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Reprezentacyjna, rektorska klatka schodowa w Collegium Maius,
ozdobiona francuskimi makatami księcia dé Crequi z XVII wieku
Fot. Anna Wojnar
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OD REDAKCJI
656. rok akademicki Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna już z nowym statutem. Dokument ten został
jednogłośnie przyjęty przez Senat UJ 29 maja 2019.
Co to oznacza? Wiele zmian na różnych polach funkcjonowania Uczelni. – Najważniejsze
dotyczą utworzenia na Uniwersytecie
26 dyscyplin naukowych oraz powołania do życia czterech szkół doktorskich: Szkoły Nauk Humanistycznych,
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych. Od 1 października
2019 zacznie obowiązywać nowa procedura przewodów doktorskich i habilitacji oraz nowy regulamin pracy –
mówi rektor UJ prof. Wojciech Nowak
w wywiadzie otwierającym numer.
W nowej formule odbędą się także wybory władz na kadencję 2020–2024.
Nowy rektor powinien zostać wybrany
najpóźniej do 12 maja 2020.
Uroczystości inauguracyjne odbędą się w Auditorium Maximum, do którego przed godziną 11 dotrze
z Collegium Maius wielobarwny orszak przedstawicieli władz Uczelni oraz profesorów reprezentujących
wszystkie wydziały.
Podczas tegorocznej uroczystości, którą poprowadzi
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu ostatnich pięciu lat
kalendarzowych Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński” uhonorowani zostaną:
prof. Małgorzata Barańska (w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych) oraz prof. Gabriel Nowak (w dziedzinie nauk medycznych). Uroczyste ślubowanie,
w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ
i wszystkich zgromadzonych gości, złożą przedstawiciele studentów pierwszego roku UJ. Wykład inauguracyjny zatytułowany Chirurg XXI wieku: Technolog czy
nadal artysta? wygłosi prof. Piotr Chłosta. Po południu,
o godzinie 17, w Auditorium Maximum wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
To będzie szczególnie ważny rok. Dlatego w kulminacyjnym momencie inauguracyjnej uroczystości
z pewnością mocno zaakcentowane zostaną przez
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka słowa: Quod
felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze,
szczęśliwie i pomyślnie!
Rita Pagacz-Moczarska
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TO BĘDZIE SZCZEGÓLNIE WAŻNY ROK
Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciechem Nowakiem

□ Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna
656. rok akademicki. Będzie to rok, w którym, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nastąpi wiele
zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu.
Od 1 października 2019 wchodzi w życie
nowy Statut Uczelni. Które z tych zmian
dla społeczności akademickiej UJ będą
najistotniejsze i najbardziej zauważalne?

Anna Wojnar

■ Zacznę od tego, co budziło emocje, a co
się nie zmienia: otóż po 1 października
2019 w strukturze Uniwersytetu pozostają
wydziały. Jednak, w związku z powstaniem
dyscyplin, ich rola będzie nieco inna. Pozostają także dziekani i prodziekani. Powołani
przeze mnie prorektorzy i dziekani będą
sprawować swe funkcje do 31 sierpnia 2020,
czyli do momentu rozpoczęcia kadencji
przez nowego rektora.
Jeśli chodzi natomiast o zmiany, to
rzeczywiście jest ich sporo. Najważniejsze dotyczą utworzenia na Uniwersytecie
26 dyscyplin naukowych oraz powołania do życia czterech szkół
doktorskich: Szkoły Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych. Wybraliśmy już rady dyscyplin i w większości
przewodniczących tych rad.
Od 1 października 2019 zacznie obowiązywać nowa procedura
przewodów doktorskich i habilitacji oraz nowy regulamin pracy.
Kolejna ważna sprawa dotyczy końca kadencji obecnych
władz i wyboru nowych na lata 2020–2024. Ta kwestia nakłada
na nas duże zobowiązania terminowe, gdyż zgodnie z zapisem
w Statucie nowy rektor powinien zostać wybrany najpóźniej do
12 maja 2020. W możliwie szybkim terminie musimy więc powołać Uczelnianą Komisję Wyborczą, która powinna rozpocząć
działalność już w styczniu 2020 roku. Według nowych zapisów
będą wybierani także prorektorzy, dziekani i prodziekani. Przypominam też, że od 30 stycznia 2019 na Uniwersytecie działa
siedmioosobowa Rada Uczelni, której udział w wyborach jest już
ustalony. Rektora wybierze, jak dotychczas, kolegium elektorów,
składające się z przedstawicieli całej społeczności akademickiej,
ale spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni po uzyskaniu opinii Senatu. Liczbę mandatów elektorskich ustali Uczelniana Komisja Wyborcza według stanu na dzień 31 grudnia 2019.
Wszystkich zainteresowanych nową procedurą wyborów
odsyłam do Statutu UJ.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak

□ Działalność 26 dyscyplin i rad dyscyplin będzie bardzo
dużą zmianą jakościową w funkcjonowaniu Uczelni. Jaką
rolę będą pełniły rady?
■ Rady dyscyplin są na Uniwersytecie mocno zróżnicowane,
w ich składzie może znajdować się od 7 do 25 osób.
Do najważniejszych zadań rady będzie należało nadawanie
stopni naukowych w danej dyscyplinie, uchwalanie planów strategicznych jej rozwoju, a także ocena osiągnięć badawczych jej
kadry naukowej. Rada dyscypliny i przewodniczący muszą wziąć
na siebie odpowiedzialność za rozwój naukowy danej dyscypliny.
W tym celu przewodniczący rady powinien współpracować nie
tylko z dziekanami i kierownikami jednostek pozawydziałowych
i międzywydziałowych, zatrudniających nauczycieli akademickich, ale także z dyrektorem szkoły doktorskiej, kształcącej
doktorantów w danej dyscyplinie.
Dydaktyką bardziej zajmować się będą wydziały i dziekani.
Czy będzie to dobrze funkcjonować? Wydaje mi się, że tak.
Obecnie rady wydziałów w większości tych jednostek są bardzo
dużymi ciałami, zrzeszającymi naukowców zajmujących się
różnymi tematami badawczymi. Dyscypliny są pewnym zawężeniem. W nich skupiają się samodzielni pracownicy, którzy
zadeklarowali swą przynależność w co najmniej 75 procentach
swojej aktywności naukowej. Najgorzej byłoby, i przed tym
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Adam Koprowski

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
podpisują Deklarację Poitiers; 6 czerwca 2019

przestrzegam, gdyby doszło do niepotrzebnych konfliktów na
linii dziekan – przewodniczący rady dyscypliny.
Dyscypliny mają skupiać uczonych o podobnych zainteresowaniach badawczych. Mam więc nadzieję, że będzie to rozwiązanie prorozwojowe, tym bardziej że w przyszłej ewaluacji to
dyscypliny będą oceniane.
□ W ostatniej ocenie Uniwersytet wypadł bardzo dobrze,
uzyskując wyłącznie kategorie A i A+. Czy sądzi Pan, że teraz
także uda się osiągnąć tak dobry wynik?
■ Jestem przekonany, że tak będzie. Mamy mocne dyscypliny
dzięki mocnej kadrze, co potwierdzają wyniki niedawnych międzynarodowych rankingów.
Dla mnie najbardziej optymistyczne jest to, że zaznaczamy coraz mocniej obecność w europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i mamy tego wymierne efekty:
w tegorocznej edycji rankingu najlepszych szkół wyższych
na świecie Academic Ranking of World Universities (ARWU),
zwanego również Listą Szanghajską, Uniwersytet Jagielloński awansował w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia
i uplasował się w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na
miejscu od 301. do 400. To najwyższy wynik wśród polskich
uczelni. Mocną pozycję Uczelni potwierdzają także QS World
University Ranking czy The Times Higher Education World
University Ranking 2019.
□ Uniwersytet Jagielloński jest też coraz bardziej widoczny
w Europie poprzez przynależność do prestiżowych sieci i stowarzyszeń. Ostatnio, w ramach sieci UNA Europa, uzyskał
status Uniwersytetu Europejskiego. Co w praktyce oznacza
ten tytuł?
■ Z naszej obecności w Europie jesteśmy bardzo dumni. Status
Uniwersytetu Europejskiego otrzymaliśmy decyzją Europejskiej
Komisji Konkursowej wspólnie z uniwersytetami w Berlinie,
Bolonii, Edynburgu, Leuven, Madrycie i Paryżu. To ogromna
satysfakcja, że ten prestiżowy tytuł udało się nam uzyskać
w pierwszym rozdaniu.
Uniwersytety zrzeszone w UNA Europa rozpoczęły już
opracowywanie programu ujednolicenia procedur nie tylko
w zakresie badań naukowych i dydaktyki, ale także w zakresie
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administracji. Chodzi o stworzenie unikatowej formy współpracy,
dzięki której realizowane będą wspólne programy edukacyjne
oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa
europejskiego. Warto też dodać, że na realizację tych zamierzeń
sieć UNA Europa otrzyma trwający trzy lata grant w wysokości
pięciu milionów euro.
W sierpniu tego roku na Uniwersytecie gościła sekretarz generalna UNA Europa Emily Palmer, a we wrześniu w kolejnym
spotkaniu sieci UNA Europa uczestniczył prorektor Stanisław
Kistryn. Strategię działania w ramach jednego europejskiego
uniwersytetu opracowywać będą także przedstawiciele organizacji
studenckich wszystkich siedmiu uczelni.
Moją rolą jest zaangażowanie się w etap przygotowawczy,
natomiast przedsięwzięcie to będzie dużym, ale też bardzo ciekawym wyzwaniem dla moich następców.
Nasza obecność w Europie przejawia się także w przynależności do Magna Charta Universitatum (tzw. Karta Bolońska), Utrecht Network, Coimbra Group, The Guild, European
University Association (EUA) oraz Europaeum. W czerwcu
2019 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w prestiżowym
sojuszu strategicznym Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA).
□ W czerwcu tego roku Uniwersytet Jagielloński był gospodarzem Zgromadzenia Generalnego sieci Coimbra, do której
należy już od 28 lat jako jedyny polski uniwersytet. Podczas
trzydniowego spotkania w Krakowie, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, w tym 39 rektorów i przedstawicieli
najstarszych europejskich uniwersytetów, to właśnie Panu
powierzono funkcje honorowego prezydenta sieci Coimbra
i przewodniczącego Doradczej Rady Rektorów. Wraz z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim podpisał
Pan wówczas Deklarację Poitiers. Proszę przypomnieć, czego
dotyczył ten dokument?
■ Celem sieci Coimbra jest umocnienie więzi pomiędzy najstarszymi i najbardziej prestiżowymi uniwersytetami Europy, a także
rozwój badań naukowych oraz kształtowanie europejskiej polityki
edukacyjnej.
Deklaracja Poitiers dotyczy natomiast współpracy pomiędzy
uniwersytetami z grupy Coimbra a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dokument określa zadania zaplanowane do realizacji
w nadchodzących latach. Czerwcowym obradom towarzyszyła
też konferencja zatytułowana Kobiety na uniwersytecie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, podczas której dyskutowano
o strategii ukierunkowanej na zwiększenie roli kobiet w sektorze
szkolnictwa wyższego.
□ Wracając jeszcze do zmian, jakie czekają Uniwersytet
w związku z wdrażaniem nowej ustawy i wprowadzaniem
nowego Statutu: proszę powiedzieć, jaką rolę po 1 października 2019 będą odgrywać dziekani? Podczas opracowywania
Statutu ta kwestia budziła emocje...
■ Wypracowanie nowego Statutu nie było zadaniem łatwym.
Projekt dokumentu poddawany był licznym konsultacjom i dyskusjom z udziałem całej społeczności akademickiej. Były emocje,
spory i kontrowersje, ale ważne jest to, że ostatecznie jednogłośnie
29 maja 2019 nowy Statut został przyjęty przez Senat UJ. To

nasz ogromny wspólny sukces. Nie ma modelu idealnego. Na
ile sprawdzi się to, co ustaliśmy, przekonamy się już po roku.
Jeśli idzie natomiast o rolę dziekanów, to ulega ona pewnej
modyfikacji. W związku z tym, że sprawy nauki przejmują głównie rady dyscyplin, dziekanom przypada dydaktyka oraz sprawy
kadrowe. Do ich obowiązków należeć będzie, między innymi,
współpraca z właściwymi radami dyscyplin oraz dyrektorami
szkół doktorskich. Będą powoływani przez rektora.
□ Jak przebiegał proces tworzenia szkół doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Pragmatycznie i bezkonfliktowo. Szkoły doktorskie formalnie
rozpoczęły swoją działalność w lutym 2019. W tym miejscu
chciałbym zaznaczyć, że szkoła doktorska jest pewną strukturą
formalno-administracyjną, a doktoraty w praktyce będą realizowane na wydziałach. Mam nadzieję, że będzie to projakościowe
przedsięwzięcie, bo każda szkoła doktorska będzie zabiegać
o jak najlepszych kandydatów. Czy będzie współpraca między
wydziałami? Przez dyscypliny naukowe oczywiście tak, bo
już są scalone. To pokazuje bezwzględną konieczność badań
wielodyscyplinarnych. I o to, między innymi, w tych szkołach
doktorskich chodzi.
Kadencja pierwszych dyrektorów szkół potrwa cztery lata –
do 15 lutego 2023 roku.
□ Jakie są wyniki zakończonej 19 września rekrutacji do szkół
doktorskich na UJ? Ile osób kształcić się będzie w poszczególnych szkołach?
■ W roku akademickim 2019/2020 w czterech naszych szkołach
doktorskich studiować będzie 266 doktorantów: 45 osób w Szkole
Nauk Humanistycznych, 36 – w Szkole Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu, 59 – w Szkole Nauk Społecznych, oraz 126 doktorantów w Szkole
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Trzeba też dodać, że część doktorantów kontynuuje kształcenie starym
trybem.

□ Czy wszystkie szkoły cieszyły się podobnym zainteresowaniem?
■ Można powiedzieć, że tak, bo w Szkole Nauk Humanistycznych o 45 miejsc ubiegało się 131 kandydatów, w Szkole Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu o 36 miejsc walczyło 86 osób,
w Szkole Nauk Społecznych o 59 miejsc starało się 168 młodych
ludzi, a w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych o 126 miejsc –
598 kandydatów.
□ Czy doktoranci kształcący się starym trybem i nowi, ze szkół
doktorskich, będą otrzymywać stypendium tej samej wysokości?
■ Udało się to wyrównać. Od 1 października zarówno wszyscy
doktoranci szkół doktorskich, jak i doktoranci kształcący się
starym trybem, którym zostanie przyznane stypendium, będą je
otrzymywać w wysokości około dwóch tysięcy złotych. Możliwe
jest to dzięki decyzji o zwiększeniu przez Uniwersytet środków
na ten cel. Dlaczego? Bo uważamy, że byłoby niesprawiedliwie, gdyby doktoranci kształcący się starym trybem w związku
z reformą zostali poszkodowani. Nad najlepszym rozwiązaniem
dyskutowaliśmy ze środowiskiem doktorantów.
□ O tym, że warto inwestować w młodych naukowców, świadczy sukces dr. Rafała Banki z Wydziału Filozoficznego UJ,
zdobywcy prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (European Research Council – ERC). Dzięki
tej dotacji młody uczony na trzyletnie badania prowadzone
w ramach programu „Horyzont” 2020 otrzyma prawie 230
tysięcy euro. Będzie zajmował się mereologiczną rekonstrukcją systemu metafizycznego w chińskim tekście „Daodejing” –
jednym z najważniejszych tekstów w filozofii chińskiej.
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i czemu ma służyć. Potrzebna jest dokładna analiza plusów i minusów takiego przedsięwzięcia. Bo to nie może być proces sztuczny.
Nie może chodzić tylko o lepszą pozycję w rankingu. Istotne jest
to, by stworzenie federacji uruchomiło nowe możliwości rozwoju
obu uczelni, przyczyniło się, na przykład, do poszerzenia bazy
naukowej czy intensywniejszej wymiany naukowej. Dlatego też
wraz z rektorem AGH prof. Tadeuszem Słomką podjęliśmy decyzję, że najpierw trzeba zrobić rozpoznanie, czy taka federacja
byłaby dla obu uczelni korzystna. Na przeprowadzenie takich
badań możemy pozyskać środki finansowe z ministerstwa.
Aby rozpocząć procedurę, musimy podpisać list intencyjny,
a potem wystąpić o dofinansowanie na badania przez audytorów
zewnętrznych. Ustaliliśmy, że przygotujemy takie materiały do
przeanalizowania, ale też że decyzję podejmą już nowe władze,
nowe senaty i rady uczelni. Byłoby nie fair z mojej strony, gdybym
zdecydował teraz, wiedząc, że z konsekwencjami utworzenia tej
federacji będzie musiał zmierzyć się mój następca. Powołamy
więc zespół, który zajmie się opracowywaniem materiałów dla
nowych władz. W tym roku taka próba zostanie podjęta, a co
będzie potem – to się okaże.

FOTO

□ Jaką rolę pełni na UJ działająca od stycznia 2019 roku
siedmioosobowa Rada Uczelni?
■ Jest to ciało doradczo-nadzorujące. Monitoruje zarządzanie
Uniwersytetem i gospodarkę finansową Uczelni. Działa także
jako organ opiniujący plan rzeczowo-finansowy. Ale nie tylko.
Zgodnie z zapisami prawa musi również brać aktywny udział – co,
notabene, na początku budziło pewne kontrowersje – na przykład
w transakcji zbycia czy obciążenia nieruchomości o wartości
przekraczającej dwa miliony złotych. Takie są zadania statutowe
tej pierwszej rady.
Jak już wspomniałem, bardzo istotny będzie udział Rady w procesie wyborczym. Rada ma zgłosić do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej co najmniej dwóch kandydatów na rektora.
□ Obecnie w ramach nowej ustawy Uniwersytet otrzymuje
jedną subwencję wypłacaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy to lepsze rozwiązanie niż poprzednio,
kiedy Collegium Medicum osobno dostawało pieniądze z Ministerstwa Zdrowia?
■ Tę jedną subwencję dzielimy na zasadzie wewnętrznego algorytmu. I na razie wszystko przebiega bez problemów. Ale, oczywiście, musimy pilnować, by nie stało się tak, że inne uczelnie
medyczne jako ośrodki samodzielne dostaną więcej pieniędzy
niż nasze trzy wydziały medyczne, które znajdują się w strukturach Uniwersytetu. Będziemy to porównywać. Bo nie możemy
zgodzić się na to, by trzy nasze wydziały medyczne otrzymały
mniej pieniędzy, niż gdyby funkcjonowały jako odrębna uczelnia
medyczna finansowana z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
□ Coraz częściej słychać głosy mówiące o utworzeniu federacji
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Czy rozważa Pan taką możliwość?
■ Jeśli mielibyśmy utworzyć federację dwóch tak dużych uczelni,
to najpierw musielibyśmy odpowiedzieć sobie, czy to ma sens
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Fot. Archiwum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

■ To kolejny dowód na to, że nasza obecność w europejskiej
przestrzeni badawczej staje się coraz bardziej widoczna, bo to już
trzeci grant ERC dla badacza z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to
z wydziału humanistycznego! Warto przypomnieć, że w ubiegłym
roku te najbardziej prestiżowe europejskie stypendia otrzymali
dr Michał Németh z Wydziału Filologicznego UJ i dr Tomasz
Żuradzki z Wydziału Filozoficznego UJ.

□ Na jesień tego roku planowana jest przeprowadzka Szpitala Uniwersyteckiego z obiektów znajdujących się przy
ul. Kopernika do nowej siedziby w Prokocimiu. To gigantyczne przedsięwzięcie. Czy wszystko przebiega zgodnie z planem?

□ Na jakim etapie jest kwestia sprzedaży miastu terenów,
które pozostaną przy ul. Kopernika?

■ Otwarcie nowej siedziby Szpitala planowane jest na koniec
października. Mam więc nadzieję, że w listopadzie pierwsi
pacjenci będą już w Prokocimiu. Zakończenie tego wielkiego
przedsięwzięcia jest ogromnym sukcesem. Bo przecież od zamysłu poprzedników do dziś minęło kilkadziesiąt lat! Trzeba też
pamiętać, ilu przeciwników miała ta idea...
Teraz nasze wydziały medyczne wreszcie będą miały nowoczesną bazę leczniczą, badawczą i dydaktyczną na najwyższym
poziomie. To jest spełnienie marzeń wielu pokoleń. Będzie to też
diametralna poprawa warunków dla pacjentów.
Nie mam jednak cienia wątpliwości, że w związku z tak szybkim rozwojem nauk medycznych i postępem technologicznym
już za rok baza ta, licząca 110 tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni, na których znajdują się 24 zintegrowane sale operacyjne z 925 łóżkami – będzie dla nas za mała.

□ Co jeszcze dzieje się na polu inwestycyjnym?

■ Obecnie czekamy na decyzję Prokuratorii Generalnej.

■ Na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ trwają prace przygotowawcze do budowy nowych obiektów sportowych. Gotowy jest
także projekt funkcjonalno-użytkowy planowanego tam domu
studenckiego.
Planowo przebiega również realizacja remontów generalnych.
Zakończył się remont budynku dawnej siedziby Instytutu Geologii
przy ul. Oleandry – teraz w tym gmachu znajduje się siedziba
Instytutu Konfucjusza i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Trwa remont budynku przy ul. Reymonta 4, przeznaczonego dla
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Ponadto
prowadzone są prace remontowe związane z modernizacją przewiązki w obiekcie przy ul. Oleandry na potrzeby tzw. Welcome
Center, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Instytutu Psychologii
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i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rozpoczął się również
remont Paderevianum. W Ogrodzie Botanicznym kończy się
przebudowa szklarni „Victoria”.
□ Ilu studentów kształcić się będzie w roku akademickim
2019/2020?
■ Podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy mieć ponad 35 tysięcy
studentów i ponad 3,5 tysiąca nauczycieli akademickich.
□ A ilu zagranicznych studentów zdobywa wiedzę w murach
najstarszej polskiej uczelni?

Budynek przewiązki w obiekcie przy ul. Oleandry,
przeznaczony na potrzeby Welcome Centre

■ W roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało prawie trzy tysiące studentów cudzoziemców.
Znakomicie rozwija się także program wymiany tzw. profesorów wizytujących.
To kolejny powód do satysfakcji grupy ludzi, która pracowała
na to przez ostatnich osiem lat.
□ Jak podsumowałby Pan wyniki tegorocznej rekrutacji na
studia?

Nowa siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD);
Biuro Projektowe „Koliber Studio”, mgr inż. arch. Ewa Janik

■ Pomimo zaostrzonych w tym roku kryteriów zainteresowanie
wśród kandydatów jest bardzo duże. W pierwszej turze naboru
aplikacje złożyło 29 470 kandydatów. Przypominam, że w tegorocznej rekrutacji uwzględniany jest tylko wynik z pisemnej
matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej
dwujęzycznej.
W roku akademickim 2019/2020 naukę na pierwszym roku
studiów I stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie
Jagiellońskim rozpocznie ponad siedem tysięcy studentów.
Najwięcej kandydatów rejestrowało się na psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prawo, psychologię
na Wydziale Filozoficznym, kierunek lekarski, a także na filologię
angielską, dziennikarstwo i komunikację społeczną, zarządzanie
kulturą i mediami oraz informatykę. Najtrudniej było dostać się na
japonistykę, gdzie o jedno miejsce walczyło aż 16,29 osób. Niełatwo było też zdobyć indeks na ekonomię oraz kierunek finanse,
bankowość, ubezpieczenia, gdzie o jedno miejsce starało się ponad
12 osób. Na filologię szwedzką w tym roku o jedno miejsce ubiegało
się 10,75 kandydatów, a na filologię angielską 9,83.
Powodem do satysfakcji jest to, że teraz przyjmujemy naprawdę bardzo dobrych studentów. Dowodem jest fakt, że w tym roku
16 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zdobywcami
Diamentowych Grantów. W ramach prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację swoich
badań otrzymają oni spore dofinansowanie.
To pokazuje potęgę możliwości młodych naukowców z naszych wydziałów. Dodam jeszcze, że z roku na rok osiągnięcia
naszej kadry naukowej są coraz lepsze, stąd też coraz wyższe
miejsca Uniwersytetu w rankingach.
□ Taka sytuacja zobowiązuje.
■ Oczywiście. I nie mam tu na myśli tylko troski Uniwersytetu
o najlepszą jakość kształcenia. Zdając sobie sprawę z tego, że we
współczesnym świecie młodzi ludzie muszą na co dzień zmagać
się z różnymi problemami, na Uczelni rozpoczął działalność
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Wizualizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego; MD Polska Sp. z o.o.,
mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (SOWA), który funkcjonuje na bazie Szpitala Uniwersyteckiego. Studenci studiów
stacjonarnych, zaocznych, jak również doktoranci mogą korzystać
z pomocy doświadczonych psychologów, psychoterapeutów i interwentów kryzysowych codziennie przez 24 godziny na dobę.
Co ważne, Ośrodek gwarantuje im anonimowość, żadna z pracujących w nim osób nie jest zatrudniona na Uczelni. Do Ośrodka,
którego siedziba mieści się przy ul. Kopernika 27, po pomoc
można przyjść bez zapowiedzi przez siedem dni w tygodniu.
Okazuje się, że zapotrzebowanie na taką formę wsparcia jest
ogromne.
□ Na razie tego typu pomoc mają zagwarantowaną tylko studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy rozważa
Pan możliwość zorganizowania podobnego wsparcia także dla
pracowników Uczelni?

Adam Koprowski

■ Tak. Pracujemy nad rozszerzeniem tego projektu.

□ 6 listopada 2019 mija 80. rocznica Sonderaktion Krakau.
W jaki sposób Uniwersytet zamierza upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia?
■ Chcemy uczcić ten dzień w sposób szczególny. Wraz z innymi
krakowskimi uczelniami, podczas Uniwersyteckiego Dnia Pamięci, zaplanowaliśmy wiele różnych przedsięwzięć. 6 listopada
2019 w Collegium Novum, w ramach tradycyjnej uroczystości
upamiętniającej ofiary Sonderaktion Krakau, odbędzie się, między
innymi, okolicznościowy wykład prof. Andrzeja Chwalby, a także
promocja obszernej książki autorstwa prof. Ireny Paczyńskiej
poświęconej aresztowanym profesorom. Dodatkowo w Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK zorganizowana
zostanie duża wystawa, w przygotowanie której Uniwersytet
jest zaangażowany.
Ponadto, wspólnie z przedstawicielami władz Akademii
Górniczo-Hutniczej, planujemy udać się do byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, by złożyć hołd zamordowanym
tam krakowskim uczonym.
□ 656. rok akademicki będzie dla Pana rokiem wyjątkowym
także z tego względu, że będzie to rok kończący okres sprawowanej przez Pana drugiej kadencji. Jakie w związku z tym wyznaczył Pan sobie najważniejsze cele na najbliższe 12 miesięcy?
■ Ten rok istotnie będzie dla mnie szczególnie ważny. Insygnia
władzy rektorskiej przekażę mojemu następcy 1 października
2020.
Rok temu wraz z moimi najbliższymi współpracownikami
jako cel postawiłem sobie, by, bez niepotrzebnych animozji
i większych podziałów, wprowadzić Uniwersytet w nową ustawę
i stworzyć nowy statut. To się udało. Oczywiście były dyskusje,
ale odbywały się one w akademickim stylu.
Teraz ogromnie mi zależy na przeprowadzeniu Uniwersytetu
przez wybory w nowej formule, by nie doszło do konfliktów i niepotrzebnych nieporozumień. Mam nadzieję, że to także się uda.
Chciałbym, by Uniwersytet nadal się rozwijał, aby w konkursie
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
otrzymał status uczelni badawczej, by kolejni nasi uczeni zdobywali prestiżowe granty i abyśmy byli coraz lepsi w rankingach.
□ Tego w takim razie Panu i Uniwersytetowi życzę, dziękując
za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

W Ogrodzie Botanicznym UJ
dobiega końca
przebudowa szklarni „Victoria”
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Przedstawiciele sieci Coimbra obradowali na Uniwersytecie Jagiellońskim od 5 do 7 czerwca 2019. Organizacja powstała
w 1985 roku i zrzesza 39 europejskich prestiżowych uczelni, które współpracują w ramach tak zwanych working groups
(grup roboczych), w celu rozwoju współpracy akademickiej w dziedzinie mobilności studentów i pracowników oraz badań
naukowych, a także kształtowania europejskiej polityki edukacyjnej. Uniwersytet Jagielloński należy do Grupy Coimbra od
1991 roku. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak jest honorowym przewodniczącym Rady Doradczej Rektorów. W Radzie Wykonawczej zasiada natomiast prorektor UJ prof. Dorota Malec, wybrana podczas zgromadzenia ogólnego w czerwcu 2018.
Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego biorą intensywny udział w pracach grup roboczych sieci. 6 czerwca rektor UJ prof.
Wojciech Nowak oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski podpisali Deklarację Poitiers, dotyczącą współpracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego i miasta. Dokument precyzuje cele i inicjatywy zaplanowane do realizacji w nadchodzących
latach. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli uczelni należących do sieci Coimbra oraz społeczności akademickiej, odbyło
się w Auditorium Maximum.
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fot. Adam Koprowski

PRZEDSTAWICIELE SIECI COIMBRA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

fot. Adam Koprowski

W ramach zjazdu sieci Coimbra
6 czerwca w Auditorium Maximum UJ
odbyła się konferencja Women in the
University – the Past, the Present and
the Future, poświęcona sytuacji i roli
kobiet na uniwersytetach w perspektywie historycznej i w czasach współczesnych. Zebranych gości powitali rektor
UJ prof. Wojciech Nowak oraz prof.
Piotr Laidler. Obrady rozpoczął wykład prorektor UJ prof. Doroty Malec
poświęcony historii obecności kobiet
na uczelniach europejskich. Następnie odbyły się dwa panele dyskusyjne:
Women in the University – Issues and
Perspectives oraz Role of Women in
Higher Education – Experiences, Best
Practices and Challenges Ahead.

Spotkania z udziałem rektorów i innych przedstawicieli 39 uniwersytetów objęły zgromadzenie
ogólne Coimbra Group, coroczną konferencję
sieci, a także zebrania Rady Wykonawczej oraz
poszczególnych grup roboczych.
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DELEGACJA REKTORÓW UCZELNI KRAKOWSKICH
Z WIZYTĄ NA MALCIE
P

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego dr
hab. Andrzej Chochół, profesor UEK, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II ksiądz prof. Wojciech Zyzak, prorektor
ds. rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego
dr hab. Robert Stawarz, profesor UP, rektor
Uniwersytetu Rolniczego prof. Włodzimierz Sady, rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie prof.
Jadwiga Laska oraz sekretarz KRSWK
Małgorzata Siecińska.
Uczestnicy wyjazdu wzięli udział
w licznych spotkaniach i naradach, między innymi na Uniwersytecie Maltańskim
w Valletcie, gdzie delegacja miała okazję
spotkać się z rektorem tej uczelni prof. Al-

fredem J. Vella oraz prorektorami i dziekanami wydziałów. Podczas spotkań wymieniono się doświadczeniami, przedstawiono
multimedialne prezentacje, omówiono
oczekiwania i zasady ewentualnej przyszłej
współpracy międzyuczelnianej. Spotkania
zaowocowały także podpisaniem przez
krakowską Akademię Sztuk Pięknych porozumienia dotyczącego nawiązania przyszłej
współpracy pomiędzy wydziałami sztuki
Uniwersytetu Maltańskiego w Valletcie
i ASP w Krakowie.
W Malta Enterprise oraz Life Science
Park w San Gwann członkowie delegacji
zostali przyjęci przez prezesa Malta Enterprise Mario Galea, który przedstawił zało-

twitter.com/presidentmt/status/1141407512794714113

rzedstawiciele Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa w dniach
15–19 czerwca 2019 uczestniczyli w służbowym wyjeździe na Maltę. Osobą zapraszającą oraz głównym organizatorem
wyjazdu była konsul honorowa Republiki
Malty w Krakowie Agnieszka Kamińska.
Uczestnikami delegacji byli: przewodniczący KRSWK rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak,
rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Stanisław Tabisz, prorektor ds. nauki i spraw
zagranicznych dr hab. Bogdan Achimescu,
profesor ASP, prorektor ds. studenckich
dr hab. Jan Tutaj, profesor ASP, rektor
Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior,

Rektorów uczelni krakowskich przyjął prezydent Republiki Malty dr George William Vella w Pałacu Prezydenckim w Valletcie

14

ALMA MATER nr 211

Małgorzata Siecińska

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przekazuje
prezent rektorowi Uniwersytetu Maltańskiego
w Valletcie prof. Alfredowi J. Vella

Przedstawiciele Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w Parlamencie Malty

na temat różnorodności krakowskich
uczelni.
Delegację rektorów uczelni krakowskich przyjął również prezydent Republiki
Malty dr George William Vella. Spotkanie
odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Valletcie. Dyskutowano na tematy związane
z zacieśnieniem współpracy między
uczelniami krakowskimi i maltańskimi,
rozwojem badań naukowych i łączeniem
nauki z biznesem.
Dzięki doskonałemu przygotowaniu
programu pobytu przez konsul Agnieszkę
Kamińską krakowscy rektorzy oprócz spotkań merytorycznych mieli także okazję do
zapoznania się z historią Republiki Malty
oraz zwiedzenia wielu pięknych zabytków,
w tym świątyń, takich jak Hagar Qim, Lime
Stone Heritage, katedra św. Jana, oraz
Pałacu Prezydenckiego. Mogli też uczestniczyć w tradycyjnym święcie maltańskim
w miejscowości Zejtun, przybliżającym
kulturę tego gościnnego narodu.

Małgorzata Siecińska

Sekretarz KRSWK

Małgorzata Siecińska

badań i technologii, wspieranie instytucji
akademickich i przedsiębiorstw w przyłączaniu się do zagranicznych konsorcjów
badawczych. Podczas spotkania w Villa
Bighi gospodarze przedstawili prezentacje
na temat polityki internacjonalizacji i programów rozwoju technologii w ramach
jednostki „Horyzont 2020”, zaprezentowano pierwsze Narodowe Interaktywne Centrum Nauki – Esplora (National Interactive
Science Center), omówiono ewentualne
pola współpracy pomiędzy stronami. Na
koniec delegacja miała okazję zwiedzić
Centrum Nauki – Esplora.
Przedstawiciele Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa spotkali się
także z marszałkiem parlamentu Malty
Angelo Farrugia (Speaker of the House
of Representatives of the Parliament of
Malta). Podczas rozmowy marszałek
poruszył temat dotyczący ośrodków naukowych, badawczych i biznesowych na
terenie Republiki Malty i przedstawił pola
ewentualnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi obu krajów. Z dużym
zainteresowaniem wysłuchał informacji

Małgorzata Siecińska

zadaniem jest, między innymi, reprezentacja rządu na forach Unii Europejskiej,
zarządzanie programami finansowania

https://parlament.mt/en/13th-leg/press-releases/2019/06-jun/
pr191358-polish-rectors/

żenia i cele działania firmy, stworzonej dla
rozwoju nauk przyrodniczych i technologii
informatycznych. Malta Enterprise i Life
Science Park Centre to obiekt klasy międzynarodowej, z licznymi nowoczesnymi
laboratoriami, w których prowadzone są
badania w zakresie rozwoju nauk przyrodniczych, opartych głównie na sektorze
branży farmaceutycznej.
Maltańska Rada ds. Nauki i Technologii
(Malta Council for Science and Technology
(Esplora) – MCST) działa w imieniu Fundacji na rzecz Nauki i Technologii. Odpowiada za krajową strategię badań i innowacji.
Jest organem doradczym rządu w zakresie
polityki naukowej i technologicznej. Jej

Delegacja KRSWK podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Valletcie
z prezydentem Republiki Malty

Spotkanie w Villa Bighi z przedstawicielami Maltańskiej Rady ds. Nauki
i Technologii (Malta Council for Science and Technology)
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100-LECIE UNIWERSYTETU KOMEŃSKIEGO
W BRATYSŁAWIE
niwersytet Komeńskiego to najstarsza, największa i zarazem najbardziej
popularna słowacka uczelnia. Został
utworzony 27 czerwca 1919, w okresie,
gdy Słowacja i Czechy tworzyły wspólnie
jedno państwo federacyjne (Czechosłowacja). Dla Słowacji powstanie uniwersytetu
w Bratysławie miało szczególne znaczenie, między innymi z uwagi na to, że po raz
pierwszy w dziejach narodu słowackiego
powstał uniwersytet, który kształcił w języku słowackim1.
Patronem Bratysławskiego Uniwersytetu jest Jan Amos Komenský, przywoływany w literaturze także jako Jan Amos
Komeński, Comenius albo Komeniusz,
urodzony 28 marca 1592 w czeskiej Nivnicy (Niwnica na Morawach), zmarły 15
listopada 1670 w Amsterdamie, pedagog
czeski, reformator szkolnictwa i twórca
nowożytnej pedagogiki, filozof, działacz
społeczny, duchowny protestancki, aktywista ruchu braci czeskich2.
W latach 1467–1490 w Preszporku,
czyli w dzisiejszej Bratysławie, funkcjonowała pierwsza szkoła wyższa na obszarze
współczesnej Słowacji (Academia Istropolitana / Universitas Histropolitana3),
ale to właśnie Uniwersytet Komeńskiego
jest dzisiaj postrzegany jako pierwszy
uniwersytet słowacki. Jednocześnie wyraźnie wskazuje się, że kontynuuje on
uniwersytecką tradycję Academia Istropolitana, która założona została przez króla
węgierskiego Macieja Korwina4. W latach
1939–1954 Uniwersytet Komeńskiego
nosił nazwę Uniwersytet Słowacki5.
Ustawa, którą utworzono uniwersytet
w Bratysławie (Zákon 375/19196), była
bardzo krótka, składała się z trzech paragrafów7. A sam uniwersytet, utworzony
w miejsce zniesionego dawnego uniwersytetu węgierskiego (Królewski Węgierski
Uniwersytet Elżbiety w Bratysławie,
który przeniesiono do Budapesztu, a następnie do Pecsu8), nazywał się wówczas
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Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie ofiarowany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Czechosłowacki Uniwersytet Państwowy
w Bratysławie (tytuł ustawy oraz § 1),
przy czym już wkrótce (11 listopada 1919)
został przemianowany na Uniwersytet
Komeńskiego9. Składał się pierwotnie
z czterech wydziałów: prawa, lekarskiego, nauk przyrodniczych i filozofii (§ 1).
Językami wykładowymi były język czeski
lub słowacki (§ 1).
Inicjatorem założenia, a zarazem
pierwszym rektorem Uniwersytetu
w Bratysławie był prof. Kristián Hynek
(8 sierpnia 1919) 10, który funkcję te
pełnił dwukrotnie (w latach 1919–1921
i w roku akademickim 1929/1930) 11.
W początkach swojego istnienia bratysławski uniwersytet wykazywał związki
z profesurą czeską: na przykład, najstarszy wydział uniwersytetu w Bratysławie,
wydział lekarski, był kadrowo obsadzony profesorami praskimi i brneńskimi,
którzy musieli znać język czeski albo
słowacki12. Wydziały prawa i filozofii
powstały w 1921 roku, a wydział nauk
przyrodniczych dopiero w 194013.

Obecnie Uniwersytet Komeńskiego
składa się z 13 wydziałów: Wydział Lekarski (Lekárska fakulta) – od 1919 roku,
Wydział Prawa (Právnická fakulta) – od
1921, Wydział Filozoficzny (Filozofická
fakulta) – od 1921, Wydział Nauk Przyrodniczych (Prírodovedecká fakulta) – od
1940, Wydział Pedagogiczny (Pedagogická fakulta) – od 1946, Wydział Farmaceutyczny (Farmaceutická fakulta) – od
1952, Wydział Wychowania Fizycznego
i Sportu (Fakulta telesnej výchovy a športu) – od 1939, Wydział Lekarski Jesseniusa
w Martinie (Jesseniova lekárska fakulta) –
od 1962, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky) – od 1980 roku,
Cyrylo-Metodiański Wydział Teologii
Rzymskokatolickiej (Rímskokatolícka
cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta) –
od 1936, w latach 1947–1990 samodzielna
akademia, Wydział Teologii Ewangelickiej (Evanjelická bohoslovecká fakulta)
– od 1919 do 1990 roku samodzielna
akademia, Wydział Zarządzania (Fakulta

Anna Wojnar

Dyplom nadania Medalu Pamiątkowego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

wystawa zatytułowana Prvá dáma
vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského (potrwa do 13 października
2019). Wystawę poświęconą Pierwszej
damie edukacji (w zakresie szkolnictwa
wyższego) zorganizowały wspólnie
Uniwersytet Komeńskiego i Muzeum
Miasta Bratysławy. Otworzył ją rektor
prof. Marek Števček oraz Mária Grófová
Archiwum prywatne Piotra Dobosza

managementu) – od 1991, oraz najmłodszy wydział: Wydział Nauk Społecznych
i Ekonomicznych (Fakulta sociálnych
a ekonomických vied), powołany w 2002
roku14.
Obecnie funkcję rektora Uniwersytetu Komeńskiego pełni profesor nauk
prawnych Marek Števček (kadencja
1 lutego 2019 – 31 stycznia 2023), cywilista (w przeszłości prorektor, od 1 kwietnia
2017)15. Uniwersytet ma w swojej strukturze także siedmiu prorektorów.
Rok 2019 to rok jubileuszu 100-lecia
Uniwersytetu Komeńskiego. Wydarzenia
uniwersyteckie związane z jubileuszem
zapoczątkowało zamieszczenie okolicznościowego logo na oficjalnej stronie tej
uczelni.
Pierwszy cykl wydarzeń miał miejsce
w dniach 26–28 marca 2019 pod hasłem
100 lat z Amosem. Złożyły się na nie
przede wszystkim: wystawa w westybulu
Uniwersytetu Komeńskiego zatytułowana Czego (nie)wiecie o uniwersytecie?,
wystawa akademickich insygniów w budynku stanowiącym siedzibę rektora, okolicznościowe wykłady, dyskusje, turniej
sportowy, dni otwarte na poszczególnych
wydziałach.
Następnie, w dniach 9–12 maja, odbył się w Młyńskiej Dolinie muzyczny
Festiwal Studencki AmosFest, w którym
uczestniczyli wykonawcy słowaccy i zagraniczni. Towarzyszyło mu wiele imprez:
wykłady, gry (na przykład w szachy)
i inne.
29 maja 2019 odbyło się przedstawienie w teatrze Arena, a 24 czerwca
spotkanie pracowników w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Komeńskiego
połączone z występami artystów.
Główne uroczystości 100-lecia Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
miały miejsce w dniach 26–27 czerwca. Najpierw, 26 czerwca, w głównej
siedzibie Muzeum Miasta Bratysławy
położonej na Starym Mieście w zespole Starego Ratusza otwarta została

Rektor Uniwersytetu Komeńskiego prof. Marek Števček z listem gratulacyjnym
od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz prodziekan WPiA UJ dr hab. Piotr Dobosz,
profesor UJ, z medalem i dyplomem jego nadania Uniwersytetowi Jagiellońskiemu;
27 czerwca 2019, westybul w siedzibie rektora

z Archiwum Uniwersytetu Komeńskiego
w Bratysławie, a w otwarciu uczestniczyło liczne grono zaproszonych osób,
w tym także goście z zagranicznych
ośrodków uniwersyteckich. Na wystawie zaprezentowano historyczne togi
rektorskie, rzeźby, insygnia rektorskie,
pieczęcie akademickie, dyplomy, indeksy, zdjęcia, rzeźby i inne artefakty, które
są związane z historią bratysławskiego
uniwersytetu. Ciekawym polonicum,
które dostrzec można było, zwiedzając
wystawę, był indeks Gustawa Kosiby,
syna Ludwika, z Przemyśla, studenta
zapisanego w 1928 roku na wydział
lekarski. Wystawie towarzyszył okolicznościowy ilustrowany katalog.
Bezpośrednio po wernisażu muzealnym odbyło się w dawnym Pałacu Prymasowskim przyjęcie przygotowane przez
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Piotr Dobosz

Uroczyste posiedzenie akademickie w auli Uniwersytetu Komeńskiego; 27 czerwca 2019

Uhonorowany wygłosił podziękowanie za
otrzymanie zaszczytnego wyróżnienia oraz
nawiązał do wydarzeń w historii najnowszej, wplatając w to osobiste wątki.
Po zakończeniu tego punktu programu
odbyła się ceremonia wręczenia Medalu
Pamiątkowego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie wybranym instytucjom
i osobistościom, w tym także Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Z upoważnienia
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka medal
wraz z dyplomem nadania odebrał dr hab.
Piotr Dobosz, profesor UJ, prodziekan
Wydziału Prawa i Administracji UJ, który
z kolei przekazał rektorowi Uniwersytetu
Komeńskiego prof. Markowi Števčekowi
okolicznościowy list gratulacyjny rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medal oraz
dyplom odebrane w Bratysławie zostały
przekazane w Krakowie rektorowi UJ, który zgodnie ze zwyczajem uniwersyteckim
przekazał je do Muzeum UJ w Collegium
Maius.
Następnie prorektor Uniwersytetu Karola w Pradze prof. Aleš Gerloch w swoim
przemówieniu złożył gratulacje i przekazał
okolicznościowy Medal Uniwersytetu Karola w Pradze. Po tym przemówieniu także
Archiwum prywatne Piotra Dobosza

władze stolicy Słowacji dla uczestników
uniwersyteckich uroczystości jubileuszowych, w trakcie którego odbył się również
okolicznościowy koncert.
Kulminacyjne uroczystości odbyły
się 27 czerwca 2019. O godzinie 10.30
rozpoczęło się w auli Uniwersytetu Komeńskiego (Šafárikovo námestie 6) uroczyste posiedzenie akademickie, w którym
uczestniczyli licznie zaproszeni członkowie społeczności akademickiej ze Słowacji
i z zagranicy, przedstawiciele najwyższych
władz państwowych Słowacji.
Po ceremonialnym wejściu do auli
orszaku akademickiego, w którym uczestniczyli także goście zagraniczni, przemówienie otwierające posiedzenie wygłosił
rektor Uniwersytetu Komeńskiego prof.
Marek Števček. Następnie okolicznościowe
przemówienia wygłosili prezydent Republiki Słowackiej Zuzana Čaputová oraz premier Republiki Słowackiej Petr Pellegrini.
W dalszej części uroczystości rektor Uniwersytetu Komeńskiego wręczył Pavlowi
Rychetskému, sygnatariuszowi Karty 77,
prezesowi Trybunału Konstytucyjnego
Republiki Czeskiej, Wielki Złoty Medal
Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie.

Rektor Uniwersytetu Komeńskiego prof. Marek Števček, Mária Grófová z Archiwum Uniwersytetu
Komeńskiego, prodziekan WPiA UJ dr hab. Piotr Dobosz, profesor UJ podczas wernisażu wystawy Prvá
dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského; 26 czerwca 2019, Muzeum Miasta Bratysławy
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prof. Miroslav Fikar, rektor Słowackiego
Uniwersytetu Technicznego, dokonał
uhonorowania Uniwersytetu Komeńskiego
stosownym wyróżnieniem. W ostatniej
części uroczystego posiedzenia głos zabrał
przewodniczący Słowackiej Akademii
Nauk prof. Pavel Šajgalík, a całość zwieńczył krótki koncert Solamente Naturali.
Tego samego dnia i w tej samej auli
odbyła się jeszcze z udziałem rektora
Uniwersytetu Komeńskiego prezentacja
okolicznościowych medali i walorów
filatelistycznych. Natomiast wieczorem
w Filharmonii Słowackiej odbył się koncert symfoniczny, którym zakończono
uroczystości jubileuszowe.
Nazajutrz rektor Uniwersytetu Komeńskiego prof. Marek Števček wraz
z dziekanem wydziału prawa tej uczelni
przyjechali do Krakowa. Goście uczestniczyli w zakończeniu roku Szkoły Prawa
Słowackiego prowadzonej na Wydziale
Prawa i Administracji UJ i spotkali się
z prof. Jerzym Pisulińskim, dziekanem
tego wydziału.

Piotr Dobosz

prodziekan ds. studiów administracyjnych
oraz prawa własności intelektualnej i nowych
mediów WPiA UJ
https://uniba.sk/en/about/history/, dostęp: 12 września
2019.
2
Biogram J.A. Komeńskiego zamieszczony w: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, In–Kons, Warszawa 1965,
s. 745 i n.
3
S.J. Kirschbaum, The A to Z of Slovakia. The A to Z Guides ‒
Historical Dictionaries of Europe (Book 47), Rowman &
Littlefield Publishing Group, Inc. 2010, s. 39.
4
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5
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Księżna Kiko, książę Akishino i rektor UJ prof. Wojciech Nowak; Collegium Maius, 29 czerwca 2019

Książę Akishino urodził się 30 listopada 1965 w Tokio. Jest synem 125. cesarza
Japonii Akihito, panującego w latach
1989–2019. Po abdykacji ojca tron objął
starszy brat księcia Akishino – Naruhito,
którego panowanie rozpoczęło erę Reiwa
(piękna harmonia).
Książę Akishino, będący obecnie następcą tronu Japonii, wykształcenie zdobył
w zespole prywatnych szkół Gakushuin

Fot. Anna Wojnar

siążę Akishino, brat obecnie panującego cesarza Japonii Naruhito, wraz
z małżonką, księżną Kiko, odwiedzili
Collegium Maius 29 czerwca 2019. Znakomitych gości powitali rektor UJ prof.
Wojciech Nowak oraz prorektor UJ prof.
Armen Edigarian. Następnie delegacja
udała się na zwiedzanie Muzeum UJ, po
którym oprowadzał dyrektor prof. Krzysztof Stopka, przybliżając księciu i księżnej
wielowiekową historię Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W Stubie Communis
odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności akademickiej, podczas
którego para książęca dokonała wpisu
w księdze pamiątkowej. Książę Akishino
otrzymał również w prezencie replikę,
datowanego na XVI wiek, Globusa Jagiellońskiego. Następnie goście udali się do
salonu Collegium Maius, czyli tak zwanej
Sali Zielonej, gdzie księżna Kiko zagrała
na fortepianie Pleyel z 1847 roku, na
którym Fryderyk Chopin grywał w czasie
swojego pobytu w Szkocji. Wizytę zakończyła prezentacja historycznego zegara
na dziedzińcu Muzeum UJ. Odwiedziny
na Uniwersytecie Jagiellońskim były
częścią oficjalnej wizyty japońskiego
następcy tronu w Polsce z okazji stulecia
nawiązania polsko-japońskich stosunków
dyplomatycznych.

w Tokio, kończąc prawo i biologię. Studiował również taksonomię ryb w St. John’s
College w Oksfordzie. W 1996 roku obronił
pracę doktorską z ornitologii na Graduate
University for Advanced Studies w Hayamie. Książę jest przewodniczącym Instytutu Ornitologii Yamashina i Japońskiego
Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych.
Jest również profesorem wizytującym na
Tokyo University of Agriculture.
Ślub z Kiko Kawashime odbył się 29
czerwca 1990 roku. Księżna jest córką
Tatsuhiko Kawashimy, profesora ekonomii
na Uniwersytecie Gakushuin. Wczesne
dzieciństwo spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej ojciec wykładał na Uniwersytecie Pensylwanii. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Wiedniu. W 1989
roku otrzymała dyplom na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu Gakushuin.
Książę i księżna zamieszkują w rezydencji Akasaka w tokijskiej dzielnicy Minato.
Mają troje dzieci: dwie córki ‒ 27-letnią
Mako i 24-letnią Kako, oraz 12-letniego
syna, który otrzymał imię Hisahito i jeżeli
zasady dziedziczenia tronu nie zostaną
zmienione, jest drugi w kolejce do tronu.

AWoj

Spotkanie pary książęcej z pracownikami UJ w Collegium Maius
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Z WIZYTĄ W KOBE UNIVERSITY
W

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian i prof. Masahiko Yoshii (Executive Vice-President
in charge of International Exchange, Kobe University)

Celem wizyty, poza wzmocnieniem
20-letniej współpracy i przyjaźni między
ośrodkami naukowymi obydwu krajów,
było podpisanie porozumienia o współpracy w ramach realizowanego od niedawna
programu „Lecture Serieson Japanese and

Fot. Kobe University

dniach 1–7 lipca 2019 prorektor UJ
ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian
złożył wizytę w Kobe University w Japonii, podczas której spotkał się z władzami
uczelni, między innymi z jej rektorem
prof. Hiroshi Takedą. Podczas spotkania
podpisane zostało kolejne porozumienie
o współpracy pomiędzy uniwersytetami.
Termin wizyty nie bez powodu przypadł na rok 2019 – rok ten wieńczy
20-letnią owocną współpracę dydaktyczną
i naukową pomiędzy uczelnią polską i japońską. Uniwersytet w Kobe jest jednym
ze strategicznych partnerów UJ i w ramach
zawartych porozumień realizowane są
liczne przedsięwzięcia, jak, na przykład,
regularna wymiana bilateralna studentów
i pracowników, wizyty i studia częściowe
w ramach programu Erasmus+, wspólny
program studiów magisterskich „EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master
Studies”, wspólne seminaria i konferencje
naukowe, a ponadto powołana została
Szkoła Prawa Japońskiego i utworzone
zostało biuro Uniwersytetu w Kobe na UJ,
tzw. Liaison Office.

Od lewej: prof. Narufumi Kadomatsu (Professor, Graduate School of Law, Kobe University), prof. Agata
Wierzbowska (Associate Professor, Graduate School of Economics, Kobe University), prof. Kazunari Sakai (Director
of the Kobe University Brussels European Centre), prof. Masahiko Yoshii (Executive Vice-President in charge
of International Exchange, Kobe University), prof. Hiroshi Takeda (President, Kobe University), prorektor UJ
ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, prof. Hiroko Masumoto (Vice-President in charge of International
Collaboration and International Education, Kobe University), prof. Kiyomitsu Yui (Professor of the Graduate School
of Humanities and the former Advisor to the President in charge of International Collaboration, Kobe University)
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European Studies”. Program ten przewiduje organizację serii corocznych wykładów
w zakresie kultury, polityki i prawa japońskiego oraz europejskiego.
Podczas wizyty w spotkaniach z prof.
Armenem Edigarianem uczestniczyli,
między innymi, prof. Masahiko Yoshii
(Executive Vice-President in charge of
International Exchange), prof. Kazunari
Sakai (Director of the Kobe University
Brussels European Centre), prof. Narufumi
Kadomatsu (Professor, Graduate Schoolof
Law) oraz prof. Kiyomitsu Yui, który
w ramach naszej współpracy prowadzi
regularnie wykłady na UJ. Temat rozmów
skupiał się głównie wokół dalszego rozwoju programu Erasmus+ oraz wspólnych
badań naukowych.
Prorektor UJ prof. Armen Edigarian
gościnnie wygłosił wykład zatytułowany
Development of European International
Cooperation – Based on the Example
of Jagellonian University, który zgromadził ponad 120 uczestników, w tym
profesorów, pracowników oraz studentów
japońskiego uniwersytetu.

