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OD REDAKCJI
Rok 2020, który na Uniwersytecie Jagiellońskim
rozpoczął się radosnym koncertem noworocznym
Nataszy Urbańskiej, przyniósł już wiele niecodziennych
wydarzeń. Wśród nich szczególnie mocno w pamięci
społeczności akademickiej zapiszą się
wizyty prezydentów: Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona oraz Republiki Malty dr. George’a Velli. Obszerne relacje z obu tych spotkań otwierają
bieżące wydanie „Alma Mater”. Na tym
jednak nie koniec. Kolejne miesiące
także obfitować będą w nie mniej istotne wydarzenia. Przed nami bowiem
wybory nowych władz Uczelni na kadencję 2020–2024.
Kalendarz wyborów przedstawia się
następująco: do 28 lutego zostaną wybrani elektorzy do Kolegium Elektorów,
do 16 marca odbędzie się zgłaszanie
przez elektorów osób, które mogą zostać wskazane przez Radę Uczelni jako
kandydaci na rektora, oraz wskazywanie przez Radę
Uczelni kandydatów z inicjatywy własnej Rady. 25 marca kandydaci na rektora zostaną zaopiniowani przez
Senat UJ. Do 6 kwietnia Rada Uczelni będzie mieć czas
na wskazanie kandydatów na rektora, bo już następnego dnia Kolegium Elektorów wybierze swego przewodniczącego oraz zaopiniuje proponowany termin
i miejsce spotkania kandydatów na rektora z elektorami
i innymi członkami wspólnoty Uczelni.
Kto zostanie nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024, dowiemy 28 kwietnia 2020, po zebraniu Kolegium Elektorów, które odbędzie się o godzinie 12 w auli Collegium Novum.
Relacje z poszczególnych etapów wyborów będą
ukazywać się w kolejnych wydaniach „Alma Mater”.
A w tym – zachęcam do przeczytania wywiadu z przewodniczącym Rady Uczelni UJ prof. Jackiem Purchlą,
a także do lektury artykułów przekonujących, że ruch to
zdrowie, w tym tekstu informującego o interakcji pomiędzy aktywnością fizyczną i zanieczyszczeniem powietrza
a zdrowiem. Polecam także tekst opisujący wojenną
odyseję skarbu II Rzeczpospolitej, wspomnienia prof.
Romana Grodeckiego o prof. Stanisławie Krzyżanowskim, materiał poświęcony seniorom oraz, jak zawsze,
relacje z bieżących wydarzeń.
Zapraszam serdecznie!
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

POLSKA I FRANCJA W EUROPIE

Anna Wojnar

Prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron
na Uniwersytecie Jagiellońskim

W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Ł

ączy nas tysiącletnia historia która rozpoczęła się tutaj, w stolicy królów Polski, poprzez święte więzy umysłu, gdy święty
Stanisław, patron Polski, zdecydował się
podjąć studia na Sorbonie, zanim powrócił
do Krakowa jako kanonik, a następnie został
mianowany biskupem. Od tamtej pory nasze
wspólne więzi stale się rozwijały. W 1400
roku przeprowadzono reformę uniwersytetu
krakowskiego, zgodnie z życzeniem króla
Władysława Jagiełły, a źródłem jej inspiracji była Sorbona i to nie był przypadek. Pan

Rektor o tym wspomniał. Nie przypadkiem
jest fakt, że Uniwersytet Jagielloński
i Sorbona są połączone nowym sojuszem
i marzeniem o utworzeniu Uniwersytetu
Europejskiego, w które także gorąco
wierzę, UNA Europa. Chodzi właśnie
o powrót do tych historycznych związków,
a jednocześnie o wyznaczenie ambitnego
celu, jakim jest Europa wiedzy – mówił
prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron, który 4 lutego 2020 gościł
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prezydent złożył pierwszą oficjalną
wizytę w Polsce 3 i 4 lutego 2020.
Drugiego dnia gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed Collegium
Novum prezydenta Republiki Francuskiej powitał rektor UJ prof. Wojciech
Nowak. W auli Collegium Novum Emmanuel Macron wygłosił wykład Polska
i Francja w Europie, który rozpoczął
od zarysowania historii politycznych
i intelektualnych relacji polsko-francuskich.
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Głównym punktem wizyty prezydenta Emmanuela Macrona na Uniwersytecie Jagiellońskim
było spotkanie ze studentami, dla których w auli
Collegium Novum wygłosił wykład zatytułowany
Polska i Francja w Europie. – To dla mnie ogromny zaszczyt, że jestem wśród Państwa dzisiaj, bo
między naszymi krajami, między naszymi narodami i młodzieżą naszych krajów istnieje długa
i głęboka przyjaźń, która zresztą po części zawiązuje się właśnie tutaj. [...]
Nasze dwa narody, które w tysiącletniej historii
europejskich wojen nigdy nie walczyły ze sobą,
są w rzeczywistości sobie bardzo bliskie. Łączy
nas to samo żarliwe dążenie do wolności. Łączy
nas to samo mocne przywiązanie do ziemi, przywiązanie do ideałów. Łączy nas również przekonanie o znaczeniu historii i narodu.
Całość wykładu jest dostępna na stronie:
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/
05/wyklad-prezydenta-francji-emmanuela-macronALMA MATER nr 215–216
6dla-studentow-uniwersytetu-jagiellonskiego-krakow.pl

Fot. Adam Koprowski

W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim w imieniu studentów tak licznie zgromadzonych w auli, oraz osób oglądających to wydarzenie za pośrednictwem internetu, witam prezydenta Republiki Francuskiej
Emmanuela Macrona na naszym Uniwersytecie – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Przypomniał zebranym, że to właśnie
prezydent Macron jest twórcą koncepcji wspólnoty uniwersytetów europejskich zrzeszonych w sieciach, a w dalszej perspektywie
utworzenia jednego wspólnego uniwersytetu europejskiego.
Rektor zaznaczył, że 656-letni Uniwersytet Jagielloński tę ideę konsekwentnie realizuje. Uczelnia, wraz z siedmioma innymi uniwersytetami europejskimi: w Berlinie, Bolonii, Edynburgu, Leuven, Helsinkach, Madrycie i Paryżu, należy do sieci UNA Europa. Zrzeszone
w niej uczelnie są jednym z 17 konsorcjów, które w ubiegłym roku – decyzją Europejskiej Komisji Konkursowej – otrzymały status
Uniwersytetu Europejskiego. Współpraca partnerów sieci rozwija się w ramach czterech priorytetowych obszarów: studiów europejskich, zrównoważonego rozwoju, dziedzictwa kulturowego oraz sztucznej inteligencji.

Umberto Eco powiedział, że „językiem
Europy jest tłumaczenie”. Popatrzcie
państwo. Udało nam się zbudować
w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat
niezwykłą przestrzeń geograficzną.
Nigdzie na świecie nie ma takiej koncentracji kultur, różnic, języków. Przez
tysiąclecia generowało to wojny. Od
siedemdziesięciu lat w Europie umiemy budować pokój poprzez tłumaczenie, szacunek, postęp. To jest skarb.
Nie możemy zatem pozwolić odrodzić
się nacjonalizmom i ich zapędom do
wykluczania. Nie możemy także zapomnieć, że Europa nie jest projektem
ujednolicenia, zaprzeczania kulturom,
ale właśnie projektem politycznym,
potrafi pogodzić jedność z różnorodnością. [...]

Fot. Adam Koprowski

Bądźcie szaleńcami albo marzycielami, nie pozwólcie, by inni pisali za was waszą przyszłość. Nie pozwólcie, by kłamano na
temat waszej historii, ale też pomyślcie każdego dnia, że nic z tego, czym jest dzisiaj nasza Europa, nie było kiedyś możliwe.
Europa mogła powstać jedynie z naszych marzeń i woli, a także, jak sądzę, z inteligencji. Europa to walka, to nie dziedzictwo.
Mamy niesłychane szczęście. Przecież ludzie ginęli, by Europa powstała. Mają więc państwo zadanie: wymyślenie Europy na
nowo, z taką samą odwagą i z taką samą siłą ducha. [...]
Nasze narody podzielają wspólny los. Na Państwa pokoleniu spoczywa zadanie wypełniania tego wspólnego losu w Europie
i dla Europy. To państwa pokolenie powinno tego chcieć, mocno chcieć. [...]
Nie bójcie się Europy, nie bójcie się angażować w jej budowanie, wnosząc wartości wolności, pokoju, solidarności. Nie bójcie
się spoglądać w przyszłość z podniesioną głową, to Wasza przyszłość, nasza przyszłość. Niech żyje Polska! Niech żyje Francja!
Niech żyje Europa!

ALMA MATER nr 215–216
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Po wykładzie studenci UJ mieli możliwość osobiście porozmawiać z Prezydentem, nie brakowało też okazji do wspólnych zdjęć.

Fot. Anna Wojnar

Aktywność Uczelni w ramach sieci UNA Europa, zrzeszającej osiem uniwersytetów europejskich, była tematem spotkania z prezydentem Macronem w gabinecie rektora UJ. W rozmowie uczestniczyli: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor ds. badań
i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec. Prezydentowi Republiki Francuskiej towarzyszyli: ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet, radca dyplomatyczny prezydenta Republiki Francji Emmanuel
Bonne oraz radca specjalny prezydenta Republiki Francuskiej Clément Beaune.

W gabinecie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, prezydent
Republiki Francuskiej Emmanuel Macron wpisał się do księgi
pamiątkowej.

Dziękuję za gościnność
i za kultywowanie w tym miejscu ducha europejskości –
UNA Europa to zobowiązanie,
to walka o Europę opartą na wiedzy
i na wolności
Pełen ufności
Emmanuel Macron
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WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI MALTY

Fot. Adam Koprowski

28 stycznia 2020 prezydent Republiki Malty dr George Vella odwiedził Uniwersytet Jagielloński. W Sali Senackiej Collegium
Novum UJ spotkał się z przedstawicielami Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa i jego przewodniczącym rektorem UJ
prof. Wojciechem Nowakiem oraz prorektorami Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Stanisławem Kistrynem, prof. Dorotą Malec, prof. Armenem Edigarianem, prof. Tomaszem Grodzickim, członkiem zespołu ds. internacjonalizacji prof. Piotrem Laidlerem, prof. Andrzejem Manią i prodziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dr. hab. Pawłem Laidlerem,
profesorem UJ. W spotkaniu uczestniczyła także konsul honorowa Republiki Malty w Krakowie dr Agnieszka Kamińska, na zaproszenie której w dniach 15–19 czerwca 2019 przedstawiciele KRSWK gościli na Malcie i spotkali się z prezydentem Republiki
Malty dr. George’em Vellą.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim rektorzy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, PWSZ w Tarnowie, Uniwersytetu
Pedagogicznego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Ignatianum, kontynuowali rozpoczęte wówczas dyskusje, dotyczące zacieśnienia współpracy naukowo-dydaktycznej instytucji maltańskich z krakowskimi uczelniami zrzeszonymi w KRSWK, a także działań na rzecz internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Prezydent Malty dr George Vella odwiedził także salę numer 56, w której 6 listopada 1939 w ramach Aktion gegen Universitäts-Professoren, tzw. Sonderaktion Krakau nazistowscy okupanci podstępnie aresztowali krakowskich profesorów i pracowników
naukowych. Następnie prezydent złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary tamtego wydarzenia.
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Anna Wojnar

Adam Koprowski

Anna Wojnar

W ramach wizyty prezydent Malty w auli Collegium Novum wygłosił wykład zatytułowany Present Global Challenges, podczas
którego omówił najważniejsze, jego zdaniem, wyzwania współczesnego świata. Wśród nich wymienił, między innymi, zmiany
klimatyczne, trudności z produkcją i dystrybucją żywności oraz
zaopatrzeniem w wodę, skrajną biedę, problemy w dziedzinie
zdrowia publicznego, handel bronią, terroryzm, populizm i ksenofobię, a także kryzysy migracyjne. Prezydent Malty stwierdził,
że aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest stworzenie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych skutecznego systemu podejmowania decyzji i mechanizmów wprowadzania ich
w życie. Podkreślił też, że działaniom tym musi towarzyszyć przywiązanie do takich wartości, jak pokój, bezpieczeństwo, demokracja, wolność i tolerancja, co z kolei możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej edukacji. Na zakończenie wykładu prezydent
odpowiedział na pytania zadane przez obecnych na spotkaniu
studentów.
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Adam Koprowski
Anna Wojnar

Po tradycyjnej wymianie prezentów i wpisie do księgi pamiątkowej w gabinecie rektora UJ prezydent Malty
udał się do Collegium Maius, gdzie po Muzeum UJ oprowadził go dyrektor prof. Krzysztof Stopka.

Anna Wojnar

Podczas wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim dr George Vella gościł także w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie zwiedził Czytelnię Główną oraz obejrzał kilka historycznych dzieł znajdujących się w zbiorach BJ, między innymi, De revolutionibus orbium
coelestium (1520–1541) – rękopis Mikołaja Kopernika, Statuta ordinis domus hospitalis Hierusalem – statuty kawalerów
maltańskich, z miedziorytowymi wizerunkami mistrzów oraz planem Malty, starodruk należący niegdyś do Bartłomieja
Nowodworskiego (około 1586); De humanis corporis fabrica libri septem – pochodzące z XVI wieku, najsłynniejsze dzieło
na temat ludzkiej anatomii autorstwa Andreasa Vesaliusa; autograf Fryderyka Chopina (Barkarola Fis-dur) oraz wedutę
Malty, pochodzącą z monumentalnego dzieła kartograficznego Civitates orbis terrarum, autorstwa Georga Brauna i Fransa Hogenberga (1572).
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Fot. Anna Wojnar

INICJATYWA EUROPEAN UNIVERSITIES

www.ec.europa.eu

Ambasador Francji Frédéric Billet z małżonką w towarzystwie konsula generalnego Francji w Krakowie Frédérica de Touchet gościli na Uniwersytecie Jagiellońskim
4 grudnia 2019. Tematem rozmowy z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem była
inicjatywa European Universities, która zgodnie z intencją prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma na celu wykształcenie kreatywnych Europejczyków, zdolnych do
współpracy w różnych językach i dyscyplinach w celu sprostania wyzwaniom społecznym i niedoborowi umiejętności w Europie. Omówiono także relacje Uniwersytetu
z francuskimi uczelniami w zakresie mobilności i wspólnych programów studiów.

12
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Fot. Anna Wojnar

UNIWERSYTECKI KONCERT NOWOROCZNY

Dwunasty Uniwersytecki Koncert Noworoczny odbył się 5 stycznia
2020 w auli Auditorium Maximum. Tradycją jest, że w pierwszą
niedzielę stycznia, właśnie w tym miejscu, następuje symboliczne
rozpoczęcie nowego roku przez środowisko akademickie Krakowa. Gwiazdą wieczoru była Natasza Urbańska – piosenkarka,
tancerka i aktorka, od 1993 roku związana z warszawskim teatrem Studio Buffo. Podczas koncertu gościnnie wystąpił także
Michał Kaczmarek, który zaśpiewał kilka coverów legendarnego
zespołu Queen. Gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
który złożył wszystkim noworoczne życzenia.
O muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej pod batutą Marcina Klejdysza. Zespół symfoniczny tworzą studenci i absolwenci europejskich wyższych szkół
muzycznych.

Ponadpółtoragodzinny koncert był sentymentalną muzyczną podróżą od lat 30. ubiegłego wieku
aż po czasy współczesne. Natasza Urbańska zaprezentowała utwory, które inspirowały ją przez lata artystycznej drogi.

Fot. Anna Wojnar

W muzycznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz UJ
i pracownicy Uczelni, a także zaproszeni goście, między innymi
rektorzy krakowskich szkół wyższych oraz przyjaciele Uniwersytetu.

14
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Fot. Anna Wojnar

W programie znalazły się brawurowe aranżacje takich szlagierów jak Na pierwszy znak i Miłość ci wszystko wybaczy Hanki
Ordonówny, Sous le ciel de Paris Edith Piaf, Fever Peggy Lee, Augustowskie noce Marii Koterbskiej, The Shoop Shoop Song Cher,
Still Got the Blues Gary’ego Moore’a czy Locked Out Of Heaven Bruno Marsa. Publiczność usłyszała też autorską piosenkę
Nataszy Urbańskiej, którą na debiutancką płytę skomponował
dla niej Seweryn Krajewski. Całość koncertu dopełniły perfekcyjna choreografia z udziałem grupy tancerzy z teatru Studio
Buffo oraz zaprojektowane specjalnie na tę okazję wizualizacje
i wielobarwne gry świateł. Na scenie, wraz z Nataszą Urbańską
i rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, wystąpili rektorzy
krakowskich uczelni, kończący swoją kadencję w 2020 roku.
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CZTERY SZKOŁY DOKTORSKIE NA UJ
I

nauguracja działalności szkół doktorskich na UJ odbyła się 27 listopada
2019 w budynku dydaktycznym Wydziału
Prawa i Administracji przy ul. Krupniczej.
Jednostki powstały w wyniku reformy
szkolnictwa wyższego wprowadzonej
przepisami nowej ustawy Prawo o szkol-

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci w zakresie siedmiu dyscyplin:
archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze
i religii oraz nauk o sztuce. Oferuje także
program interdyscyplinarny, skierowany do
kandydatów, którzy chcą realizować pro-

Fot. Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas inauguracji szkół doktorskich na UJ

Uroczystość odbyła się w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ
przy ul. Krupniczej; 27 listopada 2019

nictwie wyższym i nauce, tak zwanej Ustawy 2.0, zastępując dotychczasowe studia
doktoranckie (studia trzeciego stopnia).
Na UJ powołano cztery szkoły doktorskie.

jekty doktorskie w różnych paradygmatach
metodologicznych i uzyskać stopień w jednej z dyscyplin należących do nauk humanistycznych. Dyrektorem szkoły jest dr

Od lewej: Natalia Stręk, prof. Magdalena Strus
i Alicja Dudek
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hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, profesor
UJ. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu obejmuje trzy dyscypliny: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne
i nauki o zdrowiu. Funkcję dyrektora pełni
prof. Magdalena Strus. Szkoła Doktorska
Nauk Społecznych oferuje kształcenie
w dziedzinie: ekonomii i finansów, geografii
społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, nauk o komunikacji społecznej
i mediach, nauk o polityce i administracji,
nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych,
nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii. Ponadto SDNS prowadzi program

Od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, profesor UJ i Hanna Gaweł

Fot. Anna Wojnar

Prof. Michał Ostrowski, Natalia Stręk
i Anna Wróbel

interdyscyplinarny „Society of the Future”
oraz międzydziedzinowy „Międzynarodowy
program doktorski z zakresu neuronauki
poznawczej”. Dyrektorem szkoły jest dr hab.
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, profesor UJ. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, pod kierownictwem prof.
Michała Ostrowskiego, prowadzi programy
kształcenia w zakresie: astronomii, biofizyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki,
matematyki oraz biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Szkoła
oferuje także dwa programy anglojęzyczne:
Biomedical Sciences oraz PhD Programme
in Biology.
Rekrutacja do szkół doktorskich odbywa
się w drodze konkursu. Kształcenie doktorantów trwa od sześciu do ośmiu semestrów.
Przez cały ten okres otrzymują oni stypendium. Po dwóch latach postępy doktorantów
są poddawane weryfikacji.
Jeśli ocena śródokresowa jest pozytywna, to w kolejnym okresie studiów
zostaje podniesione stypendium. Ocena

Od lewej: dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, profesor UJ, Natalia Stręk
i Michał Szwed

negatywna oznacza zakończenie nauki
w szkole doktorskiej. – Zaczynamy kształcenie w zupełnie nowej rzeczywiści. Jestem
przekonany, że sprostamy temu. Dziękuję
osobom, które w tym roku akademickim
wybrały tę nowatorską ścieżkę kariery naukowej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że
w dotychczasowym systemie kształcenia na
studiach trzeciego stopnia odnosiliśmy przez
lata znaczące sukcesy. Świadczyły o tym
liczne granty i osiągnięcia naukowe, a także
przyznany nam niedawno tytuł najbardziej
prodoktoranckiej uczelni w Polsce. Jestem
więc przekonany, że nowo utworzone Szkoły
sprawią, że nasi doktoranci będą jeszcze
lepsi – mówił podczas inauguracji rektor UJ
prof. Wojciech Nowak.
Wystąpiła również prezes Towarzystwa
Doktorantów UJ Natalia Stręk. Przyznała, że
rekrutacja do szkół doktorskich była dużym
wyzwaniem dla kandydatów, ponieważ
na większości programów limity przyjęć
zostały znacząco zmniejszone. – Ubiegły
rok był czasem zintensyfikowanej pracy dla

samorządu doktorantów. Dzięki nadchodzącym zmianom przypadła nam nietypowa
rola. Mimo że nadal jesteśmy na studiach
doktoranckich, to mieliśmy możliwość stać
się ekspertami w tej dziedzinie. Na bazie
naszych doświadczeń mogliśmy oceniać proponowane rozwiązania. Dlatego chciałam
podziękować dyrektorom szkół doktorskich
oraz dziekanom za czas spędzony na konsultacjach ze środowiskiem doktorantów.
Mam nadzieję, że utworzone wspólnymi
siłami szkoły spełnią swoją misję i zapewnią
najlepsze warunki dla rozwoju naukowego doktorantów – mówiła Natalia Stręk.
Podczas uroczystości wręczono także
listy gratulacyjne czwórce najlepszych doktorantów, reprezentujących każdą ze szkół:
Alicji Dudek, Hannie Gaweł, Annie Wróbel
i Michałowi Szwedowi. Wykład inauguracyjny, zatytułowany O istocie poznania
naukowego, wygłosiła prof. Maria Flis, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej UJ.

Wr

LAUREACI STYPENDIUM FULBRIGHTA 2020–2021
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nazwiska laureatów, którzy w najbliższym roku akademickim wyjadą na stypendium do USA. Spośród 48 osób sześć jest pracownikami lub doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fulbright Senior Award, stypendium dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, umożliwiające realizację projektu w USA, trwającego od trzech do dziewięciu miesięcy, otrzymała dr hab. Magdalena
Heydel, profesor UJ, z Wydziału Polonistyki. Będzie prowadziła badania na Uniwersytecie Harvarda, między innymi w archiwum Stanisława Barańczaka. To stypendium otrzymał również dr Michał Choiński z Wydziału Filologicznego, który w semestrze
zimowym 2020/2021 będzie pracować nad tekstami z okresu kolonialnego na Uniwersytecie Yale.
Z kolei Fulbright Junior Research Award, dla doktorantów, umożliwiający realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej, został przyznany Agacie Kłosowicz z Wydziału Lekarskiego,
Klaudii Mucy z Wydziału Polonistyki, Arkadiuszowi Bochniakowi z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz
Robertowi Siudakowi z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
Stypendium Fulbrighta jest największym programem wymiany naukowej i kulturowej Stanów
Zjednoczonych. Od ponad 70 lat
ALMA MATER nr 215–216
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wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

LITERACKI NOBEL
DLA OLGI TOKARCZUK
GRATULUJEMY!
Z

odczytuje idee, których geneza
i pierwotne znaczenie zatarł
czas lub które zyskały nowy
sens. Książki cenionej na
świecie pisarki zostały dotychczas przełożone na blisko 40
języków. W sumie dokonano
około 200 tłumaczeń.
Wcześniej Olga Tokarczuk
otrzymała, między innymi,
The Man Booker International

Olga Tokarczuk; Katedra Krytyki Współczesnej UJ,
9 czerwca 2016

Fot. Janusz Smulski

a narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną namiętnością pokazuje
przekraczanie granic jako formę życia –
brzmiało uzasadnienie przyznania Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok
Oldze Tokarczuk – autorce powieści: Prawiek i inne czasy (1997), E.E. (1995), Podróż ludzi Księgi (1996), Dom dzienny, dom
nocny (1998), Bieguni (2007), Prowadź
swój pług przez kości umarłych (2009),
Anna In w grobowcach świata (2006) i Księ-

Spotkanie z Olgą Tokarczuk w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ,
z udziałem dr. hab. Jarosława Fazana, profesora UJ, dr hab. Joanny Zach, profesor UJ i dr Katarzyny Trzeciak; 9 czerwca 2016

gi Jakubowe (2014) oraz tomów opowiadań
i pism rozproszonych. To 6. polski literacki
Nobel (wliczając Isaaca Bashevisa Singera,
tworzącego głównie w języku jidysz).
Z perspektywy akademickiej wyróżniającym się wątkiem w jej twórczości
jest historia nauki. Zdolność pisarki do
odkrywania ewolucji zachodniej wiedzy
na przestrzeni wieków została doceniona
w laudacji Pera Wästberga, pisarza, obrońcy
praw człowieka, od 1997 roku zasiadającego w Akademii Szwedzkiej. W zgodzie
z kulturą minionych epok Olga Tokarczuk
18
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Prize za powieść Bieguni (Flights) w 2018
roku. Jest także dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” [Bieguni (2008)
i Księgi Jakubowe (2015)].
Profesor Anna Łebkowska z Wydziału
Polonistyki UJ z okazji przyznania Nagrody
przypomniała, że Noblistka przez kilka lat
była wykładowczynią w Studium Literacko-Artystycznym działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Tokarczuk tworzy
opowieści o wymiarze uniwersalnym, ale
też nakierowuje uwagę na poszczególność,
jednostkowość i odmienność. W jedyny dla

siebie sposób potrafi ukazać to, co literacko
zmitologizowanej, jak i to, co obecne w naszym świecie w sposób zmarginalizowany
bądź wypierany; kładąc nacisk na trudną
zasadę współodczuwania, przeciwstawia się
opresywnej dominacji, poddając zarazem
literackiej analizie kwestię granic poznania
i wyrażalności – podkreśla prof. Łebkowska.
Autorka Ksiąg Jakubowych była także
gościem spotkania w Katedrze Krytyki
Współczesnej 9 czerwca 2016, z którego
prezentujemy zdjęcia.

Red.

Najserdeczniejsze gratulacje z okazji przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury złożył Oldze Tokarczuk,
w imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Informacje o nagrodzie przyjęliśmy z niebywałą radością, mając
świadomość, że jest to święto nie tylko literatury polskiej,
ale przede wszystkim światowej, do której po raz kolejny,
tym razem za sprawą Pani niezwykłej, wysublimowanej
twórczości, zostały nam szeroko otwarte drzwi – napisał
rektor w liście gratulacyjnym 17 października 2019. –
Społeczność akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego
rozpiera duma z więzi, które łączą Panią z naszą Uczelnią.
Z ogromną przyjemnością wspominamy czasy, kiedy przez
kilka lat była Pani wykładowczynią w Studium Literacko-Artystycznym, działającym w ramach Wydziału Polonistyki
UJ. Pani twórczość, a zwłaszcza powieści i opowiadania,
z wielką atencją są interpretowane przez naszych badaczy
w książkach i rozprawach, i z równie wielkim entuzjazmem
analizowane na zajęciach przez studentów Wydziału Polonistyki UJ – podkreślił prof. Wojciech Nowak.
Laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk odpowiedziała
na ten list 13 listopada 2019, przesyłając rektorowi odręcznie
napisaną kartkę.

RPM

Medal noblowski wykonany ze złota, o wadze ok. 175 g i średnicy
66 mm. Na awersie widnieje podobizna fundatora nagrody Alfreda
Nobla z datą jego urodzenia i śmierci. Awers w przypadku fizyki,
chemii, medycyny i fizjologii oraz literatury jest taki sam, a zaprojektował
go szwedzki rzeźbiarz i grawer Erik Lindberg
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NOWI DYREKTORZY WAŻNYCH INSTYTUCJI KULTURY
T

mii Nauk. Od 2015 roku zasiada w radzie
naukowej Instytutu Sztuki PAN oraz w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Był dyrektorem Muzeum Narodowego
w latach 2016–2019.
Profesor Andrzej Szczerski również
związany jest z Instytutem Historii Sztuki
UJ, gdzie zajmuje się głównie sztuką XX
wieku i sztuką współczesną. Wykładał także
na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie
nad Menem i na Uniwersytecie St. Andrews

roku był wicedyrektorem ds. naukowych
w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Doktor habilitowany Łukasz Gaweł,
profesor UJ, jest specjalistą w zakresie
zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz
publicznymi instytucjami kultury. W latach
2009–2012 był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych, a w latach 2012–2016 dyrektorem
Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku został powołany na
stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Na-

Dr hab. Andrzej Betlej, profesor UJ

Prof. Andrzej Szczerski

Dr hab. Łukasz Gaweł, profesor UJ

tychczasowy zastępca dyrektora MNK dr
hab. Łukasz Gaweł, profesor UJ, od grudnia
2019 pełni obowiązki dyrektora Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Doktor habilitowany Andrzej Betlej,
profesor UJ, pracuje w Instytucie Historii
Sztuki UJ, którego był dyrektorem w latach
2012–2015. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się przede wszystkim na sztuce
nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze
i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Z jego inicjatywy
powstała stała Konferencja Dyrektorów
Instytutów Historii Sztuki w Polsce. Jest
członkiem Komisji Historii Sztuki Polskiej
Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa
Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akade-

w Wielkiej Brytanii. Był stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów badawczych,
między innymi Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
w Monachium oraz Universita per Stranieri
w Perugii. Jest także laureatem stypendium
krajowego dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach
2009–2017 był prezesem Sekcji Polskiej
AICA, w latach 2013–2015 wiceprezesem
AICA International w Paryżu. W 2018
roku otrzymał doroczną Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Jest członkiem rad programowych wielu
instytucji kultury oraz autorem wystaw w
muzeach i galeriach w Polsce i za granicą,
między innymi, w Muzeum Sztuki w Łodzi
i Tate Britain w Londynie. Od 2016 do 2018

rodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju
i komunikacji, funkcję tę pełnił przez trzy lata.
Główny obszar zainteresowań naukowych dr.
hab. Łukasza Gawła stanowi efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego,
szczególnie problematyka związana z ratowaniem, rewitalizacją i animacją niewielkich
obiektów zabytkowych, oraz tworzenie
architektonicznych szlaków turystycznych.
Jest członkiem Komisji Zarządzania Kulturą
i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, rady Biura Programu „Niepodległa”,
rady Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II Wojny Światowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej, rady Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie oraz rady Narodowego Muzeum Techniki
w Warszawie.

Fot. www.gov.pl

rzej naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego objęli ważne funkcje
w polskim muzealnictwie. Na początku
2020 roku dr hab. Andrzej Betlej, profesor
UJ, zastąpił prof. Jana Ostrowskiego na
stanowisku dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Dyrektorem Muzeum
Narodowego w Krakowie został prof.
Andrzej Szczerski, a dr hab. Rafał Quirini-Popławski został zastępcą dyrektora Muzeum ds. działalności programowej. Do-
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SAMOTNOŚĆ I JEJ OBLICZA
blicza samotności w kulturze to tytuł
szczególnej wystawy, której otwarcie
w Bibliotece Jagiellońskiej zaplanowano
na 7 maja 2020. Celem ekspozycji jest
zmierzenie się z problemem samotności,
wszechobecnej we współczesnej kulturze,
i ukazanie kontekstów historycznych fenomenu osamotnienia czy samotnictwa.
Tematyka ta jest niezwykle aktualna ‒ czy
to w perspektywie choroby, starości, czy
diametralnie innej specyfiki: dzisiejszej tak
zwanej ,,kultury singli”.
Na wystawie zaprezentowane zostaną
obiekty pochodzące przede wszystkim ze
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, ale też
z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna
Udzieli w Krakowie, innych placówek
muzealnych i zbiorów prywatnych. Dla
zwiedzających przygotowano też dzieła
artystów współcześnie podejmujących temat samotności, a także różne dokumenty
życia społecznego poświadczające walkę
z alienacją. Przedsięwzięcie będzie okazją
do zapoznania się z kontekstem zarówno
samotności negatywnej, jak i pozytywnej.
W przygotowanie wystawy zaangażowali się wszyscy pracownicy Sekcji
Informacji Naukowej BJ przy współpracy
Oddziału Zbiorów Specjalnych i Sekcji
Wydarzeń Kulturalnych.
Wystawa będzie miała strukturę tematyczną, w której przedstawione zostaną
poszczególne oblicza samotności – od
ekstremalnego sportu samotniczego i cielesności do samotności jednostki, czy to
w procesie socjalizacji dziecka, w kreacji literackiej czy w twórczości uczonych. Część
wystawy poświęcona zostanie przełamywaniu samotności poprzez miłość – ukazane
będą zaloty, anonse matrymonialne, ale
i refleksje nad osobami nieszczęśliwymi
w związku. Inny fragment ekspozycji dotyczyć będzie samotności w społeczeństwie
– ukazana zostanie zarówno samotność
artystów w społeczności wiejskiej, jak i dobrowolne osamotnienie w specyficznym
kontekście kulturowym, jakim był eremityzm. Wyeksponowane zostaną zbiory
kamedulskie z Biblioteki Jagiellońskiej,
ukazana zostanie samotność bohaterów
biblijnych czy późniejszych świętych:

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

O

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), Faust lub Uczony w pracowni; ok. 1652, akwaforta

Joanny d’Arc i Edyty Stein. Rozpatrywana
będzie też społeczna samotność negatywna
(w obliczu hitlerowskiego totalitaryzmu,
zagłady Żydów, współczesnego cierpienia
chorych). Część wystawy poświęcona zostanie organizacjom, które pomagają wyjść
z samotności, szczególnie instytucjom
działających na terenie Krakowa.
Wystawa pozwoli zapoznać się z niektórymi przykładami malarstwa rozważającego
topos samotności. W ramach przedsięwzięcia o postrzeganiu samotności zrealizowany
zostanie film dokumentalny z udziałem

krakowskich przedszkolaków, ludzi starych
i osób ze środowiska akademickiego.
Otwarcie ekspozycji w Sali Wystaw
BJ poprzedzi zorganizowany w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej panel
dyskusyjny uczonych, którzy w swych badaniach i refleksji intelektualnej poruszają
tematykę samotności. Wystawie, która potrwa do czerwca 2020, towarzyszyć będzie
katalog przygotowany przez piszącego te
słowa.

Bartłomiej Gapiński

Biblioteka Jagiellońska
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LAUREACI NAGRODY MIASTA KRAKOWA 2019
N

Holak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr
Bogdan Musielak, dr Łukasz Skalniak – za
osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej
immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej.
W 2019 roku nie przyznano nagrody
w dziedzinie sportu.
Wyróżniono także pięciu autorów
najlepszych prac dyplomowych, których
tematyka związana jest z Krakowem.
Zdobywcami wyróżnień zostali: Natalia
Czuma (AGH) za pracę doktorską Zastosowanie modyfikowanych popiołów
lotnych do wychwytywania ditlenku węgla,
Krzysztof Petrus (PK) za pracę doktorską
Garbary w latach 1850–1939. Największe
przedmieście Krakowa i jego nowoczesna
transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego,
Marcelina Smolarczyk (PK) za pracę magisterską Krakowski Greenway Wschód.
Koncepcja systemu zieleni integrującego
nowohuckie parki, Wioletta Maria Nowak
(KA) za pracę inżynierską Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz
Maciej Górz (UEK) za pracę inżynierską

Certyfikat urbanistyczny miasta Krakowa
jako zachęta do zrównoważonej urbanistyki
w nowych osiedlach.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 21 listopada 2019 w teatrze Variété. Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali także
pamiątkowe medale autorstwa Kazimierza
Adamskiego.
Tradycja przyznawania nagród osobom
szczególnie zasłużonym dla Krakowa sięga
XVI wieku. Pierwsza nagroda została przyznana w roku 1535 za kodyfikację prawa
miejskiego. Otrzymał ją Mikołaj Jaskier.
Wśród dotychczasowych laureatów jest
wielu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi: Aleksander Koj,
Józef Gierowski, Władysław Stróżewski,
Jan Błoński, Maria Podraza-Kwiatkowska,
Marta Wyka, Adam Strzałkowski, Franciszek Ziejka, Tadeusz Ulewicz, Antoni
Jackowski, Jan K. Ostrowski, Jerzy Wyrozumski, Zdzisław Żygulski junior, Stanisław Bryndza-Stabro, Andrzej Zygmunt
Hrynkiewicz, Janusz Sondel, Jacek Purchla.

RPM
Łukasz Wspaniały

agroda Miasta Krakowa to wyróżnienie elitarne i wyjątkowe. W gronie
nią uhonorowanych znajdują się artyści
i uczeni, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla Krakowa i których dorobek
jest powszechnie znany i ceniony. W 2019
roku do tego znakomitego grona dołączyli – w dziedzinie kultura i sztuka Leszek
Wójtowicz – za całokształt działalności
artystycznej, dr hab. Andrzej Franaszek –
za znaczący wkład w krytykę literacką, oraz
emerytowany pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ dr Andrzej Nowakowski –
za wszechstronną działalność wydawniczą
i artystyczną – w dziedzinie nauka i technika
uhonorowani zostali – zespół naukowców
z Wydziału Polonistyki UJ w składzie: prof.
Renata Przybylska, dr Donata Ochmann,
dr Barbara Batko-Tokarz, dr hab. Agata
Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka, dr
Sylwia Przęczek-Kisielak, dr hab. Maciej
Rak, profesor UJ, dr hab. Kazimierz Sikora,
profesor UJ – za opracowanie słownika
gwary krakowskiej, oraz Zespół Biologii
Chemicznej i Projektowania Leków z Wydziału Chemii UJ w składzie: prof. Tadeusz

Laureaci Nagrody Miasta Krakowa na gali w teatrze Variété;
21 listopada 2019
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BEZ RYZYKA NIE MA ROZWOJU
Rozmowa z prof. Jackiem Purchlą,
przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego
□ Pełni Pan funkcję przewodniczącego
pierwszej w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Rady Uczelni – siedmioosobowego
zespołu, który w myśl nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy
2.0, oprócz rektora i Senatu, jest jednym
z trzech najważniejszych organów Uniwersytetu. Proszę przypomnieć, według jakiego
klucza powstało to gremium?