Dorota Maciejowska

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Ewa Kaczka

Biuro prorektora ds. dydaktyki UJ

PAMIĄTKI PO ANDRZEJU WAJDZIE
W ZBIORACH MUZEUM UJ
K

Red.

Moment podpisania przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdę, rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
oraz dyrektora Muzeum UJ prof. Krzysztofa Stopkę dokumentu o przekazaniu darów Andrzeja Wajdy

Fot. Adam Koprowski

rystyna Zachwatowicz-Wajda oświadcza, że wszelkie przedmioty przekazane w jakiejkolwiek formie prawnej na rzecz
Muzeum Collegium Maius UJ zgodnie
z wolą testatora stanowią przedmiot zapisu i zapewnia, że zawarcie tej umowy
jest zgodne z celem i wolą testatora,
dla którego dobro Ojczyzny było zawsze
najwyższą wartością. Wykonanie zapisu
służyć będzie propagowaniu spuścizny
po Andrzeju Wajdzie – czytamy w akcie
notarialnym sygnowanym przez Krystynę
Zachwatowicz-Wajdę oraz przedstawicieli
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten ważny
dokument podpisano 26 lipca 2019 w gabinecie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
w Collegium Novum. Przedsięwzięcie to
możliwe było do zrealizowania dzięki pozytywnemu zakończeniu procesu o spadek
po śmierci Andrzeja Wajdy.
Zgodnie z decyzją wdowy po wybitnym reżyserze darami zaopiekuje się
Muzeum UJ.
Wśród cennych przedmiotów przekazanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
przez Andrzeja Wajdę znajdują się pamiątki związane z reżyserem: nagrody,
medale i wyróżnienia za jego działalność
artystyczną, kulturalną i społeczną, jak
chociażby nadany w 1999 roku Order
Polonia Restituta – Krzyż Wielki Orderu
Odrodzenia Polski I klasy. Jest także statuetka Oscara, przyznana artyście w 2000
roku przez Amerykańską Akademię
Sztuki i Wiedzy Filmowej za całokształt
twórczości, oraz galowy strój, tzw. zielony frak ze szpadą, który reżyser miał na
sobie podczas uroczystości przyjęcia go
w poczet członków francuskiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Warto dodać, że Uniwersytet Jagielloński, doceniając zasługi Andrzeja Wajdy na
polu kultury w 1989 roku, uhonorował go
tytułem doktora honoris causa, a w maju
2016 roku przyznał mu złoty medal Plus
Ratio Quam Vis.

Uczestnicy spotkania w gabinecie rektora; Collegium Novum, 26 lipca 2019
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ŚNIADANIE PROFESORSKIE 2019

Fot. Anna Wojnar

Śniadanie profesorskie, organizowane
w rocznicę odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego przez króla Władysława
Jagiełłę, odbyło się 26 lipca 2019 na
dziedzińcu Collegium Maius. Spotkania
profesorów przy wspólnym stole połączone z wykładem nawiązują do tradycji
posiłków uczonych w Stubie Communis
Collegium Maius, będących okazją do
naukowych dyskusji. W tym roku do
wygłoszenia prelekcji został zaproszony
prof. Joachim Szulc z Wydziału Geografii i Geologii UJ.
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Wyjątkowym gościem tegorocznego spotkania była Krystyna Zachwatowicz-Wajda,
która przed uroczystością podarowała Muzeum UJ pamiątki związane z Andrzejem Wajdą.

Fot. Anna Wojnar

W wystąpieniu zatytułowanym Geologia a wino. Między ziemią a niebem prof. Joachim Szulc wyjaśnił związek pomiędzy
budową geologiczną regionu a charakterem i jakością wina. Przybliżył francuskie pojęcie terroir, opisujące warunki
środowiskowe, jakie wpływają na lokalne wina. Omówił również historię paleontologiczną winoroślowatych.
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Adam Koprowski

Ambasador Wietnamu w Polsce Vu Dang Dung 13 czerwca 2019 odwiedził Uniwersytet Jagielloński. W spotkaniu z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem uczestniczyła również pierwsza sekretarz ambasady Wietnamu w Polsce Le Thi Thai Ha
i pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Przedmiotem rozmów była współpraca akademicka,
szczególnie wymiana studencka odbywająca się na mocy porozumień z Narodowym Uniwersytetem Wietnamskim w Ho Chi
Minh oraz Politechniką w Ho Chi Minh.

Anna Wojnar

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

Chińska delegacja z udziałem naczelnego komisarza ds. nadzoru w Ministerstwie Edukacji Wu Daohuai, wysokiej rangi
pracowników ministerstwa oraz przedstawiciela ambasady Chin w Polsce gościła na Uniwersytecie Jagiellońskim 27 czerwca
2019. Oprócz rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka z delegacją spotkali się przedstawiciele jednostek, którzy zaprezentowali
prowadzone działania w ramach współpracy z chińskimi uczelniami: reprezentująca pełnomocnika rektora ds. internacjonalizacji dr hab. Ewa Trojnar, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie dr Bogdan Zemanek, pełnomocnik rektora ds.
wprowadzenia systemu antyplagiatowego na UJ dr Agnieszka Kowalska, kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych
Michał Bereziński oraz dr Katarzyna Sarek z Instytutu Orientalistyki UJ. Komisarz Wu Daohuai wyraził wdzięczność za pracę
na rzecz partnerstwa z Chinami oraz nadzieję na dalszą pomyślną współpracę. Po spotkaniu w Collegium Novum delegacja
odwiedziła Instytut Konfucjusza UJ, gdzie spotkała się z pracownikami tej jednostki.
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SEKRETARZ GENERALNA SIECI UNA EUROPA NA UJ
P

Przemawia prof. Bartosz Brożek – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ,
koordynator działań UJ w ramach sieci UNA Europa

zaangażowani, oraz pomysły na kolejne wspólne inicjatywy w ramach sieci,
między innymi, DIGITALIZED!, OpenU, Phoenix, The Guild. Szczegółowo

Fot. Izabela Krajewska

ełniąca funkcję sekretarza generalnego sieci UNA Europa Emily
Palmer w dniach 26–27 sierpnia gościła
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej
wizyta miała na celu zapoznanie się
z działaniami realizowanymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, po to, aby jak
najlepiej wykorzystać nasze mocne strony
w strukturach sieci. Podczas spotkania
w Collegium Maius, w którym uczestniczyli prorektor UJ ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, przedstawiciele jednostek
zaangażowanych w działania sieci oraz
dyrektor generalna Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska, Emily Palmer przypomniała,
że inspiracją do stworzenia sieci UNA
Europa było wystąpienie prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona
w grudniu 2017 roku, podczas którego
odniósł się do idei powstania wspólnego
Europejskiego Uniwersytetu. W swojej
prezentacji przedstawiła wizję, misję oraz
strukturę sieci, obszary badań, a także
strategię dalszych działań.
Przedstawiciele UJ prezentowali
przedsięwzięcia i projekty, w które są

został omówiony projekt „1EUROPE”,
na którego realizację sieć otrzymała finansowanie z budżetu Unii Europejskiej.
Drugiego dnia spotkanie odbyło się
w Jagiellońskim Centrum Innowacji.
Uniwersytet Jagielloński należy do
prestiżowego konsorcjum UNA Europa
i współtworzy go wraz z Freie Universität
Berlin, Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, The University of Edinburgh,
KU Leuven, Universidad Complutense de
Madrid oraz Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Celami stowarzyszenia są, między
innymi, dążenie do zintegrowanej współpracy między uniwersytetami w zakresie
wysokiej jakości badań naukowych, wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań,
wspieranie dobrych praktyk oraz przyczynianie się do rozwoju europejskiego
szkolnictwa wyższego i europejskiej
przestrzeni badawczej.

Hanna Gemza

Od lewej: dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska,
sekretarz generalna sieci UNA Europa Emily Palmer

Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej,
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
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BIOCHEMICZNA WSPÓŁPRACA
P

Wr
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Moment wręczenia prof. Johnowi D. Simonowi medalu Plus Ratio Quam Vis przez prorektora UJ
prof. Stanisława Kistryna

Od lewej: prof. John D. Simon, prodziekani WBBiB UJ: prof. Ryszard Gurbiel i prof. Jolanta Jura,
prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn
Fot. Adam Koprowski

rofesor John D. Simon został wyróżniony srebrnym medalem Plus Ratio
Quam Vis podczas spotkania, które odbyło
się na Wydziale Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 13 czerwca 2019. Uhonorowany
jest wybitnym chemikiem, rektorem
Lehigh University w Bethlehem (Pensylwania, USA).
Medal został przyznany uczonemu
w szczególności za jego zaangażowanie
w rozwój współpracy grup badawczych
z Duke University (Durham, Karolina
Północna) i Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dziedzinie biologii molekularnej, fotochemii i fotofizyki. Dzięki temu krakowscy naukowcy mieli możliwość skorzystania z unikatowej aparatury pomiarowej,
a badania te – jak wyjaśnił prof. Tadeusz
Sarna – przyczyniły się do wytłumaczenia
fotoreaktywności barwników nabłonka
barwnikowego siatkówki oraz naskórka,
w tym ich zdolności do fotogenerowania
reaktywnych form tlenu, jakie mogą być
zaangażowane w niepożądanej fototoksyczności tych tkanek.
W latach 2000–2010 prof. John D.
Simon, wspólnie z pracownikami Zakładu
Biofizyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, przygotował
kilkanaście prac naukowych, które ukazały się w prestiżowych czasopismach:
„Journal of the American Chemical Society” oraz „Proceedings of the National
Academy of Science”.
Uroczystość poprowadził prodziekan
ds. ogólnych WBBiB dr hab. Ryszard Gurbiel. Laudację na cześć prof. Simona wygłosił prof. Tadeusz Sarna. Łaciński tekst
dyplomu odczytała prodziekan WBBiB ds.
nauki i współpracy międzynarodowej prof.
Jolanta Jura. Dyplom i medal wręczył prof.
Simonowi w imieniu rektora UJ prorektor
ds. badań i funduszy strukturalnych prof.
Stanisław Kistryn.
Na zakończenie spotkania prof. John
D. Simon wygłosił wykład dotyczący
wyzwań, przed jakimi stoi amerykańskie
szkolnictwo wyższe, który prezentujemy
na s. 27–28.

+ 1 foto

PUNKT WIDZENIA

WYZWANIA W AMERYKAŃSKIM
SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
estem zaszczycony przyznaniem mi
srebrnego medalu Plus Ratio Quam Vis.
Cieszy mnie również, że mogę podzielić
się z Państwem moją opinią na temat
wyzwań i perspektyw, jakie stoją przed
szkolnictwem wyższym. Kilka lat temu
zadano mi pytanie: czy uniwersytety stoją
dziś u progu odrodzenia, czy też w ciągu
najbliższych pięciu czy dziesięciu lat będą
stopniowo osuwać się ku przeciętności –
na tyle wolno, że nie będziemy musieli
się do tego przyznać, lecz na tyle nieubłaganie, że z perspektywy czasu będziemy
postrzegać ten upadek jako nieunikniony?
To pytanie stanowi pryzmat, przez który
patrzę na wyzwania w szkolnictwie wyższym.
Moje rozważania opierają się na trzech
głównych założeniach: (1) uniwersytety
muszą wykorzystać swój potencjał do
nawiązywania ponadnarodowego dialogu
w czasach, gdy inne instytucje napotykają na tym polu na znaczne trudności,
(2) w przyszłości konieczna będzie ścisła
współpraca pomiędzy uniwersytetami
a przemysłem oraz (3) misją uniwersytetów musi być wykształcenie nowego
pokolenia liderów i przywódców.
Wiele badań wskazuje na fakt, że
uniwersytety tracą na zaufaniu wśród społeczeństwa. Sondaże amerykańskiego Instytutu Gallupa z lat 2015–2018 pokazują,
że zaufanie dorosłych Amerykanów wobec
szkolnictwa wyższego spadło z poziomu
57 do 48 procent – to pierwszy przypadek
w historii sondażu, kiedy wartość ta spadła
poniżej 50 procent.
Największe wyzwania czekają nas
w trzech obszarach, które nazwałem Wielkim Upadkiem, Wielką Niewiedzą oraz
Wielkim Rozdrobnieniem.
WIELKI UPADEK
Współczesna demografia nie sprzyja
amerykańskim uczelniom. W latach 2025–

2030 liczba osiemnastolatków spadnie
o 17 procent, co obniży liczbę studentów
pierwszego roku o około 450 tysięcy osób.
W Stanach Zjednoczonych większość
studentów nie pokonuje zbyt dużego dystansu, by dotrzeć na uczelnię. Dotyczy to
również najlepszych uniwersytetów w kra-

Adam Koprowski

J

Prof. John D. Simon

ju, jako że połowa ich studentów mieszka
nie dalej niż 300 kilometrów od miejsca,
w którym studiują. By zapewnić sobie
optymalną liczbę studentów, uniwersytety
będą musiały zachęcić do studiowania
młodych ludzi z całego świata, oferując
przyjazne otoczenie dla podlegającej nieustannym zmianom etnicznym, społecznym i ekonomicznym populacji studentów.
WIELKA NIEWIEDZA
W USA studenci z pokolenia Z, czyli
urodzeni pomiędzy rokiem 1996 a 2012,
zaczynają właśnie pojawiać się na naszych
kampusach. Są oni mniej skłonni do podejmowania ryzyka niż przedstawiciele
poprzedzających pokoleń. Niezbyt interesują ich książki i gazety. Wolą uczyć się
w praktyce niż w salach wykładowych.
Oczekują, że będziemy korzystać z najnowszych osiągnięć techniki. Chcą aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania.

Nie zależy im szczególnie na kontaktach
osobistych – wolą używać smartfonów.
Zastanówmy się chwilę nad ich
aktywnością w mediach społecznościowych i niechęcią do bycia biernymi
odbiorcami.
Często przyglądałem się grupom
studentów w sytuacjach, które nazywałem „doświadczalnymi”. Członkom
tych grup zdawało się, że znają się
wzajemnie, bo obejrzeli swoje profile
w mediach społecznościowych. W trakcie spotkań okazywało się jednak, że
muszą zapomnieć o tym, co myśleli, że
muszą – innymi słowy, odrzucić wiedzę
z internetu i poznać się naprawdę jako
ludzie. W takich sytuacjach studenci
byli zmuszeni skonfrontować swoje wizerunki z mediów społecznościowych
z tymi rzeczywistymi. Musieli odbywać
trudne rozmowy i poznawać odmienne
opinie. Musieli też nauczyć się, że nie
każdy może przewodzić grupie i że często
najlepsza grupa to ta najbardziej zróżnicowana. Kiedyś mówiliśmy studentom, że
doświadczenia uniwersyteckie przygotują
ich do kariery zawodowej. Ale jakie znaczenie ma to w czasach dynamicznego
rozwoju techniki, gdy nasza młodzież dowiaduje się, że o połowie zawodów, które
będą wykonywać w przyszłości, dzisiaj
jeszcze nikt nie słyszał? Ogromne tempo
zmian powoduje, że studenci będą musieli
nastawić się na ciągły rozwój i przystosowywanie się do zmian zachodzących
w społeczeństwie i w ich miejscach pracy.
Nie możemy się oszukiwać: nie wiemy,
w jaki sposób zmieni się nauczanie na
uniwersytetach. Przytoczę zdanie z artykułu Artificial Intelligence Will Transform Universities. Here’s How [Sztuczna
inteligencja zmieni uniwersytety. Oto jak],
napisanego przez Marka Dodgsona i Davida Ganna dla Światowego Forum Ekonomicznego (9 sierpnia 2017): Poprzez
swoje genialne odkrycia uniwersytety
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zapoczątkowały własną zgubę. To, w jaki
sposób zareagują na rewolucję w sztucznej
inteligencji, będzie miało wielki wpływ na
rozwój nauki, innowacji, edukacji i całego
społeczeństwa.
Widzę tu ogromną szansę dla uniwersytetów. Ignorując ją, ryzykujemy utratę
na znaczeniu.
WIELKIE ROZDROBNIENIE
W marcu 2015 roku w „Forbesie” ukazał się artykuł The Next Assault on Ivory
Tower: Unbundling the College Degree
[Kolejny atak na wieżę z kości słoniowej.
Fragmentacja studiów]. W chwili obecnej
widzimy nagłówki takie jak How Fast and
Furious Will Be the Unbundling of College
Education? [Jak „szybko i wściekle” będzie
przebiegało rozdrobnienie edukacji uniwersyteckiej?] i Higher Education, Unbundling, and the End of the University As We
Know It [Szkolnictwo wyższe, fragmentacja
i koniec uniwersytetów, jakie znamy].
Skąd bierze się chęć fragmentacji studiów? Czy jest ona związana z kosztami
edukacji i różnicą w postrzeganiu przez
poszczególne pokolenia wartości inwestycji, jaką jest uzyskanie uniwersyteckiego
dyplomu?
Do najmłodszego pokolenia w USA
należą osoby urodzone w roku 2010 lub
później. Dzieci milenialsów to najlepiej

obyta z techniką generacja w historii całej
ludzkości. Obsługa tabletu i wydawanie
poleceń wirtualnemu asystentowi nie nastręczają im żadnych trudności. Oczekują,
że najnowsze osiągnięcia techniki będą
im towarzyszyły zarówno w codziennym
życiu, jak i edukacji. To pokolenie pojawi
się na naszych kampusach w ciągu niespełna 10 lat.
Dla rodziców tych młodych ludzi ukończenie studiów wiązało się ze znacznymi
wydatkami i często skutkowało również
ogromnym zadłużeniem. Często muszą
oni mierzyć się również z osobistymi komplikacjami, jakie w ich miejscach pracy
wywołuje wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Wielu z nich uciekało
się do różnego rodzaju kursów i studiów
podyplomowych, często prowadzonych
przez internet. Ci rodzice zmuszeni byli
do nieustającego doskonalenia swoich
kwalifikacji w wielu różnych dziedzinach
i na wielu szczeblach kariery, aby rozwijać
się zawodowo. Ich celem będzie zatem
wyposażenie własnych dzieci w zestaw
umiejętności i wiedzę, które umożliwią im
rozpoczęcie pewnej i bezpiecznej kariery
zawodowej – a wszystko to w sposób
najkorzystniejszy z punktu widzenia czasu
i kosztów finansowych.
Im więcej milenialsów zacznie obejmować wysokie stanowiska w naszym
społeczeństwie, tym bardziej ich doświad-

czenia w zakresie wartości kursów on-line
będą wpływać na procesy rekrutacyjne.
Uniwersytety nie są przygotowane na
taki obrót spraw, gdyż nie przekonaliśmy
milenialsów do naszego obecnego systemu
edukacji. Z tego właśnie wynika wszechobecna chęć do podzielenia edukacji na
segmenty, a w konsekwencji konieczność
wyraźnego artykułowania przez nas korzyści, jakie płyną z obecnego kształtu
studiów uniwersyteckich.
Na zakończenie chciałbym podkreślić,
że nasza tożsamość jako uniwersytetów
badawczych zorientowanych na studentów
ma głębokie znaczenie: nasza intelektualna
niezależność i zdolność do stawiania pytań
bez strachu przed odpowiedziami czyni
nas niezastąpionymi w społeczeństwie
opartym nie tylko na postępie technicznym, ale także rozsądku, obiektywizmie,
otwartym dialogu oraz szacunku dla historii. Nasze pojmowanie rzeczywistości
jako niewyczerpanego źródła nowych
pytań badawczych pozwoli nam trzymać
rękę na pulsie i przygotować studentów na
wyzwania czekające na nich w przyszłości, pozostając w zgodzie z naszą tradycją
opartą na rozumie i rozsądku. Wyzwania,
które opisałem, są w moim odczuciu
jednocześnie ogromnymi szansami. Jeśli
starczy nam woli, będziemy kowalami
własnego losu.

John Simon

John Simon ukończył chemię na Williams College w 1979 roku, a następnie obronił pracę doktorską w tej samej
dziedzinie na Uniwersytecie Harvarda w 1983. Staż podoktorski odbył na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W 1985 roku rozpoczął pracę na Wydziale Chemii i Biochemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.
Następnie przeniósł się do Duke University, gdzie otrzymał stanowisko George B. Geller Professor of Chemistry.
Niedługo potem został dziekanem, a w 2005 roku przyjął nominację na prorektora ds. akademickich. Pełnił również funkcję prorektora Uniwersytetu Wirginijskiego (2011). W 2015 roku został rektorem Lehigh University. Jego
działalność naukowa obejmuje wiele gałęzi wiedzy. Na wczesnym etapie kariery skupiał się na badaniu reakcji
chemicznych w roztworach z wykorzystaniem spektroskopii laserów femtosekundowych. Jego grupa badawcza
dokonała przełomowych odkryć w dziedzinie spektroskopii dichroizmu kołowego w zakresie pomiarów geometrycznych i elektronicznych zmian strukturalnych w układach biologicznych. Badania, które potwierdziły, że kwas
urokaninowy może aktywować tlen, a skutki tej aktywacji są identyczne z rezultatami fotostarzenia skóry, zyskały
szeroki rozgłos w prasie. Uzyskane doświadczenie pozwoliło grupie Johna Simona na rozpoczęcie badań nad
melaniną i pokrewnymi pigmentami. Wiele późniejszych projektów grupy było realizowanych przy współudziale
prof. Tadeusza Sarny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich wspólne doświadczenia umożliwiły im pokierowanie
wieloma badaniami, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia działania melaniny, lipofuscyny i neuromelaniny. Jednym z najbardziej unikatowych rozwiązań badawczych zastosowanych przez obu naukowców było wykorzystanie lasera na swobodnych elektronach jako źródła światła dla fotoemisyjnego mikroskopu elektronowego
podczas obrazowania powierzchniowych właściwości elektrochemicznych ludzkich melanosomów.
Tłumaczenie:
Bartosz Zawiślak, Kamil Jodłowiec
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MIĘDZYNARODOWE BADANIA
W CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ
L

Sympozjum otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak, po jego prawej stronie prof. Akira Miyauchi (Kobe, prezydent IAES), po lewej – prof. Anders Bergenfelz (Lund, COO Eurocrine Society, przewodniczący BJS Society)

naukowych o zasięgu paneuropejskim,
a także ogólnoświatowym. Moderator
sesji, prof. Marcin Barczyński z Kliniki

Fot. Adam Koprowski

Fot. Adam Koprowski

iderzy prestiżowych towarzystw naukowych z całego świata zajmujących
się tematyką chirurgii endokrynologicznej
na zaproszenie rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka 14 sierpnia 2019 przybyli na Uniwersytet Jagielloński, by przedyskutować
dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy
dalszej współpracy w ramach badań wieloośrodkowych w zakresie chirurgii gruczołów dokrewnych. Spotkanie odbyło się
w Librarii Collegium Maius UJ w ramach
sesji satelitarnej Światowego Kongresu
Chirurgicznego (WCS2019) i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej (IAES). Przedsięwzięcie
zorganizowane zostało pod tytułem
Międzynarodowe badania w chirurgii
endokrynologicznej.
W mowie powitalnej rektor UJ prof.
Wojciech Nowak podkreślił, że spotkanie
to jest owocem blisko dwudziestoletniej
współpracy naukowców III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM z wybitnymi uczonymi z całego świata, którzy na zasadach
partnerskich biorą udział w projektach

Prof. William B. Inabnet III wygłasza wykład Współpraca międzynarodowa w ramach projektu CESQIP

Chirurgii Endokrynologicznej UJ CM,
prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej
(ESES), podziękował gościom za dotychczasowe wsparcie dla promocji i rozwoju
chirurgii endokrynologicznej w aspekcie
naukowym i praktycznym. W spotkaniu
wziął udział, między innymi, prof. Anders
Bergenfelz z Uniwersytetu w Lund (Szwecja), który przedstawił wykład EUROCRINE, omawiając osiągnięcia projektu
współrealizowanego w latach 2013–2017
w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM
w Krakowie w ramach finansowania ze
środków programu zdrowia publicznego,
którego celem było stworzenie paneuropejskiej bazy danych schorzeń endokrynnych leczonych operacyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich.
Projekt ten po zakończeniu finansowania
ze środków UE znalazł kontynuację
w formule stowarzyszenia EUROCRINE
zarejestrowanego w Wiedniu, którego
przewodniczącym został prof. Marcin
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Od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prof. Anders Bergenfelz,
prof. William Inabnet, prof. Alan Siperstein

z Bethesda (USA), prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (AAES) prof. Alan Siperstein
z Cleveland (USA) oraz prof. Quan Yang
Duh z San Francisco (USA). Zaoferowali
oni wsparcie dla realizacji projektów
badawczych zmierzających do poprawy
jakości świadczeń w zakresie chirurgii
endokrynologicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem endokrynologii onkologicznej. Wymiernym efektem tego spotkania będzie w przyszłości zacieśnienie
dotychczasowej współpracy i realizacja
na forum międzynarodowym nowych projektów badawczych w obszarze chirurgii
gruczołów wydzielania wewnętrznego,

szczególnie w aspekcie oceny przydatności nowych technologii i wyników
leczenia schorzeń rzadkich w sieci
ośrodków współpracujących w formule
telemedycyny. Spotkanie zakończył
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który
podziękował zebranym za przybycie
i gotowość wspierania inicjatyw badawczych na forum międzynarodowym. Po
zakończeniu części oficjalnej spotkania
goście mieli okazję zwiedzić Collegium
Maius i zapoznać się z wielowiekowym
dziedzictwem UJ.

Opracował prof. Marcin Barczyński

III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie

Fot. Adam Koprowski

Barczyński z UJ CM. Profesor William
B. Inabnet III z Uniwersytetu Lexington
(USA) przedstawił wykład zatytułowany
CESQIP, prezentując założenia i efekty
realizacji w USA projektu opartego na
wieloośrodkowej współpracy w poprawie wyników leczenia chirurgicznego
schorzeń endokrynnych. Głos w dyskusji
zabrali także: prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów Endokrynologów (IAES) prof. Akira Miyauchi
z Kobe (Japonia), prezydent elekt Amerykańskiego Towarzystwa Tyreologicznego
(ATA), a zarazem ekspert Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIH) USA w zakresie
badań nad rakiem prof. Martha Zeiger

Od lewej: prof. Marcin Barczyński, prof. Quan Yang Duh,
prof. Martha Zeiger

Uczestnicy sympozjum. Od lewej: prof. Piotr Richter (Kraków), dr Göran Wallin (Goeteborg), prof. Quan Yang Duh (San Francisco), prof. Perta Musholt
(Moguncja), prof. Anders Bergenfelz (Lund), prof. Tomas Musholt (Moguncja), prof. Alan Siperstein (Cleveland), prof. William B. Inabnet III (Lexington),
ALMA
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30prof. Dimitrios Linos (Ateny),
prof.
Akira nr
Miyauchi
(Kraków), prof. Oliver Gimm (Linkoping), prof. Aleksander Konturek (Kraków), prof. Martha Zeiger (Bethesda), prof. Jean Louis Kraimps (Poitier),
prof. Frederic Triponez (Genewa), prof. Tsuneo Imai z żoną (Tokio)

NOWE MOŻLIWOŚCI BADAWCZE W CENTRUM
PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS

I

nfrastruktura badawcza, na którą z niecierpliwością czeka polskie środowisko
naukowe, to linia eksperymentalna do
badań w podczerwieni (FTIR), linia badawcza do multimodalnego obrazowania
rentgenowskiego (POLYX) oraz stacja
badawcza skaningowej transmisyjnej mikroskopii rentgenowskiej (STXM).
Linie FTIR i POLYX oraz stacja
STXM powstaną w Centrum SOLARIS
do 2022 roku, wzmacniając i rozszerzając
potencjał badawczy polskiego synchrotronu. Obecnie działające linie (PEEM/
XAS i UARPES) oraz nowo budowane
(PHELIX i XMCD) wykorzystują tylko
niewielką cześć jego możliwości.
– Zarówno linie, jak i stacja badawcza
to projekty, które zostały przygotowane
dzięki współpracy kilku ośrodków badawczych w Polsce i za granicą – mówi
dyrektor Centrum SOLARIS prof. Marek
Stankiewicz. – Cieszymy się, że synchrotron integruje naukowców i uczelnie nie
tylko, aby realizować badania, ale także
aby współtworzyć infrastrukturę badawczą
dla nauki.
Zakres planowanych badań na linii
FTIR mieści się głównie w nurcie zagadnień biomedycznych, od doświadczeń in
vitro (prowadzonych na liniach komórkowych w warunkach laboratoryjnych)
do ex vivo (na tkankach lub komórkach
pobranych z organizmu), w zakresie badań
podstawowych, rozwojowych i diagnostycznych.
Wykorzystanie unikatowego źródła
promieniowania w obszarze podczerwieni

Schemat linii
badawczych
synchrotronu
Fot. Archiwum
Narodowego
Centrum
Promieniowania
Synchrotronowego
SOLARIS w Krakowie

dostarcza nieograniczonych możliwości
w analizie składu i struktury molekularnej
wraz z ich obrazowaniem na poziomie
mikro-, a nawet nanometrycznym. Przykładem takiego obrazowania jest opis molekularnych zmian miażdżycowych w zastawce
serca, detekcja wczesnego stanu zmian nowotworowych czy wyznaczenie markerów
stanu zapalnego w komórkach. Badania te
są niezwykle ważne, gdyż zarówno choroby układu krążenia, jak i nowotwory są
najczęstszą przyczyną zgonów Polaków.
Nowa infrastruktura pozwoli na badanie
procesów fotochemicznych i fotofizycznych zachodzących w środowisku lub
istotnych dla poprawy jego jakości, a także
z obszaru środowiskowej degradacji dzieł
sztuki. W centrum zainteresowań znajdują
się również nanomateriały do magazynowania i przetwarzania energii, projektowanie
biosensorów czy nanonośników substancji
aktywnych farmakologicznie. Zakres tych

badań wpisuje się w założenia Krajowego
Programu Badań dla kierunków: choroby
cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna
regeneracyjna, nowoczesne technologie
materiałowe i nowe technologie w zakresie
energetyki. Za koordynację projektu są
odpowiedzialni prof. Wojciech M. Kwiatek
z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz dr
hab. Kamilla Małek, profesor UJ.
Kolejną infrastrukturą badawczą,
która powstanie w Centrum SOLARIS,
będzie linia do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego (POLYX). Do
badań będzie wykorzystana intensywna
wiązka twardego promieniowania rentgenowskiego generowanego przez synchrotron SOLARIS. Na linii POLYX będzie
dostępnych kilka technik badawczych:
rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna, mikrotomografia, spektromikroskopia absorpcyjna i mikrodyfrakcja
rentgenowska.
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Nowa linia eksperymentalna zapewni
naukowcom z różnych dziedzin szeroki
zakres możliwości aplikacyjnych. Jej
interdyscyplinarny charakter umożliwi
zarówno analizę nowych materiałów dla
nauki i przemysłu, badania w zakresie
ochrony środowiska czy biologii, jak
i w obszarze dziedzictwa kulturowego.
Pozwoli także na prace badawcze w dziedzinie geologii oraz może przysłużyć
się w kryminalistyce do poszukiwania
śladów zbrodni.
Ważne zastosowanie POLYX to – podobnie jak w przypadku linii FTIR – patogeneza chorób i ich przebieg. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie –
zdobyte w europejskich synchrotronach
– pokazuje, że metody badawcze oparte
na fluorescencji rentgenowskiej mogą być
bardzo pomocne w badaniach patogenezy
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schorzeń układu nerwowego, takich jak
epilepsja, choroba Parkinsona czy glejowe
nowotwory mózgu, oraz mechanizmów
działania leków i terapii stosowanych w ich
leczeniu. Wśród możliwych zastosowań
techniki rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej są również badania nad terapią
otyłości.
Koordynatorem merytorycznym odpowiedzialnym za projekt POLYX będzie
dr hab. Paweł Korecki z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Akademię Górniczo-Hutniczą w zespole POLYX będą reprezentowali dr hab. inż. Joanna Chwiej oraz dr inż.
Paweł Wróbel.
Trzeci projekt, który zostanie zrealizowany w najbliższych latach w Centrum
SOLARIS, to budowa stacji badawczej
skaningowej transmisyjnej mikroskopii
rentgenowskiej (STXM). Stanie się ona

Emilia Król

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS

Anna Wojnar

Michał Domański

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie z lotu ptaka

alternatywną stacją na budowanej obecnie linii badawczej XMCD. Skaningowy
mikroskop rentgenowski jest najbardziej
uniwersalnym ze wszystkich typów mikroskopów rentgenowskich i praktycznie
każdy z nowoczesnych synchrotronów
posiada, buduje lub planuje przynajmniej
jedno urządzenie tego typu. Nic dziwnego,
gdyż możliwości badawcze takiego mikroskopu są bardzo duże, a jednocześnie
związane ze strategicznymi obszarami,
takimi jak nowe materiały czy ochrona
środowiska. Przykładem niech będą badania materiałów elektrod akumulatorów
litowych, badania polimerów oraz badania
środowiskowe. W wielu krajach istotnym
problemem jest zanieczyszczenie wody
arsenem. Za pomocą mikroskopu bada się
bakterie, które mogłyby arsen wyłapywać.
Za pomocą mikroskopu STXM w Advanced Light Source w Stanach Zjednoczonych badano także próbki cząstek komety
i pyłu międzyplanetarnego.
Liderem projektu budowy mikroskopu
jest dr Tolek Tyliszczak, który przez 30 lat
pracował w amerykańskim synchrotronie
ALS Berkeley oraz innych synchrotronach na świecie, budując stacje badawcze
skaningowej mikroskopii rentgenowskiej.
Łączna wartość sprzętu i instalacji
dwóch linii pomiarowych oraz stacji
badawczej to blisko 27 milionów złotych.

Z

a zasługi w dziedzinie edukacji
i kształcenia podyplomowego w urologii w wymiarze europejskim kierownik
Kliniki i Katedry Urologii UJ CM prof.
Piotr Chłosta został uhonorowany Golden Pin EBU. To szczególne wyróżnienie
przyznała mu Europejska Rada Urologii
(European Board of Urology) – organizacja non profit, która działa jako część
Sekcji Urologii UEMS (European Union
of Medical Specialists). Jej głównym celem jest definiowanie standardów praktyki
urologicznej i kształcenia w urologii, co
przekłada się na zapewnienie najwyższego poziomu opieki medycznej w zakresie
urologii w Europie.
Prof. Piotr Chłosta jest wybitnym
specjalistą w dziedzinie urologii, pionierem zarówno w Polsce, jak i na świecie
w wykonywaniu skomplikowanych procedur urologicznych, między innymi laparoskopowego wycięcia zaotrzewnowych

węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, wytworzenia zastępczego
pęcherza jelitowego wyłącznie laparoskopowo, wszczepienia sztucznego zwieracza
wokoło cewki sterczowej u mężczyzny,
również metodą laparoskopii.
Wprowadził wiele nowatorskich metod
operacyjnych i oryginalnych modyfikacji
kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego. Rozwinął
też minimalnie inwazyjną metodę biopsji, mającą zastosowanie w przypadku
znacznie zaawansowanego raka pęcherza
moczowego, oraz współtworzył i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji
(PCCL) w leczeniu chorych na kamicę
pęcherza moczowego.
Ma na swym koncie wiele nagród,
przyznanych mu przez towarzystwa naukowe krajowe i międzynarodowe, redakcje
czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym oraz Ministerstwo Zdrowia.

Góra Archiwum UJ CM

PROFESOR PIOTR CHŁOSTA UHONOROWANY
PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ UROLOGII

Prof. Piotr Chłosta (po prawej) w chwili wręczenia
wyróżnienia

W ubiegłym roku otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Semmelweisa
w Budapeszcie, a kilka miesięcy temu został wyróżniony tytułem Człowieka Roku
przez czytelników „Gazety Krakowskiej”.

Red.

NOWY KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE NEUROLOGII

Jerzy Sawicz

Prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry Neurologii i Zakładu Neurogenetyki UJ CM oraz
Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, objęła funkcję
konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.
Została powołana przez ministra zdrowia spośród specjalistów z medycyny, farmacji oraz
innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Do jej obowiązków będzie
należało inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ocena ich metod i wyników,
prognozowanie potrzeb zdrowotnych w dziedzinie neurologii, a także realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych. Krajowy konsultant w dziedzinie neurologii opiniuje również wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia
lub badań diagnostycznych poza granicami Polski.
Prof. Agnieszka Słowik współtworzyła małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców
regionu do najnowocześniejszego interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.
W ubiegłym roku za realizację tego programu otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Miasta Krakowa.
ALMA MATER nr 211
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44. KONGRES FEBS
Z

a oficjalną datę utworzenia organizacji
Federacji Europejskich Towarzystw
Biochemicznych FEBS przyjmuje się
1 stycznia 1964. Już w marcu 1964 roku,
na 1. Zjeździe Rady FEBS, który miał
miejsce w Londynie, przedstawiciele
18 europejskich towarzystw biochemicznych (Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej
Brytanii i Włoch) podpisali statut Federacji. Polskie Towarzystwo Biochemiczne
(PTBioch) znajduje się więc w gronie towarzystw będących nie tylko członkami, ale
również założycielami FEBS. Delegatem
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
na 1. Zjazd Rady FEBS był ówczesny
jego prezes prof. Kazimierz Zakrzewski
(1918–2000) i to jego podpis znajduje się
na pierwszym statucie Federacji.
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
powstało wcześniej niż Federacja – za
oficjalną datę jego powstania przyjmuje
się dzień 12 marca 1958. Pierwszym
prezesem PTBioch został Bolesław Skarżyński (1901–1963), ówczesny kierownik
Katedry Chemii Fizjologicznej Akademii
Medycznej w Krakowie (obecnie Katedra
Biochemii Lekarskiej UJ CM).
W ciągu tych 55 lat, które minęły
od utworzenia FEBS, liczba towarzystw
biochemicznych – już nie tylko z samej
Europy, ale również z krajów sąsiednich
(Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Izrael,
Turcja), wchodzących w skład Federacji
znacznie się zwiększyła: obecnie jest ich
39, a liczbę członków szacuje się na około
40 tysięcy osób. FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich
w dziedzinie nauk o życiu – obecny statut
Federacji, oprócz biochemii, wymienia
również biologię molekularną, biologię
komórki i biofizykę molekularną.
Jedną z form działalności Federacji
Europejskich Towarzystw Biochemicznych są organizowane co roku zjazdy
naukowe, będące ważnym wydarzeniem
dla całego środowiska badaczy zajmujących się współczesnymi dziedzinami
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biologii oraz powiązaną z nimi problematyką aplikacyjną. Wspomnieć też
należy o tak zwanym Forum Młodych
Naukowców (YSF – Young Scientists’
Forum) organizowanym przed każdym
zjazdem Federacji. Spotkanie trwa dwa do
trzech dni i jest przeznaczone wyłącznie

dla młodych naukowców, z reguły przed
doktoratem, którzy sami proponują określoną tematykę Forum, gdzie mają okazję
do zaprezentowania wyników własnych
badań naukowych. Pierwsze Forum zorganizowano w 2001 roku w Portugalii jako
spotkanie satelitarne 27. Zjazdu FEBS. Ze

Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
prof. Andrzej Legocki

gościła uczestników Kongresu Federacji
Europejskich Stowarzyszeń Biochemicznych w 2019 roku, tym razem w Krakowie. Tegoroczny, 44. Kongres FEBS, pod
hasłem From molecules to living systems,
obradował w naszym mieście w dniach od
6 do 11 lipca. Miejscem obrad było Centrum Kongresowe ICE. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Polskie Towarzystwo
Biochemiczne, Federację Europejskich
Towarzystw Biochemicznych oraz firmę
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Pracom Komitetu Organizacyjnego z ramienia Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego przewodniczył prezes

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego FEBS
prof. Joel Sussman

Towarzystwa Biochemicznego, kierownik Pracowni Wewnątrzkomórkowych
Kanałów Jonowych Instytutu Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
oraz prof. Piotr Laidler, członek Zarządu
Głównego PTBioch, kierownik Katedry
Biochemii Lekarskiej UJ CM w Krakowie.
Rolę sekretarza kongresu pełniła dr Małgorzata Iciek, adiunkt w Katedrze Biochemii
Lekarskiej UJ CM w Krakowie.
W radzie programowej kongresu
znaleźli się, oprócz profesorów Andrzeja
Legockiego, Adama Szewczyka i Piotra
Laidlera, również przedstawiciele najwyższych władz Federacji: sekretarz generalny

Fot. Piotr Banasik

względu na sukces tego wydarzenia YSF
odbywa się od tego czasu corocznie, obok
Kongresu FEBS.
Po raz pierwszy określenie „zjazd
FEBS” zastąpiono określeniem „kongres
FEBS” w 2004 roku, w którym Federacja
obchodziła jubileusz 40-lecia, a kongres
miał miejsce w Warszawie.
W Polsce do tej pory odbyły się trzy
zjazdy FEBS. Wiosną 1966 roku, a więc
już w dwa lata po utworzeniu Federacji,
w Warszawie odbył się 3. Zjazd FEBS,
który – jak pisała w 2014 roku na łamach
kwartalnika „Postępy Biochemii” prof.
Jolanta Barańska – był niezwykle ważnym
wydarzeniem w życiu naukowym Polski,
kamieniem milowym w rozwoju polskiej
biochemii. Spełnił także istotną rolę, integrując środowisko biochemiczne. Należy
pamiętać, że w 1966 roku Polska [...] znajdowała się po drugiej stronie „żelaznej
kurtyny” i swobodny przepływ informacji
był w tym czasie bardzo ograniczony.
Tymczasem na Zjazd FEBS przybyło ponad
1000 naukowców z całego świata, a wśród
nich pięciu laureatów Nagrody Nobla,
aktualnych lub przyszłych. Biochemicy
polscy, w tym młoda generacja, uzyskali
więc niezwykłą okazję do spotkań, szerokiej dyskusji i bezpośredniego kontaktu
z luminarzami nauki. [...] Dla polskiej
biochemii [...] Zjazd ten był „otwarciem
na świat” i z pewnością stał się jednym
z najważniejszych wydarzeń w polskim
życiu naukowym [...].
Po raz drugi ta międzynarodowa konferencja, teraz już pod nazwą „kongres
FEBS”, miała miejsce również w Warszawie w lipcu 2004 roku, w zupełnie
innych warunkach społeczno-politycznych, niż było to w roku 1966: w maju
2004 roku Polska została członkiem Unii
Europejskiej. Było to już 29. spotkanie
zorganizowane w ramach Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych. Na
uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy
w historii dotychczasowych kongresów
znaczny procent uczestników stanowili naukowcy z Europy Środkowo-Wschodniej.
W sprawozdaniu z tego kongresu możemy,
między innymi, przeczytać: Atmosfera
panująca w czasie Kongresu miała w sobie coś ze święta i spełnienia od dawna
oczekiwanego powrotu naszego kraju do
rodziny krajów europejskich.
Tak więc w trwającej ponad pięćdziesiąt
lat historii istnienia FEBS dwa kongresy,
których gospodarzem była Polska, odbyły
się w Warszawie. Po raz trzeci Polska

Wystawa podczas kongresu w holu Centrum Kongresowego ICE Kraków

Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
prof. Andrzej Legocki z Instytutu Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, którego wspierali: prof.
Adam Szewczyk – wiceprezes Polskiego

FEBS prof. Václav Pačes z Instytutu
Genetyki Molekularnej Akademii Nauk
w Pradze, doradca kongresowy FEBS prof.
Miguel A. De la Rosa z Instytutu Badań
Chemicznych Uniwersytetu w Sewilli oraz
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W 44. Kongresie FEBS uczestniczyło ponad 1800 osób z 54 krajów

przez uczestników, wystawa ponad
20 firm oferujących sprzęt laboratoryjny,
aparaturę, książki i podręczniki.
Wykład inaugurujący kongres (Opening Plenary Lecture) wygłosił prof.
Andrew Fire, amerykański patolog
i genetyk ze Stanford University School
of Medicine, laureat Nagrody Nobla
w 2006 roku (wraz z Craigiem Mello)
w dziedzinie medycyny i fizjologii za
badania dotyczące kwasu rybonukleinowego (RNA). Co ciekawe, wykład
zamykający kongres (Closing Plenary
Lecture) wygłosił prof. Venki Ramakrishnan, amerykański biofizyk pochodzenia

hinduskiego, związany z Laboratory of
Molecular Biology, Cambridge, wykładowca w Trinity College, który w 2009
został wyróżniony (wraz z Adą Jonath
i Thomasem Steitzem) Nagrodą Nobla
w dziedzinie chemii za badania nad
strukturą i funkcją rybosomów. W tym
miejscu konieczna wydaje się informacja,
że obecne w każdej komórce rybosomy
zbudowane są z białek i kwasu rybonukleinowego, czyli RNA, który jest niezbędny
do ujawnienia katalitycznej aktywności
rybosomu. Można więc powiedzieć, że
o ile symbolem postępu w nauce XX
wieku było odkrycie podwójnej helisy

Fot. Piotr Banasik

skarbnik FEBS prof. Francesco Michelangeli
z Uniwersytetu w Chester. Zespołowi biorącemu udział w organizacji 44. Kongresu
FEBS z ramienia firmy Targi w Krakowie
przewodziła Agnieszka Ziemiańska.
Honorowy patronat nad kongresem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego
dr Jarosław Gowin, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności
prof. Jan Ostrowski oraz rektor UJ prof.
Wojciech Nowak.
Kongresowi towarzyszyła przez cały
czas jego trwania, licznie odwiedzana

Prof. Piotr Laidler, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego, kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM w Krakowie
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Prof. Alicja Józkowicz, Zakład Biotechnologii Medycznej
WBBiB UJ

Ponad 20 firm prezentowało podczas konferencji sprzęt laboratoryjny, aparaturę, książki i podręczniki

z sesji specjalnych dotyczyła kreatywnych
metod i strategii nauczania biochemii
i innych nauk przyrodniczych. Omawiano
też problemy dotyczące udziału kobiet
w nauce, gdzie zwrócono uwagę, że mimo
znacznego postępu w tym obszarze, wciąż
występuje tu znacząca nierównowaga
pod względem płci. W tym kontekście
warto przypomnieć, że w Polsce kobieta
została rektorem po raz pierwszy dopiero
w latach 80. XX wieku. Była to prof.
Maria Radomska, która kierowała Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1981–1987. I przykład
z Krakowa: prof. Maria Sarnecka-Keller,
która swoją przygodę z nauką rozpoczynała w Katedrze Chemii Fizjologicznej,
kierowanej przez prof. Bolesława Skarżyńskiego (dzisiaj Katedra Biochemii
Lekarskiej), w latach 1981–1984 była
prorektorem jako pierwsza kobieta na tym
stanowisku w 620-letniej wówczas historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W programie 44. Kongresu FEBS
znalazła się również sesja zatytułowana

Art and Science, poświęcona wzajemnym
związkom sztuki i nauki.
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną
18 lat temu również w tym roku Kongresowi FEBS towarzyszyło Forum Młodych
Naukowców (YSF). W tej 19. już edycji
YSF wzięło udział ponad 100 studentów
i doktorantów z całej Europy i innych
krajów świata. Forum YSF odbyło się
w dniach 3–6 lipca na Kampusie 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracom Komitetu Organizacyjnego
YSF przewodniczyła dr Anna Jagusiak –
adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM, natomiast Grupie Roboczej
FEBS ds. Kariery Młodych Naukowców
przewodniczyła prof. Irene Díaz-Moreno
z Uniwersytetu w Sewilli.
44. Kongres FEBS w Krakowie przeszedł już do historii, ale w opinii wielu
osób był on jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce w 2019 roku.

Anna Bilska-Wilkosz

Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM

Fot. Piotr Banasik

kwasu deoksyrybonukleinowego, czyli
DNA (również uhonorowane Nagrodą
Nobla), to ikoną nauki w obszarze szeroko pojętych badań molekularnych staje
się w XXI wieku cząsteczka innego kwasu nukleinowego: RNA. Trzeba dodać, że
wyniki badań, o których mówił zarówno
Andrew Fire, jak i Venki Ramakrishnan,
będą miały olbrzymie znaczenie dla postępu medycyny.
W sumie podczas 44. Kongresu FEBS
odbyło się 11 wykładów plenarnych, w ramach 40 sesji panelowych wygłoszono 118
wykładów i 78 krótkich komunikatów ustnych oraz pokazano ponad 1000 plakatów.
Wzięło w nim udział ponad 1800 uczestników z 54 krajów całego świata. Najliczniej
reprezentowaną grupą naukowców byli
Polacy i Rosjanie, ale nie zabrakło również badaczy z Czech, Francji, Hiszpanii,
Korei Południowej, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Tajwanu, Turcji, Wielkiej
Brytanii i Włoch.
Tematyka naukowa Kongresu obejmowała szeroki wachlarz zagadnień współczesnej biochemii i nauk pokrewnych.
Prezentowano najnowsze wyniki dotyczące wykorzystania komórek macierzystych
w terapii chorób serca i układu krążenia,
poruszona została tematyka odnosząca
się do medycyny spersonalizowanej,
poszukiwania nowych leków, bioinformatyki, a także biotechnologii roślin
i biotechnologii przemysłowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja
poświęcona roli związków siarki w organizmie człowieka i możliwościom terapii
wielu chorób, w tym nowotworowych, za
pomocą egzogennych donorów siarkowodoru (!). Zaciekawienie wzbudzały też
wykłady i sesje plakatowe wskazujące na
znaczenie badań z zakresu neurobiologii
w terapii uzależnień. Wspomnieć też należy o tematyce szeroko pojętej sygnalizacji
komórkowej. Prowadzone w tym zakresie
badania ujawniają związek przyczynowy
pomiędzy upośledzeniem w przekazywaniu sygnałów na poziomie komórkowym
a rozwojem stanów zapalnych prowadzących do zmian nowotworowych.
Ta – jakkolwiek krótka i z konieczności bardzo fragmentaryczna – prezentacja
tematyki naukowej kongresu wskazuje jednak na ogromny potencjał aplikacyjny biochemii i nauk pokrewnych w dziedzinach
powiązanych z medycyną i farmakologią.
W ramach 44. Kongresu FEBS odbyło
się również 10 sesji specjalnych połączonych z warsztatami naukowymi. Jedna
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Nauka i sztuka jest wszystkim,
to cała wiedza ludzka zgromadzona
w muzeach i bibliotekach świata.
Cokolwiek robimy – robimy albo naukę, albo sztukę.
Inaczej być nie może. Naszym przeznaczeniem
jest żyć w świecie nauki i sztuki.
Antoni Smoluk

NAUKA SPOTYKA SZTUKĘ, SZTUKA SPOTYKA NAUKĘ
W

SCA) za projekt muzyczny Allele, który
powstał we współpracy z poetką Ruth Padel, profesorem poezji w Oxford University
(tytułem ciekawostki: Ruth Padel jest prapraprawnuczką Karola Darwina) i naukowcami z King’s College London oraz King’s
Health Partners Academic Health Sciences
Centre. Część naukowa projektu miała na

ielu z nas uważa, że nauka i sztuka
to dwa wzajemnie wykluczające się
światy, dwie bardzo różne dziedziny ludzkiej działalności. Patrząc jednak na dzieła
współczesnych artystów, zauważamy, że
powstają one we współpracy z biologami,
fizykami, matematykami, informatykami...
Artyści wchodzą do laboratoriów i pracowni komputerowych.
Adam Zaretsky jest artystą pracującym
jako partner badawczy w Massachusetts
Institute of Technology. Zorganizował on
– w ramach poszukiwań artystycznych –
„koncert muzyczny” dla kolonii bakterii
Escherichia coli. Przez dwie doby hodowla drobnoustrojów „słuchała muzyki”
Engelberta Humperdincka. Jest to muzyka
należąca do gatunku określanego eufemistycznie jako easylistening. Muzyka łagodzi
obyczaje. Zdecydowanie jednak zależy to od
rodzaju muzyki. W tym przypadku bakterie
Escherichia coli zareagowały zwiększoną
produkcją antybiotyków, służących im do
walki z innymi bakteriami. Tak więc „recital” doprowadził komórki do stresu, strachu,
wzrostu poczucia zagrożenia i w konsekwencji przygotowania się do obrony przed
spodziewanym wrogiem. Adam Zaretsky rezultat swojego artystycznego eksperymentu
nazwał „efektem Humperdincka”.
Ionat Zurr i Oron Catts z laboratorium
artystycznego SymbioticA utworzonym na
Uniwersytecie Australii Zachodniej w Perth
są autorami dzieła Worry Dolls. Są to lalki
zrobione... z wyhodowanych w laboratorium mysich komórek skóry, mięśni i kości.
Album z 1997 roku nagrany przez
Daniela Menche, amerykańskiego muzyka
z Portland w stanie Oregon, Screaming
Caress to płyta inspirowana biologicznymi odgłosami ciała ludzkiego. Artyści idą
jednak dalej, pytając: tworzenie muzyki

z ludzkiego genomu? Czy chcesz wiedzieć
jak brzmi twoje DNA? Czemu nie. Michael
Zev Gordon, brytyjski kompozytor, profesor kompozycji na Uniwersytecie w Birmingham, w 2010 roku otrzymał nagrodę
British Composer Award przyznawaną
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Twórców
Piosenki, Kompozytorów i Autorów (BA-
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Alicja Klimek, młoda absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w swoim malarstwie porusza, między innymi, problem tożsamości. W cyklu obrazów „Monidło” nawiązuje do motywu
ścianki z otworem na twarz, co pozwala przenieść malowaną osobę w inny kontekst
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celu analizę polimorficznych wariantów
genów AVPR1A i SLC6A4 u śpiewaków
chóralnych biorących udział w projekcie
(czytelnikom bliżej zainteresowanym tematem polecam oryginalną pracę: A.P. Morley,
M. Narayanan, R. Mines, A. Molokhia,
S. Baxter, G. Craig, C.M. Lewis, I. Craig,
AVPR1A and SLC6A4 Polymorphisms
in Choralsingers and Non-musicians:
A Gene Association Study, PLoS One,
2012; 7(2):e31763. doi: 10.1371; praca jest
dostępna w bibliograficznej bazie PubMed).
Polimorfizm genowy oznacza, że każdy
z nas może mieć inną „wersję” (allel) danego genu. Wynika to z mutacji w DNA.
Mutacje te z punktu widzenia medycyny są
często bezobjawowe, ale mogą (nie muszą)
decydować o tym, że niektórzy z nas mają
„talent” matematyczny, inni z łatwością
uczą się języków obcych, jedni przeżywają świat za pomocą dźwięków, a jeszcze
innych cechuje łatwość w zabawie słowem.