Paweł Mazur

■ Rada uczelni jest dzieckiem reformy, jej
istnienie wynika wprost z zapisów Ustawy
2.0, która definiuje nie tylko konstrukcję, ale
i kompetencje rady. Zgodnie z art. 19 ust. 1,
pkt 2 ustawy członkiem rady wchodzącym
w jej skład z mocy prawa jest przedstawiciel
Samorządu Studentów. Pozostali członkowie
to w połowie przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej ‒ wybrani z grona pracowników,
oraz tak zwani członkowie zewnętrzni. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że przewodniczącym rady może być tylko jedna z tych osób, które pochodzą
spoza wspólnoty uczelni.
□ W przypadku Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego wszyscy
jej członkowie wywodzą się z najstarszej polskiej uczelni. Kim
są poszczególne osoby z tego gremium?
■ Osoby spoza Uczelni to dr Zbigniew Inglot – właściciel jednego
z najszybciej rozwijających się imperiów kosmetycznych, który
posiada przedstawicielstwa swojej firmy w niemal 100 krajach na
wszystkich kontynentach. Jest absolwentem Wydziału Fizyki UJ.
Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuował karierę akademicką,
pracując na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Jakub Górski jest absolwentem Wydziału Prawa UJ. Pracował także jako asystent w Katedrze
Socjologii Prawa UJ, prowadząc pracę dydaktyczną i naukową. Ja
przez niemal 30 lat, do jesieni 2018 roku, byłem zatrudniony na
Uniwersytecie Jagiellońskim, między innymi jako kierownik Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie
jako kierownik Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Myślę, że to ważny
precedens w skali kraju. Cała nasza trójka tzw. członków zewnętrznych została wybrana przez Senat spośród osób mocno związanych
z naszym Uniwersytetem. Przedstawiciele społeczności UJ wybrani
przez Senat to prof. Grażyna Stochel, posiadająca wszechstronne

Prof. Jacek Purchla

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w latach 2008–2016
pełniła funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ, dr hab. Dorota
Szumska, profesor UJ, która od roku 2012 do czasu powołania
na członka Rady Uczelni pełniła funkcję prodziekana ds. badań
naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego oraz prof. Jerzy
Wordliczek – reprezentujący środowisko Collegium Medicum, od
2012 roku kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dopełnieniem tego
zespołu są zmieniający się przedstawiciele Samorządu Studentów
UJ. Do 31 sierpnia 2019 był to Jakub Bakonyi, a od 1 września
2019 funkcję tę pełni Marcelina Kościołek.
Kim jesteśmy jako zespół? Ludźmi dobrej woli, świadomymi
odpowiedzialności, jaką na siebie przyjęliśmy, kochającymi swój
Uniwersytet i gotowymi mu służyć w trudnym czasie zmiany.
Nasza misja – i w tej sprawie jesteśmy jednomyślni – ma polegać nie tyle na funkcji kontrolnej, ale przede wszystkim na funkcji
doradczej i służeniu naszymi kompetencjami w rozwiązywaniu
ważnych kwestii strategicznych związanych z rozwojem naszego
Uniwersytetu.
□ Powszechnie wiadomo, że obecny kształt Rady jest wynikiem
kompromisu. 29 maja 2019, podczas swojego wystąpienia
na posiedzeniu Senatu UJ mówił Pan, że przekłada się to na
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Anna Wojnar

w rodzaju rady nadzorczej powinien być mu
pomocny przede wszystkim w rozwiązywaniu wszelkich strategicznych kwestii dotyczących rozwoju tej instytucji. W związku
z nałożeniem na rady uczelni obowiązków
zarządczych nasza rada, która zgodnie z regulaminem powinna spotykać się nie rzadziej
niż raz na kwartał – bo rady nadzorcze nie
pracują przecież w trybie ciągłym – w roku
2019 musiała spotkać się 12 razy i procedować kwestie, które w naszym przekonaniu
nie powinny nas dotyczyć.

Rada Uczelni UJ. Od lewej: prof. Jacek Purchla, dr Jakub Górski, prof. Grażyna Stochel, Marcelina
Kościołek, dr hab. Dorota Szumska, profesor UJ, dr Zbigniew Inglot, prof. Jerzy Wordliczek

nieostre zdefiniowanie przez ustawodawcę kompetencji rady.
Co konkretnie miał Pan na myśli?
■ Owocem kompromisu jest nie tylko skład osobowy Rady, ale
przede wszystkim samo jej usytuowanie w strukturze Uczelni oraz
jej kompetencje. Kompromis rozpięty został pomiędzy intencją
ustawodawcy, by do zarządzania szkołami wyższymi wprowadzić
ciało o znamionach rady nadzorczej, a reakcją obronną środowiska
akademickiego przed narzuceniem mu jakiegoś „obcego organu”
kontrolnego.
Przypomnę, że nasze kompetencje, zdefiniowane w art. 18
ustawy, jasno wskazują, że jesteśmy przede wszystkim rodzajem
rady nadzorczej. Potwierdzają to, między innymi, zastosowane
w ustawie sformułowania, takie jak „monitorowanie” czy „opiniowanie”. Z założenia rada uczelni nie miała być natomiast – i być
nie powinna – organem zarządzającym szkołą wyższą. Jednakże
ustawodawca w art. 423 ust. 2 ustawy wprowadził obowiązek
wyrażania zgody przez radę uczelni na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych Uniwersytetu w przypadkach, gdy wartość
rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu
czynności prawnej przekracza kwotę dwóch milionów złotych.
Do stosownego wniosku rektora do Prokuratorii Generalnej ma
być więc dołączona zgoda rady uczelni. W tym przypadku zgoda
ta jest nie tylko działaniem zarządczym, ale także czynnością
nieprzewidzianą w art. 18 ustawy. To jeden z istotnych błędów
Ustawy 2.0! Dodam też, że rada uczelni w zdefiniowanym przez
Ustawę 2.0 kształcie nie ma żadnych narzędzi do rozstrzygania
spraw majątkowych. O oczywistej sprzeczności tych zapisów
rektor UJ prof. Wojciech Nowak 11 marca 2019 informował
w piśmie do przewodniczącego KRASP prof. Jana Schmidta.
Ponadto, na przełomie lutego i marca 2019, o zaistniałej sytuacji
poinformowane zostało też kierownictwo resortu, które jednak
do dziś nie podjęło działań, by rozwiązać tę kwestię. Bo przecież
my nie możemy być organem zarządczym i równocześnie kontrolnym, który kontroluje samego siebie.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że Uniwersytet Jagielloński jest nie tylko skarbnicą wiedzy wszelakiej, ale także
największym zakładem pracy w południowej Polsce, o budżecie
dochodzącym już do miliarda złotych. W tym kontekście organ
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□ Kadencja tego siedmioosobowego zespołu, powołanego przez Senat UJ 30 stycznia
2019, potrwa wyjątkowo nie cztery, a dwa
lata. Formalnie zakończy się więc 31 grudnia 2020. Nie jest to jedyna kwestia, która
świadczy o nietypowości tego gremium...

■ Mamy pełną świadomość, że jako pionierzy i saperzy zarazem
przecieramy szlaki i rozbrajamy miny, a nasza kadencja jest krótka
i dzieli się na dwie wyraźne fazy. Przypomnę, że Senat UJ swoją
uchwałą z 31 października 2018 – zgodnie z literą ustawy –
ograniczył nasze zadania w okresie do dnia wejścia w życie
nowego Statutu UJ.
Ten pierwszy rok funkcjonowania Rady był więc istotnie
nietypowy, bo do 30 września 2019 jej kompetencje były ściśle
ograniczone. Głównym zadaniem, jakiego podjęliśmy się już na
pierwszym posiedzeniu 6 lutego 2019, kiedy rektor UJ wręczył
nam akty powołania wynikające z decyzji Senatu z 30 stycznia
2019, było szybkie opracowanie regulaminu działania naszej
rady. To może brzmi banalnie, ale ten regulamin jest teraz, na
swój sposób, naszą konstytucją, definiującą zadania, obowiązki
i procedury. Mam też nadzieję, że zostanie on po nas jako nasz
wkład w budowanie nowej struktury Uniwersytetu i będą z niego
korzystać rady kolejnych kadencji.
Istotne jest też to, że od samego początku przyjęliśmy zasadę
podejmowania uchwał, za pomocą których Rada wykonuje swoje
ustawowe obowiązki przez konsensus. Myślę, że to jest wielka
wartość, jaką mogę już, podsumowując rok 2019, odnotować. Ale
naszym największym wkładem w pierwszym roku działalności,
z czego jestem dumny, była intensywna praca w marcu, kwietniu
i maju 2019, jaką rada prowadziła nie tylko na swoich posiedzeniach, ale, można powiedzieć, non stop w przygotowywaniu
naszych uwag do projektu Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tych uwag wnieśliśmy kilkadziesiąt.
Działalność w pełnych naszych kompetencjach rozpoczęła
się formalnie 1 października 2019 roku, kiedy nasze ustawowe
zadania, wynikające też z nowego statutu, który właśnie wszedł
w życie, znacznie się poszerzyły, nakładając na radę obowiązek
opiniowania projektu strategii Uczelni, monitorowania zarówno
gospodarki finansowej, jak i kwestii związanych z zarządzaniem
Uczelnią. Mamy też obowiązek opiniować plan rzeczowo-finansowy i zatwierdzać sprawozdania finansowe z działalności
Uniwersytetu.
Kompetencje i zadania, jakie stanęły przed Radą jesienią
2019 roku, będziemy realizować w 2020 roku. Myślę, że po tym
pierwszym roku naszej działalności jesteśmy dobrze przygoto-

wani, żeby stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Tym bardziej że
jesienią 2019 roku odbyliśmy kilka posiedzeń Rady z udziałem
przedstawicieli władz: prorektorem UJ ds. polityki kadrowej
i finansowej prof. Jackiem Popielem, kanclerz Moniką Harpulą
i kwestor Teresą Kapcią.
Zbudowaliśmy bardzo precyzyjny harmonogram procedowania na rok 2020.
□ Z pewnością wiele emocji w tym procedowaniu związanych
będzie ze wskazaniem kandydatów na nowego rektora na
kadencję 2020–2024...
■ Zgodnie z zapisami ustawowymi i Statutem UJ kwestia wyborów będzie dwukrotnie wchodzić pod obrady Rady Uczelni
UJ, która sama z siebie ma również prawo do zaproponowania
własnych kandydatów.
Działamy transparentnie. Każdy członek społeczności naszego Uniwersytetu, zarówno pracownik, jak i student, może
na stronach internetowych Rady na bieżąco śledzić owoce
naszej pracy.
□ W „Gazecie Wyborczej” z 9 stycznia 2020 prof. Andrzej
Jajszczyk pisał o kryzysie szkolnictwa wyższego w Polsce.
Jego zdaniem „bez uniwersytetów badawczych nie mamy
szans na gonienie światowej czołówki. Ale żeby się ich
dorobić, trzeba podjąć kroki niepopularne, na przykład
odrzucić egalitaryzm czy zmusić uczonych do mobilności”.
Akcentował też, że „w krajach, które posiadają najlepsze
szkolnictwo wyższe, rektorów wybiera najczęściej zewnętrzna rada uczelni, składająca się z przedstawicieli otoczenia
społecznego, na przykład władz centralnych i lokalnych,
reprezentantów przedsiębiorstw zatrudniających absolwentów czy osób zaufania publicznego, a w Niemczech czy
Szwajcarii rektorów mianują lokalne władze”. Czy sądzi
Pan, że na polskim gruncie byłoby to możliwe?

□ A jeśli chodzi o Uniwersytet Jagielloński? Czy Pana zdaniem zmiana w zarządzaniu ułatwiłaby mu i skróciła gonitwę
za światową czołówką?
■ Uniwersytet Jagielloński jest bardzo złożonym i zdecentralizowanym organizmem. Zatrudnia ponad 7200 pracowników,
prowadzi równocześnie największy szpital kliniczny na południu
Polski, posiada drugą największą książnicę narodową i kształci blisko 40 tysięcy studentów i doktorantów. Uniwersytety
amerykańskie, na które w głównej mierze powołuje się prof.
Jajszczyk, skonstruowane są na zupełnie innych zasadach, są
inaczej finansowane, przede wszystkim w oparciu o środki
pozabudżetowe. W tym kontekście nasz Uniwersytet jest na
przeciwległym biegunie.
Jest więc rzeczą oczywistą, że przy tak dużej i złożonej
strukturze nasuwa się myśl, by rozdzielić funkcję rektora – autorytetu reprezentującego środowisko akademickie, od funkcji
czysto zarządczej, sprawowanej przez menedżera lub grupę
menedżerską.
Z mojego doświadczenia pobytów na amerykańskich uniwersytetach wynika, że prezydenci tych uczelni to ludzie przychodzący z biznesu, odpowiedzialni również za pozyskiwanie dużych
środków na działalność badawczo-rozwojową z przemysłu.
Natomiast provost, czyli rektor ds. akademickich, to autorytet
naukowy i moralny, który pełni funkcje reprezentacyjne.
Myślę, że taka była intencja ustawodawcy. Jednak w Polsce,
w naszych realiach, w tak krótkim czasie trudno byłoby wprowadzić
tak diametralne zmiany. Lęk środowisk akademickich w Polsce
podczas debaty był w moim przekonaniu uprawniony. On wynika
również z doświadczenia ostatnich trzydziestu lat naszej młodej
demokracji, gdzie rygory budżetowego finansowania i ingerowanie
przez kolejne ekipy polityczne w życie naukowe i kulturalne Polski
są, można powiedzieć, doświadczeniem codziennym.

Anna Wojnar

■ Z diagnozą prof. Andrzeja Jajszczyka trudno się nie zgodzić.
Słaba konkurencyjność nawet najlepszych polskich uniwersytetów wobec Europy i świata wynika nie tylko z niskiego
poziomu finansowania nauki w Polsce, ale i ze skostniałej

struktury zarządczej. Jest to na swój sposób nie tylko dziedzictwo XIX wieku, ale spadek po komunizmie, kiedy środowiska
naukowe zamykały się wewnątrz uniwersytetów jak w wieży
z kości słoniowej, broniąc ich autonomii i pielęgnując tradycję
wybierania władz, a zwłaszcza rektorów, spośród korporacji
profesorskiej.
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słoniowej”, winna więc zdecydowanie
polegać na coraz głębszym analizowaniu
swej misji w kontekście rozwoju regionalnego. W ten sposób uniwersytety stają się
katalizatorami rozwoju lokalnego.
Inną ważną przeszkodą są sztywne
zasady budżetowego finansowania instytucji nauki i kultury, które tak naprawdę
zniechęcają do podejmowania ryzyka.
A bez ryzyka nie ma rozwoju. I tu jest ta
wewnętrzna sprzeczność. Biurokratyzm
państwowy, sztywne i często absurdalne
zasady budżetowego finansowania nie
sprzyjają odważnym.
□ Jakie cechy powinien posiadać, Pana
zdaniem, rektor idealny?
Prof. Jacek Purchla podczas swojego wystąpienia na posiedzeniu Senatu UJ;
Collegium Maius, 29 maja 2019

Stąd, z jednej strony, trudno się nie zgodzić co do diagnozy,
dlaczego tracimy konkurencyjność. I trudno być optymistą. Z drugiej jednak, trudno nie usprawiedliwić obecnego – anachronicznego – stanu, łącznie z niezwykle zawiłą, skomplikowaną i wcale
niekoniecznie demokratyczną procedurą wyboru władz uczelni.
Jednak jaskółką, pierwszym krokiem do tego, aby coś zmienić,
jest już sam pomysł utworzenia rad uczelni publicznych. Myślę,
że rok 2020, pierwszy tak naprawdę rok realnego funkcjonowania
rad uczelni w Polsce, kiedy będą musiały rzeczywiście zająć się
opiniowaniem, monitorowaniem, zatwierdzaniem i analizowaniem oraz stawianiem diagnozy, być może pomoże w wejściu
na drogę, na którą nasze uniwersytety ciągle jeszcze nie weszły.
Można też powiedzieć, że działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego jest już w pewnym sensie precedensem, gdyż jest on
jedyną szkołą wyższą w Polsce, która w swoich strukturach łączy
uniwersytet w klasycznym tego słowa znaczeniu z Collegium
Medicum i Państwowym Szpitalem Klinicznym, którym przecież
zarządza dyrektor – menedżer zatrudniający
profesorów. I to jest, myślę, dobry przykład
logicznego podejścia – od strony organizacji
i zarządzania – do skutecznego rozwiązywania
kwestii sprawnego funkcjonowania tego
organizmu. Ale droga do światowej czołówki
jest długa. Przeszkodami na niej są także balast
mentalny i opór środowiska. Tę samą kwestię
obserwowałem przez trzy dekady jako dyrektor narodowej instytucji kultury, gdzie kolejne
podejmowane przez niektórych ministrów
próby reformy całego modelu mecenatu państwa wobec kultury i środowisk artystycznych
napotykały na opór przede wszystkim samych
środowisk. To wyzwanie wymagające odwagi
i konsekwencji, a także wysokich standardów legislacyjnych. Uniwersytet przestaje
być samotną wyspą, choć jego misja wydaje
się być niewzruszona. Sprzężenie zwrotne
pomiędzy rozwojem Krakowa a sukcesem
naszej Uczelni jest dzisiaj oczywiste. Obec- Posiedzenie Rady Uczelni w Collegium Novum, 2 kwietnia 2019; przy stole pierwszy od lewej dr
Zbigniew Inglot, obok prof. Jacek Purchla, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dr Jakub Górski, Jakub
na rola uniwersytetów, w odróżnieniu od Bakonyi, dr hab. Dorota Szumska, profesor UJ, prof. Jerzy Wordliczek oraz prof. Grażyna Stochel.
tej tradycyjnej „zamkniętej w wieży z kości Przy oknie sekretarz Rady Lucyna Nycz
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Fot. Anna Wojnar

■ Rektor powinien być uczonym o odpowiednim dorobku i prestiżu naukowym,
nie tylko reprezentować środowisko akademickie, ale także być
osobą z wizją, podejmującą współpracę z otoczeniem społecznym.
Przed 1989 rokiem dobrze było być w pewnej izolacji od tego, co
się działo poza uczelnią. Dziś konieczne jest zupełnie inne nastawienie i myślę, że w tym właśnie rady uczelni mogą być pomocne.
Warto też dodać, że rektor najstarszej polskiej uczelni jest jak
primus inter pares, na niego zwrócone są oczy innych uczelni
Krakowa i Polski. Powinien więc być autorytetem dla całego środowiska akademickiego. Reprezentując je, powinien być rektorem
odważnym i gotowym poświęcić się misji. Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego powinien wykluczać tzw. wrogie przejęcie, być
rektorem kontynuacji i rozwoju, gdyż Uniwersytet jest zbyt dużą
firmą, by można było wykonywać jakieś gwałtowne zwroty, zbyt
duże zmiany, ale równocześnie powinien być osobą doświadczoną
w zarządzaniu, a więc dobrze znać uczelnię, którą kieruje, i odważnie prowadzić ją ku nowoczesności nie tylko w strukturach
zarządczych, a także zwiększać konkurencyjność.

□ Podsumowując ten pierwszy rok działalności, co – oprócz
sprzeczności w zapisach ustawy – sprawiało Radzie największe trudności?
■ W związku z tym, że, jak już wspomniałem, jesteśmy nie tylko
produktem, ale też i ofiarą kompromisu, sami, na swój sposób,
musimy interpretować i wykuwać przestrzeń do działania oraz
wpisywać się w jakże bogatą w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycję.
Nieoczekiwaną przez nas sytuacją były zwłaszcza pierwsze
tygodnie naszego funkcjonowania, gdyż – mam tego pełną świadomość – dla środowiska uniwersyteckiego byliśmy wielkim
znakiem zapytania. Zastanawiano się, po co właściwie jesteśmy,
czemu służymy i jak można się z nami kontaktować. Cieszę się, że
29 maja 2019 mogłem przedstawić Senatowi UJ poszczególnych
członków Rady. Wtedy także, dziękując dyrektorom i kierownikom różnych jednostek UJ za liczne zaproszenia, jakie spływały
do Rady, miałem też możliwość zaznaczyć, że nie możemy
funkcjonować w formule telewizyjnego programu „Z wizytą
u was”. Jesteśmy bowiem radą nadzorczą, działającą w trybie
nieciągłym, poprzez posiedzenia i podejmowane na nich uchwały. Tych posiedzeń było znacznie więcej, niż przewidywaliśmy. Staramy się, oczywiście, brać udział we wszystkich ważnych
uroczystościach uniwersyteckich, ale to rektor jest dzisiaj ich
gospodarzem i suwerenem.
□ A co postrzegają Państwo jako sukces?
■ Działamy jako zespół ludzi, którzy w sposób spójny rozumieją
potrzeby Uniwersytetu i jego sytuację na zakręcie historii. Jako
rada nadzorcza skupiamy się na franciszkańskiej misji, tej niewidocznej pracy, której owoce powinny być już łatwo dostrzegalne
w roku 2020. Myślę nie tylko o zdefiniowaniu procedur naszego
funkcjonowania, ale przede wszystkim o tym, co wpisaliśmy do
Statutu UJ.
Ważnym aspektem naszego działania jest to, że mamy wśród
nas przedstawicieli Samorządu Studentów. Jakub Bakonyi odegrał
bardzo ważną rolę w pracach nad Statutem, nie tylko w pilnowaniu interesów studentów, ale też w wielu innych szczegółowych
kwestiach, często wykazywał się spostrzegawczością i może mieć
satysfakcję z udziału w nadaniu Statutowi ostatecznego kształtu.
□ Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w 2020 roku wyzwaniem
będą zadania związane z wyborem nowego rektora UJ. Ale
nie tylko...
■ Wyobrażam sobie, że obowiązkiem Rady UJ pierwszej kadencji
jest nie tylko stworzenie podstaw funkcjonowania tego nowego
organu i wpisanie naszej działalności w życie społeczności akademickiej. W roku 2020 zamkniemy tę pierwszą kadencję, mając
już nowe władze rektorskie na kolejne cztery lata, będziemy
więc mogli przedstawić nowemu rektorowi, nowemu Senatowi
i wszystkim zainteresowanym diagnozę stanu działania, finansowania i zarządzania naszym Uniwersytetem z wnioskami, które
powinny być już uwzględnione w nowej strategii.
□ Dziękuję za rozmowę.

Anna Wojnar

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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TWÓRCA WSPÓŁCZESNEJ EKOTOKSYKOLOGII
P

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak i prof. Nico van Straalen, moment wręczenia pamiątkowego
dyplomu; Collegium Maius, 19 listopada 2019

funkcje dziekana i prodziekana. Jest
przewodniczącym Komitetu ds. Rolnictwa
w holenderskiej Komisji ds. Manipulacji
Genetycznych oraz przewodniczącym
międzynarodowej rady naukowej Wageningen Institute for Animal Sciences.
Przewodzi także radzie Wageningen Marine Research Institute.
Publikacje profesora obejmują rozmaite obszary nauk biologicznych: fizjologię, zoologię, ekologię populacji, genetykę, ewolucjonizm i ekotoksykologię.
Jest autorem 298 prac, które ukazały się
Fot. Anna Wojnar

rofesor Nico van Straalen, zasłużony holenderski biolog, dołączył do
znakomitego grona doktorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczystość wręczenia wyróżnienia,
której przewodniczył rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, odbyła się 19 listopada 2019 w auli Collegium Maius UJ.
– Profesor Nico van Straalen należy
do grona wybitnych uczonych o niespotykanie szerokich horyzontach. Jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych
w Holandii badaczy i znakomitym
popularyzatorem nauki. Należy do
nielicznego grona naukowców, których
można uznać za twórców współczesnej
ekotoksykologii. Wykazał, między innymi, możliwość powstawania u bezkręgowców adaptacji do życia w środowiskach chronicznie skażonych metalami.
Prace prof. van Straalena w dziedzinie
ekotoksykologii zasadniczo przyczyniły
się do opracowania szeregu metod powszechnie obecnie stosowanych w ocenie
ryzyka, jakie substancje chemiczne niosą
dla środowiska – poinformował zebranych
gości laudator prof. Ryszard Laskowski
z Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
Profesor Nico van Straalen swoją
karierę naukową związał z Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie. Studiował tu
biologię. Przez wiele lat był kierownikiem
Zakładu Ekologii i Ekotoksykologii,
później Ekologii Zwierząt, pełnił także
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius,
z udziałem władz Uczelni oraz współpracowników,
przyjaciół i rodziny Profesora

w czasopismach z listy Journal Citation
Reports. Były cytowane blisko 10 000
razy w ponad 7000 artykułów naukowych. W ostatnich latach prace profesora
van Straalena notują ponad 500 cytowań
rocznie. Profesor van Straalen jest też autorem i współautorem 11 książek, w tym
podręcznika z dziedziny ekotoksykologii
An Introduction to Ecological Genomics.
Prowadzi także własne cotygodniowe
kolumny popularnonaukowe w kilku
holenderskich gazetach. Ma też stronę
internetową nicovanstraalen.com, gdzie
regularnie publikuje swoje opinie, materiały edukacyjne i teksty popularnonaukowe.
Na portalu goodreads.com zamieszczane
są jego recenzje beletrystyki, także dzieł
polskich autorów.
Laudator podkreślił, że tytuł doktora
honoris causa został przyznany prof. Nico
van Straalenowi nie tylko za jego zasługi
na polu nauki, ale także za wieloletnią
współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przede wszystkim w dziedzinie
ekotoksykologii. Rozpoczęła się ona
w 1994 roku od wspólnego udziału w nowatorskim, dużym międzynarodowym
projekcie badawczym, realizowanym
w ramach 4. Programu Ramowego Komisji Europejskiej. – Była to wówczas wy-

Od lewej: dziekan Wydziału Biologii UJ dr hab. Małgorzata Kruczek, profesor UJ,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak i prof. Nico van Straalen

Unii Europejskiej. Owocem współpracy
profesora z UJ jest także kilkanaście prac
naukowych, których współautorami są
doktoranci i pracownicy naukowi UJ.
Ostatnia wizyta prof. Nico van Straalena
w Instytucie Nauk o Środowisku UJ miała
miejsce wiosną 2019 roku – poprowadził
wtedy dwa kursy z zakresu ewolucjonizmu i ekotoksykologii. – Nie sposób nie
wspomnieć na koniec o ogromnym uroku
osobistym profesora van Straalena, jego
bezpośredniości, łatwości nawiązywania
kontaktów i umiejętności przekazywania
wiedzy. To podejście udało mu się przekazać
całemu swojemu zespołowi, co zaowocowało doprawdy wyjątkową atmosferą w kierowanym przez niego zakładzie. Wszyscy,
którzy choć otarli się o współpracę z zespołem profesora van Straalena, a zwłaszcza
z nim samym, nieodmiennie pozostają pod
ogromnym wrażeniem tego szczególnego
połączenia wiedzy, życzliwości i bezpośred-

niości w kontaktach – podsumował prof.
Ryszard Laskowski.
Łaciński tekst dyplomu odczytała
dziekan Wydziału Biologii dr hab. Małgorzata Kruczek, profesor UJ. Następnie
rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył
prof. Nico van Straalenowi pamiątkowy
dyplom. – Jestem zaszczycony otrzymanym wyróżnieniem. Jest ono dla mnie nie
tylko osobistym osiągnięciem, lecz także
świadectwem skuteczności współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim w dziedzinie ekotoksykologii. Decyzje ustawodawców w Europie i na świecie, dotyczące
środowiska, powinny być podejmowane
na podstawie twardych naukowych dowodów. Zamierzamy dostarczyć te dowody
w postaci rzetelnych, wyczerpujących
badań – mówił w auli Collegium Maius
prof. Nico van Straalen.

AWoj

Fot. Anna Wojnar

jątkowa szansa, by znaleźć się w głównym
nurcie światowej nauki. Współpraca ta
zaowocowała później utworzeniem w 1999
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
Zakładu Ekotoksykologii. Jej znaczenie
wykracza jednak daleko poza ramy naszej
Uczelni – profesor van Straalen znacząco
przyczynił się bowiem do rozwoju ekotoksykologii w Polsce w ogóle – mówił prof.
Laskowski.
Profesor van Straalen wypromował
70 doktorów. Wśród nich troje z Instytutu
Nauk o Środowisku UJ, w których przewodach doktorskich pełnił funkcję kopromotora. Po opuszczeniu Uczelni podjęli oni
pracę w instytucjach naukowych Kanady,
Stanów Zjednoczonych i Portugalii. Był
także recenzentem w przewodach doktorskich prowadzonych przez Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Ponadto kilkoro doktorantów i magistrantów Instytutu
Nauk o Środowisku UJ odbyło staże w Holandii na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, finansowane w głównej mierze
z funduszy zespołu prof. van Straalena.
Profesor wielokrotnie odwiedzał Instytut Nauk o Środowisku UJ, prowadził
tu seminaria oraz doradzał w kwestiach
związanych z rozwojem naukowym jednostki. Brał udział w koordynowanym
przez Instytut projekcie „Międzynarodowe Studia Doktoranckie Environmental
Stress, Population Viability and Adaptation”, finansowanym przez Fundację na
rzecz Nauki Polskej. Był też członkiem
rady naukowej Centrum Doskonałości
Unii Europejskiej „IBAES – Integrating
Basic and Applied Environmental Sciences
for the Benefit of Local Communities” na
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, finansowanego w ramach 5. Programu Ramowego

Spotkanie w Collegium Maius zgromadziło wielu gości

Prof. Nico van Straalen podczas przemówienia
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MEDAL IM. WINCENTEGO POLA
DLA PROF. ANTONIEGO JACKOWSKIEGO

Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński oraz przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
prof. Marek Degórski wręczają prof. Antoniemu Jackowskiemu Medal im. Wincentego Pola

Posiedzenie Komitetu Nauk Geograficznych PAN otworzył przewodniczący
KNG PAN prof. Marek Degórski, który
przywitał przybyłego na uroczystość wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego,
uhonorowanego laureata prof. Antoniego
Jackowskiego oraz pozostałych gości.
Z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie za-

Elżbieta Bilska-Wodecka

rofesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni
Jackowski został uhonorowany przez prezesa PAN i Komitet Nauk Geograficznych
Polskiej Akademii Nauk Medalem im.
Wincentego Pola. Jest to najważniejsze
wyróżnienie naukowe w zakresie geografii
w Polsce, przyznawane w uznaniu zasług
dla rozwoju geografii i jej popularyzacji
w społeczeństwie. Uroczystość odbyła się
7 lutego 2020 w Warszawie, w głównej
siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki, podczas posiedzenia
KNG PAN.
Medal im. Wincentego Pola został
ustanowiony w 2014 roku decyzją prezesa
PAN prof. Michała Kleibera. Kandydata
do medalu mają prawo zgłaszać członkowie Komitetu, rady wydziału szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopni
i tytułów w zakresie geografii oraz Rada
Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Obrady
prowadzi kapituła, po czym przedstawia
członkom prezydium Komitetu kandydaturę wraz z uzasadnieniem. Ostateczny
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów.

Tomasz Wites

P

Awers i rewers Medalu im. Wincentego Pola
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brakło dziekana Wydziału Geografii
i Geologii prof. Bolesława Domańskiego,
dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej prof. Marka Drewnika, żony
Profesora prof. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej oraz dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, profesor UJ, i dr hab. Izabeli
Sołjan, profesor UJ. Na wstępie prof.
Degórski przypomniał, że prof. Antoni
Jackowski jest trzecim laureatem tego wyjątkowego wyróżnienia, wcześniej otrzymali je prof. Zbyszko Chojnicki i prof.
Leszek Starkel. Podziękował kapitule za
owocne obrady, w których wyłoniono
jednego kandydata spośród siedmiorga
wyjątkowej prominencji nominowanych.
Dodał, że prof. Antoni Jackowski jest
postacią doskonale znaną, posiadającą
niekonwencjonalne cechy charakteru
wyróżniające go z grona naukowców.
– Jest człowiekiem odważnym w swoich
poglądach, walczącym o prawdę i godność
zarówno w aspekcie historycznym, jak
i etycznym – podkreślił prof. Degórski,
zaznaczając, że wręczenie laureatowi

Tomasz Wites

Medalu im. Wincentego Pola to, z jednej
strony, podziękowanie środowiska geograficznego za dotychczasową działalność,
z drugiej jednak zachęta do dalszej pracy.
– Bardzo mnie onieśmiela fakt, że
patronem przyznanego mi wyróżnienia
jest Wincenty Pol, twórca nowożytnej
geografii polskiej i pierwszej w Polsce
katedry geografii, którą utworzył na moim
Uniwersytecie. Miałem wielki zaszczyt
współorganizować Rok Wincentego Pola
(2006/2007) – wspólnie z profesorami
Marianem Harasimiukiem, Markiem
Degórskim, Andrzejem Kostrzewskim,
Kazimierzem Krzemieniem, Stanisławem
Liszewskim, Izabelą Sołjan oraz Muzeum
im. Wincentego Pola w Lublinie. Wyróżnieniem dla mnie była także możliwość
poświęcenia Polowi kilku moich prac.
A dzisiaj – symbolicznie – Wincenty Pol
przychodzi do mnie. Czuję się tak, jakbym
był w Krainie Czarów – akcentował prof.
Antoni Jackowski, dziękując za Medal.
– Odbierając dzisiaj to najważniejsze
w Polsce wyróżnienie geograficzne, czynię
to z wielką pokorą. W obecnym, 2020 roku
kończę 85 lat. Zdaję sobie jednak sprawę
z tego, jak wielu ważnych rzeczy nie udało
mi się zrealizować. Jedno z tych zadań

Prof. Antoni Jackowski pokazuje plakietkę otrzymaną od Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
od lewej profesorowie: Wiesław Ziaja, Marek Więckowski, Wioletta Kamińska,
od prawej: Urszula Myga-Piątek i Izabela Sołjan

rysuje się już teraz i wiąże się z obecną
sytuacją w naszej geografii. Kilkakrotnie
mówiłem już o tym publicznie. Zawiera
się ono w dwóch zdaniach: Nie możemy
poddawać się tendencjom zmierzającym
do podziału naszego środowiska. Musimy
zachować jedność, bo tylko w jedności
będziemy silni! Pamiętajmy o tym!
Wystąpienie laureata spotkało się
z owacją na stojąco. W imieniu Polskie-

go Towarzystwa Geograficznego prof.
Urszula Myga-Piątek wręczyła laureatowi
pamiątkową plakietkę.
W kuluarach Profesor długo jeszcze
odbierał gratulacje i najlepsze życzenia.

Tomasz Wites

sekretarz Zarządu Głównego PTG
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytetu Warszawskiego

Archiwum Zakładu Biotechnologii
Medycznej WBBiB

PRZEDSTAWICIEL POLSKI W EUROPEJSKIM FORUM STRATEGICZNYM

Profesor Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii, został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jednego z przedstawicieli Polski w Europejskim Forum Strategicznym do spraw
Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures, ESFRI),
Prof. Józef Dulak
które powstało w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Konsekwencja w działaniu na rzecz jakości europejskiej nauki i wypracowaniu przejrzystej metodologii w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur
Badawczych sprawiła, że ESFRI cieszy się uznaniem europejskiej społeczności naukowej.
Delegaci ESFRI to eksperci mianowani przez odpowiednie ministerstwa z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Efektem ich spotkań jest kształtowanie polityki
w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Należy podkreślić, że ESFRI nie jest ciałem
decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych. Profesor Józef Dulak zasiądzie w Grupie Roboczej ds. Zdrowia i Żywności (Health and Food Strategy Working Group,
H&F SWG).

Jonna Uchto-Bajołek
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NAGRODA IM. JÓZEFA A. GIEROWSKIEGO
I CHONEGO SHMERUKA
N

agroda im. Józefa A. Gierowskiego
i Chonego Shmeruka jest przyznawana za najlepszą publikację w dziedzinie
historii i kultury Żydów w Polsce. Laureatkami drugiej edycji konkursu zostały:
Joanna Lisek, Alicja Maślak-Maciejewska
i Maria Cieśla.
Wyróżnienie zostało ustanowione
z inicjatywy środowisk akademickich
związanych ze studiami żydowskimi na
Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Fundacji
im. Marcella i Marii Roth. Patronami
nagrody są dwaj wybitni uczeni, którzy
przyczynili się do rozwoju na UJ badań
nad dziejami polskich Żydów oraz wnieśli
znaczący wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Profesor
Józefa A. Gierowski (rektor UJ w latach
1981–1987) oraz prof. Chone Shmeruk
z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie nawiązali w 1984 roku współpracę,
której wynikiem było rozpoczęcie na UJ
interdyscyplinarnych badań w zakresie

Fot. Anna Wojnar

Uroczystość wręczenia nagród, którą poprowadził dziekan Wydziału Historycznego UJ
prof. Jan Święch, odbyła się 4 listopada 2019 w sali nr 30 Collegium Novum

Dr hab. Joanna Lisek,
laureatka nagrody głównej
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judaistyki. Dzięki staraniom prof. Józefa
A. Gierowskiego w 1986 roku powstał
na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy
w naszym kraju Międzywydziałowy Zakład
Historii i Kultury Żydów w Polsce, przemianowany w 2000 roku na katedrę, a 12 lat później na Instytut Judaistyki.
Ponadto w latach 1991–
1995 prof. Gierowski był
członkiem rady do spraw
stosunków polsko-żydowskich przy prezydencie
RP. W 1993 roku został
przewodniczącym rady
Fundacji Judaica. Od tego
samego roku uczestniczył
także w pracach Głównej
Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Profesor Chone Shmeruk był historykiem literatury jidysz i kultury Żydów polskich.
W 1983 roku został pierwszym kierownikiem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie. Uczestniczył
w tworzeniu Międzywydziałowego Zakła-

du Historii i Kultury Żydów w Polsce na UJ,
a od początku lat 90. był także przewodniczącym Rady Naukowej tego ośrodka. Po
osiedleniu się na stałe w Polsce podjął także
współpracę z ośrodkami akademickimi
w Lublinie, Łodzi i Warszawie.
Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów, którą poprowadził
dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan
Święch, odbyła się w 4
listopada 2019 w Collegium Novum. W spotkaniu uczestniczył, między
innymi, prorektor UJ
prof. Armen Edigarian.
Profesor Jan Święch poinformował, że druga
edycja Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego
i Chonego Shmeruka
obejmowała publikacje naukowe wydane
w 2018 roku. Nadesłano 20 zgłoszeń,
z których kapituła wybrała do drugiego
etapu pięć książek. Ze względu na wysoki
poziom nominowanych prac ostatecznie
nagrodzono trzy autorki.