Alicja Klimek, obraz z cyklu „Monidło”

śpiewa swój własny allel genów AVPR1A
i SLC6A4 .
Helisą DNA zainspirował się również
Brian Shucker, który w 2009 roku, jeszcze
jako student informatyki na Uniwersytecie Kolorado w Boulder, zaprezentował

Alicja Klimek, obraz z cyklu „Monidło”

Gen AVPR1A koduje białko będące
receptorem dla wazopresyny, hormonu
mającego wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową i prawidłowe funkcjonowanie
układu sercowo-naczyniowego. Z kolei gen
SLC6A4 koduje białko, które jest transporterem serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za procesy zasypiania, kontrolę
nastroju i samopoczucia. Serotonina bywa
powszechnie nazywana „hormonem szczęścia”. Część badań naukowych wskazuje, że
istnieje związek między polimorfizmami regionu promotora genów AVPR1a i SLC6A4
a pamięcią muzyczną i fonologiczną.
Wykorzystując dane genetyczne uzyskane od naukowców, prof. Gordon „przetłumaczył” sekwencje nukleotydów w DNA
każdego śpiewaka na muzykę. Tak więc
w pewnym momencie każdy z chórzystów

program pod nazwą C DNA. Po jego uruchomieniu na ekranie komputera pojawia
się helisa DNA nałożona na mapę świata.
Piksele tworzące obraz DNA to litery i cyfry kodu, produkującego kopię DNA, która
uruchamiając się, produkuje kolejną kopię,
i tak w nieskończoność. Jednym słowem
DNA samoreplikujące, czyli zdolne do
wyprodukowania nieograniczonej liczby
własnych kopii.
Profesor Ryszard Waldemar Kluszczyński, kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury
Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego,
w jednej ze swoich prac pisze: Liczne prace
artystyczne [...] podejmują dziś zadania sytuujące się pomiędzy tradycyjnie pojmowaną
twórczością artystyczną a działalnością
naukowo-poznawczą. Według profesora

Alicja Klimek,
obraz z cyklu „Monidło”

jest to możliwe, ponieważ systematyczne
osłabianie rygoru definicyjnego teorii
naukowej, sprzyjające równoczesnemu jej
rozpraszaniu, związane jest również z [...]
relatywizacją wartości wyników badań naukowych. Tworzy to sprzyjający kontekst dla
naukowych aspiracji sztuki, umożliwiając
jej przyjmowanie [...] funkcji aktywności
teoretyczno-poznawczej.
D’où venons nous? Que sommes nous?
Où allons nous? – to oryginalny tytuł alegorycznego obrazu Paula Gauguina. Skąd
przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd
zmierzamy? Od tamtej artystycznej wizji
minęło ponad 120 lat. Wydaje się, że świat
w drugiej dekadzie XXI wieku jest światem,
w którym wszechobecna cyfryzacja, globalizacja, błyskawiczny rozwój technologii
informacyjnych powoduje, że pojedynczy
człowiek traci jakiekolwiek znaczenie, ogarnia go poczucie lęku i egzystencjalnej pustki.
Nie bez powodu od jakiegoś czasu robi
karierę termin „świat VUCA”. Zmienność,
niepewność, złożoność i niejednoznaczność
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). A może to nie jest zagrożenie, tylko
szansa? W odpowiedzi na „świat VUCA”
zaproponowano podejście, które nazwano
„światem VUCA Prime”, czyli wizja, zrozumienie, jasność i zwinność (Vision, Understanding, Clarity, Agility). Czy poddamy
się, czy będziemy kreatywni?
D’où venons nous? Que sommes nous?
Où allons nous?

Anna Bilska-Wilkosz
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Intuicyjny umysł jest świętym darem,
a racjonalny wiernym sługą.
Stworzyliśmy społeczeństwo,
w którym czci się sługę,
a zapomina o darze
Albert Einstein

SZTUKA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY
Rozmowa z dr hab. Joanną Hoffmann-Dietrich,
profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

■ Związki nauki ze sztuką mają bardzo długą historię. Ich początki sięgają bowiem czasów Pitagorasa, dla którego muzyka była
matematyką, a gama muzyczna liczbą. W tym matematyczno-muzycznym postrzeganiu świata nie było miejsca na podziały.
Filozofia, nauka i sztuka stanowiły jedną całość. Z czasem jednak
ten spójny model greckiego filozofa i jego uczniów pękł. Zdecydowało o tym wiele czynników, ale kluczowy wydaje się tu szybki
i od XVI wieku stale przyspieszający rozwój nauki. W 1590 roku
skonstruowano pierwszy mikroskop, który powiększał 10 razy.
Kilkadziesiąt lat później Antony van Leeuwenhoek skonstruował udoskonalony mikroskop, który dawał już powiększenie
270-krotne. Pod koniec XIX wieku Wilhelm Röntgen odkrył
promieniowanie X. Tak więc nauka coraz bardziej „schodziła
pod powierzchnię”, a sztuka się na tej „powierzchni” zatrzymała.
Obecnie próbujemy z powrotem scalać te rozsypane okruchy
i poszczególne fragmenty naszego poznania w spójny system
rozumienia świata, w całym jego pięknie, bogactwie i różnorodności. Pewien przełom przyniósł tu wiek XX.
□ Czy na ten przełom, na to zbliżenie nauki i sztuki miała
wpływ bezprecedensowa w dziejach ludzkości rewolucja
naukowa, którą przyniósł XX wiek? Teoria ewolucji Karola
Darwina, odkrycie pierwiastków promieniotwórczych przez
małżeństwo Curie, przewrót w fizyce: Max Planck, Albert
Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, penicylina
odkryta przez Alexandra Fleminga... Ta lista wydaje się nie
mieć końca.
■ Przemiany w kulturze, sztuce są skorelowane z rewolucjami
w nauce. Werner Heisenberg – fizyk, współtwórca mechaniki
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□ Wydawać by się mogło, że sztuka i nauka to dwie wzajemnie wykluczające się dziedziny ludzkiej działalności, odległe
galaktyki czy żywioły o przeciwnej naturze. Tymczasem na
naszych oczach trwa fascynujący dialog nauki ze sztuką, mówi
się coraz częściej o wzajemnych inspiracjach, o fenomenie
„art & science” czy wręcz „art@science”. Czy jest to swoisty
signum temporis współczesnego świata?

Proteo, psedu-hologram 3D, Joanna Hoffmann

kwantowej, a jednocześnie filozof nauki – sformułował tezę, że
sztuka rodzi się z połączenia między duchem czasu a jednostką. Dokonania nauki w XX wieku przyczyniły się do rozwoju
myśli technicznej: żarówka, silnik elektryczny, nowoczesne
maszyny rolnicze, radio, telewizja, samochód, samolot, pierwsze
komputery... Doszło do przeobrażeń industrialnych, agrarnych,
elektryczność zmieniła wygląd miast, silnik elektryczny zrewolucjonizował transport, człowiek zaczął eksplorować kosmos. Taki
był duch czasu, czasu wielkich zmian: w nauce, sztuce, ale także
w społeczeństwie. Ale te podziały ciągle jeszcze istniały. W 1959
roku brytyjski fizykochemik Charles Percy Snow wygłosił na
Uniwersytecie w Cambridge wykład o dwóch kulturach (The Two
Cultures and the Scientific Revolution). Rozpoczął w ten sposób,
trwającą praktycznie do dzisiaj, dyskusję o rozłamie między
dwiema kulturami: naukową i humanistyczną, gdzie pojęcie
„humanistyczny” obejmuje również sztukę. Na potwierdzenie
słuszności swojej opinii o dwu oddalonych od siebie i nawzajem nierozumiejących się kulturach Charles Percy Snow pytał
humanistów, jak wielu z nich potrafiłoby opisać drugie prawo
termodynamiki, na co odpowiedziało mu milczenie. – Nikt nie
potrafił. A przecież pytałem o coś, co jest naukowym odpowiedni-

EpiMimess EpiZone V, VR enviroment, Joanna Hoffmann/EpiLab

kiem pytania: Czy czytałeś któreś z dzieł Szekspira? – zaznaczył
Charles Percy Snow.

jesteśmy informowani niemal o wszystkim: od komórek macierzystych i organizmów modyfikowanych genetycznie, poprzez
ekologię i problemy odnoszące się do emisji dwutlenku węgla,
po szczegóły dotyczące odkrycia nowych księżyców Jowisza
czy konstrukcji narzędzi wykonanych ze światła. Te informacje
docierają do nas niezależnie od rodzaju naszego wykształcenia,
charakteru pracy zawodowej, kompetencji. Podobnie z dziełami
literatów czy, szerzej ujmując, artystów, w tym przywołanego
przez Snowa Szekspira, które bez większego wysiłku możemy
poznać dzięki telewizji czy określonym serwisom internetowym.

■ Uważam, że dzisiaj pojęcie „trzecia kultura” nie jest już taką nośną metaforą, jaką było nawet jeszcze 20 lat temu. Obecnie żyjemy
w świecie, w którym mówi się raczej o sieciach powiązań, a nie
o przerzucaniu mostów. W najnowszych praktykach łączących
sztukę i naukę niezwykle istotną rolę odgrywają bowiem techniki
cyfrowe i medialne. Postęp technologiczny dał olbrzymie możliwości nauce, ale technologia to nie tylko narzędzie badawcze, ale
również niezwykłe narzędzie komunikacji społecznej. A zatem
wszyscy posługujemy się tym samym językiem. Słynne pytanie
Snowa straciło więc na aktualności, ponieważ dzięki internetowi

Fot. Joanna Hoffmann-Dietrich

□ John Brockman w książce Trzecia kultura podaje, że podobną opinię podzielał Murray Gell-Mann, fizyk, laureat Nagrody
Nobla z 1969 roku, mówiąc: Niestety, wśród humanistów, artystów, a nawet przedstawicieli nauk społecznych istnieje wiele
osób dumnych z faktu nieposiadania szczątkowej nawet wiedzy
o naukach ścisłych. Odwrotne zjawisko występuje zdecydowanie
rzadziej. Spotyka się, rzecz jasna, naukowców, którzy nie czytali
Szekspira, ale nie ma takich, którzy by byli z tego dumni. Tytuł
książki Johna Brockmana – Trzecia kultura – nie jest przypadkowy. To właśnie Charles Percy Snow w drugiej wersji
wykładu „o dwóch kulturach”, którą opublikował w 1963
roku, postulował wprowadzenie trzeciej kategorii kultury.
Czy Pani zdaniem my z końca drugiej dekady XXI wieku,
gdzie rzeczywiście zacierają się granice nie tylko pomiędzy
poszczególnymi dziedzinami nauki, ale również między nauką
i sztuką, żyjemy w czasach tej postulowanej przez Snowa –
trzeciej kultury?

EpiMimesis Epizone NULL, Projekcja 3D (panorama),
Joanna Hoffmann/EpiLab
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EpiMimess EpiZone V, VR enviroment, Joanna Hoffmann/EpiLab

Stąd, między innymi, to przywołane przez Panią na początku
naszej rozmowy wyrażenie „art@science”. To nie jest trzecia
kultura. To jest kultura społeczeństwa wiedzy.

cywilizacyjnego. Kończy się jakiś świat i tworzy się coś zupełnie
nowego. Ta zmiana opiera się na tym, że naszym kapitałem nie
jest produkcja przedmiotów, która z natury swojej jest ograniczona, tylko produkcja wiedzy, która jest nieograniczona. I taką
największą wartością w społeczeństwie wiedzy jest kreatywność
i innowacyjność, czyli sposób, w jaki gromadzimy informacje
i przetwarzamy je w wiedzę. A od jakości tej wiedzy zależy
z kolei jakość jej twórczej transformacji i ekspresji. Tutaj jest
też duża rola edukacji. Polityka edukacyjna, charakteryzowana
do tej pory terminem STEM, teraz coraz dynamiczniej jest zastępowana polityką określaną jako STEAM. STEM i STEAM są to
akronimy, które zostały utworzone od angielskich słów: nauka,
technologia, inżynieria, matematyka, sztuka, jako wspólnych
dziedzin nauczania. STEM: Science, Technology, Engineering,

□ Na sesji Art & Science, która odbyła się podczas 44. Kongresu Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych
(FEBS) w Krakowie, wygłosiła Pani wykład zatytułowany
Art in the Society of Knowledge: Newchallenges. Jaka jest
więc rola sztuki w społeczeństwie wiedzy i przed jakimi
nowymi wyzwaniami stoimy jako ludzkość?

Fot. Joanna Hoffmann-Dietrich

■ Rewolucja wiedzy zmieniała całkowicie nasze postrzeganie
rzeczywistości, struktury społeczne. To będzie miało ogromny
wpływ na przyszłość. Żyjemy w czasach zmiany paradygmatu

EpiMimesis EpiZone NULL, klatka z 3D 360o video, Joanna Hoffmann/EpiLab
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□ Terry A. Brown w swojej książce Genomy stwierdził, że
Odkrycie podwójnej helisy przez Watsona i Cricka w sobotę
7 marca 1953 było najważniejszym przełomem w biologii XX
wieku. Wydaje się, że obecnie cząsteczką bardziej interesującą naukowców niż kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)
jest cząsteczka kwasu rybonukleinowego, czyli RNA. Nie
trzeba daleko szukać: podczas 44. Kongresu Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Krakowie
zarówno wykład inaugurujący (Opening Lecture), jak i zamykający Kongres (Closing Lecture) były wygłoszone przez
naukowców uhonorowanych Nagrodą Nobla za badania nad
RNA. Inspiracją Pani najnowszego projektu artystycznego
epiMimesis, realizowanego, między innymi, we współpracy
z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu, są również badania nad cząsteczką RNA.
Dlaczego RNA?
■ Idea „świata RNA” zakłada hipotetyczny, autokatalityczny system zdolny do samopowielania i ewolucji, niepotrzebujący białek
i DNA. Tak więc RNA – jako cząsteczka niestabilna, zmienna,
przyjmująca różne kształty i struktury, pełniąca wiele różnych
funkcji, cząsteczka, z której prawdopodobnie powstała „wielka
sieć życia”, jest lepszym symbolem naszego zmiennego świata
niż DNA. Podwójna spirala DNA, związana ze stabilnością,
ciągłością i determinizmem, jest symbolem postępu cywilizacji
XX wieku, natomiast ikoną osiągnięć i przemian XXI wieku
staje się RNA.
□ Jaka jest „rola” RNA w kierowanym przez Panią projekcie
epiMimesis?
■ Podstawowym założeniem epiMimesis jest teza, według której
„all is data”. Wszystko, co nas otacza, to są jakieś dane, począwszy od najbardziej elementarnych cząstek aż po najbardziej
złożone, samoorganizujące się systemy. Narracja przywołuje
– wyrosłe na gruncie filozofii starożytnej – pojęcie mimesis
jako aktu twórczego łączącego sztukę, naukę oraz technologię.
Przedrostek epi oznacza wpływ środowiska zewnętrznego na
jednostkowy, indywidualny zbiór danych. Projekt został podzielony na rozdziały – epiZony. W części V, czyli Epizone V,
pokazujemy cząsteczkę RNA, ale nie jako statyczną kompozycję
„kulek i pałeczek”, ale jako dynamiczny labirynt wszystkich
możliwych strukturalnych konformacji, które musi „przejść”,
aby osiągnąć ostateczną formę, definiującą jego tożsamość
i funkcję. Naszym modelem jest tutaj pewien rodzaj RNA, który
określamy jako riboswitch, albo, metaforycznie, jako „molekularnego wilkołaka”, ponieważ może on przyjąć więcej niż jedną
strukturę. Struktury te są całkowicie różne, różna więc będzie
również ich funkcja i tożsamość. Pozostając przy metaforze
„wilkołaka”, otrzymamy strukturę „wilka” lub „człowieka”.

Piotr Banasik

Mathematics. STEAM: Science, Technology, Engineering, ART,
Mathematics. To jest bardzo ważne, że włączamy sztukę w proces
edukacyjny. Sztuka ma potencję tworzenia platformy do wymiany doświadczeń między naukowcami, humanistami, artystami
i społeczeństwem. Jest to ogromna wartość i misja sztuki w społeczeństwie wiedzy, ponieważ jednym z najważniejszych wyzwań
XXI wieku jest uzyskanie holistycznego obrazu otaczającej nas
rzeczywistości.

Wykład plenarny dr hab. Joanny Hoffmann-Dietrich, profesor Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu na sesji Art&Science podczas 44. Kongresu FEBS

□ Po obejrzeniu epiMimesis, trochę zaniepokojona, zapytam
słowami Paula Gauguina: D’où venons nous? Que sommes
nous? Où allons nous? (Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?). Powiedziała Pani wcześniej, że żyjemy
w czasach zmiany paradygmatu cywilizacyjnego. Czy ta
zmiana jest dla nas szansą na lepszy rozwój, czy zapowiedzią
tego, że rozwój będzie ograniczony? Narracja epiMimesis nie
określa tego jednoznacznie.
■ epiMimesis wizualizuje proces przejścia od naszej przeszłości
do nowych, nieznanych struktur naszej przyszłej rzeczywistości
i naszej – być może – nowej tożsamości. Jak mogę mądrze poprowadzić „własny zestaw danych”, czym chcę się stać, jak chcę
żyć? Musimy bowiem mieć tę świadomość, że żyjemy w czasach
ogromnego postępu nauki i technologii, a to sprawia, że człowiek –
po raz pierwszy chyba w dziejach ludzkości – naprawdę ma
możliwość kształtowania własnej przyszłości. Jest to ogromne
wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Myślę o tym, że Internet
Rzeczy (Internet-of-all-Things) przekształci się w Internet Umysłów (Internet-of-all-Minds). Taka komunikacja między umysłami
może spowodować gigantyczny skok poznawczy (Cognitive Leap).
Ale ma Pani rację: jest niepokój, bo może to pójść w zupełnie inną
stronę – jak ten riboswitch – i staniemy się z czasem tylko chipem
w o wiele bardziej wydajnym systemie przetwarzania danych, niż
jest nim jednostkowe życie. Mamy wybór i to rozstrzyga się teraz.
W którą stronę chcemy pójść: czy wielka sieć małych światów,
gdzie to nasze „ja” będzie miało ogromne możliwości rozwoju,
tak ogromne, że nawet nie jesteśmy sobie tego wyobrazić, czy
też bezosobowy chip. Żyjemy w bardzo interesujących czasach
i zmiany nastąpią nawet szybciej, niż nam się wydaje.
□ Kto będzie decydował o tym wyborze?
■ My sami. Ja jestem optymistką. Wierzę w naszą kreatywność.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Bilska-Wilkosz
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IMPRESSIONES

GŁĘBOKA WIEDZA, PRAWDZIWA PASJA
I POGODA DUCHA
Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla prof. Franciszka Ziejki

a działalność kulturalną oraz ochronę kultury i dziedzictwa narodowego złotym medalem „Zasłużony
Kulturze ‒ Gloria Artis”, nadawanym
przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, uhonorowany został prof.
Franciszek Ziejka – przewodniczący
Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, przewodniczący Rady
Fundacji Panteon Narodowy, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1999–2005. Wręczenie Profesorowi
tego prestiżowego odznaczenia odbyło
się 17 maja 2019 w Muzeum Narodowym w Krakowie w wyjątkowych
okolicznościach, bo podczas uroczystej
promocji dwóch jego najnowszych książek: Tragiczny los artysty. Artur Grottger, Franciszek Wyspiański, Stanisław
Wyspiański oraz Podróże pisarzy. Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk
Sienkiewicz i inni, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Universitas. Poza tym
było to pierwsze publiczne wystąpienie
Profesora po dłuższej jego nieobecności,
związanej z pobytem w szpitalu.
Na spotkanie z byłym rektorem UJ
do sali U Samurajów przybyły tłumy
przyjaciół, znajomych i sympatyków
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Mateusz Szczypiński (Pracownia Fotograficzna MNK)

Z

W imieniu ministra Piotra Glińskiego aktu dekoracji dokonał dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski

jego twórczości. Wśród nich nie zabrakło
przedstawicieli władz miasta Krakowa,
Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych
krakowskich uczelni oraz instytucji kultury, a także najbliższych Profesora. Sala
wypełniona była po brzegi na długo przed
rozpoczęciem promocji, gdyż niemal
każdy z uczestników chciał pozdrowić
bohatera uroczystości i okazać mu sympatię. Osoby spóźnione nie miały już szans
wejść na salę.
– Powinniśmy przewidzieć, że na spotkanie z prof. Ziejką należy wynająć Auditorium Maximum – żartował wicedyrektor
MNK Łukasz Gaweł, który wraz z prof.
Anną Czabanowską-Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził spotkanie.
– Wydawnictwo Universitas istnieje już
30 lat, wydaliśmy tysiące książek, mieliśmy
setki promocji, ale po raz pierwszy zdarza
się sytuacja, kiedy jeden autor w jednym
dniu promuje swoje dwie książki równocześ-

nie – akcentował dyrektor Wydawnictwa
Universitas Andrzej Nowakowski. – Mamy
nadzieję, że następna promocja będzie
obejmowała trzy książki Profesora.
Gdyby tak się stało, nie byłoby w tym
nic dziwnego. Bo jak powszechnie wiadomo, prof. Ziejka jest jednym z najbardziej
pracowitych uczonych we współczesnej
polskiej humanistyce. Co więcej, pomimo
problemów zdrowotnych nie zwalnia tempa. Jego dwie najnowsze publikacje liczą
502 i 724 strony!
Patrząc na okładki tych dwóch tomów,
można odnieść wrażenie, że ich bohaterami
jest sześciu artystów. Jednak nic bardziej
mylnego. W książce Tragiczny los artysty
prof. Ziejka, oprócz tytułowych postaci:
Artura Grottgera zmarłego w wieku lat 30,
Stanisława Wyspiańskiego, który żył zaledwie 38 lat, i Franciszka Wyspiańskiego,
który dożył, co prawda, 65 lat, ale przestał tworzyć, mając lat 40, w pierwszym,

Fot. Anna Wojnar

otwierającym ten tom studium przywołuje
jeszcze trzydziestu innych wybitnych artystów światowej rangi, a także polskiej
kultury i literatury, którzy odeszli z tego
świata w stosunkowo młodym wieku. Do
nich, między innymi, należą: Rafaello Santi
(zmarł w wieku 33 lat), Mozart (35 lat),
Novalis (29 lat), John Keats (26 lat), George
Gordon Byron (36 lat), Antoni Malczewski
(33 lata), Aleksander Puszkin (38 lat),
Fryderyk Chopin (39 lat), Maksymilian
Gierymski (28 lat), Parys Filippi (38 lat),
Maurycy Gottlieb (23 lata), Vincent van Gogh
(37 lat), Artur Rimbaud (37 lat), Władysław
Podkowiński (29 lat), Henri de Toulouse-Lautrec (37 lat). – Co by się stało, gdyby ci
„wybrańcy bogów” żyli dłużej? Jedno jest
pewne: dzieje sztuki i literatury światowej wyglądałyby na pewno inaczej, byłyby znacznie
bogatsze – podkreśla Profesor.
Druga najnowsza książka Uczonego
także poświęcona została zgłębianiu
tajników biografii wybitnych twórców,
zwłaszcza tych, których przeznaczeniem
było wędrowanie po różnych zakamarkach
świata. W tomie tym czołowymi postaciami są podróżujący Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki i Henryk Sienkiewicz.
Jednak oprócz arcyciekawych tekstów
im poświęconych Profesor zamieścił
w książce również studia dotyczące mało

Wraz z Profesorem dyskutują przy stole: prof. Anna Czabanowska-Wróbel,
dr hab. Łukasz Gaweł, profesor UJ oraz dr Andrzej Nowakowski

znanych faktów związanych z pierwszą
wizytą Stefana Żeromskiego w Krakowie,
wędrówek Tadeusza Micińskiego po tajemniczych zakamarkach Złotego Pałacu w Bizancjum, sekretów biografii pierwszego
profesora historii Polski na Uniwersytecie
Jagiellońskim – Józefa Szujskiego, a także
różnych ciekawostek z życia Włodzimierza
Tetmajera.
Teksty zamieszczone w obu książkach
to efekt długotrwałej, często niemal detektywistycznej pracy skrupulatnego badacza.

Współprowadząca spotkanie prof.
Anna Czabanowska-Wróbel, zastanawiając się nad fenomenem popularności
książek prof. Franciszka Ziejki, a także nad
tym, co z nich do czytelników najbardziej
przemawia, co najbardziej przekonuje,
stwierdziła, że są to kolejno: głęboka
wiedza, prawdziwa pasja i pogoda ducha.
– Głęboka wiedza potwierdzona jest na
wszystkich stronach książek prof. Ziejki,
zaczynając od jego książki doktorskiej
„W kręgu mitów polskich”, jednej z naj-

Wśród przybyłych na promocję gości
nie zabrakło przedstawicieli władz miasta
Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
krakowskich instytucji kulturalnych
oraz przyjaciół i rodziny Profesora
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Prof. Franciszek Ziejka opowiadał o procesie powstawania obu tomów i o swoich najnowszych odkryciach,
związanych zwłaszcza z Franciszkiem Wyspiańskim
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książek, gdyby nie miał osobistego stosunku do prezentowanych w nich postaci.
– Rzeczywiście zafascynował mnie
Franciszek Wyspiański. Ten człowiek
wpisany był w krajobraz Krakowa w sposób szczególny. Nie mogę powiedzieć,
że dotarłem do wszystkich tajemnic jego

Fot. Anna Wojnar

ważniejszych, najbardziej fundamentalnych pozycji dotyczących Wyspiańskiego.
Podobnie jak dzieło dotyczące tradycji
chłopskiej w kulturze polskiej XIX wieku,
czyli „Złota legenda chłopów polskich”.
Ta głęboka wiedza wyraża się także
w umiłowaniu szczegółu i konkretu. I, co
charakterystyczne, równocześnie żadna
z tych książek nie zatrzymuje się na szczególe – akcentowała prof. Anna Czabanowska-Wróbel.
Mówiąc o prawdziwej pasji emanującej
z książek Profesora, podkreśliła, że do odbiorców przemawia najbardziej autentyczne współczucie, empatia i wczuwanie się
prof. Ziejki w losy opisywanych postaci.
Znamienne jest, że one wszystkie mają
twarze, imiona i nazwiska i swój prywatny
los. Zaznaczyła też, że wszystkie dzieła
prof. Franciszka Ziejki, nawet te, w których
dominują wątki tragiczne, przenika pogoda
ducha, że w każdej z jego książek, nawet
w tej zatytułowanej Tragiczny los artysty –
zawsze jest jakiś akcent nadziei.
– Zawsze jest jakiś akcent związany
z czymś, co nie przemija, czymś, co trwa na
przekór wszystkim przeciwnościom. Wydaje
mi się, że ten duch pogody powoduje także,
że Autor wybiera na bohaterów swoich
książek postacie, które szukały sensu,
szukały celu w swojej codziennej ciężkiej,
żmudnej pracy w bardzo różnych miejscach
i bardzo trudnych również historycznie
sytuacjach – argumentowała prof. Czabanowska-Wróbel.
Profesor, opowiadając o procesie powstawania obu tomów i o swoich najnowszych odkryciach, związanych zwłaszcza
z Franciszkiem Wyspiańskim, przyznał,
że, istotnie, nie potrafiłby pisać swoich

ul. Gołębiej 11 Szkole Rysunku i Malarstwa,
najpierw na oddziale malarstwa kierowanym przez Władysława Łuszczkiewicza,
a w roku 1854 przeniósł się na Gołębią 20,
gdzie mieścił się oddział rzeźby kierowany
przez Henryka Kossowskiego. Franciszek
jako artysta zapowiadał się znakomicie.
Zaprojektował cztery berła dziekańskie,
które do dziś są używane podczas różnych
uniwersyteckich uroczystości – opowiadał
Profesor. Dodał, że w zbiorach Uniwersytetu znajduje się także popiersie Mikołaja
Kopernika jego autorstwa, którego kopie
przed jubileuszem 500-lecia założenia
Uniwersytetu w 1864 roku ówczesny rektor
UJ rozsyłał do ważniejszych europejskich
uniwersytetów.
– Pewnego dnia w jednej z krakowskich gazet ukazał się artykuł o Franciszku
Wyspiańskim, informujący, że ten młody,
świetnie zapowiadający się artysta nie ma
swojej pracowni. Tak się złożyło, że przy
ul. Krupniczej mieszkał krakowski kupiec
Mateusz Rogowski, który najpewniej ten artykuł przeczytał. A ponieważ miał w swoim
parterowym wówczas domu kilka pomiesz-

Promocja dwóch najnowszych książek prof. Franciszka Ziejki przyciągnęła tłumy

biografii, ale udało mi się odkryć kilka
bardzo ciekawych wątków – mówił bohater spotkania. Dodał, że warto iść na
ul. Krupniczą, gdzie znajduje się dom
Józefa Mehoffera – dom, w którym urodził się Stanisław Wyspiański. Jak zatem
Franciszek Wyspiański znalazł się w tym
domu? – Urodzony we Lwowie, przybył
do Krakowa z rodzicami w 1852 roku jako
młody chłopiec i podjął tutaj studia w istniejącej wówczas w Collegium Minus przy

czeń, jedno z nich zaproponował młodemu
artyście na pracownię. Rogowski miał
ośmioro dzieci, w tym cztery córki dochodzące wieku dojrzałego. Szukał kandydata
na męża dla najstarszej córki Marii, piszącej wiersze i grającej na fortepianie. Kłopot
był taki, że ona kolejno odrzucała oświadczyny starających się o nią młodzieńców
krakowskich. W archiwalnych notatkach
znalazłem informację, że kiedy wreszcie
zapytano ją, na kogo czeka, miała odpo-

Anna Wojnar

wiedzieć: „na artystę”. Zainteresowanych
dalszą historią tej pary odsyłam do książki –
zachęcał opowieścią prof. Franciszek
Ziejka. Dopowiedział jeszcze, że Mateusz
Rogowski zmarł dwa tygodnie po ślubie
swojej córki z Franciszkiem Wyspiańskim.
Młodzi zamieszkali przy ul. Krupniczej,
gdzie urodził się Stanisław. Niestety, kiedy
pozostałe dzieci Mateusza Rogowskiego
zaczęły dopominać się o spadek, wdowa
po nim w 1872 roku sprzedała kamienicę.
Kupił ją Józef Szujski. Później dom stał się
własnością rodziny Tarnowskich, a następnie Mehofferów.
– Jak się okazuje, sprawa sprzedaży
domu przy ul. Krupniczej przez wdowę
po Mateuszu Rogowskim ma swój późny
finał w domu ubogich Anny i Ludwika
Helclów. Autor książki stawia pytanie o to,
czy Franciszek Wyspiański, który w tym
domu dość długo przebywał, mógł się tam
spotkać i rozmawiać ze swoją teściową,
która tam także mieszkała. Czy wzajemne
pretensje i animozje związane ze sprzedażą
kamienicy mogły na ich spotkaniu zaciążyć? – zaznaczyła prof. Czabanowska-Wróbel. – Nie sądźmy jednak, że książka
„Tragiczny los artysty” zanurzona jest
tylko w wieku XIX i początku XX. Są w niej
również akcenty zupełnie współczesne.
Dyskusja poświęcona dramatycznym
losom zapomnianego artysty Franciszka
Wyspiańskiego sprowokowała uczestników spotkania do pytań o mające niebawem powstać w Krakowie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, które usytuowane
zostanie tuż przy Gmachu Głównym
MNK. Czy znajdzie się w nim miejsce
także dla zapomnianego ojca genialnego
autora Wesela?
– W tym Muzeum chcielibyśmy stworzyć swego rodzaju opowieść o Stanisławie
Wyspiańskim. Oczywiście, nie sposób mówić o autorze „Wyzwolenia”, wyrywając
go ze środowiska, w którym wzrastał. Tym
podstawowym punktem odniesienia będzie,
oczywiście, dom rodzinny. Trudno zacząć
opowieść o Stanisławie Wyspiańskim,
pomijając rolę, jaką w jego życiu artystycznym odegrał ojciec. Musimy jednak pamiętać, że liczba metrów kwadratowych, które
będziemy mieli do zagospodarowania, nie
będzie nieskończona – dyplomatycznie
odpowiadał wicedyrektor Łukasz Gaweł.
Jak zaznaczył, w założeniu Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ma być więcej
niż tylko galerią, ma także pełnić funkcję
edukacyjną. Ma prezentować sylwetkę,
dorobek artystyczny i spuściznę autora

Rozmowy odbywały się w pogodnej atmosferze, obok Profesora współprowadząca spotkanie
prof. Anna Czabanowska-Wróbel

Akropolis w szerokim kontekście epoki
oraz sztuki europejskiej i światowej.
Nie mniejsze zainteresowanie zgromadzonych w sali U Samurajów budziła
druga książka Profesora. Dyskusje o niej
koncentrowały się głównie wokół peregrynacji Adama Mickiewicza i Henryka
Sienkiewicza.
Opowiadając o inspiracjach tematycznych do tego tomu, Profesor przypomniał,
jak kiedyś w Bibliotece Jagiellońskiej rozmawiał ze swoim przyjacielem prof. Janem
Michalikiem o wyprawie Mickiewicza do
Rosji. – To była wymuszona podróż, bo
to był wyrok. Okazało się jednak, że w tej
kwestii wiele jest znaków zapytania, niedopowiedzeń i wątpliwości. Zacząłem więc
sprawdzać w pamiętnikach i przeglądać
różne dokumenty. I co się okazało? Nie
było to zbyt dokuczliwe zesłanie. Jego pobyt
w Petersburgu, a następnie w Odessie był
raczej przyjemny. Znalazłem wiele dowodów na to, że przez młode pokolenie rosyjskich twórców Mickiewicz był wówczas
postrzegany jako wielki poeta. W związku
z tym chętnie zapraszano go do różnych
domów, gdzie cieszył się niemałym powodzeniem u kobiet – mówił Profesor.
Jeśli chodzi o podróże, to absolutnym
rekordzistą w tej kwestii był Henryk
Sienkiewicz, któremu Profesor poświęcił
w książce aż pięć tekstów. – Zadziwiająca
to była postać. Tajemnice, które udało mi
się odkryć, a o których nie piszą ani Tadeusz
Bujnicki, ani inni biografowie Sienkiewicza,
dotyczą jego pobytu w Krakowie. Po śmierci
pierwszej małżonki, Marii z Szetkiewiczów,
pisarz najczęściej zatrzymywał się w tzw.
Sienkiewiczówce, przy ul. Piłsudskiego 16.
Planował nawet zakup kilkunastu morgów

ziemi na Woli Justowskiej, a potem także
kilku morgów poza Krakowem, ale ostatecznie do żadnej transakcji nie doszło, gdyż
jako młody wdowiec zakochał się w słynnej
Marynuszce Romanowskiej Wołodkowiczównie, przybranej córce Konstantego
i Heleny Wołodkowiczów, którzy mieszkali
przy ul. Lubicz 4, tam, gdzie dawniej była
poczta. 11 listopada 1893 ślubu udzielił im
sam kardynał Albin Dunajewski, wspaniała
postać krakowskiego Kościoła. Nowożeńcy
natychmiast udali się w podróż poślubną
do Wenecji. Wrócili po dwóch tygodniach,
ale... każde z osobna. Co się okazało? Po
tygodniu przyjechała do nich Helena, matka
Marynuszki, która prawdopodobnie także
zakochała się w Henryku. Poszukiwanie
podstaw do unieważnienia tego małżeństwa
trwało sześć lat, ale je znaleziono – akcentował Autor.
Podobnych ciekawostek w książce nie
brakuje. Warto jeszcze dodać, że ostatni jej
rozdział poświęcony został jedynej wizycie
króla Jagiełły w 1413 roku w Radłowie –
rodzinnym mieście Profesora. Tekst powstał w oparciu o zapiski skarbnika dworu
Władysława Jagiełły, dzięki którym możliwe było zrekonstruowanie pobytu króla
i królowej w tej miejscowości.
Na zakończenie spotkania bohater uroczystości podziękował wszystkim gościom
za przybycie, szczególne słowa wdzięczności kierując do osób, które przyczyniły się
do powstania obu tomów.
Wraz z dyrektorem Wydawnictwa
Universitas czekamy już na kolejne książki
prof. Franciszka Ziejki. Obiecał, że będą.
A Profesor zawsze dotrzymuje słowa.

Rita Pagacz-Moczarska
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COLLOQUIUM

IRAN DALEKI I BLISKI
Rozmowa z prof. Anną Krasnowolską z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
uhonorowaną Międzynarodową Nagrodą Farabiego (Farabi International Award, 2019)
za ogromny wkład w badania i propagowanie kultury oraz literatury perskiej

□ Nie tak dawno temu wróciła Pani z Iranu, gdzie Uniwersytet Teherański zorganizował na Pani cześć uroczystość.
Wcześniej, w styczniu 2019 roku, została tam Pani laureatką
wysokiej rangą Międzynarodowej Nagrody Farabiego.
Odetchnęłam z ulgą...
■ Dlaczego?
□ Bo oznacza to, że Irańczycy nie obrazili się na nas, skoro
umieją docenić naszych naukowców.
■ Czemu mieliby się obrazić?
□ Mam na myśli konferencję bliskowschodnią w Warszawie, która odbyła się 13–14 lutego 2019. O pokoju na
Bliskim Wschodzie deliberowano tam przecież bez udziału
bodaj jednego przedstawiciela państwa ajatollahów. Czy
ów fakt aby na pewno nie popsuje polsko-irańskich relacji?

Archiwum Anny Krasnowolskiej

■ Nie ma tu dużo do psucia. Polska dla Iranu jest dzisiaj partnerem marginalnym. Pod względem gospodarczym i jakimkolwiek
innym. Stosunki między naszymi krajami, chociaż poprawne,
nigdy nie były jakieś specjalnie bliskie.
□ Ale minister spraw zagranicznych Iranu, Mohammad
Dżawad Zarif, skierował w stronę naszego rządu słowa nader
cierpkie, nazywając konferencję „rozpaczliwym antyirańskim
cyrkiem”.
■ Przypomniał pewien istotny epizod z czasów drugiej wojny
światowej, kiedy tysiące naszych rodaków, deportowanych przez
władze ZSRR z dawnych ziem wschodnich Polski na Syberię i do
Azji Centralnej, przywędrowało do Iranu wraz z armią generała
Andersa. Mówił, że jego kraj przyjął Polaków najlepiej, jak mógł,
a teraz oni zdają się o tym nie pamiętać.
□ Internauci argumentowali, że ciepłe przyjęcie Polakom
opuszczającym sowiecką Rosję zapewniła panująca wówczas
w Iranie dynastia Pahlawich. Gdzie tam jeszcze do państwa
ajatollahów!
■ Wszystko zależało wtedy od wojsk brytyjskich i brytyjskiej
administracji stacjonującej na terenie Iranu. Wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce po wymuszonej przez aliantów
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Prof. Anna Krasnowolska w Teheranie przed Ogrodem Książki; luty 2019

detronizacji Rezy-szaha Pahlawiego (16 września 1941), którego
syn i następca Mohammad Reza (1941–1979) był jeszcze bardzo
młody i, jako władca, niedoświadczony. Prawda, że Madżles
(parlament irański) zaakceptował przyjęcie Polaków.
Temat bliskowschodniego szczytu w Warszawie, owszem,
pojawiał się przez jakiś czas na pierwszych stronach irańskich
gazet. Początkowo były to ostre reakcje, jak ta ministra Zarifa,
potem zaczęły przeważać komentarze dotyczące skierowanych
w stronę Polaków wypowiedzi izraelskich (premiera Benjamina Netanjahu oraz izraelskiego ministra spraw zagranicznych
Israela Katza). Irańskie media z wyraźną satysfakcją użalały się
nad Polską, że obrywa od tych, którym chciała się przypodobać.
Jednak cała ta awantura nie wzbudziła jakiegoś szczególnego

zainteresowania wśród zwykłych Irańczyków. To ja zagadywałam
ludzi na ten temat, mnie nikt o to nie zapytał ani nikt nie miał
mi niczego za złe.
□ Czym jest prestiżowa Międzynarodowa Nagroda Farabiego
otrzymana przez Panią w kategorii wybitny światowy iranista, której nikt z Polski – poza Panią – do tej pory jeszcze nie
otrzymał?

□ Co Irańczycy wiedzą o Polsce?
■ Przeciętny Irańczyk wie na temat Polski bardzo niewiele. Być
może słyszał coś o polskim sporcie, zwłaszcza piłce nożnej,
czasem wymieni nazwiska polskich piłkarzy. Ludzie bardziej
wykształceni znają polskie filmy. Popularny jest Krzysztof

Archiwum Anny Krasnowolskiej

■ To wyróżnienie w dziedzinie nauk humanistycznych przyznawane co roku przez fundację przy irańskim Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uczonym krajowym i zagranicznym za
badania w dziedzinie iranistyki oraz islamistyki. Mnie uhonorowano (27 stycznia 2019, podczas 10. edycji tego wydarzenia)
za całokształt mojej pracy, czyli badania nad literaturą perską,
klasyczną i współczesną, oraz nad zagadnieniami kultury Iranu.
W Polsce wcześniej nikt tej nagrody nie dostał, bo przyznawana jest dopiero od 10 lat, a ludzi, którzy zajmują się języka-

mi irańskimi, literaturą, religiami, różnymi aspektami kultury
szeroko rozumianego świata irańskiego, jest mało, zwłaszcza
takich, których prace znane są w Iranie. W Polsce i na świecie też
niewiele z tych badań przebija się do szerokiej opinii publicznej,
bo nie są one spektakularne. Równocześnie ze mną wyróżniony
został, między innymi, prof. Nicholas Sims Williams, Brytyjczyk,
wybitny specjalista od martwych języków irańskich, takich jak
staro- i średnioperski, awestyjski czy sogdyjski, badacz manuskryptów manichejskich z Azji Centralnej. To dziedzina wymagająca ogromnej wiedzy i wielkiej, żmudnej pracy, ale bardzo
hermetyczna.

ALMA MATER nr 211
Ulica w Teheranie

49

Kieślowski, Andrzej Wajda, nieco mniej
Krzysztof Zanussi. Pokolenie przedrewolucyjne może coś wiedzieć o polskim
teatrze. W środowiskach intelektualnych
i artystycznych nazwiska: Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor czy Sławomir Mrożek, są znane, choć nie zawsze kojarzone
z Polską.
Sądzę, że istnieje pewien horyzont
geograficzny, poza który dane społeczeństwo nie wykracza. Polska niewątpliwie
leży na granicach horyzontów geograficznych Irańczyków. Jeśli interesują się
światem zachodnim, to głównie Europą
Zachodnią i Ameryką. Tam emigrują, tam
mają ogromną diasporę. Polska interesuje
ich mało, nie występuje w szkolnych
podręcznikach. W Polsce też mało kto ma
jakąkolwiek wiedzę o Iranie. Zdarza się,
że bywa uważany za kraj arabski, mylony
z Irakiem. W mediach dominuje uproszczony przekaz, głównie negatywny.

Fot. Archiwum Anny Krasnowolskiej

■ Iran może przyciągnąć wieloma
rzeczami, bo to kraj ogromnie interesujący, bardzo różnorodny geograficznie,
etnicznie i kulturowo, pełen zabytków,
przy tym bezpieczny dla turystów. Jego
kultura zachowuje nieprzerwaną ciągłość
od ponad 2,5 tysiąca lat i rozwija się
nadal, na przekór wszelkim okolicznościom politycznym.
A co do kina: postacie dziecięce
dominowały w kinie irańskim lat 90., na
przykład Dzieci niebios Madżida Madżidiego, Biały balonik Dża’fara Panahiego
czy Gdzie jest dom mojego przyjaciela
Abbasa Kijarostamiego. Przez pewien
czas istniała tendencja, by problemy
dorosłych pokazywać na przykładach
dzieci, ze względu na rygorystyczne
wymogi cenzury obyczajowej. Dziś to
się zmienia. Cenzura nadal działa w sposób nieprzewidywalny, ale głównymi
bohaterami irańskich filmów są dorośli,
jak w znanych u nas filmach Asqara
□ My w Krakowie przynajmniej wiemy,
Farhadiego.
że niedźwiedź Wojtek, który przeszedł
Dla mnie jednak najciekawsza jest
z armią generała Andersa cały szlak
literatura, nie tylko klasyczna, choć
bojowy z Iranu do Włoch i Wielkiej
wielka poezja klasyczna to znak firmoNagroda Farabiego
Brytanii, był Irańczykiem. Możemy go
wy kultury perskiej, a ja od lat zajmuję
odwiedzać w Parku Jordana, gdzie od
się perskim eposem. Dzisiaj żywiołowo
2014 rok stoi jego pomnik.
rozwija się perska proza – powieści, opowiadania. Mam na
myśli zarówno teksty powstające w kraju, jak i emigracyjne,
■ Dzisiaj niedźwiedzi Irańczyków jest coraz mniej. To w Iranie ale pisane po persku, dla czytelników własnych, te powstające
gatunek ginący i chroniony. Dziś wywiezienie Wojtka byłoby w językach zachodnich to odrębne zagadnienie. Granica między
niemożliwe.
literaturą emigracyjną a krajową jest zresztą płynna, bo wielu
autorów funkcjonuje w obydwu obiegach; jest dostęp do tekstów
□ Czym Iran może dzisiaj przyciągnąć Polaków? Kinemato- w internecie, w kraju na dużą skalę powstają wydania pirackie,
grafią tak różną od hollywoodzkich produkcji? Filmem bez omijające cenzurę.
efektów specjalnych, zabójczego tempa, nieraz prawie bez
Najciekawsze, moim zdaniem, nazwiska końca XX i początku
akcji? Ze wspaniałymi rolami dzieci? Przyzna pani, że to XXI wieku to nieznani u nas autorzy: Huszang Golsziri, Abbas
oferta dla dość specyficznego odbiorcy.
Ma’rufi, Reza Daneszwar, Reza Qasemi. W porewolucyjnym
40-leciu pojawiło się wiele znakomitych kobiet pisarek i te są

Alirezā Doulatszāhi, Lahestānijān-o Irān (Polacy i Iran), z przedmową
Marka Smurzyńskiego, Teheran 1386 (2007)
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Mohammad Ali Nikpur, Az Warszou tā Tehrān (Z Warszawy do Teheranu),
Teheran 1388 (2009); wspomnienia Heleny Stelmach-Nikpur
spisane przez jej męża

□ Czy obecność Polaków w Iranie w czasie drugiej wojny
światowej i po niej ma jakieś odbicie w świadomości Irańczyków? Czy chociaż starsze pokolenie pamięta andersowców
i towarzyszących polskiej armii uchodźców z terenu ZSRR?
■ W kwietniu 2012 roku obchodzona była 70. rocznica przybycia
pierwszej fali polskich uchodźców do Iranu, a w pięć lat później –
75. Odbyły się uroczystości oficjalne, a także kilka konferencji
naukowych w Polsce i w Iranie. To zmobilizowało Irańczyków
do odkrywania zapomnianej części ich historii, co zresztą wpisuje
się w ogólniejszą tendencję do szczegółowych badań nad własną
historią XIX i XX wieku, widoczną dziś w Iranie. Wcześniej bardzo mało wiedziano o Polakach, którym w okresie drugiej wojny
światowej Iran udzielił schronienia, chociaż zostały po nich ślady,
a starzy ludzie z miast, przez które przeszli – Isfahanu, Teheranu,
Ahwazu czy Anzali (wówczas przemianowanego na Pahlawi),
jeszcze ich pamiętali.
Polska społeczność była w Iranie silnie izolowana. Większość migrantów przebywała w zamkniętych obozach, dzieci
w sierocińcach i internatach. Z miejscową ludnością kontakt
miała polska elita – osoby mieszkające w mieście, zatrudnione
w administracji, instytucjach pomocowych, edukacyjnych oraz te,
które rekrutowane były do obsługi lokali rozrywkowych, restauracji, warsztatów, sklepików – głównie kobiety. Dlatego postaci
polskich kobiet, które, najczęściej epizodycznie, pojawiają się
w literaturze perskiej po drugiej wojnie światowej, powtarzają jeden, uproszczony, stereotyp: są piękne, zagadkowe (ich tragiczne
wojenne przejścia nie zostają dostatecznie wyjaśnione), czasem
snobistyczne. Jednak reprezentują przy tym niemoralną, w oczach
tradycyjnych muzułmanów, kulturę zachodnią i szerzą zepsucie.
□ Słyszałam coś o słynnej kawiarni czy też restauracji Polonia
w Teheranie.
■ Café Polonia – w rzeczywistości bardziej restauracja niż
kawiarnia, bo podawano tam dania obiadowe – mieściła się
przy ulicy Lalezar, kiedyś modnym deptaku Teheranu, w podziemiach pasażu Czelczele (Jaskółka). Z dostępnych źródeł
wynika, że był to lokal elitarny, obsługiwany przez polskie
kelnerki, z europejską kuchnią i polską muzyką, ale drogi
i nie dla wszystkich dostępny. Bawiły się tam miejscowe elity
i alianccy oficerowie. Właścicielem był Irańczyk (Manuczehr
Rijahi, powiązany rodzinnie z domem panującym), lokalem
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w Polsce trochę lepiej znane. Książkę Kobiety bez mężczyzn
Szahrnusz Parsipur przetłumaczyła na polski warszawska iranistka Alicja Farhadi (pseudonim), a ja – jej Tubę i znaczenie
nocy (Oficyna Literacka, 2012). Sen zimowy Goli Taraqi ukazał
się w 2017 roku w przekładzie Doroty Słapy, absolwentki krakowskiej iranistyki; pracuje też nad kolejnymi ambitnymi przekładami. Bardzo interesującą pisarką jest Zoja Pirzad – Ormianka
pisząca po persku, a także Moniru Rawanipur, autorka opowiadań
w konwencji realizmu magicznego, bazujących na lokalnych wierzeniach rybaków znad Zatoki Perskiej. Współczesna literatura
perska jest silnie nasycona realiami kulturowymi, wciągająca,
choć pełna obsesji i niekiedy drastyczna. Koniecznie należy ją
tłumaczyć, tylko czasu brak, a taki przekład wymaga wielkiej
językowej perfekcji i staranności. Chciałabym intensywnie zająć
się tym na emeryturze. No i liczę na naszych absolwentów.

Prof. Anna Krasnowolska w kawiarni studenckiej koło Uniwersytetu Teherańskiego
z prof. Nicholasem Sims-Williamsem

zarządzał polski oficer Holzer, a szefową kuchni była pani
Nadia, uważana za córkę marszałka Piłsudskiego (!). Kawiarnia
o takiej samej nazwie istniała też w Isfahanie. W Teheranie
kawiarni i restauracji z polską obsługą było więcej, były też
polskie sklepiki i zakłady usługowe. W polskich i perskich
źródłach powtarzają się informacje o polskich muzykach grających w takich lokalach jazz, muzykę klasyczną i rozrywkową.
Szczególną popularnością cieszyły się koncerty fortepianowe
Adama Kapuścińskiego. W opracowaniu Andrzeja Kunerta
Polacy w Iranie 1942–1945 (t. I: Antologia) można znaleźć
przykłady reklam i ogłoszeń polskich lokali i imprez kulturalno-rozrywkowych. Wzmianki na temat takich miejsc, nieco
nostalgiczne, powracają w powstającej dziś literaturze perskiej
dotyczącej lat 40. i 50., w kontekście obecności egzotycznych
dla Irańczyków mniejszości wschodnioeuropejskich (oprócz
Polaków zaliczali się do tej grupy Rosjanie, Węgrzy, Grecy,
ludzie z Zakaukazia i Bałkanów, nie zawsze dostatecznie
rozróżniani). Z owych tekstów wyłania się fascynujący obraz wojennego i powojennego Teheranu, który pod okupacją
aliancką stał się miastem kosmopolitycznym.
Ciekawe jest porównanie perskich opisów z obrazami
Iranu zawartymi w polskich relacjach, w dziełach literackich
takich jak Krzyż Południa Jerzego Krzysztonia, Karabela
z Meschedu Ksawerego Pruszyńskiego czy Cud w Esfahanie
Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego. Z tych samych powodów
na uwagę zasługuje literatura wspomnieniowa, przykładowo
Franciszka Machalskiego Wędrówki irańskie, ostatnio wydane
przez Kingę i Krzysztofa Paraskiewiczów Z ziemi perskiej do
Polski, wspomnienia Konstantego Rdłutowskiego, księdza
Królikowskiego, Mikołaja Górszczyka czy zbiór wspomnień
Dzieci Isfahanu, wydanych w Londynie w roku 1988. Punkty
widzenia różnią się znacznie, ale składają na pewną całość.
Na fali zainteresowania polskim epizodem historii ostatnimi
czasy w Iranie coraz więcej się o tym pisze. Polskie wątki pojawiają się w literaturze pięknej, jak ostatnio w powieści Mostafy
Ensafiego Powrócisz do Isfahanu – o młodej Polce poszukującej
swoich irańskich korzeni, w literaturze wspomnieniowej, jak
w bardzo ciekawej relacji Heleny Stelmach-Nikpur, Polki, która
po wojnie została w Iranie i wyszła tam za mąż. Relacja została
spisana przez jej męża, gdyż ona sama do śmierci pozostała perską
analfabetką. Obecnie jej syn, Reza Nikpur, jest działaczem Towarzystwa Przyjaźni Irańsko-Polskiej. Pojawiają się opracowania
popularnonaukowe tematu, jak Lahestanijan-o Iran / Polacy i Iran
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rozmówców sposobem na zorientowanie się w rozmiarach zjawiska może być przejrzenie irańskich archiwów miejskich pod
kątem zarejestrowanych konwersji na islam, bo każda z kobiet
wychodząca za Irańczyka – muzułmanina musiała tego dokonać.
W ten sposób nie znaleźlibyśmy jednak małżeństw z miejscowymi Ormianami – chrześcijanami, a takie były. Formalne przejście
na islam nie oznacza, że te kobiety przestały czuć się chrześcijankami. Polki mieszkające w Teheranie tradycyjnie spotykały
się w niedzielę po mszy przed kościołem. Pokazuje to dokument
historyczny znanego irańskiego reżysera Chosroua Sinaiego
Zaginiona elegia z 1983 roku. Część materiału nakręcona została
jeszcze przed rewolucją. Są tam wywiady z Polkami i Polakami,
wędrówka ich śladami i sekwencja z wizyty pary królewskiej
w Nowej Zelandii, dokąd wysłano część isfahańskich sierot.

W autobusie miejskim w Teheranie

Alego-Rezy Doulatszahiego (Teheran 2007). Powoli zaczynają się
też poważne badania historyczne w oparciu o dotyczące Polaków
materiały źródłowe, znajdujące się w irańskich archiwach.
□ Wróćmy jeszcze do wątku o polskim exodusie...
■ Trwał trzy lata, począwszy od wiosny 1942 roku. Przez
Iran przewinęło się wtedy sto kilkanaście tysięcy Polaków.
Większość przybyła drogą morską, przez Morze Kaspijskie,
mniej – lądem z Turkmenii, przez Sarachs do Maszhadu. Obozy uchodźcze były przeznaczone dla cywilów, głównie kobiet
z dziećmi (w Teheranie były aż trzy). Liczne placówki opiekuńcze i edukacyjne dla osieroconych dzieci znajdowały się w Isfahanie. Żołnierze z armii gen. Andersa stacjonowali osobno,
w Teheranie i Kazwinie. Przybysze byli w strasznym stanie:
schorowani, umierający, wycieńczeni wojną, tułaczką, pracą
ponad siły w nieludzkich warunkach. Potrzebowali pomocy
i tę pomoc od irańskiego społeczeństwa otrzymali. Polska społeczność w Iranie próbowała stworzyć na obczyźnie namiastkę
ojczyzny i była dobrze zorganizowana. Pojawiły się polskie
szkoły, harcerstwo, parafie, stowarzyszenia, rozmaite organizacje. Polacy przebywali w Iranie kilka lat, potem wysyłano ich
dalej w świat: do Afryki Południowej, Meksyku, Indii, a nawet
Nowej Zelandii. Niewielka część została w Iranie – głównie
kobiety, które tu powychodziły za mąż. Ich liczba nie jest znana,
nikt tego nie badał. Jeden z członków Towarzystwa Przyjaźni
Irańsko-Polskiej powiedział mi, że w momencie wybuchu rewolucji 1978/79 roku w Teheranie mogło być około setki takich
rodzin, ale nic nie wiadomo o innych miastach. Według moich
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□ Czytałam w czyichś wspomnieniach, że szczególnie ciepło przyjmowano w Iranie dzieci. Ludzie w odruchu serca
przynosili im owoce, słodycze, choć im samym powodziło się
przecież nie najlepiej. Nie pytali: w co wierzysz, skąd jesteś,
kim są twoi rodzice, tylko bezinteresownie pomagali, bo ktoś
słabszy tej pomocy potrzebował. Iran jawił się Polakom
niczym Ziemia Obiecana.
■ Stosunek do Polaków nie był jednoznaczny. Ludzie odnosili
się do nich życzliwie. Ale wszystko odbywało się w kontekście
narzuconej obecności alianckiej. Z zachowanych materiałów
wynika, że Polaków uważano też za nieproszonych gości,
ściągniętych przez okupantów. Iran w tamtym okresie, również
na skutek obecności alianckich wojsk, doświadczał poważnego
kryzysu gospodarczego. Panował głód, brakowało podstawowych produktów spożywczych. We wspomnieniach Polaków
można znaleźć opisy irańskiej nędzy i rzucających się w oczy
kontrastów społecznych. Obecność Polaków była więc przez
niektórych postrzegana jako kontrowersyjna.
□ Przecież nie trafili tam z własnej woli.
■ Nie mieli możliwości wyjaśnienia irańskiej opinii publicznej
swojej sytuacji. Na północy stacjonowała Armia Czerwona
i aliancka cenzura blokowała wszystko, co mogłoby drażnić
sowieckich sojuszników. Zresztą duża część prasy pozostawała
w rękach komunistycznej partii Tude, która powstała po detronizacji Rezy-szaha i szybko rosła w siłę. Polacy nie mieli więc
możliwości opowiedzenia swoim gospodarzom, co przeżyli na
terenie Związku Sowieckiego! Bezpośrednie kontakty były też
bardzo ograniczone przez barierę językową, kulturową i izolację
Polaków w zamkniętych obozach.
□ A nasze elity? Nie mieszkały chyba w obozach.
■ Polska społeczność była mocno zróżnicowana klasowo. Elita –
osoby zatrudnione w administracji, instytucjach pomocowych,
oświatowych, mieszkała w mieście i stykała się ze społecznością międzynarodową i elitą irańską. Jeśli nawet ci ludzie mieli
jakąś możliwość kształtowania opinii publicznej, to w mocno
ograniczonym zakresie.
W polskich wspomnieniach, na przykład Konstantego
Rdłutowskiego, znajdujemy skargi na cenzurę aliancką, która
w myśl dobrych stosunków z nowym sojusznikiem – ZSRR nie

pozwalała Polakom pisać o tym, co przeszli ani dlaczego znaleźli
się w Iranie. Dziś istnieją już w języku perskim teksty, które
wyjaśniają historyczne okoliczności tej migracji, ale zasięg ich
oddziaływania jest niszowy. Konsekwencje cenzury sprzed lat
do teraz widać w literaturze pięknej, gdzie pojawiają się jakieś
polskie postaci. Uciekają tylko przed Niemcami. Niektórzy
wierzyli sowieckiej propagandzie, mówiącej, że polskie dzieci,
które znalazły się na terenie ZSRR, zostały przez tamtejsze władze wysłane do Iranu dla bezpieczeństwa i lepszych warunków
bytowych.
W Teheranie powstało Polskie Towarzystwo Studiów Irańskich, które miało za zadanie przybliżenie Polakom kultury
Iranu, a także zapoznanie Irańczyków z kulturą Polski. Była to
grupa polskich uczonych, która nawiązała kontakty z Uniwersytetem Teherańskim i osobami z irańskich kręgów intelektualnych
i twórczych. Towarzystwo wydawało swój rocznik (wyszły trzy
tomy), a nawet fundowało stypendia młodym badaczom. Z tego
środowiska wywodził się Franciszek Machalski, absolwent
orientalistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był
bodaj jedynym z polskich uchodźców, który znał język perski
w momencie wjazdu do Iranu.
□ To jemu zawdzięczamy powstanie krakowskiej iranistyki?

■ Kilka tysięcy. Polacy przybywali do Iranu w rozpaczliwej
kondycji zdrowotnej, chorowali na tyfus, dur brzuszny, gruźlicę.
Śmiertelność była bardzo wysoka, szczególnie wśród dzieci.
Polskie groby znajdziemy na całej trasie wędrówki Polaków, są
wszędzie tam, gdzie zatrzymywali się na dłużej. W Bandar-e Anzali, czyli ówczesnym Pahlawi, gdzie Polacy schodzili ze statków
i przechodzili kwarantannę, w Isfahanie, Kazwinie, w Ahwazie
i Chorramszahr; w Maszhadzie, gdzie Polacy docierali przekroczywszy granicę drogą lądową (spłonął tam autobus i na tamtejszym cmentarzu chrześcijańskim znajduje się grób zbiorowy).
Największa polska nekropolia to cmentarz Dulab we wschodniej części Teheranu, gdzie pochowano blisko dwa tysiące osób
polskiej narodowości; duża ich część to dzieci, szczególnie
niemowlęta. Bywają groby bezimienne, tylko z datami. Ten
cmentarz był kiedyś pięknym miejscem, otoczonym wysokim
murem, zarośniętym bujną roślinnością, z dwiema sadzawkami
pełnymi wodorostów i czerwonych rybek. Łaziły koty i gdakały
kury. Ale kiedy byłam tam w zeszłym roku, to właśnie ekipa
z Kielc, w ramach prac porządkowych, wyrównywała wszystko
i wysypywała białym żwirem. Mało roślin, schludnie i martwo.
W starej części cmentarza, gdzie chowani byli chrześcijanie –
Europejczycy jeszcze w czasach kadżarskich (XIX – początek XX
wieku), natrafimy na polskie groby z okresu międzywojennego,
a nawet wcześniejsze. Architekt Władysław Horodecki (zmarł
w 1930 roku), który zaprojektował teherański dworzec kolejowy,
to postać znana. Ale niektórych osób nie udało mi się zidentyfi-
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■ Z Franciszkiem Machalskim wiążą się początki naszej iranistyki jako samodzielnej dyscypliny. Ale studia iranistyczne
pojawiły się w ramach Katedry Orientalistyki już w 1919 roku,
niemal wraz z odrodzoną Polską.

□ Dużo polskich grobów napotkamy dzisiaj na terenie Iranu?
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Polskie nagrobki na cmentarzu Dulab w Teheranie

kować. Nie wiem, na przykład, kim był i co robił w Iranie Feliks
Rudkowski ze „Zbaraża w Galicyi”, zmarły w roku 1916 w wieku
lat 43, albo Anna Mozoła, zmarła w 1935 roku.
Kilkudziesięciu polskich obywateli – Żydów spoczywa na
cmentarzu żydowskim Behesztije w Teheranie.
□ Żydowski cmentarz w Iranie?
■ Oczywiście. Nadal istnieje tam żydowska mniejszość, choć
jej liczebność po rewolucji drastycznie stopniała (z 85 tysięcy
pod koniec lat 70. do kilkunastu tysięcy obecnie). To mniejszość
religijna oficjalnie uznana, wpisana do konstytucji. Zarówno tej
pierwszej, z 1906 roku, jak i obecnej konstytucji Republiki Islamskiej z roku 1979. Inne oficjalnie uznawane mniejszości wyznaniowe to chrześcijanie (Ormianie, Asyryjczycy) i zoroastrianie.
Wszystkie mają swoją reprezentację w Madżlesie, czyli irańskim
parlamencie, chociaż jest to obecność raczej symboliczna. Żydzi
irańscy to bardzo stara społeczność, mocno zakorzeniona. Obecni
są tam od czasów biblijnych, od niewoli babilońskiej, z której –
jak wiemy – oswobodził ich Cyrus, a nawet jeszcze wcześniej, bo
pierwsze osadnictwo żydowskie na terenach medyjskich to grupy
przesiedlone tam przez Sargona II pod koniec VIII wieku p.n.e.
Żydzi mają na terenie Iranu swoje miejsca kultu. Do mauzoleum
Mordechaja i Estery w Hamadanie (dawna medyjska stolica
Ekbatana) pielgrzymują także muzułmanie. W Suzie (jednej ze
stolic achemenidzkich) znajduje się grób proroka Daniela. Jedne
z najstarszych zapisów języka nowoperskiego (VII wiek n.e.)
zachowały się w piśmie hebrajskim. Istnieje obszerna literatura
judeoperska, społeczności żydowskie w różnych regionach świata
irańskiego wytworzyły własne dialekty języka perskiego, niekiedy
zachowując bardzo archaiczne formy językowe.
□ Czy jeszcze coś, oprócz cmentarzy, zostało po Polakach
w Iranie?
■ Na przykład fotografie. W Isfahanie przypadkowo odnaleziono
archiwum fotograficzne zawierające 1100 negatywów z wizerunkami polskich uchodźców. Należało do, nieżyjącego już, wybitnego
fotografa o nazwisku Abolqasem Dżala, który na kliszy uwieczniał
polskie dzieci i dorosłych Polaków przebywających w Isfahanie
w latach 1942–1945. To absolutnie unikatowe fotografie, indywidualne i zbiorowe, będące dziś własnością spadkobierców fotografa.
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Od czasu do czasu bywają gdzieś eksponowane, część z nich została
wydana w albumie Parisy Damandan Dzieci Isfahanu. Niestety,
postacie ze zdjęć (jeśli jeszcze żyją, są w mocno zaawansowanym
wieku) nie zostały do dziś zidentyfikowane. Zdjęć nie podpisano.
Z pewnością wśród potomków „dzieci Isfahanu” nie brakuje osób,
które mogłyby rozpoznać na nich swoich krewnych. Panuje dziś
moda na szukanie przodków i sporządzanie drzew genealogicznych.
□ Irańczycy polskiego pochodzenia szukają swoich korzeni?
■ Coraz częściej tak. Dziś to już pokolenie wnuków Polek, które tu
powychodziły za mąż. Niektórzy nic nie wiedzą o swoich polskich
przodkach, bo matki/babki, które często przybywały do Iranu jako
dzieci, nic im nie opowiadały, czasem przecież same niewiele
wiedziały o swojej rodzinie. Niektórzy mają kontakt z rodzinami
w Polsce albo gdzieś w świecie. Polska ambasada niewiele może
im zaoferować. Od lat ciągnie się sprawa organizacji chociażby
polskiego lektoratu na którymś z teherańskich uniwersytetów
i z różnych biurokratycznych i finansowych powodów nie dochodzi
to do skutku, chociaż zainteresowanych nie brakuje. To sytuacja
asymetryczna, bo w Polsce pełne studia iranistyczne mamy na
dwóch uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie
Warszawskim. Jest również lektorat języka perskiego w Poznaniu.
□ Jak wyglądały powojenne relacje między naszymi krajami?
Pamięta Pani wizytę szacha Mohammada Rezy Pahlawiego
z małżonką Farah w Krakowie?
■ To było w roku 1966. Byłam wtedy w XI klasie liceum. Zwolnili
nas z lekcji, abyśmy na trasie przejazdu cesarskiej pary rzucały
kwiaty. Uciekłam, bo było zimno i lało, a oni nie nadjeżdżali.
Myślałam już wtedy o studiach orientalistycznych, ale nie czułam,
że ta wizyta ma ze mną jakiś związek. Znajomy moich rodziców,
Benedykt Łubieński, hrabia i adwokat, został w trybie pilnym wezwany do Komitetu Wojewódzkiego Partii w Krakowie. Poszedł
z duszą na ramieniu. Okazało się, że wezwano go, by pomógł
zorganizować przyjęcie dla dostojnych gości. Bo jako arystokrata
powinien wiedzieć, jak się podejmuje parę królewską. Przyjęcie
odbyło się u Wierzynka. Opowiadał potem anegdoty o tajniakach,
którzy pilnowali tej wizyty.
Polska miała umowę o współpracy gospodarczej z Iranem od
roku 1952, ale dopiero od końca lat 60. była to współpraca na więk-

szą skalę. Polskie firmy były obecne w Iranie w czasach Gierka –
budowały cukrownie (nasza specjalność za PRL-u), elektrownie
i tamy. Trwało to jeszcze przez lata 80., czyli pierwszą dekadę
po rewolucji, w czasie, kiedy toczyła się wojna z Irakiem. Wielu
absolwentów krakowskiej iranistyki pracowało wtedy w Iranie
jako tłumacze, to była zresztą dla nich jedyna możliwość wyjazdu
w tym okresie.
□ Irańczycy bardzo obawiali się komunistów?
■ Tak. Chociaż w latach 60. i 70. w Iranie działały polskie firmy, to kontaktów akademickich nie było. W czasie studiów nie
mogłam marzyć o wyjeździe na stypendium. Dopiero w 1977
roku, kiedy już pracowałam na Uniwersytecie i pisałam doktorat, udało mi się wyjechać na roczne stypendium do Maszhadu;
wcześniej pojechała moja starsza koleżanka dr Barbara Mękarska. Pracownicy tamtejszego uniwersytetu traktowali nas
z dystansem. Początkowo nie zdawałam sobie z tego sprawy,
ale potem zorientowałam się, że obawiają się nas jako agentek
komunistycznych. Inaczej studenci – tu z kontaktami nie było
problemów. Większość nie miała pojęcia, gdzie się Polska
znajduje i jaki ma ustrój, ale byli i tacy, których ciekawiło, jak
wygląda życie w kraju komunistycznym. Mieli na ten temat
różne dziwne, niekiedy wyidealizowane, wyobrażenia.
□ Minęło właśnie 40 lat od rewolucji islamskiej w Iranie, która definitywnie zakończyła epokę cesarstwa, oddając władzę
w ręce ajatollahów. Powiedziała Pani kiedyś, że w Iranie co
50 lat zmieniają się dynastie. Nadchodzi pora zmian?
■ Według moich bardzo przybliżonych obliczeń 50 lat to taki
średni czas trwania dynastii rządzących państwami i państewkami, które powstawały na terenie Iranu po jego islamizacji.
Ostatnia irańska monarchia przetrwała dwa pokolenia i niecałe
60 lat, a państwo islamskie w tym roku obchodziło swoje 40-lecie i, jak się wydaje, wyczerpało już swoją formułę. Zmiana
jest bardzo potrzebna, bo system jest niewydolny ekonomicznie, represyjny i nie przystaje do stanu świadomości dużej
części społeczeństwa, które, pomimo systemowych utrudnień,
kontynuuje proces modernizacyjny, trwający od początku XX
wieku. Ale najgorsze, co może się stać, to obalenie obecnej
władzy przez siły zewnętrzne. Iran ciągle jeszcze, na tle regionu, jest państwem stabilnym i zorganizowanym. Ingerencja
z zewnątrz, jak w Afganistanie czy Iraku, mogłaby doprowadzić do katastrofy na ogromną skalę. Kryzys w stosunkach
z Ameryką domaga się szybkiego rozwiązania, tymczasem
sensowna zmiana ustroju w Iranie możliwa jest tylko, jak się
wydaje, drogą mozolnej ewolucji społecznej, a nie wojny lub
nowej rewolucji.
□ Czy zatem jest w Iranie opozycja na tyle silna, by zastąpić
obecną władzę?
■ Jest opozycja wewnątrzsystemowa i są spontaniczne ruchy
obywatelskie, których protesty potrafią przybrać wielkie rozmiary, ale brak zorganizowanej opozycji demokratycznej z jasno
sformułowanym programem; nie ma żadnych charyzmatycznych
przywódców.

100 lat krakowskiej iranistyki
W 2019 roku (jubileuszowym roku Instytutu Orientalistyki UJ) mija 100 lat od utworzenia iranistyki na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Warto jednak podkreślić, że ta jakże hermetyczna gałąź filologii orientalnej
ma również swoją prehistorię. Pierwszy na UJ wykład
o poezji perskiej wygłosił prof. Wilhelm Münnich
z Getyngi w roku 1825 – po łacinie. Zanim jednak
języki irańskie i literatura perska pojawiły się w regularnym programie studiów, minęło sporo czasu. Kiedy w roku 1919, w odrodzonej Polsce, prof. Tadeusz
Kowalski został powołany na Katedrę Orientalistyki,
w programie studiów uwzględnił gramatykę języka
perskiego i lekturę perskich tekstów klasycznych, jako
trzeci filar studiów islamistycznych (obok filologii
arabskiej i tureckiej). Równolegle, w ramach studiów
indologicznych, prof. Helena Willman-Grabowska
wykładała martwe języki irańskie – awestyjski, staroi średnioperski. Ale dopiero po drugiej wojnie światowej iranistyka zaistniała jako samodzielna dyscyplina –
z połączenia obydwu tych nurtów, wzbogaconych
przez prof. Franciszka Machalskiego (1904–1979)
o współczesny język i literaturę perską. Kiedy Katedra Filologii Orientalnej przekształciła się w Instytut
(1972), studia iranistyczne zyskały w jego ramach autonomię jako odrębny zakład. I tak jest do dziś, choć
profil badawczy i program nauczania przez blisko
50 lat bardzo ewoluowały. Wykształciły się kolejne
pokolenia badaczy i dydaktyków i dzisiejszą iranistykę
w Krakowie tworzy znakomity zespół, znany i ceniony w świecie. Tradycje, z których wyrosły krakowskie
studia iranistyczne: z jednej strony językoznawstwo
indoeuropejskie, z drugiej – studia nad perską literaturą klasyczną, są kontynuowane, ale zakres zainteresowań poszerzył się o literaturę współczesną, o szeroko
rozumianą kulturę, historię i wiedzę o zagadnieniach
współczesnych świata irańskiego. W zespole nie brakuje osób, które, obok języka perskiego w jego odmianach narodowych (perskiej, afgańskiej i tadżyckiej),
specjalizują się w innych językach z rodziny irańskiej –
kurdyjskim i paszto, a nawet w ginących językach pamirskich. Krakowska iranistyka jako jedyny ośrodek
w Polsce prowadzi badania nad martwymi językami
irańskimi i ich tekstami. W programie nauczania kładzie się nacisk na znajomość języka perskiego w jego
standardowej, współczesnej formie, wprowadza się
poszerzone ćwiczenia przekładowe, aby dać absolwentom praktyczne narzędzie działania. Zespół stara
się przekazać studentom jak najszerszą wiedzę o tym
niesłychanie ciekawym obszarze kulturowym świata.

Rozmawiała Katarzyna Siwiec
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– Ty się ucz – często powtarzał ojciec prof. Marka Urbanika, astrofizyka i astronoma, patrząc nieufnie na zainteresowania najstarszego syna krótkofalarstwem, a potem obserwacjami
nocnego nieba. Miał w stosunku do chłopca własny plan. On z poziomu biednej robotniczej
rodziny stał się kimś. Dzięki nauce. To i syn, który ma ku temu warunki nieporównanie lepsze,
powinien, jak się wykształci, kontynuować jego życiową drogę. Najlepiej wrócić do Olkusza
i przejąć po nim schedę w fabryce.

Z OLKUSZA DO GWIAZD
ziadek profesora, Leon Urbanik,
pochodził ze Sławkowa. Do Olkusza jest stąd jakieś 14 kilometrów. Pracował jako robotnik, a w wolnym czasie
rzeźbił formy i odlewał z metalu figurki
ludzi, koni, jakieś domy, wieże. W olkuskim mieszkaniu jego syna Stanisława,
ojca prof. Marka Urbanika, długo stał
sokolnik na koniu. Na przedramieniu mężczyzny ruszającego na polowanie siedział
sokół. Drugą pamiątką po dziadku Leonie
była misternie zdobiona wieża zegarowa.
Aby na tej wieży odczytać godzinę, należało włożyć do środka kieszonkowy zegarek
i ustawić jego tarczę w otworze. Co się
z tymi dwoma odlewami stało, trudno powiedzieć. Nie ma ich ani w Olkuszu, gdzie
teraz mieszka rodzina młodszego wnuka
ich twórcy, ani w krakowskim mieszkaniu
prof. Urbanika, starszego wnuka.
– Dziadka Leona pamiętam bardzo
dobrze, chociaż w chwili jego śmierci miałem zaledwie cztery lata. Płakałem długo,
kiedy usłyszałem, że go już nie zobaczę.
Pytałem rodziców o życie wieczne, a oni
mi nie potrafili wytłumaczyć, jak z tym
życiem po śmierci jest, a właściwie to
będzie – mówi do mnie prof. Urbanik,
astrofizyk i astronom. Dziadek odlewał
w metalu zwierzęta i ludzi, a on ich kształty rozpoznaje nocą na rozgwieżdżonym
niebie w układach gwiazd.
TY SIĘ UCZ
Babcia, Marianna z domu Dobrochowska, posażną panną nie była, dziadek Leon
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Marta Izabela Wielek

D

Prof. Marek Urbanik

Urbanik też od rodziców wiele nie dostał,
mógł liczyć tylko na swoje spracowane
ręce. Dla zdolnego syna, dla Staszka, jedyną szansę, aby wyrwać się z biedy, dawała
nauka. Był to dla rodziny wysiłek duży,
ale udało się i chłopak ukończył studia
w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej
w Dąbrowie Górniczej. Potem odsłużył
wojsko. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. Polska nie miała siły bronić się
długo. Jeszcze we wrześniu podchorąży
Stanisław Urbanik trafił do niemieckiej
niewoli. Został wywieziony do jednego
obozu jenieckiego, potem do drugiego,
najdłużej przebywał w Woldenbergu. Po
zakończeniu wojny, jak nastała Polska, ale

nie wolna, a zaprzedana w Jałcie Sowietom, inżynier elektryk Stanisław Urbanik
bez kłopotu znalazł pracę. W olkuskiej
Fabryce Naczyń Emaliowanych, zwanej
w skrócie „Blaszanką”. Jako główny mechanik, a potem główny energetyk wszedł
w skład ścisłego kierownictwa. Wykształconych inżynierów brakowało.
– Ale był bezpartyjny. Chodził do
kościoła. Znaczy: klerykał. Politycznie
niepewny. Sekretarz partii miał trudny
orzech do zgryzienia. Ojciec był przez
niego tępiony – mówi Profesor.
Po ślubie ze Stanisławą z domu Kocjan, która też pracowała w fabryce, była
tam urzędniczką, Urbanikowie zamieszkali w służbowym mieszkaniu na terenie
fabryki. To były takie czworaki otaczające dziedziniec, a w środku zakładowa
świetlica.
– Tata Stanisław, mama Stanisława... –
zaczynam, a Profesor kończy:
– Mama obchodziła imieniny 8 maja,
a ojciec jesienią, we wrześniu.
Z dzieci małżeństwa Urbaników Marek
był najstarszy. Potem Basia, ale żyła tylko
dwa tygodnie. I dwaj bracia: Tadeusz oraz
Krzysztof, który zmarł w wieku 15 lat.
O tej rodzinnej tragedii w domu się nie
mówiło. Za duży ból.
– Ty się ucz – często powtarzał ojciec,
patrząc nieufnie na zainteresowania najstarszego syna krótkofalarstwem, a potem obserwacjami nocnego nieba. Miał
w stosunku do chłopca własny plan. On
z poziomu biednej robotniczej rodziny stał
się kimś. Dzięki nauce. To i syn, który ma

warunki ku temu nieporównanie lepsze,
powinien, jak się wykształci, kontynuować
jego życiową drogę. Najlepiej wrócić
z dyplomem do Olkusza i przejąć po nim
schedę w fabryce. Jako główny elektryk
lub ktoś taki. Albo zdobyć „chlebny”
zawód, powiedzmy: lekarza, adwokata,
a nie gapić się w niebo. Mimo to szanował
wybory syna. Nie przeszkadzał.
DYRO WILCZYŃSKI KUPIŁ TELESKOP
Wspomnienia ze szkoły podstawowej
trochę się w pamięci prof. Urbanika zatarły, naukę w Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Kazimierza Wielkiego pamięta
lepiej. Profesor Januszek uczył matematyki, a prof. Tyboń fizyki. Obaj robili to
bardzo dobrze. Dodatkowe korepetycje
nie były uczniom potrzebne.
– Ojciec pomagał rozwiązywać trudniejsze zadania? – pytam.
– Kiedyś mnie „zmruczał”, że przy
dzieleniu wielomianów idę „na skróty”,
wynalazłem dowód twierdzenia, którego
nam nauczyciel nie podał. Mówił do
mnie: Ty masz się uczyć, aby zdobywać
najlepsze stopnie, a nie wymyślać dowody twierdzeń! Te najlepsze stopnie miały
znaczenie też w innym kontekście. Do tej
samej klasy co ja chodziła córka lokalnego
partyjnego dygnitarza. Ojciec chciał, abym

ja nie był od niej gorszy, a lepszy. Tyle
że nasza rywalizacja była nierówna. Jej
nauczyciele bali się postawić gorszą ocenę
niż bardzo dobrze – słyszę.
A potem w szkolnych wspomnieniach pojawia się astronomia. Było tak.
W X klasie liceum, przed maturą, Marek
Urbanik przeczytał książkę prof. Janusza
Pagaczewskiego Niebo przez lornetkę. Na
dodatek w tym samym czasie dostał od
ojca lornetkę, przywiezioną z wycieczki zakładowej do Moskwy, a na dachu
liceum, w którym się uczył, wieczorami
„dyro” Wilczyński ustawiał często mały
teleskop. Pasjonat astronomii mógł szukać na niebie gwiazdozbiorów opisanych
w książce. I tak w październiku 1963 roku
zaczęła się jego wielka życiowa przygoda
z astronomią.
– Nasz „dyro” Wilczyński był z wykształcenia astronomem, studiował przed
drugą wojną światową na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie. W tym czasie
duży wpływ na niego z pewnością miała
pracowniczka naukowa USB, wybitna
uczona, późniejsza pani profesor Wilhelmina Iwanowska. Pasjonat rozgwieżdżonego nieba „dyro” Wilczyński chciał nas
tym „zarazić” – słyszę.
W szkole urządzane przez dyrektora pokazy nieba przez mały teleskop,
w domu, prócz tej przywiezionej z Moskwy, znalazła się druga lornetka. Wojskowa, z czasów pierwszej wojny światowej,
podarował ją Markowi wujek.
– Aby przy obserwacji nieba przez lornetkę uniknąć drgań, potrzebny był statyw.
Sam takie statywy konstruowałem. Trochę
krzywe to one były... Dobrze służyły zimą,
kiedy je można było wkopać w śnieg –
mówi Profesor.

Fot. Archiwum Marka Urbanika

ŻŁOBEK I CMENTARZYSKO GWIAZD

Ojciec, Stanisław Urbanik, w niemieckiej niewoli.
Podpis pod zdjęciem: 15. IV. 1940 r. Oflag XI B
Braunschweig

Wieczorami układał na statywie lornetkę (w domu), ustawiał lunetę na wybrany
fragment nieba (na dachu swojej szkoły
w Olkuszu) i zaczynała się wędrówka
wśród gwiazd.
– Gwiazdy rodzą się, żyją i umierają.
Jeden z najbliższych naszemu Słońcu żłobek gwiazd, czyli miejsce ich intensywnej
formacji, gdzie można obserwować ich
powstawanie, możemy z Ziemi zobaczyć w okolicy Oriona. A znowu Droga
Mleczna zawiera cmentarzyska umarłych
gwiazd... – mówi prof. Urbanik. Mogłoby
się wydawać, że historia życia gwiazd to
dla niewtajemniczonych temat niebywale

Ojciec, Stanisław Urbanik, w mundurze kaprala
podchorążego Wojska Polskiego II RP; 1937

daleki i bardzo trudny, a tu proszę! Maleńka gwiazdeczka idzie do żłobka, umarła na
cmentarzysko, wszystko normalnie!
Jest jednak pewien warunek, aby tak
było. Astrofizyk i astronom, który o gwiazdach opowiada, musi posiadać sztukę
doboru słów prostych, obrazowych i drugą
sztukę: inspirowania wyobraźni słuchacza.
Profesor przygotował kilkadziesiąt prezentacji, wykładał dla słuchaczy z różnych
grup wiekowych, od przedszkolaków po
seniorów. Brał udział w telewizyjnych audycjach i mówił tam o planetach i gwiazdach. Jego nazwisko spotkałam wśród
wykładowców Uniwersytetu Dziecięcego.
Umiejętność popularyzacji wiedzy opartej
o reguły nauk ścisłych, a więc fizyki, matematyki, chemii, astronomii, biologii i biotechnologii, niektórzy (tylko niektórzy!)
uczeni mają zapisaną w genach. Pewnie
można się tego nauczyć, bo nauczyć się
można wszystkiego, ale do mistrzostwa
dojść będzie trudno.
– Gwiazdy tworzą się – kurcząc, a nie
rosnąc, powstają z zapadania się obłoków
gazu. Kurczą się tak długo, aż w ich środku
zaczną przebiegać reakcje jądrowe. Wtedy
kurczenie się jest powstrzymywane. Aż
do momentu, kiedy w centrum gwiazdy
wyczerpie się wodór. Powstaje wtedy martwe jądro helowe i zaczyna się jej ostatni
etap ewolucji. Całe życie gwiazdy to jest
walka grawitacji z ciśnieniem. Ciśnienie
rozpycha na zewnątrz, grawitacja ściska.
Grawitacja dominuje przy tworzeniu się
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– Powiedział Pan o końcu ewolucji
Słońca, naszej życiodajnej gwiazdy – zaczynam, a prof. Urbanik kończy tak:
– Ze strony Słońca nic nam nie grozi.
To jest bardzo stabilna gwiazda o dobrej
równowadze pomiędzy ciśnieniem a grawitacją. Nasze Słońce nie jest składnikiem
jakiejś grupy lub gromady, gdzie czasem
dochodzi do deformacji gwiazd przez
wzajemne oddziaływania grawitacyjne.
To dobrze izolowana gwiazda prawie perfekcyjnie kulista, tylko troszeczkę spłaszczona wskutek wywołanej rotacją siły
odśrodkowej. Ewoluuje spokojnie, jego
pole magnetyczne co 11 lat się odnawia
i wtedy powoduje gwałtowne zjawiska.
– Na przykład superrozbłyski, które
mogą być niebezpieczne dla Ziemi?
W 1859 roku taki rozbłysk wywołał jedną
z najpotężniejszych burz geomagnetycznych w historii, spustoszenie w sieciach
telegraficznych w Ameryce Północnej
i Europie. Nam to też grozi? – pytam.
– Ja wolę myśleć o przyjaznym niebie.
Od superrozbłysków słonecznych czy
upadku meteorytu groźniejsze dla nas
jest zniszczenie środowiska. Szanujmy
Ziemię, to mój wielki apel. Wyrzućmy
polityków, którzy mówią, że węgiel jest
zdrowy – odpowiada Profesor.

Archiwum Marka Urbanika

KRÓTKIE FALE

Rodzina Urbaników na spacerze. Od prawej: najstarszy syn Marek, ojciec Stanisław, mama Stanisława,
przed nią najmłodszy syn Krzysztof, obok średni Tadeusz; Olkusz, połowa lat 50. XX wieku

gwiazdy. Potem następuje okres gwiazdy
dojrzałej. Ona ma „piecyk” nuklearny
w środku. Istnieje wtedy równowaga pomiędzy grawitacją a ciśnieniem wywołanym wzrostem temperatury wynikającym
z pojawienia się reakcji jądrowych. Po
drodze gwiazdy przeżywają różne koleje
losu. Te podobne do Słońca puchną pod
koniec ewolucji, stając się czerwonymi
olbrzymami, i to czeka nasze Słońce. Czeka
go też utrata zewnętrznych części, tego dość
ciepłego gazu, który tworzy przejściowo
mgławicę zwaną mgławicą planetarną.
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Pozostały środek to biały karzeł. I taki
jest koniec gwiazdy podobnej do Słońca.
Śladami po ich istnieniu jest populacja
białych karłów, których widzimy na Niebie już całkiem dużo. Inaczej kończą swój
żywot gwiazdy masywne (o dużej masie):
kończą go eksplozją gwiazdy supernowej.
Pozostaje po nich rozszerzająca się i gasnąca mgławica, a w miejscu, gdzie była
gwiazda – minigwiazdka złożona z samych
neutronów, czyli pulsar. Jest on tak gęsty,
jakby całą masę Słońca upakować do kulki
o promieniu kilkunastu kilometrów – słyszę.

Krótkofalarstwo było wcześniej niż
obserwacje gwiazd. W wieku dziesięciu
lat. Wtedy Marek Urbanik odkrył, że jak
się ustawi w radiu krótkie fale, to można
posłuchać muzyki, jakiej wcześniej nigdzie nie słyszał, oraz ludzi mówiących
w różnych językach.
– Radio fascynowało mnie jako maszyna jeszcze wcześniej. Lubiłem wdychać
zapach kurzu, który pokrywał żarzące się
lampy... Przez nawiercone na tylnej ścianie
otwory widać było ich blask. No i jeszcze
ta niezwykła muzyka...
Nie było tak, że radio stoi na półce, można go włączyć i słuchać. Stare
niemieckie radio, które znajdowało się
w ich olkuskim mieszkaniu, w ciągu dnia
spoczywało zamknięte w szafie. Rodzice
wyjmowali je z szafy wieczorem. Nie
miało ono fal krótkich, więc słuchać wrogich stacji się nie dało, cieszyliśmy się
więc na falach średnich muzyką taneczną
z różnych regionów Europy.
Jednego roku zaczął u nich mieszkać
dziadek Staszek Kocjan, ojciec mamy.
Przywiózł ze sobą radio Sonatina firmy

Żniwa w Olewinie. Od prawej: ojciec Stanisław Urbanik z najmłodszym synem Krzysztofem,
starszym Tadeuszem i ich babcią Marianną Kocjan

od rodziców rower i radio Aida z zielonym
okiem – wspomina.
Drugi z prezentów, rower, pozwalał
chłopakowi jeździć do Olewina, rodzinnej wsi mamy. Jak tam było wspaniale!
Miał wszystko, co mu było do szczęścia
potrzebne. Las, rzekę, dużo swobody. Brał
ze sobą dużą pajdę chleba pieczonego
w domu przez babcię i znikał na cały dzień.
Wypady do Olewina skończyły się wraz
ze zdaniem matury i wyjazdem na studia
do Krakowa.

Fot. Archiwum Marka Urbanika

Diora, polskie, na tamten czas nowoczesne. Kiedy dziadka nie było w domu,
Marek odkrywał fale krótkie, aż odezwało
się po polsku Radio Wolna Europa, Głos
Ameryki, BBC, Paryż, Madryt. Gdy Marek
włączał tę Sonatinę na fale krótkie, tam też
odkrył mnogość języków. Oraz cały rozśpiewany świat. W końcu lat 50., w latach
60. wyzwalały się kolejne kraje afrykańskie. Każdy z nich chciał się odezwać na
falach radiowych swoim językiem, własną
muzyką etniczną.
– Nauczyłem się rozróżniać muzykę
etniczną, na przykład, z Etiopii od muzyki
z Mozambiku i innych krajów. Moje zainteresowania krótkimi falami ujawnione
w dzieciństwie miało wtedy także kontekst
polityczny – słyszę. A to z racji łatwości
uzyskiwania „wrogich” informacji.
Jednego razu trafił na muzyczną rozgłośnię Radia Luksemburg. A tam Presley,
Roy Orbison, Armstrong, Eartha Kitt...
Aby lepiej słuchać muzyki, zaczął konstruować anteny radiowe.
– Przy muzyce polityka przestała mnie
interesować – mówi.
Krótkofalarstwo to hobby polegające
na amatorskim nawiązywaniu łączności na
wydzielonych pasmach radiowych między
krótkofalowcami za pomocą radiostacji.
Osobną grupą krótkofalowców są nasłuchowcy. Z tego, co słyszę od Profesora,
wynika, że on zdecydowanie zaliczał się
do tej właśnie grupy.
– Kiedy na celująco zdałem egzaminy
do liceum ogólnokształcącego, dostałem

Bracia Urbanikowie na tle starej karczmy na rynku w Sławkowie. Od prawej: Krzysztof, Marek,
ich mama Stanisława, Tadeusz; 1968

JEDEN STUDENT NA ROKU
– Złożyłem dokumenty, zdałem egzamin wstępny i zostałem przyjęty na studia
w roku akademickim 1964/1965 – mówi
prof. Urbanik. Na astronomię tłoku nie
było. Na dwanaście miejsc zostało przyjętych dwanaście osób, które zdały egzamin
wstępny. Byli wśród nich tacy, którzy kalkulowali: na astronomię można się łatwo
dostać, a potem przenieść i studiować na
kierunku, po którym w przyszłości da się
utrzymać rodzinę. Niekoniecznie tutaj,
na Uniwersytecie Jagiellońskim, także na
którejś z uczelni technicznych. Kiedy już
się te wszystkie zmiany i przenosiny dokonały, Marek Urbanik pozostał na swoim
roku studiów jako jeden z trzech, a potem
jedyny student.
– Jak to? – nie dowierzam. – A obecnie
ilu jest studentów na roku?
– Do egzaminu po pierwszym roku
przystąpiło teraz 15 osób. Właśnie poprawiam ich prace i wyrywam sobie włosy
z głowy... Wykładałem astronomię ogólną.
Wśród tej piętnastki pasjonatów doszukałem się trzech, może czterech.
– W Pana roczniku, który przyszedł na
studia w 1964 roku, ostał się tylko jeden...
I co: profesorowie, wśród nich światowej
sławy astronom prof. Eugeniusz Rybka,
autor prac z fotometrii gwiazdowej,
wcześniej profesor na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie
Wrocławskim, dyrektor obserwatorium
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astronomicznego najpierw we Wrocławiu,
a potem w Krakowie, prowadził wykłady
dla jednego tylko studenta? – pytam.
– Profesor Rybka wykładał astrofizykę ogólną, teoretyczną i obserwacyjną.
Prowadził zajęcia metodą seminaryjną.
Zadawał kolejne rozdziały z podręcznika Martynowa, należało je przeczytać
i swoją wiedzę mu zaprezentować. Urodzony w 1898 roku prof. Rybka siedział
w fotelu i słuchał z zamkniętymi oczami.
Wydawało się, że drzemał, ale to nie była
prawda. On tak zapadał się w sobie, a jak
zdarzyło się studentowi, czyli mnie, palnąć
głupstwo, to otwierał oczy i reagował. Tak
było, kiedy rosyjskie słowo „kalcy” przetłumaczyłem jako „kolce”, a to dotyczyło
konstrukcji fotometru do pomiaru jasności
gwiazd i znaczyło „pierścienie”. Profesor
Rybka był światowej klasy fotometrystą
astronomicznym, przewodniczącym komisji fotometrii gwiazdowej Międzynarodowej Unii Astronomicznej, ogromnym
autorytetem.
Zapamiętałem prof. Rybce taki jego
gest w stosunku do mnie. Na IV roku
zdawałem u niego egzamin z astrofizyki obserwacyjnej. W jednym miejscu
„potknąłem się” i jako ocenę dostałem
czwórkę. A mnie, aby otrzymać stypendium naukowe (warunek: średnia ocena
5.0 ) potrzebna była ocena bardzo dobra.
Wtedy to było tysiąc złotych miesięcznie.
Asystent stażysta zarabiał 1400 złotych.
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on wysłał studenta Urbanika na Słowację,
do Skalnatego Plesa, u stóp Tatrzańskiej
Łomnicy, aby tam prowadził pomiary
pozycji małych planet.
Podstawy astronomii wykładała dr
Róża Szafraniec, matematyczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
którą los zetknął w Krakowie z prof.
Tadeuszem Banachiewiczem i ona przy
astronomii została. Kiedy Marek Urbanik
otrzymał indeks studenta astronomii, prof.
Banachiewicz od dziesięciu lat już nie żył.
Ale jego legenda trwała.
ZAWOŁAJCIE URBANIKA!
Kiedy Marek Urbanik był na czwartym
roku studiów, pojawiła się możliwość
zatrudnienia go w Obserwatorium Astronomicznym UJ na etacie pracownika
technicznego. Z pracy w Obserwatorium
odchodził inżynier Wróbel, specjalista od
radioteleskopów, który był opiekunem
całej aparatury radiowej. Warunkiem
zatrudnienia było napisanie pracy magisterskiej z zakresu radioastronomii oraz
skonstruowanie wzmacniacza radioastronomicznego na tranzystorach. Pierwszego
w Krakowie.
Ze wzmacniaczem było tak. Tranzystory w roku 1968 były hitem techniki.
Zostały specjalnie sprowadzone za dewizy. Marek Urbanik, student V roku
astronomii, miał za zadanie pomierzyć
ich parametry. Stosowna aparatura była

Fot. Archiwum Marka Urbanika

Okres studiów na UJ. Od lewej Maria Wójcikówna,
przyszła żona Profesora, w środku on,
obok koleżanka Marii

Wyszedłem załamany. Panie w sekretariacie zapytały: – Panie Marku, co się stało?
To ja im powiedziałem, co. Jeszcze
się gdzieś pokręciłem, a tu słyszę z sekretariatu: – Panie Marku, prof. Rybka chce
z panem rozmawiać!
Wszedłem do gabinetu. Słyszę: – Zasłużył pan na solidną czwórkę, ale piątka
się panu przyda! Proszę o indeks. Mam
ten indeks. Mogę Pani pokazać – mówi
prof. Urbanik.
A potem wspomina innych profesorów.
Karola Kozieła, który był specjalistą od
mechaniki nieba („ślusarstwo nieba”),
zajmował się także radioastronomią
Słońca. Radioastronomia to dział astronomii obserwacyjnej badający za pomocą
radioteleskopów promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal radiowych
emitowanych przez obiekty kosmiczne.
Profesor Kozieł miał zwyczaj mówić
krótko, trochę jak w wojsku. Polecenie –
wykonanie. W 1968 roku, w okresie studenckich protestów w obronie Dziadów
w reżyserii Kazimierza Dejmka, których
komunistyczne władze zakazały dalej
wystawiać, prof. Kozieł wybronił studenta
IV roku Marka Urbanika od konsekwencji,
jakie mu groziły za udział w strajku. – Był
na zajęciach! – powiedział podobno funkcjonariuszowi SB i sprawa zakończona.
Inni wykładowcy to docent Kazimierz
Kordylewski, który wtedy przybliżał studentom obszar astronomii ogólnej i sferycznej, wdrażał do obserwacji nieba. To

Ślub Marii Wójcikówny i Marka Urbanika odbył się w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła
przy ul. Grodzkiej w Krakowie 29 marca 1970
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dostępna we Wrocławskich Zakładach
Elektronicznych „Elwro”. Przy końcu
października pojechał więc student na
kilka dni do Wrocławia. Gdy wracał, był
31 października 1968.
– Zaplanowałem powrót do Krakowa
przez Olkusz. Następnego dnia chciałem
odwiedzić groby rodzinne na tamtejszym
cmentarzu. Po drodze miałem przesiadkę
w Katowicach. Dalekobieżny pociąg do
Lublina przez Olkusz był załadowany
niesamowicie. Jakoś uczepiłem się na zewnątrz drzwi, ale walizka z zakupionymi
za dewizy tranzystorami została wciśnięta
między ludzi stojących za drzwiami. Tak
próbowałem wyjechać z Katowic (mogłem
nie dojechać, stracić życie). Na dworcu
podszedł kolejarz: – Ludzie, co robicie,
będzie wypadek, proszę wyjść! Dalej tak
nie pojedziemy. Ja do niego: – Ale moja
walizka! Szarpnąłem parę razy, jakoś
walizkę wyrwałem i razem z bezcennymi
dewizowymi tranzystorami upadłem na
peron. Kolejarz do mnie przestraszony: –
Nic się panu nie stało? Następny pociąg,
lokalny, do którego wsiadłem, odjechał do
Olkusza prawie pusty – słyszę.
Wzmacniacz radioastronomiczny został skonstruowany, potem przez wiele lat
służył do radiowych obserwacji Słońca.
Podobno poniewiera się dzisiaj gdzieś
jeszcze w Obserwatorium Astronomicznym UJ w miedzianym pudełku...
Z pracą magisterską z zakresu radioastronomii było tak.
Marka Urbanika, zauroczonego w szkole średniej gwieździstym niebem, w czasie
studiów interesowała szczególnie optyczna
spektroskopia gwiazd. To niezwykłe i fascynujące, jak dużo możemy się dowiedzieć
o tych bardzo odległych obiektach tylko
z ich światła. Wszystkiego. Jaka jest masa
danej gwiazdy, jakie warunki fizyczne
panują na jej powierzchni, jaka jest tam
temperatura. Podczas obserwacji zmiany
blasku okazuje się, że niektóre gwiazdy,
szybkozmienne, osiągają maksimum blasku
co kilka godzin. A niektóre mają te czasy
zmienności blasku rozłożone na lata. To są
gwiazdy typu Miry. Jedna taka gwiazda,
Mira Ceti (Cetus to po łacinie wieloryb),
ma ogromną amplitudę zmian blasku.
Przez wiele miesięcy jest niewidoczna bez
większego teleskopu, a kiedy indziej jest
to jedna z wiodących gwiazd na półkuli
południowej.
Pod koniec studiów odezwała się w nim
też pasja radioamatora. Obie te fascynacje
miały wpływ na wybór tematu pracy ma-

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w UMK w Toruniu pod patronatem Międzynarodowej
Unii Nauk Radiowych. Od prawej: Adam Michalec z Obserwatorium Astronomicznego UJ, Stanisław Zięba
(także pracownik OA UJ), Marek Urbanik, Jan Hanasz z Torunia, radioastronom z UMK, wczesne lata 70. XX w.

gisterskiej napisanej pod kierunkiem prof.
Karola Kozieła: Obserwacje radiopromieniowania Słońca 7-metrowym radioteleskopem krakowskim przy użyciu wzmacniacza
pośredniej częstotliwości na tranzystorach.
– Tytuł jak w średniowiecznych książkach był streszczeniem całości – żartuje
Profesor.
Etat pracownika technicznego to nie
był szczyt marzeń. Marek Urbanik chciał
robić karierę naukową, ale od czegoś
trzeba zacząć. Świeżo upieczony magister
włączył się w konstrukcję nowego 15-metrowego radioteleskopu, który był wtedy
budowany w Obserwatorium Fort Skała.
Wszędzie na jego terenie leżały części
przyszłego radioteleskopu (duży wkład
w jego konstrukcję wnieśli wybitni fizycy: prof. Adam Strzałkowski i doc. Oleg
Czyżewski). Do obowiązków nowego
pracownika Marka Urbanika od początku
należała troska o całą aparaturę. Jak coś
nie działało, wołano Urbanika.
Za jego poprzednika, inżyniera Wróbla, też tak było. Zawołajcie Wróbla!
Zdarzało się, że on przychodził z grubym
klockiem, wchodził do kabiny teleskopu
i stukał nim po panelach. Na ogół pomagało. Przyczyną nieszczęścia była najczęściej
„stykologia”. Czyli brak kontaktu. Jak się
stuknęło klockiem parę razy, to teleskop
zaczynał działać.

– Pan też chodził z klockiem? – pytam.
– Miałem metodyczne podejście do
tematu napraw – odpowiada Profesor.
RADIOGALAKTYKI I KWAZARY
Profesor Urbanik za swoich mentorów, a zarazem przyjaciół uważa prof.
Józefa Masłowskiego i prof. Jerzego
Machalskiego. Obaj z młodszego pokolenia badaczy. Józef Masłowski, jeden
z twórców krakowskiej radioastronomii,
radioastronom, starszy o 10 lat, był
inspiratorem tematu pracy doktorskiej
magistra Urbanika. Było tak. Wówczas
jeszcze doktor Masłowski w 1970 roku
wyjechał na staż naukowy do amerykańskiego Narodowego Obserwatorium
Radioastronomicznego. Na półtora roku.
Przywiózł stamtąd materiał obserwacyjny
obszaru zawierającego pokaźną liczbę
radiogalaktyk i kwazarów odległych od
nas o setki milionów lat świetlnych.
– Kwazarów... – mówię niepewnie.
– Kwazar to zwarte źródło ciągłego
promieniowania elektromagnetycznego
ogromnej mocy, przypominające gwiazdę.
W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej
galaktyki – przychodzi mi z pomocą prof.
Urbanik.
Tego radiowego przeglądu dużego
obszaru Nieba dokonał dr Masłowski
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Radioteleskop z Obserwatorium Astronomicznego UJ
w Forcie Skała, do którego został wmontowany
wzmacniacz na tranzystorach konstrukcji
Marka Urbanika i którym opiekował się przez 20 lat

100-metrowym radioteleskopem w Green Bank. Teraz trzeba było całość bardzo
obfitego materiału opracować. Doktor Masłowski szukał wśród asystentów chętnych
do pomocy. Nie musiał nikogo specjalnie
długo zachęcać. Dzięki przywiezionym
przez niego z USA obserwacjom zespół
młodych radioastronomów uzyskał możliwość wzięcia udziału w pionierskich
pracach z zakresu kosmologii obserwacyjnej. Jeden z nich, Marek Urbanik, na
bazie zebranych przez siebie materiałów
przygotował rozprawę doktorską poświęconą rozkładom na Niebie radiogalaktyk
i kwazarów obserwowanych 61-metrowym radioteleskopem w Australii (korzystając z jego archiwum danych).
– W pracy doktorskiej skupił się Pan
na statystycznych badaniach radioźródeł
pozagalaktycznych – mówię i chcę się
jeszcze dowiedzieć, czy publicznej obronie, która odbyła się w lipcu 1978 roku,
przysłuchiwała się żona. A może jeszcze
ktoś z rodziny?
– Żona i jej matka, moi rodzice, bardzo wzruszeni. Kiedy szedłem na studia,
moja mama i ojciec dobrze wiedzieli, kim
jest prof. Eugeniusz Rybka. Byli poruszeni tym, że ich syn będzie jego studentem.
A tu po obronie pracy doktorskiej, której
się przysłuchiwali, on właśnie złożył im
gratulacje z powodu osiągnięć syna. Był
przewodniczącym komisji – odpowiada
Profesor.
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W drugim tygodniu zajęć, 14 października 1964, Marek Urbanik, student pierwszego roku astronomii, szedł na ćwiczenia
z geometrii. Do nowego gmachu przy
ul. Reymonta. A tu podbiega dziewczyna,
nieduża, ale energiczna. Głośno do niego:
– Gdzie ty idziesz?
– Na ćwiczenia z geometrii analitycznej.
– Nie ma żadnych ćwiczeń. Nasza
grupa uciekła. Ja tu pilnuję, aby nikt się
nie wyłamał.
– To popilnuję z tobą. Jak masz na
imię?
– Maria. A ty?
– Marek.
Usiedli na ławce, ale drzwi wejściowe mieli stale na oku. Jakoś już nikt nie
nadszedł. Aby się nie nudzić, zaczęli sobie opowiadać dowcipy polityczne. A to
Chruszczow butem wali w mównicę, przemawiając w ONZ, a to co innego, o Gomułce na przykład. Wybuchali śmiechem
i czuli się razem dobrze. Potem Marysia
się poderwała, już musi iść do autobusu
i jechać do domu.
– A gdzie ten dom? – zapytał Marek.
– W Pychowicach.
– Skąd masz autobus?
– Z ulicy Powroźniczej.
– To ja cię odprowadzę – zdeklarował
się chłopak. I poszli.
W sześć lat później, 29 marca 1970,
brali ślub w kościele pod wezwaniem
św.św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.

Marysia Wójcikówna była ubrana w długą białą suknię, na głowie welon, który
rozwiewał wiatr, bo jak to wiosną bywa...
W marcu jak w garncu. Dzień wcześniej
świeciło słońce, temperatura była letnia,
a następnego dnia spadł śnieg. No i jeszcze
ten lodowaty wiatr...
– Przyjęcie w domu panny młodej? –
upewniam się.
Tak. Przy ul. Podzamcze, gdzie młodzi
zamieszkali po ślubie i gdzie urodził się im
syn Marcin. Po sześciu latach wynajęli pokoik, malutki, 10 metrów kwadratowych,
w suterenie, przy ul. Dekerta w Podgórzu.
Obok przejazdu kolejowego. Koło siebie
mieli dwa wiadukty. Pociągi z węglem do
Huty im. Lenina wlokły się powoli, pociągi dalekobieżne dudniły i stukały... Do
tego gwizd lokomotyw. W dzień i w nocy.
Tu urodziła się Marta.
– Ale nadszedł rok 1978. Bardzo
szczęśliwy i przełomowy. Po obronie
doktoratu moja pensja poszybowała do
góry. Dostaliśmy duże, jasne mieszkanie
w nowym bloku na osiedlu Piaski Nowe.
Między moimi przełożonymi zaczęły się
powtarzać takie rozmowy:
– A może by tak posłać Urbanika na
roczny staż do Bonn, do Maxa Plancka na
stumetrówkę (radioteleskop o średnicy 100
metrów niedaleko Bonn, w Effelsbergu) –
wspomina tamten czas Profesor.
A co na to Maria?
W 1968 roku, po marcowej rebelii
studentów, została relegowana ze studiów.
Jako element niepewny politycznie i antysocjalistyczny. Dopiero po ślubie i zmianie
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Rainer Beck z Max-Planck-Institut w Bonn

MARIA

Dyplom profesorski wręcza prof. Markowi Urbanikowi prezydent Aleksander Kwaśniewski; Warszawa,
Belweder, 2003

ZJAWISKA NADPRZYRODZONE
– Wypatrzył Pan gdzieś na Niebie
zjawiska niezwykłe, niewytłumaczalne? –
pytam.
– Chociaż wiem dalej za mało i jest
we mnie obowiązkowa pokora człowieka
nauki wobec Wszechświata, to wiem, że
są zjawiska, których wyjaśnić się nie da.
Ale złamania praw fizyki nie napotkałem –
pada odpowiedź.
Po chwili Profesor dodaje:
– Podzielam myśl Szekspira. Są rzeczy
na niebie i ziemi, o których się filozofom
nie śniło.
BONN, 1980
Kiedy dr Marek Urbanik w 1980 roku
po raz pierwszy przyjechał do Bonn, do
Max-Planck-Institut für Radioastronomie,
nie znał tu nikogo. Jego opiekunem naukowym został radioastronom węgierskiego
pochodzenia, mało zainteresowany oczekiwaniami polskiego kolegi i nim samym.
Nie nadawali na tych samych falach, a odwrotnie. Delegujący go do Bonn dr hab.
Józef Masłowski napisał, jakie zadania
badawcze ma wykonać na 100-metrowym
radioteleskopie w nieodległym Effelsbergu
dr Marek Urbanik. Gdyby tak ściśle trzymać się tego tematu, to na jego realizację
wystarczyło trzy miesiące. Po tym czasie
adiunkt Urbanik mógł się pakować i wracać do Krakowa.
Ale on się nie spakował. Nie wyjechał.
Poznał dyrektora Max-Planck-Institut
prof. Richarda Wielebinskiego, australijskiego astrofizyka pochodzenia polskiego,
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nazwiska mogła wrócić na Uniwersytet
Jagielloński. Nie na fizykę, a na chemię.
Potem ukończyła podyplomowe kursy
nauczania matematyki i poszła do szkoły
uczyć przedmiotów ścisłych. Głównie
matematyki. Wspierała męża, pomagała.
Wzięła na siebie sporo obowiązków domowych, zwłaszcza w okresie jego dłuższych
zagranicznych wyjazdów (kiedy po raz
pierwszy pojechał na rok do Bonn, syn
Marcin miał dziewięć lat, młodsza Marta
cztery). Niejeden raz tak było. Wyjeżdżał
na konferencje naukowe, przygotowywał
nowe wykłady lub prezentacje i wtedy prosił, aby mu nie przeszkadzać. Pisał artykuły naukowe, poprawiał prace semestralne
studentów, ich rozprawy magisterskie...
Maria... W przyszłym roku państwo
Urbanikowie będą obchodzili złote gody.