Od lewej: dr hab. Michał Galas, dr hab. Joanna Lisek, prof. Adam Kaźmierczyk i dr hab. Magdalena Ruta

Laureatką drugiej nagrody została dr
Alicja Maślak-Maciejewska z Instytutu
Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej książka Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku to
studium prezentujące społeczne i religijne
aspekty życia części środowiska Żydów
krakowskich w XIX wieku, związanych
z krakowską synagogą postępową (zwaną Tempel). Była to niewielka grupa,
stanowiącą kilka procent społeczności
żydowskiej Krakowa, jednak na trwałe
zapisała się w historii miasta.
Trzecią nagrodę otrzymała dr Maria
Cieśla z Instytutu Historii PAN w Warszawie za książkę Kupcy, arendarze
i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa
Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim
w XVII i XVIII wieku. Autorka opisuje
wewnętrzne zróżnicowanie społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa
Litewskiego w XVII i XVIII wieku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy
dywersyfikacji zawodowej Żydów pokazuje także różnice w statusie finansowym
i społecznym osób pracujących w tych
samych profesjach. Szczegółowo opisuje,
jak żydowscy przedsiębiorcy organizowali sobie codzienną pracę, a także w jaki
sposób i z kim współpracowali.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali
również pozostali autorzy nominowani
do Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka: prof. Joanna
Tokarska-Bakir z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego i Instytutu Slawistyki
PAN (Pod klątwą. Społeczny portret
pogromu kieleckiego) oraz dr hab. Artur
Markowski z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego (Przemoc
antyżydowska i wyobrażenia społeczne.
Pogrom białostocki 1906 roku).

AWoj

Fot. Anna Wojnar

Nagrodę główną, w wysokości 20 tysięcy złotych, otrzymała dr hab. Joanna
Lisek z Katedry Judaistyki Uniwersytetu
Wrocławskiego za książkę Kol isze –
głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do
1939 r.). Monografia jest zwieńczeniem
wieloletnich badań naukowych autorki
i towarzyszących im prac translatorskich.
Opowiada o zjawisku wyodrębniania się
w poezji jidysz kobiecej podmiotowości
i wypracowywania różnych strategii jej
ekspresji. Joanna Lisek analizuje ten proces, rozpoczynając od tekstów najwcześ
niejszych (z XVI wieku), kiedy poetki
żydowskie występowały w roli kaznodziejek, autorek modlitw i pieśni religijnych
czy zecerek ksiąg, na których marginesie
utrwalały swoje teksty. Następnie, poprzez
twórczość ludową, często będącą wyrazem
krytyki ustalonego porządku genderowego,
dochodzi do utworów pozostających świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej, radykalizacji postaw i przeobrażeń
modelu kobiecości żydowskiej. Uzasadnienie przyznania nagrody przedstawiły
w laudacji prof. Eugenia Prokop-Janiec
i prof. Magdalena Ruta: Monografię charakteryzuje badawczy rozmach, ambicja
zbudowania szerokiego – a jednocześnie
bogatego w szczegóły – panoramicznego
opisu, a także erudycja, świetne połączenie
warsztatu historycznoliterackiego i metodologii badań nad literaturą kobiet. Publikacja została zaprojektowana jako swoiste
przedsięwzięcie rewindykacyjne, którego
celem jest zarówno dowartościowanie
jidyszowej twórczości kobiet w ogóle, jak
i przypomnienie dorobku autorek dotychczas przemilczanych, mało znanych lub
niedocenianych.

Pamiątkowy dyplom odbiera dr Alicja Maślak-Maciejewska

Brawa dla dr Marii Cieśli
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SMAK ŻYCIA
Elżbieta Dziwisz lubiła ludzi! Szanowała swoich rozmówców. Umiała ich życzliwie i cierpliwie
słuchać, ale także potrafiła nakłonić do opowiedzenia swojej prawdziwej historii – nie tylko
związanej z naukową karierą czy pasjami, ale również z życiem.

PAMIĘĆ I CZAS
Wspomnienie o Elżbiecie Dziwisz

M

nie chciała się podzielić. I to
jeszcze przed publikacją tekstu. – Nie wyobrażasz sobie,
jak prof. Urbanik ciekawie
i barwnie potrafi opowiadać
o tym, jak rodzą się gwiazdy, jak żyją i jak umierają.
Ot, maleńka gwiazdeczka
idzie do żłobka, a umarła
na cmentarzysko, wszystko
normalnie! – mówiła do mnie z przejęciem.
Nie pierwszy raz jednak takie przejęcie okazała. Zawsze cieszył ją entuzjazm i wielki
zapał naukowców do poszukiwań nowych
dróg w nauce. Cieszyła ją też ich umiejętność przekazywania wiedzy o nowych
odkryciach, które nie raz wymagały wielu
lat żmudnych badań w laboratoriach czy

Elżbieta Dziwisz

Fot. Archiwum rodzinne

iała przeprowadzić rozmowę. Miała
naszkicować kolejny portret do cyklu „Smak życia”, który na łamach „Alma
Mater” ukazuje się od 2004 roku. Jednak
zamiast Eli to ja spotkałam się z nestorem
geografów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bronisławem Kortusem, bo
ona, w szpitalu, mężnie walczyła z ciężką
chorobą...
Ostatni jej reportaż ukazał się w uniwersyteckim miesięczniku w październiku
2019 roku. W tym miejscu chciałabym
przypomnieć nie tyle jego treść, co raczej
pełną emocji opowieść o „żłobku i cmentarzysku gwiazd”, którą Ela usłyszała od cenionego astronoma, prof. Marka Urbanika,
i bardzo się nią zachwyciła. Tym zauroczeniem – jak to miała w zwyczaju – koniecz-
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wertowania setek książek w bibliotekach.
Albo i wyjazdów na długie ekspedycje.
Dziennikarska przygoda Elżbiety Dziwisz
z „Alma Mater” rozpoczęła się rozmową
z prof. Ewdoksią Papuci-Władyką. To
reportaż jej poświęcony zainicjował cykl
„Smak życia”.
– Planowałam krótką rozmowę. O tym,
jak daleko może się posunąć archeolog,
tworząc obraz minionych kultur na podstawie wykopalisk. Nieoczekiwanie wyłonił
się temat jak najbardziej współczesny. Pani
profesor opowiedziała mi własną historię
rodzinną. Było w niej uwikłanie w wojnę
domową, przymusowa emigracja rodziców, ich tęsknota, aby wrócić do Grecji
choćby tylko po to, aby umrzeć na własnej
ziemi – wspominała niedawno Elżbieta,
przybliżając mi spotkanie z cenioną archeo
lożką. Przy okazji przypomniała też, że do
podjęcia cyklu „Smak życia” w 2004 roku
zachęcił nas ówczesny rektor UJ prof.
Franciszek Ziejka. W działaniach wspierał
nas także ówczesny dyrektor Wydziału
Kultury Urzędu Miasta Krakowa dr Stanisław Dziedzic.

W gronie przyjaciółek
podczas 70. urodzin

Często dzieliłyśmy się wrażeniami
wyniesionymi ze spotkań z naszymi bohaterami. Elżbieta po prostu lubiła ludzi!
Szanowała swoich rozmówców. Umiała
ich życzliwie i cierpliwie słuchać, ale także
potrafiła nakłonić do opowiedzenia swojej
prawdziwej historii – nie tylko związanej
z naukową karierą czy pasjami, ale również
z życiem.
Bohaterami cyklu „Smak życia” są
luminarze nauki, wybitni profesorowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze 23
teksty, opublikowane przez nas w „Alma
Mater” w latach 2004–2006, złożyły się
na książkę Uczeni przed lustrem, która
ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ
i która dokumentuje lata młodości i stu-

Od lewej: Elżbieta Dziwisz i Teresa Bętkowska podczas promocji książki Uczeni przed lustrem;
7 grudnia 2006

Fot. Archiwum rodzinne

Autorki książki Uczeni przed lustrem w gronie profesorów, bohaterów reportaży;
7 grudnia 2006

Na wycieczce w Madrycie

diów, a nade wszystko dokonania uczonych
Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisane
w dorobku nauki polskiej i światowej. Promocja tej książki odbyła się w grudniowy
wieczór 2006 roku w Sali Fontany Klubu
Dziennikarzy „Pod Gruszką”, gromadząc
liczne grono nadzwyczajnych gości. Byli
wśród nich: Tadeusz Ulewicz, Zdzisław
Ryn, Władysław Stróżewski, Ewdoksia
Papuci-Władyka, Adam Bielański, Józef
Andrzej Gierowski, Henryk Markiewicz,
Aleksander Koj, Jerzy Wyrozumski,
Ryszard Gryglewski, Stanisław Waltoś,
Stanisław Konturek, Antoni Podraza, Zofia
Knychalska-Karwan, Jerzy Janik, Stanisław
Stachowski. To było wyjątkowe spotkanie.
Uczta duchowa! Ale czy mogło być inaczej,
skoro uczestniczyło w nim dwudziestu
profesorów – bohaterów cyklu „Smak życia”, uzupełniając opowiedziane na łamach
„Alma Mater” historie swojego życia najróżniejszymi ciekawostkami i anegdotami
dotyczącymi Uniwersytetu!?
– Wielkim moim marzeniem jest, aby
wszyscy sportretowani profesorowie znaleźli się w kolejnych tomach „Uczonych
przed lustrem”. Tego rodzaju zapisu historii
życia swoich luminarzy, upowszechnienia
ich dokonań na polu nauki nie ma dotąd
żadna z polskich uczelni. Moglibyśmy dać
przykład innym – mówiła Ela we wrześniu
2019 roku, podczas jednej ze swoich ostatnich rozmów z redaktor naczelną „Alma
Mater” Ritą Pagacz-Moczarską.
Wielu z profesorów sportretowanych na
łamach „Alma Mater” już odeszło. 25 listopada 2019 odeszła i Ela, która jeszcze
wiosną – w gronie rodziny i przyjaciół –
radośnie obchodziła swoje 70. urodziny...
Nim jednak Ela – warszawianka z urodzenia – opuściła nas na zawsze, wcale nie
przeczuwając, że to „na zawsze” tak szybko
ALMA MATER nr 215–216
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Fot. Archiwum rodzinne

wie krakowskiej Wszechnicy
prezentowani w „Alma Mater”.
Także bohaterowie innych jej
publikacji zamieszczanych, między innymi, w „Rzeczpospolitej” (w dodatku „Plus-Minus”),
„Życiu Literackim”, „Gazecie
Krakowskiej”, „Pracodawcy”
i „Expressie Reporterów” czy
tomikach reportaży, ongiś niezwykle popularnych i wydawanych w nakładzie sięgającym
ponad 200 tysięcy egzemplarzy.
Tu wspomnę tylko, że spotkała się i rozmawiała, między innymi, z Piotrem Ożańskim
(pierwowzorem bohatera Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy), z Bronisławą Wajs
– romską poetką Papuszą, także późniejszą
bohaterką filmu Krzysztofa Krauzego. Nie
mogę w tym opisie prasowego dorobku
nie uwzględnić jeszcze jednego, ale jakże
ważnego dla Eli tytułu gazety: pierwszej
w Krakowie (kto wie, czy nie w Polsce)
po ustrojowej transformacji kolorowej gazetki... dla dzieci „Króliczek”. Jej autorskie
dzieło, by nie powiedzieć: jej „dziecko”
– błyszczało przez kilka lat wierszami
Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, rysunkami „Przekrojowego” grafika Andrzeja
Kowalczyka, zagadkami, krzyżówkami...
Nie mogę też pominąć wydanych na CD
opowiadań Siedem grzechów głównych.
Te opowiadania Eli (czytane przez aktorkę
Annę Lutosławską-Jaworską) mają uświadomić młodym ludziom, jak wygląda zniekształcony grzechem świat, i wskazują na
często dramatyczne konsekwencje ludzkich
wyborów; wnukowie Eli – Antek i Franek,
synowie ukochanego jej jedynaka, Kuby
– zapewne kiedyś poszperają w bogatym
archiwum babci...
Elżbietę Dziwisz można dziś młodym
adeptom dziennikarstwa podejmującym

Z mężem i wnukami: Antkiem i Frankiem

i niespodziewanie nastąpi, we wrześniu
napisała swój przedostatni w życiu tekst,
wydrukowany w dodatku specjalnym
Biuletynu IPN poświęconym wybuchowi
drugiej wojny światowej. To była opowieść
o mamie – Felicji Dziwisz. Kobiecie, która
była sanitariuszką i łączniczką w Powstaniu
Warszawskim, która przeszła przez więzienie Pawiaka i karny obóz koncentracyjny
w Stutthofie. Tu warto wspomnieć o spotkaniu Eli przed wieloma laty z Elisabeth
Erb, przewodniczącą niemieckiego Stowarzyszenia Maksymilian-Kolbe-Werk,
i Elisabeth Hölscher-Langner, żoną byłego
konsula generalnego Republiki Federalnej
Niemiec w Krakowie. One, gdy przybliżyła im exodus wojenny Felicji Dziwisz,
zapytały:
– Czy mama nauczyła panią nienawiści
do Niemców?
– Tego nie. Każdy człowiek jest inny.
Nawet w piekle, była tego pewna, można
spotkać anioły.
Elżbieta w każdym człowieku doszukiwała się dobra, bo sama była dobra z natury.
Lubiła spotykać się z ludźmi. Zwłaszcza
z tymi, od których mogła dowiedzieć się
czegoś nowego, co pozwoliłoby lepiej
rozumieć otaczającą ją rzeczywistość.
A do takich przecież należeli profesoro-

pracę w mediach (także tych społecznościowych) śmiało przedstawiać jako wzór godny
naśladowania. Pisząc reportaż czy informację, zawsze sprawdzała fakty, i to w wielu
źródłach („jestem jak główna księgowa,
wszystko musi się zgadzać”). Jej publikacje
cechował znakomity warsztat reporterski!
Dowodem na to są pamiętne, bardzo rzetelnie napisane (później wielokrotnie nagradzane!) reportaże, podejmujące przybliżenie
czytelnikom trudnych wydarzeń grudnia
’70 w Szczecinie, Poznania ’56 czy okresu
powstawania „Solidarności” w roku 1980.
Pracę – a można powiedzieć: wielką
przygodę dziennikarską – Elżbieta rozpoczęła w „Gazecie Krakowskiej”. To było
na początku lat 70. Stan wojenny jednak
sprawił, że z tego dziennika (po odwołaniu
Macieja Szumowskiego z funkcji redaktora
naczelnego) odeszła. I dopiero po kilku
latach można było znów czytać jej teksty
pisane z pasją – w „Życiu Literackim”,
„Echu Krakowa” czy „Pracodawcy”.
Elżbieta Dziwisz była absolwentką
Uniwersytetu Jagiellońskiego, magistrem
prawa. To właśnie ona była jedną z inicjatorek założenia w 2001 roku Stowarzyszenia
Dziennikarzy Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ona przez dwie pierwsze
kadencje, które zapisały się w kronikach
zorganizowaniem w Collegium Maius czy
Collegium Novum wielu konferencji naukowo-dziennikarskich, gdzie prelegentami
byli, między innymi, profesorowie Władysław Markiewicz, Jan Widacki, Franciszek
Ziejka, wielu tzw. dziennikarzy śledczych,
szefowała temu Stowarzyszeniu, liczącemu
około 70 członków – dziennikarzy z całej
Polski.
Elu, bardzo będzie brak Ciebie. Także
na tych łamach...

Teresa Bętkowska

MIAŁA JESZCZE TYLE PLANÓW...
Z wielkim smutkiem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Elżbiety Dziwisz. Poznałyśmy się
podczas Jubileuszu 600-lecia Odnowienia UJ w 2000 roku. Wkrótce potem rozpoczęło
działalność Stowarzyszenie Dziennikarzy Absolwentów UJ, któremu od 2001 roku szefowała właśnie pani Ela. Nasza znajomość zacieśniła się w 2004 roku, czego rezultatem
było powstanie na łamach miesięcznika „Alma Mater” cyklu reportaży „Smak życia”,
prezentującego sylwetki wybranych profesorów Uczelni. Elżbieta Dziwisz przez ponad
15 lat regularnie i zawsze w umówionym terminie dostarczała nam skrupulatnie i rzetelnie przygotowane materiały. Jej wizyty w redakcji pełne były dynamizmu i optymizmu.
Interesowało ją życie i ludzkie sprawy. Była ciekawa świata. Mocno stąpała po ziemi,
często powtarzając, że lubi konkrety. Z drugiej jednak strony, cechowała ją delikatność
i wrażliwość na drugiego człowieka. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, chętna do współpracy. Miała jeszcze tyle planów...
Tak trudno uwierzyć, że już nie zadzwoni i nie pojawi się w redakcji – elegancka z nutką ekstrawagancji, dociekliwa i empatyczna.
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Pozostanie
w naszej
pamięci.
Zofia Ciećkiewicz, Anna Wojnar, Rita Pagacz-Moczarska

SCIENTIA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM
świetle obecnej wiedzy nie ma
żadnych wątpliwości dotyczących
korzystnego wpływu regularnej aktywności
fizycznej na zdrowie. Codzienna lub prawie
codzienna aktywność fizyczna skutkuje
mniejszą umieralnością sercowo-naczyniową, z powodu nowotworów i ze wszystkich
przyczyn łącznie. W wyniku aktywności
fizycznej zmniejsza się zapadalność na wiele chorób, w tym na nadciśnienie tętnicze,
cukrzycę, zawał serca, niewydolność serca,
udar mózgu oraz niektóre nowotwory.
Wyniki badań naukowych są wyjątkowo
zgodne i na ich podstawie sformułowano
zalecenia dotyczące optymalnej intensywności i czasu trwania aktywności fizycznej
(zestawione w tabeli).
Najczęściej rekreacyjna aktywność
fizyczna jest związana z przebywaniem na
otwartej przestrzeni i tym samym wiąże się
z większą ekspozycją na zanieczyszczenie
środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza
na gazy i pyły zawieszone w powietrzu. Odpowiedź na pytanie, czy te same zalecenia
dotyczące aktywności fizycznej obowiązują
w warunkach przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza, nie jest prosta.
Wiele poglądów na temat szkodliwości
zanieczyszczenia środowiska naturalnego
zostało ukształtowanych na podstawie
badań porównawczych pomiędzy całymi
populacjami (badania ekologiczne), w których nie zawsze była możliwość uwzględnienia wpływu czynników zakłócających na
badane zależności. Ponadto wyniki badań
na poziomie populacyjnym nie zawsze
odzwierciedlają zależności występujące na
poziomie indywidualnych osób. W badaniach na poziomie jednostki trudnością jest
pomiar narażenia badanych osób oraz duża
wewnątrz- i zewnątrzosobnicza zmienność

Archiwum Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

W

W debatach dotyczących prewencji chorób układu krążenia, oprócz reprezentantów świata nauki,
brali udział politycy, przedstawiciele urzędów centralnych i zarządzający instytucjami opieki zdrowotnej.
Od lewej: dr hab. Jarosław Pinkas (główny inspektor sanitarny), dr Beata Małecka-Libera (senator RP),
dr Bolesław Piecha (poseł na Sejm RP)

poziomu narażenia. Wpływ pyłów na
zdrowie nie jest stały i zależy od składu
chemicznego, który jest zróżnicowany
w zależności od źródeł emisji.
W Krakowie znajduje się jeden z najdłużej funkcjonujących w Polsce nowoczesnych systemów monitorowania
zanieczyszczenia powietrza i Kraków
uznawany jest w Polsce za jedno z miast
o najwyższym zanieczyszczeniu. Nie można się więc dziwić, że problemy związane

z przekroczeniem norm stężenia pyłów
zawieszonych w powietrzu emocjonują
mieszkańców naszego miasta. Przekaz
na rzecz szkodliwości pyłów, a zwłaszcza
pyłów drobnocząsteczkowych PM 2,5,
jest tak silny, że opinie koncentrują się
wokół dwóch skrajnych poglądów. Według
jednego z nich należy zminimalizować
czas ekspozycji na otwarte powietrze
atmosferyczne i najlepiej przebywać w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych
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w urządzenia pochłaniające pyły, a jeżeli
już musi się je opuścić, to należy używać
specjalnych masek antypyłowych. Dla
wyznawców tego poglądu każda aktywność
fizyczna, która zwiększa wentylację płuc
i tym samym zwiększa absorpcję pyłów,
jest niebezpieczna. Wyznawcy przeciwnego
poglądu lekceważą problem smogu. Twierdzą, że smog „był, jest i będzie” i skoro
nie mamy na to wpływu, to nasze życie
i tak musi się toczyć dalej. Należy zatem
zachować swoje przyzwyczajenia, w tym
także przyjęty model aktywności fizycznej.
Problem interakcji pomiędzy aktywnością fizyczną i zanieczyszczeniem
powietrza a zdrowiem był przedmiotem
debaty w czasie konferencji naukowej
Kardiologia prewencyjna 2019. Związek
między jakością powietrza, którym oddychamy, a umieralnością z powodu chorób
układu krążenia nie został potwierdzony
we wszystkich badaniach. Na przykład,
w metaanalizie 22 dużych badań europejskich nie potwierdzono związku pomiędzy
głównymi parametrami zanieczyszczenia
powietrza a umieralnością z powodu chorób
układu krążenia, za wyjątkiem dość słabej,
niestabilnej i nieistotnej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem pyłu PM 2,5

Fot. Archiwum Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

Od lewej: prof. Jarosław Kazimierczak (konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii), dr Zbigniew Eysmont
(Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu), prof. Jacek Kubica (prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu), prof. Adam Witkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. Tomasz Hryniewiecki (dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie)

przypisuje się to wzrostowi zanieczyszczenia powietrza. Wykazano również, że
zanieczyszczenie powietrza ma związek
z występowaniem nadciśnienia tętniczego
oraz zaburzeń rytmu pracy serca, a także
z zachorowalnością na zawał serca. Ponadto, zalecając systematyczną aktywność
fizyczną jako jedną z głównych metod
postępowania w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, kardiolodzy muszą się
zmierzyć z problemem, że jednocześnie
prowadzi to do zwiększenia ekspozycji
na czynnik związany z zachorowalnością
i umieralnością z powodu innych chorób,
w tym głównie z powodu chorób układu oddechowego i nowotworów. W środowisku
organizatorów i uczestników konferencji

W Biegu po Plantach Krakowskich, w którym wzięło udział ponad 300 osób, uczestniczył Robert
Korzeniowski (w środku), czterokrotny mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata w chodzie sportowym

a umieralnością z powodu chorób naczyń
mózgowych. Nie ma jednak wątpliwości,
że poza związkiem ze wzrostem zachorowalności na choroby układu oddechowego
wzrost umieralności w miesiącach jesienno-zimowych związany jest również ze
wzrostem liczby zgonów z powodu chorób
układu krążenia i przynajmniej częściowo

Kardiologia prewencyjna to szczególnie
ważny problem, również z tego powodu,
że obradom konferencji w roku 2019 już
po raz szósty towarzyszył Poranny Bieg po
Plantach Krakowskich. Celem organizacji
tych biegów jest promocja regularnej aktywności fizycznej. Uczestnicy biegu mają
do pokonania dystans około 4 kilometrów ‒

Optymalna intensywność i czas aktywności fizycznej według europejskich wytycznych
U zdrowych osób dorosłych, niezależnie od wieku, zaleca się:
• aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności o łącznym czasie co najmniej 150 minut tygodniowo lub intensywny wysiłek o łącznym czasie co najmniej 75 minut tygodniowo lub kombinację stanowiącą ekwiwalent obu
form wysiłku,
• u osób, które są zaadaptowane do opisanego wyżej wysiłku fizycznego, korzystne jest dalsze, stopniowe wydłużenie czasu poświęconego na aktywność fizyczną do 300 minut tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanej
intensywności lub 150 minut tygodniowo intensywnych wysiłków fizycznych,
• czas poświęcony na aktywność fizyczną powinien być rozłożony równomiernie w ciągu tygodnia, to znaczy na co
najmniej 4–5 dni na tydzień, a poszczególne sesje aktywności fizycznej powinny być nie krótsze niż 10 minut,
• skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej oraz robienie sobie przerw w okresach dłużej trwającego siedzenia, na przykład w czasie pracy przed monitorem komputera,
• rezygnację (jeśli to możliwe) ze środków transportu: samochodu, tramwaju, autobusu, na rzecz aktywnego przemieszczania się – na przykład chodzenie, jazda na rowerze.

Archiwum Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

taki jest uznawany za odpowiedni w prewencji chorób, i mogą swobodnie dobrać
tempo biegu do swoich możliwości. Nie jest
mierzony czas i nie przyznaje się nagród
za zajęte miejsca. Terminy konferencji
narzuciły jednak to, że biegi odbywały się
w listopadowe poranki, czyli w miesiącu,
w którym stan zapylenia powietrza w Krakowie często przekracza przyjęte normy.
Zestawiając dwie silne determinanty zdrowia, jakimi są zanieczyszczenie
powietrza i aktywność fizyczna, należy
założyć, że ich skumulowany efekt jest
zależny od kombinacji wielkości i czasu
ekspozycji na oba te czynniki. Zatem dla
danej wielkości obu ekspozycji istnieje
czas aktywności fizycznej, dzięki której
uzyskuje się najkorzystniejszy efekt zdrowotny, i czas, w którym wyrównują się
korzyści zdrowotne aktywności fizycznej
ze szkodami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza. Fiński badacz
Marko Tainio (University of Cambridge)
i współpracownicy dokonali szacunku tych
czasów na podstawie opisanych wcześniej
ilościowych związków pomiędzy stężeniem
pyłu PM 2,5, czasem jazdy na rowerze,
chodzeniem a umieralnością ogólną (ze
wszystkich przyczyn łącznie) i zestawili je
z rzeczywistymi stężeniami pyłów PM 2,5,
które odnotowano w rejestrze Światowej
Organizacji Zdrowia.
Wyniki tej analizy są interesujące.
W miastach o średnim stężeniu pyłu
PM 2,5 (około 50 µg/m3 ‒ zbliżone stężenia obserwuje się w Krakowie) obniżenia
ryzyka zgonu można oczekiwać, jeżdżąc
na rowerze nie dłużej niż około pięć godzin
dziennie (przy dłużej trwającej aktywności
zaczyna przeważać negatywny wpływ

Od lewej: prof. Andrzej Pająk i prof. Piotr Jankowski

oddychania zapylonym powietrzem),
a największej korzyści zdrowotnej można
się spodziewać, jeżdżąc na rowerze około
godziny dziennie. W miastach o największym stężeniu pyłu PM 2,5 (około
90 µg m3) czasy te wynoszą odpowiednio
około 100 i 45 minut. Podobnie oszacowano, że chodzenie w miastach, w których
występuje średnie stężeniu pyłu PM 2,5
około 90 µg/m3, przynosi najwięcej korzyści, gdy trwa około 3,5 godziny dziennie.
Przytoczone wyniki analizy Tainio
i współpracowników w żaden sposób nie
podważają słuszności działań, które prowadzą do zmniejszenia stężenia substancji
szkodliwych, w tym szczególnie pyłów
zawieszonych, w powietrzu. Działania te
są bardzo ważnym elementem strategii
populacyjnej w prewencji wielu chorób,
w tym przede wszystkim chorób układu
oddechowego, nowotworów, a także
chorób sercowo-naczyniowych. Podobnie
trudno podważyć zalecenia przeniesienia
aktywności fizycznej do pomieszczeń
zamkniętych w dniach, w których przekroczone są normy zapylenia (pływanie

Zależność pomiędzy ryzykiem zgonu a czasem jazdy na rowerze (minuty na dzień) w warunkach stężenia pyłu PM 2,5 = 50 µg/m3. Według: M. Tainio, A.J. de Nazelle, T. Götschi i wsp., Can Air Pollution
Negate the Health Benefits of Cycling and Walking?, „Preventive Medicine” 2016, nr 87.

w krytym basenie, taniec, jazda na rowerze stacjonarnym). Logiczny sens analizy
Tainio i współpracowników wskazuje jednak, że zmniejszenie aktywności fizycznej
w miastach o średnim zanieczyszczeniu
powietrza poniżej czasu i intensywności
zalecanej przez Europejskie Towarzystwo
Kardiologiczne może mieć niekorzystne
skutki.

Andrzej Pająk

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Piotr Jankowski

I Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Elektroterapii UJ CM,
komitet organizacyjny konferencji
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BIEGANIE – PROSTA RECEPTA NA ZDROWE ŻYCIE
V edycja Biegu Piątka na Dobry Początek

Tuż po starcie

iele obecnie dostępnych dowodów
naukowych wskazuje jednoznacznie, że regularna aktywność fizyczna
w istotny sposób zmniejsza ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych oraz daje również
pozakardiologiczne korzyści zdrowotne,
przyczyniając się do przedłużania życia
i poprawy jego jakości. Bieganie to jedna
z najprostszych form aktywności sportowej, która może być realizowana praktycznie przez każdego. Ocenia się, że osoby
uprawiające biegi mają o 25–40 procent
mniejsze ryzyko przedwczesnego zgonu
i żyją o około trzy lata dłużej w porównaniu do analogicznych wiekowo grup osób
niebiegających. Wysiłek fizyczny, w tym
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Fot. Jerzy Sawicz

W

regularne bieganie, redukuje występowanie czynników ryzyka miażdżycy w populacji, przyczyniając się do zmniejszenia
zapadalności na chorobę niedokrwienną
serca. Wykazano to w wielu badaniach epidemiologicznych (badania: Framingham,
Multiple Risk Factor Intervention Trial –
MRFIT, Harvard Alumni Study, Nurses
Health Study). Metaanaliza wyników
wskazuje, że wysiłek fizyczny związany
z wydatkowaniem energii powyżej 1000
kcal/tydzień wiąże się ze zmniejszeniem
ryzyka choroby niedokrwiennej serca
w granicach 30–50 procent, a ryzyko udaru
niedokrwiennego, jak i krwotocznego jest
mniejsze o 20–30 procent.

Konkurencja młodszych uczestników

ratonów czy ultramaratonów przez osoby
dotychczas prowadzące siedzący tryb życia.
Należy podkreślić, że takie wyzwania mogą
podejmować osoby o wyjściowo zweryfikowanym stanie zdrowia, zwłaszcza w zakre-

Fot. Jerzy Sawicz

W ostatnich latach pojawiły się doniesienia naukowe sugerujące potencjalne niebezpieczeństwo związane z intensywnymi
i długotrwałymi treningami, szczególnie
biegowymi. Modne stało się bieganie ma-

Radość na mecie

sie układu sercowo-naczyniowego. A zatem
zaczęto zastanawiać się, gdzie leży granica
pomiędzy korzyściami zdrowotnymi, tzw.
prozdrowotnym bieganiem, a ryzykiem
uszczerbku zdrowia czy nawet nagłych
zgonów. Jedna z najnowszych metaanaliz
badań z roku 2016 pokazała, że maksymalne korzyści zdrowotne w aspekcie schorzeń
sercowo-naczyniowych uzyskuje się, gdy
aktywność fizyczna jest 3,4–4 razy większa niż rekomendowana dawka wysiłku
dla osób dorosłych – co daje zmniejszenie
ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 45 procent w porównaniu do
grupy kontrolnej1. Zwiększenie aktywności
fizycznej powyżej tego wymiaru nie potęguje już korzyści zdrowotnych. Bardzo
ciekawe wyniki uzyskano w badaniach zależności między bieganiem a umieralnością
całkowitą2. Obserwację przeprowadzono
w grupie 1098 biegaczy, porównując ich
do grupy kontrolnej (3950 osób niebiegających). Wyniki jednoznacznie pokazały, że
regularne wolne bieganie (jogging) mniej
niż jedną godzinę tygodniowo daje już
istotną redukcję ryzyka zgonu w porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie.
Najwięcej korzyści zdrowotnych przynoszą
częstsze treningi, 1–2,4 godzin tygodniowo
w dwóch–trzech sesjach treningowych,
w wolnym tempie biegowym. Zwiększanie
objętości treningowej (częstotliwość, tempo, czas) nie powodowało dalszej redukcji
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Najmłodsi zawodnicy na podium
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nie przyjąć – opierając się na pomiarze
tętna – że jest to tempo wywołujące tętno
w granicach 70–80 procent tętna maksymalnego dla określonego wieku.
Propagując modę na bieganie jako
remedium na nasze zdrowie, spotkaliśmy
się 5 października 2019 po raz piąty na krakowskich Błoniach, gdzie został rozegrany
Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem prorektora
UJ ds. Collegium Medicum. Na pięciokilometrowej trasie rywalizowało około 400
zawodników, w tym pracownicy i studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na specjalnie przygotowanej trasie na dystansach
50, 100, 200, 300 i 400 metrów pobiegły
dzieci. Wszyscy mali uczestnicy otrzymali
medal, który może stanie się inspiracją
do uprawiania sportu, w tym biegania.
Dla dzieci zostały również przygotowane

Fot. Jerzy Sawicz

umieralności w porównaniu do grupy
kontrolnej, a zatem zależność między
bieganiem a umieralnością przybiera
charakter typowej krzywej „U”, co możemy interpretować: więcej nie oznacza
lepiej. Ciekawe wyniki potwierdzające
powyższe wywody przedstawiono na
kongresie Europejskiego Stowarzyszenia
Kardiologii w 2019 roku, gdzie poddano
obserwacji debiutantów biegaczy pragnących wystartować w swoim pierwszym
maratonie londyńskim. Przeszli oni
cykl treningowy trwający około sześciu miesięcy. Po ukończeniu maratonu
stwierdzono, że w istotny sposób u osób
tych poprawiła się elastyczność naczyń
krwionośnych, obniżyło się ciśnienie tętnicze, spadła masa ciała oraz ilość tkanki
tłuszczowej. Autorzy badania stwierdzili,
że o 10 procent zmniejszyło się ryzyko
udaru i chorób serca3. Mimo że maraton
jest znacznym wysiłkiem dla organizmu,
to systematyczne przygotowania i treningi do jego ukończenia dają wymierne
profity zdrowotne.
Rodzi się zatem pytanie, jaka jest
dokładna recepta na tzw. prozdrowotne
bieganie, czyli ile kilometrów i godzin
powinniśmy tygodniowo biegać, aby
uzyskać największe korzyści dla naszego
zdrowia. Nie ma na razie jednoznacznych
wyników, które dawałyby odpowiedź
na to pytanie. Powołując się na ostatnie
prace, rekomendowany górny limit,
który nie powinien być przekraczany,
mając na uwadze korzyści zdrowotne, to
tygodniowo nie więcej niż sześć treningów biegowych, 4,5 godziny biegania
i 48 kilometrów4. Co do tempa biegu,
to, oczywiście, jest ono uzależnione od
wytrenowania i wieku, ale można ogól-

gry i zabawy sportowe, zorganizowane
i prowadzone przez pracowników Studium
Wychowania Fizycznego UJ CM.
Na podium stanęli: w kategorii generalnej open mężczyzn: Tomasz Kawik – 16:39, Oleksandr Nowasad – 16:42,
i Maciej Lubieniecki – 16:44; w kategorii
open kobiet: Magdalena Nabielec – 17:04,
Elżbieta Brzeska – 19:53, i Joanna Nabielec – 20:00. Wśród studentów klasyfikacja
wyglądała następująco: kobiety: Monika
Dutka – 20:55, Anna Pietraszek – 22:28,
i Natalia Tłuczek –22:53; mężczyźni:
Wojciech Barwa – 17:54, Arkadiusz Banaczyk – 18:31, i Sławomir Pietras – 19:14.
Równie pasjonująco wyglądała rywalizacja wśród pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wśród mężczyzn miejsce
pierwsze zajął Piotr Szumliński z czasem
17:06, drugie Roman Sosnowski – 18:32,
trzecie Krzysztof Więckowski – 22:03,
wśród kobiet: Agnieszka Mola – 23:07,
Agnieszka Wypych – 23:09, i Beata Augustyn – 24:03.
Przyznano również statuetki dla najszybszego lekarza i najszybszej lekarki.
Otrzymali je Jakub Popiel (17:56) i Agata
Janowicz (20:56). A także dla najszybszego
farmaceuty – Kamil Picur (17:25), i najszybszej farmaceutki – Ewa Lech (21:18),
oraz dla najszybszej diagnostki laboratoryjnej – Magdalena Maciejko (26:51).
W kategorii drużynowej klasyfikacja przedstawiała się następująco:
najlepsza okazała się ekipa ITMBW (Magdalena Nabielec, Joanna Nabielec, Elżbieta
Wonarowicz, Bogusław Opryszek, Jakub
Kwiatkowski), miejsce drugie zajął Lacho
Team (Anna Pawlik, Elżbieta Brzeska,

Zwyciężczynie w kategorii open

trasę w 10 i pół godziny. Bieganie nauczyło
mnie, że jak się czegoś bardzo chce i jest
się w tym dążeniu do celu systematycznym,
to nie ma rzeczy niemożliwych. Na dodatek
czuję się świetnie, jestem pełen energii i mam
mnóstwo pomysłów. I to nie tylko na to, gdzie
mogę wystartować...
Jak widać, powodów uprawiania biegania jest tyle, ilu jest biegaczy. Szukając
swoich motywacji, pamiętajmy, że każdy
bieg, wolny czy szybszy, krótszy czy dłuższy, wpływa korzystnie na nasze zdrowie
i kondycję, i trzymając się zasady lepiej
biegać wolniej, niż nie biegać wcale, na
pewno poprawimy swoją kondycję i jakość
życia. Tych, którzy chcą zweryfikować
swoje możliwości biegowe na dystansie

Maciej Lubieniecki, Roman Sosnowski,
Andrzej Śledziowski), a trzecie Teva Operations Poland (Marta Stec, Weronika Jurczak, Agnieszka Jaworska, Łukasz Kołcz,
Krzysztof Iwanicki).
Szczegółowe wyniki biegu znajdują się
na stronie http://sts-timing.pl
Partnerem głównym jubileuszowej,
piątej edycji biegu Piątka na Dobry Początek był Parkrun Kraków. Organizację
wydarzenia wsparli: firma Bielenda (sponsor
główny), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, GENOM – Diagnostyka Medyczna,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie,
Selvita, OLIMP Sport Nutrition, Krajowa
Izba Diagnostów Laboratoryjnych, DentalArts Studio, Ryszard „Richi” Kułaga – fotografia oraz Emergency24.
Inspiracje do biegania dla każdego są
inne. Jedni widzą w tym jedynie sposób
na aktywne poruszanie się, inni sposób na
spędzanie wolnego czasu czy sprawdzenie
swoich możliwości fizycznych. Co inspiruje
do biegania naszych tegorocznych zwycięzców w kategorii pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego? Odpowiadają prodziekan
Wydziału Filologicznego prof. Roman Sosnowski oraz dyrektor Centrum Wsparcia
Dydaktyki UJ mecenas Piotr Szumliński.
Roman Sosnowski: Odpowiedź na
pytanie, dlaczego biegam, wcale nie jest
prosta, bo powodów jest kilka. Gdyby był
tylko jeden, to już bym zmienił sport albo
zajął się czymś innym. No więc dlaczego?
Po pierwsze: towarzystwo. Bieganie to dla
mnie wirtualna agora, miejsce czy raczej
aktywność, wokół której toczy się życie
społeczne. Biegając, poznałem i poznaję
wielu ciekawych ludzi, od których uczę się
mnóstwa rzeczy (biegacze rozmawiają nie

tylko o bieganiu!). A przede wszystkim są to
ludzie, których po prostu lubię. Po drugie:
refleksja. Dłuższy, spokojny trening to czas,
gdy myśli płyną swobodnie, czasem całkiem
się wyciszają. Taka prawie medytacja. Po
trzecie: radość i rywalizacja. Lubię te kilkanaście niedziel czy sobót w roku, kiedy startuję w zawodach. Lekki stres przedstartowy,
spotkanie ze znajomymi, wspólne zdjęcia,
wysiłek i postartowe rytuały. Wypisałem te
powody (nie wszystkie, bo znalazłyby się
i kolejne) i dostrzegam wspólny mianownik: bieganie to świetna zabawa w dobrym
towarzystwie (Roman Sosnowski biega
od wiosny 2012 roku, rekordy życiowe:
maraton – 2.58.42, półmaraton – 1.24.25,
10 kilometrów – 38.24).
Piotr Szumliński: Moja przygoda z bieganiem wiązała się z chęcią zgubienia zbędnych kilogramów. A że doszedłem do blisko
120 kilogramów, było z czego tracić. Początkowo ciężko było to nazwać regularnym bieganiem, ale kiedy w 2015 roku postanowiłem
przebiec maraton, nie było już odwrotu. Od
razu po starcie w maratonie wybrałem się
na obóz biegowy do najlepszego w Polsce
biegacza górskiego – Marcina Świerca
i nagle pokochałem całym sercem bieganie,
a Marcin od 2016 roku jest moim trenerem.
Ciężkie treningi w połączeniu z możliwością
podziwiania polskich gór to chyba najlepsza
recepta na oderwanie się od codzienności.
Obecnie biegam w profesjonalnym teamie
ATTIQ i rywalizuję z najlepszymi biegaczami górskimi w Polsce. Jeszcze kilka lat
temu, gdy usłyszałem o biegu w Krynicy na
sto kilometrów po górach, to stukałem się
w czoło, a w tym roku, mimo problemów
zdrowotnych i, powiedzmy, średnio udanego
startu, bez większych trudności pokonałem

Fot. Jerzy Sawicz

Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii open

Po biegu; w środku Agnieszka Mola – najlepsza wśród
kobiet pracowników UJ

5 kilometrów czy też rozpocząć systematyczne treningi, zapraszamy na Parkrun
Kraków na krakowskich Błoniach – bieg
w każdą sobotę o godzinie 9 (szczegóły na
stronie Parkrun Kraków).

Opracowanie Jacek Sapa

Katedra Farmakodynamiki
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
T.M. Eijsvolgels, S. Molossi, D.C. Lee, M.S. Emery,
P.D. Thompson, Exercise at the Extremes: The Amount
of Exercise To Reduce Cardiovascular Events, „Journal of
the American College of Cardiology” 2016, nr 67 (3),
s. 316–329.
2
P. Schnohr, J.H. O’Keefe, J.L. Marott, P. Lange, G.B. Jensen,
Dose of Jogging and Long-term Mortality. The Copenhagen
City Heart Study, „Journal of the American College of
Cardiology” 2015, nr 65(5), s. 411–419.
3
A. Bhuva, A. D’silva, C. Torlasco, S. Jones, N. Nadarajan,
J. Van Zalen, R. Boubertakh, N. Chaturvedi, G. Lloyd,
S. Sharma, J.C. Moon, A.D. Hughes, C.H. Manisty, Training for a Firsttimemarathon Reverses Vascular Ageing,
„European Heart Journal Cardiovascular Imaging” 2019,
nr 20 (supp. 2 ), ii158.
4
D. Lee, A.G. Brellenthin, P.D. Thompson, X. Sui, I. Lee,
C.J. Lavie, Running as a Key Lifestyle Medicine for Longevity, „Progress in Cardiovascular Diseases” 2017, nr 60,
s. 45–55A.
1
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WOJENNA ODYSEJA SKARBU II RZECZPOSPOLITEJ
Nieznany dokument

T

ytuł artykułu wprost nawiązuje do
książki Wojciecha Rojka, będącej
fundamentalną opowieścią o losach
polskich zasobów złota podczas drugiej
wojny światowej i kilku następnych lat1.
We wrześniu 1939 roku postępy armii Hitlera były bardzo szybkie, co wymusiło decyzję o ewakuacji złota Banku
Polskiego już w piątym dniu wojny.
Transporty samochodowe i kolejowe
zdążały z Warszawy, Brześcia, Lublina

i Zamościa ku granicy z Rumunią. Dalej
szlakiem kolejowym złoto wędrowało do
Konstancy, drogą morską do Stambułu, by
znów pociągiem przejechać przez Turcję
aż do portu w Bejrucie, będącego wtedy
we władaniu Francji. Stąd francuska flota
wojenna przewiozła skarb do Tulonu. Ten
pierwszy etap odysei zakończył się w siedzibie Banku Francji w Nevers nad Loarą.
Niecały rok później historia się powtórzyła. Znów ucieczka była ratunkiem

Fot. Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej

Leon Barański, naczelny dyrektor Banku
Polskiego w latach 1934–1946
(formalnie do 1950 roku)

Paszport dyplomatyczny Leona Barańskiego wystawiony 18 września 1939
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przed armią niemiecką. Tym razem,
w ładowniach francuskiego krążownika
„Victor Schölcher”, złoto z portu w Lorient odpłynęło na zachód – do Ameryki.
Ale nowe francuskie rozkazy, wysłane
już podczas podróży, zmieniły ustalony
kierunek i okręt znalazł się w zachodniej
Afryce, w Dakarze. Tam wyładowano
złoto, które po trzech miesiącach, dla
większego bezpieczeństwa, przewieziono
w głąb Senegalu ‒ do Kayes, odległego od
wybrzeża o około 800 kilometrów.
Aby odzyskać złoto, rząd Polski i Bank
Polski podjęły działania dyplomatyczne
i prawne. Część złota Banku Francji była
zdeponowana w USA na terenie stanu
Nowy Jork. Wykorzystując ten fakt, Bank
Polski wytoczył przed sądem amerykańskim proces przeciwko Bankowi Francji
o zwrot przejętego złota, występując
jednocześnie o zabezpieczenie roszczeń
poprzez areszt na części francuskiego
złota. Gdy te działania prawne w istotny
sposób zagroziły interesom Banku Francji
i jednocześnie wojska aliantów opanowały Afrykę Północną – doszło do ugody.
W początkach 1944 roku Bank Polski
odzyskał kontrolę nad złotem w zamian
za rezygnację z procesu.
Skrzynie ze złotem przetransportowano z powrotem do Dakaru, skąd amerykań-

Archiwum prywatne Andrzeja Barańskiego

Indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego Leona Barańskiego z podpisami profesorów Stanisława Estreichera, Stanisława Wróblewskiego,
Bolesława Ulanowskiego, Witolda Rubczyńskiego, Franciszka Fiericha

które mogłyby obudzić czujność banków
magazynujących złoto i doprowadzić do
jego blokady.
W dniach 4–11 lutego 1945 miała miejsce konferencja w Jałcie. Wielkie mocarstwa
zabrały głos. Drobiazg, jakim był problem
około 60 ton polskiego złota3, nie mógł się
znaleźć w porządku obrad. Ale padła odpowiedź na nadrzędne pytanie o los Europy
centralno-wschodniej. Zadecydowano: to
miała być sfera wpływów Związku Ra-

dzieckiego. Państwa zachodnie działały
konsekwentnie. 29 czerwca 1945, tuż przed
konferencją w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945), Francja cofnęła uznanie rządowi
polskiemu w Londynie i uznała rząd polski
w Warszawie. 5 lipca 1945 USA i Anglia
uczyniły to samo.
Kilka dni po zakończeniu konferencji
w Jałcie minister skarbu w Polskim Rządzie na Emigracji Jan Kwapiński zaprosił
na rozmowę naczelnego dyrektora Banku

W: Zygmunt Karpiński, O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach, PIW, Warszawa 1971, fot. 45

skie i angielskie okręty wojenne – zgodnie
z zasadą dywersyfikacji – przewiozły
cenny ładunek, dostarczając go do Banku
Anglii, Banku Kanady i Federal Reserve
Bank w Nowym Jorku.
Depozyt złota w trzech bankach
zapewniał bezpieczeństwo polskiemu
skarbowi, ale jednocześnie implikował
kontrolę tych banków nad złotem, co
wynikało z następujących przyczyn:
możliwości wystąpienia żądań ze strony
przedwojennych wierzycieli o spłatę zobowiązań, szacowanych w roku 1938 na
470 milionów złotych2, możliwości żądań
ze strony państw alianckich dotyczących
refundacji kosztów prowadzenia wojny –
a już w roku 1940 takie postulaty formułował rząd Francji, oraz, wzbudzających
największy niepokój, przesłanek natury
politycznej – w roku 1944 został proklamowany Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego z siedzibą w Lublinie i, co
oczywiste, natychmiast uzyskał poparcie
Związku Radzieckiego. Ten fakt zarysował
perspektywiczne pytania co do siedziby
Banku Polskiego, sposobu wyboru i składu
jego władz oraz uprawnień tych władz do
dysponowania rozproszonymi po świecie
aktywami Banku.
W drugiej połowie 1944 roku było
już jasne, że odpowiedź na wymienione
pytania będzie zależeć od wzajemnych
relacji pomiędzy USA, Anglią i ZSRR.
W tej sytuacji, pismami z 8 i 17 stycznia 1945, Bank Polski ostrzegał rząd
Rzeczpospolitej w Londynie przed nieostrożnymi, zbyt wysokimi wydatkami,

Delegacja polska na konferencję finansową państw alianckich
United Nations Monetary and Financial Conference w Bretton Woods; 1944
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Fot. Archiwum prywatne Andrzeja Barańskiego

Leon i Zofia Barańscy, Woodford Green, na obrzeżach Londynu; 10 lipca 1972

Polskiego Leona Barańskiego, który później
streścił tę wymianę opinii i zdań, nadając
opisowi tytuł Pro memoria. Streszczenie
umieścił w swym archiwum (zainteresowany czytelnik znajdzie ten tekst poniżej).
W początkach XXI wieku Zofia Lipińska,
córka Leona Barańskiego, wraz z mężem
Jędrzejem Lipińskim przekazali mi archiwum zmarłego ojca. Oryginały dokumentów
znajdują się obecnie w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej.

Andrzej Barański

1

2
3

W. Rojek, Odyseja skarbu Rzeczpospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 2000.
Ibidem, s. 346.
Publikacja Andrzeja Barańskiego Gdy ważyły się losy zjednoczonej Europy, „Alma Mater” nr 98, 2007, s. 22, zawiera
błędną informację: „kilkaset ton złota”.

Autor tekstu prof. Andrzej Barański, emerytowany profesor Wydziału Chemii UJ, jest bratankiem Leona Barańskiego. Jako
pełnomocnik Zofii Lipińskiej, opracował zasadniczą część archiwaliów dotyczącą historii polskiego złota. Przygotowane przez niego archiwum w 2003 roku państwo Zofia i Jędrzej Lipińscy przekazali jako dar do Biblioteki Jagiellońskiej.
Pozostałą część archiwum, dotyczącą zaangażowania Leona Barańskiego w ekonomiczną integrację Europy Zachodniej,
w gospodarki: Etiopii, Indonezji, Sudanu, Ghany i Kenii oraz jego dokumenty osobiste, w roku 2015 i dwukrotnie w roku
2019, prof. Andrzej Barański przekazał Bibliotece Jagiellońskiej. W zbiorze podarowanych BJ dokumentów osobistych
Leona Barańskiego znajdują się, między innymi, jego niepublikowane teksty, materiały dotyczące kształcenia (od szkoły
podstawowej po doktorat Uniwersytetu w Wiedniu) i kariery w Banku Polskim, a także liczne odznaczenia, listy oraz pisma
związane z udziałem Leona Barańskiego w konferencji w Brettton Woods.
RPM

Wycinek z „Dziennika Polskiego” z 28 sierpnia 2003
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Nieznana dotąd notatka spisana przez Leona Barańskiego,
naczelnego dyrektora Banku Polskiego w latach 1934–1946 (formalnie do 1950 roku),
po jego spotkaniu z Janem Kwapińskim, ministrem skarbu w Polskim Rządzie na Emigracji.
Tekst ten publikowany jest po raz pierwszy na łamach „Alma Mater”

PRO MEMORIA

Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej

Dnia 16. lutego 1945. byłem u p. Kwapinskiego na konferencji z udziałem kilku osób. Po jej zakończeniu p. Kwapinski
zatrzymał mnie samego na rozmowę, której szczegóły streszczam poniżej:
P. Kwapinski, nawiązując do ogłoszonych niedawno rezultatów konferencji w Jałcie, zapytał się mnie, jakie jest stanowisko
moje i Banku Polskiego do sytuacji, która się wytworzyła. Odpowiedziałem na to, zaznaczając, że jest to mój osobisty pogląd, co następuje. W obecnej chwili sytuacja jest jasna: uznajemy obecny Rząd Polski jako jedynie legalny. Natomiast nie
taję, że jeśliby doszło w Polsce do sformowania nowego rządu z udziałem wybitnych polityków krajowych, i jeślibyśmy
mieli przeświadczenie, że takie porozumienie można rzeczywiście uważać za wolę odpowiedzialnych czynników politycznych w kraju – to wówczas powstałaby w łonie władz Banku przynajmniej
kontrowersja co do tego, czy nie należy
właśnie tego rządu uważać za prawowity
i jemu się podporządkować. P. Kwapinski
zapytał się mnie, czy nie sądzę, że byłoby
właściwe, aby zdanie o tem, czy tak należy postąpić, wypowiedział w swoim czasie
obecny Rząd Polski? Taka decyzja Rządu
może iść przecież w różnych kierunkach,
najlepszym tego dowodem jest, na przykład, postanowienie rozwiązania Armii
Krajowej. Odpowiedziałem na to, że dla
mnie nie jest jasne, co to znaczy „obecny
Rząd”. Jeśliby np. Pan Prezydent Raczkiewicz po dymisji obecnego Rządu mianował nowy – przypuśćmy pod przewodnictwem p. A. Zaleskiego i p. Hełczyńskiego
itp., i rząd taki pomimo nieuznawania go
przez państwa zachodnie, nadal za taki
by się uważał – to nie mógłbym się z tym
zgodzić, aby w jego ręce decyzję taką oddawać. Na to odpowiedział p. Kwapinski:
Nie, ja myślę o obecnym Rządzie. Na co
ja odrzekłem: Istotnie, wielki patriotyzm
i poczucie odpowiedzialności, które cechują pana Premiera Arciszewskiego oraz
pana Ministra dają gwarancję, że decyzja
w takim wypadku będzie powzięta w pełnym zrozumieniu interesu Narodu Polskiego i dlatego uważam, że możemy na niej
polegać.
W trakcie rozmowy zwróciłem jeszcze
uwagę p. Kwapinskiego na sprawę naszego złota, zdeponowanego w bankach centralnych Anglji, Ameryki i Kanady. Trzeba
być niezmiernie ostrożnym przy dysponoPierwsza strona notatki spisanej przez Leona Barańskiego po spotkaniu z Janem Kwapińskim
waniu niem, gdyż jakiekolwiek podejrzenie, że chcemy je usunąć, mogłoby doprowadzić do blokażu – pisaliśmy już o tem raz w memorandum sporządzonym
z okazji pogłosek, o których donosił Radca Żółtowski. Mamy bardzo dużo argumentów prawnych, dzięki którym możemy
uniemożliwić wydanie złota czynnikom niepowołanym, jak np. Komitet Lubelski. Z drugiej strony chcę podkreślić, że
Anglicy i Amerykanie mogą być zainteresowani w zatrzymaniu naszego złota w tym celu, aby je użyć dla siebie, np. na
pokrycie swych należności od Rządu Polskiego.
Gdyby doszło do konfliktu między interesami angielskimi i amerykańskiemi a interesem polskim, nawet reprezentowanym
przez nieodpowiednio powołany Rząd – to wówczas musielibyśmy jednak wystąpić w obronie praw polskich i sprzeciwić
się wydaniu złota na rzecz Anglji i Ameryki.
Na tem rozmowa się skończyła, p. Kwapinski podziękował mi i powiedział, że w razie potrzeby powróci do tego tematu
jeszcze i ze mną się skomunikuje.
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14. DNI JANA PAWŁA II
T

Inauguracja 14. Dni Jana Pawła II

pontyfikatu systematycznymi spotkaniami
z przedstawicielami środowiska akademickiego, podczas których podkreślał
wagę uniwersytetu dla kultury zwłaszcza
europejskiej. Święty Jan Paweł II podkreślał, że fundamentem uniwersytetu
jest prowadzenie badań naukowych, czyli
poszukiwanie prawdy. Na nim opiera się
dydaktyka, która powinna uwzględniać nie
tylko przekazywanie wiedzy z poszczególnych dyscyplin naukowych, ale też służyć
kształtowaniu młodego pokolenia. Zwracał uwagę, że wolność uprawiania nauki
Fot. Adam Koprowski

radycyjnie na początku listopada
uczelnie krakowskie przypomniały
dorobek jednego z najwybitniejszych
absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – św. Jana Pawła II. Tematem
czternastej edycji Dni Jana Pawła II
był uniwersytet. Jemu też poświęcona
była główna sesja naukowa, zorganizowana w auli Collegium Novum UJ.
Otworzyli ją rektorzy Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak
i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ksiądz prof. Wojciech Zyzak wraz
z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
W obradach, które prowadziła dr Paulina Guzik, adiunkt na UP JPII, uczestniczyli rektorzy uczelni krakowskich.
Wykład wprowadzający do pierwszej części sesji wygłosił prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ w latach
1999–2005, podkreślając, że poglądy
św. Jana Pawła II na uniwersytet wynikały przede wszystkim z rodowodu
akademickiego Ojca Świętego, należącego
do nielicznego grona papieży zaangażowanych w pracę naukową na uczelniach lub
seminariach przed wyborem na Stolicę
Piotrową. Podkreślił, że gdyby nie wybór
kardynała Karola Wojtyły na namiestnika
Chrystusowego, kontynuowałby on karierę
akademicką, do której przygotowywał
się przez wiele lat i którą sukcesywnie
rozwijał. Akademicki rodowód św. Jana
Pawła II przejawiał się w okresie jego
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polega także na niepodporządkowywaniu
jej celom pośrednim, takim jak potrzeby
gospodarcze i interesy ekonomiczne.
Stąd wywodził duże znaczenie badań
podstawowych, oczywiście nie negując
prowadzenia badań stosowanych. Jednakże podstawowym celem nauki powinno
być poznanie prawdy. Profesor Ziejka
przypomniał także, jakie zadanie św. Jan
Paweł II postawił przed Uniwersytetem
Jagiellońskim i innymi polskimi uczelniami w dobie jednoczenia się narodów
Europy. Tym zadaniem jest tworzenie narodowej kultury i kształtowanie zdrowego
patriotyzmu.
W pierwszym panelu dyskusyjnym
wzięli udział rektorzy: Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak,
Akademii Muzycznej prof. Stanisław
Krawczyński i Politechniki Krakowskiej
prof. Jan Kazior.
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
zwrócił uwagę, że siła oddziaływania Jana
Pawła II wynikała z jego autentyczności,
wielkiego poczucia humoru i bezpośredniości w kontaktach z ludźmi.
Rektor Akademii Muzycznej prof.
Stanisław Krawczyński podkreślił fakt,
że Jan Paweł II przenosił swoje doświad-

Celem Dni Jana Pawła II jest upamiętnienie
postaci Jana Pawła II i popularyzacja jego
dziedzictwa w społeczności akademickiej
Krakowa i Małopolski

W sesji naukowej podczas 14. edycji Dni Jana Pawła II – UNIWERSYTET uczestniczyły władze uczelni
krakowskich i przedstawiciele duchowieństwa

o dziedzictwo Jana Pawła II i je rozwijają.
Z natury rzeczy rektor UP JPII przedstawił
najdłuższą listę inicjatyw realizowanych
na jego uczelni, poświęconych trosce
o spuściznę po św. Janie Pawle II i jej
rozwijaniu. Między innymi w najbliższym czasie UP JPII wraz z Instytutem
Dialogu Międzykulturowego rozpocznie
wydawanie dorobku naukowego Jana
Pawła II, kontynuując w ten sposób publikacje, w których zebrano jego twórczość
literacką. W przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego rozwijanie dorobku papieża
Polaka związane jest z troską o prawdę,
którą w przypadku ekonomii
trudniej określić tak precyzyjnie, jak to się dzieje w naukach
ścisłych. Za ważne rektor UEK
uznał te aktywności inspirujące
studentów, które nie są związane
bezpośrednio z materią studiów.
Jednocześnie wskazał, że ze
względu na dyscyplinę wiodącą
szczególnie istotna jest dla UEK
społeczna odpowiedzialność
biznesu. Rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
zaznaczył, że jego uczelnia nie
miała zaszczytu goszczenia
Jana Pawła II w swoich murach,
a tym, co najbardziej wiąże środowisko tej uczelni z nim, jest
to, że był on przez całe życie
nauczycielem, a UP zajmuje się
właśnie kształceniem nauczycieli. Za najistotniejszą z myśli
Jana Pawła II dla UP uznał pogląd, że kształcenie w szkołach
wyższych musi być oparte na
prowadzeniu badań naukowych.

Oprócz sesji naukowej w auli Collegium Novum na tegoroczne Dni Jana
Pawła II złożyły się także inne konferencje: Plus ratio quam vis. Uniwersytet
w nauczaniu Jana Pawła II oraz wobec
zadań współczesności w Akademii Ignatianum, Muzyka wobec poezji i nauczania
Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X)
w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz
Encyklika „Redemptor Hominis” a wyzwania dzisiejszego czasu, zorganizowana
przez Międzynarodowe Towarzystwo
Naukowe „Fides et Ratio” w klasztorze
franciszkanów w Krakowie.

Fot. Adam Koprowski

czenia akademickie w swoją codzienność,
a środowisko akademickie było dla niego
bardzo istotne i przyciągało jego troskę
każdego dnia.
Rektor PK prof. Jan Kazior podkreś
lił, że Politechnika Krakowska, czerpiąc
z dorobku Ojca Świętego, stara się tak
kształtować swoich absolwentów, aby
oprócz zdobytej wiedzy mieli przede
wszystkim umiejętność samodzielnego
myślenia i kreowania nowej rzeczywistości w ten sposób, żeby środowisko
technologiczne wokół nas się rozwijało,
ale i równocześnie służyło człowiekowi.
Wykład wprowadzający do drugiej części
dyskusji wygłosił prof. Andrzej Nowak,
historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przestawił w skrócie drogę rozwoju uniwersytetu jako instytucji od jej powstania
do czasów współczesnych. Zasadnicza
część wykładu dotyczyła zagrożeń, jakie
stają przed uniwersytetami współcześnie.
Przede wszystkim kwestii szybkiego
przekształcania ich w korporacje, silnie zorientowane na efektywność ekonomiczną
prowadzonych badań, z czym wiąże się rosnącą biurokratyzacja życia akademickiego i zamiany relacji mistrz–uczeń w relację usługodawca–klient. Związana z tymi
zjawiskami jest dominacja statystycznych
analiz dorobku akademickiego, która nie
może zagwarantować skutecznego pomiaru jakości badań. Jednocześnie wskazał
poważne zagrożenie dla środowiska akademickiego, jakie rodzi zakwestionowanie
istnienia prawdy poprzez przejście przez
koncepcje wielu prawd do postprawdy.
Przytoczył przykłady wskazujące na to, że
współcześnie to obrońcy prawdy ponoszą
często bolesne konsekwencje, jeśli ośmielą
się ujawnić pseudonaukowość niektórych
środowisk. Kolejnym poważnym problemem dla uniwersytetów jest zanikająca
umiejętność dialogu charakteryzującego
się otwartością na inne poglądy i wzajemnym szacunkiem dla wszystkich jego
uczestników. Jako przyczynę tego zjawiska wskazał dominację poprawności politycznej, która hamuje swobodę dialogu,
gdyż z góry wyklucza poglądy niezgodne
z założonymi na wyjściu koncepcjami.
W drugim panelu dyskusyjnym wzięli
udział rektor Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II prof. Wojciech Zyzak, rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej Chochół oraz rektor
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Kazimierz Karolczak. Odpowiadali oni na pytanie, jak ich uczelnie dbają

Prof. Franciszek Ziejka podczas swojego wykładu
Uniwersytet w myśli Jana Pawła II
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Adam Kaprowski

Debata rektorów, od prawej: prof. Stanisław Krawczyński (Akademia Muzyczna),
prof. Wojciech Nowak (UJ), prof. inż. Jan Kazior (Politechnika Krakowska)

przyznano. Czwarte miejsce (wyróżnienie)
otrzymała Agnieszka Tarnowska (KOBIETA
PRACUJĄCA), studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, za pracę Uniwersytet w blasku prawdy.
Jana Pawła II refleksja nad misją Uniwersytetu. Nagrodą jest 500 złotych. Piąte miejsce
(wyróżnienie) otrzymał Bartłomiej Krzych
(ANNATAR), doktorant filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim, za pracę Służyć
prawdzie i człowiekowi. Uniwersytet i nauka
w refleksji Jana Pawła II w pierwszych latach pontyfikatu. To wyróżnienie także jest
nagrodzone kwotą 500 złotych.

Pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym otrzymał Zbigniew Latała
za fotografię Seminarium pod gołym
niebem, drugą nagrodę, za fotografię nr 4
z cyklu „Nostalgia przeszłości”, zdobyła
Aleksandra Olszówka, trzecią przyznano
Markowi Hasso-Agopsowiczowi za cykl
czterech fotografii „Wykładowca”. Wyróżnienie otrzymał Piotr Gurgul za dwie
fotografie: Collegium Maius i Collegium
Novum z cyklu „Balet”.

Leszek Śliwa

Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ

UPJP II

Ponadto w kościele św.św. Piotra i Pawła odbył się koncert przygotowany przez
Akademię Muzyczną, podczas którego
wystąpiły chóry kilku krakowskich uczelni:
Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod dyrekcją
Małgorzaty Langer-Król, Chór Mieszany
„Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie pod dyrekcją prof.
Adama Korzeniowskiego, Chór Akademicki
UJ pod dyrekcją Janusza Wierzgacza oraz
Chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki
Kościelnej UP JPII pod dyrekcją Małgorzaty
Chyły i Marii Januszkiewicz.
Tradycyjnie, na zakończenie Dni Jana
Pawła II w sanktuarium św. Jana Pawła II
w Łagiewnikach po mszy św. ogłoszone zostały wyniki dwóch konkursów: literackiego
i fotograficznego.
W konkursie literackim pierwsze miejsce
zdobyła Natalia Pochroń (UCZENNICA),
studentka dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie, za pracę Egzamin
z człowieczeństwa. Nagrodą jest pielgrzymka
zagraniczna i 2000 złotych. Drugie miejsce
zajęła Natalia Czerniak (STOKROTKA),
studentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Gdańskim, za pracę Genius loci uniwersytetu. Nagrodą jest pielgrzymka zagraniczna
i 1000 złotych. Trzeciego miejsca nie
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40 LAT BADAŃ USTROJÓW POLITYCZNYCH
PAŃSTW BAŁKAŃSKICH
rofesor Ewa Bujwid-Kurek świętowała
40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej.
Uroczystość, zorganizowana 21 listopada
2019 w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, połączona została
z promocją jej najnowszej książki zatytułowanej Legitymizacja ustroju politycznego
państw pojugosłowiańskich, która ukazała
się w 2019 roku nakładem Księgarni Akademickiej*. Oba te wydarzenia zgromadziły
licznych gości, reprezentujących akademickie ośrodki naukowe z kraju i zagranicy,
z którymi od wielu lat prof. Ewa Bujwid-Kurek współpracowała i współpracuje,
najpierw w Instytucie Nauk Politycznych,
a po zmianie nazwy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderatorami uroczystości byli wypromowani już
doktorzy – uczniowie prof. Ewy Bujwid-Kurek: dr Wiktor Hebda i dr Judyta Pasiut.
Spotkanie rozpoczęły przemowy gratulacyjne. Jako pierwszy głos zabrał pełnomocnik rektora, pełniący obowiązki dzieka-

Najnowsza monografia prof. Ewy Bujwid-Kurek –
Legitymizacja ustroju politycznego państw
pojugosłowiańskich

Anna Wojnar

P

Prof. Ewa Bujwid-Kurek

na Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ dr hab. Andrzej Porębski,
profesor UJ, jako drugi przemawiał prof.
Bogdan Szlachta – dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
w latach 2008–2014. Profesor Ewa Bujwid-Kurek, dziękując za gratulacje, wspominała
czasy studenckie i początki swojej drogi zawodowej. W latach 1975–1979 studiowała
na kierunku nauki polityczne w Instytucie
Nauk Politycznych na Wydziale Prawa
i Administracji UJ. Z wielką wdzięcznością
mówiła też o swoich nauczycielach, mentorach, którzy wywarli znaczący wpływ na
przebieg jej kariery naukowej. Wśród nich
wymieniła, obecnych wśród gości, prof.
Jacka Majchrowskiego, prof. Krzysztofa Pałeckiego oraz prof. Bogusławę Bednarczyk.
Słowa wdzięczności skierowała również do
ówcześnie kierującej sekretariatem Instytutu
Nauk Politycznych UJ Henryki Pilch.
Jubilatka odniosła się do poszczególnych etapów swojego awansu zawodowego. Mówiła o trudnym okresie, w którym
przyszło jej rozwijać swoje zainteresowania
naukowe i pasje badawcze, co wynikało,

z jednej strony, z transformacji ustroju Polski, z drugiej natomiast wiązało się z trudnościami dotyczącymi samego obszaru
badawczego – Jugosławii, która w latach 90.
XX wieku naznaczona była wojną domową.
W roku 1987 w Instytucie Nauk Politycznych UJ prof. Ewa Bujwid-Kurek obroniła
z wyróżnieniem dysertację doktorską Samorząd „wąskich struktur społecznych”
w Socjalistycznej Federacyjnej Republice
Jugosławii (Kraków 1987), przygotowaną
pod kierunkiem naukowym prof. Mariana
Grzybowskiego. W związku z tym, że
jednym z recenzentów dysertacji był prof.
Časlav Strahinijć z Uniwersytetu w Belgradzie, obrona odbyła się w dwóch językach:
polskim i serbskochorwackim, przy udziale
tłumacza przysięgłego biorącego udział
w obradach niejawnych. Kilka lat później
powstała praca habilitacyjna, zatytułowana
Myśl polityczna i państwo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846–1875) (Kraków
2000). Książka ta spotkała się z bardzo
pozytywnym odzewem w środowisku
naukowym, szczególnie za granicą, by
przytoczyć tylko słowa wyrażone przez
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prof. Elenę Hadżinikową z Uniwersytetu
w Sofii, która w swej recenzji napisała:
Monografia Ewy Bujwid-Kurek należy do
nielicznych badań życia i idei Svetozara
Markovicia. Pod tym względem Ewę Bujwid-Kurek można uznać za kontynuatorkę
wybitnego serbskiego uczonego Jovana
Skerlicia i serbskiej historii narodowej.
Monografia Ewy Bujwid-Kurek stanowi
wkład także w bułgarską naukę historyczną.
W swoim wystąpieniu Jubilatka podkreśliła, jak ważne dla niej było w tym
skomplikowanym okresie wsparcie merytoryczne wielu profesorów. Szczególnie podziękowała nieżyjącemu już prof.
Markowi Waldenbergowi, a także swojej
rodzinie. Jak zauważyła Jubilatka, był to
niezwykle ważny czas dla jej przyszłości
zawodowej – okres, w którym istotne były
nie tylko chęci dalszego rozwoju naukowego, ale też cierpliwość i wytrwałość
w osiąganiu założonych celów. W 2009

Fot. Anna Wojnar

Uroczystość jubileuszowa 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Ewy Bujwid-Kurek
w Librarii Collegium Maius

roku Jubilatka uzyskała stanowisko profesora UJ na podstawie monografii Państwa
pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne
(Kraków 2008). Recenzujący tę monografię byli zgodni, że jest to pierwsze na
gruncie polskiej literatury politologicznej opracowanie analizujące w sposób
całościowy problematykę państw pojugosłowiańskich – nowych organizmów
państwowych, które powstały w wyniku
rozpadu Jugosławii. Jest ona aktualnym
szkicem politologicznym omawiającym
każde z osobna państwo wyodrębnione
ze struktury federacyjnej w latach 90.
XX wieku. Zwieńczeniem kariery naukowej było uzyskanie profesury tytularnej
pięć lat później. Podstawą do uzyskania
tytułu profesora nauk społecznych była

Po długich owacjach zgromadzeni goście złożyli Jubilatce życzenia

Profesor Ewa Bujwid-Kurek – politolog, od 1979 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół współczesnej problematyki państw bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw powstałych
w wyniku dekompozycji federacji jugosłowiańskiej u schyłku XX wieku: Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Macedonii (od lutego 2019 roku, po zmianie nazwy państwa – Macedonii Północnej), Bośni i Hercegowiny, Republiki
Serbii, Czarnogóry, Republiki Kosowa. Jest autorką i współautorką wielu monografii z tego zakresu, między innymi: Myśl
polityczna i prawno-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846–1875) (Kraków 2000), Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne (Kraków 2008), Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja (Kraków 2012), Transformacja
ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Kraków 2015) (współautorstwo),
Konstytucja Republiki Serbii (wstęp i tłumaczenie; Warszawa 2018), Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich (Kraków 2019). Jest też współredaktorką pracy zbiorowej III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie – dylematy – kontrowersje (Kraków 2016). Wśród licznych artykułów naukowych autorstwa Ewy Bujwid-Kurek znajdują się nie
tylko te poświęcone stricte problematyce państw pojugosłowiańskich – są też i takie, które dotyczą wybranych ważnych
zagadnień politologicznych. Ewa Bujwid-Kurek ma na swoim koncie zarówno publikacje polskojęzyczne, jak i w językach
obcych, głównie serbskim, rosyjskim, angielskim i hiszpańskim.
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Fot. Anna Wojnar

książka zatytułowana Serbia w nowej
przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój,
konstytucja (Kraków 2012). Także w ocenie tej monografii recenzenci zgodni byli
co do nowatorskiego jej charakteru oraz
rzetelności w podejściu eksploracyjnym.
W tym miejscu Jubilatka podkreśliła, jak
cenne były dla niej uwagi wszystkich recenzentów w przewodzie o tytuł profesora:
prof. Jerzego Wiatra, prof. Eugeniusza
Zielińskiego, prof. Marka Żmigrodzkiego
oraz prof. Marka Bankowicza.
Profesor Ewa Bujwid-Kurek podziękowała również dziekanom Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ: prof. Bogdanowi Szlachcie, dr. hab.
Andrzejowi Dudkowi, profesorowi UJ,
prof. Zdzisławowi Machowi, dr. hab. Andrzejowi Porębskiemu, profesorowi UJ,
dr. hab. Pawłowi Laidlerowi, profesorowi
UJ, oraz pracownikom administracyjnym,
z którymi, pełniąc funkcje, przyszło jej
współpracować. W tym miejscu warto
dodać, że w latach 2002–2004 prof. Ewa
Bujwid-Kurek była kierownikiem studiów niestacjonarnych w Instytucie Nauk
Politycznych UJ, w latach 2004–2012
(dwie kadencje) była wicedyrektorem
ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w latach 2014–2016 pełniła
funkcję prodziekana Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ ds.
współpracy międzynarodowej i nauki, a od
2016 roku pełni funkcję prodziekana ds.
nauki. Od 2014 roku prof. Ewa Bujwid-

Najlepsze życzenia złożył Jubilatce prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski

-Kurek kieruje Katedrą Współczesnych
Transformacji Politycznych w Instytucie
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej był połączony z promocją najnowszej monografii prof. Ewy
Bujwid-Kurek – Legitymizacja ustroju
politycznego państw pojugosłowiańskich.
Jubilatka podkreśliła, że książka ta stanowi
połączenie rozważań merytorycznych oraz
biograficznych ze specjalną dedykacją dla
rodziny i przyjaciół In perpetuam rei memoriam (Na wieczną rzeczy pamiątkę). O wysokich walorach merytorycznych publikacji
świadczyła wypowiedź recenzenta, prof.
Jovana Bazicia, prorektora Uniwersytetu
w Prisztinie (Kosovska Mitrovica, Serbia), który podkreślił, że
badania prof. Ewy Bujwid-Kurek
stanowią istotny wkład w rozwój
dyscypliny nauk politycznych.
Korzystając z okazji, prof. dr
Jovan Bazić przypomniał, że jest
ona uznaną wybitną badaczką,
czołową ekspertką w zakresie
transformacji politycznych państw
pojugosłowiańskich, niezwykle
cenioną nie tylko w naukowych
kręgach w Serbii, ale też w innych
państwach pojugosłowiańskich.
Szczególnie docenia się Jej wkład
w rozwój wiedzy dotyczącej przemian politycznych, jakie miały
miejsce i wciąż zachodzą w państwach bałkańskich, zwłaszcza
w państwach pojugosłowiańskich.
Pełnomocnik rektora UJ ds. Wydziału Studiów MiędzynaZ okazji jubileuszu prof. Ewa
rodowych i Politycznych, p.o. dziekana Wydziału dr hab.
Bujwid-Kurek otrzymała wiele
Andrzej Porębski, profesor UJ, i prof. Ewa Bujwid-Kurek
w Stubie Communis Collegium Maius
listów gratulacyjnych przesłanych

z ośrodków naukowych w kraju i za granicą
oraz placówek dyplomatycznych. Jeden
z nich, przesłany przez ambasadora RP
w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
dr. hab. Arkadego Rzegockiego, profesora
UJ, odczytany został na zakończenie uroczystości.
Kończąc oficjalną część uroczystości, Jubilatka raz jeszcze podziękowała
wszystkim zgromadzonym gościom za
wiele lat współpracy oraz przyjaźni w różnych, czasami niełatwych, okresach swojej
kariery zawodowej. Zwróciła się również
do swojej najbliższej rodziny: męża i córki, których nieustające wsparcie zaowocowało możliwością świętowania 40-lecia
pracy naukowo-dydaktycznej na UJ.
Po długich owacjach zgromadzeni
goście złożyli Jubilatce życzenia, a następnie kontynuowali dyskusje w Stubie
Communis Collegium Maius, wznosząc
toast lampką wina.