Dr Marek Urbanik i dr Judith Perry z USA – profesorowie wizytujący
w Instytucie Maxa Plancka w Bonn; lata 80.

współtwórcę współczesnej radioastronomii, pioniera obserwacji pulsarów. Jego
dwóch asystentów: Rolanda Gräve i Ulricha Kleina. Zafascynowały go badania
pobliskich galaktyk, szczegółowe badania
ich pól magnetycznych, które oni prowadzili, i został w Bonn na rok. Wyjechał
stamtąd z danymi, które mu wystarczyły
do habilitacji.
– Jakie to były galaktyki? – pytam.
– Uczyłem się, śledząc analizę danych
dla Galaktyki w Andromedzie M31, a potem samodzielnie stworzyłem program obserwacji dwunastu galaktyk zderzających
się, które wchodzą w interakcje. Niektóre
były tak zdeformowane, że trudno było
powiedzieć, ile ich jest. Jedna czy dwie,
co wyszło potem w Krakowie, w trakcie
analizy przywiezionego materiału z obserwacji. Z takich galaktyk można się
dużo dowiedzieć na temat fizyki plazmy
kosmicznej, w szczególności galaktycznej. Plazma galaktyczna to zjonizowana
materia w stanie skupienia przypominającym gaz. Są różne postacie tego gazu.
Gaz bardzo rozrzedzony, pojedyncze
atomy w 1 centymetrze sześciennym, gaz
zdecydowanie gęściejszy i zimny – to
z niego powstają gwiazdy. Ten gaz zimny
jest wymieszany z równie zimnym pyłem.
I jest ciepły gaz międzygwiazdowy. To
głównie gazowy wodór. Tam mamy temperatury rzędu kilkunastu tysięcy stopni.
Najgorętsza plazma (miliony stopni)
powstaje głównie w wybuchach supernowych. Tworzą się bąble, gdzie ten gaz
jest bardzo rozrzedzony. Nasze Słońce,
daleko nie szukając, też jest wspaniałym
laboratorium plazmy, innym niż prze-

strzeń międzygwiazdowa. Fizyka plazmy
galaktycznej jest ważnym uzupełnieniem
laboratoryjnej fizyki plazmy, a także
fizyki całej przestrzeni wokółziemskiej,
magnetosfery, a to jest związane z techniką
satelitarną – mówi Profesor.
– Szacuje się, że w stanie plazmy
znajduje się ponad 99 procent materii
tej części Wszechświata, która znajduje
się w obszarze dostępnym dla ludzkiej
obserwacji, co przeczytałam w Wikipedii
pod hasłem: plazma galaktyczna. Zainteresowanie plazmą galaktyczną to jest okres
tego pierwszego pobytu Marka Urbanika
w Bonn, tam to się zaczęło. Po powrocie
do Krakowa zafascynował Pan tym tematem młodych badaczy. Z Pana inspiracji
w Obserwatorium Astronomicznym UJ
powstał zespół fizyki galaktycznych
pól magnetycznych, który działa nadal
w ramach Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej. Jego członkowie są już
dzisiaj profesorami, uzyskali habilitacje.
Mają swoich uczniów, którzy tworzą
następne pokolenie pasjonatów tematyki
kosmicznego magnetyzmu. Kraków stał
się w świecie mocnym ośrodkiem badań
nad namagnesowaną plazmą galaktyczną.
Proszę powiedzieć, które z osiągnięć zainspirowanej przez Pana przed laty grupy
badawczej jest szczególnym powodem do
dumy? – pytam.
– Przede wszystkim cieszę się z ogromnego entuzjazmu młodych badaczy nadal
pracujących w domenie kosmicznego magnetyzmu. Ten temat jest ciągle aktualny!
Po tym pierwszym pobycie w 1980
roku prof. Urbanik wracał do Bonn jeszcze dwa razy, ale już na krócej. Na dwa,
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Grono profesorów, którzy otrzymali dyplomy w tym samym dniu. Trzeci od prawej prof. Marek Urbanik

trzy miesiące. No a po otwarciu granic,
kiedy nareszcie Polacy swoje paszporty
trzymają w szufladach, a nie w wydziale
paszportowym komendy milicji, wyjazdy
do Bonn trudno policzyć. Już zna tam jeśli
nie wszystkich, to bardzo wielu badaczy,
z kilkoma współpracuje nadal, mimo
emerytury. Profesor Richard Wielebinski
kierował Instytutem do czasu przejścia na
emeryturę w 2004 roku.
LAUDACJA DLA PROF. WIELEBINSKIEGO
Profesor Urbanik pokazuje mi tekst
laudacji, którą wygłosił 14 czerwca 2007
w Collegium Maius. W tym dniu prof. Richard Wielebinski otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzony w Polsce, w Pleszewie,
w województwie wielkopolskim, w 1936
roku, Richard Wielebinski po odysei drugiej wojny światowej osiadł z rodzicami
w Australii. Współtwórca światowej radioastronomii, pionier obserwacji pulsarów, wybitny astrofizyk doktoryzował się
w Cambridge, gdzie współpracował z laureatem Nagrody Nobla Martinem Ryle.
Po powrocie na Uniwersytet w Sydney
wykonał pionierskie pomiary polaryzacji
promieniowania radiowego Drogi Mlecznej. Odkrył pierwszego pulsara australijskim instrumentem, co zostało uwieńczone
na banknocie 50 dolarów australijskich.
Otwarty na współpracę z polskimi uczonymi, uczelniami i z Polską. Autor 560
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prac naukowych. Współinicjator budowy
największego w Europie radioteleskopu
o średnicy 100 metrów w Effelsbergu koło
Bonn. Do wybudowania największego
polskiego, 32-metrowego, radioteleskopu
w Piwnicach koło Torunia też dołożył własną cegiełkę. Pomógł w wyposażeniu tego
radioteleskopu w bardzo czuły polarymetr
radiowy o częstotliwości 5 GHz.
– Piszemy razem historię krakowskiej
radioastronomii. Był u nas w tym roku.
Całą grupą poszliśmy na obiad do restauracji Srebrna Góra, skąd, z tarasu, widok na
Kraków jest piękny – mówi prof. Urbanik.
DROGA
Z prof. Markiem Urbanikiem rozmowa
o Słońcu idzie jak z płatka („ma 4,5 miliarda lat, za 4,5 miliarda lat zacznie tracić
masę, bynajmniej nie jest to zmartwienie
dla nas”), o wielkości i wieku Wszechświata tak samo („wiek Wszechświata
to 13,82 miliarda lat, natomiast średnica
widzialnego Wszechświata, przy przyjęciu
współrzędnych współporuszających się, to
około 91–93 miliardów lat świetlnych, ale
możliwe, że jest nieskończony”), a o jego
karierze naukowej już gorzej. Dyplom
magistra astronomii otrzymał w 1969
roku, a dyplom doktora w 1978 roku.
Habilitacja – 1987 rok. Tytuł profesora
nauk fizycznych – 2003 (dyplom wręczał
mu w Belwederze prezydent Aleksander
Kwaśniewski). Zatrudniony na stanowisku

profesora zwyczajnego na UJ od 2013
roku. To pamięta. Kierownikiem Zakładu Radioastronomii w Obserwatorium
Astronomicznym UJ został w 2004 roku
i sprawował tę funkcję do 2009 roku. Zaraz
potem został przewodniczącym Rady Naukowej Obserwatorium. Wchodzi w skład
Komisji Astrofizyki PAU.
– W nowym roku akademickim
2019/2020 będzie Pan wykładał? – pytam.
– Tego nie wiem. Na razie nie mam
żadnych propozycji – mówi Profesor, a ja
na to odpowiadam trochę życzeniowo:
– Ma Pan w komputerze przygotowane
prezentacje, nie tylko dla studentów, szkoda byłoby ich nie wykorzystać! Zwłaszcza
po tym, jak usłyszałam od Pana o żłobku
dla świeżo narodzonych gwiazd w okolicy
Oriona oraz ich cmentarzysku na Drodze
Mlecznej!
Profesor się uśmiecha. Delikatnie.
DYNASTIA
Podobnie delikatnie uśmiecha się,
kiedy pytam, czy któreś z szóstki wnuków
interesuje się astronomią. Bo dzieci: Marcin, inżynier automatyk, i Marta Wielek,
dziennikarka, poszły własnymi drogami.
– Może najstarsza córka Marty, Urszula? Idzie w tym roku do liceum. Kiedyś
przygotowała prezentację o czarnych dziurach, nie pozwalając dziadkowi nawet do
niej zajrzeć przed pokazaniem w szkole.
Ma zdolności matematyczne. Jej 10-letnia siostra Martynka jest za mała, aby się
określić, a pięcioletni Jacuś ma talenty budowlane z klocków lego. Z dzieci Marcina
najstarszy Michał uczy się w technikum
elektrotechnicznym, natomiast jego dwie
młodsze siostry, Asia i Kasia, wykazują
uzdolnienia muzyczne i plastyczne. Jak by
w przyszłości nie było, to dla mnie myślenie w kategoriach dynastycznych jest zupełnie obce. Mój ojciec wymarzył sobie, że
ja zajmę jego miejsce w Olkuskiej Fabryce
Naczyń Emaliowanych. I co?
– Jest astronomia! – mówię. – Gwiazdy!
SZCZĘŚCIE
– Co to znaczy mieć łut szczęścia
w życiu? – pytam.
– Spotkać odpowiedniego człowieka
w odpowiednim czasie i odpowiednim
miejscu – odpowiada Profesor.

Elżbieta Dziwisz

AUTORYTET W ZAKRESIE BADAŃ PROBLEMATYKI
PALEOLITU I MEZOLITU
J

Archeologii UJ prof. Paweł Valde-Nowak
(tekst tego wystąpienia na s. 66–67).
W okolicznościowym dyplomie wręczonym prof. Bolesławowi Ginterowi
podczas uroczystości podkreślono, między
innymi, jego wybitny wkład w poznanie
technik obróbki krzemienia w kulturach
myśliwskich młodszej fazy schyłkowego
paleolitu, przebadanie obozowisk neandertalczyków oraz wczesnego homo sapiens na
terenach Polski, Bułgarii i Grecji, a także za
pracę na rzecz społeczności UJ.
Za swą działalność naukową Profesor
otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym, między innymi, Krzyż

Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji
Narodowej, sześciokrotnie był nagradzany
indywidualnie i dwukrotnie w zespole przez
ministra edukacji, ośmiokrotnie został uhonorowany Nagrodą Rektora UJ.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania jego uczestnicy przenieśli się do
Stuby Communis. Tam współpracownicy,
uczniowie, przyjaciele, znajomi i najbliżsi
Profesora długo jeszcze składali mu najlepsze życzenia dalszych sukcesów, satysfakcji
naukowej, dobrego zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

RPM

Anna Wojnar

eden z najbardziej liczących się europejskich autorytetów w zakresie
badań problematyki paleolitu i mezolitu,
archeolog i prehistoryk wielce zasłużony
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Bolesław Ginter 27 maja 2019 świętował
odnowienie po 50 latach swego doktoratu.
Uroczystość odbyła się w auli Collegium
Maius podczas posiedzenia Rady Wydziału Historycznego. Wydarzenie stało
się okazją do przypomnienia licznych dokonań naukowych Uczonego. Uczynili to
prowadzący uroczystość dziekan Wydziału
Historycznego UJ prof. Jan Święch oraz
wygłaszający laudację dyrektor Instytutu
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Prof. Bolesław Ginter w auli Collegium Maius, 27 maja 2019

ŻEBY WIDZIEĆ, TRZEBA WIEDZIEĆ
Laudacja poświęcona prof. Bolesławowi Ginterowi
z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach
Moment wręczenia pamiątkowego dyplomu

B

Rzeszowskim, a w roku 2011 otrzymał
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego. W trakcie swojej kariery
akademickiej odbył staże naukowe w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii i we Włoszech.
Profesor był w latach 1984–1987 prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, a w latach 1990–1993
prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1985 do 2005 roku pełnił funkcję
kierownika Zakładu Archeologii Epoki
Kamienia Instytutu Archeologii UJ. Był
członkiem Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, w której w trakcie VIII kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.
Profesor Bolesław Ginter prowadził
badania wykopaliskowe na wielu stanowiskach. Do szczególnie ważnych zaliczyć
należy prace wykopaliskowe na Półwyspie
Bałkańskim, które objęły, między innymi,
środkowo- i górnopaleolityczną sekwencję
jaskiń Bacho Kiro i Temnata. Nie mniej
ważne były prace na terenie Egiptu, które

Fot. Anna Wojnar

olesław Ginter urodził się 14 marca
1938 we Lwowie. Rok później przeniósł się wraz z rodzicami do Głogowa
Małopolskiego, gdzie w 1944 roku rozpoczął swą edukację. Po kolejnych przenosinach kontynuował ją w Milówce, powiat
żywiecki, a następnie w Żywcu, gdzie
w 1955 roku złożył egzamin maturalny.
Jest jednym z najbardziej liczących
się europejskich autorytetów w zakresie
badań problematyki paleolitu i mezolitu.
W 1961 roku ukończył studia na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym UJ, uzyskując
tytuł magistra archeologii Polski na podstawie pracy Mezolit na Górnym Śląsku.
W 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk
humanistycznych, zaś w 1973 roku stopień
doktora habilitowanego. W 1985 otrzymał
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk
humanistycznych, a dziewięć lat później
tytuł profesora zwyczajnego. Jest badaczem i dydaktykiem cenionym w wielu
innych ośrodkach. Od kilku lat Profesor
prowadzi wykłady na Uniwersytecie

Prof. Bolesław Ginter i prof. Paweł Valde-Nowak
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początkowo prowadzone były we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a następnie przebiegały przy
współpracy z Deutsches Archäologisches
Institut i objęły stanowiska predynastyczne
El-Tarif i Armant na zachód i południe od
Luksoru oraz Qasr el-Sagha na północ od
oazy Fayum.
W latach 1994–2005 Profesor współprowadził wykopaliska na Peloponezie,
w jaskini nr 1 w wąwozie Klissoura
w Argolidzie. Wraz z zespołem udokumentował tu pierwszą w tej części Europy
śródziemnomorskiej pełną sekwencję
nawarstwień kulturowych neandertalczyków, a także, w warstwie utworzonej
w czasach osadnictwa wczesnych ludzi
anatomicznie współczesnych, rozpoznał
nieznane wcześniej sposoby przygotowywania pożywienia.
Spośród stanowisk polskich wyróżnić
należy realizowanie do dziś długoterminowego projektu badań w komorze głównej Jaskini Ciemnej w Ojcowie, którego
jednym z efektów jest odkrycie szczątków
paleobiologicznych neandertalczyka,
a także przebadanie paleolitycznego obozowiska ludności kultury magdaleńskiej
w Dzierżysławiu na Górnym Śląsku.
Studia prowadzone przez Profesora
wniosły treści o fundamentalnym znaczeniu dla systematyki paleolitycznych pracowni krzemieniarskich (Gojść, Trzebca).
Najlepszym tego dowodem jest znakomita praca habilitacyjna, opublikowana
1974 roku, pod tytułem Wydobywanie,
przetwórstwo i dystrybucja surowców
i wyrobów krzemiennych w schyłkowym
paleolicie północnej części Europy środkowej) i monografia z tego samego roku
Spätpaläolithikum in Oberschlesien und
im oberen Warta Flussgebiet. Wśród innych opracowań monograficznych trudno
nie wspomnieć tak ważnych współredagowanych pozycji, jak Excavation in the
Bacho Kiro Cave (Bulgaria), Predynastic
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Zamiłowanie do teatru spowodowało, że
głównym celem absolwenta żywieckiego
liceum były studia reżyserskie w Łodzi.
Jednak można było się na nie wówczas
dostać, jedynie mając za sobą ukończone inne studia humanistyczne. Tymi
„innymi” miały stać się dla przyszłego
profesora studia archeologiczne. Co spowodowało, że z przejściowych stały się
głównymi? Jak do tej iluminacji doszło?
Można tu wskazać dwa momenty.
Pierwszy to udział po III roku studiów
w wykopaliskach w Jaskini Mamutowej
w Wierzchowiu – pierwszej polskiej jaskini zbadanej wykopaliskowo, co stało
się jeszcze w XIX wieku. Drugi to kontakt
z osobowością prof. Stefana Krukowskiego i tym samym z najlepszą z możliwych

Fot. Anna Wojnar

Settlement near Armant, Temnata Cave.
Excavation in Karlukovo Karst Area,
Bulgaria (1992, 1994, 2000), a także
współautorstwo świetnego i kilkakrotnie
wznawianego podręcznika akademickiego Technika obróbki i typologia wyrobów
kamiennych (1975).
Moje pierwsze spotkanie z Profesorem miało miejsce na wykopaliskach
w Brzoskwini koło Krakowa. Byłem
wówczas świadkiem „czytania z krzemienia” – korzystania z wiedzy tajemnej,
o której ówcześni studenci archeologii,
w tym ja, zaledwie wiedzieli, że istnieje.
Profesor był dla mnie wtedy ilustracją
wersu z utworu muzycznego z roku 1969,
autorstwa Ryszarda Wojdyłło: człowiek
patrzy w krzemień, skamieniały czas –
zapisu podwójnie mistycznego, gdyż
skamieniałość miała sens zarówno z powodu geologicznego wieku krzemienia,
jak i paleolitycznego wieku artefaktu. Tu
przytoczę fragment filmowego wywiadu
z Profesorem, podczas którego powiedział: żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Patrzyłem więc na uczonego, który widział,
bo wiedział.
Zapewne nie wszyscy wiedzą, że prof.
Bolesław Ginter ma za sobą doświadczenia teatralne. Kilkakrotnie występował
w teatrze swojego macierzystego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Żywcu w spektaklach
Eugeniusz Oniegin, Pan Tadeusz, Damy
i huzary. Kilka lat później był też aktywny
w studenckim Teatrze 38 w Krakowie
z siedzibą przy Klubie pod Jaszczurami.

szkół praktycznego badania epoki kamienia, jaka zaistniała w wykopach badawczych w rejonie Skarżyska-Kamiennej
i Grzybowej Góry, zwanych Rydnem,
i która skupiła późniejszych wybitnych
badaczy epoki kamienia (kilku z nich jest
dziś tu z nami). Po tym doświadczeniu
młody badacz, na szczęście, opowiedział
się po stronie archeologii, porzucając
plan bycia reżyserem i człowiekiem teatru. Teatralne zacięcie zostawiło jednak
trwały i cenny ślad: mistrzowską dykcję,
retoryczne przygotowanie i piękny język
polski.
Przypomnę jeszcze jeden ważny
element biografii prof. Bolesława Gintera świadczący o Jego godnej podziwu
wspaniałomyślności. Zapewne niewielu
z tu obecnych wie, że Profesor od ponad
trzydziestu lat rokrocznie jest fundatorem nagrody dla najlepszego maturzysty
Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu,
które sam przed laty ukończył. Wielki
gest, wrażliwość społeczna, szacunek dla
wiedzy, wysoka kultura i prezentowanie
postawy godnej naśladowania – to cechy
współgrające w biografii Profesora.
Szanowny Panie Profesorze, w imieniu Pana licznych uczniów – doktorantów,
magistrantów i tych, których dokonania
zechciał Pan ocenić w przewodach na
stopień lub o tytuł profesora – wyrażam
głęboką wdzięczność i szacunek dla życzliwego i twórczo krytycznego spojrzenia
na naukowe działania innych. Przede
wszystkim dziękuję za naukę patrzenia
na krzemień i w krzemień – podwójnie
skamieniały czas.

Paweł Valde-Nowak

Prof. Bolesław Ginter podczas przemówienia
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WYBITNY ZNAWCA KULTURY ANTYCZNEJ
kolicznościowe posiedzenie Senatu UJ, podczas którego nastąpiło
odnowienie po pięćdziesięciu latach
doktoratu znakomitego filologa klasycznego prof. Stanisława Stabryły, odbyło się
17 czerwca 2019 w auli Collegium Maius.
Uroczystości, która zgromadziła licznych
współpracowników, przyjaciół i rodzinę
profesora, przewodniczył prorektor UJ
prof. Jacek Popiel.
Laudację wygłosił prof. Jerzy Styka.
Przypomniał zebranym, że prof. Stabryła
urodził się w 1936 roku we Lwowie, po
wojnie przeniósł się do Krakowa, gdzie
mieszka do dziś. Tu też przebiegała
jego edukacja. Po ukończeniu I Liceum
im. Bartłomieja Nowodworskiego rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym związał całą swoją
działalność naukowo-dydaktyczną. – Uniwersytet był dla Profesora nie tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim wielką
ideą naukowego i edukacyjnego postępu,
której podporządkowywał swoje życiowe
cele – podkreślił laudator.
Profesor Stanisław Stabryła ukończył filologię klasyczną w 1960 roku.
Doktoryzował się dziewięć lat później,
a stanowisko profesora zwyczajnego
otrzymał w 1990 roku. Był prodziekanem
Wydziału Filologicznego, członkiem
Senatu UJ oraz kierownikiem Katedry
Filologii Klasycznej i Katedry Filologii
Łacińskiej. W latach 1997–2006 był także
profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie pełnił funkcję
kierownika Katedry Historii Kościoła
w Starożytności.
– Profesor Stanisław Stabryła należy
do grupy najwybitniejszych polskich uczonych i humanistów ostatniego półwiecza,
z niespotykanym rozmachem uprawia działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną,
popularyzatorską i przekładową w zakresie szeroko pojmowanej kultury antycznej
grecko-rzymskiej. Jest przede wszystkim
wybitnym i cenionym specjalistą z zakresu historii literatury rzymskiej i greckiej,
w nurcie zarówno tradycyjno-pogańskim,
jak i wczesnochrześcijańskim. Jest najlep-
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Profesor Stanisław Stabryła w auli Collegium Maius; 17 czerwca 2019

szym, nie tylko w Polsce, znawcą antycznej
teorii literatury, twórcą krakowskiej szkoły
badań nad genologią antyczną, któremu
to pojęciu nadal rangę niezależnego bytu
w świecie terminologii teoretycznoliterackiej. Trzecią dziedzinę naukowo-badawczych zainteresowań prof. Stabryły
stanowi szeroko pojęta recepcja literatury

i kultury antycznej w narodowych literaturach europejskich, przede wszystkim
jednak w literaturze polskiej – mówił prof.
Jerzy Styka. Dorobek naukowy i pisarski
prof. Stanisława Stabryły jest ogromny
i niezwykle urozmaicony, obejmuje prace
specjalistyczne dotyczące kilku dziedzin
badawczych związanych z antykiem grec-

Pamiątkowy dyplom wręczył prof. Stanisławowi Stabryle prorektor UJ prof. Jacek Popiel

Wygłaszający laudację prof. Jerzy Styka i prof. Stanisław Stabryła
Fot. Anna Wojnar

ko-rzymskim, książki beletrystyczne, eseje
i przekłady. Łącznie liczba publikacji przekracza 220 pozycji, w tym aż 42 w formie
książkowej, między innymi: Wergiliusz.
Świat poetycki, Owidiusz. Świat poetycki,
Historia literatury starożytnej Grecji
i Rzymu w zarysie, Problemy genologii antycznej, Hellada i Roma, Rzymska krytyka
i teoria literatury, Zarys kultury starożytnej
Grecji i Rzymu, Mitologia dla dorosłych,
Klątwa Pelopidów, Księga legend rzymskich, Dzieje wojny trojańskiej. Profesor
wciąż pozostaje aktywny naukowo.
W marcu 2019 złożył do druku tekst własnego przekładu Wyznań św. Augustyna,
a obecnie pracuje nad kolejną powieścią
poświęconą mitom tebańskim. – Osiągnięcia naukowo-badawcze i pisarskie prof.
Stanisława Stabryły, wyrażone w publikacjach książkowych, niewątpliwie stawiają go w rzędzie największych polskich
uczonych-humanistów i popularyzatorów
kultury antycznej. Ukazują fenomen jego
osobowości, która potrafi w mistrzowski
sposób łączyć aktywność czysto naukową
z jej lżejszymi odmianami i w każdej formie
swej działalności odnajduje stosowną miarę i niezwykłe wyczucie chwili. Sprawia to,
że książki Profesora idealnie wpisują się
w aktualne trendy naukowe i kulturowo-literackie – podsumował laudator.
Powołanie uczonego-humanisty łączył
prof. Stanisław Stabryła z funkcją nauczyciela akademickiego. Wykształcił liczną
rzeszę filologów klasycznych i znawców
kultury antycznej, w tym siedmiu doktorów, z których większość osiągnęła już habilitacje i profesury. Współpracował także
z wieloma uniwersytetami zagranicznymi,
miedzy innymi w Amsterdamie, Bochum,
Bazylei, Jenie, Heidelbergu, Helsinkach,
Liège, Lille, Oslo, Padwie, Salzburgu,
gdzie prowadził wykłady gościnne i seminaria.
Profesor jest członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności, gdzie od 2005
roku przewodniczy Komisji Filologii
Klasycznej, należy także do Polskiego
Towarzystwa Filologicznego, którego był
wiceprezesem. Jest także członkiem Polskiego PEN Clubu. Przez wiele lat należał
do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej
Polskiej Akademii Nauk. – Na każdym
polu działalności prof. Stanisław Stabryła
daje się poznać jako niezwykle aktywny
animator życia naukowego i działalności
kulturalno-literackiej – podkreślił również
prof. Jerzy Styka.

AWoj
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ODESZLI...

WSPOMNIENIE O PROFESORZE
ANDRZEJU KAZIMIERZU BANACHU
Maciej Banach

14 stycznia 1944 – 7 kwietnia 2019

K

ażdy, kto znał żywotność i energię
długoletniego dziekana Wydziału
Historycznego UJ i znanego historyka
oświaty i kultury prof. Andrzeja Kazimierza Banacha, z trudem może przyjąć
do wiadomości, że nie ma go już wśród
żywych. Zawsze elegancki, z nieodłączną
teczką służbową, znał z imienia i nazwiska wszystkich pracowników naukowych
oraz administracji i obsługi na tzw. starym
kampusie. Wielokrotnie przystawał na pogawędkę, interesował się losami kolegów,
wychowanków, współpracowników – uważał bowiem, że uniwersytet to communitas,
w której ludzie powinni znać się i pomagać
sobie. Niejedna osoba z czytających te słowa
zawdzięcza prof. Banachowi nie tylko dobre
słowo, ale pomoc w nagłych przypadkach –
od spraw drobnych po rzeczy dotyczące
ludzkiego zdrowia. Miał bowiem odwagę
przełamywać konwenanse, niekiedy tłamszące codzienność relacji międzyludzkich
na Uczelni, i autentycznie przejmował się
losami współpracowników. Postawa ta
wynikała z poczucia odpowiedzialności za
pełnioną funkcję i otwartości na drugiego
człowieka. I nawet jeśli niekiedy Profesor
bywał porywczy w sądach i nerwowy, to
każdy, kto go znał bliżej, wiedział, że o ile
zdarzało mu się wybuchnąć, równocześnie
umiał też za to przeprosić – druga z cech
jego charakteru jest rzadką cnotą pośród
ludzi tyle lat sprawujących wysokie funkcje.
Profesor Banach, całkowicie oddany
sprawom administracyjnym i organizacyjnym Uniwersytetu, poniekąd poświęcił swo-
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je osiągnięcia naukowe na rzecz bieżącej
polityki uczelnianej i rozwiązywania problemów. Doskonały mistrz słowa – zarówno
w mowie, jak i w piśmie – zostawił po sobie
niezbyt obszerny dorobek. Nieustannie jednak pracował naukowo i dużo czytał, uważając, że profesor uniwersytetu nigdy nie
może odpoczywać i nawet pełnione funkcje
nie zwalniają go z prowadzenia badań.
Pogarszający się wzrok i potem poważne
kłopoty zdrowotne, a w końcu przedwczesna śmierć spowodowały, że nie dokończył
ostatniego dzieła, jakim była monografia
Collegium Kołłątaja – budynku, z którym
był związany przez kilkadziesiąt lat.
Tymczasem zdobywane kolejno stopnie
i tytuły były pokłosiem poważnej pracy
naukowej. A wszystko, co Profesor publikował, wynikało z głębokiego namysłu
i dużego oczytania. Swoich podopiecznych
zawsze uczulał, że humanista nie może
zamykać się w kręgu swojej wąskiej specjalizacji – musi wiele czytać, i to rzeczy
różnych, które pozwalają mu wyrobić sobie
sąd na dane zjawiska z wielu perspektyw.
Nie obawiał się pytać młodszych o zdanie,
pomysły konsultował, a uwagi przyjmował, nawet jeśli się z nimi nie zgadzał.
Uważał, że praca naukowa ma wnosić do
nauki pierwiastek nowości – nie może być
kompilacją lub powtarzaniem sądów już
utartych. Wielokrotnie podkreślał zatem
znaczenie badań archiwalnych w rozwoju
badawczym historyka. Sam dawał przykład
jako wytrawny znawca zasobów archiwów,
głównie krakowskich i wiedeńskich. Te dwa

środowiska były dla niego obszarem eksploracji naukowej, którym poświęcił długie
dziesięciolecia swojego życia. Trudno się
dziwić – ich bogactwo zainspirowało już
wielu, a dla historyków Kraków i Wiedeń
są swoistymi Mekką i Medyną. Archiwum
dla prof. Banacha zawsze było pasem
transmisyjnym, dzięki któremu przenosił się
w inny świat. Wynikało to z faktu, że przez
lata był również pracownikiem Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a równocześnie należał do Rady Naukowej Archiwum
Nauki PAN i PAU; środowisko archiwistów
nie tylko znał, ale i bardzo cenił. Profesor był
również jednym z wychowanków słynnego
prof. Henryka Barycza, który zaszczepił
w nim umiłowanie rzetelności badawczej
i precyzję języka.
Trzy elementy: namysł nad ideą, oczytanie i praca archiwalna, dawały efekty
w postaci książek oraz licznych artykułów
i biogramów naukowych. Początkowo zainteresowania badawcze Profesora oscylowały
wokół genezy kontrreformacji w Polsce
i konwersji polskiej elity politycznej w drugiej połowie XVI wieku z protestantyzmu
na katolicyzm. Tej tematyce poświęcił kilka
studiów oraz kilkadziesiąt biogramów ludzi
Kościoła, polityki i kultury, ogłoszonych
w poszczególnych tomach Historii nauki
polskiej. Po doktoracie, szukając swojej drogi naukowej, zajął się historią nauki i oświaty
w XIX wieku (do 1918 roku). Wśród jego
najważniejszych osiągnięć wymienić należy
książki: Bułgarzy na studiach w Uniwersytecie Jagiellońskim (od czasów Odrodze-
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nia do 1970 r.), Kraków 1990, Młodzież
chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997,
Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego
z lat 1860/1861–1917/1918, Kraków 2009.
Historia macierzystej Uczelni oraz historia
Krakowa to były ulubione tematy prof. Banacha – opowiadał o nich z ogromną pasją,
zaangażowaniem, ale nie bezkrytycznie. Nie
wstydząc się swego pochodzenia społecznego, wykorzystał je jako doskonały temat
badawczy, ukazując, dlaczego w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX stulecia
synowie chłopscy w takiej liczbie wybierali
Uniwersytet Jagielloński. Portret społeczny,
który nakreślił Profesor w swoich książkach,
a potem w licznych artykułach, to pasjonująca lektura, naświetla problem o wiele szerzej
niż zakres tematyczny książek – mówi sporo
o fenomenie ówczesnego Krakowa, Uczelni, jak i mentalności chłopskiej w okresie
odrodzenia narodowego. Rozdziały w monografiach: Czasy zaborów. Uniwersytet
Jagielloński w latach 1795–1918 (K. Stopka,
A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000, wersja polska i angielska, s. 85–162) oraz Universitas
rediviva. W 30-tą rocznicę powojennej inauguracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod
redakcją Leszka Hajdukiewicza (Kraków
1975), potwierdzają tylko wielką miłość
i oddanie, jakimi prof. Banach darzył swoją
Alma Mater. Dwa studia poświęcił odrodzeniu Uczelni po drugiej wojnie światowej.
Poza dużymi projektami to przywiązanie do środowiska krakowskiego widać
i w mniejszych pracach Profesora. Przede
wszystkim w docenieniu zasług tych, którzy
wybili się swoim dorobkiem i poprzedzili
nas w naukowej drodze. Efektem tej pracy są
biogramy nie tylko we wspomnianej Historii
nauki polskiej, ale i w Złotej Księdze Wydziału
Historycznego, wydanej w 2000 roku pod redakcją Juliana Dybca (opracowanie sylwetek
takich luminarzy nauki, jak Jerzy Samuel
Bandtkie, Henryk Barycz, Aleksander L.
Birkenmajer, Leszek Hajdukiewicz, Antoni
Karbowiak i Jan Ptaśnik). Osobny artykuł
poświęcił postaci profesora Stanisława Kota
(Stanisław Kot – pedagog i organizator nauki,
w: Stanisław Kot – polityk i uczony, red. A.
Fitowa, Kraków 2001, s. 152‒160), a także
profesorom: Kamili Mrozowskiej i Jerzemu
Fijasiowi. Osobę swojego starszego kolegi,
współpracownika i długoletniego kierownika Zakładu Historii Oświaty i Kultury
prof. Banach uczcił jako redaktor naukowy
obszernego tomu Virtuti et ingenio. Księga

Prof. Andrzej Banach wręcza prof. Antony’emu Polonsky’emu nagrodę Pro Historia Polonorum podczas
II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie; Auditorium Maximum, 12 września 2012

pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013.
Profesora interesowały postaci z pogranicza historii Kościoła i nauki. Trzy uczcił
jako współorganizator sesji im poświęconych oraz autor artykułów odnoszących się
do wybranych aspektów ich działalności.
Byli to biskupi: lwowski – Józef Bilczewski, przemyski – Józef Sebastian Pelczar,
oraz płocki – Andrzej Noskowski; wszyscy
trzej mocno związani z Uniwersytetem
Jagiellońskim.
Trudno się zatem dziwić, że kiedy
władze Uczelni postanowiły odnowić ideę
wydawania Kroniki UJ, nikt nie miał wątpliwości, że jej redaktorem powinien zostać
prof. Banach. To mało wdzięczne zadanie
spełniał z ogromnym oddaniem i poświęceniem przez wiele lat.
Niezmiernie interesującym w dorobku
Profesora jest tom Rozrzutność i skąpstwo
w tradycji kulturowej i rzeczywistości (Kraków 2005), współredagowany z Januszem
Tazbirem, a będący pokłosiem XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Krakowie. Ogłoszony tam artykuł Centusie krakowscy – charakter czy konieczność
to jeden z najgłośniejszych i najczęściej
cytowanych tekstów prof. Banacha. Spotkał
się z takim odzewem, że doczekał się jeszcze
dwóch wersji popularnych i był przedmiotem uznania dla autora ze strony zarówno
uczonych, jak i dziennikarzy.
Do pionierskich – z dzisiejszej perspektywy – zaliczyć należy artykuł Szkolnictwo
polskie dla wychodźców z Galicji i Bukowiny
w monarchii austrowęgierskiej w czasach
I wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 36, 1993, nr 1–2, s. 15–36,
który wytyczył zupełnie nowy kierunek
w badaniach historycznooświatowych,
eksplorowany przez następnych badaczy.
Ogromna szkoda, że Profesor nigdy już
potem nie kontynuował badań nad tą te-

matyką – pozostawił jednak artykuł, który
jest obowiązkową lekturą dla wszystkich
badaczy tego zagadnienia.
Społeczność akademicka uczciła przejście prof. Banacha na emeryturę specjalną
publikacją zatytułowaną Amico, socio et viro
docto. Księga ku czci profesora Andrzeja
Kazimierza Banacha, pod redakcją Tomasza
Pudłockiego i Krzysztofa Stopki (Kraków
2015). Wzruszająca uroczystość zgromadziła w Collegium Maius prawdziwe tłumy.
Kto z obecnych spodziewałby się, że raptem
cztery lata później będziemy towarzyszyć
Profesorowi w ostatniej drodze...
Po przejściu na emeryturę Profesor
ciężko chorował. Zmarł 7 kwietnia 2019
w Krakowie. Pochowany został cztery
dni później na cmentarzu Batowickim.
Żegnany był w oficjalnych przemówieniach
przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka,
dziekana Wydziału Historycznego prof.
Jana Święcha, kierownika Zakładu Historii
Kultury i Edukacji Historycznej prof.
Krzysztofa Stopkę, w imieniu przyjaciół
i współpracowników przez byłego
kierownika Zakładu prof. Juliana Dybca,
w imieniu uczniów i zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu – przez piszącego te słowa, oraz, w imieniu rodziny, przez
syna, Macieja Banacha. Piękną homilię wygłosił podczas mszy św. ksiądz prof. Józef
Wołczański. Wszyscy zgodnie potwierdzili,
że działalność naukowa była tylko jednym
z wielu elementów życia prof. Andrzeja Banacha, którego osobowość i charakter trudno
uchwycić w kilku zdaniach. Odszedł bowiem człowiek, który swoje życie, energię,
czas i zdolności ofiarował Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu do tego stopnia, że trudno
najnowsze dzieje Uczelni zrozumieć bez
uwzględnienia jego osoby.

Tomasz Pudłocki

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ
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pióra wymienionych w dwóch tomach
Dziejów nauki polskiej od średniowiecza
do oświecenia. W rezultacie tej współpracy przygotował 80 biogramów, które
weszły do tomu szóstego tej sztandarowej
syntezy dziejów nauki polskiej, redagowanej przez prof. Bogdana Suchodolskiego.
Był współautorem, opartego na źródłach archiwalnych, opracowania Universitas rediviva, w którym przedstawiony
został wysiłek społeczności akademickiej
poprzedzający powojenne uruchomienie
Uczelni i inaugurację pierwszego po
okupacji niemieckiej roku akademickiego
(19 marca 1945). W kręgu jego zainteresowań były też losy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w trudnym okresie powojennym, w czasach stalinowskiego
terroru, gdy Uczelnia stała się obiektem
zmasowanych ataków mediów posłusznych ówczesnemu reżimowi jako „bastion reakcji i wstecznictwa”.
Interesowało go też promieniowanie
krakowskiej uczelni poza granice Polski. Dzięki współpracy z uniwersytetem
w Wielkim Tyrnowie powstała ciekawa

Z archiwum rodziny Banachów

rofesor Andrzej Kazimierz Banach
został zatrudniony w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury 1 października 1975.
Związał z nim swe losy aż do przejścia
na emeryturę. W latach 2011–2014 pełnił
funkcję jego kierownika.
Początkowo zainteresowania badawcze prof. Banacha oscylowały wokół
genezy kontrreformacji w Polsce i konwersji polskiej elity politycznej w drugiej
połowie XVI wieku z protestantyzmu na
katolicyzm, co wiązało się z tematyką
rozprawy doktorskiej, przygotowywanej
pod kierunkiem prof. Henryka Barycza,
wybitnego historyka kultury i znawcy
dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej fragmenty zostały opublikowane
w formie artykułu Konwersje protestantów na katolicyzm w Koronie w latach
1550–1600. Następnie skupił się na
różnych zagadnieniach związanych
z przeszłością krakowskiej uczelni od
XVI do XX wieku oraz nauką polską. Pod
kierunkiem prof. Leszka Hajdukiewicza,
przełożonego Archiwum UJ, opracowywał dokumentację biobibliograficzną
dotyczącą uczonych, mecenasów i ludzi

Prof. Andrzej K. Banach po promocji habilitacyjnej na dziedzińcu Collegium Maius UJ z najbliższymi –
żoną dr Marią Banach oraz synami Pawłem i Maciejem
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Jerzy Sadecki, fot. z archiwum rodziny Banachów

UCZONY I DYDAKTYK

Młody Andrzej K. Banach ze swoim mistrzem
prof. Henrykiem Baryczem
przed Collegium Novum

rozprawka na temat studiów Bułgarów
w Krakowie od czasów Odrodzenia do
roku 1970.
Od końca lat 80. XX wieku Andrzej
Banach prowadził kwerendy w archiwach
i bibliotekach krakowskich i wiedeńskich.
Głównym problemem badawczym, którym wówczas się zajmował, były studia
młodzieży chłopskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim w okresie tzw. autonomii
galicyjskiej (1860/1861–1917/1918) oraz
ich kariery zawodowe. W rezultacie powstała monografia zatytułowana Młodzież
chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1860/1861–1917/1918. W rozprawie tej prof. Banach ustalił wielkość
badanej grupy – dzieci chłopskich studiujących w tym czasie na krakowskiej
wszechnicy, i umieścił w niej imienny
wykaz studentów. Autor uwzględnił
kontekst społeczno-polityczny, ukazując studia młodzieży chłopskiej na
tle zmian, jakie zaszły w mentalności
chłopskiej po uwłaszczeniu. W drugiej
monografii, kontynuującej poprzednie
zagadnienie, zatytułowanej Kariery
zawodowe studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861–1917/1918, prof.
Banach podjął wysiłek rekonstrukcji

Z archiwum rodziny Banachów

Pracownicy Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej świętują przyznanie stopni doktorów habilitowanych
doktorom Marii Stini i Tomaszowi Pudłockiemu; od lewej siedzą: prof. Julian Dybiec, prof. Andrzej Banach,
prof. Krzysztof Stopka; od lewej stoją: dr hab. Tomasz Pudłocki, dr Wiktor Szymborski, dr hab. Maria Stinia,
dr Krystyna Samsonowska, dr Grzegorz Chomicki; 21 marca 2016

sytetu Jagiellońskiego, miłośnikiem jego
tradycji oraz zwyczajów, a także skarbnicą
różnych anegdot i tajników życia uniwersyteckiego.
Andrzeja Banacha interesowała również recepcja społecznej nauki Kościoła
wśród wiernych i duchowieństwa galicyjskiego. Jako przedmiot swych badań
w tym zakresie obrał dwóch biskupów
polskich, związanych studiami i pracą
naukową z Uniwersytetem Jagiellońskim,
których procesy beatyfikacyjne toczyły
się w Watykanie: biskupa przemyskiego
Józefa Sebastiana Pelczara i arcybiskupa
lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa
Bilczewskiego.
W związku z XVII Powszechnym
Zjazdem Historyków Polskich w Krakowie w 2004 roku powstał ciekawy tekst,
ogłoszony następnie drukiem w wydawnictwie naukowym i spopularyzowany na
łamach tygodnika „Polityka”: Centusie
krakowscy – charakter czy konieczność.
Nawiązywał on do określenia komentującego oszczędność mieszkańców Galicji.
Autor analizował w nim mentalność
mieszkańców Krakowa w XIX stuleciu
na tle przemian kulturalnych i ekonomicznych zaboru austriackiego.
Jako dydaktyk prowadził ćwiczenia
i wykłady dla studentów pedagogiki z historii wychowania oraz konwersatorium
z tego przedmiotu dla studentów historii.
Ponadto wykładał historię Polski XIX
wieku w ramach podstawowego kanonu
obowiązującego na studiach historycznych
i wygłaszał wykłady monograficzne na
różne tematy, na które uczęszczali studenci
historii, ale także prawnicy i poloniści.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezmiernie życzliwy dla wszystkich.
Jako kierownik Zakładu troszczył się
o wszystkie jego sprawy, w tym szczególnie o współpracowników. Zawsze był
pełen energii i wigoru, emanował młodzieńczością, pomimo upływających lat.
Jego odejście stanowi dla nas wszystkich
bolesną stratę.

Krzysztof Stopka

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ

Konrad K. Pollesch

losów życiowych i karier zawodowych
wyodrębnionej we wcześniejszych badaniach populacji studenckiej. W rezultacie
obszernej kwerendy w polskich oraz
zagranicznych archiwach i bibliotekach
opracował biogramy uwzględniające
drogi zawodowe i losy życiowe 1421
osób. Stanowiło to 40 procent całej badanej grupy w interesującym go okresie.
Udało mu się przywrócić pamięć historyczną o wielu z nich, przypomnieć ich
osiągnięcia i zasługi dla społeczeństwa
polskiego w Galicji. Monografia prof.
Banacha stanowiła istotny głos w debacie
nad dziejami inteligencji galicyjskiej,
uwypuklając ten jej segment, którego
rodowód zakorzeniony był w społeczności wiejskiej. W maju 2010 roku praca ta
uhonorowana została nagrodą Krakowska
Książka Miesiąca. Awansowi społecznemu zarówno poszczególnych osób, jak
i środowiska chłopskiego jako całości
bądź w wymiarze regionalnym, uzyskanemu dzięki studiom uniwersyteckim,
poświęcił prof. Banach jeszcze kilka
kolejnych artykułów.
Jubileusz sześćsetlecia odnowienia
krakowskiej wszechnicy, który przypadł
na rok 2000 i był uroczyście obchodzony
przez społeczność uniwersytecką, stał się
inspiracją dla kolejnego dzieła prof. Andrzeja Banacha: syntezy dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie niewoli
narodowej (Czasy zaborów. Uniwersytet
w latach 1795–1918), która weszła jako
część składowa do jubileuszowego wydawnictwa pod tytułem Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukazało się ono
w dwóch wersjach językowych, polskiej
i angielskiej. Do dziś jest lekturą obowiązkową dla uczestników konkursów wiedzy
o Uniwersytecie Jagiellońskim. W opublikowanej w tym czasie Złotej Księdze
Wydziału Historycznego prof. Banach
opracował biografie sześciu wybitnych
historyków krakowskich. Nieco później,
na potrzeby sesji naukowych, powstały
teksty analizujące wybrane wątki biografii
dwóch najbardziej znanych historyków
kultury związanych z Krakowem: prof.
Stanisława Kota i prof. Henryka Barycza,
które zostały później opublikowane.
Tematyka historii Uniwersytetu zawsze była mu bliska. Od 2001 roku pełnił
też funkcję redaktora naczelnego Kroniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawnictwa ogólnouniwersyteckiego ukazującego
się drukiem od 1887 roku. Profesor Andrzej Banach był znawcą dziejów Uniwer-

Prof. Andrzej Banach jako dziekan
Wydziału Historycznego UJ
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ymboliczny grób trzech wybitnych
polskich matematyków i kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego i Henryka Zygalskiego,
którzy w 1932 roku jako pierwsi złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, znajduje się w krypcie
Panteonu Narodowego w Krakowie.
Uroczystość złożenia do sarkofagu
w podziemiach kościoła świętych Piotra
i Pawła urn z ziemią z miejsc związanych ze śmiercią matematyków odbyła
się 6 września 2019, w roku obchodów
80. rocznicy wybuchu drugiej wojny
światowej. W wydarzeniu uczestniczyli
członkowie rodzin kryptologów: Jan
Różycki (syn Jerzego), Janina Sylwestrzak (córka Mariana Rejewskiego)
i siostrzenica Henryka Zygalskiego
– Maria Bryschak. Byli obecni także
przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa, wśród nich prorektorzy

UJ prof. Jacek Popiel i prof. Armen Edigarian, oraz reprezentanci władz miasta
i regionu. Nie zabrakło również żołnierzy
ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
i Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni – elitarnej jednostki
kryptograficznej MON. W mundurach
polskich wojsk z czasów drugiej wojny
światowej wystąpili członkowie grupy
rekonstrukcji historycznej z Hiszpanii.
Licznie na uroczystość przybyła młodzież ze szkół, których patronami są
uhonorowani kryptolodzy, oraz uczestnicy
Jubileuszowego Zjazdu Matematyków
Polskich w stulecie PTM. Wśród gości był
również sir Dermot Turing, autor książki
X,Y,Z. Prawdziwa historia złamania szyfru
Enigmy, bratanek wybitnego brytyjskiego
matematyka i informatyka Alana Turinga.
Zgromadzonych powiał przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy, były
rektor UJ, prof. Franciszek Ziejka, który

przypomniał zebranym dokonania polskich
kryptologów z Biura Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Podkreślił, że w szeregach obrońców Polski
nigdy nie brakowało uczonych, którzy
walczyli o wolną ojczyznę, tak jak czynili to właśnie bohaterowie uroczystości:
Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk
Zygalski. Profesor Franciszek Ziejka dodał
również, że wkład polskich matematyków
w rozszyfrowanie kodu Enigmy, w ocenie
historyków, miał istotny wpływ na skrócenie wojny i zmniejszenie liczby jej ofiar.
Po mszy świętej, której przewodniczył
biskup Janusz Mastalski, uczestnicy uroczystości udali się do podziemi kościoła, gdzie,
w obecności rodzin zasłużonych matematyków, nastąpiło symboliczne złożenie urn
do wspólnego sarkofagu. Podczas uroczystości wystąpił chór I LO im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Krakowie.

Wr

Anna Wojnar

HISTORIA MAGISTRA VITAE

PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY ZŁAMALI KOD ENIGMY

Uroczystość w kościele świętych
Piotra i Pawła; 6 września 2019
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ZIEMIA Z MIEJSC ŚMIERCI TRZECH POZNAŃSKICH
MATEMATYKÓW W PANTEONIE NARODOWYM
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Urny z ziemią z miejsc związanych ze śmiercią Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego

wschodnich na Sybir. Przywołuję tylko
kilka hasłowych elementów tragedii, jaką
przyszło przeżywać naszym przodkom
przed osiemdziesięciu laty.
W procesie niszczenia inteligencji
polskiej szczególne miejsce zajmuje tzw.

Sonderaktion Krakau – podjęta przez
Niemców 6 listopada 1939 akcja likwidacji
kadry profesorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego: aresztowanie i wywiezienie do
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen
oraz innych obozów zagłady 183 osób. Ak-

Fot. Anna Wojnar

września 2019 obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
Broniąca południowych granic Polski Armia Kraków pozostająca pod dowództwem
generała Antoniego Szylinga zmuszona została do odwrotu, wskutek czego 6 września
1939 na ulicach Krakowa – dawnej stolicy
Polski, pojawiły się oddziały Wehrmachtu.
Dzisiaj mija 80 lat od tego jakże dramatycznego dnia. Wprawdzie daleko, nad morzem,
na półwyspie Westerplatte, broniła się jeszcze garstka wiernych Polsce żołnierzy, ale
już nazajutrz, 7 września, padła także i ta
placówka oporu. W dziesięć dni później,
17 września, zdradziecki cios zadała Polsce
sowiecka Rosja, zajmując tereny, które
sobie zarezerwowała w słynnym traktacie
niemiecko-rosyjskim, podpisanym przez
Mołotowa i Ribbentropa 28 sierpnia 1939.
Nad naszą ojczyznę nadciągała straszliwa noc okupacji, z prześladowaniami,
obozami koncentracyjnymi, rozstrzeliwaniem zakładników, niszczeniem
symboli narodowych. W Krakowie ofiarą
tej akcji padły, między innymi, pomniki:
Grunwaldzki na pl. Matejki (burzony od
listopada 1939 do kwietnia 1940 roku),
Tadeusza Kościuszki na Wawelu (wysadzony dynamitem 17 lutego 1940),
Adama Mickiewicza na Rynku Głównym
(wysadzony dynamitem 17 sierpnia 1940).
Niemieccy okupanci, realizując program
przekształcenia narodu polskiego w naród
niewolników, przystąpili do planowego
niszczenia dóbr naszej narodowej kultury, łącząc tę akcję z realizacją planu
ludobójstwa ludności żydowskiej oraz
mniejszości romskiej. Sowieci, wspólnicy
barbarzyńców hitlerowskich, zdecydowali
wiosną 1940 o dokonaniu mordu ponad
dwudziestu tysięcy oficerów i przedstawicieli polskiej inteligencji ze wschodnich
terenów Rzeczypospolitej w Katyniu,
Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie,
Kuropatach. Równocześnie rozpoczęła
się wielka akcja zsyłek Polaków z Kresów
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Do kościoła świętych Piotra i Pawła przybyli przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa
oraz reprezentanci władz miasta i regionu

polskich matematyków – kryptologów,
absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego,
a w ich osobach cały polski świat nauki,
który przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Marian Rejewski przyszedł na świat w Bydgoszczy w 1905 roku,

Poznańskim w latach dwudziestych XX
wieku przez prof. Zdzisława Krygowskiego tajnego zespołu kryptologów, zespołu
liczącego początkowo ponad dwadzieścia
osób, spośród których trzech po kilku
latach poznało tajemnicę niemieckiej

Prof. Franciszek Ziejka podczas wystąpienia

Licznie na uroczystość przybyła młodzież ze szkół, których patronami są uhonorowani kryptolodzy

Henryk Zygalski w 1908 w Poznaniu,
a Jerzy Różycki w 1909 w Olszanie w guberni kijowskiej, ale gimnazjum ukończył
w Wyszkowie nad Bugiem. Wszyscy trzej
byli wyjątkowo utalentowanymi matematykami, którzy studia odbyli na powstałym
w 1919 roku Uniwersytecie Poznańskim.
Wszyscy trzej to reprezentanci matematyki – „królowej nauk” (jak nazywał
matematykę pochodzący z wielkopolskiego Żnina Jan Śniadecki). Wszyscy trzej
znali obce języki, w pierwszej kolejności
język niemiecki. Na ochotnika zgłosili
się też do tworzonego na Uniwersytecie
Fot. Anna Wojnar

cja ta stała się szybko symbolem stosunku
barbarzyńskich najeźdźców niemieckich,
potomków Immanuela Kanta, Johanna
Wolfganga Goethego, Fryderyka Schillera
do ludzi nauki i kultury. A pamiętać należy,
że los krakowskich uczonych podzielili
w 1941 roku profesorowie Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, spośród których kilkudziesięciu Niemcy rozstrzelali
na Wzgórzach Wuleckich.
Zbrodniarze nazistowscy w różny
sposób uzasadniali swoje zbrodnicze
akcje wymierzone w polskich uczonych.
Wprawdzie niejeden z nich myślał tak
samo jak Sturmbahnfürer Bruno Müller,
który 6 listopada 1939 w Sali Szujskiego
Collegium Novum UJ zgromadzonym
tam profesorom oświadczył, że polscy
profesorowie i nauczyciele zawsze byli
wrogo nastawieni do Niemców, toteż
zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Główni wodzowie niemieckich
nazistów dobrze zdawali sobie sprawę
z tego, że w szeregach obrońców Polski nigdy nie brakowało uczonych i że
w miarę swych umiejętności i talentów
będą oni walczyli o wolną ojczyznę. Tak,
jak walczyli o wolność i wolną Polskę
bohaterowie dzisiejszej uroczystości:
Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk
Zygalski.
Dziś zgromadziliśmy się w tej świątyni, w której znajdują się krypty Panteonu
Narodowego, aby uczcić tych trzech
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W wydarzeniu uczestniczyli członkowie rodzin matematyków oraz żołnierze
ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

maszyny szyfrującej Enigma. To dzięki
ich odkryciu Francuzi i Brytyjczycy mogli znakomicie rozwijać swoje badania
w tej dziedzinie jeszcze przed wybuchem
drugiej wojny światowej. To oni dokonali
odkrycia, dzięki któremu uratowano około 30 milionów ludzi od śmierci, a wojna
światowa trwała o dwa–trzy lata krócej
(to powszechna opinia wśród ludzi zajmujących się Enigmą).
Nie miejsce tu, aby szczegółowo
przedstawiać losy każdego z trójki naszych bohaterów. Były to losy pełne
dramatyzmu, układające się we wspaniałą
symboliczną opowieść o losach Polaków
w czasie drugiej wojny światowej i okresu
powojennego. Wspomnę tylko, że z chwilą
wybuchu wojny wszyscy trzej przedostali
się przez Rumunię do Francji i tam podjęli
współpracę z francuskimi kryptologami.
Potem dwóch z nich dotarło do Anglii, Jerzy
Różycki zginął bowiem na Morzu Śródziemnym na pokładzie francuskiego statku
„Lamorcière”, który zatonął 9 stycznia
1942 w pobliżu jednej z wysp Balearów –
Minorki. Dwóm pozostałym: Marianowi
Rejewskiemu i Henrykowi Zygalskiemu,
udało się przedostać do Anglii, gdzie
kontynuowali badania kryptologiczne
w ścisłej współpracy z Anglikami.

haterowie naszej dzisiejszej uroczystości,
trafili do Warszawy, do tamtejszego Biura
Szyfrów przy Sztabie Głównym WP, gdzie
w grudniu złamali ostatecznie kod Enigmy.
Pamięć o nich zapisana została na kartach historii naszego kontynentu złotymi
zgłoskami2.
Doczekali się pośmiertnej chwały3.
W Bydgoszczy pomnik upamiętniający
osobę Mariana Rejewskiego odsłonięto
już w 2005 roku. Dwa lata później pomnik
wszystkich trzech kryptologów odsłonięto
w Poznaniu, przed wejściem do dawnego
Zamku Cesarskiego (przy ul. Święty Marcin). Tablicą pamiątkową uczczono ich
zasługi w Bletchley Park koło Londynu.
Tablicę także odsłonięto w Warszawie,
przed dawną siedzibą Referatu Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska
Polskiego w Lesie Kabackim.
Dziś przyszła kolej na Kraków. Kapituła Panteonu Narodowego zdecydowała
o złożeniu w jednym wspólnym sarkofagu
ziemi przywiezionej z miejsc, w których
spoczywają nasi bohaterowie. Zasługa
w przeprowadzeniu tej trudnej operacji
przypada przede wszystkim pani Magdalenie Ungehauer-Fiałek, członkini zarządu
naszej mikroskopijnej Fundacji. Trzeba tu
dodać, że nie byłoby możliwe zorganizowanie tej uroczystości, gdyby nie pomoc
finansowa prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego, który ufundował sarkofag
kryptologów, oraz fundacji Orlenu. Za

udzieloną pomoc wszystkim serdecznie
dziękuję.
Na koniec pragnę wspomnieć o jeszcze jednej sprawie: u progu XVII wieku
(w 1611 roku) Akademia Krakowska –
powołując się na swoje przywileje – nie
wyraziła zgody na powołanie do życia
w Poznaniu uniwersytetu na bazie istniejącego tam Kolegium Jezuickiego (tak jak
to stało się w Wilnie) mimo zgody króla
Zygmunta III i Sejmu Rzeczypospolitej.
Ponieważ sprawa ta wciąż powraca w rozmowach między uczonymi krakowskimi
i poznańskimi, chciałbym bardzo, aby
dzisiejsza uroczystość zamknęła raz na
zawsze spory o to, kto winien.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
1

2

3

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości 6 września 2019 w kościele pod wezwaniem św.św. Apostołów
Piotra i Pawła w Krakowie.
Zainteresowanych historią prac nad Enigmą w Poznaniu
(a także we Francji i Anglii) odsyłam do znakomitego artykułu prof. Grzegorza Łukomskiego Poznańskie początki
Enigmy w „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości”,
t. 10, Warszawa–Londyn 2001, s. 49–68; por. także: J. Garliński, Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej, Lublin
1999; M. Rejewski, Jak matematycy polscy rozszyfrowali
Enigmę, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, s. II: Wiadomości Matematyczne 1980, z. 23, s. 1–3.
W 1979 roku Roman Wionczek nakręcił film fabularno-dokumentalny Sekret Enigmy oparty na scenariuszu Stanisława Strumph-Wojtkiewicza, a także ośmioodcinkowy
serial TVP Tajemnica Enigmy. Nadto istnieje kilka książek dokumentalnych na ten temat; ostatnia pióra naszego
dzisiejszego gościa Sir Dermota Turinga, bratanka Alana
Turinga (twórcy sztucznej inteligencji), autora książki
X Y Z. Prawdziwa historia tego, jak złamano kod Enigmy.

Anna Wojnar

Po wojnie losy obu pozostałych przy
życiu kryptologów potoczyły się różnymi drogami. Henryk Zygalski pozostał
w Anglii aż do śmierci w 1978 roku.
Utrzymywał się z pensji nauczyciela matematyki (przez wiele lat nauczał w jednej
ze średnich szkół). Marian Rejewski natomiast po wojnie, w listopadzie 1946 roku,
powrócił do Polski, tu czekała bowiem na
niego żona Maria. Osiadł w Bydgoszczy.
Potem, w 1969 roku, przeniósł się z rodziną do Warszawy, gdzie zmarł w 1980
roku. Pochowany został na Powązkach.
Na ujawnienie jego zasług jako kryptologa
musiał czekać aż do roku 1973.
Przywołując tu trzech matematyków,
którzy trwale zapisali się na kartach
historii Europy i świata, chciałbym jeszcze kilka słów poświęcić ich mistrzowi
z Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zdzisławowi Krygowskiemu, który w Polsce
zainicjował badania kryptologiczne.
Nazwisko Krygowskich dobrze jest
znane nie tylko w Poznaniu, ale i we
Lwowie, a przede wszystkim w Krakowie.
Założycielem tego jakże zasłużonego dla
Polski rodu był Antoni Krygowski, matematyk i fizyk, profesor w gimnazjach
galicyjskich: w Tarnopolu, Tarnowie,
Lwowie i Wadowicach. Spośród czterech
jego synów jeden, Zdzisław (1872–1955),
został matematykiem. Ten lwowiak
z urodzenia był poznaniakiem z wyboru.
W młodości pobierał naukę w gimnazjum
wadowickim, a potem – w krakowskim
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego.
W 1890 podjął studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Studiował matematykę,
astronomię i fizykę. Słuchał wykładów,
między innymi, spoczywającego w naszym Panteonie Karola Olszewskiego,
ale także Augusta Witkowskiego. Studia
rozpoczęte w Krakowie kontynuował
w Berlinie i Paryżu. Po powrocie do kraju
związał się ze środowiskiem naukowym
lwowskim. Został profesorem na tamtejszej Politechnice (był dziekanem jednego
z wydziałów, a nawet rektorem w roku
akademickim 1917/1918).
W 1919 roku Zdzisław Krygowski zdecydował się podjąć pracę na powstającym
w Poznaniu uniwersytecie. Jako profesor
Uniwersytetu Poznańskiego, na prośbę
generała Tadeusza Piskora, szefa Sztabu
Głównego WP, pod koniec lat 20. ubiegłego wieku zorganizował tajny kurs szyfrów
dla ponad 20 studentów ostatnich dwóch
lat studiów. We wrześniu 1932 roku trzej
najzdolniejsi uczestnicy tego kursu – bo-

Prorektorzy UJ – prof. Armen Edigarian (po prawej) oraz prof. Jacek Popiel (obok) przed sarkofagiem
w krypcie Panteonu Narodowego
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W EUROPEJSKIEJ
SIECI NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
W 100-lecie narodzin dyscypliny

od koniec czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły się
największe w Europie warsztaty z zakresu
nauki o stosunkach międzynarodowych
z udziałem około 300 badaczy z całego
świata. Przypadające w bieżącym roku
stulecie tej dyscypliny nadało im wysoką
rangę. Trwająca zaś obecnie transformacja
ładu międzynarodowego oraz występujące w skali całego świata tendencje do
podważania wiedzy eksperckiej wpłynęły
na zakres tematyczny całego wydarzenia.
Sam unikatowy charakter spotkania stał
się instrumentem wpisywania UJ w mapę
europejskiej sieci badaczy stosunków międzynarodowych. Wreszcie prestiż i skala
wydarzenia stanowiły znaczące wyzwanie
organizacyjne.
KONTEKST
Odbywająca się w pierwszej połowie
1919 roku konferencja paryska nie sprostała jej głównemu zadaniu, jakim miało być
zbudowanie trwałego liberalnego porządku
międzynarodowego po wielkiej wojnie,
pierwszego tej skali i tak zabójczego dla
milionów konfliktu rozgrywanego przez
państwa ery przemysłowej. Dwadzieścia
lat później Polska boleśnie doświadczyła
fiaska tego przedsięwzięcia, gdy została
zaatakowana przez nazistowskie Niemcy
i komunistyczny Związek Sowiecki.
Jednak pod koniec konferencji paryskiej
w jej kuluarach doszło do spotkania, które
stało się symbolem narodzin nowego obszaru wiedzy, jakim z czasem stała się nauka
o stosunkach międzynarodowych (International Relations, IR). W paryskim hotelu
Majestic (obecnie Peninsula Paris), goszczącym jedną z zagranicznych delegacji, miało
miejsce spotkanie doradców akademickich
oraz dyplomatów z USA i Wielkiej Brytanii,
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Otwarcie obrad Europejskich Warsztatów Studiów Międzynarodowych (European Workshops in Internationa Studies, EWIS) 26 czerwca 2019. Przemawia prodziekan WSMiP UJ ds. dydaktycznych, dr hab. Paweł
Laidler, profesor UJ. W tle uczestnicy pierwszej sesji plenarnej pt. What Have We Learnt? Od prawej: dr Pol
Bargués-Pedreny (CIDOB), dr Magdalena Góra (Uniwersytet Jagielloński), dr Nicholas Michelsen (King’s
College London), prof. Magdalena Dembinska (Université de Montréal) i dr Jan Pospisil (ASPR)

którzy podjęli decyzję o powołaniu instytucji grupującej ekspertów zajmujących się
stosunkami międzynarodowymi.
Celem tego ośrodka miało być doradzanie władzom państwowym i edukowanie opinii publicznej, tak aby nowo
ustanowione zasady były przestrzegane
i gwarantowały światu pokój. Choć drogi
Amerykanów i Brytyjczyków szybko się
rozeszły, to efektem tej decyzji są dwa
funkcjonujące do dziś i najbardziej prestiżowe think tanki zajmujące się stosunkami
międzynarodowymi.
W Wielkiej Brytanii w 1920 roku
powołano Królewski Instytut Spraw
Międzynarodowych (Royal Institute of
International Affairs, znany bardziej jako
Chatham House, od nazwy swojej siedziby,

należącej wcześniej do hrabiego Chatham).
Instytucja ta do dzisiaj jest kojarzona jako
miejsce wymiany wiedzy między pozarządowymi ekspertami i członkami służby
zagranicznej. Na straży tej aktywności stoi
powszechnie znana tzw. zasada Chatham
House, zabraniająca wskazywania personalnie źródła informacji ujawnionych
w trakcie prowadzonych tam spotkań.
Natomiast w 1921 roku w Nowym
Jorku doszło do powołania Rady Spraw
Zagranicznych (Council on Foreign Relations, CFR), grupującej do dzisiaj elitę
intelektualną, rządową i biznesową USA
oraz wydającą prestiżowe pismo „Foreign
Affairs”.
Przy okazji konferencji z 1919 roku
doszło więc do pierwszego zjazdu ba-

zyjnie określonej tematyce, omawiane są
projekty badawcze uczestników.
Kształt programowy EWIS co roku
nadaje dwójka badaczy. W bieżącym roku
byli to, pochodząca z Estonii, dr Maria
Mälksoo z Uniwersytetu w Kent (reprezentująca EISA) oraz prof. Artur Gruszczak
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie
dokonali wyboru 25 z prawie 40 zgłoszonych projektów warsztatów. Zgłoszenia
pochodziły zazwyczaj od dwóch badaczy
z Europy, którzy następnie odpowiadali za
wyselekcjonowanie od dziesięciu do dwudziestu uczestników danych warsztatów.
W pierwszym dniu dokonano oficjalnego otwarcia oraz przeprowadzono
dwie sesje plenarne. Ceremonię otwarcia
prowadził prof. Gruszczak, a głos kolejno
zabrali: przewodnicząca EISA Victoria Basham (Cardiff University), przewodniczący
PTSM prof. Edward Haliżak (UW) oraz
prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ dr hab. Paweł
Laidler, profesor UJ.
Pierwsza sesja plenarna nosiła tytułu
What Have We Learnt? (Czego dotychczas
się nauczyliśmy) i była poświęcona dotychczasowemu rozwojowi dyscypliny. Sesję
tę moderował prof. Gruszczak, a wzięli
w niej udział uczeni z Austrian Studies
Centre for Peace and Conflict Resolution
(ASPR), Université de Montréal, King’s
College London (KCL), Barcelona Centre
for International Affairs oraz dr Magdalena
Góra z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warto przytoczyć choćby dwa głosy
z tej debaty. Doktor Jan Pospisil (ASPR)
wskazał, że dzisiejsza nauka o stosunkach
międzynarodowych zajmuje się podobnej
wagi problemami co 100 lat temu, ale są
one ubrane w nowe szaty. Tak jak u zarania dziejów nowej dyscypliny w 1919
roku stała radykalna dychotomia między
wojną, grożącą śmiercią milionów ludzi,
a pokojem, tak dzisiaj nauka o stosunkach
międzynarodowych kolejny raz stawia klarowną opozycję między światem w stanie
zagrożenia z powodu globalnych zmian
klimatycznych i wzywa do działań mających zapewnić przetrwanie populacji ludzkiej. Jednocześnie zaznaczył, że – inaczej
niż niegdyś – dzisiaj głównymi uczestnikami stosunków międzynarodowych nie są
państwa, ale wiele także niepaństwowych
podmiotów, więc zamiast mówić o „globalnych stosunkach międzynarodowych”
(Global international Relations), winniśmy
pisać o „globalnych połączeniach między
różnego rodzaj podmiotami” (Global Interconnections). Doktor Pospisil zwrócił też
uwagę na swoisty paradoks w nauce o stosunkach międzynarodowych: choć obecnie mamy więcej danych o zjawiskach
międzynarodowych niż kiedykolwiek
wcześniej, to jednocześnie wiemy mniej
o tych procesach niż wcześniej z powodu
ich złożoności.
Z kolei dr Nicholas Michelsen (KCL)
podkreślił, że historyczne podziały w ramach dyscypliny nie zawsze były wy-
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daczy stosunków międzynarodowych,
którzy stanowili znaczący procent delegacji poszczególnych państw. Stało się
tak, gdyż nie sposób było podejmować
odpowiedzialne decyzje polityczne bez
wiedzy eksperckiej, gdy świat przeżywał
swoją pierwszą globalizację pod wpływem
rewolucji przemysłowej i komunikacyjnej, a zasadą wyznaczania granic nowo
powołanych państw miało być precyzyjne
określenie zasięgu występowania poszczególnych grup etnicznych.
Zapoczątkowany w 1919 roku rozwój
wiedzy o stosunkach międzynarodowych
nie zaowocował wciąż uznaniem jej formalnie za samodzielną dyscyplinę. Według standardów OECD, potwierdzonych
także w ostatnich latach w Polsce, nauka
o stosunkach międzynarodowych pozostaje
subdyscypliną nauk o polityce. Nie przeszkadza to jednak prężnie działać stowarzyszeniom naukowym grupującym tego
typu specjalistów. Od 1959 roku działa
Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowego (International Studies Association,
ISA), organizujące co roku konferencje
w Ameryce Północnej z udziałem ponad
pięciu tysięcy osób. W 2013 roku powołano do życia Europejskie Stowarzyszenie
Studiów Międzynarodowych (European
ISA, EISA) na bazie istniejącej wcześniej
sekcji jednego z europejskich stowarzyszeń
politologicznych. Od 1996 roku działa Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych
Europy Środkowej i Wschodniej (Central
and East European International Studies
Association, CEEISA). Wreszcie od 2009
roku funkcjonuje Polskie Towarzystwo
Studiów Międzynarodowych (PTSM), którego konferencje co roku są największym
wydarzeniem tego typu w Polsce.
TEMATYKA
Europejskie Warsztaty Studiów Międzynarodowych (European Workshops in
International Studies, EWIS) są organizowane od sześciu lat przez EISA, a ich
celem jest stworzenie platformy do intensywnej wymiany poglądów między badaczami zajmującymi się tą samą tematyką.
W związku z tym EWIS charakteryzuje się
specyficzną formą pracy. Nie obowiązuje
tam klasyczny model półtoragodzinnych
paneli, między którymi jak wolne elektrony krążą uczestnicy. W ramach EWIS
odbywają się dwu- i trzydniowe zamknięte
warsztaty, w czasie których w kilkunastoosobowych grupach, skupionych na precy-

Pierwsza sesja plenarna pt. What Have We Learnt? Od lewej: prof. Artur Gruszczak (UJ), dr Jan Pospisil
(ASPR), prof. Magdalena Dembinska (Université de Montréal), dr Nicholas Michelsen (King’s College
London), dr Magdalena Góra (UJ) i dr Pol Bargués-Pedreny (CIDOB)
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nikiem kwestii merytorycznych, ale
przyjętych sposobów komunikowania się,
swoistych stylów, w jakich przedstawiciele
nauki o stosunkach międzynarodowych
pisali swoje książki i artykuły. Inaczej
niż w dwudziestoleciu międzywojennym,
obecnie autorzy najczęściej wybierają żargon naukowy, który ułatwia komunikację
między specjalistami z danej dziedziny, ale
służy także ograniczeniu nieuprawnionego, zdaniem autorów, wykorzystywaniu
ich dorobku przez osoby spoza dyscypliny.
Doktor Michelsen wezwał zebranych do
tego, aby powrócić do obecnego w międzywojennej nauce o stosunkach międzynarodowych zaangażowania na rzecz
zabierania głosu w debacie publicznej
w postaci różnych publicystycznych form.
Według brytyjskiego uczonego zdolność
przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych do powrotu do tego typu
działalności przesądzi o istnieniu samej
dyscypliny.
Druga sesja plenarna, moderowana
przez dr Mälksoo, była próbą znalezienia
odpowiedzi na pytanie: jak będzie wyglądało następne 100 lat nauki o stosunkach
międzynarodowych (The Next 100 Years of
IR: How To?). Głos zabrali przedstawiciele
University of Oxford, University of St
Andrews, Danish Institute for International
Studies, wiedeńskiego Webster University
oraz genewskiego Graduate Institute of
International and Development Studies.
I tak, dr Louise Fawcett z Oksfordu
zwróciła uwagę, że w obecnej chwili wydziały stosunków międzynarodowych są
coraz bardziej zdominowane tylko przez
dwa tematy: rolę sztucznej inteligencji
oraz cyberbezpieczeństwo. Uczeni zainteresowani rozwijaniem badań powiązanych
z tą tematyką są w stanie z łatwością
pozyskać środki na tego typu aktywność.
Jednak zdaniem dr Fawcett prowadzi to do
sytuacji, gdy dwa kluczowe dla istnienia
nauki o stosunkach międzynarodowych
obszary wiedzy są lekceważone. W efekcie
badania nad historią stosunków międzynarodowych oraz studia regionalne są odsuwane na boczny tor z uwagi na oskarżenia
o to, że nic nie wnoszą do współczesnej
nauki i że są za bardzo skupione na badaniach empirycznych, zamiast generować
innowacyjne koncepcje teoretyczne.
Z kolei dr Vassilios Paipais z St
Andrew krytycznie ocenił obecną modę
w zakresie egzaltowania się nowinkami
terminologicznymi. Poddał pod rozwagę
kwestie tego, czy rzeczywiście możemy
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mówić o pluralizmie w nauce o stosunkach międzynarodowych, skoro spora
część badań jest finansowana i przez to
kontrolowana przez władze państwowe.
Zwrócił uwagę, że choć istnieje tendencja
do deklarowania, że prowadzi się krytyczne względem zastanego stanu badania,
w rzeczywistości niewiele osób to robi.
Ocenił, że podkreślanie w nauce nieuchronności zbliżających się kataklizmów,
w tym klimatycznego, może mieć związek
z szerzącym się nihilizmem w obliczu
przeczuwanej globalnej katastrofy. Zdaniem dr. Paipaisa w nauce o stosunkach
międzynarodowych jesteśmy świadkami
swoistego danse macabre naszych czasów,
co buduje obraz świata, w którym nie ma
nadziei dla naszego pokolenia.
Kolejne dwa dni EWIS uczestnicy
spędzili w ramach poszczególnych warsztatów. Ich tematyka była wyraźnie zróżnicowana i obejmowała takie kwestie jak
nihilizm i prawda w nauce o stosunkach
międzynarodowych, zarządzanie sojuszami w XXI wieku, rywalizacja mocarstw na
obszarze postsowieckim, związki między
dyplomacją a nauką, zmiany i rola opinii
publicznej w polityce zagranicznej, podmioty zarządzające migracją, sankcje UE,
globalne zarządzanie, rola mórz w stosunkach międzynarodowych, wojna informacyjna, lata 20. XX wieku w nauce o stosunkach międzynarodowych, międzynarodowa
ekonomia polityczna, przyszłość teorii
realizmu, inwigilacja i transparentność
w relacjach transatlantyckich oraz projekt
futurystycznej encyklopedii polityki międzynarodowej XXI wieku.
W przerwie między pierwszym a drugim dniem warsztatów doskonałą okazją
do integracji i poznania miasta było spotkanie zorganizowane na terenie dawnej
cygarfabryki przy ul. Dolnych Młynów.
Goście byli zachwyceni autentycznością
miejsca oraz różnorodnością oferty zapewnianej przez puby i restauracje.
SIECIOWANIE
Od samego początku krakowskim organizatorom, w ramach trwających półtora
roku przygotowań, przyświecał cel w postaci umożliwienia udziału w warsztatach
jak największej liczby badaczy z Polski,
w szczególności z UJ. EWIS – jako ważny
węzeł integrowania europejskich badaczy i inkubator zespołowych projektów
wydawniczych i grantowych – charakteryzował się dotychczas minimalnym

udziałem badaczy z Polski. Dla przykładu,
w warsztatach w 2018 roku w Groningen
wśród kilkuset uczestników była zaledwie
jedna osoba z polskiej uczelni.
Organizacja warsztatów w Polsce,
a przez to ograniczenie kosztów transportu i zakwaterowania, nie była jedynym
narzędziem zwiększenia partycypacji
Polaków w tym przedsięwzięciu. UJ wynegocjował z EISA pulę miejsc całkowicie
zwolnionych z opłaty w przypadku osób
związanych z naszym Uniwersytetem,
a także 50-procentową zniżkę dla zgłoszeń
dokonanych przez członków PTSM.
Miarą osiągnięcia celów są dwie
liczby. W stosunku do warsztatów z 2018
roku w 2019 odnotowano 30-krotny wzrost
udziału przedstawicieli z Polski. W praktyce oznaczało to, że 10 procent wszystkich
uczestników EWIS pochodziło z Polski.
Jeszcze większą wagę ma drugi wskaźnik. W 2018 roku wśród zgłaszających
warsztaty nie było żadnych przedstawicieli
z Polski. Tymczasem w 2019 roku aż cztery warsztaty były kierowane lub współkierowane przez przedstawicieli polskiego
środowiska naukowego. Oznacza to, że 15
procent kierownictwa warsztatów znalazło
się w polskich rękach.
Oczywiście, EWIS nie jest pierwszym
tego typu przedsięwzięciem z zakresu
nauk o polityce w Polsce. Poza konwencją
CEEISA w 2012 roku w Krakowie, w 2013
odbyła się VIII konferencja EISA w Warszawie, w 2016 miała miejsce konferencja
Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (International Political Science
Association, IPSA), zaś we wrześniu 2019
we Wrocławiu odbędzie się główna konferencja Europejskiego Konsorcjum Badań
nad Polityką (ECPR).
EWIS jest więc częścią szerszego trendu wpisywania polskich nauk o polityce,
w tym w szczególności nauki o stosunkach
międzynarodowych, w europejską sieć
badaczy stosunków międzynarodowych.
Przy tym unikatowy charakter przyjętej
formuły – pozwalającej na pogłębienie
integracji w zamkniętych grupach przez
kilka dni – ma największe szanse na zrealizowanie w dłuższej perspektywie czasowej wspólnych projektów wydawniczych
i grantowych.
Nie dziwi więc, że po zakończeniu
konferencji prof. Gruszczak stwierdził,
że Udało nam się zdecydowanie zwiększyć udział Polaków w EWIS. Liczę na
kontynuację nie tylko w kontekście kolejnych warsztatów i konferencji EISA, ale

i działań networkingowych, w tym okazji
do udziału we wspólnych publikacjach
i projektach badawczych.

Przypadające w 2019 roku stulecie
dyscypliny nadało wysoką rangę kolejnej
edycji EWIS, co postanowił wykorzystać
ośrodek badań nad stosunkami międzynarodowymi z UJ i co zaowocowało staraniami o status gospodarza kolejnej edycji tego
wydarzenia. Zgoda EISA na powierzenie
organizacji EWIS Krakowowi, jednemu
z pierwszych miast spoza Europy Zachodniej goszczącemu tego typu warsztaty, nie
byłaby możliwa, gdyby nie dwa czynniki.
Po pierwsze, wynikało to z dotychczasowych osiągnięć organizacyjnych
krakowskich badaczy. W ciągu ostatnich
lat Uniwersytet Jagielloński gościł wiele
prestiżowych przedsięwzięć z zakresu
nauki o stosunkach międzynarodowych.
W 2012 roku odbywała się tu IX konwencja
CEEISA. Od 2015 regularnie organizowane
są konferencje dotyczące problematyki
bezpieczeństwa: Jagiellońska Konferencja
Bezpieczeństwa o zasięgu krajowym oraz
międzynarodowa, a także anglojęzyczna
Jagellonian Interdisciplinary Security
Conference. W 2017 roku na UJ miała
miejsce VII konwencja PTSM – największa
z dotychczasowych dorocznych konwencji, która przyciągnęła prawie 150 badaczy.
UJ we współpracy z prężnie działającym
krakowskim oddziałem PTSM organizuje
także wykłady i warsztaty z udziałem największych sław nauki o stosunkach międzynarodowych, czego przykładem była
wizyta prof. Johna Mearsheimera w 2015
i prof. Petera Katzensteina w 2017 roku.
Sukces zabiegów UJ o prawo do organizacji EWIS nie byłby też możliwy bez
wsparcia jedynej afiliowanej w Europie
Środkowej członkini zarządu EISA dr
hab. Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, która zapewniła poparcie dla
tej propozycji ze strony władz stowarzyszenia.
Specyfika tego wydarzenia wymagała
odpowiedniej infrastruktury w postaci
auli na 300 osób w dniu otwarcia oraz
około trzydziestu multimedialnych sal
dostępnych przez kilka kolejnych dni.
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, czekający na zakończenie remontu budynku przy ul. Reymonta 4, nie mógł samodzielnie zapewnić
odpowiedniej bazy. W związku z tym
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Druga sesja plenarna pt. The Next 100 Years of IR: How To? Od lewej: dr Maria Mälksoo (University of Kent
in Brussels), prof. Louise Fawcett (University of Oxford), dr Vassilios Paipais (University of St Andrews),
dr Anatoly Reshetnikov (Webster University in Vienna), dr Rens van Munster (Danish Institute for International
Studies), prof. Anna Leander (Graduate Institute in Geneva)

organizacja EWIS nie mogłaby dojść do
skutku, gdyby nie pomoc udzielona ze
strony władz dziekańskich Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbiety Górskiej
i dr. hab. Władysława Witalisza, dziekana
Wydziału Prawa i Administracji UJ prof.
Jerzego Pisulińskiego, a także dyrektora
Instytutu Psychologii UJ dr. hab. Michała
Wierzchonia, profesora UJ.
Ważne rolę odegrało także profesjonalne podejście pracowników administracyjnych obsługujących budynki,
w szczególności mgr. Łukasza Żurawia
z IP UJ, mgr. Michała Pękali odpowiadającego za budynki WF UJ, mgr. Michała
Krupy z Auditorium Maximum UJ, oraz
personelu Centrum Dydaktycznego WPiA.
Wydarzenia tej rangi co EWIS doskonale pokazują, że długofalowe inwestycje
UJ w infrastrukturę nie tylko zapewniają
bieżącą obsługę procesu dydaktycznego,
ale są niezbędne dla rozwoju kontaktów
międzynarodowych naszej Uczelni i wpisywania jej w wirtualne sieci naukowców
funkcjonujących w poszczególnych dyscyplinach.
Przedsięwzięcie tej skali precyzyjnie też
obrazuje niezbędność współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach UJ. W realizację
EWIS byli zaangażowani przedstawiciele
trzech jednostek INPiSM UJ: w pierwszym
rzędzie prof. Artur Gruszczak z Zakładu
Bezpieczeństwa Narodowego i dr Magdalena Kozub-Karkut z Zakładu Teorii
Polityki i Państwa, a także prof. Andrzej
Mania i dr Tomasz Pugacewicz z Katedry Polityki Międzynarodowej i Historii
Dyplomacji. Projekt był wspierany przez

dyrekcję INPiSM UJ oraz przez władze
dziekańskie WSMiP UJ, w szczególności
przez prodziekana ds. dydaktycznych dr.
hab. Pawła Laidlera, profesora UJ.
Zrealizowanie projektu nie byłoby też
możliwe bez wsparcia studenckich wolontariuszy, rekrutujących się głównie spośród
studentów politologii, oraz obcokrajowców uczestniczących w anglojęzycznych
programach studiów na WSMiP: MA in
International Security and Development
(ISAD) i BA in International Relations and
Area Studies (IRAS).
Przedsięwzięcia tej skali nie udałoby się też zrealizować bez wsparcia ze
strony zewnętrznych partnerów. Tutaj
największe znaczenie miało Europejskie
Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych, mające wieloletnie doświadczenie
w tym zakresie. Kluczową rolę odegrała
dr Mälksoo jako współprzewodnicząca
komitetu programowego i jednocześnie
sekretarz wykonawczy EISA. Istotną rolę
spełniło Polskie Towarzystwo Studiów
Międzynarodowych w zakresie wsparcia
instytucjonalnego i udostępnienia swojej
sieci kontaktów. Tu kluczowe znaczenie
miała przychylność szefa Towarzystwa
prof. Edwarda Haliżaka oraz przewodniczącego krakowskiego oddziału prof. Andrzeja Mani. Wreszcie ważną rolę odegrała
Gmina Miejska Kraków, która doceniła
rangę warsztatów i postanowiła wesprzeć
finansowo organizację konferencji.

Tomasz Pugacewicz

Katedra Historii Dyplomacji
i Polityki Międzynarodowej UJ
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SYMPOZJUM SŁOWACKO-POLSKIE
W 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki

Z

że krakowska słowacystyka cieszy się
wśród kandydatów na studia niesłabnącym
zainteresowaniem. Podziękowała Konsulatowi Generalnemu w Krakowie oraz
Instytutowi Słowackiemu w Warszawie za
finansowe wsparcie uroczystości. Podczas
spotkania głos zabrali także kierownik
Zakładu Filologii Słowackiej dr hab. Zbigniew Babik, profesor UJ, oraz Slavomír
Nagy, który, dziękując za zaproszenie
w imieniu swoim i konsula generalnego
dr. Tomáša Kašaja, zaznaczył, że trudno
sobie wyobrazić charakter współczesnej
dynamiki na krakowskim rynku pracy
bez zasilających go absolwentów filologii
słowackiej, znajdujących zatrudnienie
w międzynarodowych korporacjach
outsourcingowych. Dyrektor Instytutu
Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka
podkreślił wagę rozgrywającej się na wielu
poziomach współpracy kierowanej przez
siebie instytucji z pracownikami Zakładu

Filologii Słowackiej oraz absolwentami
i studentami słowacystyki, zwłaszcza
w zakresie popularyzacji kultury i literatury słowackiej w Polsce. Głos zabrały
również doc. PhDr. Jana Pekarovičová,
PhD., kierownik Studia Academica Slovaca – specjalistycznego centrum w ramach
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, zajmującego się glottodydaktyką,
czyli nauką języka słowackiego jako
obcego, oraz mgr Lujza Urbancová, PhD.,
językoznawczyni, prodziekan do spraw
współpracy międzynarodowej i rozwoju
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, centrum najbardziej prężnych studiów polonistycznych w Republice Słowackiej. Obie
przyznały, że współpraca z krakowską
słowacystyką od lat odbywa się w atmosferze życzliwego profesjonalizmu i pełnej
zapału naukowości. Część oficjalną sympozjum zakończyło wystąpienie studenta
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okazji 50. rocznicy istnienia krakowskiej słowacystyki, która – jako
osobny kierunek pięcioletnich studiów
magisterskich – w październiku 1968 roku
wyodrębniła się z bohemistyki, w dniach
4–5 czerwca 2019 w Instytucie Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste słowacko-polskie
sympozjum. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz dziekańskich, dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ
w osobie dr hab. Magdaleny Dyras, konsul
słowacki w Krakowie Slavomír Nagy, dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie
Adrián Kromka oraz zaproszeni goście.
Sympozjum otwarła dziekan Wydziału
Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska,
która podkreśliła wagę badań słowacystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
i ich wpływ na integrację kulturalną w tej
części Europy. Zgromadzonych gości
powitała dyrektor Instytutu, akcentując,

Zamek w Bratysławie
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II roku Kacpra Mroźnika, który, posługując się płynną słowacczyzną, przedstawił
zalety studiowania języka i literatury
słowackiej oraz nakreślił perspektywy
zawodowe słowacystów.
Kolejna część słowacko-polskiego
sympozjum poświęcona została instytucjonalnej historii krakowskiej słowacystyki,
jak również historii słowacystycznych
badań językoznawczych i literaturoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Trzy uzupełniające się referaty wygłosili tu
pracownicy Zakładu Filologii Słowackiej:
dr hab. Maria Papierz, emerytowana profesor UJ, dr hab. Zbigniew Babik, profesor
UJ, i dr Aleksandra Hudymač. Części tej
przewodniczyła dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel. W pierwszym referacie prof.
Papierz przedstawiła sylwetki dwóch osób,
które stały u początków krakowskiej instytucjonalnej słowacystyki: Danuty Abrahamowicz (1937–1995) i Štefana Druga
(1931–2011). Dzięki zaangażowaniu tej
pierwszej, z wykształcenia bohemistki,
powstały w 1968 roku pierwsze pięcioletnie studia słowacystyczne. Funkcjonowały
one w ramach najpierw Katedry Filologii
Słowiańskiej, która w 1974 roku przekształciła się w Instytut Filologii Słowiańskiej, podzielony następnie wewnętrznie
na dwa Zakłady: Języków Słowiańskich
i Literatur Słowiańskich. Osobna katedra filologii słowackiej założona została
w 1994 roku, a jej pierwszym kierownikiem był prof. Zdzisław Niedziela, po
nim zaś dr hab. Halina Mieczkowska,
emerytowana profesor UJ. Štefan Drug był
zaś pierwszym lektorem native-speakerem
języka słowackiego, wykładowcą literatury słowackiej i zagorzałym popularyzatorem słowackiej kultury w Polsce. Maria
Papierz zwróciła również uwagę, że cały
Instytut Filologii Słowiańskiej, w tym
też krakowska słowacystyka, ewoluował
od studiów czysto filologicznych po
takie, których profil został wzbogacony
o przedmioty kulturoznawcze i przekładoznawcze. Sam zaś Instytut przez lata
był siedzibą Polsko-Słowackiej Komisji
Nauk Humanistycznych, działającej pod
auspicjami Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego RP.
W swoim referacie dr hab. Zbigniew
Babik podkreślił, że zainteresowanie
językiem słowackim rozwijało się na
Uniwersytecie bardzo powoli. Pierwszy
artykuł mu poświęcony wyszedł spod pióra

1. Od lewej: dyrektor IFS prof. Magdalena Dyras, dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska,
kierownik Zakładu Filologii Słowiańskiej prof. Zbigniew Babik; 2. Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie
Slavomír Nagy (z prawej); 3. Od lewej: dyrektor IFS UŚ dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. Joanna
Goszczyńska – Instytut Slawistyki PAN, adiunkt w Zakładzie Filologii Słowackiej dr Rafał Majerek;
4. Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka (z prawej)

Władysława Bobka w 1937 roku. Kontakty
językoznawstwa polskiego i słowackiego
zintensyfikowały się w okresie powojennym (badania Mieczysława Karasia,
Alfreda Zaręby i kontynuacja wcześniejszych badań Zdzisława Stiebera), do końca
lat 70. trudno jednak mówić o istnieniu
w Krakowie słowacystycznego środowiska językoznawczego. Ukształtowało się
ono dopiero dzięki absolwentkom pierwszych lat specjalizacji słowacystycznej:
Halinie Mieczkowskiej, Marii Papierz,
Elżbiecie Orwińskiej-Rużiczce i Zofii
Jurczak-Trojan (autorki dwutomowego
Słownika słowacko-polskiego), a następnie
dzięki kolejnemu pokoleniu, do którego
należy również autor referatu. W słowacystycznych badaniach językoznawczych
dominuje dziś tematyka synchroniczna,
w ujęciu kontrastywnym i konfrontatywnym, oraz zainteresowanie słowacką
fonologią historyczną i onomastyką
słowacką (badania dr. hab. Zbigniewa
Babika). W swojej krótkiej historii słowacystycznych badań literaturoznawczych
dr Aleksandra Hudymač zaakcentowała,
że wyrastają one z ogólnosłowiańskich
i polonistycznych (z silnym ukierunkowaniem na komparatystykę) zainteresowań
badawczych ich pionierów. Początki badań
słowacystycznych związane są z postacią
prof. Tadeusza Stanisława Grabowskiego
i, zamordowanego w Auschwitz, doc. Wła-

dysława Bobka. Ten ostatni jest autorem
pionierskich na gruncie polskim Dziejów
literatury słowackiej w zarysie.
Nowy rozdział badań komparatystycznych otworzyły prace prof. Marii
Bobrownickiej, która wykształciła duży
zespół badaczy literatur słowiańskich.
Rozwój badań słowacystycznych nie byłby
też możliwy bez działalności naukowej
ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii
Słowiańskiej i pierwszego kierownika Katedry Filologii Słowackiej prof.
Zdzisława Niedzieli. Dziś w Zakładzie
Filologii Słowackiej poszukiwania badawcze dotyczące literatury słowackiej
koncentrują się na zagadnieniach starszej
literatury, kwestiach odnoszących się do
wieku XIX i problematyki tożsamościowej
oraz na najbardziej aktualnych nurtach
produkcji literackiej południowych sąsiadów. Kwestie te podejmują w swoich
książkach i artykułach dr hab. Barbara
Suchoń-Chmiel, dr Rafał Majerek, dr
Aleksandra Hudymač i doktorantka mgr
Monika Sagało. Dopełnieniem tych rozważań była, prowadzona przez dr. Rafała
Majerka, dyskusja panelowa z udziałem
prof. Joanny Goszczyńskiej (byłej dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej i pracownika Instytutu Slawistyki
PAN) i dr hab. Marioli Szymczak-Rozlach
(dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
UŚ) poświęcona historii badań słowacy-
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Od lewej: adiunkt w Zakładzie Filologii Słowackiej
dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel, adiunkt w Zakładzie Filologii Słowackiej
dr Aleksandra Hudymač
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stycznych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim. Dyskusja
dotyczyła kwestii historycznych, a więc
pojawienia się na obu uniwersytetach kierunku słowacystycznego i jego powolnego
emancypowania się wobec bohemistyki,
obecnej struktury obu ośrodków naukowych, cech charakterystycznych polskich
badań słowacystycznych (między pluralizmem badawczym a preferencją wobec
konkretnych zagadnień), problematyki odbioru polskich badań na Słowacji i modeli
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Z archiwum Aleksandry Hudymač

Od lewej: prof. Maria Papierz, adiunkt w Zakładzie Filologii Słowackiej dr Rafał Majerek,
PhDr. Jana Cviková, PhD. – Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie

Goście i organizatorzy sympozjum słowacystycznego

kształcenia słowacystycznego na polskich
uniwersytetach.
W drugiej, popołudniowej, części sympozjum, któremu przewodniczyła dr hab.
Maria Papierz, głos oddany został przybyłym na sympozjum gościom. Wysłuchano
pięciu referatów poświęconych kwestiom
języka, glottodydaktyki, literatury i współczesnych słowackich masmediów. Docent
PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. z SAS UK
w Bratysławie, zaprezentowała problematykę lingworealiów w kontekście międzykulturowym i w aspekcie nauki języka słowackiego jako obcego (Lingvoreálie v interkultúrnom kontexte), prof. PhDr. Danuša
Serafínová, PhD. z Katedry Dziennikarstwa
UK, wygłosiła referat na temat rozwoju
masmediów na Słowacji i zarysowała ich
współczesną panoramę (Systém masmédií
v SR – vývin a súčasný stav), słowacka
działaczka feministyczna i akademiczka
ze Słowackiej Akademii Nauk PhDr.
Jana Cviková, PhD., mówiła o znaczeniu
i formach kobiecej tradycji literackiej
(O význame a podobách ženskej literárnej
tradície), mgr Lujza Urbancová, PhD.,
w swoim wystąpieniu skoncentrowała się
na problematyce kontekstowego znaczenia
poszczególnych leksemów (Socializovaný
význam lexém), zaś mgr Ján Hacek, PhD.,
opowiadał o najbardziej spektakularnych,
ujawnionych przez dziennikarzy, aferach

finansowych w RS, w kontekście zjawiska
ruchu otwartych źródeł i dziennikarstwa danych (Otvorené zdroje a dátová žurnalistika
na Slovensku). Podsumowaniu sympozjum
przygotowanego przez dr. Rafała Majerka
towarzyszył pokaz zdjęć dokumentujących
– w aspekcie profesjonalnym i prywatnym
– 50 lat dziejów krakowskiej słowacystyki.
Kolejny, ostatni już, dzień słowacko-polskiego sympozjum wypełniły warsztaty
lektoratowe dla wszystkich lat słowacystów, prowadzone przez członkinie zespołu
Studia Academica Slovaca: mgr Helenę
Ľos Ivoríkovą, PhD., i mgr Michaelę Mošaťovą, PhD.
Sympozjum zamknęła niezwykle interesująca dyskusja na temat kategorii gender
we współczesnej literaturze słowackiej
i słowackiej nauce o literaturze (Rodový
aspekt v súčasnej slovenskej literatúre a literárnej vede) z udziałem prof. PhDr. Marty
Součkovej, PhD. z Instytutu Słowacystyki
Uniwersytetu Preszowskiego, i PhDr. Jany
Cvikovej, PhD. ze Słowackiej Akademii
Nauk w Bratysławie.
Naukowe spotkanie polskich i słowackich słowacystów potwierdziło niezwykłą
integrację społeczności slawistycznej
i dało nadzieję na kolejne lata owocnej
współpracy.

Aleksandra Hudymač

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

JESTEŚ WAŻNY DO OSTATNIEJ CHWILI ŻYCIA
Otwarta konferencja naukowa

24

października 2019 o godzinie
9 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie rozpocznie się
V edycja konferencji naukowej Opieka
paliatywna i hospicyjna – medycyna,
humanizm, wolontariat, w tym roku pod
hasłem Jesteś ważny do ostatniej chwili
życia – opieka hospicyjna dla wszystkich?
Konferencja, organizowana wspólnie
przez Uniwersytet Jagielloński, UJ Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół
Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
w Krakowie oraz Samorząd Studentów UJ,
zbiega się w obchodzonym od kilkunastu
lat w połowie października Światowym
Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej,
wpisując się tym samym w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo na los
ludzi chorych i cierpiących.
Konferencja, pod honorowym patronatem Medycznego Centrum Kształcenia

Podyplomowego, ma charakter otwarty,
udział w niej jest bezpłatny. Skierowana
jest do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów,
wolontariuszy, organizacji społecznych
i pozarządowych oraz wszystkich zaangażowanych lub zainteresowanych
opieką paliatywną i hospicyjną. Konferencji towarzyszą warsztaty dotyczące
komunikowania się z ludźmi chorymi
i ich rodzinami.
Uczestnicy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wyrażą taką prośbę, otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a lekarzom
zostaną przyznane punkty edukacyjne
za udział w konferencji oraz za udział
w wybranych warsztatach. Podczas V
edycji konferencji zostaną omówione,
między innymi, następujące kwestie: czy
lepiej leczyć ból w szpitalu czy w domu,
dla kogo, kiedy i jak powinna być zorganizowana opieka paliatywna w jej

podstawowym zakresie, dotycząca każdej
specjalności medycznej, także medycyny rodzinnej, oraz jakie są najczęstsze
problemy w jej sprawowaniu. Podjęta
zostanie próba odpowiedzi na pytanie,
czym jest medycyna integracyjna u chorych na nowotwór, jakie są wyzwania
w opiece paliatywnej i hospicyjnej, przedstawione zostaną postawy pielęgniarek
wobec umierania i śmierci, omówione
będą aspekty dotyczące wolontariatu,
a szczególnie przygotowania do opieki
nad chorymi, a także problemy prawne
związane z obowiązkami i uprawnieniami
bliskich w opiece czy realizowaniu praw
pacjenta. Odbędą się również warsztaty
w sześciu aspektach tematycznych do
wyboru.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.paliatywna.
uj.edu.pl

Wojciech Kochan

50 LAT SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ
I

W jubileuszowej sesji wzięli udział słuchacze kursów letnich

Uroczystego otwarcia letniej sesji
dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
podkreślając, że Szkoła Języka i Kultury

Uczestnicy uroczystości w auli Wydziału Polonistyki UJ; 4 lipca 2019
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Polskiej UJ to najstarsza i największa tego
typu instytucja w Polsce, która nieprzerwanie od 50 lat, obok intensywnych kursów
Fot. Anna Wojnar

nauguracja 50. sesji Szkoły Języka
i Kultury Polskiej UJ odbyła się w auli
Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Ingardena 3. W jubileuszu uczestniczyli obecni
i dawni pracownicy Szkoły oraz ponad 200
słuchaczy tegorocznych kursów. Gości powitała zastępca dyrektora Centrum Języka
i Kultury Polskiej w Świecie UJ dr Adriana
Prizel-Kania. Przypominała, że w 1969 roku,
z inicjatywy prof. Eugene’a Kusielewicza
z Fundacji Kościuszkowskiej, przy wsparciu
rektora UJ prof. Mieczysława Klimaszewskiego, zapadła decyzja o uruchomieniu
letniego kursu języka i kultury polskiej dla
młodzieży polonijnej. Dzięki temu na Uniwersytet Jagielloński przyjechała pierwsza
grupa studentów z USA, aby wziąć udział
w zajęciach zorganizowanych przez nowo
powstałą Szkołę. – Podobnie jak wówczas,
również i dzisiaj wśród naszych słuchaczy
dominują osoby mogące wykazać się polskimi korzeniami, ale jest też wielu obcokrajowców, których do zapisania się na kurs
skłania chęć studiowania właśnie w Polsce
i zainteresowanie szeroko pojętą slawistyką –
mówiła dr Adriana Prizel-Kania.

języka polskiego, oferuje studentom także
wykłady z zakresu polskiej historii, kultury i sztuki oraz zagadnień społecznych
i ekonomicznych.
Podkreśleniem wyjątkowości wydarzenia było przyznanie Szkole srebrnego
medalu Plus Ratio Quam Vis, który rektor
UJ prof. Wojciech Nowak przekazał na
ręce dyrektora Centrum Języka i Kultury
Polskiej w Świecie dr. hab. Waldemara
Martyniuka. Laudację wygłosił prodziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Jarosław Fazan. Poinformował, że co roku
w sesjach letnich uczestniczy kilkuset
obcokrajowców, którzy przyjeżdżają z kilkudziesięciu krajów świata. Przypomniał
również, że dla młodzieży w wieku od
13 do 17 lat Szkoła organizuje obozy
językowe „Lato Odkrywców”, a dla absolwentów szkół średnich, którzy planują
dalsze kształcenie w Polsce, wakacyjne
kursy przygotowujące do studiów. Tradycją jest także, że na uroczyste wykłady
inaugurujące sesje letnie zapraszani są
wybitni przedstawiciele polskiej nauki,
kultury i polityki. Byli wśród nich,
między innymi, Czesław Miłosz, Jerzy
Buzek, prof. Norman Davies, Andrzej
Wajda, Ryszard Kapuściński, Adam
Zagajewski. Warto także wspomnieć, że
w 2000 roku minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej nagrodził
Szkołę dyplomem za wybitne zasługi dla
promocji Polski w świecie. Czterokrotnie
też, w latach 2002–2015, Szkoła była

Moment wręczenia medalu. Od lewej: dr Adriana Prizel-Kania, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prof. Jarosław Fazan, dr hab. Waldemar Martyniuk

nagradzana prestiżowym dyplomem European Language Label, przyznawanym
przez Komisję Europejską za nowatorskie
inicjatywy w nauczaniu języków obcych
(w tym przypadku języka polskiego jako
obcego).
Łaciński tekst dyplomu odczytała
dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof.
Renata Przybylska. Dziękując za medal,
dr hab. Waldemar Martyniuk podkreślił,

że wyróżnienie przyjmuje w imieniu
wszystkich pracowników Szkoły, którzy,
w ciągu tych 50 lat, poświęcili się pracy
na rzecz promocji języka i kultury polskiej w świecie.
Jubileuszowe spotkanie zakończył
wykład dr. hab. Waldemara Martyniuka
zatytułowany 50 Years of Doing Things
with Words – the Polish Way.

AWoj
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CZYLI POEZJA STAROPOLSKA PO FRANCUSKU
C

poezji sarmackiej po raz pierwszy przetłumaczonej na język francuski1. Książka
jest wspólnym dziełem nieżyjącej już prof.
Anny Drzewickiej – wybitnej mediewistki
i autorki wielu przekładów poetyckich2,
oraz prof. Jacka Kowalskiego – historyka
sztuki, poety, pieśniarza, niestrudzonego
propagatora tradycji sarmackiej. Ostatnie
lata przyniosły wiele publikacji na temat
sarmatyzmu, proponujących nowe odkrycia
i interpretacje, a przede wszystkim rewidu-

Katarzyna Dybeł

o to jest poezja sarmacka? To poezja
tworzona w Sarmacji przez Sarmatów,
czyli szlacheckich obywateli Republiki
i Królestwa zarazem. Poezja społeczności
żarliwie katolickiej, choć, o dziwo, niewykluczającej inaczej wierzących. Poezja
mocarstwa (wpierw rzeczywistego, w XVIII
wieku już tylko nominalnego). [...] Poezja
„nieeuropejska” i zarazem ściśle „europejska”. Niezwykle obfita, acz nierówna...
Te słowa wprowadzają w lekturę wyboru

W głębi gospodarze spotkania: prof. Wacław Rapak, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ,
oraz dr hab. Joanna Gorecka-Kalita
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jących pokutujące przez wiele dziesięcioleci negatywne stereotypy. Wpisując się
w ten kontekst, książka obojga uczonych
odpowiada na nowe wyzwanie, jakim jest
zapoznanie zachodnich amatorów literatury
dawnej z egzotycznym dla nich dziedzictwem poezji staropolskiej.
Publikacja łączy w sobie zalety książki
naukowej (obszerny wstęp pióra Jacka
Kowalskiego, przedstawiający pryncypia
tradycji sarmackiej; szczegółowe noty
biograficzne o każdym z autorów), artystycznej (bogaty wybór rycin z epoki)
i jednocześnie popularnej (erudycyjne
komentarze wyrażone lekkim i barwnym

Goście wieczoru: prof. Kazimierz Korus, prof. Regina Bochenek-Franczakowa, prof. Elżbieta Górska
(dziekan Wydziału Filologicznego UJ), prof. Barbara Sosień

Fot. Andrzej Głuc

stylem). Podział tematyczny kolejnych części antologii odzwierciedla najistotniejsze
punkty odniesienia mentalności polskiego
szlachcica i wprowadza w świat jego wyobraźni: Ziemia i niebo, wojna, miłość,
wiara i wolność, nabożność powszednia
i maryjna. Całości dopełnia współczesny
Appendix zawierający pięć własnych
utworów poetycko-muzycznych Jacka
Kowalskiego, odwołujących się do tradycji
oraz poetyki sarmackiej. Ze względu na swą
dwujęzyczność (wszystkie wiersze, a także
wstęp, noty biograficzne i nota o tłumaczce,
wydrukowane są „en regard” w dwóch wersjach: polskiej i francuskiej) antologia jest
interesująca w równej mierze dla czytelnika
francuskiego i polskiego.
Przetłumaczenie „nieprzetłumaczalnego
idiomu sarmackiego” wydawało się wy-

Prof. Jacek Kowalski prezentuje książkę

zwaniem niemożliwym. Jak przełożyć jego
„chropowatość, jędrność, zamaszystość” na
francuszczyznę, od XVII wieku przyciętą
pod sznurek sztywnych reguł sformułowanych przez Akademię Francuską? A jednak,
dzięki niezwykłej wrażliwości językowej
i poetyckiej Anny Drzewickiej teksty Kocha-

Iwona Konieczkowska interpretuje teksty z antologii

nowskiego, Szarzyńskiego, Kochowskiego,
Karpińskiego, Baki i wielu innych brzmią,
wzruszają, a nowa galijska szata nie jest dla
nich ani sztuczna, ani krępująca.
Promocja książki odbyła się w dwóch
odsłonach: w marcu 2019 roku w Paryżu
w ramach dorocznego Salon du Livre,
a 25 kwietnia w Krakowie na Wydziale Polonistyki UJ. Podczas krakowskiego spotkania, zorganizowanego w formie homagium
dla Pani Profesor Anny Drzewickiej, zabrali
głos jej przyjaciele i wychowankowie:
dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
UJ prof. Wacław Rapak, prof. Urszula
Dąmbska-Prokop, prof. Jerzy Brzozowski,
dr hab. Joanna Gorecka-Kalita. Uczestnicy

spotkania usłyszeli francuskie teksty z antologii w interpretacji aktorki Teatru STU
Iwony Konieczkowskiej, w wersji wokalnej
wybrane utwory zaprezentował Jacek Kowalski. Całość zakończyła się wspólnym
śpiewaniem zawartych w antologii pieśni
staropolskich po francusku.