Wiktor Hebda
Judyta Pasiut

Instytut Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ

*

This monograph i a valuable asset, useful to everyone studying
political systems and political processes in pot-Yugoslav countries, and especially to the students and professors from the
faculties of political sciences. At the same time, it i salso a contribution to the development of political scientific disciplines,
which complets their studies and expends scientific interests.
Other than that, this monograph is grealy significant, not only
for the author in the year of anniversry but for her faculty as
well, because this book indicates patient, long-term and productive work of a respectable author outside of the borders of
her country. All of these reasons can only strengthen her faculty’s reputation, and young researchers can see a good example
and an incentive to take up science.This is why this monograph
is of great scientific and social significante (fragment recenzji
wydawniczej prof. dr. Jovana Bazicia, Uniwersytet w Prisztinie, Kosovska Mitrovica, Serbia).
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WĘDRÓWKI Z PROFESOREM
W

Prof. Stanisław Waltoś podczas promocji swojej najnowszej książki

Spotkanie zostało zorganizowane
przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
Gości przywitał dyrektor Muzeum prof.

Fot. Grzegorz Zygier

ędrówki po wyspach pamięci to tytuł
najnowszej książki prof. Stanisława
Waltosia, która ukazała się we wrześniu
2019 roku nakładem wydawnictwa Wolters
Kluwer. Promocja tomu, zorganizowana
26 listopada 2019 w auli Collegium Maius,
zgromadziła liczne i zacne grono gości.
Książka składa się z dziewięciu esejów, w których Profesor wartko i z humorem wspomina różne zdarzenia i perypetie
z życia prywatnego i zawodowego. Tytuł
książki jest trochę przewrotny, bo można
pomyśleć, że jej treść stanowią wybiórcze opisy fragmentów rzeczywistości,
a tymczasem czytając ten tom, odnosi się
wrażenie, że Profesor zakreśla w nim szerokie perspektywy, tworząc tym samym
coś więcej aniżeli opisy samotnych wysp.
Znana powszechnie erudycja Profesora,
jak i niezmienna, znakomita pamięć
znajdują tu swoje odzwierciedlenie. Co
więcej, czytając książkę, ma się wrażenie,
że nie oczy wodzą po liniach tekstu, ale
to sam głos Profesora prowadzi przez jej
stronice. Dopełnieniem tej lektury, jak
niektórzy mówią, powinien być stojący
obok książki kieliszek z wybornym czerwonym winem, który to starożytny napój
Profesor wysoko sobie ceni.

Gości w auli Collegium Maius przywitał dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka
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Krzysztof Stopka. Poprowadzili je redaktor Ewa Pusowicz wraz z prof. Ryszardem
Markiewiczem. Opowieści, wspomnienia,
anegdoty i pytania dotyczyły materii
prawniczej, jak i działalności Profesora
w charakterze dyrektora Muzeum UJ,
którym kierował przez 35 lat. Profesor
w swych wypowiedziach podkreślał, że
naukowcy zajmujący się teoretycznymi
zagadnieniami prawa, a w szczególności
dogmatyką prawa, powinni mieć praktyczne doświadczenia. Na pytanie dotyczące
jego pracy w Muzeum stwierdził, że prawo
i sztuka mają kilka punktów wspólnych.
Mówił, że wprawdzie prawo opiera się na
logice i racjonalności, a sztuka wymaga raczej dystansu do rzeczywistości, to jednak
wprowadzanie tego drugiego pierwiastka
do prawa też jest potrzebne i może mieć
dobre przełożenie na działalność prawniczą. W tym miejscu warto przypomnieć
książkę Profesora Grabież ołtarza Wita
Swosza, wydaną w 2015 roku także przez
Wolters Kluwer. Pozycja ta jest znakomitym przykładem łączenia obu pasji autora.

Anna Jasińska
Muzeum UJ

Dawni studenci prof. Stanisława Waltosia wyrazili swoje uznanie i podkreślili rolę Profesora
w kształtowaniu ich osobowości

W spotkaniu wzięli udział współpracownicy, uczniowie, rodzina i przyjaciele Profesora

Fot. Grzegorz Zygier

Miejsce spotkania – piękna aula Collegium Maius, ze swoimi dostojnymi stallami, wypełniona profesorskimi portretami,
nadawało temu wydarzeniu o kameralnym
klimacie dodatkową magię czasów minionych. Po prezentacji dotyczącej stricte
książki podeszła do Profesora grupa jego
dawnych studentów prawa, wyrażając
swoje uznanie i podkreślając, jak wielką
rolę w ukształtowaniu ich osobowości miał
właśnie Profesor. Do tego głosu dołączyła
się autorka tekstu, dziękując Profesorowi
za fascynującą przygodę muzealną trwającą, pod skrzydłami Pana Profesora, ponad
20 lat. Wypowiedział się również Marian
Curzydło, dziennikarz, który był inicjatorem telewizyjnego cyklu wykładów
o Uniwersytecie Jagiellońskim. Nakręconych zostało wiele odcinków z prof.
Waltosiem w roli głównego narratora.
Filmy te były kręcone, między innymi, na
uniwersytetach w Padwie, Bolonii, Konstancji i Wiedniu. Emitowane w polskiej
telewizji odcinki tego popularnego cyklu
były znakomitym materiałem promującym historię i znaczenie krakowskiego
uniwersytetu.
Osoby, które znają prof. Waltosia, wiedzą, że należy on do wiernych miłośników
muzyki klasycznej i operowej. Wśród
prawników jest wiele osób podzielających
tę pasję. Dzięki inicjatywie mecenasa Stanisława Kłysa zostali zaproszeni wybitni
krakowscy artyści, którzy przygotowali
repertuar specjalnie na tę okazję. Piękne
pieśni śpiewane przez Katarzynę Oleś-Blachę i Monikę Korybalską, muzyka
w wykonaniu Aleksandry Kuls, Dmytra
Hołowenki, Łukasza Pawlikowskiego,
Doroty Jemiołowskiej, Barbary Cieniawy,
Jerzy Trela czytający fragmenty z książki
oraz wiersze – zamieniły ten wieczór
w wydarzenie artystyczne.
Profesor serdecznie dziękował za
wspólnie spędzony czas, po czym ostatnie
słowo dodała żona Profesora – pani Dorota, przytaczając anegdotę z życia wziętą:
Byłam u lekarza, nie tak dawno. Pan doktor, wypełniając kartę, powiedział: Waltoś,
Waltoś – jest taki profesor. Czy ma Pani
z nim coś wspólnego? Ja na to: Tak – to
mój mąż od 60 lat. Wtedy doktor zapytał:
czy mam Pani gratulować, czy współczuć?
I w tym żartobliwym nastroju goście
przeszli do Stuby Communis na tradycyjną
lampkę wina.

Mecenas Stanisław Kłys zaprosił wybitnych krakowskich artystów, którzy specjalnie na tę okazję
przygotowali wyjątkowy koncert
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19. EDYCJA NAGRODY IM. WACŁAWA FELCZAKA
I HENRYKA WERESZYCKIEGO
L

Uroczystość odbyła się w Sali Mehofferowskiej w siedzibie Wydawnictwa Literackiego

Fot. Anna Wojnar

aureatami 19. edycji Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, przyznawanej za najlepszą publikację w dziedzinie badań nad dziejami
Europy Środkowo-Wschodniej, zostali:
serbski historyk Vojislav G. Pavlović oraz
autorzy francuskiego komiksu o Witoldzie
Pileckim – Gaétan Nocq i Isabelle Davion.
Uroczystość wręczenia pamiątkowych
dyplomów odbyła się 3 grudnia 2019
w Sali Mehofferowskiej w siedzibie Wydawnictwa Literackiego przy ul. Długiej
w Krakowie z udziałem, między innymi,
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, dziekana Wydziału Historycznego UJ prof.
Jana Święcha, prezesa zarządu głównego
Polskiego Towarzystwa Historycznego
prof. Krzysztofa Mikulskiego, prezesa
krakowskiego oddziału PTH prof. Krzysztofa Zamorskiego oraz przewodniczącego
kapituły nagrody prof. Michała Pułaskiego. Zgromadzonych gości powitała
Anna Michalska-Zaręba, prezes zarządu
Wydawnictwa Literackiego.
Prof. Michał Pułaski poinformował
zebranych gości, że w 19. edycji konkursu
nominowanych było siedem prac, których
tematyka w przeważającej części koncentrowała się wokół zagadnień związanych
z pierwszą wojną światową oraz organizacją życia społecznego i państwowego po
jej zakończeniu.

Po prawej prof. Michał Pułaski, uhonorowany Medalem Franciszka Palacky’ego za zasługi
w dziedzinie nauk historycznych

Nagrodę główną, ufundowaną przez
Wydawnictwo Literackie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w wysokości 15 tysięcy złotych, otrzymał prof. Vojislav G. Pavlović, autor
książki De la Serbie vers la Yougoslavie.
La France et la naissance de la Yougo-
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slavie: 1878–1918, w której opisuje stosunek Francji do powstającego Królestwa
Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a następnie Jugosławii. Laureat od roku 2003
jest związany z Instytutem Bałkanistyki
Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie, gdzie obecnie pełni obowiązki

Wr

Od lewej: Józef Jaworski i prof. Maciej Salamon, wyróżnieni dyplomami honorowymi Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Dyplomy wręcza prof. Krzysztof Mikulski

Pamiątkowy dyplom odbiera od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka prof. Isabelle Davion,
obok Gaétan Nocq

Fot. Anna Wojnar

dyrektora. Był również wykładowcą w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej
Uniwersytetu Belgradzkiego. Do jego
zainteresowań należą: stosunki międzynarodowe w XX wieku, historia Bałkanów
w XIX i XX wieku oraz historia zimnej
wojny. Nagrodzona książka prof. Pavlovicia jest poszerzoną wersją jego pracy
doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie
Paris Sorbonne.
Tym razem kapituła nie przyznała
Nagrody Honorowej, lecz wyjątkowo Nagrodę Specjalną, którą otrzymali autorzy
książki Le rapport W – Infiltré à Auschwitz,
wydanej przez Éditions Daniel Maghen.
Jest to artystyczna interpretacja raportu
Witolda Pileckiego, autorstwa Gaétana
Nocq (w formie komiksu). Francuski rysownik przez miesiąc przebywał w Polsce,
odwiedził wszystkie miejsca związane
z Pileckim i jego ucieczką z obozu w Auschwitz. Zapoznał się również z istniejącymi dokumentami na ten temat. Efektem tej
podróży są właśnie rysunki zamieszczone
w książce. Komentarz naukowy do ilustracji przygotowała prof. Isabelle Davion
z Sorbony, która od wielu lat zajmuje się
historią Polski. Kapituła konkursu doceniła niezwykłą formę publikacji oraz jej
znaczenie dla popularyzacji we Francji
wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce.
Podczas uroczystości wręczono także nagrodę Akademii Nauk Republiki
Czeskiej – medal honorowy Franciszka
Palacky’ego za zasługi w dziedzinie nauk
historycznych. Otrzymał go prof. Michał
Pułaski, między innymi za wieloletnie
wsparcie współpracy polskich i czeskich
historyków. Z kolei dyplomami honorowymi Polskiego Towarzystwa Historycznego
wyróżnieni zostali prof. Maciej Salamon
oraz Józef Jaworski (nauczyciel historii
w V LO w Krakowie i popularyzator
dziejów Krakowa).
Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ufundowana
w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo
Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawcą jej ustanowienia
był prof. Andrzej Chwalba. Przyznawana
jest corocznie, naprzemiennie autorowi
polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku przypadła jej międzynarodowa
edycja. Konkurs obejmuje publikacje
dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Od lewej: prof. Vojislav G. Pavlović, Anna Michalska-Zaręba, prof. Jan Święch,
prof. Krzysztof Mikulski i rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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OPŁATEK AKADEMICKI
18 grudnia 2019 w auli Collegium Novum odbyło się spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej z udziałem rektorów szkół wyższych Krakowa,
przedstawicieli korpusu konsularnego, świata kultury, a także duchownych różnych wyznań

Fot. Adam Koprowski

Świąteczną uroczystość uprzyjemnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”

58

ALMA MATER nr 215–216

OPŁATEK EMERYTOWANYCH PROFESORÓW

16 grudnia w auli Collegium Maius odbyło się coroczne tradycyjne spotkanie świąteczne emerytowanych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
z udziałem przedstawicieli władz uczelni

Fot. Anna Wojnar

Zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
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XXIII SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
a to spotkanie absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego czekają cały
rok. W tym roku odbyło się 11 stycznia
2020, z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, prorektor UJ ds. rozwoju
prof. Doroty Malec, przedstawicieli władz
poprzednich kadencji, w tym rektora UJ
w latach 1999–2005 prof. Franciszka Ziejki – honorowego członka Stowarzyszenia,
który w tym roku wyjątkowo nie przemawiał, ale dzielił się z nami dobrym słowem.
– Życzę całej rodzinie absolwentów
wszelkiej pomyślności, podejmowania mądrych decyzji i odważnych marzeń, które
czasami się spełniają – takimi słowami
przywitał nas rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Najlepsze życzenia złożył także nowy
prezes Stowarzyszenia prof. Piotr Laidler.
Podczas spotkania głos zabrali również goście: wicekanclerz kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Gdańskiego Eligiusz Michałek, prezes
zarządu głównego Zofia Sitko i prezes
oddziału bocheńskiego Dorota Korta ze
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej, prezes krakowskiego
oddziału Związku Sybiraków Aleksandra
Szemioth, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów AGH prof. Piotr Czaja,
przedstawiciel Ormiańskiego Towarzy-

Fot. Jerzy Sawicz

N

Opłatki poświęcił obecny proboszcz w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny ksiądz prof. Tadeusz Panuś

stwa Kulturalnego w Krakowie Jacek
Nikorowicz oraz prezes Księgowości
Polskiej Andrzej Walus. Wszyscy życzyli
nam dobrego roku 2020, spełnienia postawionych sobie ambitnych zamierzeń,
zdrowia i pomyślności.
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego prof. Igor Gościński wręczył
prezesowi Stowarzyszenia prof. Piotrowi
Laidlerowi medal inicjatora polskiej neurochirurgii prof. Jana Piltza. Ponadto mgr

Maria Gaweł i mgr Barbara Nikorowicz
z rąk prof. Zdzisława Gajdy otrzymały
specjalny medal ku czci prof. Ignacego
Chrzanowskiego i Aleksandra Brücknera
za zasługi dla języka i kultury polskiej.
Ważnym punktem tegorocznej uroczystości było też wręczenie – za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia – dyplomu i tytułu członka honorowego
SA UJ redaktor naczelnej „Alma Mater”
Ricie Pagacz-Moczarskiej, autorowi książUczestnicy uroczystości
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Wyróżnienia odbierają, od lewej: Lena Kumięga-Tarchała, Barbara i Jacek Nikorowiczowie oraz Maria Gaweł

ki Kobiety SA UJ Jackowi Nikorowiczowi
oraz prezesowi Księgowości Polskiej Andrzejowi Walusowi. Ten honorowy tytuł
przyznano także byłemu proboszczowi
w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny
księdzu infułatowi Władysławowi Gasidle,
który ze względu na problemy zdrowotne
nie mógł przybyć na spotkanie, odbierze
dyplom w późniejszym terminie. Honorowe członkostwo przyznawane jest co
kilka lat, a kandydatury zatwierdza Walne
Zgromadzenie SA UJ.
Podczas spotkania wręczone zostały
także, przyznane przez zarząd SA UJ,
Złote Odznaki SA UJ, które otrzymali:
Zofia Cześnikiewicz, Maria Dolik, Barbara
Nikorowicz, Barbara Rosławiecka, Elżbieta
Wenda, Szczepan Świątek, Kinga Drechny-Mucha oraz Mariola Grylewicz.
Wszyscy uhonorowani tego dnia zostali
także nagrodzeni gromkimi brawami i białymi różami.
Prezes prof. Piotr Laidler szczególnie
pozdrowił naszych zacnych absolwentów:
mgr Krystynę Dec, mgr Barbarę Będzińską-Komarow i prof. Jana Michalika, któ-

Fot. Jerzy Sawicz

Tytuł i dyplom członka honorowego SA UJ otrzymują, od lewej: Rita Pagacz-Moczarska oraz Andrzej Walus,
po prawej Kinga Drechny-Mucha odbiera Złotą Odznakę SA UJ

Uhonorowani Złotą Odznaką SA UJ

rzy członkami Stowarzyszenia są od 1964
roku, czyli od początku jego istnienia.
Oprawę artystyczną spotkania opłatkowego zapewnił Zespół Pieśni i Tańca UJ
„Słowianki” pod kierownictwem dyrektor
Marty Wolff-Zdzienickiej. Opłatki poświęcił obecny proboszcz w uniwersyteckiej

kolegiacie św. Anny ksiądz prof. Tadeusz
Panuś. Życzenia pokoju i miłości w naszej
Rodzinie Absolwentów UJ składaliśmy sobie długo i z radością. Było wiele ciepłych
słów, uśmiechów i uścisków dłoni.

Zofia Cześnikiewicz

Stowarzyszenie Absolwentów UJ

STANISŁAW KRZYŻANOWSKI
WE WSPOMNIENIACH ROMANA GRODECKIEGO
W

Andrzej Marzec

2020 roku przypada 155. rocznica
urodzin prof. Stanisława Krzyżanowskiego (1865–1917) ‒ historyka wizjonera, twórcy Gabinetu Nauk Pomocniczych
Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim
(obecnie Zakładu Nauk Pomocniczych
Historii w Instytucie Historii), wieloletniego dyrektora Archiwum Aktów Dawnych
miasta Krakowa oraz współzałożyciela
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa1. Żył jedynie 51 lat, z których
blisko połowę wypełniła szeroko pojęta aktywność naukowa i organizacyjna. Wydaje
się to prawie niemożliwe, ale w tak krótkim
czasie udało mu się zbudować nowoczesne
(nie tylko w ówczesnym rozumieniu) fundamenty warsztatu pracy historyka mediewisty w zakresie krytyki źródłoznawczej
i historyka dydaktyka, odkrywającego
przed słuchaczem tajemnice konieczne do
zrozumienia badanej epoki, ale także trwałe fundamenty funkcjonowania instytucji
naukowych. Jest to spadek, z którego do
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dziś korzystają i historycy, i archiwiści.
Swoim myśleniem wyprzedzał niewątpliwie
Krzyżanowski czasy, w których żył, tworzył
i pracował. Jednak nie wszystkie pomysły
udało mu się zrealizować. 155. rocznica
urodzin uczonego stanowi zatem okazję
do przypomnienia jego sylwetki i jednocześnie publikacji niedrukowanych dotąd
wspomnień o Profesorze, pióra jednego
z najwybitniejszych jego uczniów – Romana Grodeckiego (1889–1964), również
profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim,
niedoścignionego znawcy problemów
gospodarki i polityki średniowiecza oraz
tłumacza pomników polskiego dziejopisarstwa: Kroniki Anonima zwanego Gallem
oraz Księgi Henrykowskiej2.
Stanisław Krzyżanowski urodził się
5 maja 1865 w Kętach. Do szkół uczęszczał w Krakowie (Gimnazjum św. Anny),
a następnie w Wadowicach i Nowym Sączu,
gdzie złożył egzamin maturalny. Studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim podjął w 1882
roku, słuchając wykładów z zakresu historii
oraz prawa. Po pięciu latach (1887) uzyskał
u Stanisława Madeyskiego (1841–1910)
doktorat z prawa (wówczas jeszcze nie
musiał w tym celu przedstawiać osobnej rozprawy), a w 1888 roku doktorat
z filozofii, którego promotorem był znakomity mediewista Stanisław Smolka
(1854–1924). Wcześniej, w latach
1886–1887, przebywał w Rzymie
w ramach ekspedycji archiwalnej kierowanej przez Smolkę, której celem
było także uzupełnienie nauki ukończonych uczniów [...] seminarium3.
Tam podjął studia w Scuola Vaticana
di Paleografia, uzyskując tytuł paleografo archivista della Santa Sede. Od
1887 roku kontynuował naukę w wiedeńskim Institut für österreichische
Geschichtsforschung pod kierunkiem
Theodora von Sickla (1826–1908), nazywanego najwybitniejszym po Jeanie Mabillonie (1632–1707) nowożytnym znawcą
Stanisław Krzyżanowski
(1865–1917); fotografia w Zakładzie
Nauk Pomocniczych Historii UJ

dyplomatyki. Wtedy też zainteresował się
szczególnie epoką średniowiecza oraz naukami pomocniczymi historii. Zdobywszy
znakomite przygotowanie w zakresie badań
dyplomatycznych i paleograficznych (na
tym poziomie w zasadzie jako jedyny polski
historyk), wrócił do Krakowa, gdzie w 1890
roku habilitował się z nauk pomocniczych
historii na podstawie pionierskiej rozprawy
o dokumentach i kancelarii Przemysła II4.
W następnym roku, jako docent prywatny
(a zatem niepobierający wynagrodzenia),
podjął na Uniwersytecie systematyczne
wykłady z nauk pomocniczych, co warte
podkreślenia ‒ jako pierwszy na ziemiach
polskich. Miał wówczas zaledwie 26 lat.
W 1890 roku objął posadę archiwariusza
w Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa, która zapewniała mu stałe wynagrodzenie, a od 1897 roku dyrektora. W czasie
jego pracy w znaczny sposób powiększony
został zasób tej placówki (z 3100 w 1890
roku do 10814 w roku 1912, ograniczając się
tylko do wymienienia rękopisów), doprowadził do skatalogowania przechowywanych
w archiwum dokumentów oraz rękopisów,
ale także planował utworzyć w nim ośrodek studiów naukowych nad przeszłością
Krakowa. Był wreszcie jednym z inicjatorów powstania w 1896 roku Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
którym kierował od 1900 roku, redagując
przy tym dwa powołane wówczas do życia
(a ukazujące się do dziś) wydawnictwa ciągłe: „Rocznik Krakowski” oraz „Bibliotekę
Krakowską”. Na ich łamach publikowano
zarówno rozprawy stricte naukowe („Rocznik”), jak i początkowo popularne („Biblioteka”), odkrywające i przybliżające historię
miasta. W latach 1897–1916 Krzyżanowski
zredagował piętnaście tomów „Rocznika”.
W tym czasie ukazały się również pięćdziesiąt dwa tomy „Biblioteki”.
W 1898 roku uzyskał profesurę nadzwyczajną na Uniwersytecie, a w 1905 został
profesorem zwyczajnym. W roku akade-

Tomasz Śliwiński

Profesorowie i studenci Wydziału Filozoficznego UJ, około 1900 roku; Stanisław Krzyżanowski siedzi w drugim rzędzie, czwarty od lewej, w tym samym
rzędzie drugi od prawej Stanisław Kutrzeba, w trzecim rzędzie stoi czwarty od lewej Franciszek Bujak; fotografia w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ

mickim 1910/1911 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Filozoficznego. Wtedy także
(w 1910 roku), według ustaleń Sylwiusza
Mikuckiego, przy katedrze Krzyżanowskiego został zorganizowany Gabinet Nauk
Pomocniczych Historii, mieszczący stale
powiększaną kolekcję fotografii dokumentów polskich oraz specjalistyczny księgozbiór, a w 1911 roku w ramach Seminarium
Historycznego otworzony został trzeci
oddział (nauk pomocniczych), kierowany
przez Profesora5. Zgodnie z przekazem
publikowanych niżej wspomnień oficjalne
utworzenie Gabinetu miało natomiast miejsce w 1912 roku (autora zawiodła jednak
pamięć, gdyż już w 1910 roku w składzie
osobowym Uniwersytetu Jagiellońskiego
po raz pierwszy wymieniono Gabinet i jego
dyrektora, Stanisława Krzyżanowskiego)6.
W efekcie tych starań z czasem powstać
miała osobna instytucja działająca przy Uniwersytecie (na wzór wiedeńskiego Institut
für österreichische Geschichtsforschung),
wyspecjalizowana w badaniach dyplomatycznych – Institutum Rei Diplomaticae
Universitatis Iagellonicae (zamówione zostały nawet specjalne nalepki na książki, do
dziś widniejące na najstarszych woluminach
w zakładowej bibliotece).
W 1915 roku Krzyżanowski rozpoczął
pracę w Katedrze Historii Polski. Łącząc te
wszystkie funkcje, stale pracował naukowo,
rozwijając wcześniejsze zainteresowania

dyplomatyczne, ale także inicjując nowoczesne studia nad dziejami Krakowa.
W tym pierwszym nurcie wybija się przede
wszystkim istotny referat programowy,
zaprezentowany podczas drugiego zjazdu
historyków polskich we Lwowie w 1890
roku, w którym wskazywał na doniosłą rolę
paleografii i dyplomatyki wobec historii
polskiej i historii prawa polskiego7. Kreślił
w nim szerokie plany wydania kodeksów
dyplomatycznych mazowieckiego, kujawskiego i wieku XII (w tym celu rozpoczął
gromadzenie fotografii najstarszych polskich
dokumentów, których kolekcja, wzmiankowana wyżej, znajduje się obecnie w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii) czy też
opracowania spisów urzędników8. Poczesne
miejsce w jego dorobku zajmuje nadto krytyczna edycja wraz z tłumaczeniem na język
polski dokumentów fundacyjnych Uniwersytetu Krakowskiego wraz z obszernym
omówieniem skomplikowanego procesu powstawania Studium Generale9 – wykonane
na potrzeby tego tekstu fotografie dyplomów
Kazimierza Wielkiego z 1364 roku i Władysława Jagiełły z 1400 roku to jedyne znane
dziś podobizny tych bezcennych dla Uniwersytetu świadectw przeszłości, dokumenty
uległy niestety zniszczeniu w czasie drugiej
wojny światowej10. Do nurtu drugiego należy zaś monografia krakowskiej rodziny
patrycjuszowskiej Morsztynów11. Pracą tą
zapewnił sobie w rodzimej historiografii,

o czym się, niestety, zapomina, poczesne
miejsce pioniera nowoczesnych badań genealogicznych nad mieszczaństwem, powiązanych z historią gospodarczą oraz historią
kultury. Kontynuował podjęte przez Franciszka Piekosińskiego (1844–1906) i Józefa
Szujskiego (1835–1883) prace edytorskie,
publikując chociażby najstarsze akta ławnicze krakowskie z XIV wieku12. Był także
Krzyżanowski lubianym dydaktykiem. Na
jego zajęcia uczęszczali nie tylko historycy,
ale także językoznawcy i prawnicy. Między
katedrą profesora a ławkami słuchaczów
istnieje nieraz przepaść nieprzebyta. Tutaj
była nić wzajemnej sympatii: uczniowie
lubili swego profesora, on zaś obdarzał ich
ogromną życzliwością13. Z prowadzonego
przezeń seminarium, właściwie rzecz ujmując: „kuźni talentów”, wyszli najwybitniejsi
bezspornie polscy historycy mediewiści aktywni w dwudziestoleciu międzywojennym,
wymieniając Kazimierza Dobrowolskiego
(1894–1987) – później jednego z pionierów rodzimych badań socjologicznych,
Oskara Haleckiego (1891–1973) – przez
długi czas najbardziej rozpoznawalnego
polskiego historyka za granicą, Stanisława
Kętrzyńskiego (1876–1950), Stanisława
Kutrzebę (1876–1946) – najwybitniejszego
w dwudziestoleciu historyka prawa polskiego, Jana Ptaśnika (1876–1930), Kazimierza
Tymienieckiego (1887–1968), Stanisława
Zachorowskiego (1885–1918) czy właśnie
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binetu Nauk Pomocniczych Historii, do
wywołanych wspomnień, do przeszłości
pozornie nieodległej, sprzed lat niespełna
trzydziestu, kreśląc rzeczowe opowiadanie
o swoim mistrzu i stworzonym przezeń
Gabinecie. W tym miejscu warto więc, przynajmniej pokrótce, przypomnieć sylwetkę
autora tytułowych wspomnień.
Roman Grodecki urodził się 21 kwietnia
1889 w Rzeszowie. Jego rodzice, Jan i Karolina z Gorylskich, pochodzili z pobliskiego
Głogowa Małopolskiego, gdzie dziadek
ojczysty Romana, Kazimierz, zasiadał
przez wiele lat na fotelu burmistrza. Do
szkół uczęszczał w Kołomyi, a następnie
w Bochni. Tam także złożył egzamin
maturalny i najpewniej „połknął bakcyla
historii” podczas spotkań kółka naukowego
prowadzonych przed Edwarda Kuntzego
(1880–1950), późniejszego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Na Uniwersytet zapisał
się w 1907 roku. Drzwi do świata średniowiecza otworzyła przed młodym słuchaczem
lektura Wzorów pism dawnych Kazimierza
Stronczyńskiego (Warszawa 1839). Epoce
tej pozostał wierny przez ponad pół wieku,
do końca swojej zawodowej aktywności. Po
dwóch latach spędzonych w murach Uniwersytetu był już aplikantem w Archiwum
Aktów Dawnych miasta Krakowa, pełniąc
jednocześnie funkcje pomocnicze przy
katedrze prof. Krzyżanowskiego. W 1912
roku został zatrudniony jako pomocnicza siła
naukowa (wissenschaftliche Hilfkraft) przy

Gabinecie Nauk Pomocniczych Historii,
rezygnując na prośbę swojego mistrza z dużo
lepiej płatnej aplikantury archiwalnej. Na seminarium Krzyżanowskiego pisał wówczas
obszerne prace, których tytuły pokrywają się
z głównymi obszarami jego późniejszych zainteresowań. Ostatnia z nich, przygotowana
jeszcze w 1911 roku, najbardziej dojrzała,
poświęcona książęcej włości trzebnickiej
na Śląsku do czasu wcielenia jej do majątku nowo fundowanego klasztoru cysterek,
ukazała się drukiem w dwóch częściach
w latach 1912–1913, stając się podstawą jego
doktoratu17. Równolegle powstawała inna
z ważnych wczesnych prac Grodeckiego:
o klasztorze premonstratensów (norbertanów) w Busku18.
W 1913 roku przeszedł Grodecki z zajmowanego dotąd stanowiska demonstratora,
czyli naukowej siły pomocniczej w Gabinecie Nauk Pomocniczych, na asystenturę
w Seminarium Historycznym. Jednak już
w 1914 roku opuścił mury Uniwersytetu,
by, jak sam mówił, „robić historię”: wraz
z II Brygadą Legionów odbył kampanię karpacką, a następnie, jako podporucznik, z III
Brygadą Legionów wziął udział w kampanii
wołyńskiej. W 1917 roku został internowany
(po odmowie złożenia przysięgi). Przed
wcieleniem do armii austrowęgierskiej
uchroniła go interwencja prof. Bolesława
Ulanowskiego (1860–1919). Za swoją działalność legionową został później dwukrotnie
odznaczony: Krzyżem Walecznych (1922)
Tomasz Śliwiński

Romana Grodeckiego. Wyczerpany wieloma
obowiązkami, zmagał się z chorobą serca.
Studenci nazywali go „Dziadziusiem”, choć
w chwili objęcia Katedry Historii Polski miał
dopiero pięćdziesiąt lat. Zofia Kozłowska-Budkowa (1893–1986), jego seminarzystka, a później profesor na Uniwersytecie
Jagiellońskim, pisała o Krzyżanowskim
we wspomnieniach: Po każdym wykładzie
profesor Krzyżanowski musiał długo odpoczywać w sali swego osobnego seminarium,
położonej obok sali wykładowej, nazwanej
salą Szujskiego, czy, w innym miejscu
(mniej pochlebnie, w młodzieńczej i dość
buńczucznej opinii): za to seminarium samo
jest zupełnie nieciekawe – dziadzio powinien
sobie odpocząć, a nie uczyć, kiedy go każda
godzina niesłychanie męczy i kiedy się wcale
nie przygotowuje14. Zmarł 15 stycznia 1917
w swoim mieszkaniu przy ul. Wielopole 8,
gdzie dziś winna wisieć tablica pamiątkowa.
Odszedł od warsztatu naukowego, pozostawiając nie zaschłe jeszcze pióro15.
Kiedy w 1934 roku Roman Grodecki,
uczeń Stanisława Krzyżanowskiego, odpowiadał na publikowany niżej list Władysława Semkowicza (1878–1949), od 1916 roku
kierującego na Uniwersytecie Jagiellońskim
katedrą nauk pomocniczych historii16, od
ponad dziesięciu lat sam był profesorem
o uznanej już renomie i niekwestionowanym
autorytecie w środowisku naukowym. Sięgał
w nim, na prośbę Semkowicza, chcącego
utrwalić początkowe lata działalności Ga-

Profesorowie i studenci Wydziału Filozoficznego UJ, około 1916 roku na dziedzińcu Collegium Maius, w pierwszym rzędzie siedzą, między innymi,
Stanisław Krzyżanowski
od lewej), Stanisław Kutrzeba (dziewiąty od lewej), Franciszek Bujak (dziesiąty), Jak Ptaśnik (jedenasty),
ALMA MATER(siódmy
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Władysław Konopczyński (dwunasty); stoi w drugim rzędzie szósta od lewej Zofia Kozłowska; w rzędzie trzecim dziesiąty od lewej Kazimierz Dobrowolski;
w rzędzie czwartym czwarty od lewej Roman Grodecki, fotografia w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ
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i Krzyżem Niepodległości (1933). Powróciwszy do matki do Bochni, przygotowywał
się do zaległego rygorozum z filozofii, które
złożył w lutym 1918 roku i sfinalizował
przewód doktorski. Od listopada tego roku
ponownie objął asystenturę w Seminarium.
Zainteresował się wówczas problematyką
stosunków pieniężnych w średniowieczu,
publikując kilka pionierskich rozpraw, z obszernym studium o mincerzach na czele19.
Przedstawił je w 1920 roku pod wspólnym
tytułem Studia nad stosunkami pieniężnymi w Polsce piastowskiej jako podstawę
habilitacji. Zatwierdzenie veniam docendi
miało miejsce w lipcu tego roku. W maju
1922 roku prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Gabriel Narutowicz mianował go
profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze
Historii Gospodarczej – Grodecki liczył
wówczas 33 lata. Profesorem zwyczajnym
został w 1929 roku.
Publikował dużo. Nadal zajmował się
zagadnieniami związanymi z pieniądzem
i skarbowością, ale także stosunkami
wewnętrznymi w państwie Piastów, dziejami handlu i miast czy wreszcie historią
polityczną, której autorskie wykłady dał
w fundamentalnych syntezach, do dziś
zresztą wykorzystywanych20. Przekładał
nadto z łaciny źródła do historii polskiego
średniowiecza, z Kroniką Anonima zwanego Gallem na czele21. Tę dynamiczną bez
wątpienia karierę przerwała jednak wojna.
Oderwany od swojego warsztatu, opartego
na pamięciowym opanowaniu drukowanego
materiału źródłowego, w którym za pomocą
kolorowych kredek podkreślał najbardziej
istotne fragmenty (innego, jak wskazywał
jego ostatni uczeń, Jerzy Wyrozumski, nigdy
nie stworzył), poszukiwany w Krakowie
przez gestapo, do 1944 roku przebywał we
Lwowie. Powróciwszy w 1945 roku na Uniwersytet Jagielloński, aktywnie zaangażował
się w odbudowę środowiska akademickiego,
jednak nie udało mu się już odzyskać dawnego pisarskiego rozmachu, mimo bardzo
szeroko kreślonych planów. Nie pomagały
w tym bynajmniej trudne warunki bytowe
(z przekazu prof. Wyrozumskiego wiadomo,
że sprzedawał książki z własnej biblioteki,
aby uzyskać środki na codzienne utrzymanie), ani tym bardziej ciężka choroba
żony, Stefanii z Kniaziołuckich, zmarłej
w 1958 roku. Stopniowo też wycofywał
się z życia naukowego. Po nieszczęśliwym
złamaniu kości biodrowej w 1957 roku nie
opuszczał już prawie własnego mieszkania
przy ul. Łokietka 1. Tam także odbyła się
uroczystość nadania mu doktoratu honoris

causa Uniwersytetu Warszawskiego oraz
wręczenia księgi pamiątkowej. Zmarł 17
kwietnia 1964 roku, cztery dni przed swoimi
75. urodzinami.
Publikowane niżej po raz pierwszy
wspomnienia Romana Grodeckiego z czasu
jego współpracy ze Stanisławem Krzyżanowskim to niewątpliwie ważki przyczynek do dziejów Uniwersytetu w początku
XX wieku, ale też opowieść o jednym
z najwybitniejszych polskich historyków
przełomu stuleci i jego dziele: Gabinecie
Nauk Pomocniczych Historii, później
Seminarium, wreszcie zaś istniejącym do
dziś Zakładzie, gdzie nadal, w najstarszej
części księgozbioru, znajdują się kupowane
przez Krzyżanowskiego książki oznaczone nalepkami z napisem Institutum Rei
Diplomatice, gromadzone pieczołowicie
fotografie średniowiecznych źródeł, ale też
zamówione przezeń meble przeznaczone
na tablice paleograficzne, ciągle wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych.
Przypomina o nim wreszcie zawieszona na
ścianie stylizowana fotografia Profesora,
w eleganckim ciemnym surducie, dumnie
zasiadającego na zdobionym krześle, stojącym na niedźwiedziej skórze, z ręką opartą
na średniowiecznych pergaminach. Mimo
103 lat, które upłynęły od jego śmierci, jest
więc on stale w Zakładzie obecny, nie tylko
dzięki tej pamiątkowej fotografii, ale przede
wszystkim dzięki swoim ponadczasowym
pomysłom na uprawianie zawodu historyka.