Barbara Marczuk

Instytut Filologii Romańskiej UJ
1

2

République sarmate. Anthologie de l’ancienne poésie polonaise / Rzeczpospolita sarmacka. Antologia poezji staropolskiej, Anna Drzewicka (przekłady); Jacek Kowalski (opracowanie i noty), Wydawnictwo Dębogóra, Poznań 2018.
Obszerne wspomnienie o Pani Profesor pióra profesorów Katarzyny Dybeł i Piotra Tylusa ukazało się „Alma
Mater”, nr 199/2018.
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CHCECIE POSŁUCHAĆ DOBREJ, ZACNEJ PIEŚNI?
J

przygotowujące czytelnika do przyswojenia erudycyjnych treści: Rozproszeni
w ogromie kościoła, słuchający w ciszy,
ile pojmują z tego strumienia słów oni,
illiterati, indoctum vulgus, lud, któremu
niedostępne są księgi i język ksiąg – łacina? [...] Nawet w zromanizowanej od
wieków Galii jest to już czas, gdy przepaść
między łaciną uczonych a wywodzącym się
z tejże łaciny językiem prostaczków została
w pełni dostrzeżona, zaakceptowana, i wyciągnięto z jej istnienia wnioski praktycz-

ne. Za czasów Karola Wielkiego, w roku
813, zebrani na synodzie w Tours biskupi
zalecają kaznodziejom tłumaczenie kazań
in linguam gallicam aut theotiscam [...]2.
Naukowe informacje, gruntowne,
rzetelne, wyczerpujące, przeplatają
się z narracją unaoczniającą, która nie
pozwala zapomnieć o tym, że fakty,
o których w książce mowa, zakorzenione
są w rzeczywistym, głębokim i emocjonalnym doświadczeniu sprzed wieków.
Za sprawą Anny Drzewickiej doświad-

Biblioteka Narodowa Francji

est wczesny ranek. Wnętrze wysokiej
nawy zalega mrok. Z rozjaśnionego
migotem świec centrum kościoła, z prezbiterium, płynie niespiesznym strumieniem
jednostajna, chóralna recytacja. Wspólny
głos braci wznosi się, zatrzymuje, opada,
chór odpowiada chórowi. Jutrznia1.
Ten opis od razu uwodzi swoim niemal
inkantacyjnym rytmem, wciąga malarską
sugestywnością, sprawia, że chce się
słuchać dalej, że jest się w środku obrazu.
To prawdziwe captatio benevolentiae,

Śmierć Rolanda w bitwie pod Roncevaux, ilustracja z manuskryptu Grandes Chroniques de France, ok. 1455–1460
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czenie to ożywa na naszych oczach: Czy
[wierni] spostrzegli tego mnicha w białej
albie, który podczas trzeciego czytania
przeszedł wśród nich [...], a potem potajemnie, latenter, znalazł się jakoś tuż przy
grobie i zasiadł tam, cichy i spokojny,
trzymając palmę w ręku? Po czytaniu
rozbrzmiewa trzecie responsorium i teraz już trudno nie zauważyć: oto trzej
bracia [...], niosąc w ręku kadzielnice,
wolnym krokiem zbliżają się ku temu
samemu miejscu, tak jakby czegoś szukali, ad similitudinem querentium quid.
A tamten, widząc ich zbliżających się,
jakby zbłąkanych i poszukujących, zaczyna śpiewać łagodnym głosem: Quem
queritis in sepulchro...?
Szmer przechodzi po kościele. Teraz już
wszyscy wiedzą, co mają przed oczyma.
Oto anioł – zwiastun Zmartwychwstania
rozpoczyna dialog z niewiastami, które
przyszły namaścić ciało Ukrzyżowanego.
[...] Opowiadanie o wydarzeniach wielkanocnego poranka ożywa, staje przed
oczyma wszystkich zgromadzonych3.
Ten malarski niemal opis to jednak nie
dydaktyczny fortel mistrza, zmierzający
do tego, by niejako mimochodem przekazać czytelnikowi pewne konieczne quantum wiedzy. To coś znacznie więcej, i nie
waham się tego ująć nieco patetycznie:
to chęć dzielenia się pięknem i miłością,
i zarażania tą miłością innych. Umiłowanie literatury średniowiecznej to w ujęciu
Pani Profesor nie wyabstrahowana, intelektualna fascynacja, ale szczera miłość –
nierzadko trudna – do bohaterów pieśni
epickich, do świętych i grzeszników ze
średniowiecznych mirakli i dramatów
liturgicznych, a nawet pobłażliwa sympatia dla rzezimieszków i pijaczków
pojawiających się w teatrze komicznym
XIII wieku.
Pewnie, trzeba nam dążyć do zbadania [...] pieśni samej w sobie, jako zjawiska historycznego, w całej specyficzności
jej form, technik, zamierzeń i osiągnięć.
Ale jako czytelnikom – może wolno nam
pozwolić sobie czasem [...] na naiwną
ludzką sympatię dla bohaterów opowieści, na przejmowanie się ich losami4.
Książki, o których tutaj mowa – czyli
przede wszystkim Starofrancuska epopeja rycerska, a także Skupienie i zabawa
oraz, częściowo, Minstrele Maryi Panny
(częściowo, bo jest to zasadniczo antologia przekładów, jednak towarzyszy
jej obszerny wstęp) – rodzą się właśnie
z tego pragnienia wspólnego PRZEŻY-

WANIA, z miłości badacza do przedmiotu
własnych badań, ale też mądrego mistrza
do wdzięcznych uczniów: Książkę tę pragnę zadedykować młodym romanistom,
niedawnym studentom Uniwersytetu
Jagiellońskiego, których uśmiech i wzruszenie niejeden raz pomogły mi uwierzyć,
że epopeja francuska nie jest martwa
i że warto pokusić się o jej przybliżenie
szerszym kręgom czytelniczym5.
Prawdziwa miłość nie poprzestaje na powierzchownym zachwycie:
kto kocha, ten dąży do najpełniejszego i najgłębszego poznania przedmiotu swoich uczuć. Popularyzatorski aspekt działalności naukowej –
często traktowany przez badaczy z pewnym lekceważeniem, jako pośledniejsze
zajęcie, niegodne „punktów” – zawsze
wspierał się u Pani Profesor na niezwykle
solidnym fundamencie niepodważalnej
rzetelności naukowej, wiedzy i erudycji.
Może potrafimy posłuchać pieśni.
A wtedy będzie czas i na przyjrzenie się
zawiłym zagadkom, jakie ta pieśń stawia6.
I tak właśnie się dzieje. Każda,
nierzadko poruszająca rozmaite struny
serca, historia prowadzi do pytań, szukania odpowiedzi, zgłębiania problemu.
Nawet pozornie błahe, acz wielce smakowite opowieści o fortelach Wilhelma
z Orange – jak choćby ta, w której rycerz
musi bronić przed rozbójnikami swoich
spodni – prowadzą do szerszej refleksji nad funkcjonowaniem elementów
humorystycznych w średniowiecznym
tekście: Nasuwa się pytanie, jak rozumieć takie krotochwile i w jakim duchu
je odbierano7.
Prócz naukowej rzetelności, dojrzałej
miłości towarzyszy jeszcze jeden, bardzo
moim zdaniem istotny, aspekt: intelektualna uczciwość, która nie pozwala wybielać, wbrew faktom, przedmiotu swoich
uczuć, która każe „stanąć w prawdzie”
wobec pewnych jego uszczerbków czy
niedoskonałości: Powiedzmy sobie szczerze: wydobywanie z chansons de geste
jedynie oryginalnych scen, patetycznych
lub zabawnych dialogów, ciekawych
przejawów obserwacji psychologicznej
jest maleńką nieuczciwością, polegającą
na wyjadaniu rodzynków z ciasta. Ciasto
natomiast wyrobione jest z surowca dla
dzisiejszego czytelnika raczej ciężko
strawnego8.
W jednym z moich ulubionych fragmentów Pani Profesor cytuje – na dowód
złożoności średniowiecznej religijności

i dla zakwestionowania jej rzekomego prymitywizmu – słowa Wilhelma z Orange,
który ubolewa nad tym, że podczas swego
rycerskiego żywota zgładził wielu ludzi,
w tym Saracenów, których wszak także
„Pan Bóg stworzył”. Uczciwość intelektualna nakazuje jej jednak w tym miejscu
dodać rozbrajające, uroczo sarkastyczne
zdanie: Prawda, że ta skrucha rodzi się
z niezbyt szlachetnych pobudek, bo w momencie irytacji, że mu się to całe grzeszenie w służbie królewskiej nie opłaciło9.
Ale to właśnie ta szczerość zaskarbia
jej zaufanie czytelnika.
Nikt nie twierdzi, że wszystkie chansons de geste są arcydziełami, że każda
ich lessa dźwięczy, jak drogocenny
kruszec. Ale spod pokładów przeciętności
czy nawet miernoty można tego
kruszcu wydobyć nadspodziewanie
dużo. Są bohaterowie, których się nie
zapomina, są sprawy, które znalazły
przed wiekami wyraz przejmujący –
sprawy wszczepione w grunt tamtych
czasów, ale które nagle okazują się
zdumiewająco bliskie i naszym myślom,
i sercom. Są także słowa, wiersze, lessy
tętniące poezją, która się nie starzeje10.
To prawda. Nie miał – szczęśliwie
– racji Jerzy Lisowski, przeciwstawiając we wstępie do swej Antologii
poezji francuskiej wciąż, jego zdaniem,
żywą poetycko lirykę średniowieczną
„niekomunikatywnej”, „uwiędłej” czy
wręcz „niemej” epice, niemającej nic do
powiedzenia dzisiejszemu czytelnikowi.
Pani Profesor – prawdziwa „obrończyni
królestwa bez kresu i miasta popiołów”
– dyskretnie i z właściwą sobie skromnością podejmuje zresztą we wstępie do
swojej książki delikatną polemikę z tak
wyrażonym poglądem: Strzeżmy się
jednak zbyt pochopnego skazywania na
złożenie do lamusa całej biblioteki tekstów poetyckich, stanowiących nie tylko
kapitalne świadectwo czasów, które je
zrodziły, ale także jeden z oryginalnych
głosów, jakimi przez wieki przemawiała
poezja ludzka11.
Wspomniałam przed chwilą o skromności. Bez tej cnoty niewątpliwie portret
Pani Profesor – nie tylko jako człowieka,
nie tylko jako badaczki, ale też jako autorki przywoływanych tu książek – nie
byłby pełny. I tak, wybitnie erudycyjny
rozdział, przedstawiający niezwykle
skomplikowaną problematykę genezy
gatunku epickiego, opatrzony zostaje
tytułem będącym – podobnie jak wszyst-
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kie tytuły rozdziałów – cytatem z pieśni,
tu jednak brzmiącym dość przewrotnie:
Odrzecze kmiotek: o tym ja nic nie wiem12.
Cytat ten powraca w podsumowaniu
rozdziału: Tymczasem, stojąc bezradnie
wobec kłębowiska teorii, najchętniej zajęłoby się postawę owego kmiotka z Charroi de Nîmes, który uczciwie – a może
i sprytnie – odpowiada indagującemu go
[...] Wilhelmowi: ‘O tym ja nic nie wiem/
A już wam kłamstwa powiadał nie będę’13.
Czasami ta powściągliwość pobrzmiewa delikatnie sarkastyczną nutą w ocenie
tego czy innego dzieła czy postaci. Pisząc
o ewolucji estetycznej chanson de geste,
Pani Profesor opisuje zmiany, jakie następują w późniejszych wersjach Pieśni o Rolandzie, na przykładzie sceny śmierci narzeczonej Rolanda, Aldy: Długo nie może
umrzeć z miłości elokwentna panna, musi
przedtem wygłosić swoją rolę. Cóż, może
to i przejaw postępu, awansu społecznego
kobiety, która w klimacie dwornym bardziej niż żołnierskim dochodzi do głosu.
Ale można czasem, w towarzystwie pań
i panienek epopei późniejszej, zatęsknić
za ich starszą siostrą, za tamtą, oksfordzką
Aldą, tak powściągliwą w słowach, a tak
bezkompromisową w miłości, która dla niej
jest jedyną racją życia i śmierci14.

I tak wracamy do miłości – tej najważniejszej racji, by o czymś pisać. Jakkolwiek, jak po wielekroć podkreśla Pani
Profesor, wszelkie poszukiwania zaginionych źródeł, archetypów i filiacji są niewątpliwie chwalebne, to najważniejsza –
i przynosząca najwięcej satysfakcji – jest
jednak uważna lektura istniejących tekstów, wiodąca nas... ku prawdzie artystycznej chansons de geste. Ku tej ubożuchnej
rzeczywistości niedoskonałych, późnych
rękopisów, przeróbek, tekstów niepełnych,
rojących się od błędów i zniekształceń. Ktoś
to kiedyś pisał, ktoś to czytał, ktoś tak –
albo bardzo podobnie – śpiewał. I w tym
skażonym zwierciadle oglądać możemy
więcej niż w najbardziej wyidealizowanych
imaginacyjnych rekonstrukcjach pieśni
zaginionych. To jest naprawdę ‘poezja
żywa’15.
I za to właśnie chciałabym tutaj Pani
Profesor podziękować, w imieniu nie tylko
swoim, jak sądzę, ale też wielu innych
mediewistów, jej wychowanków i czytelników. Bo naszym pierwszym motus był
zachwyt, który ona umiała nam przekazać.
Przyjmijmy pieśń wdzięcznym sercem.
I poświęćmy serdeczną myśl temu, ‘kto tę
opowieść spisał’ – choć nie znamy ani jego
imienia, ani grobu16.

Poświęćmy serdeczną myśl Tej, która
pisała o tych opowieściach – z całą swoją
miłością, mądrością i zaangażowaniem.

Joanna Gorecka-Kalita

Instytut Filologii Romańskiej UJ
Tekst wystąpienia dr hab. Joanny Goreckiej-Kality
podczas spotkania poświęconego prof. Annie Drzewickiej, połączonego z promocją książki „République
sarmate. Anthologie de l’ancienne poésie polonaise /
Rzeczpospolita sarmacka. Antologia poezji staropolskiej”, Anna Drzewicka (przekłady), Jacek Kowalski
(opracowanie i noty), Poznań 2018.
Anna Drzewicka, Skupienie i zabawa: twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII wieku,
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25 LAT NAJSTARSZEJ SZKOŁY PISARZY W POLSCE
W dniach 15–17 listopada 2019 odbędą się obchody 25-lecia Studiów Literacko-Artystycznych na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta wyjątkowa instytucja, niemająca podobnych ani w przestrzeni ogólnopolskiej, ani europejskiej, święci ćwierćwiecze istnienia. Będzie to doskonała okazja, aby wypromować Kraków jako kolebkę twórczego
pisania, Uniwersytet Jagielloński jako pierwszą w Polsce uczelnię, która uruchomiła studia pisarskie, a także spotkać się
z najlepszymi jej absolwentami, którzy zdobywają literackie laury.
Studium Literacko-Artystyczne UJ powstało w 1994 roku przy ówczesnym Instytucie Filologii Polskiej UJ, na podstawie
autorskiego programu Gabrieli Matuszek, która kieruje studiami nieprzerwanie do dziś. Na studia przyjeżdżają słuchacze
z całej Polski oraz różnych europejskich miast. Wykładają i wykładali tu najwybitniejsi pisarze, poeci i krytycy, w tym
nobliści: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, oraz laureaci najbardziej prestiżowych nagród literackich. Pełna lista
wykładowców dostępna jest na stronie: http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/wykladowcy
Podczas jubileuszu odbędzie się wiele imprez z udziałem absolwentów i wykładowców SLA, ogłoszone zostaną wyniki
IV edycji konkursu literackiego im. Macieja Słomczyńskiego, którego finałem będzie publikacja nagrodzonych książek,
odbędą się promocje książek wydanych z okazji jubileuszu: antologii utworów najlepszych absolwentów SLA wraz z ich
wspomnieniami, antologii słuchaczy 2018–2019, książek wydanych w Serii SLA, oraz najnowszych książek absolwentów.
Przed głównymi uroczystościami w listopadzie, zorganizowane zostaną 26 października warsztaty kreatywnego pisania
w ramach Festiwalu Conrada, które będą zapowiadały obchody 25-lecia SLA.
Jubileusz Studiów Literacko-Artystycznych to sposobność pokazania, że można profesjonalnie doskonalić warsztat pisarski, rozwijać wyobraźnię, przy okazji zdobywając wiedzę z różnych dziedzin kultury (literatura, film, teatr), i że to wszystko stwarza pisarza.
Organizatorzy starają się dotrzeć do możliwie najszerszego grona odbiorców, również seniorów, którzy chcą rozwijać
umiejętności pisarskie.
Więcej informacji na temat jubileuszu można znaleźć na stronie internetowej: www.sla25lat.pl oraz na facebook.com/sla.
uj.krakow), gdzie zamieszczanych
jest wiele materiałów dotyczących historii studiów oraz bieżące informacje o planowaALMA MATER nr 211
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nych wydarzeniach.

W

2005 roku na łamach internetowego
czasopisma „Diametros” toczyła
się dyskusja zapoczątkowana artykułem
Miłowita Kunińskiego na temat rozmaitych
sposobów uzasadnienia demokracji, łącznie
z odwołaniem się do transcendencji. Brałam udział w tej dyskusji, przedstawiając
polemiczną wobec tez tego artykułu opinię, a z kolei prof. Kuniński przedstawił
swoją replikę na mój tekst. Spieraliśmy się
o racjonalność polityki, a w szczególności
o możliwość czysto racjonalnego uzasadnienia najlepszego porządku politycznego,
jakim według niektórych filozofów jest
demokracja. Uważał tak Spinoza, opierając to przekonanie na rozumnym i boskim
naturalnym porządku świata, a z kolei Kant
przeniósł zadanie wykonania celów natury
na barki jednostek, poprzez ich dorastanie
do rozumności. Sądził, że jest to proces
rozciągający się w dziejach ludzkości, co
znajdzie później swe rozwinięcie w koncepcji Hegla.

Dyskutowaliśmy wspomniane koncepcje sformułowane w filozofii nowożytnej,
a wymienione przeze mnie stanowiska
były przykładem wyjaśniania demokracji
w związku z ideą rozumu. Ta oświeceniowa
tradycja ma współcześnie swą kontynuację
w koncepcji Johna Rawlsa, który zastępuje ideę rozumu pojęciem racjonalności
i podaje uzasadnienie demokracji jako racjonalnej procedury niedającej się wyprowadzić ani też sprowadzić do rozumności,
co nie znaczy, że z nią sprzecznej. W jego
ujęciu obie te idee: racjonalności i rozumu, są komplementarne i konieczne do
zaistnienia w państwie demokratycznym
społecznej współpracy, opierającej się na
liberalnej teorii sprawiedliwości. Rawls
w swych pracach stworzył teorię sprawiedliwości i opartego na niej dobrze
urządzonego społeczeństwa, jako model
opierający się na założeniu o racjonalności
jednostek i o możliwości dokonywania
przez nie wyborów zbiorowych, których

efektem powinno być sprawiedliwe społeczeństwo, zaś jego odpowiednikiem
w świecie rzeczywistym jest konstytucyjna liberalna demokracja.
Chociaż prof. Kuniński – w przeciwieństwie do mnie – nie należał do entuzjastów filozofii politycznej Rawlsa, to
w gruncie rzeczy nie było między nami
zasadniczej różnicy poglądów i oboje
zgodziliśmy się na to, że jeśli nawet
konstytucyjna liberalna demokracja
jest najdoskonalszą formą państwa, to
trudno byłoby to teoretycznie wykazać.
Ta dyskusja sprzed lat stanowi punkt
wyjścia do tego, co chcę dziś powiedzieć o racjonalnych i emocjonalnych
elementach polityki.
Pragnienie uczynienia życia politycznego zrozumiałym, wyjaśnienia
i uzasadnienia zjawisk oraz instytucji
politycznych w kategoriach racjonalności jest tradycją zapoczątkowaną
w epoce Oświecenia, a w naszych cza-
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czy Jamesa, rozważania te były jednak zawsze częścią większego systemu, obecnie
natomiast stanowią one osobny przedmiot
badań w psychologii, literaturoznawstwie,
ekonomii i w filozofii politycznej.
W tej ostatniej dziedzinie podejście
to wyrażają prace Marthy Nussbaum,
poświęcone analizom emocji zarówno
pozytywnych – jak patriotyzm, jak i negatywnych, takich jak gniew czy strach.
W swych monografiach amerykańska
filozof nie buduje jednak definicji emocji
zbiorowych, lecz koncentruje swą uwagę
na ich opisie i skutkach, jakie powodują
dla życia jednostek i zbiorowości. Tak
więc gniew, wymieniany już przez Arystotelesa jako emocja wywierająca negatywne
polityczne skutki, analizowany jest przez
Nussbaum w pracy Gniew i wybaczanie
przez pryzmat szkodliwych dla jednostki
skutków, które powoduje, jeśli nie zostanie
zastąpiony przez postawę przebaczenia.
Ostatnio gniew stał się też przedmiotem
zainteresowania badaczy zajmujących
Archiwum prywatne Jolanty Kunińskiej

sach kontynuowaną zarówno w filozofii
politycznej Rawlsa, jak i w teoriach wyborów zbiorowych. Są to wybory podejmowane przez jednostki i dotyczące nie tylko
ich samych, lecz także mniejszych lub
większych zbiorowości oraz wywierające
wpływ na decyzje polityczne, społeczne
i gospodarcze.
Badania nad swoistą naturą tych wyborów rozwinęły się w drugiej połowie
XX wieku, kiedy to wydawało się, że
dzięki nim będzie można stworzyć metodę pozwalającą określić teoretycznie,
za jakim rozwiązaniem w danej społeczności opowiada się większość, co byłoby
przydatne dla funkcjonowania państwa
demokratycznego i prowadzonej przez
jego rząd polityki. Okazało się jednak,
że teoretyczne opracowanie zbiorowych
wyborów napotyka na przeszkodę, gdy
próbuje się uwzględniać w procesie ich
podejmowania przez jednostki uznawane
przez nie systemy wartości. Może wtedy
dojść do sytuacji, w której nie da się
określić, za czym opowiada się większość,
co wykazał w 1951 roku Kenneth Arrow
w pracy Wybór społeczny i indywidualne
wartości i co nazwano paradoksem demokracji.
Oprócz tych aksjologicznych trudności można wskazać jeszcze inny problem
związany z funkcjonowaniem współczesnego demokratycznego państwa
i wyjaśnianiem podejmowanych w nim
decyzji. Są to emocje, a zagadnienie to
przyciąga uwagę filozofów w ostatnich
latach. Zapewne myślenie o emocjach,
o ich naturze oraz ich związku z polityką
nie jest czymś nowym, refleksja na ten
temat pojawia się już w etyce Arystotelesa,
zaś później w dziełach Spinozy, Rousseau

się nowym zjawiskiem politycznym tzw.
nieliberalnej demokracji.
Zastanawiając się nad wpływem emocji na wybory zbiorowe w sferze polityki,
trzeba rozróżnić terminy często używane
zamiennie: emocje i uczucia. Emocje stanowią prostą reakcję naszego organizmu
na jakiś bodziec, pojawiają się nagle i są
przejściowe. Uczucia zaś są bardziej skomplikowaną formą przeżyć psychicznych,
angażują wyobraźnię i pamięć oraz wyrażają stosunek człowieka do określonych
zdarzeń. Generalnie, mówiąc o emocjach
i uczuciach, obracamy się w sferze motywacji ludzkich działań i pytamy, co skłania nas
do takiego czy innego wyboru w naszym
życiu prywatnym oraz w działalności publicznej. Psychologowie i przedstawiciele
neuronauki (Antonio Damasio) prowadzą
badania, które mają na celu powiązanie określonych emocji z odpowiednim
ośrodkiem w mózgu, jednak ich przydatność do wyjaśnienia zbiorowych emocji
politycznych jest niewielka. Podejmując
próbę wyjaśnienia tego zjawiska, należy
raczej sięgnąć do sztuki i tam szukać analiz
emocji prowadzonych innymi metodami
niż stosowane w nauce. Tak zresztą postępuje Nussbaum, analizując dzieła literackie
i muzyczne.
Takim przykładem może być też opera
Francisa Poulenca Dialogi karmelitanek,
obecnie wystawiana w nowojorskiej Metropolitan Opera, a dzięki kinowym transmisjom oglądana na całym świecie. Dzieło to
powstało w 1957 roku na podstawie dramatu Georgesa Bernanosa, który oparł fabułę
na noweli Gertrude von Le Fort (1931).
Treścią jest tragiczne wydarzenie z czasów
rewolucji francuskiej: historia kilkunastu
zakonnic z klasztoru w Compiègne uznanych za siły reakcji i skazanych przez try-

Prof. Miłowit Kuniński w gronie rodziny i przyjaciół po promocji habilitacyjnej;
dziedziniec Collegium Maius, 2001
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bunał rewolucyjny na śmierć. Właściwym
jednak tematem opery jest strach i jego
rozmaite rodzaje – na przykład strach schorowanej kobiety przed śmiercią, strach naturalny, którego przyczyna daje się zidentyfikować. Pojawia się też strach nieokreślony,
przed niewiadomą przyszłością, przed stosującą terror władzą, przed tłumem, który
wymierza wyroki przypadkowym ofiarom,
osobom pochodzącym z arystokracji lub
księżom. W dialogach mowa jest o strachu
zbiorowym, który szerzy się w społeczeństwie jak choroba w różnych warstwach
społecznych i ogarnia coraz to szersze kręgi. Ludzie pod wpływem tej emocji podejmują rozmaite działania: jednych skłania
do bohaterstwa i dobrowolnego poddania
się śmierci, jak w przypadku owych
tytułowych karmelitanek, innych zaś,
jak występującego w operze żołnierza –
do wstąpienia do gwardii rewolucyjnej
i do zadawania śmierci przypadkowym
osobom. Wszystkie te podyktowane
strachem działania prowadzą do cierpień
oraz niszczenia życia ludzkiego. Opera
ta powstała po drugiej wojnie światowej,
będącej źródłem podobnych doświadczeń
i traumatycznych przeżyć, które w skali
masowej pojawiły się w okupowanych
krajach, a przeżycia te twórcy tego dzieła
przedstawili w formie metafory, sięgając
do historii Francji.
Przykładem są też wydarzenia z naszej
najnowszej historii. W Polsce bowiem
okresem, w którym pojawiła się emocja
strachu w skali masowej, były lata 80.
ubiegłego stulecia, czas, który nastąpił po
stłumieniu „Solidarności”. Zaprowadzono
wówczas terror pod nazwą stanu wojennego. Profesor Kuniński, który w 1980 roku
uczestniczył w zakładaniu Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w tym późniejszym okresie
pracował nad podtrzymywaniem struktur
związkowych, prowadząc rozmaite działania, by związek przetrwał w podziemiu.
Te organizacyjne i edukacyjne prace były
nielegalne, co wiązało się z niebezpieczeń-

Profesor w gronie najbliższych współpracowników, od lewej: dr Przemysław Spryszak,
prof. Justyna Miklaszewska; 2012

stwem narażenia się totalitarnej władzy
i mogło spowodować rozmaite represje.
Był z tym związany strach, który pojawiał się wśród uczestników tego rodzaju
działań, a także podczas nielegalnych
zgromadzeń czy manifestacji, jako uczucie
masowe. Podobnie jak w przypadkach
opisywanych we wspomnianej operze, ten
strach przed terrorystyczną władzą skłaniał
jednych do oportunizmu, innych zaś do
czynów brawurowych, nieprzynoszących
dobrych skutków dla jednostek. Trzecią
drogą, i najlepszą, jak się z perspektywy
czasu okazało, była po prostu niezgoda
na ów system totalnej władzy, który to
system można by określić, przywołując
tytuł książki Nussbaum, mianem Monarchii strachu. Tyle tylko, że w naszym
przypadku nie chodziło o metaforyczne
określenie emocji, która nami rządzi jak
absolutny władca, lecz było to rzeczywiste
imperium strachu, polityczna struktura
państw ze stolicą w Moskwie.
Opanowane emocji strachu i przekształcenie jej w postawę niezgody, w działania
konstruktywne, wytwarzające rodzaj braterstwa i poczucia wspólnego celu: obalenia
komunizmu, było wynikiem świadomie
przyjętej strategii edukacyjnej polegającej na
szerzeniu w społeczeństwie wiedzy o ustroju
demokracji i gospodarce rynkowej. Inspi-

rację dla ich podjęcia stanowiła obecność
papieża Jana Pawła II, który w swych homiliach wygłaszanych w Polsce nawoływał
do rozumnej odwagi, a podczas masowych
zgromadzeń wytwarzała się więź wspólnotowa i poczucie siły. Ostatecznie, przetworzenie zbiorowej emocji strachu zaowocowało
pokojową rewolucją i pierwszymi w miarę
wolnymi wyborami, których 30. rocznicę
niedawno obchodziliśmy.
Odpowiadając na pytanie, co właściwie: rozum czy emocje, decyduje o naszych wyborach, zarówno prywatnych,
jak i zbiorowych, trzeba stwierdzić, że
oba te czynniki powinny ze sobą współdziałać. Emocje często stanowią przyczynę
ludzkich działań, ale jeśli nie zostaną
opanowane i poddane racjonalizacji, mogą
prowadzić do skutków niekorzystnych dla
jednostki oraz zbiorowości. Dopiero gdy
społeczeństwo w skali masowej potrafi
poddać emocje swoistej edukacji, w której
uczestniczy rozum, mogą one przełożyć
się na efekty korzystne dla jednostek i na
wybory zbiorowe, w których realizuje się
dobro wspólne.

Justyna Miklaszewska

Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ
*

Tekst ten został wygłoszony na konferencji Etyka i polityka, poświęconej pamięci prof. Miłowita Kunińskiego, na
Uniwersytecie Jagiellońskim 7 czerwca 2019.

Etyka a polityka. Pamięci prof. Miłowita Kunińskiego (1946–2018) – konferencja zorganizowana w pierwszą rocznicę
śmierci Uczonego przez Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ i krakowski oddział Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego odbyła się 7 czerwca 2019 w Collegium Broscianum. Wśród prelegentów i gości była rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz uczniowie Profesora, którego badania miały doniosły wkład w rozwój polskiej myśli
politycznej. Program konferencji nawiązywał do zainteresowań prof. Kunińskiego – filozofa polityki, badacza historii
myśli politycznej, filozofii kultury oraz historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Profesor przez wiele lat prowadził
na Wydziale Polonistyki zajęcia i wykłady z filozofii, cieszące się uznaniem zwłaszcza doktorantów. Działalności tej
poświęciła wykład prof. Maria Korytowska. Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w monografii Etyka a polityka w 2020 roku.
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Juliusz Wolski, archiwum prywatne

rofesor Miłowit Antoni Kuniński –
filozof, historyk filozofii, tłumacz
filozoficznej literatury anglojęzycznej,
nauczyciel akademicki, zmarł w Krakowie
9 czerwca 2018 w wieku 72 lat. Od 1969
roku był pracownikiem naukowym i dydaktycznym Zakładu Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ, a w latach 2008–2012
dyrektorem Instytutu Filozofii UJ.
Urodził się 10 września 1946 w Lingen
(Ems), mieście położonym na terenach
Dolnej Saksonii, skąd wraz z rodzicami:
Ziemowitem Kunińskim, podporucznikiem
14. Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej, niedawnym jeńcem obozów dla oficerów IV
A Hohnstein, IV C Colditz, II A Prenzlau
i II E Neubrandenburg, i Joanną Wellin-Rybicką, sanitariuszką w Powstaniu
Warszawskim, przyjechał w roku 1947 do
Krakowa. Ziemowit Kuniński (ur. w 1916,
zm. w Warszawie w roku 1981) zajął się
po wojnie twórczością literacką (ściślej
biorąc: satyryczną i kabaretową) i na tej
niwie współpracował, między innymi,
z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim.
Joanna Wellin-Rybicka (zm. w Krakowie
w roku 2003) związana była z Teatrem

Miłowit Kuniński w wieku młodzieńczym; 1966
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Groteska jako aktorka
i reżyserka (już jako
Joanna Wolska). Sięgająca korzeniami XV
wieku rodzina Kunińskich pieczętowała się
(wedle różnych herbarzy i opracowań) herbami Abdank, Leliwa
i Poraj.
Miłowit Kuniński
był absolwentem II
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III
Joanna i Ziemowit Kunińscy z Miłowitem; 1946
Sobieskiego. W latach
1964–1969 studiował na Uniwersytecie Ja- czącym (w latach 1992–1993) Rady Główgiellońskim filozofię (w roku 1969 obronił nej Szkolnictwa Wyższego, członkiem
pracę magisterską Metodologiczne i filozo- Rady Reform ds. Reform Ustrojowych
ficzne zagadnienia strukturalizmu Claude’a przy Prezesie Rady Ministrów RP (w laLévi-Straussa, napisaną pod opieką na- tach 1998–1999), Narodowej Rady Rozukową prof. Zbigniewa Kuderowicza), woju oraz Komitetu Nauk Filozoficznych
natomiast w latach 1967–1971 socjologię. PAN, oprócz tego wykładowcą Papieskiej
Doktoryzował się w roku 1977 (Myślenie Akademii Teologicznej, Wyższej Szkoły
modelowe w socjologii Maxa Webera; Dziennikarstwa w Warszawie, Wyższej
rozprawa napisana pod kierunkiem prof. Szkoły Biznesu National-Louis University
Stefana Nowaka), zaś habilitował w roku w Nowym Sączu, Liceum Ogólnokształ2000 na podstawie pracy Wiedza, etyka cącego Zakonu Pijarów oraz Kolegium
i polityka w myśli F. A. von Hayeka (Kra- Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Proków 1999).
wincji Dominikanów w Krakowie.
Na początku lat 80. Miłowit Kuniński
Żona Profesora, dr Jolanta Kunińska,
zaangażował się w tworzenie legalnych jest byłym wieloletnim pracownikiem
struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale naukowym i dydaktycznym Instytutu
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.
Jagiellońskiego. Od stycznia 1981 roku Doktorem filozofii jest ich syn, Tomasz
był członkiem Komisji Uczelnianej „So- Kuniński, zaś synowa Profesora, Maglidarności”. Aktywnie uczestniczył także dalena Kunińska, jest doktorem historii
w późniejszej, nielegalnej, działalności sztuki. W roku 2008 przyszła na świat
związkowej. Działał ponadto w Krakow- ukochana wnuczka Profesora, Amelia
skim Towarzystwie Przemysłowym, zało- Kunińska, kontynuatorka, jak można
żonym w roku 1985 przez przedwcześnie oczekiwać, naukowych i doktorskich
zmarłego dr. Mirosława Dzielskiego tradycji rodzinnych.
(1941–1989), również pracownika InstyNazwisko Miłowita Kunińskiego jest
tutu Filozofii UJ.
niewątpliwie znane każdemu, kto głębiej
Po roku 1989 był współtwórcą (w roku interesuje się filozofią polityczną, zwłasz1992) i wieloletnim (w latach 2005–2018) cza współczesnym liberalizmem, myślą
prezesem krakowskiego Ośrodka Myśli konserwatywną i filozofią wolnego rynku.
Politycznej, jak również członkiem kole- Zna nazwisko Profesora oraz jego dorogium redakcyjnego warszawskiego czaso- bek naukowy i translatorski każdy, kto
pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. sięgnął do polskich przekładów prac auBył także, między innymi, wiceprzewodni- striackiego noblisty, ekonomisty i filozofa

Archiwum prywatne

NIE TYLKO BYŁ FILOZOFEM, ALE I FILOZOFIĄ ŻYŁ

Anna Marks-Vannini, archiwum prywatne

były także, między innymi, historia etyki
nowożytnej i współczesnej oraz etyka
biznesu, specjalistyczne i zaawansowane
seminaria i translatoria tyczyły natomiast,
między innymi, filozofii wspomnianego
już Friedricha Augusta von Hayeka,
a także Roberta Nozicka, George’a Berkeleya i Immanuela Kanta. Należy dodać,
że Miłowit Kuniński przez wiele lat
prowadził także wykłady dla słuchaczek
i słuchaczy innych kierunków studiów
prowadzonych na Uniwersytecie, między
innymi w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, na Wydziale Polonistyki
(Katedrze Komparatystyki Literackiej)
oraz w Collegium Medicum. Wykładał
ponadto na innych uczelniach, zarówno
w kraju, jak już wspomniano, jak i za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii,
Holandii i Stanach Zjednoczonych.
Zainteresowania badawcze, a zarazem więzy osobistej przyjaźni łączyły
go z wybitnymi konserwatywnymi
filozofami angielskimi: Johnem Skorupskim i Rogerem Scrutonem, oraz
ze szwedzkim historykiem filozofii
nowożytnej Bertilem Belfrage, jednym
z najwybitniejszych współczesnych
znawców filozofii George’a Berkeleya,
i stanowiły dla tych badaczy wyraźną
zachętę do wielokrotnych przyjazdów
do Polski i do wygłaszania w murach
Uniwersytetu Jagiellońskiego referatów
konferencyjnych, odczytów oraz wykładów gościnnych.
We wspomnieniach, które licznie
ukazały się po 9 czerwca 2018, zwraca
się uwagę nie tylko na charakteryzującą
Profesora doskonałą znajomość zagadnień
z zakresu filozofii politycznej i historii filozofii, poświadczaną przez liczne i cenne
prace naukowe, ale także na zaświadczane
przez zbiorową pamięć cnoty intelektualno-osobowe, zwłaszcza rzetelność
i sumienność w sposobie wypełniania rozArchiwum prywatne

Friedricha Augusta von Hayeka (1899–
–1992) i kto zadał sobie dodatkowy trud
zapoznania się z polskojęzycznymi rozprawami i pracami naukowymi poświęconymi różnym aspektom rozbudowanego
i wielowątkowego neoliberalizmu tego
teoretyka, będącego przedstawicielem
nurtu w zasadzie nieobecnego w Polsce
w szerszej świadomości w latach 1945–
1989, a więc w czasach przynajmniej
oficjalnej dominacji idei stanowiących
właśnie przedmiot dogłębnej krytyki
Hayeka. Uprzystępnienie filozofii i myśli
ekonomicznej von Hayeka polskiemu
odbiorcy, wyjaśnienie ich meandrów oraz
wskazanie ich mocnych i słabych stron
jest wielką zasługą Profesora.
Zainteresowania badawcze Profesora,
oczywiście, wykraczały jednak daleko
poza analizę i recepcję myśli Hayekowskiej. Tylko częściowej prezentacji ich rezultatów dostarcza wybór artykułów, wydany pod tytułem O cnotach, demokracji
i liberalizmie rozumnym (Kraków 2006)
i stanowiący oryginalną próbę połączenia
idei liberalizmu, konserwatyzmu, filozofii
antycznej (teorii cnót) i chrześcijaństwa.
W roku 2007 wybór ten uzyskał Nagrodę
Rektora UJ. Ponieważ, siłą rzeczy, nie
obejmuje on późniejszych prac Profesora,
tym większa i pilniejsza zachodzi potrzeba porównywalnego wydania (lub wydań)
pozostałych prac opublikowanych przez
Profesora w wielu specjalistycznych periodykach naukowych, jak i tych, w których wydaniu przeszkodziła mu szybko
postępująca choroba.
Nader szerokie grono tworzą osoby, które miały możność, a zarazem przyjemność
słuchać w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego jego corocznych wykładów z historii
filozofii prowadzonych w Instytucie Filozofii. Wykłady te, zwłaszcza z filozofii XVII
wieku w semestrze jesiennym oraz filozofii
wieku XVIII w semestrze wiosennym,
dla wielu słuchaczy stanowiły nie tylko
pierwszą okazję do bliższego poznania
dualizmu substancjalnego Kartezjusza oraz
monizmu Benedykta Spinozy, koncepcji
państwa Tomasza Hobbesa i rządu Johna
Locke’a, monadologii Gottfrieda Wilhelma
Leibniza, a zarazem transcendentalnego
idealizmu autorstwa Immanuela Kanta, ale
także okazały się inspiracją oraz zachętą, by
uczynić filozofię (także ich filozofię albo
im współczesnych) przedmiotem dojrzałej
i indywidualnej pracy naukowej.
Przedmiotami prowadzonych przez
Profesora wykładów uniwersyteckich

Jolanta i Miłowit Kunińscy nad Morskim Okiem; 1979

licznych obowiązków – dydaktycznych,
recenzenckich, redaktorskich i kierowniczych, zdolność do bezstronnego i nieuprzedzonego rozważenia problemu – tak
teoretycznego, jak praktycznego – z wielu
stron, na sprawiedliwość i powściągliwość
w sądach oraz ocenach tyczących zarówno
spraw i idei, jak ludzi oraz ich decyzji
i działań, na niewymuszoną, naturalną
tolerancję dla przekonań cudzych, chociażby się z nimi nie zgadzał, na wysoką
kulturę osobistą i nieodparty osobisty urok,
a także na bezinteresowną życzliwość –
cnotę jakże cenną w dobie wolnorynkowej
rywalizacji, obejmującej już nawet świat
dóbr niematerialnych.
Profesor Miłowit Kuniński (dla wielu
po prostu „Miłek”) nie tylko był filozofem, ale i filozofią żył, to znaczy postępował zgodnie z zasadami, które jako badacz uznawał i które jako teoretyk zalecał.
I takim pozostanie na zawsze w pamięci
tych wszystkich, którzy Go znali.

Przemysław Spryszak

Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ
Autor składa serdeczne podziękowanie Rodzinie
prof. Miłowita Kunińskiego: dr Jolancie Kunińskiej
oraz doktorom Magdalenie i Tomaszowi Kunińskim,
za przekazanie wyczerpujących informacji biograficznych dotyczących osoby Profesora, jak również
za udostępnienie zdjęć przedstawiających prof. Miłowita Kunińskiego.

W gronie rodzinnym w rocznicę ślubu; 2017
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EFEKTYWNOŚĆ OCHRONY DÓBR KULTURY
NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM,
KRAJOWYM I LOKALNYM
V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”
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Sesja inauguracyjna konferencji, przemawia miejski konserwator zabytków w Krakowie Jerzy Zbiegień

związany z jubileuszem piątej edycji
wydarzenia. Uczestników spotkania
powitała przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta
Krakowa – gospodarz miejsca obrad
dr Małgorzata Jantos. W dalszej kolejności
głos zabierali przedstawiciele pozostałych
patronów konferencji: w imieniu prezydenta Krakowa miejski konserwator zabytków Jerzy Zbiegień, w imieniu Krajowej
Reprezentacji Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych oraz redakcji kwartalnika
„CASUS” przewodnicząca Krystyna
Sieniawska, w imieniu władz Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prodziekan dr hab. Barbara
Iwańska, profesor UJ, a w imieniu redakcji miesięcznika „Alma Mater” redaktor
naczelna pisma Rita Pagacz-Moczarska.
Kulminacyjnym momentem inauguracji
konferencji było wręczenie przez dr. hab.

Piotra Dobosza, prezesa KN Prawnej
Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ Jana Kłapę oraz przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji Witolda Górnego
pamiątkowych podziękowań wszystkim
patronom honorowym oraz medialnym dotychczasowych pięciu edycji wydarzenia,
a także Stowarzyszeniu Konserwatorów

Fot. Filip Radwański

roblematyka ochrony dziedzictwa
kulturowego jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli rozlicznych
dziedzin nauki, między innymi prawników,
administratywistów, historyków sztuki,
konserwatorów zabytków, archeologów,
muzealników i managerów kultury. Wieloaspektowość tej materii oraz jej interdyscyplinarność stanowią asumpt do organizacji
przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony
Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki
Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego opiekuna naukowego
dr. hab. Piotra Dobosza, profesora UJ, kolejnych wydarzeń wpisujących się w cykl
konferencji naukowych „Prawne formy
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
Tegoroczna V konferencja naukowa,
zatytułowana Efektywność ochrony dóbr
kultury na poziomie międzynarodowym,
krajowym i lokalnym, odbyła się 17 maja
2019 w salach obrad Rady Miasta Krakowa oraz w reprezentacyjnych pomieszczeniach Pałacu Larischa – budynku Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Dominik Jaśkowiec, dziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński
oraz Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Patronat
medialny – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” oraz kwartalnik prawniczo-administracyjny „CASUS”.
Inauguracja konferencji miała w tym
roku szczególnie uroczysty przebieg,

Od lewej: wojewódzki konserwator zabytków
w Krakowie dr hab. Monika Bogdanowska oraz
przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków RMK dr Małgorzata Jantos

Sesja inauguracyjna konferencji, przemawia redaktor naczelna „Alma Mater” Rita Pagacz-Moczarska

a empiryczna efektywność prawa ochrony
dziedzictwa kulturowego dr hab. Piotr
Dobosz, profesor UJ, wskazywał na różnice w konserwatywnym oraz liberalnym
podejściu do ochrony zabytków na gruncie
stanowienia i stosowania poświęconych tej
problematyce regulacji prawnych.
Dalsze – całodzienne – obrady konferencyjne podzielone zostały na trzy
równoległe panele, podczas których
poruszane były zagadnienia związane
z prawem ochrony dóbr kultury, między
innymi: ochrona zabytków w działalności
organów administracji rządowej i samorządowej, klasyczne i nowe formy prawnej ochrony zabytków, finansowe (w tym
podatkowe) aspekty opieki nad zabytkami, karnoprawna ochrona zabytków, styk
prawa ochrony zabytków z problematyką
ochrony przyrody, prawne aspekty wywozu dóbr kultury za granice Polski,
ochrona dziedzictwa archeologicznego,
digitalizacja dziedzictwa kultury, ochrona
niematerialnego dziedzictwa kultury czy
też komparatystyczne ujęcie problematyki prawa ochrony zabytków.
W konferencji uczestniczyli badacze
z całej Polski: z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego, Warszawskiego,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

Fot. Filip Radwański

Zabytków, reprezentowanemu przez sekretarza generalnego Zarządu Głównego
Jacka Rulewicza.
Po części inauguracyjnej nastąpiła
sesja plenarna. Otwierająca ją prof. Iwona
Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński) w referacie zatytułowanym Organy
ochrony zabytków wobec kontroli w administracji rządowej zwróciła uwagę na
znaczenie podwójnej roli administracji
konserwatorskiej, jako z jednej strony
kontrolującej, z drugiej zaś kontrolowanej
przez inne – powołane do tego organy
administracji publicznej. W kolejnym
wystąpieniu dr hab. Kamil Zeidler, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, przybliżył
słuchaczom wyniki swoich badań związanych z zagadnieniem estetyki prawa.
Przywołane przykłady „estetyki prawa
w ujęciu zewnętrznym” unaoczniły uczestnikom wydarzenia doniosłą rolę prawa
jako motywu w sztuce. Referat dr hab. inż.
arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy, profesor
Politechniki Krakowskiej, zatytułowany
Średniowieczne układy urbanistyczne i ich
ochrona konserwatorska na wybranych
przykładach, kompleksowo zobrazował
wyniki badań prelegentki w zakresie oceny
stanu zachowania historycznych zespołów
urbanistycznych na terenie województw
małopolskiego i podkarpackiego. W następnym wystąpieniu, Obrazki w uzasadnieniach sądowych. Studium dwóch
przypadków, dr hab. Mateusz Stępień
(Uniwersytet Jagielloński) wskazał, że
materiały nietekstualne, w tym obiekty
plastyczne lub fotograficzne, mogą stanowić istotny element uzasadnień sądowych.
Doktor hab. inż. arch. Maciej Motak (Politechnika Krakowska) w referacie Ochrona
architektury wartościowej, niewybitnej. Na
przykładzie twórczości budowniczych krakowskich z I połowy XX wieku przedstawił
zebranym postaci oraz historie związane
z tworzeniem przedwojennej architektury
Krakowa. W ostatnim z wystąpień inauguracyjnych, zatytułowanym Doktrynalna

szawie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego,
Opolskiego, Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także
z zagranicy (Politecnico di Milano). Poza
nimi swój znaczący wkład w obrady
konferencyjne wnieśli przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej
Rady Miasta Krakowa, wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków w Krakowie, Kielcach, Katowicach, Warszawie
i Gdańsku, a także innych instytucji
publicznych (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytut Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowe w Krakowie) i prywatnych (Stowarzyszenie Konserwatorów
Zabytków).
Przebieg obrad konferencyjnych dobitnie potwierdził głębokie zapotrzebowanie
na dyskusję o systemie prawnej ochrony
zabytków w Polsce. Wymiana poglądów,
prowadzona podczas obrad w ramach sesji panelowych oraz w kuluarach, w tym
podczas bankietu pokonferencyjnego,
w niebagatelny sposób wzbogaciła wiedzę i poglądy uczestników konferencji.
Stąd też organizatorzy przedsięwzięcia
już dziś serdecznie zapraszają wszystkich
zainteresowanych problematyką prawa
ochrony dziedzictwa kulturowego na
kolejną, szóstą, edycję konferencji, która
obędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego późną
wiosną 2020 roku.

Witold Górny

przewodniczący komitetu organizacyjnego
dotychczasowych pięciu edycji konferencji,
doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą prodziekani WPiA UJ:
dr hab. Piotr Dobosz, profesor UJ, oraz dr hab. Barbara Iwańska, profesor UJ.
W drugim rzędzie od lewej siedzą: przewodnicząca KRSKO mecenas
Krystyna Sieniawska oraz prof. Iwona Niżnik-Dobosz
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INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCZNYM NAUCZANIU
JĘZYKÓW OBCYCH
N

Pełniąca obowiązki konsula generalnego USA w Krakowie Kathryn E. Porter wygłasza przemówienie

miana doświadczeń i poglądów na temat
różnych aspektów praktycznego nauczania
języków obcych w szkołach wyższych, ze
szczególnym uwzględnieniem czterech
zasadniczych tematów: wykorzystanie
nowych technologii, sposoby nauczania
języka akademickiego, problemy związane

Fot. Barbara Kotarba-Korta

owe czasy wymagają nowatorskich
metod nauczania języków obcych –
powiedział 1 lipca 2019 podczas wykładu
inaugurującego 2nd Cracow Language
Teaching Staff Training Week dr Robert
Sims, dyrektor International School of
Kraków. – Musimy być wszechstronnie
przygotowani na nadchodzące wyzwania,
wynikające z coraz większej mobilności
studentów.
Spostrzeżenie dr. Simsa w pełni koresponduje z praktycznymi działaniami
podejmowanymi ustawicznie przez Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, którego
pracownicy starają się na bieżąco śledzić
najnowsze trendy w glottodydaktyce oraz
wdrażać innowacyjne metody nauczania
języków obcych. Ważnym forum wymiany doświadczeń w tym zakresie między
nauczycielami języków obcych, reprezentujących czołowe ośrodki akademickie
w Europie, stał się właśnie odbywający się
w dniach 1–5 lipca 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim 2nd Cracow Language
Teaching Staff Training Week – międzynarodowa konferencja metodyczna zorganizowana po raz drugi przez JCJ w ramach
programu Erasmus+. Jej celem była wy-

Goście podczas inauguracji konferencji; Aula Jagiellońska Collegium Maius
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z nauczaniem języków specjalistycznych
oraz zjawisko tzw. autonomicznego
uczenia się. Są to zagadnienia kluczowe
w procesie nauczania języków obcych na
poziomie akademickim. Uczelnie, które
partycypują w programie Erasmus+, nieczęsto organizują konferencje tego typu,
toteż inicjatywa JCJ spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Do Krakowa przybyło
trzydziestu akademickich nauczycieli
języków obcych z czternastu krajów europejskich. Wielu z nich zainteresowało
się konferencją, ponieważ zostali zachęceni przez uczestników ubiegłorocznego
wydarzenia.
Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia
odbyło się w auli Collegium Maius.
Spotkanie prowadziła dyrektor JCJ Alicja
Waligóra-Zblewska. W uroczystości wzięli
udział prorektor UJ ds. badań i funduszy
strukturalnych prof. Stanisław Kistryn
oraz pełniąca obowiązki konsula generalnego USA w Krakowie Kathryn E. Porter,
która w swoim przemówieniu nawiązała
do okresu PRL, kiedy rola Konsulatu

Magdalena Klimala

Uczestnicy obrad przed Collegium Novum

USA w popularyzacji języka angielskiego
i kultury państw anglojęzycznych była
szczególnie istotna. Zaznaczyła, że również i współcześnie krakowska placówka
dyplomatyczna organizuje cotygodniowe
spotkania w ramach Klubu Języka Angielskiego. Następnie wykład inauguracyjny 21st Century Learner wygłosił
dr Robert Sims. Jego wystąpienie stanowiło znakomite wprowadzenie do tematyki

konferencji i spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Ogółem przedstawiono czternaście
prezentacji, przygotowanych zarówno
przez pracowników JCJ (Agatę Rychłowicz, Bernadetę Raczkiewicz), jak i nauczycieli języków obcych z innych uczelni
europejskich. Wśród prelegentów zagranicznych znajdowali się przedstawiciele
Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Marie

Okacova, Eva Lucacova, Ivana Reskova),
bułgarskiego Uniwersytetu Wielkotyrnowskiego im. Świętych Cyryla i Metodego
(Bozhidar Pitev), Uniwersytetu w Zurychu
(Anna Dal Negro), Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio (Satu Tuomainen),
Uniwersytetu de Lille we Francji (Ciaran
Crowley), Uniwersytetu w Sassari na
Sardynii (David Finbarr Brett), DISUCOM-UNITUS we Włoszech (Sonia Maria

KURSY JĘZYKOWE DLA PRACOWNIKÓW

Fot. Magdalena Klimala

Jagiellońskie Centrum Językowe, z inicjatywy dyrektor Alicji Waligóry-Zblewskiej, w dniach
8–12 lipca 2019 przeprowadziło kursy językowe dla pracowników uczelni uczestniczących
w programie Erasmus+. Przedsięwzięcie to było elementem realizacji przyjętego w JCJ programu poszerzania zakresu kontaktów międzynarodowych. Inicjatywa, zorganizowana w ramach Staff Week for Training, przyciągnęła do Krakowa osiemnastu gości z Czech, Francji,
Gujany Francuskiej, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii i Włoch. Uczestniczyli oni w kursach języków angielskiego, francuskiego i esperanto, prowadzonych przez doświadczonych pracowników JCJ. Na uwagę zasługuje fakt, że zaproponowane zajęcia były głównie autorskimi kursami
tematycznymi doskonalącymi określone umiejętności językowe lub specjalistycznymi z zaGości i prowadzących zajęcia
nauczycieli JCJ wita dyrektor
kresu różnych dziedzin nauki. Warto podkreślić, że na co dzień tego typu kursy oferowane
Alicja Waligóra-Zblewska
są studentom studiów II stopnia. Uczestnicy z uznaniem wypowiedzieli się na temat profesjonalizmu lektorów oraz wysokiego poziomu kursów, które ocenili jako bardzo rozwijające. W ankiecie przeprowadzonej
po zakończeniu Staff Week for Training podkreślili również skuteczność zastosowanych nowoczesnych metod nauczania.
Zajęciom towarzyszyły różnego rodzaju imprezy, mające na celu przybliżenie kursantom historii i kultury naszego kraju:
wycieczki, spotkania towarzyskie itp. Przedsięwzięcie,
wpisujące się w politykę procesu internacjonalizacji
nauczania, realizowaną na naszej Uczelni, spotkało się
z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zagranicznych
gości. Kilkoro z nich złożyło wizyty w Dziale Współpracy Międzynarodowej z myślą o nawiązaniu w przyszłości regularnych kontaktów z UJ, a inni zadeklarowali
chęć uczestnictwa w podobnych warsztatach w przyszłym roku. Wszyscy wyrazili gotowość zareklamowania naszej imprezy Foreign Languages with the Jagellonian Language Centre na swoich uczelniach.
AWZ
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Melchiorre), Uniwersytetu Karola w Pradze
(Milusa Bubenikova), Uniwersytetu La
Laguna w Hiszpanii (Carmen Rio-Rey)
oraz Uniwersytetu Technicznego w Gebze
w Turcji (Sevinc Yerli Usul).
Dużym zainteresowaniem uczestników
konferencji cieszyły się zajęcia warsztatowe. Łącznie w ciągu trzech dni odbyło
się pięć warsztatów, prowadzonych przez
Katarzynę Machałę i Katarzynę Opielę
(JCJ), Evelinę Jaleniauskiene (Kowieński
Uniwersytet Techniczny), Martinę Sindelarovą-Skupenovą (Uniwersytet Masaryka
w Brnie), Agatę Rychłowicz (JCJ) oraz
Anne Raynal-Lassieur (Uniwersytet Jean
Moulin Lyon 3 we Francji). We wszystkich
zajęciach licznie uczestniczyli pracownicy
JCJ.
Organizatorzy konferencji starali się,
aby wydarzenie było dla gości zagranicznych szansą na zetknięcie się z polską
kulturą, a dla wszystkich uczestników –

okazją do środowiskowej integracji. Przed
sesjami przedpołudniowymi można było
uczestniczyć w, cieszących się ogromnym
zainteresowaniem, lekcjach języka polskiego, które prowadziła Małgorzata Kręcioch
(JCJ), a także wziąć udział w wycieczkach
do Muzeum UJ, na Zamek Królewski na
Wawelu oraz do bazyliki archikatedralnej,
zwiedzić wystawę Podziemny Kraków,
a także odbyć spacer po Starym Mieście
z przewodnikiem, Anną Witkowską (JCJ).
Sympatycznym akcentem była również,
kończąca trzeci dzień obrad, uroczysta kolacja, która odbyła się w Klubie Convivium
w Collegium Novum.
Konferencję zakończyła sesja plenarna, podczas której wyrażono nadzieję, że
nawiązane kontakty zaowocują ciekawymi
projektami w przyszłości. Beata Batko,
zastępca dyrektora JCJ ds. dydaktycznych,
zaprezentowała innowacyjne rozwiązania
realizowane przez Centrum od wielu lat.

Na gościach zrobił wrażenie przygotowany przez pracowników JCJ interaktywny
kurs języka angielskiego na poziomie B1/
B2, który jest dostępny (również w wersji
z adaptacjami dla osób z niepełnosprawnościami) dla wszystkich studentów oraz
pracowników UJ na platformie Krakus,
oraz TopicRooms – zestaw materiałów
do nauczania języka specjalistycznego
z różnych dziedzin, opracowany przez pracowników JCJ i udostępniony dla swoich
koleżanek i kolegów.
Uczestnicy konferencji zadeklarowali
gotowość zareklamowania Cracow Language Taching Staff Training Week na
swoich uczelniach. Więcej informacji na
temat tego wydarzenia znajduje się pod
adresem: www.jcj.uj.edu.pl/cracow-language-teaching-staff-training-week

Alicja Waligóra-Zblewska

Jagiellońskie Centrum Językowe

HUMAN WEEK
I Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Z

e względu na coraz szybciej rosnącą
skalę zjawiska występowania problemów psychicznych Szpital Uniwersytecki
w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz
z Urzędem Miasta Krakowa w dniach 7–11
października 2019 organizuje HUMAN
WEEK – I Krakowski Tydzień Zdrowia
Psychicznego. Termin został wybrany
nieprzypadkowo, gdyż 10 października
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obchodzony jest jako Światowy Dzień
Zdrowia Psychicznego.
Celem wydarzenia jest zwiększenie
świadomości mieszkańców Krakowa
w kwestii zagrożeń, jakie mogą wywołać
problemy psychiczne. Ponadto organizatorzy
mają nadzieję zainteresować mieszkańców
szeroko pojętą tematyką zdrowia psychicznego, a także różnymi wydarzeniami
literackimi, filmowymi oraz teatralnymi.

Pragną również zwrócić uwagę na potrzebę
realnej pomocy, a nie stygmatyzację osób borykających się z problemami psychicznymi.

Marcin Jędrychowski

dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Maciej Pilecki

kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii
Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Krzysztof Rutkowski

kierownik Zakładu Psychoterapii

PROGRAM
7 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK

9 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA

11 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK

10.00–15.00 – Dzień otwarty i wystawa
Ptaki – rysunek-malarstwo-rzeźba-ceramika
Środowiskowy Dom Samopomocy – ul.
Olszańska 5, I piętro (wejście boczne od
ul. Olszańskiej); Centrum Seniora, ul. Olszańska 5, V piętro

11.00 – Medytacja, depresja – kiedy pomaga
kiedy szkodzi? Wykład ks. dr. Jacka Prusaka
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

12.00 – Maski i twarze – akcja artystyczna
z prof. Bogusławem Bachorczykiem
liczba miejsc ograniczona: 10 osób
Pracownia, ul. Czysta 17

14.00 – Otwarcie wystawy prac uczniów
krakowskich szkół podstawowych Sport
i zieleń – mój sposób na zdrowie psychiczne
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana
Pawła II 232
16.00–19.00 – Otwarta próba spektaklu Teatru
Psyche Tomcio Paluch – spotkanie i dyskusja
z aktorami i reżyserem Krzysztofem Rogożem
Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
ul. Olszańska 5, II p.
18.00 Współczesne zagrożenia zdrowia
psychicznego – wykład prof. Janusza
Heitzmana
Celestat, Oddział Muzeum Krakowa, ul.
Lubicz 16

8 PAŹDZIERNIKA, WTOREK
11.00 – Jesteśmy częścią tego miasta –
zdrowienie z psychozy. Archiwum 40 lat.
Filmowa dokumentacja działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
prowadzenie: mgr Anna Bielańska i Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi”
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17
12.00 – Zwichrowana symetria – zaburzenia
normy. Wykład prof. Włodzimierza Szturca
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
14.00 – Jak źle wychować dziecko – porady
praktyczne. Szkoła dla rodziców
prowadzenie: dr Anna Łachowska, dr Katarzyna Wanat, wprowadzenie dr hab. med.
Maciej Pilecki
Miejskie Centrum Dialogu, Bracka 10
20.00 – Pokaz japońskiego filmu z 1926
roku A Page of Madness Teinosuke Kinugasa
jako obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi. Pokaz filmu z muzyką na żywo.
Kino PARADOX, ul. Krupnicza 38

14.00 – Uzależnienia drogą do zaburzeń
psychicznych
prowadzenie: Marta Rzadkowska i Monika
Borkowska-Żebrowska z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

18.00 – Michał Piętniewicz i jego goście
z Akademii Liderów Cogito.
Prof. Andrzej Cechnicki, Czego oczekuje
od nas prof. Antoni Kępiński?
Antykwariat Abecadło, ul. Kościuszki 18

17.00 – Wieczór poetycki – prof. Anna Pituch-Noworolska, Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” i goście
Pensjonat U Pana Cogito, ul. Bałuckiego 6

20.00 – Wieczór z poezją dr hab. Marty
Eloy-Cichockiej, Joanny Oparek i Juliusza
Pielichowskiego z muzyką na żywo
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

18.00 – Rozmowy o Człowieku. Spotkanie
z Jurkiem Owsiakiem
prowadzenie: prof. Dominika Dudek
Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul.
Sławkowska 17

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

10 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK
10.00 – „Dokopać psychiatrom” – mecz
piłki nożnej
prowadzenie meczu: Adrian Ochalik
sędzia piłkarski: dr Jakub Ślusarski
Hala 100-lecia KS Cracovia, ul. Focha 40
14.00–18.00 – Bosh rozmawia z Breuglem. Dzień otwarty Galerii Miodowa
Galeria, ul. Miodowa 9, I p.
15.00 – Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię
kocham. Pokaz filmu i dyskusja z prof.
Bogdanem De Barbaro
prowadzenie: prof. Barbara Józefik
Kino PARADOX, ul. Krupnicza 38
18.00 – Teatr jako terapia – spotkanie z Jerzym Fedorowiczem
prowadzenie: prof. Dominika Dudek
Celestat Oddział Muzeum Krakowa, ul.
Lubicz 16

www.humanweek.pl

7–11 PAŹDZIERNIKA 2019
• Tydzień Otwarty w Pensjonacie U Pana
Cogito
Aktywizacja zawodowa osób chorujących
psychicznie, spotkania z doradcami zawodowymi, trenerami pracy, zwiedzanie pensjonatu
Pensjonat U Pana Cogito, ul. Bałuckiego 6
• Namioty tematyczne
plac przed Gmachem Głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie
10.00–16.00
1. namiot: Studencki Ośrodek Wsparcia
i Adaptacji UJ
2. namiot: Psychoterapia
3. namiot: Psychiatria dzieci i młodzieży
4. namiot: Uzależnienia
5. namiot: Psychiatria Dorosłych – Centrum
Zdrowia Psychicznego
  
Patronat:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta
Naczelna Izba Lekarska
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Wodociągi Miasta Krakowa
Miejska Komenda Policji w Krakowie
Patronat medialny
Radio Kraków
TVP Kraków
„Dziennik Polski”

Milena Matura

SCHOLARIS

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
STUDENTÓW UJ

Studenci podczas obozu letniego na Mazurach

S

tudium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ zakończyło kolejny rok
akademicki. Studenci pod opieką trenerów Studium uzyskali znakomite wyniki
sportowe. Bezapelacyjnie największym
sukcesem jest drugie miejsce Uniwersytetu
Jagiellońskiego w klasyfikacjach Akademickich Mistrzostw Polski wśród wszystkich
uniwersytetów! Ważne jest też zwycięstwo
naszych studentów w Cracoviadzie 2018,

czyli Igrzyskach Studentów Pierwszego
Roku. Miłym zaskoczeniem jest pierwsze
w historii wicemistrzostwo Polski wśród
uniwersytetów w futsalu mężczyzn.
Warto też dodać, że w Integracyjnych
Akademickich Mistrzostwach Polski
w pływaniu oraz tenisie stołowym nasi
studenci z niepełnosprawnościami pod
opieką wykwalifikowanych trenerów Studium zdobyli srebrne i brązowe medale.

W dniach 22–24 marca 2019 w Studium SWFiS UJ odbyły się również Dni
Sportu. Studenci mieli możliwość rywalizacji w różnych dyscyplinach: siatkówce,
koszykówce, pływaniu, tenisie ziemnym,
piłce nożnej, ergometrze wioślarskim.
Tradycyjnie już po raz szósty w obiektach Studium odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Polski w karate kyokushin.
W maju, podczas Festiwalu Nauki na
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Archiwum SWFiS UJ

Regaty o Puchar Rektora UJ

Archiwum SWFiS UJ

Szóste AMP w Karate w obiektach SWFiS UJ

Rynku Głównym, nasze studentki zademonstrowały układ taneczny.
Bardzo ważną częścią pracy trenerów Studium były także obozy sportowo-rekreacyjne. Na obozie zimowym
w Jurgowie studenci mogli uczyć się
i doskonalić jazdę na nartach. W Ogonkach na Mazurach pod fachowym okiem

trenerów mogli korzystać z atrakcji, jakie
stwarza Kraina Wielkich Jezior, oraz
integrować się ze studentami wydziałów
medycznych naszego Uniwersytetu. Obóz
ten zaszczyciła swoją obecnością prof.
Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora
UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM.

Pracownicy Studium WFiS UJ rozpoczną nowy rok akademicki 2019/2020
bogatsi o szkolenia z zakresu dietetyki,
fizjologii wysiłku, pływania i fitnessu.

Dorota Palik

Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ

Dariusz Igielski

Studenci wraz z kadrą podczas obozu zimowego – widok na Tatry ze stoków w Jurgowie

ALMA MATER nr 211

105

VARIA

CHÓR AKADEMICKI UJ CAMERATA JAGELLONICA
NA FESTIWALU FRÄNKISCHER SOMMER

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica i Chór Kameralny FAU po wspólnym wykonaniu Locus iste
Antona Brucknera podczas koncertu w kościele hugenotów w Erlangen; 5 lipca 2019

Karolina Jacek

a zaproszenie Studentenwerk Erlangen-Nürnberg Chór Akademicki UJ
Camerata Jagellonica w dniach 3–6 lipca
2019 przebywał w Niemczech. Wizyta
odbyła się w ramach współpracy pomiędzy niemiecką instytucją i Uniwersytetem
Jagiellońskim.
Głównym wydarzeniem artystycznym
był występ Chóru Akademickiego UJ
Camerata Jagellonica pod dyrekcją Anity Pyrek-Nąckiewicz podczas koncertu
w ramach festiwalu Fränkischer Sommer,
który odbył się 5 lipca w ewangelickim
kościele hugenotów w Erlangen. W programie znalazły się utwory polskich kompozytorów muzyki sakralnej: Andrzeja
Koszewskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Dawida Kusza OP, Henryka Mikołaja
Góreckiego i Romualda Twardowskiego.
Obok Chóru Camerata Jagellonica,
który rozpoczął koncert, zaprezentowały się
także zespół instrumentalny Uniwersytetu

Sina Pietrucha

N

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica przed spotkaniem z kanclerzem FAU Christianem Zensem
w uniwersyteckiej oranżerii w Erlangen; 3 lipca 2019
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Fryderyka-Aleksandra (FAU) w Erlangen-Norymberdze pod kierownictwem Felicitas Gätzschmann oraz Chór Kameralny
FAU pod batutą Juliana Christopha Tölle,
pełniącego równocześnie funkcję dyrektora
artystycznego festiwalu. Na zakończenie oba
chóry, poprowadzone przez Juliana Christopha Tölle, wspólnie wykonały utwór Locus
iste Antona Brucknera.
Dwa dni wcześniej, 3 lipca, w uniwersyteckiej oranżerii w Erlangen chór Camerata
Jagellonica, dyrygowany przez Łukasza Lelka,
wykonał Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus igitur podczas spotkania z kanclerzem
Uniwersytetu Fryderyka-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze Christianem Zensem.
Oprócz udziału w wydarzeniach artystycznych Chór Akademicki UJ Camerata
Jagellonica miał okazję zwiedzić, między
innymi, Norymbergę i Rothenburg. Przedsięwzięcie dofinansowała Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.

Filip Moszner

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica

ZJAZD KOLEŻEŃSKI PO 50 LATACH UKOŃCZENIA
STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
A

Mikułowski-Pomorski, były rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W zjeździe absolwentów wyjątkowych, bo czteroletnich wówczas, studiów
uczestniczyło ponad 60 osób z różnych
miast Polski. Byli też koledzy z USA,
Niemiec i Zairu. Wieczorem wszyscy udali
się na uroczystą kolację w hotelu Holiday
Inn, podczas której wysłuchali koncertu
zespołu Blue Transfer. Spotkanie było też
okazją do wspólnego śpiewu i tańca.
Nazajutrz prawnicy odwiedzili Collegium Maius, gdzie w auli wysłuchali wy-

kładu prof. Ireny Czai-Hliniak, a następnie
zwiedzili z przewodnikiem Muzeum UJ.
Po obiedzie w Karczmie Folk w Cichym
Kąciku absolwenci udali się na spektakl
kabaretu Piwnica pod Baranami.
Z uwagi na okrągłą rocznicę zjazd
odbył się w Krakowie, choć przeważnie
absolwenci rocznika ’69 organizują krótkie
wspólne wyjazdy. Na zakończenie czerwcowego zjazdu obiecali sobie ponowne
spotkanie niebawem.

Marian Banach

Elżbieta Marchewka

bsolwenci studiów prawniczych
rocznika 1965–1969 spotkali się
7 i 8 czerwca 2019 w Krakowie. Zjazd
koleżeński rozpoczęła msza święta
w kolegiacie św. Anny. Następnie w Sali
Refektarzowej na Wydziale Prawa i Administracji UJ przy ul. Olszewskiego 2
gości powitała dziekan WPiA UJ prof.
Barbara Iwańska, która przedstawiła
działalność i badania prowadzone na
Wydziale. Z dawnymi studentami spotkał się również jeden z wykładowców
jubileuszowego rocznika – prof. Jerzy
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ZŁOTY JUBILEUSZ ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
A

Na przestrzeni lat na wieczny dyżur odeszło
68 osób. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Uroczystość prowadziła jedna z koleżanek,
dr Ewa Kopytko. Wykład okolicznościowy
wygłosił prof. Zdzisław Gajda.
Wiele wzruszenia i emocji dostarczyły
odnowione dyplomy, które wręczyli rektor
UJ prof. Wojciech Nowak, dziekan Wy-

działu Lekarskiego UJ CM prof. Maciej
Małecki oraz pełnomocnik rektora UJ ds.
klinicznych w Collegium Medicum prof.
Stanisław Kwiatkowski.
Po części oficjalnej odbył się bankiet
w Hotelu Europejskim. Wspomnieniom
nie było końca.

Red.
Jerzy Sawicz

bsolwenci Wydziału Lekarskiego
z rocznika 1963–1969 świętowali
w tym roku 50-lecie zakończenia studiów.
25 maja 2019 w Złotym Jubileuszu, który
odbył się w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12, wzięły udział
102 osoby. W 1969 roku absolutorium uzyskało 241 studentów Wydziału Lekarskiego.
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23 maja

Prorektor D. Malec wzięła udział w zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim uroczystości wręczenia Nagrody im.
Iwana Wyhowskiego.

24 maja

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył
w otwarciu konferencji Onkologia. Konstelacje 2019 i Wyzwania w hematologii.

27 maja

Rektor W. Nowak otworzył, zorganizowany w Auditorium Maximum przez Konsulat
Generalny USA w Krakowie i Uniwersytet
Jagielloński, Panel Ambasadorów USA
i Polska po przełomie 1989. W dyskusji
wzięli udział amerykańscy dyplomaci
Victor H. Ashe i Stephen D. Mull, natomiast stronę polską reprezentowali Janusz
Reiter i Maciej Kozłowski. W uroczystości
uczestniczył prorektor S. Kistryn.
Rektor W. Nowak i prorektor A. Edigarian,
podczas uroczystości w auli Collegium
Novum, wręczyli listy z podziękowaniami osobom zaangażowanym w prace
na rzecz kierunku weterynaria, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR.

31 maja

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w IV
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Kardiochirurgów Dziecięcych w Krakowie.
Prorektor J. Popiel reprezentował władze
UJ podczas uroczystości jubileuszowych
20-lecia istnienia PWSZ w Krośnie.

1 czerwca

Rektor W. Nowak spotkał się w auli Collegium Maius z najmłodszymi pasjonatami
wiedzy i nauki podczas zorganizowanego
przez Dział Promocji UJ Rektorskiego Dnia
Dziecka.
Prorektor T. Grodzicki otworzył IX Konferencję Doktorantów UJ CM.

1–9 czerwca

Prorektor A. Edigarian reprezentował władze UJ podczas międzynarodowej konferencji rektorów sieci EUNIS w Trondheim.

3 czerwca

Rektor W. Nowak i członkowie kolegium
rektorskiego uczestniczyli w zorganizowanym w Przegorzałach XI posiedzeniu Kapituły Biznesu UJ.
Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

3–4 czerwca

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas zorganizowanego
w niemieckim Tübingen plenarnym zgromadzeniu (General Assembly) sieci uniwersyteckiej The Guild.

5 czerwca

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
prof. Antoniemu Dziatkowiakowi.

5–6 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w zorganizowanym w Białymstoku posiedzeniu
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych.

10 czerwca

Rektor W. Nowak przywitał na Uniwersytecie
Jagiellońskim grupę nowo przyjętych pracowników. W uroczystości zorganizowanej w auli
Collegium Novum uczestniczyli prorektorzy
D. Malec, A. Edigarian, S. Kistryn i J. Popiel.
Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian,
D. Malec, S. Kistryn i J. Popiel, podczas
uroczystości zorganizowanej przez Biuro
Sportu UJ, wręczyli listy gratulacyjne zawodniczkom i zawodnikom, którzy reprezentując
Uniwersytet Jagielloński, zdobyli medale
podczas rozgrywanych w sezonie 2018/2019
Akademickich Mistrzostw Polski.

13–15 czerwca

Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim posiedzeniu Uniwersyteckiej
Komisji Finansowej KRUP.

15 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystym posiedzeniu publicznym Polskiej
Akademii Umiejętności.

18 czerwca

Prorektor D. Malec gościła w Collegium
Novum przedstawicieli Samorządu Studentów UJ oraz studenta UJ Tymoteusza
Makarana, który został akademickim
mistrzem Polski w rozgrywkach gry komputerowej Star Craft II.

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

18–19 czerwca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającej się w Strasburgu konferencji Global
Forum on Academic Freedom, Institutional
Autonomy, and the Future of Democracy.

20–21 czerwca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającej się w Strasburgu międzynarodowej konferencji organizowanej przez
Radę Europy Global Forum on Academic
Freedom, Institutional Autonomy and the
Future of Democracy.

23–25 czerwca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającym się w Bolonii posiedzeniu
Zarządu sieci uniwersyteckiej UNA
Europa oraz w obchodach 20-lecia procesu bolońskiego i konferencji poświęconej
przyszłości nauczania uniwersyteckiego.

26 czerwca

Prorektor A. Edigarian otworzył 5 edycję
programu Erasmus+ Staff Training Week,
współorganizowaną przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ we współpracy
z Indiana University Bloomington w Stanach Zjednoczonych.
Prorektor S. Kistryn wziął udział i wręczył
nagrody uczestnikom Salonu Gigantów
Towarzystwa Doktorantów UJ.

27 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył konferencję
Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości; Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości
II. Dobre praktyki we wdrażaniu „Konstytucji
dla Nauki”, oraz uczestniczył w dwóch
dyskusjach panelowych: Nowy ład akademicki w zarządzaniu uczelniami oraz Nowe
strategie i struktury organizacyjne uczelni.

28 czerwca

Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian, T. Grodzicki, D. Malec i S. Kistryn
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uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu
upływającej kadencji Samorządu Studentów
UJ. Podczas spotkania ogłoszono nazwisko
nowej przewodniczącej tej organizacji –
wybrana została Marcelina Kościołek.

1 lipca

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodowe spotkanie 2nd Cracow Language
Teaching Staff Training Week 2019.
Prorektor S. Kistryn powitał i wręczył nagrody uczestnikom XII Ogólnopolskich
Warsztatów Doktoranckich dla studentów
Prawa i Administracji.

2–3 lipca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w interdyscyplinarnej debacie Challenge-led
Research for the Future, zorganizowanej
w Brukseli przez sieć The Guild.

5 lipca

Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium
Maius międzynarodową konferencję poświęconą Katherine Mansfield – modernistycznej
pisarce nowozelandzkiego pochodzenia.
W otwarciu konferencji wzięła udział ambasador Nowej Zelandii w Polsce Mary Thurston.

9 lipca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zebraniu
grupy przedstawicieli uniwersytetów, które
weszły w skład konsorcjów zwycięskich
w konkursie Komisji Europejskiej „European
Universities”.

10 lipca

Prorektor S. Kistryn wziął udział w zorganizowanej w Warszawie ogólnopolskiej
konferencji programu „International Visibility Project”.

14–15 lipca

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym w Brukseli posiedzeniu Rady
Wykonawczej sieci Coimbra.

23 lipca

Prorektor A. Edigarian odwiedził stanowisko
badań terenowych Instytutu Archeologii UJ
w Ojcowie.

24 lipca

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w zorganizowanym przez Samorząd Studentów UJ
panelu dyskusyjnym Perspektywy rozwoju
i przyszłości samorządności studenckiej
w najbliższych latach.

26–27 lipca

Prorektor S. Kistryn wziął udział w zorganizowanym w Edynburgu spotkaniu konsorcjum UNA Europa, dotyczącym projektu
„1EUROPE”.
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24 sierpnia

Prorektor S. Kistryn otworzył w auli Collegium Maius międzynarodowe spotkanie
4-th Energy Community Summer School,
poświęcone szeroko rozumianej problematyce sektora energetycznego, po raz
pierwszy zorganizowane przez Wspólnotę
Energetyczną na terenie Unii Europejskiej.

2–4 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w odbywającym się w Brukseli posiedzeniu Rady
Wykonawczej sieci Coimbra i w spotkaniu
rektorów sieci Coimbra z Vanessą Debiais-Sainton, odpowiedzialną za Szkolnictwo
Wyższe w Komisji Europejskiej.

3 września

Prorektor S. Kistryn powitał uczestników
Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich oraz, wraz z prorektorami A. Edigarianem i J. Popielem, wziął udział w uroczystej
sesji otwarcia zjazdu.
Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas spotkania
z międzynarodowym zespołem ekspertów
MNiSW ds. oceny wniosków w konkursie
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

5 września

Prorektor J. Popiel otworzył w Auditorium
Maximum UJ Krakowski Salon Maturzystów
Perspektywy 2019. W inauguracji Salonu
uczestniczyli prorektor A. Edigarian, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin, Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji, sportu
i turystyki, i Lech Gawryłow – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

6 września

Prorektor S. Kistryn wziął udział w XV
międzynarodowym sympozjum Własność
intelektualna w innowacyjnej gospodarce;
sztuczna inteligencja a ochrona własności
intelektualnej.

9 września

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w zorganizowanym w Auditorium Maximum UJ
otwarciu 4. Polskiego Kongresu Mechaniki
i 23. Międzynarodowej Konferencji Metod
Komputerowych Mechaniki.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w konferencji organizowanej przez Podkomisję
Stałą ds. Zdrowia Psychicznego Sejmu RP
przy współpracy Oddziału Klinicznego
Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
SU w Krakowie oraz Kliniki Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ
CM poświęconą reformie psychiatrii dzieci
i młodzieży w Małopolsce.

9–11 września

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas zorganizowanego
w Glasgow zgromadzenia prorektorów sieci
uniwersyteckiej The Guild.

13 września

Rektor W. Nowak otworzył zorganizowane
w Auditorium Maximum UJ obrady 45.
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
a prorektor S. Kistryn poprowadził sesję
otwierającą Zjazd.
Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
gościli w Collegium Novum laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki prof. Franka
Wilczka. Podczas spotkania prof. Wilczek
podpisał zgodę na nadanie swojego imienia
i nazwiska ustanowionej niedawno przez
senat UJ nagrodzie dla młodych fizyków.

14 września

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w I Konferencji Edukacyjnej Choroby rzadkie
z perspektywy polskiego systemu opieki
zdrowotnej w Krakowie zorganizowanej
przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
W trakcie konferencji wygłosił wykład
Choroby rzadkie w curriculum uczelni
medycznych.

17 września

Prorektorzy D. Malec i S. Kistryn wzięli
udział w kongresie społecznej odpowiedzialności nauki zorganizowanym w Auditorium Maximum UJ przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

INNE WYDARZENIA
23 maja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
opublikowało wyniki wyborów do Rady
Doskonałości Naukowej (RDN). W nowym
organie działającym na rzecz rozwoju
kadry naukowej zasiądzie 141 przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym 14
z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 14 zgłoszonych przez najstarszą polską uczelnię.
Pierwsza kadencja RDN trwa od 1 czerwca
2019 do 31 grudnia 2023.
W Teatrze im. Słowackiego odbyła się
gala VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. prof. Andrzeja Szczeklika
Przychodzi wena do lekarza. W imieniu
władz UJ CM w wydarzeniu uczestniczył
prof. Stanisław Kwiatkowski, pełnomocnik
rektora UJ ds. klinicznych w CM.

1 czerwca

Na terenach sportowo-rekreacyjnych wokół
domów studenckich w Krakowie-Prokocimu odbył się 2. Piknik UJ CM połączony
z obchodami Dnia Dziecka. W wydarzeniu

uczestniczyli studenci i pracownicy UJ CM
wraz z rodzinami.

12 czerwca

Uniwersytet Jagielloński zajął drugie miejsce
w rankingu szkół wyższych przygotowanym
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Uniwersytet Warszawski zdobył o 0,8
punktu procentowego więcej. Ogłoszono
również ranking kierunków, obejmujący 68
głównych kierunków studiów. Uniwersytet
Jagielloński zwyciężył w przypadku 15
kierunków: administracja, psychologia, prawo, chemia, biotechnologia (magisterskie),
ochrona środowiska, dietetyka, analityka
medyczna, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia,
pielęgniarstwo, położnictwo oraz zdrowie
publiczne.

15 czerwca

W Krakowie zorganizowano V Małopolski
Kongres Kobiet. W imieniu władz Collegium
Medicum w konferencji uczestniczyła prof.
Beata Tobiasz-Adamczyk, która wygłosiła
wykład Wybrane aspekty zdrowia polskich
kobiet.

17 czerwca

Redakcja „Rzeczpospolitej” po raz ósmy
nagrodziła najlepsze wydziały prawa.
Wśród uczelni publicznych na czele rankingu niezmiennie pozostaje Wydział Prawa
i Administracji UJ, za którym sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Śląski.

19 czerwca

W zestawieniu QS World University Rankings 2020, prezentującym 1000 najlepszych uczelni z całego świata, Uniwersytet
Jagielloński zajął 338. miejsce, co stanowi
awans o 73 pozycje w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu. Uniwersytet
Jagielloński uplasował się na najwyższym
miejscu spośród polskich uczelni, których
w rankingu sklasyfikowano łącznie 16.
W pierwszej pięćsetce czołowych szkół
wyższych oprócz UJ znalazł się jedynie
Uniwersytet Warszawski, który zajął 349.
miejsce.

PODSUMOWANIE SUKCESÓW
SPORTOWYCH STUDENTÓW UJ
• Akademickie Mistrzostwa Polski:
– kolarstwo górskie mężczyzn, 26–28 kwietnia 2019, Ogrodzieniec: III miejsce w klasyfikacji drużynowej w typie uniwersytety
– wioślarstwo kobiet i mężczyzn, 17–19
maja 2019, Bydgoszcz: II miejsce w klasyfikacji drużynowej w typie uniwersytety
– jeździectwo, 30 maja – 2 czerwca 2019,
Radzionków: III miejsce w klasyfikacji drużynowej w typie uniwersytety

• Akademickie Mistrzostwa Małopolski
2018/2019:
– punktacja drużynowa AZS UJ, 12 czerwca 2019, Kraków: III miejsce
– siatkówka plażowa mężczyzn AZS UJ, 12
czerwca 2019, Kraków: I miejsce
• Puchar Polski Futsal Kobiet:
Zdobywca Pucharu Polski Kobiet w Futsalu w sezonie 2018/2019, Szczecin, 18–19
maja 2019

26 czerwca

Sieć UNA Europa, zrzeszająca siedem
wiodących uczelni europejskich, w tym
Uniwersytet Jagielloński, została nagrodzona w pilotażowym konkursie Komisji
Europejskiej „European Universities”.
Dzięki otrzymanym środkom uczelnie będą
ze sobą współpracowały, między innymi,
w dziedzinie kształcenia, badań, transferu
technologii oraz mobilności naukowców,
studentów i pracowników administracji.
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie wspólnie z krakowskim oddziałem Towarzystwa
Chirurgów Polskich i Katedrą Historii
Medycyny UJ CM zorganizowało uroczystości z okazji 115. rocznicy urodzin prof.
Józefa Bogusza, chirurga, etyka, historyka
medycyny, kierownika I Katedry i Kliniki
Chirurgicznej UJ CM, prezesa TLK w latach
1959–1993. Jednym z wydarzeń było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W imieniu
władz Collegium Medicum w uroczystości
uczestniczył prof. Piotr Richter – pełnomocnik rektora UJ ds. ogólnych w CM.

16 lipca

W tegorocznej, siedemnastej, edycji
rankingu najlepszych szkół wyższych
na świecie Academic Ranking of World
Universities (ARWU), zwany również Listą Szanghajską, Uniwersytet Jagielloński
awansował w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia i uplasował się w grupie
uniwersytetów sklasyfikowanych na miejscu 301.–400. To najwyższy wynik wśród
polskich uczelni.

31 sierpnia

Na krakowskich Błoniach odbył się 8. Bieg
Charytatywny Fundacji TESCO. W imprezie wzięło udział ponad 3600 biegaczy.
Celem tegorocznej akcji była zbiórka
funduszy na zakup ultradźwiękowego
nożna chirurgicznego Cavitron Ultrasonic
Surgical Aspirator (CUSA) przeznaczonego do małoinwazyjnego usuwania zmian
w narządach tkankowych, głównie mózgu,
ale także wątrobie, nerkach i trzustce.
W imieniu władz Uniwersytetu nagrody
zwycięzcom wręczył prof. Stanisław
Kwiatkowski – pełnomocnik rektora UJ ds.
klinicznych w Collegium Medicum.

3 września

Dr Rafał Banka z Wydziału Filozoficznego
UJ zdobył najważniejszy europejski grant
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(European Research Council – ERC). Tematem realizowanego w najbliższych latach
projektu jest Mereologiczna rekonstrukcja
systemu metafizycznego w chińskim tekście „Daodejing”.

9 września

Prof. Rafał Olszanecki, prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Lekarskiego UJ CM, uczestniczył w konferencji naukowej FASD Wiele aspektów, wielu
specjalistów, wspólne cele zorganizowanej
przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

13 września

W auli Auditorium Maximum UJ rozpoczęto obrady 45. Zjazdu Fizyków
Polskich. Spotkanie zainaugurowało obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa
Fizycznego, którego jubileusz świętowany
będzie w przyszłym roku. Rozpoczęcie
zjazdu było okazją do wręczenia nagród
Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok
2019. Medal Mariana Smoluchowskiego,
najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego, został przyznany
prof. Józefowi Spałkowi (Instytut Fizyki im.
Mariana Smoluchowskiego UJ) za wybitny
wkład do teorii układów silnie skorelowanych elektronów oraz rozwoju fizyki fazy
skondensowanej w Polsce.

18 września

Tygodnik „Polityka” opublikował listę 15
finalistów 19. edycji Nagród Naukowych
„Polityki”. Wśród nominowanych znalazły się dr Olga Śmiechowicz (Katedra
Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki)
i dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (Zakład
Historii Polski Najnowszej na Wydziale
Historycznym).
Prof. Andrzej Chwalba, kierownik Zakładu
Antropologii Historycznej Instytutu Historii
UJ, podczas trwającego XX Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie został odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

ZMARLI
Janina Wiener – emerytowany starszy wykładowca języka rosyjskiego w Instytucie
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1956–1984). Zmarła
20 maja.
Mgr inż. Jadwiga Mik-Galos – pracownik
I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM. Zmarła
24 maja.
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Prof. Otmar Bohdan Gedliczka – emerytowany pracownik UJ CM, prorektor Akademii Medycznej im. Kopernika w latach
1981–1983, kierownik II Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim,
Krzyżem Oficerskim, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej i medalem „Zasłużony Nauczyciel Rzeczpospolitej Polskiej”.
Zmarł 24 maja.
Wanda Łabęcka – emerytowany pracownik Działu Płac UJ. Związana z Uczelnią
w latach 1974–1990. Zmarła 24 maja.
Prof. Włodzimierz Ptak – emerytowany
pracownik UJ CM, zastępca dyrektora
Instytutu Mikrobiologii AM w Krakowie,
kierownik Zakładu Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Mikrobiologii, kierownik Katedry i Zakładu
Immunologii Akademii Medycznej, prorektor Akademii Medycznej w Krakowie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 maja 2019.
Krystyna Wójcik – emerytowany pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, zastępca
kierownika Pracowni Fototechnicznej.
Zmarła 18 czerwca 2019.

Prof. Zdzisław Denkowski – emerytowany
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Informatyki w latach 1981–1984,
1987–1990 i 2005–2006. Kierownik Katedry
Teorii Optymalizacji i Sterowania. Zmarł 28
czerwca.
Prof. Jacek Baluch – bohemista i polonista,
literaturoznawca, znawca i popularyzator
kultury czeskiej, poeta i tłumacz. Długoletni
kierownik Zakładu Filologii Czeskiej i Łużyckiej
UJ, w latach 2002–2008 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Ambasador RP w Pradze
w latach 1990–1995. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(2014), słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy (1998), czeskim Medalem
za Zasługi I stopnia (1997) oraz złotą odznaką
„Zasłużony dla PZKO”. Zmarł 3 lipca.
Prof. Stanisław Konturek – fizjolog i gastroenterolog, profesor zwyczajny i kierownik
Katedry Fizjologii UJ Collegium Medicum,
doktor honoris causa czterech polskich
uczelni medycznych. Prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum, dziekan
Wydziału Lekarskiego, prorektor Akademii
Medycznej ds. nauki, współtwórca pierwszej
w Polsce anglojęzycznej Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców. Zmarł 8 sierpnia 2019.

Prof. Mirosław Skarżyński – polonista, językoznawca, twórca i redaktor naczelny czasopisma „LingVaria”. Założyciel Internetowej
Poradni Językowej Wydziału Polonistyki UJ.
Zmarł 23 sierpnia.
Prof. Juliusz Pryjma – emerytowany profesor
zwyczajny Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w latach 1982–1994 związany z Akademią
Medyczną w Krakowie. Zastępca dyrektora
ówczesnego Instytutu Biologii Molekularnej
UJ, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii, a następnie Zakładu Immunologii
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Zmarł 2 września.
Prof. Jan Kaiser – emerytowany profesor Wydziału Filozoficznego UJ. W latach 1978–1981
prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. W latach 1988–1991 dyrektor Instytutu
Psychologii UJ. Założyciel i wieloletni kierownik
pierwszego w Polsce Zakładu Psychofizjologii.
Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi International
Organization of Psychophysiology, British Association for Cognitive Neuroscience, International
Society for the Study of Individual Differences.
Zmarł 15 września.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ.

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od maja do sierpnia 2019 roku

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
Doktoraty
Maciej Andrzejewski
Paweł Banaś
Jakub Doliński
Dorota Długosz
Maciej Gibiński
Filip Gołba
Paulina Jabłońska
Tomasz Kocurek
Angelika Kozyra
Radosław Potok
Bohdan Widła
Tomasz Zielenkiewicz
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Aleksandra Błaszczyńska
Jacek Duda
Dorota Gabler
Maria Kierska
Łukasz Necio
Habilitacje
Katarzyna Krzysztofek

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty
Tomasz Ligęza
Konrad Stępnik
Anna Smywińska-Pohl
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Juliusz Doboszewski
Karol Wilczyński
Matylda Ciołkosz
Habilitacje
Jowita Guja
Magdalena Śmieja-Nęcka
Paweł Grygiel
Jacek Neckar
Beata Cyboran

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty
Stanisław Witecki

Habilitacje
Katarzyna Kuras
Jacek Friedrich

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty
Joanna Niemiec
Ewa Kowalska-Stasiak
Habilitacje
Władysław Chłopicki

WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty
Joanna Kulczyńska-Kruk
Anna Grochowska
Rafał Milan
Karolina Bogacz
Karolina Kwak
Barbara Żebrowska-Mazur
Maria Antosik-Piela
Kinga Białek

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty
Urszula Pajdosz-Śmierciak
Wojciech Jurusik
Krzysztof Biedroń
Aleksandra Deptuch
Katarzyna Bronarska
Tomasz Witko

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Doktoraty
Ewa Marciniak
Irmina Walawska
Sebastian Baran
Habilitacje
Anna Valette

WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty
Aleksandra Korzeniowska
Mateusz Trochowski
Ewelina Wlaźlak
Radosław Kitel
Mirosława Czub
Habilitacje
Justyna Kalinowska-Tłuścik

WYDZIAŁ BIOLOGII
Doktoraty
Katarzyna Czech
Emilia Kosonowska
Habilitacje
Piotr Rozpądek

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty
Maria Nasiłowska
Miłosz Stelmach
Barbara Sikora-Wachowicz
Habilitacje
Patrycja Włodek
Tytuły profesora
Piotr Jedynak
Łukasz Sułkowski
Tadeusz Szczepański

WYDZIAŁ STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
Doktoraty
Anna Pruska
Ludmiła Dackowa
Małgorzata Staszczak-Ciałowicz
Anna Jankowska
Tomasz Mróz
Habilitacje
Marta Majorek

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty
Anna Niewiarowska-Sendo
Katarzyna Wawak
Aleksandra Pęcak
Krzysztof Berniak
Izabela Ciastoń
Mateusz Tomczyk
Gabriela Zielińska
Beata Bugara
Habilitacje
Agnieszka Jaźwa-Kusior
Andrzej Górecki
Marcin Sarewicz
Małgorzata Pierzchalska

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
Doktoraty
Elżbieta Stach
Marcin Popiel
Justyna Dudek
Tytuły profesora
Marek Drewnik

WYDZIAŁ LEKARSKI
Doktoraty
Sławomir Marecik
Joanna Przybylska-Just
Jacek Gacoń
Anna Jarosz
Tomasz Tokarek
Maria Lelakowska
Ewa Michalak
Mikołaja Michno
Agnieszka Magiera
Agnieszka Baranowska
Witold Kolber
Agata Wasilewska
Roksana Kisiel
Małgorzata Miller
Zofia Guła
Habilitacje
Halina Jurkowska
Agata Ziomber-Lisiak
Rafał Januszek

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty
Adam Pacławski
Magdalena Kulig
Magdalena Olbert
Justyna Godyń
Agata Bloswick
Bogumiła Byrska
Habilitacje
Dorota Łażewska
Tytuły profesora
Kinga Sałat

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty
Jan Ceklarz
Habilitacje
Andrzej Kononowicz
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Małgorzata Abassy
Modernizacja w cieniu Allaha.
Współczesny Iran
System polityczny Islamskiej Republiki Iranu
reprezentuje swoistego rodzaju strategię kulturową. Jego rozwój i transformacja, włączając
w nie przemiany modernizacyjne jako reakcję
na wyzwanie cywilizacji zachodniej, obecnie
weszły w stadium kryzysu, to znaczy granicznego napięcia między pragnieniem zachowania
status quo a koniecznością dokonania zmian.
Poprzednie kryzysy zakończyły się rewolucjami: konstytucyjną (1905–
1911) i islamską (1979). Nadciągająca trzecia rewolucja odsłoni kolejną odpowiedź Iranu na modernizacyjne wyzwanie Zachodu.
Z puntu widzenia zaburzenia zdolności sterowniczej, by przejąć system
i zmienić jego tożsamość, najskuteczniejsze byłoby osłabienie akumulatora: poprzez blokadę dopływu środków do systemu oraz utrudnienie ich przepływu w systemie. Takie próby były już podejmowane
w czasach embarga i sankcji gospodarczych i z dużym prawdopodobieństwem będą kontynuowane. Drugi, nieco trudniejszy i bardziej
czasochłonny, sposób zaburzenia zdolności sterowniczej to wojna informacyjna poprzez rozpoznanie słabych punktów torów komunikacyjnych między modułami, rozbudowanie siatki szpiegów i agentów,
a następnie wytworzenie narzędzi komunikowania się z tymi członkami społeczeństwa, którzy kontestują zastany porządek. Świadomość
potencjału energetycznego symboli w przestrzeni kulturowej pozwala
na skuteczne sterowanie emocjami społeczeństwa nie tylko szyickim
przywódcom, lecz także potencjalnym antagonistom obecnego systemu
politycznego.
Apetyt na literaturę
pod redakcją Doroty Kozickiej,
Łukasza Tischnera, Macieja Urbanowskiego
Tytuł książki, która jest pokłosiem konferencji
zorganizowanej z okazji siedemdziesiątych urodzin Jerzego Jarzębskiego, nawiązuje, oczywiście, do jego Apetytu na przemianę – głośnego
zbioru „notatek o prozie współczesnej”, wydanego w roku 1997. Powstaniu książki przyświecała intencja, by okolicznościowe spotkanie
stało się okazją do współmyślenia z Jerzym Jarzębskim. Do napisania książki zaprosiliśmy badaczy z kraju i zagranicy,
prosząc ich o weryfikację „mapy” rodzimej literatury, którą niestrudzenie
kreśli autor W Polsce, czyli wszędzie. Dialog ten zaowocował obszernym
zbiorem studiów na temat prozy polskiej XX i XXI wieku. Pokazuje on,
że rozpoznania Jarzębskiego dotyczące autobiografizmu, prozy popularnej czy kresowej są wciąż inspirujące, a takie formuły jak „autentyk”,
„gry” czy „teatr mowy” zachowały swą poręczność.
Najbardziej inspirujący pozostaje jednak proponowany przez Jerzego
Jarzębskiego sposób pisania o literaturze i jej czytania.
redaktorzy tomu
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Leszek M. Sokołowski
Szczególna teoria względności.
Notatki z wykładu
Skrypt ten stanowią notatki do jednosemestralnego wykładu STW. Obejmuje on materiał,
który z trudem mogę wyłożyć w dostępnym
czasie. Zrezygnowałem zatem z przedstawienia
czasoprzestrzeni Galileusza fizyki nierelatywistycznej, mimo że jest ona bardzo pouczającym
przykładem, iż geometria Minkowskiego jest
konstrukcyjnie od niej prostsza. Podaję jedynie rudymenty mechaniki relatywistycznej, bez formalizmu Lagrange’a
i Hamiltona. Kinematykę relatywistyczną ograniczyłem do minimum,
właściwym miejscem jej prezentacji jest bowiem wykład fizyki cząstek
elementarnych. Skrypt zachował telegraficzny styl notatek do wykładu.
Zawiera sporo powtórzeń, które psują elegancję wykładu, lecz są wygodne
dla czytelnika – są więc celowe. Notatki te uzupełniłem w szeregu miejsc
komentarzem, który był wygłaszany na wykładzie.
Z przedmowy Leszka M. Sokołowskiego
Justyna Struzik
Solidarność queerowa.
Mobilizacja, ramy i działania ruchów
queerowych w Polsce
Książka przedstawia współczesne ruchy
queerowe poprzez głosy i refleksje aktywistów
i aktywistek od lat zaangażowanych w działania na rzecz praw osób LGBTQ. Autorka
skupia się na zbudowaniu socjologicznego
portretu prezentującego queerowy aktywizm
na podstawie narracji osób go współtworzących. Chodziło o ukazanie wewnętrznych dyskusji, negocjacji celów czy
różnorodności idei obecnych wśród działaczy i działaczek. Publikacja
ta, będąc pewnego rodzaju lustrem omawianych ruchów, pokazuje, że
mimo wewnętrznych napięć wynikających z różnorodności ram działań
kolektywnych tytułowa „queerowa solidarność” jest nie tyle oddalonym
i nierealizowalnym, utopijnym projektem, ile raczej codzienną, związaną
z wieloma trudnościami i wewnętrznymi konfliktami, praktyką. Mówienie o codziennej solidarności nie ma na celu tuszowania czy przemilczania różnic oraz sporów pomiędzy działaczami i działaczkami, ale raczej
dowartościowanie społecznego aktywizmu.
Paul Kenyon
Ziemia dyktatorów.
O ludziach, którzy ukradli Afrykę
Paul Kenyon przedstawia przejmujące losy
afrykańskich krajów, w których po dekolonizacji do władzy doszli chciwi i bezlitośni despoci. Paranoidalny prezydent Gwinei Równikowej, uznający Hitlera za zbawcę Afryki,
prowadzi krwawą kampanię terroru przeciwko

własnemu narodowi. Oficer libijskiej armii, żyjący w namiocie z haremem żołnierek i kierujący swoim państwem jak rodzinnym interesem mafijnym. Ascetyczny, nieprzekupny przywódca Erytrei, który
zamienił kraj pogrążony w permanentnym stanie wojny w więzienie.
Za tymi niesłychanymi historiami, pełnymi pychy, przemocy i ekstrawagancji, kryją się mroczne sekrety międzynarodowych koncernów i szemrane interesy zachodnich rządów. Nienasycony apetyt na
czekoladę, ropę naftową, diamenty i złoto sprawia, że świat przymyka oczy na łamanie praw człowieka przez nieprzygotowanych do
sprawowania władzy dyktatorów, którzy od lat rządzą Afryką żelazną ręką, kradnąc cenne zasoby swoich krajów. Przywódców, którzy
lokują niebotyczne zyski w paryskich rezydencjach i szwajcarskich
bankach, jednocześnie pozostawiając społeczeństwa w skrajnym ubóstwie.
To historia grabienia całego kontynentu, która trwa do dzisiaj.
Agata Świerzowska
Joga w Polsce od końca XIX wieku
do 1939 roku.
Konteksty ezoteryczne i interpretacje
Celem książki jest ukazanie ogółu idei związanych z jogą w Polsce w okresie od końca
XIX wieku do 1939 roku wraz z kontekstem,
z którego wyrastała i od którego pozostawała
zależna. Joga w Polsce, w omawianym okresie, pozostawała ściśle związana z zachodnimi
tradycjami ezoterycznymi (teozofią, antropozofią, agni jogą, spirytyzmem) – one to wyznaczyły ramy rozumienia
jogi, jej interpretacji i wreszcie tego, jak była wcielana w praktykę
życia codziennego. Jednocześnie jednak to właśnie ów kontekst ezoteryczny sprawił, że na gruncie polskim joga została związana z bogatym zespołem motywów narodowościowych, patriotycznych, niepodległościowych oraz mesjanistycznych i millenarystycznych, które
nadały jej specyficzny charakter.
Pierwsza część książki – Konteksty ezoteryczne – została poświęcona
omówieniu wybranych wątków o proweniencji ezoterycznej, inspirowanych nimi lub przetworzonych przez tradycje ezoteryczne, które
miały zasadnicze znaczenie dla powstania polskich interpretacji jogi
i które w tych wizjach albo pojawiają się w formie niezmienionej,
albo częściej – zyskały nową formę. Część druga – Interpretacje –
dotyczy ściśle jogi w Polsce w okresie tuż przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku do wybuchu drugiej wojny światowej. Nie
jest to jednak historia jogi (rozumiana jako historia faktów), ale raczej
historia idei i jej interpretowania – wypracowywania sposobów rozumienia jogi i wdrażania jej w praktykę.
Książka ma charakter pionierski – podjęta problematyka nie była dotychczas przedmiotem systematycznych badań, a wykorzystane materiały archiwalne, dotąd niepublikowane, dają wgląd w niepoznany
najwcześniejszy etap historii jogi w Polsce. Książka będzie interesującą pozycją zarówno dla badaczy historii kultury polskiej przełomu
wieków, jak i czytelników zainteresowanych dziejami jogi na Zachodzie.
Przedstawiając wybraną przez siebie problematykę, autorka wykazuje dużą erudycję i dobre przygotowanie warsztatowe. Książka jest napisana ładnym stylem literackim i może stanowić wartościową lekturę
dla szerszego niż ściśle naukowe grona czytelników.
Beata Szymańska

WYDAWNICTWO LITERACKIE
Jan K. Ostrowski,
Elżbieta Wichrowska
Pomiędzy powstaniem a emigracją.
Podgórski szkicownik Piotra
Michałowskiego z roku 1832
Po raz pierwszy prezentowany jest, bardzo
słabo znany dotychczas, szkicownik genialnego malarza oraz bohatera walki narodowowyzwoleńczej Piotra Michałowskiego,
opatrzony wyczerpującym komentarzem
krytycznym Elżbiety Wichrowskiej oraz Jana K. Ostrowskiego, wybitnych
znawców jego artystycznych dokonań.
Publikacja składa się z dwóch części: przejmującej opowieści o malarzu
i jego czasach oraz szkicownika artysty. W sposób nowoczesny prezentuje
psychologiczną głębię i niezwykłe komplikacje sytuacji życiowej autora
rzuconego w wir zawieruchy dziejowej. Szkicownik powstawał w podkrakowskim Podgórzu na początku 1832 roku, tuż po klęsce powstania listopadowego, a przed udaniem się Michałowskiego na emigrację.
Rysunki w szkicowniku ukazują sceny powstańcze, życie codzienne
wygnańców i pejzaże. Widzimy dzięki nim, że Michałowski przerodził się z błyskotliwego rysownika salonowego w artystę nadzwyczaj
poważnie podchodzącego do swego powołania, aby z czasem stać się
najwybitniejszym malarzem polskiego romantyzmu.

WYDAWNICTWO WILEY
Molecular Spectroscopy:
A Quantum Chemistry Approach,
Volume 1 and 2
(Spektroskopia molekularna:
podejście chemii kwantowej, t. 1 i 2)
pod redakcją Yukihiro Ozaki,
Marka Janusza Wójcika, Jürgena Poppa
Publikacja w sposób wyjątkowy tworzy silny
pomost między spektroskopią molekularną a chemią kwantową. Ta dwutomowa książka składa się
z wielu artykułów przeglądowych opisujących nowe zastosowania chemii
kwantowej w spektroskopii molekularnej (Raman, podczerwień, bliska
podczerwień, teraherc, daleki ultrafiolet). Zawiera krótkie wprowadzenie
do chemii kwantowej dla spektroskopistów oraz przedstawia ostatnie postępy w spektroskopii molekularnej dla chemików kwantowych. Przedstawia ostatnie postępy poczynione w dziedzinie spektroskopii molekularnej,
aktualny stan chemii kwantowej w spektroskopii molekularnej i dużo
więcej. Zawiera wiele rozdziałów obejmujących zastosowanie chemii
kwantowej do: widzialnej absorpcji i fluorescencji, spektroskopii Ramana, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii w bliskiej podczerwieni,
spektroskopii terahercowej i spektroskopii dalekiego ultrafioletu. Prezentuje czytelnikom stan badań wiązania wodorowego za pomocą spektroskopii oscylacyjnej i chemii kwantowej, jak również badania metodami
spektroskopii oscylacyjnej i chemii kwantowej systemów biologicznych
i nanostruktur. Książka omawia także anharmoniczność oscylacyjną i nadtony oraz spektroskopię nieliniową i rozdzielczą w czasie. Ponadto kompleksowo obejmuje istniejące i najnowsze zastosowania chemii kwantowej
w spektroskopii molekularnej. Chemia kwantowa wprowadzona została
w dziedzinę spektroskopii i przedstawione zostały postępy w spektroskopii
molekularnej w związku z badaniami metodami chemii kwantowej.
Tom został wydany przez wiodących światowych ekspertów, którzy mają
wieloletnie doświadczenie i międzynarodową pozycję w tej dziedzinie.
Publikacja jest idealną książką dla chemików analityków, chemików teoretyków, chemików, biochemików, materiałoznawców, biologów i fizyków
zainteresowanych tym tematem.
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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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