Marcin Starzyński

Zakład Nauk Pomocniczych Historii
Instytutu Historii UJ
1

O Stanisławie Krzyżanowskim pisano dotąd kilkakrotnie;
zob. W. Semkowicz, Działalność ś.p. Krzyżanowskiego na
polu paleografii i dyplomatyki oraz historyi Polski, „Kwartalnik Historyczny”, 1917, R. 31, s. 107–121; J. Ptaśnik,
Działalność ś.p. Stanisława Krzyżanowskiego na polu archiwistyki i historyi Krakowa, tamże, s. 121–125; S. Zachorowski, Ś.p. Krzyżanowski jako profesor, tamże, s. 125–130;
J. Mitkowski, Stanisław Krzyżanowski i unowocześnienie
studiów źródłoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
„Małopolskie Studia Historyczne” 1964, nr 6, s. 87–97;
tenże, Stanisław Krzyżanowski, założyciel przed laty siedemdziesięciu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (5 V 1865 – 15 I 1917), „Rocznik Krakowski” 1966, nr 38, s. 105–116; S. Mikucki, Nauki pomocnicze
historii w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Studia z dziejów
Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. tenże, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 139, „Prace Historyczne”, z. 16, Kraków
1967, s. 153–183, zwł. 165–171; B. Wyrozumska, Stanisław Krzyżanowski (1865–1917), w: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa, red. W. Bieńkowski, Kraków 1997,
s. 15–35; taż, Stanisław Krzyżanowski (1865–1917), w:
Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 173–179; taż,
Przyczynki do życiorysu Stanisława Krzyżanowskiego,
„Rocznik Krakowski” 2011, nr 77, s. 155–158; taż, Stanisław Krzyżanowski (1865–1917), w: Mediewiści, red. J.
Strzelczyk, Poznań 2011, s. 151–160; Z. Piech, Stanisław
Krzyżanowski. Badacz „rzeczy dyplomatycznej w Polsce”

czy organizator nauki?, w: Katedra historii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim – odniesienia, interpretacje, pamięć, pod red. K.K. Daszyka, T. Kargola, Kraków 2019, s.
145–202 (w tych pracach cytowana pozostała literatura).
2
Sylwetkę i dorobek Romana Grodeckiego najpełniej przedstawił dotąd jego ostatni uczeń, Jerzy Wyrozumski; zob.
tenże, Polska piastowska, oprac. tenże, Warszawa 1969,
s. 703–762 (tam zebrana cała starsza literatura); tenże,
Jubileusz Profesora Romana Grodeckiego, „Kwartalnik Historyczny”,, 1961 R. 68, s. 553–554; tenże, Roman Grodecki
(21 IV 1889 – 17 IV 1964), „Kwartalnik Historyczny” 1964,
R. 71, s. 1133–1135; tenże, Roman Grodecki (1889–1964),
w: Uniwersytet Jagielloński. Złota księga..., s. 303–309; tenże, Roman Grodecki (1889–1964), w: Mediewiści II, red.
J. Strzelczyk, Poznań 2013, s. 21–31; także: J. Mitkowski,
Roman Grodecki. Wspomnienie pośmiertne, „Rocznik Krakowski” 1966, nr 38, s. 117–118; S. Szczur, Roman Grodecki – badacz stosunków pieniężnych w Polsce średniowiecznej,
w: R. Grodecki, Polityka pieniężna Piastów, Kraków 2009,
s. VII–XXI. Wspomnienia Grodeckiego z czasów studiów
zob. Wspomnienia z życia i działalności Koła Historyków
U.J. w latach 1892–1927, Kraków 1928, s. 79–86.
3
S. Mikucki, Nauki pomocnicze..., s. 165.
4
S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelarya Przemysła II.
Studyum z dyplomatyki polskiej XIII wieku, „Pamiętnik
Akademii Umiejętności” 1890, nr 8, s. 122–195 (i osobne
odbicie: Kraków 1900).
5
S. Mikucki, Nauki pomocnicze..., s. 170.
6
Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego w półroczu zimowym
1910/1911, Kraków 1910, s. 46.
7
S. Mikucki, Nauki pomocnicze..., s. 167.
8
S. Krzyżanowski, O zadaniach paleografii i dyplomatyki
wobec historyi polskiej i historyi prawa polskiego, w: Pamiętnik II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1:
Referaty, Lwów 1890 s. 1–5.
9
Idem, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu
i pierwsze uniwersyteckie przywileje, „Rocznik Krakowski”
1900, nr 4, , s. 1–111 (i osobne odbicie: Kraków 1900).
10
M. Baster, K. Ożóg, Utrata dokumentów fundacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie drugiej wojny światowej, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone
pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska,
A. Gąsiorowski, Warszawa 2015, s. 906–915.
11
S. Krzyżanowski, Morsztynowie w XV wieku. Karta z dziejów krakowskiego patrycjatu, „Rocznik Krakowski” 1898,
nr 1, s. 326–358.
12
Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397 / Acta
scabinalia Cracoviensia 1365–1376 et 1390–1397, wyd.
S. Krzyżanowski, Kraków 1904.
13
S. Zachorowski, Ś.p. Krzyżanowski..., s. 128.
14
Z. Kozłowska-Budkowa, Wspomnienia z lat 1893–1923,
oprac. M. Starzyński, Kraków 2018, s. 43, 74–75.
15
[W. Semkowicz], Mowa [nad trumną Stanisława Krzyżanowskiego], w: Pogrzeb ś.p. prof. St. Krzyżanowskiego,
„Czas” 70, 1917, nr 28 (czwartek, 18 stycznia), s. 1.
16
Zob. B. Wyrozumska, Władysław Semkowicz (1878–
1949), w: Mediewiści II..., s. 157–165.
17
R. Grodecki, Książęca włość trzebnicka na tle organizacyi majątków książęcych w Polsce w XII. w., „Kwartalnik
Historyczny” 1912, R. 26, s. 433–475 i 27, 1913, s. 1–66
(w całości: Lwów 1913).
18
Tenże, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w Busku
w wiekach średnich, „Rozprawy Akademii Umiejętności
w Krakowie. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, Serya
II, 32 (57), 1914, s. 1–93 (i osobna odbitka: Kraków
1913).
19
Tenże, Mincerze we wcześniejszym średniowieczu polskiem, „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie.
Wydział Historyczno-Filozoficzny”, Serya II, 38/2 (6),
1921, s. 77–132 (i osobna odbitka: Kraków 1921).
20
Tenże, S. Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1
(do roku 1333), Kraków 1926; tenże, Dzieje polski [1025–
1386], w: Polska, jej dzieje i kultura, t. 1: do 1572 r., Warszawa 1928, s. 73–192; tenże, Dzieje polityczne Śląska do
roku 1290, w: Historja Śląska od najdawniejszych czasów
do roku 1400, red. S. Kutrzeba, Kraków 1933, s. 155–326.
21
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład i oprac.
R. Grodecki, Biblioteka Narodowa I, nr 59, Kraków
1923.
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List Władysława Semkowicza do Romana Grodeckiego
z prośbą o spisanie wspomnień związanych
z Seminarium i Gabinetem Nauk Pomocniczych Historii1
Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Pragnąc odtworzyć początkowe dzieje Seminarjum i Gabinetu Nauk Pomocniczych Historji z czasów jego zasłużonego
twórcy i założyciela, śp. Profesora Stanisława Krzyżanowskiego, do 1915/1916 roku, aby nawiązać do nich Kronikę Zakładu z okresu mojej dyrektury, zwracam się do Wielce Szanownego Pana Profesora, jako jednego z najwybitniejszych
wychowanków tego Seminarjum, z uprzejmą prośbą o łaskawe nadesłanie nam Swych wspomnień z tego czasu. W szczególności chodziłoby nam o następujące dane: 1. sprawy organizacyjne Zakładu, związane z jego powstaniem i rozwojem
jako instytutu uniwersyteckiego (dotacje, dary, zakupy, pensje asystentów, urządzenie zakładu), 2. sprawy naukowe: jakie
odbywały się ćwiczenia, jakie działy nauk pomocniczych były w nim rozwijane, jakimi metodami, przy pomocy jakich
środków naukowych; jakie źródła były czytane i objaśniane; jakie referaty i prace przydzielane, które z nich uznane były
za najlepsze, które prace pojawiły się w druku; czy były nagradzane?, 3. sprawa słuchaczy: frekwencja na ćwiczeniach,
warunki przyjęcia na nie; stosunek liczebny mężczyzn i kobiet; jakie nazwiska kolegów utkwiły w pamięci, którzy z nich
szczególnie odznaczali się pilnością i zdolnościami?, 4. osobistość śp. Profesora Krzyżanowskiego w stosunku do Zakładu
i słuchaczy, 5. ówczesny zakres działań i obowiązków asystenckich.
Z góry dziękując za życzliwe spełnienie powyższej prośby, łączę wyrazy wysokiego poważania,
Władysław Semkowicz
Kraków, dnia 29 października 1934

W

odpowiedzi na pismo z 29 października bieżącego roku [1934 – przyp.
M.S.] przesyłam niniejszem swoje wspomnienia z czasów mojej styczności z śp.
Profesorem Stanisławem Krzyżanowskim
na terenie Seminarjum i Gabinetu Nauk
Pomocniczych Historji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pierwotnie funkcje pomocnicze przy
profesorze nauk pomocniczych historji,
a w szczególności przy ćwiczeniach paleograficznych i dyplomatycznych, pełnili
starsi uczniowie tych przedmiotów, którzy
równocześnie byli aplikantami Archiwum
Aktów Dawnych miasta Krakowa, gdzie
dyrektorem kontraktowym był śp. Stanisław Krzyżanowski; za pracę w archiwum
pobierali remunerację w kwocie kilkudziesięciu koron, praca zaś pomocnicza
przy Katedrze Nauk Pomocniczych Historji była bezpłatna. Takie funkcje pełnił
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Fot. Jacek Lipski, za: J. Mitkowski, Roman Grodecki. Wspomnienie pośmiertne,
„Rocznik Krakowski” 1966, nr 38, fotografia przed s. 117.

Wspomnienia o prof. Stanisławie Krzyżanowskim
i Gabinecie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
spisane przez prof. Romana Grodeckiego
śp. Władysław Baran2,
a następnie śp. Józef
Gollenhofer3. I właśnie
przybywając na Uniwersytet w październiku
1907 roku, zastałem kolegę śp. Gollenhofera na
tem stanowisku. W 1909
roku w marcu śp. Gollenhofer zachorował,
zaś w czerwcu tegoż
roku umarł. Profesor
Krzyżanowski, któremu
z postępem celującym
zdawałem w tych latach
kollokwja z paleografji,
dyplomatyki i innych
jego wykładów, zaproponował mi zastępstwo
śp. Gollenhofera na czas
jego choroby, a po jego

„Portret z papierosami” w lokalu Seminarium Historycznego, sala
nr 67 w Collegium Novum, 1912; z przodu siedzi Adam Ferens,
stoi od lewej Stanisław Kot, w środku siedzi Roman Grodecki,
z prawej Mieczysław Michalski

Archiwum UJ

skim zalecał usilnie śp. profesor [Jan] Łoś5.
Przygotowanie zaś tychże do ćwiczeń paleograficznych, a zwłaszcza do tłumaczenia
i interpretacji tekstów łacińskich, było
znacznie niższe niż historyków. Chodziło
więc o to, żeby na tych ćwiczeniach przygotowawczych przeze mnie prowadzonych
pokonać wszyscy mogli najważniejsze
trudności w odczytaniu i tłumaczeniu tekstów, by ćwiczenia właściwe pod kierunkiem Profesora odbywać się mogły w sposób gładszy i w szybszem tempie. Z pośród
wybitniejszych i pilniejszych polonistów
tego czasu pamiętam obecnego profesora
doktora Lehra6, Juljusza Zborowskiego7,
doktora Zenona Klemensiewicza8; historję
muzyki reprezentowała Pani doktor Melanja Grafczyńska9.
W czasie dyżurów asystent był obowiązany służyć pomocą wszystkim przygotowującym się indywidualnie, wydawać
książki i tablice paleograficzne, przygotowywać wybór tablic do ćwiczeń, rozdawać
je między uczniów, następnie zebrać je
i odnieść z powrotem do Gabinetu; ćwiczenia odbywały się dłuższy czas w sali Szujskiego10, a w czasie największego napływu
uczniów w sali Kopernika11. Obowiązkiem
asystenta było też przygotowywać drobne
referaty o poszczególnych dokumentach
analizowanych w czasie ćwiczeń (na podstawie prac Wojciecha Kętrzyńskiego12,
Stanisława Krzyżanowskiego, Antoniego
Małeckiego13, Franciszka Piekosińskiego14
i innych).

Roman Grodecki, 1935

Równocześnie musiałem jako asystent
sporządzić w czasie dyżurów inwentarz
wszystkich książek w bibljotece Zakładu
oraz inwentarz wszystkich fotografji dokumentów, a następnie takiż inwentarz
wszystkich reprodukcyj dokumentów tak
polskich, jak obcych posiadanych w Zakładzie (katalog kartkowy). Pozatem sprawozdania rachunkowe z użycia dotacyj na
urządzenie Zakładu sporządzałem jako
asystent wedle instrukcji Profesora. Wysokości tych dotacyj nie pamiętam. Z darów
przypominam sobie tylko wielki zbiór
odlewów pieczęci, ale od kogo pochodził,
nie pamiętam; zdaje się po śp. profesorze
Piekosińskim15.

Andrzej Marzec

śmierci od lipca 1909 roku przeprowadził
nominację moją na aplikanta Archiwum
Aktów Dawnych miasta Krakowa. Od
roku zatem szkolnego 1909/1910 pełniłem
jako aplikant Archiwum miasta Krakowa
funkcje pomocnicze przy Katedrze Nauk
Pomocniczych Historji. W 1912 roku
postarał się śp. Profesor Krzyżanowski
o utworzenie oficjalne „Gabinetu Nauk
Pomocniczych Historji Uniwersytetu
Jagiellońskiego” i o stałą dotację dla
pomocniczej siły naukowej przy tym Gabinecie w wysokości 60 koron miesięcznie.
Obowiązki tej pomocniczej siły naukowej
(wissenschaftliche Hilfkraft w dekrecie
ministerjalnym) ustalił Profesor Krzyżanowski w wysokości dwóch godzin dyżuru
dziennie w lokalu Zakładu, sala 67, Collegium Novum, oraz, oczywiście, po dawnemu obecność i pomoc na ćwiczeniach
paleograficznych i dyplomatycznych dla
starszych i młodszych słuchaczy.
W tym momencie uznał Profesor
Krzyżanowski za niewłaściwą kumulację
podwójnych poborów przeze mnie i polecił
mi wybór między aplikanturą w Archiwum,
gdzie pensja moja wynosiła już 140 koron,
a ową quasi-asystenturą przy Gabinecie
Nauk Pomocniczych, gdzie honorarjum
miesięczne wynosiło tylko 60 koron. Decyzja dla akademika pozbawionego jakich
innych źródeł dochodu była trudna; ulegając jednak wyraźnemu życzeniu Profesora
Krzyżanowskiego, który wolał mnie mieć
do pomocy naukowej na Uniwersytecie,
zdecydowałem się wybrać Gabinet Nauk
Pomocniczych i zrezygnowałem dnia [luka
w tekście ‒ przyp. M.S.] z aplikantury
w Archiwum miejskim, którą objął po mnie
kolega Józef Seruga4.
Obowiązki moje w charakterze pomocniczej siły naukowej przy Gabinecie
Nauk Pomocniczych Historji uległy rychło
rozszerzeniu, bo Profesor Krzyżanowski,
uznając mnie w tym zakresie już za dostatecznie wyszkolonego i przygotowanego,
powierzył mi – zdaje mi się w ciągu roku
szkolnego – prowadzenie przygotowawczych ćwiczeń z paleografji i dyplomatyki.
Miały one na celu lepsze przygotowanie
uczniów i uczennic do ćwiczeń właściwych
prowadzonych oficjalnie przez samego
Profesora. A to uprzednie przygotowanie o tyle okazywało się coraz bardziej
niezbędnem, iż na paleografję, a także
częściowo na dyplomatykę, zapisywało
się w tym czasie, obok rosnącej rzeszy historyków, także wielu polonistów, których
w porozumieniu z Profesorem Krzyżanow-

Roman Grodecki wśród członków Rady Wydziału Filozoficznego, druga połowa lat 30. XX wieku;
fotografia w dziekanacie Wydziału Historycznego UJ
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Archiwum Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ

(minuskuła karolińska itp.) na
podstawie wydawnictw posiadanych przez Zakład. Ćwiczenia
paleograficzne dla starszych głównie miały za przedmiot dokumenty
wydane w Monumenta Poloniae
palaeographica21, przy czem prócz
odczytywania tekstów przedmiotem
ćwiczeń było też tłumaczenie i objaśnianie czytanych dokumentów.
Inne nauki pomocnicze uwzględniane były jedynie w wykładach
Profesora z zakresu chronologji,
sfragistyki (wykład ilustrowany
był puszczanemi w obieg do rąk
słuchaczy odlewami pieczęci oraz
reprodukcji książkowych); wykłady numizmatyki objął wówczas
świeżo zatwierdzony docent doktor
Marjan Gumowski22. Jeden z najbardziej wartościowych wykładów,
który też miał najczęstszą frekwencję, był starannie opracowany
wykład o metodzie historycznej.
Poza ćwiczeniami z zakresu paleografji i dyplomatyki prowadził śp.
Profesor Krzyżanowski ćwiczenia
seminaryjne, w których tylko
od czasu do czasu odczytywane
były prace słuchaczy, poddawane krytyce przez Profesora oraz
stale wyznaczanych referentów;
niejednokrotnie też rozwijała się
żywa dyskusja toczona przez resztę członków Seminarjum. Poważną część czasu poświęcano
jednak ćwiczeniom wspólnym,
których przedmiotem bywała, na
przykład, Księga Henrykowska,
dokumenty trzebnickie z 1203,
1204, 1208 roku, Kronika Galla
i inne. W związku z ćwiczeniami
wyznaczał Profesor poszczególnym
uczniom pewne zagadnienia do
dokładniejszego zreferowania czy
to na podstawie tylko odnośnej
literatury przedmiotu, czy też na
podstawie tylko danego źródła, na
przykład przy ćwiczeniach z Księgi
Henrykowskiej napisałem ja referat
Genealogja Mikołaja, fundatora
klasztoru w Henrykowie. 2. Pani Helena
Orsza-Redlińska23 opracowała mapkę uposażenia tegoż klasztoru w ciągu XIII wieku.
3. Pan Antoni Hniłko24 opracował stosunki
pieniężne na Śląsku w świetle danych zawartych w Księdze Henrykowskiej, 4. Pan
J. Juszczyński25 problem ludności wolnej
wieśniaczej z oparciem się o prace Antonie-

Pierwsza strona rękopisu wspomnień Romana Grodeckiego

W 1913 roku od października objąłem
asystenturę Seminarjum Historycznego
w zastępstwie śp. Stanisława Zachorowskiego16 udającego się na studja do
Paryża, wobec tego funkcje siły pomocniczej przy Gabinecie Nauk Pomocniczych Historji objął kolega Kazimierz
Chodynicki17 na rok szkolny 1913/1914,
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po którym obowiązki te pełnił z kolei śp.
Jacek Lipski18.
Ćwiczenia paleograficzne dla młodszych
opierały się na tekstach reprodukowanych
w Album palaeographicum19 i Specimina palaeographica20; przykładowo tylko
w związku z wykładami pisma zapoznawali
się słuchacze z pismem wcześniejszym

Archiwum UJ

go Małeckiego i Adama Szelągowskiego26.
W związku z ćwiczeniami na podstawie
dokumentów trzebnickich napisałem referaty: 1. o rotach na tych dokumentach
(porównując je z podobnemi rotami w obcych dokumentach), 2. o grupie ludności
nazwanej subdapiferi. Inne referaty pisali
koledzy Józef Seruga, Julian Rösengarten27
itp., ale tytułów ich już nie pamiętam. Tematy prac seminaryjnych i nauczycielskich
względnie doktorskich przydzielał Profesor
Krzyżanowski wyłącznie zgłaszającym
się słuchaczom, ale wielu z nich bardziej
w naukowej pracy zaawansowanych
wybierało sobie tematy samodzielnie. Za
najlepsze, przypuszczam, uważał Profesor Krzyżanowski te prace, których druk
osobiście starał się załatwić, mianowicie:
1. Tymieniecki Kazimierz, Majętność książęca w Zagościu28, 2. Dąbrowski Jan, Kraków a Węgry w wiekach średnich29, 3. Grodecki Roman, Książęca włość trzebnicka30,
4. Chodynicki Kazimierz, Próby chrystjanizacji Litwy w XIII w.31, 5. Halecki Oskar,
Ród Łodziów32 i Władysław Opolczyk33. Za
dobre prace uważał Profesor Krzyżanowski
także niektóre inne, choć ich publikacji nie
popierał, na przykład 1. Matuszek Adam34,
Monografja Jana Grota, biskupa krakowskiego, 2. Seruga Józef, Monografja Jana
Hallera, drukarza krakowskiego, 3. [luka
w tekście – przyp. M.S.].
Każdy z profesorów prowadzących
etatowe seminarjum miał do dyspozycji fundusz roczny na nagrody za najlepsze prace.
Nagrody te wynosiły 20–50 koron za pracę,
wyjątkowo kumulował Profesor Krzyżanowski te sumy i udzielał nagrody 100 koron za
szczególnie obszerną i wartościową pracę.

Na ćwiczeniach paleograficznych jako
obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy
historji frekwencja była stale dość znaczna jak na owe czasy, wynosiła przeciętnie
30–50 osób w każdem półroczu. Warunkiem
przyjęcia na ćwiczenia paleograficzne dla
starszych było dobrze zdane kollokwjum
z paleografji dla młodszych.
Stosunek liczebny mężczyzn do kobiet
przedstawiał się, o ile dziś mogę sobie to
uprzytomnić, jak 2:1. Z kolegów, którzy
najwybitniej zaznaczyli się pracą w Seminarjum, czynnym udziałem w dyskusjach,
referatach itp., mogę wymienić następujących: śp. [Ludwik] Bąkowski35, śp. Józef
Gollenhofer, śp. J. Kukliński36, Kazimierz
Tymienienicki, Oskar Halecki, Roman Grodecki, Józef Seruga, Kazimierz Chodynicki,
Mieczysław Michalski37, Jan Dąbrowski,
ks. Kazimierz Konopka38, H. Redlińska,
J. Juszczyński. Z innych utkwili mi w pamięci Stanisław Kwasieborski39, Maria
Antoniewiczówna40, P. Chojnowski41, Adam
Matuszek. Frekwencja na ćwiczeniach
seminaryjnych wynosiła 10–20 kilka osób.
Szczególniejszych warunków przyjęcia na
nie Profesor nie stosował.
Profesor Krzyżanowski był ogromnie
dbały i zapobiegliwy w staraniach o dobro swego Zakładu, umiał dlań zdobywać
nadzwyczajne subwencje z Ministerstwa
Oświaty, dary, na przykład wielki zbiór
fotografji najstarszych dokumentów polskich z Akademji Umiejętności. W stosunku
do asystentów był wymagający, uczył ich
obowiązkowości i dokładności w pracy.
W stosunku do słuchaczy uprzejmy, choć
stanowczy, umiał wśród nich wzbudzać
zapał do nauki wogóle, a do tych zagadnień

w szczególności, których rozświetleniu poświęcał ćwiczenia seminaryjne. Odkrywszy
w uczniu talent do pracy naukowej i stwierdziwszy równoczesną pilność i zapał, udzielał jak najdalej idącego poparcia, a popierając prace do druku, rozbudzał u wielu
aspiracje naukowe. Ale w postępowaniu
swem był niekiedy nierówny i pamiętam,
jaką przykrość sprawiło uczestnikom seminarjum niespodziane odrzucenie pracy
magisterskiej śp. Kuklińskiego o „Landwójtach”, pracy zupełnie dobrej i wartościowej, lecz nieco za krótkiej; autor jej jednak
po dwukrotnej amputacji nogi blizki był już
zgonu i nie był w stanie szczegółowiej tego
tematu opracować. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że można było mu tę pracę przyjąć,
choćby dla sprawienia mu przyjemności
przed śmiercią. W innych wypadkach
rygorystyczne wymagania Profesora
Krzyżanowskiego w stosunku do prac nie
tylko doktorskich, ale i nauczycielskich były
zupełnie uzasadnione, podnosiły wybitnie
poziom naukowy jego seminarjum, powodując szczególniejszą selekcję uczniów: na
seminarjum Profesora Krzyżanowskiego
wpisywało się nieliczne stosunkowo grono
uczniów zdolniejszych i ambitniejszych,
podczas gdy szary tłum słuchaczy typu przeciętnego wypełniał po brzegi salę ćwiczeń
śp. profesora Czermaka42.

Roman Grodecki
opracował Marcin Starzyński
1

Kopie publikowanych tekstów znajdują się w Archiwum
Zakładu Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; tytuły pochodzą od
wydawcy.

Roman Grodecki (stoi ósmy od lewej) wśród żołnierzy III Brygady Legionów; Zambrów 24 lipca 1917
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6
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rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w trudnych latach
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2009, s. 890; Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
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8
Zenon Klemensiewicz (1891–1969), student zwyczajny na Wydziale Filozoficznym w latach 1909/1910 –
1912/1913, doktor filozofii w zakresie filologii polskiej,
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Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX”, E–J...,
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Wojciech Kętrzyński (1838–1918), historyk, dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, pionier badań nad dyplomatyką polską oraz rocznikarstwem; zob. K. Maleczyński, Kętrzyński Wojciech,
w: PSB, t. 12, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966–1967,
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wydawca źródeł do dziejów polskiego średniowiecza;
zob. S. Grodziski, Piekosiński Franciszek, w: PSB, t. 26,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 77–81.
15
Por. Z. Piech, Zbiory pieczęci w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Zbiory
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17
Kazimierz Chodynicki (1890–1942), student zwyczajny na Wydziale Filozoficznym w latach 1910/1911 –
1913/1914, absolutorium 31 lipca 1914, doktor filozofii
w zakresie historii, wypromowany przez Stanisława Krzyżanowskiego, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w 1920 roku, od 1921 kierownik Katedry Historii
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18
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– historyk oświaty, w: H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, oprac. W. WyrobkowaPawłowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. V–
XXIX, 349–350.
24
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Stanisław Kwasieborski (ur. 1885), student zwyczajny na Wydziale Filozoficznym w latach 1905/1906 –
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1910, doktor filozofii w zakresie historii; zob. „Corpus
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XVIII–XX”, K–Ł..., s. 796.
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Maria Antoniewiczówna (ur. 1888), studentka zwyczajna na Wydziale Filozoficznym w latach 1908/1909 –
1913/1914, 1914/1915 II sem.; zob. „Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX”,
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Niezidentyfikowany w „Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX...”.
42
Wiktor Czermak (1863–1913), absolwent Uniwersytetu
Lwowskiego, uczeń Ksawerego Liske, doktoryzował się
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Archiwum rodzinne Zagórskich

HISTORIA PEWNEJ FOTOGRAFII,
CZYLI REKTOR NA DNIE KUFRA

G

Fotografia z archiwum rodzinnego Zagórskich, przewiezionego po wojnie ze Lwowa do Wrocławia.
Na zdjęciu rektor Uniwersytetu Lwowskiego Antoni Wachholz z żoną Joanną i dziećmi. Pomiędzy rodzicami stoi najstarszy syn Edmund Teodor,
a przed nim siedzi najmłodszy – Leon. Pozostali synowie to Antoni (pierwszy z lewej), Wiktor (drugi z prawej) i Emil (trzeci z prawej).
Na fotografii uwiecznione są również córki: Maria, Helena i Waleria

dy skończyła się straszliwa wojna,
która tak ciężko dotknęła wiele
polskich domów, dwie dzielne kobiety:
Wanda Helena oraz Waleria Zuzanna
Ostoja-Zagórskie, siostry mojego dziadka
Wilhelma, porucznika 9. Pułku Ułanów
Małopolskich, i jego brata, pułkownika
Karola Romana Ostoja-Zagórskiego,
bohatera listy katyńskiej, zamordowanego w Charkowie, opuszczając ze łzami
ukochany Lwów, swe „miasto snów”,
przewiozły do Wrocławia, wśród nielicznych ocalonych pamiątek po jakże
szczęśliwym, a nieistniejącym już domu
rodzinnym, stary kufer zawierający listy,
fotografie, świadectwa szkolne od panien

benedyktynek, modlitewniki, obrazki
święte... Porządkując po śmierci Rodziców
to rodzinne archiwum, znalazłam na dnie
kufra nieznaną mi piękną starą fotografię,
która przykuła moją uwagę. Przedstawiała
starannie upozowaną i wzruszająco liczną
rodzinę.
Siedzących rodziców otaczała gromadka ośmiorga dzieci w różnym wieku:
pięciu braci i trzy siostry. Fotografia nie
była opisana, nie miała też sygnowanego
rewersu pozwalającego na identyfikację
zakładu fotograficznego. Nie było wiadomo, kogo przedstawia, a tym bardziej
gdzie i kiedy została wykonana. Analiza
strojów damskich – sukien matki oraz

młodych panien, wraz z przeprowadzonym szybko rozeznaniem historii fotografii
w Polsce wskazywały na lata 60. XIX
wieku, zapewne okres żałoby narodowej
po upadku powstania styczniowego. Im
dłużej przyglądałam się fotografii, tym
bardziej upewniałam się, że najmłodsza
z dziewczynek, o szczególnym spojrzeniu
niezwykle jasnych oczu, przypomina delikatnymi rysami i subtelną urodą elegantkę
wiedeńskich salonów z epoki fin de siècle,
matkę chrzestną mojego dziadka Walerię
Schleif de Degenwart.
Była to pierwsza wskazówka, że
rodziną na zdjęciu może być rodzina
Wachholzów. Waleria Schleifowa, zmarła
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17 grudnia 1939 w Krakowie, była córką
Joanny Marianny Ostoja-Zagórskiej, urodzonej 17 marca 1827 w Białej Krakowskiej, siostry mojego prapradziadka Karola.
Joanna była żoną urodzonego 6 lutego
1814, również w Białej Krakowskiej, prof.
Antoniego Wachholza, historyka i filozofa,
w czasach zaboru austriackiego rektora dwu
polskich uczelni: Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie w latach 1857–1858
i Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1864–1865. Czy rodzice na fotografii to Joanna i Antoni? Rozstrzygającym dla takich
przypuszczeń byłby znany, potwierdzony
wizerunek rektora Wachholza. Dzięki
uprzejmości i pomocy kolegów z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum UJ, w szczególności kustosza Działu
Archiwum i Dokumentacji Fotograficznej
Muzeum UJ Grażyny Grzechnik-Correale
i dr. hab. Przemysława Żukowskiego z Archiwum UJ, a także dzięki sprowadzonej
do Wrocławia na drodze wymiany międzybibliotecznej książce Poczet rektorów UJ
mogłam dokonać stosownych porównań
i stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że
pater familias o zadzierzystym wyglądzie,
o którego ramię opiera się najmłodsza
dziewczynka, to rektor Antoni Wachholz.
Bystre oko mgr Diany Szczęsnej, kierowniczki naszej biblioteki wydziałowej na
Uniwersytecie Wrocławskim, dostrzegło
i to, że na fotografii towarzyszącej życiorysowi rektora we wspomnianej książce oraz
na zdjęciu z mojego rodzinnego archiwum
nosi on pod szyją ten sam okazały krawat.
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(w tamtym czasie Breslau) w drodze do
obozu w Sachsenhausen i wreszcie sam
obóz. Ciężkie te doświadczenia, pomimo
zwolnienia z obozu w lutym 1940 roku ze
względu na stan zdrowia, spowodowały
ostatecznie jego śmierć, która nastąpiła
1 grudnia 1942. Stało się to za przyczyną
tych, z którymi łączyły go częściowo
więzy krwi – ojciec Leona, prof. Antoni
Wachholz, był narodowości niemieckiej.
Urodził się, jak wspomniałam wyżej,
w Białej Krakowskiej. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez wybitnego
znawcę historii społeczności bialskiej
Piotra Keniga z Muzeum Włókiennictwa
w Bielsku-Białej, rodzicami rektora byli
Johanna Hensler i Johann Wachholz, który
był szewcem. Osierocił syna, gdy ten miał
zaledwie sześć lat. Edukacja, a potem
akademicka kariera Antoniego rozwinęły
się jednak wspaniale, co świadczy i o jego
talencie, i o niezwykłym egalitaryzmie
oraz otwartości środowiska akademickiego
Galicji wschodniej i zachodniej. Fakt ten
potwierdza, w odniesieniu do Uniwersytetu
Jagiellońskiego, lektura wspomnianego
pocztu rektorów UJ, wśród których znajdują się na przestrzeni wieków przedstawiciele wszystkich warstw społecznych.
Jest możliwe, że Antoni uzyskał pewne
wsparcie finansowe, żeniąc się w 1844 roku
w wieku lat 30 z młodziutką, siedemnastoletnią Joanną, urodzoną również w Białej.

Fot. Archiwum rodzinne Zagórskich

Waleria Wachholz „Musia”, córka rektora Antoniego
Wachholza, żona Wilhelma Schleif de Degenwart,
generała dywizji armii austriackiej; fotografia z archiwum rodzinnego Zagórskich, przewiezionego
po wojnie ze Lwowa do Wrocławia

Przyszła kolej na ustalenie tożsamości
widniejących na fotografii przedstawicieli
młodszego pokolenia. Kim było siedzące
na stołeczku najmłodsze dziecko w białej sukience, troskliwie podtrzymywane
przez młodego mężczyznę, stojącego za
siedzącymi Antonim i Joanną? Dzięki
pomocy dr. hab. Żukowskiego można było
ustalić tożsamość synów prof. Wachholza,
wszyscy oni bowiem figurują w spisach
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Byli to: urodzony w Czerniowcach w 1845
roku Edmund Teodor, urodzony w Białej
Krakowskiej w 1848 roku Antoni młodszy,
urodzeni we Lwowie Wiktor (1854) i Emil
(1855) oraz najmłodszy Leon, urodzony
w roku 1867 w Krakowie. Z dzieciństwa
zapamiętałam lwowskie opowieści moich
stryjecznych babć po mieczu, wspomnianych wyżej Wandy i Walerii, w których
często pojawiała się postać „wujcia Wachholza”. Nie mógł to być Antoni, gdyż
rektor zmarł w roku 1873, a więc przed
ich urodzeniem. Najprawdopodobniej
miały na myśli najmłodszego jego syna,
Leona Wachholza, późniejszego profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był
jednym z najwybitniejszych uczonych polskich, twórcą polskiej medycyny sądowej.
Zatem najmłodsze dziecko widniejące na
fotografii to chłopczyk, Leon Jan Wach
holz. Jego wiek – nie więcej niż dwa lata –
pozwala szacować, że fotografia została
wykonana najprawdopodobniej w 1869
roku w Krakowie. W moim archiwum
rodzinnym znajduje się jeszcze jedno jego
zdjęcie, z późniejszego okresu, które jest
tym razem opisane.
Ustalenie tożsamości Leona pozwala
sądzić, że stojący za nim młody mężczyzna
to jego najstarszy brat Edmund, utalentowany prawnik, pochowany w Tarnowie
honorowy obywatel Leżajska i Nowego
Targu. Po śmierci ojca Edmund został
prawnym opiekunem mającego wówczas
sześć lat Leona, i to jemu zapewne oraz
jego żonie Michalinie Korwin-Kamińskiej
zawdzięczał on opiekę i możliwość studiowania medycyny najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem w Wiedniu.
Wybitna, światowa kariera naukowa
prof. Leona Wachholza jest dobrze znana
w środowiskach naukowych, podobnie jak
jego tragiczne losy wojenne: aresztowanie
przez Niemców wraz z innymi profesorami
Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas tak
zwanej Sonderaktion Krakau [prawidłowa
nazwa – Aktion gegen Universitäts-Professoren – red.], więzienie we Wrocławiu

Leon Wachholz w wieku kilku lat; fotografia
z archiwum rodzinnego Zagórskich

Antoni i Joanna. Co ciekawe, w tym samym miejscu spoczywa zmarły w roku
1921 Wilhelm Schleif de Degenwart, mąż
Walerii Wachholz. Miejsce jej spoczynku
jest mi, niestety, nieznane. Biedna Joanna – przeżyła nie tylko śmierć swego męża,
ale i swoich dorosłych dzieci: Antoniego,
Wiktora, Heleny oraz osiemnastoletniej
Amalii, urodzonej w roku 1847, zmarłej
jeszcze przed wykonaniem powyższej
rodzinnej fotografii.
W posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się, wymagający pilnej
konserwacji, niesygnowany portret olejny
rektora Antoniego Wachholza. Jego twórca
był przez długie lata nieznany. Technika
malarska, zwłaszcza zaś charakterystyczne
walory błękitu i sposób nakładania tła,
przede wszystkim zaś podobieństwo do
sygnowanych obrazów, będących w posiadaniu rodziny Zagórskich, pozwala
przypuszczać, że obraz powstał w połowie XIX wieku i jego autorem jest Jan
Chwalibóg Moraczyński (1807–1870).
Opinię tę wraz z fotografiami wspomnianych obrazów przekazałam, podczas swej
wizyty w Krakowie w lutym 2019 roku,
dr Annie Jasińskiej z Muzeum UJ w Collegium Maius. Jeden z obrazów to portret
właścicielki majątku ziemskiego Rakowiec
pod Lwowem, Barbary z Nowakowskich
Adamskiej (1794–1878), żony żołnierza
wojsk napoleońskich Franciszka Adamskiego (1792–1870), kawalera orderu
Virtuti Militari i szanowanego obywatela
miasta Lwowa. Oboje są pochowani
w okazałej kaplicy Adamskich znajdującej
się przy głównym wejściu na cmentarz
Łyczakowski we Lwowie. Adamscy byli
opiekunami potrzebujących i ubogich,
hojnymi darczyńcami wspierającymi
kształcenie wielu utalentowanych osób,
wśród nich, według rodzinnego przekazu, Jana Chwaliboga Moraczyńskiego.
Bratanica Barbary Adamskiej, Marcjanna
z Nowakowskich, której mężem był Jan
Sznajder, sędzia w Szczercu pod Lwowem,
była matką Wandy Lambertyny, mojej prababki, poślubionej wspomnianemu wyżej
inżynierowi Franciszkowi Karolowi Ostoja-Zagórskiemu. Ich najsławniejszy syn,
pułkownik Karol Roman Ostoja-Zagórski,
bohater wojny bolszewickiej, odznaczony
za nią orderem Virtuti Militari, uczestnik
3. powstania śląskiego, dowódca 3. pułku
strzelców podhalańskich, zamordowany
w Charkowie i podniesiony pośmiertnie
do stopnia generała brygady – urodził się
w 1886 roku w majątku Adamskich – Ra-
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Pochodziła ona z polskiej rodziny rycerskiej Ostoja-Zagórskich, którzy po utracie
swych posiadłości w Prusach Królewskich
wskutek zaborów dochodzili do majątku
w Białej w oparciu o burzliwie rozwijający
się tam od czasów wojen napoleońskich
przemysł włókienniczy. Ich status materialny pozwalał, aby już w latach 60. ich
dzieci kształciły się na najlepszych europejskich uczelniach. Bratankowie Joanny:
mój pradziadek inżynier Franciszek Karol
Ostoja-Zagórski, późniejszy założyciel
oddziałów konnych Sokoła we Lwowie,
twórca pierwszych konstrukcji betonowych
z cementu portlandzkiego produkowanego
w Cementowni Szczakowa, i jego brat
Antonin, późniejszy znany architekt wiedeński i burmistrz Ottakringu, ukończyli
studia na Politechnice Wiedeńskiej.
Antoni Wachholz i jego żona Joanna
byli katolikami. Oboje są pochowani
w Krakowie na cmentarzu Rakowickim –
Joanna zmarła 4 marca 1884. Ich synowie,
figurujący w spisach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w warunkach
zaboru austriackiego deklarowali oprócz
katolickiego wyznania przynależność narodową niemiecką lub polską. Urodzony po
Edmundzie, w roku 1848, Antoni młodszy,
studiujący krótko medycynę i deklarujący
wówczas narodowość polską, był kompanem wesołych młodzieńczych wypraw,
które odbywali wraz z moim pradziadkiem
Franciszkiem, między innymi w roku 1867
do Ołomuńca. Zmarł młodo w 1871 i jest
pochowany w rodzinnym grobowcu wraz
z rodzicami. Jego portretowe zdjęcie, w tym
samym stroju co na fotografii rodzinnej,
posiada na awersie adres krakowskiego
zakładu fotograficznego Awita Szuberta,
mieszczącego się wówczas przy ul. Krupniczej 17. Możliwe, że i fotografia całej
rodziny została wykonana w tym samym
zakładzie. Widniejący na niej dwaj młodsi
bracia, Wiktor i Emil, wstępując na studia
w późniejszym okresie, przyznawali się do
narodowości niemieckiej. Wiktor również
zmarł młodo, zaraz po ukończeniu studiów
prawniczych. Losy starszych sióstr, poważnie spoglądających z fotografii, można
zrekonstruować na podstawie tablic znajdujących się na cmentarzu Rakowickim. To
najpewniej urodzona w roku 1852 Maria
i o rok od niej starsza Helena. Pierwsza, niezamężna, zmarła w roku 1910, druga, jako
Helena Erholdowa, w roku 1883, wkrótce
po śmierci swoich dwojga malutkich dzieci:
Alfreda i Walerii. Wszyscy są pochowani
w tym samym grobowcu co ich rodzice,

Inżynier Franciszek Karol Ostoja-Zagórski
w stroju Sokoła, na koniu, który według rodzinnego
przekazu służył jako model rzeźbiarzowi lwowskiego
pomnika króla Jana III Sobieskiego

kowcu! Tak zamyka się historia powiązań
pomiędzy wymienionymi w powyższym
szkicu członkami galicyjskich rodzin
działającymi pomiędzy Krakowem, Wiedniem i Lwowem. Wobec zniszczeń wojennych, które pochłonęły wiele świadectw
materialnych naszej przeszłości, każde
najdrobniejsze odkrycie pozwalające na
rekonstrukcję losów naszych przodków
i krewnych sprawia niewymowną radość.

Beata Zagórska-Marek

Instytut Biologii Eksperymentalnej
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
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Apel Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński jako uczelnia publiczna nie może, w myśl
obowiązujących przepisów prawnych, finansować renowacji grobów profesorskich.
Stąd Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ zwraca się do wszystkich,
którym pamięć o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego
nie jest obojętna, z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat,
także z odpisu 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
z przeznaczeniem na odnawianie mogił profesorów UJ.
Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”:
nr konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300,
KRS 0000260174
z adnotacją „Groby Profesorów UJ”.
Dzięki dotychczasowemu wsparciu możliwe było
odnowienie w ostatnich dwóch latach, między innymi, grobów
prof. Józefa (1913–1975) i Janiny (1914–1977) Chojnackich,
prof. Władysława L. Jaworskiego (1865–1930),
prof. Edmunda Krzymuskiego (1851–1928),
prof. Adama S. Miodońskiego (1861–1913).
Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć działalność Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
serdecznie dziękujemy!
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MIĘDZYPOKOLENIOWE PRZEKAZYWANIE
ZNAKÓW PAMIĘCI
B

Przy odrestaurowanym grobie prof. Edmunda Krzymuskiego stoją: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prof. Jan Wiktor Tkaczyński oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński;
6 listopada 2017

inaczej bezradność. Z całym szacunkiem
dla pracy redaktorów tego leksykonu
musimy stwierdzić, że takie wyłożenie
inkryminowanego słowa zawiera w sobie jednak tylko część prawdy. Pomija
bowiem złożoność sytuacji. Zapomina

Fot. Anna Wojnar

ezsilność. Trzy sylaby. Dziesięć liter.
Ot, chciałoby się powiedzieć, słowo
jak słowo, rzeczownik jak rzeczownik.
Ani specjalnie urokliwy, jak świtezianka,
ani nadzwyczaj trudny do wymówienia dla
obcokrajowców ‒ jak chrząszcz, ani nawet
groźny samym już tylko brzmieniem, jak
terror. Jednym słowem, skrzecząca pospolitość, nic specjalnego, o czym należałoby
rozmyślać po nocach. Czemu należałoby
poświęcać uczone traktaty, smutne elegie,
wzniosłe dytyramby. A jednak zapewne
nie pomylimy się tutaj, gdy powiemy, że
jest bezsilność stałą towarzyszką naszej
codzienności. Uporczywie obecnym w naszym życiu domownikiem. Czyż jest bowiem ktoś, kto mógłby o sobie powiedzieć,
że bezsilności nigdy nie doświadczył? Że
go nigdy nie ścisnęła żalem, rozpaczą,
drobnym chociażby zwątpieniem, za serce?
Że go nigdy nie odkomenderowała do życiowego szeregu i, na krócej lub dłużej, nie
postawiła do kąta dla niesfornych dzieci?
W najnowszym Wielkim słowniku
języka polskiego pod hasłem „bezsilność”
znajdujemy takie oto wyjaśnienie: jest
to brak możliwości poradzenia sobie,

Odsłonięcie odrestaurowanego nagrobka prof. Adama Miodońskiego; 2018

o kontekście. Nie docenia wreszcie oporu
materii. Tymczasem nawet niejęzykoznawca dostrzeże od razu, że czymś innym jest być bezsilnym, a zupełnie czymś
innym – bezradnym. Wprawdzie jedno
nie wyklucza drugiego, ale – uściślając
nasze tutaj rozważania – wskażmy, że
bezsilny to ten, u kogo stwierdzamy brak
siły do przeciwstawienia się vis maior, za
bezradnego uznamy natomiast tego, kto
nie ma pomysłu, jak rozwiązać określony
problem lub w jaki sposób sprostać danemu wyzwaniu.
Jak zawsze wtedy, gdy obawiamy się,
że teoria poszybuje nam prosto do nieba,
by zająć tam miejsce należne absolutowi,
spróbujemy, kierowani bardziej przyziemną cechą charakteru, jaką jest chęć
udowodnienia działania prawa grawitacji
również w nauce o życiu, poddać ową uduchowioną teorię praktycznemu wyłożeniu.
Jest przecież powszechnie znanym faktem,
że ludzie uczą się nie dzięki przykazaniom,
a jedynie na przykładach (no, może jeszcze, dodajmy dla porządku, na bajkach,
mitach i legendach). Więc oto one.
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Anna Wojnar

Odsłonięcie po renowacji grobowca prof. Ludwika Teichmanna i jego rodziny; 2019

Film Miloša Formana Amadeusz nie
jest filmem, jakby to sugerowali jedni,
o genialnym kompozytorze Wolfgangu
Amadeuszu Mozarcie. Ale to nie jest także, jak sądzą drudzy, film o nienawiści do
Mozarta Antonia Salieriego, kompozytora
na dworze cesarza Józefa II i zarazem konkurenta w walce o palmę kompozytorskiego
pierwszeństwa. To wszystko sztafaż. Taka
artystyczna, opiszmy ją w sposób mało wytworny, zasłona dymna, spoza której wyziera
obsypana aż ośmioma Oscarami Amerykańskiej Akademii Filmowej uniwersalna
prawda o bezsilności. Wobec przemijania.
Wobec śmierci. I wobec zapomnienia. Ale
także, gdzieś mimochodem, półgębkiem,
o bezsilności wobec niemożności wytłumaczenia sobie i innym, dlaczego widzimy
talentów u jednych w nadmiarze, u drugich
zaś tak niewiele lub nawet odnotowujemy
zupełny ich brak. Dlaczego drodze jednych
przyświeca słońce sukcesu, gdy inni tymczasem mają zawsze pod górkę. Pod wiatr. Już
bowiem w pierwszej scenie filmu widzimy,
jak Salieri, w mocno podeszłym już wieku,
próbując wywołać skurcz przypomnienia
u przywołanego do niesienia duchowej pomocy kapłana, musi stwierdzić z rozpaczą,
że ten nie kojarzy z nim żadnej popularnej
niegdyś melodii jego autorstwa. Żadnego
muzycznego ułomka granych po wielokroć
oper, które nagradzał brawami chętnie tak
cesarz, jak jego lud. Nic, zupełnie nic, tak,
jakby niegdysiejsza sława, powszechne
uwielbienie i powodzenie u dam dworu
okazały się ulotne jak dym.
Scena inna, przykład drugi. Widzimy
Mozarta dyrygującego prawykonaniem swojej opery Uprowadzenie z seraju. Ostatnie
takty zamyka ten rodzaj krótkotrwale osłupiałej ciszy, która na widowni zalega zawsze,
zanim nie dotrze do nas, że właśnie byliśmy
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świadkami czegoś wyjątkowego, doskonałego, absolutnie skończonego. A zatem
moment ciszy, zanim dłonie same nie złożą
się do braw i nie powalą uszu huraganem
entuzjazmu. Pośród niego, widzimy w filmie
dalej, na deski sceny wkracza we własnej
osobie Najjaśniejszy Pan, by pogratulować
nowej gwieździe na kompozytorskim niebie
Wiednia. Jednym słowem: sukces na miarę
genialnego dzieła 26-letniego zaledwie
wówczas kompozytora. A przecież i w tej
właśnie scenie to nie sukces święci swój
triumf, ale poraża bezsilność zdumienia, gdy
cesarz oceniając operę, korzysta z takiego
usłużnie – jakże by inaczej – podpowiedzianego monarsze komentarza, że i owszem,
opera jest piękna, tylko trochę za wiele
w niej... nut. To tak, jakby powiedzieć Einsteinowi, że w jego sławnym równaniu E =
mc² za dużo jest symboli matematycznych.
Codziennie, musimy to przyznać tutaj z całą
otwartością, jesteśmy świadkami wystąpień
takich besserwisserów, co to, chociaż sami
nic nie zdziałali i niczego nie dokonali,
mają dla nas worki pełne dobrych rad, serdecznych podpowiedzi i takichże samych
oczywiście wskazówek. Co to mają zawsze
na podorędziu, pod dostatkiem, mnóstwo
życzliwego wsparcia zaciśniętego w stalową
pięść gotową do okładania nas przy każdej
możliwej sposobności, bo przecież łatwiej
jest mówić, jak zrobić, łatwiej jest przecież
ganić, wytykać, niż zmagać się w mozole
z oporem rzeczywistości.
I wreszcie przykład z filmu trzeci, scena
końcowa, najbardziej poruszająca. Garstka
osób w kondukcie żałobnym zatrzymuje
się u bram miasta. W dalszą drogę karawan
z ciałem zmarłego Mozarta pociągnie już
sam. Na cmentarzu nie ma zatem pożegnalnych mów, kwiatów, zniczy, żałobnej
muzyki. Jest za to zbiorowy dół i dwie

szufle wapna z obawy przed wybuchem
zarazy. Pogrzebowi geniusza nie towarzyszą
też żadne znaki na niebie. A przecież, jeśli
wolno sobie pozwolić na to śmiałe przypuszczenie teologiczne, muzyka Mozarta
musiała z pewnością koić za jego życia
również uszy anielskich zastępów i wszystkich świętych. Więc jak to? Nic, zupełnie
nic?! Nawet – poniewczasie – żadnych
oficjalnych delegacji domów operowych
z całego świata, w których od ponad dwustu
lat wystawiane są z niesłabnącym powodzeniem Don Giovanni, Wesele Figara, Così
fan tutte, Czarodziejski flet, La clemenza
di Tito, by poprzestać na tych najsławniejszych tytułach. Jak to, musimy retorycznie
zapytać, nikt ze składów orkiestrowych
rozlicznych filharmonii na całym świecie nie
pofatygował się na pogrzeb kompozytora
Requiem i Mszy koronacyjnej C-dur, przy
których czujemy się chociaż odrobinę lepsi.
Zasobniejsi w nadzieję, która – jak wiadomo – umiera ostatnia. Naprawdę nie było
komu, zapytajmy ponownie, wydelegować
w imieniu nas wszystkich reprezentantów
muzycznych szkół różnego stopnia, w których za wprawkę uchodzi ćwiczenie Eine
kleine Nachtmusik.
Tak, jesteśmy bezsilni wobec śmierci.
Tak, jesteśmy bezsilni wobec ludzkiego zapomnienia. Ale mimo to rację przyznajemy
rzymskiemu poecie epoki cesarza Oktawiana Augusta, Sextusowi Propercjuszowi,
gdy zapewnia nas z poetyckim żarem:
Letum non omnia finit (śmierć nie kończy
wszystkiego). I że jeśli my sami nie zdążymy na pogrzeb Mozarta w osobach naszych
zmarłych, to na pewno zdąży ktoś inny. Że
to niemożliwe, aby zabrakło na świecie
ludzi rozumnych i przyzwoitych, którzy
z leżącej u podwalin serca potrzeby podejmą trud niesienia pamięci dalej. Dopiero
bowiem wtedy, gdy takich ludzi zabraknie,
międzypokoleniowe przekazywanie sobie
znaków pamięci, tego kodu każdej cywilizacji, straci swój sens. A z nim wszystko to,
co nas buduje, co czyni nas społecznością,
także tą małą, uniwersytecką.
6 listopada 2019 w kolegiacie Świętej
Anny zabrzmiało Requiem Wolfganga
Amadeusza Mozarta. To niezbity dowód,
że nasze zmarłe Koleżanki i nasi zmarli
Koledzy, chociaż odeszli, są tutaj nadal
razem z nami. I że my też jesteśmy z nimi.
To Requiem jest bowiem tak dla nich, jak
dla nas, kiedyś, w przyszłości.

Jan Wiktor Tkaczyński

przewodniczący Komitetu
ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

ŻYJEMY TAK DŁUGO,
JAK DŁUGO ŻYJE PAMIĘĆ O NAS...
N

ie zapomnijcie naszej śmierci, nie
dajcie jej zmarnować – te słowa,
wypowiedziane przez prof. Stanisława
Estreichera w grudniu 1939 roku, tuż
przed śmiercią w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen, społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego traktuje
jako wielkie zobowiązanie. Co roku

6 listopada, w rocznicę Aktion gegen Universitäts-Professoren, tak zwanej Sonderaktion Krakau, oddaje hołd ofiarom brutalnego zamachu na polską inteligencję.
Tamtego feralnego dnia 1939 roku gestapo
aresztowało w Krakowie w sumie 184
mężczyzn, w głównej mierze profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownicy UJ oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu

Fot. Adam Koprowski

Rolę prowadzących spotkanie pełnili uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Starym Sączu Martyna Skoczeń i Karol Bomba

Górniczej. Uwięziono 183 osoby (w ich
gronie także prof. Estreichera), które
przybyły na wykład SS-Sturmbannführera
Bruno Müllera do Collegium Novum bądź
przebywały w pobliżu uniwersyteckiego
gmachu znajdującego się przy ul. Gołębiej
24, oraz prezydenta Krakowa Stanisława
Klimeckiego, którego resztowano w jego

Na pierwszym planie dyrektor Szkoły Elżbieta Bodziony i rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, w środku burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

Podziękowania dla koordynatorek projektu: Renaty Jasińskiej-Nowackiej
(po lewej) i Jadwigi Postawy (w środku), przekazuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak;
pierwsza z prawej Małgorzata Pokwap z Centrum Promocji i Komunikacji UJ
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Profesor Franciszek Ziejka uhonorowany tytułem Wykładowca Przyjacielem Dzieci

własnym mieszkaniu przy ul. św. Anny
7. Aresztowanych przewieziono do krakowskiego więzienia przy ul. Montelupich,
a później do koszar wojskowych 20. pułku
piechoty przy ul. Mazowieckiej. Następnie
pociągiem przetransportowano ich do Wrocławia i umieszczono w więzieniach przy

obecnych ulicach Kleczkowskiej i Świebodzkiej, a 27 listopada 1939 ostatecznie
wywieziono do obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen-Oranienburg. W wyniku
prześladowań, bicia, a także z zimna,
chorób i głodu wielu z grona uwięzionych wówczas profesorów utraciło życie

w Sachsenchausen, a później także w innych
niemieckich obozach koncentracyjnych lub
zmarło wkrótce po uwolnieniu i powrocie
do Krakowa.
Zgodnie z ostatnią wolą wypowiedzianą na łożu śmierci przez prof. Stanisława
Estreichera pamięć o tamtych dramatycznych wydarzeniach przekazywana jest
z pokolenia na pokolenie. A jednym z dowodów na to było wyjątkowe przedsięwzięcie,
zorganizowane 8 listopada 2019 w auli
Collegium Novum przez dzieci, młodzież,
rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu. W ramach autorskiego
projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”,
realizowanego od 2015 roku we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim, przygotowali oni inscenizację rozprawy sądowej
przeciwko niemieckiemu oprawcy Bruno
Müllerowi. W pracy nad projektem zatytułowanym „Ocalić od zapomnienia. Lekcja
historii dla młodzieży w rocznicę Sonderaktion Krakau” towarzyszyło im motto:

Inscenizacja rozprawy sądowej przeciwko niemieckiemu oprawcy Bruno Müllerowi

Od lewej: Martyna Wnęk, Karol Brzęczek, Beata Kurzeja

Fot. Adam Koprowski

Od lewej: Oliwier Piszczek, adwokat Dorota Fryźlewicz-Buchman,
Kinga Adamek, Patryk Sajdak, prokurator Ewa Matys-Cygan

Siedzą od lewej: Anna Lipka, radca prawny Marcin Deja, Jakub Sadowski;
stoją od lewej: Konrad Król, Rafał Jawor
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Na pierwszym planie odtwórca roli kardynała Adama Stefana Sapiehy –
ksiądz katecheta Dominik Furgał wśród młodzieży

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak odbiera od dyrektor Szkoły Elżbiety Bodziony podziękowania oraz tytuł
Uniwersytetu Przyjaznego Dzieciom; w środku, od lewej uczniowie: Maciej Stolarski, Julia Ptak, Julia Jawor

precyzyjnie odtworzonym psychologicznym kontekstem wydarzeń sprzed 80
lat. Przypomnieli, jaki ogrom niepokoju
o los aresztowanych towarzyszył ich najbliższym. Szczegóły bezprecedensowej
akcji hitlerowskich okupantów, obozowe
przeżycia uwięzionych, ich udręczenie
i poniżenie przypomniane zostały dzięki
zeznaniom „świadków” – profesorów:
Fryderyka Zolla, Karola i Tadeusza Estreicherów, Stanisława Urbańczyka. Równie
dobrze w swoje kreacje wcielili się także
odtwórca roli kardynała Adama Stefana
Sapiehy, którego zagrał ksiądz katecheta
Dominik Furgał, oraz uczennica występująca w roli Luciany Frassati-Gawrońskiej,
żony ostatniego przed wojną polskiego
ambasadora w Wiedniu, która zabiegała
o uwolnienie profesorów u Mussoliniego.
Po wysłuchaniu stron sąd przychylił
się do argumentów oskarżycieli i, uznając Bruno Müllera za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, a tym samym spowodowania niewyobrażalnych
cierpień krakowskich profesorów i ich
rodzin, skazał go na karę dożywotniego
pozbawienia wolności i wydalenie z terenu Polski.

Fot. Adam Koprowski

Żyjemy tak długo, jak długo żyje pamięć
o nas. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz prof. Franciszek Ziejka. Rektor
serdecznie powitał licznie zgromadzonych
w auli Collegium Novum gości ze Starego Sącza. Oprócz uczniów, nauczycieli,
w tym koordynatorek projektu – Renaty
Jasińskiej-Nowackiej i Jadwigi Postawy,
oraz dyrektor szkoły Elżbiety Bodziony
i wicedyrektor Barbary Dyrek, byli wśród
nich burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,
a także rodzice uczniów i wychowankowie
szkoły – dziś studenci i absolwenci UJ. Na
tym wyjątkowym spotkaniu nie zabrakło też
Dariusza Leśniaka, dyrektora Delegatury
Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, reprezentującego małopolską
kurator oświaty, historyka Artura Franczaka,
przedstawicielek Akademii Żakowskiej
Aleksandry Rzońcy i Urszuli Malczyk,
oraz prorektorów UJ: prof. Jacka Popiela
i prof. Doroty Malec, kanclerz Moniki
Harpuli, kwestor Teresy Kapci, rektora UJ
w latach 1999–2005 prof. Franciszka Ziejki,
dyrektora Muzeum UJ prof. Krzysztofa
Stopki, a także pracowników Uniwersytetu
zaangażowanych we współpracę ze szkołą
w Starym Sączu.
– Pragniemy oddać hołd ludziom nauki
i ocalić od niepamięci sylwetki tych, którzy
współtworzyli historię ojczyzny i dzieje
nauki polskiej. Chociaż odeszli, są z nami,
chociaż odeszli – my jesteśmy z nimi – akcentowali przed rozpoczęciem inscenizacji
uczniowie prowadzący spotkanie.
Przedstawienie zaprezentowane przez
dzieci, młodzież, rodziców ze Starego
Sącza oraz absolwentów UJ zaskoczyło
widzów rozbudowanym i rzetelnie ukazanym tłem historycznym. Uczniowie
i dorośli uczestnicy projektu, wcielając
się w role członków rodzin prześladowanych profesorów: Wiktora Ormickiego,
Kazimierza Kostaneckiego, Ignacego
Chrzanowskiego, Jana Włodka, Jana Miodońskiego i Leona Sternbacha, wzruszyli

Widzowie, będąc pod dużym wrażeniem ogromnego zaangażowania wszystkich uczestników przedstawienia w pracę
nad wiernym ukazaniem odgrywanych
przez nich postaci, nagrodzili ich gromkimi
brawami. Ale nie tylko. Władze UJ uhonorowały okolicznościowymi dyplomami
i podarunkami dyrektor szkoły Elżbietę
Bodziony oraz koordynatorki projektu
– Renatę Jasińską-Nowacką i Jadwigę
Postawę. Spotkanie stało się też okazją do
podziękowania wszystkim pracownikom
UJ, którzy przyczynili się do rozwoju projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”.
Szczególne wyróżnienie przypadło 303.
rektorowi UJ prof. Franciszkowi Ziejce,
uhonorowanemu tytułem Wykładowca
Przyjacielem Dzieci – za wieloletnie
dzielenie się wiedzą z młodzieżą starosądeckiej szkoły i okazywaną życzliwość.
Symboliczny order wręczyli Uczonemu
dyrektor szkoły Elżbieta Bodziony oraz
przedstawiciele uczniów i studentów,
uczestników projektu. W podziękowaniu
za odznaczenie Profesor wygłosił wykład
poświęcony związkom księdza prof. Józefa
Tischnera – patrona starosądeckiej szkoły –
z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Za wspieranie inicjatyw uczniów młodzież, nauczyciele i dyrekcja szkoły słowa
wdzięczności skierowali także do obecnego
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, przyznając Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
tytuł Uniwersytetu Przyjaznego Dzieciom.
Po zakończeniu uroczystości młodzież
szkolna oddała hołd ofiarom Aktion gegen
Universitäts-Professoren, składając kwiaty
przed tablicą upamiętniającą aresztowanych
profesorów.

Rita Pagacz-Moczarska
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Rolę prowadzących spotkanie pełnili
uczniowie klasy VI – Martyna Skoczeń
i Karol Bomba, natomiast gości przywitali pierwszoklasistka Julia Jawor i jej
rodzice: Elwira i Rafał Jaworowie.
W scenariuszu stanowiącym hołd wobec ambasadorów nauki, kultury i sztuki zarezerwowano także role dla przedstawicieli rodzin uczniów – zawodowo
reprezentujących Temidę, absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skład orzekający sądu
reprezentowali ósmoklasiści: sędzia
przewodniczący Karol Brzęczek, sędzia Martyna Wnęk oraz legitymująca
się aplikacją sędziowską Beata Kurzeja. W roli obrońcy oskarżonego zaprezentowała się uczennica Anna Lipka.
Ósmoklasistce towarzyszył radca prawny Marcin Deja. W roli pełnomocnika
Uczestnicy spotkania zorganizowanego 8 listopada 2019 w auli Collegium Novum przez dzieci,
oskarżyciela posiłkowego Amerykanimłodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
na Andrzeja Kostaneckiego wystąpiła adwokat Dorota Fryźlewicz-Buchman. Towarzyszył jej szóstoklasista Oliwier Piszczek, asystent adwokata. Przedstawicielami strony skarżącej w apelacyjnym procesie Bruno Müllera zostali ósmoklasiści: Kinga Adamek i Patryk Sajdak. Skład
oskarżający wspierały wiedzą i doświadczeniem: prokurator Ewa Matys-Cygan, a także absolwentka starosądeckiej szkoły
oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ – radca prawny Krystyna Lachner. Zaszczytną rolę Księcia Niezłomnego, metropolity krakowskiego Adama Sapiehy przyjął ksiądz katecheta Dominik Furgał. W roli lekarza, biegłej sądowej, debiutowała
starosądeczanka Katarzyna Żak – absolwentka szkoły, obecnie studentka VI roku Wydziału Lekarskiego UJ CM. Zaproszenie do udziału w przedstawieniu przyjęła także rodzina Rejowskich: Zuzanna Rejowska – lekarz pediatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM, odtwórczyni roli Marii Miodońskiej – żony prof. Jana Miodońskiego, nauczyciel Maciej
Rejowski, wcielający się w postać prof. Jana Miodońskiego, Anna Rejowska – absolwentka szkoły, studentka III roku
etnografii UJ, odgrywająca rolę prof. Ewy Miodońskiej-Brookes, oraz Krzysztof Rejowski – piątoklasista ze Starego Sącza,
odtwórca roli prof. Adama Miodońskiego. Hrabinę Lucianę Frasatti-Gawrońską, interweniującą w Rzymie w sprawie aresztowanych 6 listopada 1939 profesorów UJ, zagrała uczennica klasy VIII Karolina Marek. Niewdzięczną rolę oskarżonego
powierzono wzorowemu na co dzień tacie pierwszoklasistki Rafałowi Jaworowi. Przedstawicielami stróżów prawa byli:
siódmoklasista Jakub Sadowski i ósmoklasista Konrad Król. W roli dziennikarzy dokumentujących wydarzenie wystąpili rodzice: Krzysztof Brzęczek i Dariusz Ptak. Funkcji sądowego sekretarza – protokolanta podjęła się uczennica klasy VI Anna
Tokarczyk. Świadków oskarżenia reprezentowali uczniowie klas: VIc, VId, VIIa i VIIIb: Patrycja Dyas (w roli Adeli Zoll
– żony prof. Fryderyka Zolla), Kacper Rogalski (w roli prof. Fryderyka Zolla), Emilia Deja (w roli Hanny Chrzanowskiej,
córki prof. Ignacego Chrzanowskiego), Wiktoria Bołoz (w roli Wandy Chrzanowskiej, żony prof. Ignacego Chrzanowskiego), Jakub Fryc (w roli prof. Karola Estreichera – syna prof. Stanisława Estreichera), Patryk Kostrzeba (w roli prof. Tadeusza
Estreichera), Jakub Wojdyła (w roli prof. Stanisława Urbańczyka), Mikołaj Bernacki (w roli Jacka Ormickiego – syna prof.
Wiktora Ormickiego ), Julia Gancarczyk (w roli Zofii Włodek – żony prof. Jana Włodka), Magdalena Dzięga (w roli Zofii
Włodek – córki prof. Jana Włodka), Jakub Nowak (w roli prof. Jana Włodka – syna prof. Jana Włodka), Alicja Wójcik (w roli
Leontyny Sternbach – żony prof. Leona Sternbacha), Maria Duda (w roli Heleny Sternbach – córki prof. Leona Sternbacha),
Mikołaj Kozak (w roli prof. Władysława Szafera).
Scenariusz rozprawy sądowej honorującej pamięć o profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego napisała polonistka starosądeckiej szkoły Jadwiga Postawa, reprezentująca Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. Spotkanie
przedstawicieli szkoły i UJ uzupełniało multimedialne sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką
w murach UJ” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Starym Sączu, przygotowane przez jej nauczycielkę Renatę
Jasińską-Nowacką.
Młodzieży – w roli obserwatorów – towarzyszyli delegaci klas: Vd, VIc, VId, VIIa, VIId i VIIIb, oraz rodzice wychowanków: Dorota Stolarska – przewodnicząca Rady Rodziców, Beata Bernacka, Agnieszka i Marcin Bołozowie, Małgorzata
Brzęczek, Marzena Hyclak i Elżbieta Piszczek oraz Dawid Lipka.
Patronat medialnyALMA
nadMATER
projektem
„Ocalić od zapomnienia” objęła redakcja miesięcznika UJ „Alma Mater”.
nr 215–216
80

Adam Koprowski

Uczestnicy projektu „Ocalić od zapomnienia. Lekcja historii dla młodzieży
w rocznicę Sonderaktion Krakau”

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI PRZYJAZNY DZIECIOM
W

Prof. Franciszek Ziejka na dziedzińcu Collegium Maius podczas spotkania z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, po lewej nauczycielki: Jadwiga Postawa i Renata Jasińska-Nowacka

ra, na rzecz którego w ramach wolontariatu
uczniowie zbierali fundusze. W Bibliotece
Jagiellońskiej wizytę uczniów SP1 koordynował dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk
oraz prof. Franciszek Ziejka, który ponadto
objął honorowy patronat nad jedenastą edycją Gminnego Konkursu Gwarowego, organizowanego w roku szkolnym 2017/2018
w starosądeckiej szkole z inicjatywy nauczycielek Anny Grabek i Barbary Trzop
pod hasłem „A to Polska właśnie!”. Dzięki
wsparciu dr Agnieszki Kani z Wydziału

Polonistyki UJ SP1w Starym Sączu jest
współorganizatorem eliminacji lokalnych
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego objętego honorowym patronatem UJ.
Współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 1 w Starym Sączu wiele czasu i serca
poświęciły Wioletta Kolbusz-Lasa z Collegium Maius i Małgorzata Pokwap z Centrum
Promocji i Komunikacji UJ oraz Mariola
Grylewicz i Agnieszka Mola z Collegium
Novum.

RPM

Fot. Agnieszka Treit

spółpraca Szkoły Podstawowej nr 1 im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Starym
Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim trwa
od roku szkolnego 2015/2016. W jej ramach
uczestnicy autorskiego projektu „Przygoda
z nauką w murach UJ”, którego koordynatorkami są Renata Jasińska-Nowacka i Jadwiga Postawa, nie tylko mieli możliwość
zwiedzenia sztandarowych uniwersyteckich
obiektów: Collegium Maius, Collegium Novum, Collegium Witkowskiego, Biblioteki
Jagiellońskiej, Auditorium Maximum, czy
uczestniczenia w zorganizowanych specjalnie
dla nich wykładach prowadzonych przez prof.
Franciszka Ziejkę, doktoranta Mateusza Gawlika, dr. hab. Janusza Mierzwę, dr. Mikołaja
Małeckiego. Sami także występowali w roli
„wykładowców” Uczelni, między innymi,
w Collegium Novum i Collegium Witkowskiego, gdzie zaprezentowali dla uczestników
naukowej wycieczki odczyty poświęcone
księdzu prof. Józefowi Tischnerowi i tzw.
Sonderaktion Krakau. Samodzielnie przedstawili także prezentacje dotyczące Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki czy królowej
polskich rzek – Wisły. Uczestniczyli również
w różnorodnych wycieczkach i spotkaniach,
których przewodnikami byli prof. Franciszek
Ziejka, prof. Krzysztof Stopka, dr hab. Michał
Rusinek, dr hab. Łukasz Tischner, dr Urszula
Klatka.
Najmłodsi „studenci UJ” reprezentujący
gród św. Kingi przystąpili do uniwersyteckiego projektu naukowo-kulturowego
„Plus ratio quam vis”, organizowanego we
współpracy Collegium Maius UJ i Akademii
Żakowskiej. Z sukcesem wzięli też udział
w konkursie zatytułowanym „Służąc ojczyźnie – pracą, myślą, talentem”.
6 listopada 2019 na zaproszenie rektora
UJ prof. Wojciecha Nowaka uczniowie
starosądeckiej szkoły uczestniczyli w obchodach Akademickiego Dnia Pamięci, upamiętniającego aresztowanych w tzw. Sonderaktion Krakau.
Na spotkania do Starego Sącza przyjeżdżali również pracownicy naukowi UJ:
dr hab. Michał Rusinek czy dr hab. Jolanta
Goździk z Katedry Immunologii Klinicznej
i Transplantologii UJ CM, reprezentująca
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischne-

Dr hab. Michał Rusinek (pierwszy z prawej) z nauczycielkami Renatą Jasińską- Nowacką i Jadwigą
Postawą oraz uczniami z SP 1 w Starym Sączu: Agnieszką Koszyk, Agnieszką Żak, Aleksandrą Sztafą
i Szymonem Jaworem
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SCHOLARIS

MediaTory ROZDANE
M

Pozdrowienia z Noworosji i Po kalifacie.
Nowa wojna w Syrii. Studenci nagrodzili
go w szczególności za publikacje o wojnie
w Syrii i rzeczowe opisy złożonej sytuacji
w tym kraju po latach ciągłej wojny. Za
wielomiesięczną pracę w rejonie objętym
konfliktem, obserwację i relacjonowanie gwałtownych zmian zachodzących
w państwie uzależnionym od światowych
mocarstw.
ProwokaTORem została Marta Szarejko, dziennikarka magazynu „Elle”.
Głosujący docenili ją za rozmowy z seksuolożkami, które przełamały tabu życia
seksualnego kobiet w Polsce. Wywiady
zostały zebrane w książce zatytułowanej
Seksuolożki. Sekrety gabinetów, która
ukazała się w 2019 roku nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”.
Michał Figurski wygrał w kategorii
InicjaTOR. Dziennikarz prowadzi w Radiu ZET autorski program zatytułowany

NieZŁY Pacjent, w którym rozmawia ze
znanymi osobami (aktorami, muzykami
i politykami) o ich, często skrywanych,
problemach zdrowotnych. Do swoich
audycji zaprasza też ekspertów, którzy
wypowiadają się o sposobach leczenia
i zdrowym trybie życia. Nie brakuje tu
również informacji o nowinkach technologicznych z rynku medycznego. To
program, jak mówi Figurski, dla wszystkich, którzy nie przestrzegają diety, nie
uprawiają regularnie sportu, nie zawsze
pamiętają o lekach i boją się chodzić do lekarza. Studenci docenili go za nowatorskie
podejście do tematu edukacji zdrowotnej.
Za skonfrontowanie doświadczeń znanych
osób i gwiazd z opiniami ekspertów oraz
promowanie wiedzy o zdrowiu w sposób
lekki i z humorem.
Magdalena Miśka-Jackowska, która na
antenie RMF Classic prowadzi audycję Zagraj to jeszcze raz, otrzymała wyróżnienie

Anna Wojnar

ediaTory – studenckie nagrody
dziennikarskie – zostały wręczone po raz trzynasty. Laureatów wybrało
ponad 10 tysięcy studentów dziennikarstwa z 22 uczelni z całej Polski. Uroczysta gala rozdania statuetek, przyznanych
w dziewięciu kategoriach, odbyła się 1
grudnia 2019 w Auditorium Maximum.
W wydarzeniu uczestniczyła prorektor
UJ prof. Dorota Malec. Galę poprowadzili Kamil Małek i Bartek Sieniawski.
Jako pierwszy statuetkę odebrał
korespondent wojenny Paweł Pieniążek,
wyróżniony w kategorii NawigaTOR.
Dziennikarz stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Relacjonował wydarzenia, między innymi,
z Afganistanu, Iraku, Syrii i Ukrainy.
Jego artykuły ukazywały się na portalu
Gazeta.pl, w „Gazecie Wyborczej”
i „Krytyce Politycznej”. Jest autorem
książek Wojna, która nas zmieniła,
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z tego wnioski. By ta szczepionka drugiej
wojny światowej cały czas działała – mówiła Magda Łucyan.
TORpedą okazał się Jakub Kaługa,
który w sposób rzeczowy i wyważony relacjonował na antenie radia RMF FM fakty
dotyczące zabójstwa prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Nagrodzony jest reporterem radiowym od 10 lat. Na co dzień
pracuje w Trójmieście, ale zajmuje się także
wydarzeniami na całym Pomorzu. Studenci
docenili go za szybkość i rzetelność w pracy
dziennikarskiej. – To zdarzenie i ten styczeń
w Gdańsku to były chyba najtrudniejsze momenty w mojej pracy i myślę, że wyłączanie
emocji w tych dniach – choć to było trudne
czasami – stało się bardzo pomocne.
ReformaTOR to Robert Socha, dziennikarz Superwizjera TVN. Został nagrodzony
za śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Jakuba Schimandy. W materiale
zatytułowanym To było niby samobójstwo
udowodnił, że w 2014 roku, kiedy w lesie
znaleziono ciało chłopca, doszło do karygodnych zaniedbań policji i prokuratury
w Golubiu-Dobrzyniu. Prokurator nie pojawił się nawet na miejscu znalezienia zwłok.
Nie było sekcji, oględzin, zabezpieczania
śladów. Błyskawicznie uznano, że to samobójstwo, i zamknięto śledztwo. Rodzice
Jakuba nie poddali się jednak i zdecydowali
się dochodzić do prawdy o śmierci ich
syna. Po emisji wspomnianego programu
prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu i jego zastępczyni stracili stanowiska.
Po czterech latach dochodzenie podjęła

na nowo prokuratura w Toruniu. Niestety,
wskutek zaniedbań sprzed lat śledztwo jest
dziś utrudnione.
Punktem kulminacyjnym gali było
wręczenie statuetki w wyjątkowej kategorii plebiscytu (nie ma tu nominowanych,
natomiast każdy student może wskazać
nazwisko swojego kandydata) – AuTORytetem została Beata Michniewicz, która od
1983 pracuje w radiowej Trójce. Studenci
nagrodzili ją za profesjonalizm, rzetelność
oraz najwyższe standardy w pracy dziennikarza. Na antenie prowadzi wywiady
o tematyce politycznej, w programach:
„Salon polityczny Trójki” i „Puls Trójki”
oraz „Śniadania Trójki”. Jest inicjatorką
plebiscytu Srebrne Usta, w którym słuchacze wybierają najbardziej oryginalne wypowiedzi polskich polityków. W 2011 roku
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi dla Polskiego Radia. Laureatka,
zapytana o to, co jest najważniejsze w zawodzie dziennikarza, odpowiedziała, że
z pewnością zostawianie swoich poglądów
politycznych za drzwiami studia, a najlepiej
instytucji, w której się pracuje. – Ważna
też jest umiejętność wysłuchania racji obu
stron i niezajmowanie własnego stanowiska – dodała.
Organizatorami plebiscytu są: Stowarzyszenie MediaTORY oraz Koło Naukowe
Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UJ, pod honorowym patronatem
rektora UJ.

AWoj

Anna Wojnar

w kategorii AkumulaTOR, za potęgowanie
emocji wyniesionych z kina i wartościową
lekcję wzbogaconą o kalendarium premier
i sesji nagraniowych.
– Zrobiłam program „Zagraj to jeszcze
raz”, zachwycona muzyką filmową, chciałam wpuścić swoich słuchaczy za kulisy jej
tworzenia. Ale przede wszystkim miałam
nadzieję, że podczas słuchania ktoś po drugiej stronie radia się szczerze uśmiechnie.
Ta nagroda jest dowodem na to, że tak się
stało. I więcej – że zaraziliśmy innych dobrą
energią, która płynie z dobrych filmów, bez
względu na to, czy to komedia, sensacja czy
horror. Hans Zimmer powiedział mi kiedyś,
że tą cechą jego charakteru, która pozwoliła
mu odnieść sukces, było... poczucie humoru!
Trzymam się tego – powiedziała laureatka.
Największą ubiegłoroczną „detonacją”
okazał się film dokumentalny Tomasza
i Marka Sekielskich zatytułowany Tylko
nie mów nikomu. Statuetka DetonaTORa
została przyznana za wstrząsający dokument o wykorzystywaniu seksualnym dzieci
przez księży, który poruszył polskie społeczeństwo. Za zainicjowanie dyskusji na
temat patologii w Kościele i doprowadzenie
do konfrontacji ofiar z księżmi-oprawcami. Dziękując za wyróżnienie, Tomasz
Sekielski powiedział: Myślę, że nasz film
sprawił, że sposób postrzegania przez wiele osób kwestii przestępstw popełnianych
przez duchownych zmienił się w dobrym
kierunku. Ulega też zmianie nastawienie
wymiaru sprawiedliwości. Śledczy dziś
inaczej reagują i podchodzą do spraw,
w których podejrzanym jest duchowny.
Ten rozpostarty parasol nad przestępcami
seksualnymi, którzy byli księżmi, już tak
szeroko otwarty nie jest. Robimy kolejny
film i jestem przekonany, że jeszcze w tym
temacie wiele się wydarzy.
Za najbardziej wnikliwą ObserwaTORkę uznano Magdę Łucyan (TVN24),
Studenci docenili ją za cykl wywiadów
„Obóz. Rozmowy Magdy Łucyan”, które
przeprowadziła z ośmioma byłymi więźniami obozu KL Auschwitz-Birkenau. Za
dziennikarską wrażliwość, poszukiwanie
prawdy u bezpośrednich świadków historii
i skłanianie następnych pokoleń do refleksji – uzasadniono. – Emocje u moich rozmówców były ogromne. Zadawałam sobie
pytanie, czy mam prawo, by moi rozmówcy
wracali do tych bolesnych wspomnień.
Wszyscy oni podkreślali jednak, że zależy
im, by młodzi ludzi poznali ich historie.
Chcą, by to, co przeżyli, nie zostało zapomniane i by młode pokolenia wyciągały

Gala rozdania statuetek odbyła się w auli Auditorium Maximum
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ĆWIERĆWIECZE NAJLEPSZEJ KUŹNI PISARZY
N

ajstarsza polska szkoła kreatywnego
pisania – Studia Literacko-Artystyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniach 15–17
listopada 2019 hucznie obchodziła swoje
25. urodziny. Trzy dni pełne były różnorodnych wydarzeń – otwarte warsztaty,
inspirujące dyskusje z twórcami czy pełen
emocji benefis założycielki Studiów prof.
Gabrieli Matuszek-Stec. Nie zabrakło
również trwającego do godzin porannych
balu, na którym spotkali się absolwenci
z obecnymi studentami i z byłymi oraz
aktualnymi wykładowcami – innymi
słowy, całe środowisko SLA.
Zwiastunem świętowania stały się,
zorganizowane 26 października 2019
w ramach Festiwalu Conrada, warsztaty
kreatywnego pisania promujące SLA.
Poprowadził je długoletni wykładowca
SLA Marek Bieńczyk. Dzięki temu kolejna grupa utalentowanych ludzi miała
okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca
w szkole pisania, oraz nabrać apetytu
przed właściwymi obchodami.
O nadchodzącym jubileuszu informowały też inne przedsięwzięcia odbywające
się w Krakowie. Na ul. Brackiej co wieczór wyświetlany był wiersz autorstwa
słuchacza bądź absolwenta SLA. Dało to
asumpt do wielu ciekawych sytuacji, gdyż
poeci chętnie fotografowali się ze swoimi
dziełami. Nie tylko relacje te poleciały
w elektroniczny świat, zbierając setki
lajków i komentarzy, przy okazji przypominając o SLA, ale krótką wierszowaną
twórczość zauważył też świat rzeczywisty.
Przechodnie przystawali, dopytywali się
i nie umieli ukryć podekscytowania, dowiadując się, że oto stoi przed nimi poetka
lub poeta „z murów”.
Właściwe obchody nie mogły się rozpocząć nigdzie indziej, jak tylko w Piwnicy pod Baranami, gdzie Bronisław Maj
wespół z Agatą Puwalską – absolwentką
SLA, brawurowo poprowadzili benefis
prof. Gabrieli Matuszek-Stec. Benefis,
pełen emocjonalnych uniesień, ciekawej
twórczości, żartów i interesujących wspomnień. Benefis, pokazujący, jak ważnym
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momentem w życiu bardzo wielu osób
były i są Studia Literacko-Artystyczne.
Z takim samym rozrzewnieniem wspominali swoje chwile z SLA absolwenci,
artyści, wykładowcy czy przyjaciele Studium oraz Pani Profesor. Na uroczystość
przybyły tłumy. Nie wszystkim udało
się wejść do Piwnicy. Nagranie z tego
wydarzenia dostępne jest w serwisie
youtube.com (https://www.youtube.com/
watch?v=su4F37RHizI&fbclid=IwAR1pUw5TnVeHDoUYvJtoIn-fIWSVxG2H
fV8ZUsgZpVv4-F3HbfjnRvB24aw%2
8ogolnie).
Jak powiedział Bronisław Maj: 25 lat
SLA to więcej niż całe dwudziestolecie
międzywojenne!
Sobota, 16 listopada, rozpoczęła się od
ogromnych emocji. Ogłoszono wyniki IV
edycji Konkursu Literackiego im. Macieja Słomczyńskiego. Laureatami konkursu
zostali: Katarzyna Klakla-Jaczyńska,
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska,
Ewa Jarocka, a wyróżnienie zdobyła
Kamila Kielar. To z pozoru interesujące

głównie dla uczestników wydarzenie
odwdzięczyło się osobom postronnym
wspaniałą intelektualną debatą pomiędzy
przewodniczącym jury Krzysztofem Zajasem a laureatkami. Godzinna dyskusja
pełna była ciekawych anegdot i głębokich
przemyśleń na temat pisania i współczesnej roli literatury w świecie.
Następnie, po krótkiej przerwie,
rozpoczął się panel dyskusyjny z wykładowcami SLA, niejednokrotnie sławami
świata literackiego. Obecni na scenie
zahipnotyzowali widzów swoimi przemyśleniami na temat tego, czy można
uczyć pisania, a jeśli tak – to jak to robić?
Doczekaliśmy się nawet intensywnych
dyskusji, gdyż mistrzowie na temat
drugiego z tych pytań mieli odmienne
przemyślenia.
Nie mniej interesujące było spotkanie
ze znamienitymi absolwentami SLA, prowadzone przez samą prof. Gabrielę Matuszek-Stec. Przez cały czas w sali obchodów dostępne były książki absolwentów.
Cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Benefis prof. Gabrieli Matuszek-Stec poprowadzili absolwentka SLA Agata Puwalska
oraz dr Bronisław Maj

Wielu spośród absolwentów czekało
w szczególności na wieczorny zjazd
absolwentów i słuchaczy SLA, który,
wbrew nazwie, zgromadził również kadrę
naukową. Była to doskonała okazja do
zawarcia nowych znajomości, poznania
innych roczników, spotkania mistrzów
i porozmawiania z nimi w luźnej atmosferze. Najważniejsza, oczywiście, była
zabawa. Dość powiedzieć, że zjazd trwał
do godzin porannych.
Pomimo tego większość uczestników
jubileuszu nie spóźniła się na spotkanie
zorganizowane w niedzielę rano, podczas którego odbyła się premiera dwóch
książek wydanych z okazji 25-lecia SLA:
SLApidarium – wspaniałego przekroju
przez ćwierćwiecze, autorstwa absolwentów SLA, wydanego pod redakcją Mateusza Skuchy, Jadwigi Graboś, Krystyny
Czarneckiej i Gabrieli Matuszek-Stec,
oraz tomu Następni – esencji twórczości
słuchaczy SLA z lat 2018–2019, który

ukazał się pod redakcją Jerzego Franczaka
i Jarosława Księżyka. Podczas tego spotkania, z udziałem licznej grupy autorów
obecnych w obu książkach, czytano fragmenty wybranych tekstów, dyskutowano.
Książki rozeszły się tuż po premierze.
W godzinach popołudniowych swoje
książki, wydane w 2019 roku, promowali
absolwenci SLA. Spotkanie autorskie
przebiegało w atmosferze święta. Twórcy
z radością opowiadali o swoich dziełach
i odpowiadali na pytania zadawane przez
prof. Dorotę Kozicką i dr Katarzynę
Trzeciak.
Uczestnicy wykładów oraz paneli
dyskusyjnych, naładowani energią i in-

Uczestnicy uroczystości w Piwnicy pod Baranami

Fot. Andrzej Kalinowski

spiracjami z dwóch dni obchodów, mieli
okazję spróbować swoich sił na wieńczących obchody darmowych warsztatach
prowadzonych przez absolwentów SLA.
W niedzielne popołudnie pod okiem
Michała Kozłowskiego ćwiczono pisanie
piosenek, z pomocą Joli Jareckiej szlifowano umiejętności prozatorskie, a podczas zajęć z Agnieszką Żelazko uczono
się, w jaki sposób, jako pisarz, odnaleźć
się w świecie marketingu.
W ciągu trzech dni odbyło się kilkanaście różnych wydarzeń, w tym także
spotkania twórców z mistrzami i czytelnikami. Był to intensywny czas spędzony
z literaturą, w oparach inspiracji.
Jubileusz uświetnił dr hab. Mateusz Skucha recytacją utworów poetyckich

Jarosław Księżyk
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O STUDIACH LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH NA UJ
JESZCZE SŁÓW KILKA...
Krystyna Czarnecka: W listopadzie 2019 roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia Studiów Literacko-Artystycznego. Jako
przedstawicielki II roku, we współpracy z I rokiem, podjęłyśmy
się organizowania uroczystości. Nieformalnym szefem przedsięwzięcia i osobą, która włożyła w prace związane z jubileuszem
najwięcej energii, był kolega z roku, Jerzy Marcinkowski. My
zajęłyśmy się przygotowaniem i redagowaniem antologii twórczości absolwentów. Książka powstała i myślę, że możemy być
z niej dumne.
Wydarzeniem zapowiadającym obchody jubileuszu były
warsztaty kreatywnego pisania z prof. Markiem Bieńczykiem,
zorganizowane w porozumieniu z Krakowskim Biurem Festiwalowym w ramach Festiwalu Conrada.
Jadwiga Graboś: Nigdy nie zapomnę tych kilku godzin.
Mój zeszyt napęczniał od zdań podkreślonych jako istotne. Profesor Bieńczyk to nie tylko znakomity pisarz, ale też skuteczny
nauczyciel warsztatu. Ma w sobie niezwykłą charyzmę. I był
osobą najczęściej wspominaną przez absolwentów w antologii.

Julian Kornhauser (pierwszy z lewej), Ewa Sonnenberg (stoi); 1995

Jubilatki, gospodarzy i gości. Uroczystość prowadzili Bronisław
Maj i Agata Puwalska. Kolejne dwa dni obchodów jubileuszu to
panele dyskusyjne, spotkania z wykładowcami (Agatą Tuszyńską
i Jackiem Bierutem) oraz absolwentami, prezentacja ostatnio
wydanych książek słuchaczy, w tym także antologii aktualnych
słuchaczy SLA Następni pod redakcją Jarosława Księżyka i Jerzego Franczaka. Po zmroku, przez trzy dni, wiersze słuchaczy
i absolwentów były wyświetlane na ul. Brackiej w ramach projektu „Wiersze na murach”.

Fot. Archiwum SLA

Krystyna Czarnecka: Jubileuszowy weekend zaczął się
benefisem prof. Gabrieli Matuszek-Stec. Szkoła Pisarzy to właśnie jej pomysł i dzieło. Pani Profesor to nie tylko uosobienie
wykładowcy najwyższej klasy, to także ktoś, kto uczył nas wnikliwości w spoglądaniu na świat i dzieła literackie. 15 listopada
2019 Piwnica pod Baranami wypełniła się po brzegi dobrą energią

Czesław Miłosz ze słuchaczami Studium Literacko-Artystycznego; 1997
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Jadwiga Graboś: Gdybym wcześniej wiedziała o Szkole Pisarzy w Krakowie, starałabym się o przyjęcie w poczet jej słuchaczy tuż po studiach, już w latach 90. Niestety, nie wiedziałam. I nie
chodzi tylko o fakt, że rozminęłam się z takimi wykładowcami, jak
Szymborska, Lem czy Miłosz. Chodzi bardziej o to, że na skutek
zdobytej wiedzy i umiejętności warsztatowych byłabym dziś
prawdopodobnie w innym miejscu na literackiej scenie. Dla wielu
absolwentów SLA było bodźcem do pełniejszego poświęcenia się
literaturze. Ewa Sonnenberg, Przemysław Owczarek, Weronika
Murek to jedni z najbardziej rozpoznawalnych absolwentów, ale
dodać należy, że przez ćwierć wieku z Gołębiej wyszło ponad
sto osób, które są bardzo aktywne na różnych polach pisarstwa:
dramatu, powieści, poezji.
Krystyna Czarnecka: Od jednej z nich ja dowiedziałam
się o istnieniu Szkoły Pisarzy na jakimś wieczorku poetyckim.
W SLA znajdują miejsce dla siebie ludzie w różnym wieku i różniący się wykształceniem. To nie ukończona polonistyka, lecz pa-

sja decyduje o wyborze studium. Jednocześnie to zróżnicowanie,
dotyczące także poziomu doświadczenia i doświadczania słowa,
pozwala na uczenie się od siebie. Dla niektórych z nas inni studenci byli pierwszymi czytelnikami. Informacja zwrotna na temat
własnej pracy literackiej to główne narzędzie warsztatowe w SLA.
Jadwiga Graboś: Z biegiem lat SLA nabiera mocy jak wino
i skutecznie konkuruje z różnorodnymi kursami kreatywnego
pisania. Tajemnica skuteczności tkwi zapewne w metodzie
i konsekwencji, a także różnorodności oferty. Celem studiów
jest inspiracja do tworzenia, wyzwolenie talentu i stworzenie
możliwości do publikacji.

Podczas zajęć ze Stanisławem Lemem; 2000

Fot. Archiwum SLA

Zakończenie roku akademickiego SLA z udziałem Macieja Słomczyńskiego
(czwarty z prawej), Jana Józefa Szczepańskiego (pierwszy z prawej),
czyta prof. Andrzej Borowski; 1996

Krystyna Czarnecka: W serii wydawniczej SLA, redagowanej
od 2007 roku przez prof. Gabrielę Matuszek, ukazują się książki
absolwentów, oprócz tego w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia
rozstrzygnięto IV edycję Konkursu im. Macieja Słomczyńskiego,
wkrótce będziemy mieli możliwość przeczytać nagrodzone utwory:
dwie powieści i zbiór opowiadań. W listopadzie 2019 roku została wydana obszerna pozycja SLApidarium. Antologia utworów
absolwentów Studiów Literacko-Artystycznych UJ na 25-lecie.
Wyjątkowy charakter tej publikacji polega nie tylko na tym, że
udało się w niej pokazać sylwetki twórcze 58 absolwentów. Książka
zawiera także ich wspomnienia z okresu studiów w Szkole Pisarzy.
Jeśli przeczytamy książkę według zasady: biografie, wspomnienia,
twórczość, otrzymamy niemal kompletny obraz SLA. W antologii
udało się zaprezentować twórczość absolwentów od pierwszego
rocznika (1996) do rocznika 2019. Mamy tu zarówno portret stu-

Wykład Olgi Tokarczuk (w środku) podczas wyjazdu do Zakopanego; 1999
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dentki i studenta SLA, portret wykładowców i metody nauczania
w SLA oraz efekty – utwory debiutantów oraz twórczość osób
z dużym już dorobkiem literackim.
Jadwiga Graboś: Dobrą tradycją szkoły jest coroczny zjazd
w Willi Literatów „Astoria”, tej samej, w której Wisława Szymborska dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla. Podczas
pobytu w Zakopanem słuchacze organizują wieczór autorski
w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie i szlifują warsztat
na zajęciach. I ja tam byłam, miód i wino piłam – chciałoby się
powiedzieć z nutą wzruszenia. Dwa lata minęły bardzo szybko.
Chociaż moja podróż z Lublina do Krakowa wiązała się z licznymi trudami, z dobrą energią wsiadałam do busa. Każdy zjazd
stawiał przede mną nowe wyzwania pisarskie, w grupie ścierały
się różne opinie i charaktery, dając mi przy okazji namiastkę
warsztatów krytycznoliterackich lub klubu dyskusyjnego. Wszystkich nas łączyła jedna potrzeba: pisać lepiej, trafiać w czułe
punkty i puenty. Zaskakiwać. Nie tylko wykładowcę, koleżanki
i kolegów z grupy, ale też siebie. Studia nie dają talentu, lecz pomagają rozwinąć potencjał, który jest w każdym z nas. Rozmowa
rekrutacyjna pozwala komisji rozpoznać czy to miejsce dla nas,

Fot. Archiwum SLA

10. rocznik Studium Literacko-Artystycznego w towarzystwie
prof. Gabrieli Matuszek-Stec (druga z lewej)

Warsztaty z Olgą Tokarczuk; 1999

dlatego nie ma tam osób z przypadku. Każdy ma wewnętrzny głos,
który tam może nabrać siły. Debiut poetycki, odwaga, wolność
w poszukiwaniu środków wyrazu, kontakty i przyjaźnie na resztę
życia – to mój bilans tuż po ukończeniu studiów. A to przecież
dopiero pierwszy krok.

przy Gołębiej. Puenty nie wolno podbijać butem – to zapamiętałam od dr Agaty Tuszyńskiej. Dobry wiersz rodzi się z prawdy
i uczuć – zrozumiałam na zajęciach z Romanem Honetem. Dramat
ma wymykać się konwencji i łamać stereotypy, wtedy działa
najmocniej – przekonywał Artur Grabowski. Chcesz napisać
świetną powieść? Wczuj się w bohatera, w jego konflikt i świat,
wyobraź go sobie w każdej godzinie dnia – to wiedza od Jacka
Bieruta. Wiersz powinien dążyć do nieprzypadkowych form:
napisanie sonetu zadanego na zajęcia z Miłoszem Biedrzyckim
okazało się niełatwe. Piotr Sommer, Karol Maliszewski, Robert
Ostaszewski, Grażyna Trela, Jędrzej Morawiecki, Michał Zabłocki, Katarzyna Trzeciak, dr Dorota Kozicka, Maria Malatyńska,
Jerzy Franczak – każda z tych osób dotknęła w pozytywny sposób
mojej wrażliwości. I już nic nie będzie jak przedtem. Szkoda, że
w indeksie nie mam podpisów Marka Bieńczyka i Olgi Tokarczuk,
którzy jeszcze niedawno byli wykładowcami SLA. Szczęście, że
jestem w drużynie i mogę pojechać na zjazd, kiedy tylko znów
zapragnę wsiąść w pociąg do Krakowa. To jedyne studia, które tak
naprawdę – jeśli tylko chcesz – nigdy się nie kończą, a przygoda
z pisaniem trwa i nabiera rumieńców.
Krystyna Czarnecka: Wyjaśnię, że twoje ostatnie zdanie nie
jest przenośnią i że nie chodzi ci o kolejny zjazd absolwentów, ale
o harmonogram zajęć, w których zawsze możemy uczestniczyć
po ukończeniu SLA.

Jadwiga Graboś: Co było najbardziej wyzwalające? Spotkanie mistrzów. Osób, które tworzą i publikują. Nagle miałam ich
w zasięgu własnej orbity, mogłam zadać pytania, omówić tekst,
usłyszeć rady, przestrogi, ogrzać się ich energią. To ważne. Nagle
człowiek dostaje drogowskaz, choć żadnych recept wciąż nie
ma w kieszeni. Nigdy się nie bój – przeczytałam na podwórku
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Krystyna Czarnecka: Dla mnie najistotniejsze było przełamanie wewnętrznego oporu przed prezentowaniem swoich prac
czytelnikom i wyrobienie nawyku szlifowania tekstu. W tym
kontekście krytyka stawała się konstruktywna, a przezwyciężanie
oporu wiązało się z poznawaniem własnych możliwości, braniem
odpowiedzialności za słowa, choćby były nieporadne, i poszukiwaniem jak najlepszych środków wyrazu.

Benefis prof. Gabrieli Matuszek-Stec, przemawia dziekan
Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska

SLAPIDARIUM. ANTOLOGIA UTWORÓW ABSOLWENTÓW
STUDIÓW LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH UJ NA 25-LECIE
pod redakcją Jadwigi Graboś, Krystyny Czarneckiej,
Mateusza Skuchy, Gabrieli Matuszek-Stec
Kiedy dwadzieścia pięć lat temu powstawały nasze –
pierwsze w Polsce – studia pisarskie, nie brakowało
sceptycznych głosów. Dziś jest odwrotnie: od kilku/
kilkunastu lat kursy i warsztaty creative writing zyskują
na popularności. Odbywa się ich coraz więcej, powstają kierunki studiów zawierające w swych programach
twórcze pisanie. Pisarska edukacja, kiedyś podejrzana,
dziś staje się oczywista. Jawnym dowodem niech będzie ta książka, zawierająca teksty absolwentów Podyplomowych Studiów Literacko-Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym pobierali „nauki”,
i ich krótkie wspomnienia, odsłaniające migawkowo
ten wyjątkowy fenomen, który dla wielu był nie tylko
szlifiernią talentu, ale także najwspanialszą życiową
przygodą. Prezentowany tom jest dziełem demokratycznym. Nie ma w nim (estetycznej ani żadnej innej)
cenzury, ponieważ każdy z zamieszczonych utworów
jest interesujący. Antologia zawiera teksty twórców,
którzy już zaznaczyli swoje miejsce na literackiej mapie, a także tych, których gwiazdy dopiero wschodzą,
albo miejsce swe w literaturze postrzegają skromniej.
Wszystkie czytałam z wielkim zainteresowaniem. Ileż
tu wspaniałych wierszy, ciekawej i świetnie napisanej
prozy, odkrywczych spostrzeżeń... Nie ukrywam też,
że wzruszyły mnie wspomnienia ich autorów – przywołały w pamięci wiele niezwykłych chwil, zdarzeń
i ludzi.
ze wstępu Gabrieli Matuszek-Stec

NASTĘPNI
pod redakcją Jarosława Księżyka
i Jerzego Franczaka
Powiedzieć o utworach, które zgromadzono w antologii, że różnią się między sobą – to nic nie powiedzieć.
Jak wiadomo, publikacje tego rodzaju odznaczają się
przede wszystkim rozmaitością; zgodnie z etymologią
(starogreckie anthos – kwiat, lego – zbieram) przypominają wielobarwny bukiet. Istnieje, co prawda, pewna
zewnętrzna okoliczność, która łączy autorów niniejszej
publikacji: wszyscy oni są słuchaczami Studiów Literacko-Artystycznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dzieli ich jednak cała reszta, najistotniejsza z punktu
widzenia psychologii twórczej: doświadczenia życiowe
i lekturowe, temperamenty, zainteresowania i obsesje.
Co więcej, z faktu uczęszczania na te same warsztaty
creative writing nie wynika żadna duchowa czy artystyczna wspólnota (nie mówię, oczywiście, o osobistych zażyłościach). Dzieje się tak dlatego, że szkoła
twórczego pisania wspiera indywidualne talenty, czyli
nakłania do rozwijania tego, co idiomatyczne (podejmowania najbardziej własnych tematów, poszukiwania
językowej swoistości), innymi słowy – właśnie do pielęgnowania i potęgowania różnic.
[...] Tak też rozumiem tytuł niniejszego tomu: słowo
„następny” nie musi wcale oznaczać „kolejny”. Pozostaje blisko spokrewnione z „następcą”. W tym sensie
autorzy niniejszego tomu to pisarki i pisarze przybywający po swoich wielkich poprzednikach i świadomi
owego „następstwa”, które jednak wcale ich nie ogranicza; dlatego właśnie potrafią mówić własnym głosem.
ze wstępu Jerzego Franczaka
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IMPRESSIONES

HISTORIA POWSTANIA KAMPUSU 600-LECIA
ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
U

dyscypliny naukowe. Rozbudowywano
uniwersyteckie gmachy, adaptowano
budynki, wznoszono nowe. W dyskusjach prowadzonych na Uniwersytecie
Jagiellońskim na przełomie lat 60. i 70.
XX wieku podkreślano wyjątkową pozycję
UJ w nauce polskiej i światowej. Zwracano
uwagę na olbrzymi potencjał badawczy
tkwiący w kadrze naukowej. Mówiono
o dorobku naukowym i dydaktycznym UJ
jako dobru całego narodu. Dalszy rozwój
Uniwersytetu nie stanowił tylko sprawy
lokalnego środowiska, ale leżał w interesie
ogólnopaństwowym. Jednak dla normalnego funkcjonowania dydaktycznego i prowadzania badań w oparciu o nowoczesną
aparaturę niezbędna była budowa „nowego
miasteczka uniwersyteckiego”.

Dzisiaj już niewiele osób pamięta
okoliczności i czas powstania idei budowy
Kampusu, a wspomnienia tych nielicznych niejednokrotnie bardzo się różnią.
Trudno obecnie jednoznacznie ustalić, kto
pierwszy na Uniwersytecie Jagiellońskim
zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia wielkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
na miarę XXI wieku. Tym bardziej nie da
się wskazać osoby, która jako pierwsza
zaczęła używać określenia „kampus uniwersytecki”.
W 1973 roku ówczesny rektor Mieczysław Karaś powołał zespół ds. planów
rozwoju Uniwersytetu. Po długich dyskusjach zespół przedstawił opracowanie
Perspektywy rozwoju UJ do roku 2000.
Zakładano, że do 1990 roku na nowym
Paweł Krzan

roczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 11 maja
2018, upamiętniające 654. rocznicę
założenia Akademii Krakowskiej, stanowiło symboliczny moment kończący
realizację programu budowy Kampusu
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonano tego, otwierając budynek Wydziału Chemii – ostatniej
inwestycji powstałej w ramach Programu Wieloletniego Budowy Kampusu.
Od momentu ufundowania Studium
Generale przez Kazimierza Wielkiego
w 1364 roku oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego całkowicie się zmieniło.
Rosła liczba studentów, wykładowców
i badaczy. Dynamicznie rozwijały się
istniejące nauki, powstawały nowe
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Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

kampusie znajdą się wszystkie jednostki
uniwersyteckie. W roku akademickim
1986/1987 pracowano nad prognozą
rozwoju Uczelni na najbliższe lata.
W pracach tych szczególną rolę odgrywał
komitet „Uniwersytet 2000”, kierowany
przez prof. Kazimierza Grotowskiego.
Jednocześnie specjalnie powołana komisja
zaprezentowała dokument zatytułowany
Program rozwoju Uniwersytetu do roku
2000. Przewodniczącym komisji opracowującej dokument był prof. Władysław
Grodziński, który przeszedł do historii UJ
jako osoba, dzięki której Senat Uczelni
zaczął podejmować konkretne uchwały
dotyczące nowej inwestycji. Prowadzone
działania skłoniły w kwietniu 1987 roku
krakowską Radę Narodową do zarezerwowania na cele przyszłego kampusu
terenu o powierzchni około 400 hektarów
w rejonie Pychowic. Tę decyzję władze
UJ zaakceptowały w styczniu następnego roku. Jednak wydarzenia polityczne
i społeczne z przełomu lat 80. i 90 XX
wieku ponownie odsunęły na dalszy plan
zamierzenia inwestycyjne UJ.
Na początku lat 90. XX wieku zakładano, że pierwszym budynkiem na nowym
kampusie będzie Instytut Biologii Molekularnej. W zgodnej ocenie był to najbardziej
dynamicznie rozwijający się instytut Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a mieścił
się w dzierżawionym budynku Seminarium
Śląskiego. Prowadzone w Instytucie badania
cieszyły się światowym prestiżem, pomimo
częstych zmian zajmowanych lokali, w których warunki pracy należały do jednych
z najtrudniejszych na UJ. W tę sprawę mocno zaangażował się rektor Aleksander Koj,
o czym wspominał później, opisując swoje
trzy kadencje na stanowisku rektora UJ.
W połowie lat 90. inwestycje planowane na obszarze zwanym odtąd III Kampusem wiązano już z jubileuszem 600-lecia
odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
obchodzonym w 2000 roku. Kampus miał
być główną inwestycją jubileuszową, obok
rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej. Pod
koniec pierwszej połowy lat 90. realne
kształty zaczęła przybierać koncepcja
utworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie
III Kampusu tzw. parku technologicznego.
Przedsięwzięcie umożliwiało integrację
środowiska naukowego oraz ścisłą współpracę z firmami przemysłowymi. Utworzenie parku technologicznego w Krakowie
stwarzało także ogromne możliwości rozwoju całego miasta, przyczyniając się do
wzrostu zatrudnienia w naszym regionie.

Zdawano sobie sprawę z ogromnych
kosztów, jakie należało ponieść na realizację III Kampusu. Planowane wydatki
znacznie przekraczały możliwości finansowe Uniwersytetu, miasta i województwa.
Przedsięwzięcie musiało uzyskać wymiar
ogólnopolski, co podkreślił rektor Franciszek Ziejka w swoim emocjonalnym
wystąpieniu w Filharmonii Krakowskiej
podczas uroczystych obchodów jubileuszu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego 1 października 2000 roku.
Niewątpliwie to przemówienie rektora
skłoniło ówczesnego premiera Jerzego
Buzka do zapewnienia całkowitego poparcia dla starań władz uniwersyteckich
oraz do złożenia deklaracji o skierowaniu
do Sejmu rządowego projektu ustawy
o wieloletnim finansowaniu przez państwo
budowy III Kampusu. W konsekwencji
w maju 2001 roku Sejm RP przyjął ustawę
o ustanowieniu Programu Wieloletniego
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Łączne nakłady w latach 2001–2010 oszacowano na
820 milionów złotych, z czego z budżetu
centralnego przeznaczono 600 milionów
złotych. W wyniku nowelizacji ustawy
w kwietniu 2009 roku przyjęto rok 2015
jako datę zakończenia inwestycji i podniesiono wysokość dotacji budżetowej do
kwoty 946 543 tysięcy złotych. Kolejna
nowelizacja, ze stycznia 2015 roku, wydłużyła termin realizacji programu do
2017 roku. Ostatecznie łączne nakłady
poniesione na realizację inwestycji w ramach programu wieloletniego wyniosły
1 006 796 063 złotych. Suma dotacji
zamknęła się kwotą 941 692 791 złotych,
przy zaangażowaniu środków własnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości
65 103 272 złotych.
Oprócz problemów natury finansowej jedną z zasadniczych kwestii było
przejęcie terenu, na którym zamierzano
realizować inwestycje. Do Gminy Kraków należał zaledwie 1 procent obszaru
przeznaczonego pod budowę kampusu,
a ponad 90 procent gruntu trzeba było
wykupić od osób prywatnych. Pierwszą
działkę udało się pozyskać rektorowi
Andrzejowi Pelczarowi drogą wymiany. Niezwykle pasjonująca jest historia
przejmowania przez Uniwersytet terenów
znajdujących się w rękach wojska. Natomiast opisanie procesu przejmowania
działek znajdujących się w prywatnych
rękach wymagałoby napisania osobnej
rozprawy.

Pomimo przeszkód wielkie wyzwanie,
jakim była budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, udało się doprowadzić do końca. Jego
realizacja zajęła około 20 lat i przypadła
na czas sprawowania funkcji rektora UJ
przez Aleksandra Koja, Andrzeja Pelczara,
Franciszka Ziejkę, Karola Musioła i Wojciecha Nowaka. W prace zaangażowanych
było wielu prorektorów, spośród których
w początkowym okresie wyjątkową rolę
odegrali Stanisław Hodorowicz, Wojciech
Froncisz i Marek Szymoński. Od momentu
podjęcia prac przygotowawczych, poprzez
kolejne etapy realizacji ta wielka inwestycja nieodłącznie związana była z osobą
kanclerza UJ Tadeusza Skarbka. Pomyślnie układała się współpraca Uniwersytetu
z władzami miasta, a także z politykami
małopolskimi, wśród których ogromne
znaczenie miały działania prowadzone
przez ministra Kazimierza Barczyka. Wysiłki podejmowane zarówno przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak
i wiele innych osób spoza niego doprowadziły do powstania kampusu zajmującego
obszar około 130 hektarów i ulokowanego
na skraju Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych, w odległości około
4 kilometrów na południowy zachód od
centrum Krakowa. Jego budowa pozwoliła
na rozwiązanie problemów lokalowych
UJ oraz wzmocniła znaczenie Krakowa
i całego regionu Małopolski jako ośrodka
naukowego nie tylko w Polsce, ale również
w Europie.
Po wielu latach dyskusji i tworzenia
najrozmaitszych koncepcji w 1998 roku
zaczęto wznoszenie pierwszego obiektu – Centrum Badań Przyrodniczych
i Aparatury Naukowej. Oddanie do użytku
i poświęcenie miało miejsce 28 czerwca
1999. W ten sposób rozpoczął się proces
realizacji inwestycji III Kampusu. Kolejnym obiektem był budynek Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
(Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii), przekazany do użytku w 2001
roku. W następnym roku uroczyście otwarto Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny,
a w kolejnym Instytut Nauk o Środowisku.
Dopiero pięć lat później, w 2008 roku,
użytkownicy mogli wprowadzić się do budynków Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej oraz Wydziału Matematyki
i Informatyki. W 2009 roku przekazano
do użytku gmach Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej oraz pierwszy
budynek Jagiellońskiego Centrum Inno-
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Aleja Wawelska na kampusie UJ

wacji (dwa kolejne w 2013). Dwa lata
później oddano gmach Instytutu Zoologii
i Badań Biomedycznych. W 2014 roku
otwarto dwie jednostki pozawydziałowe:
Małopolskie Centrum Biotechnologii oraz
Centrum Edukacji Przyrodniczej. Uroczyste otwarcie zespołu budynków Wydziału

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej miało miejsce w 2015 roku. W tym
samym roku uruchomiono Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS. Nowy budynek Instytutu Nauk
Geologicznych został oficjalnie otwarty
w 2017 roku, zaś ostatni – budynek Wy-

działu Chemii – w 2018 roku. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów
naukowo-dydaktycznych kampusu wynosi
około 104 tysięcy metrów kwadratowych,
a obiektów pozawydziałowych około 34
tysięcy metrów kwadratowych.
Historia budowy Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
tak się potoczyła, że symboliczne ukończenie tego dzieła miało miejsce w roku
jubileuszu 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Tym samym
kampus stał się żywym i najlepszym pomnikiem, jaki nasza Uczelnia wniosła do
polskiej nauki na 100-lecie odzyskania
niepodległości. 11 maja 2018, podczas
uroczystości Święta UJ symbolicznie
kończących budowę kampusu, rektor
Wojciech Nowak powiedział: Zakończył
się bardzo ważny etap w historii Uczelni,
który śmiało możemy nazwać „czasem
spełniających się marzeń”.

Piotr Franaszek

Instytut Historii UJ

Pomimo wielu inwestycji podjętych w związku z jubileuszem 600-lecia założenia Akademii Krakowskiej, obchodzonym w 1964 roku, Uniwersytet Jagielloński nadal borykał
się z poważnymi problemami lokalowymi. Taka sytuacja wymagała podjęcia działań
o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym, aby kwalifikacje, talent, doświadczenie i zaangażowanie kadry akademickiej mogły być jak najlepiej wykorzystane.

Jedyną szansę rozwoju dawała koncepcja budowy nowego kampusu. Idea ta pojawiła się już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX stulecia, ale dopiero na
przełomie wieków mogła przyjąć realny kształt. Wiązało się to z kolejnym jubileuszem – 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, który przypadał na 2000 rok.
Społeczność akademicka pragnęła, aby wielki jubileusz był połączony z realizacją
planów rozwoju i rozbudowy najstarszej polskiej uczelni. Takie działania wymagały
jednak nakładów przekraczających możliwości Uniwersytetu.

Przełom nastąpił w maju 2001 roku wraz z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Środki finansowe przekazane Uniwersytetowi na podstawie
tej ustawy umożliwiły budowę nowoczesnych obiektów badawczych i dydaktycznych
spełniających najwyższe światowe standardy. Symboliczne ukończenie dzieła nastąpiło w 2018 roku. Podczas uroczystości Święta UJ rektor Wojciech Nowak powiedział:
„Zakończył się bardzo ważny etap w historii uczelni, który śmiało możemy nazwać
czasem spełniających się marzeń”.

KAM P U S

W marcu 2020 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukaże
się publikacja pracy poświęconej historii powstania Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W miarę upływu czasu coraz mniej osób zna okoliczności i czas narodzenia się idei budowy tego kampusu. Niejednokrotnie te same
6 0 0- L EC I A
zdarzenia są odmiennie wspominane przez osoby zaangażowane w realizację tego
O
D
N OWI EN IA
wielkiego projektu. Dlatego też, aby czas i niepamięć zupełnie nie zatarły tej histoUNIWERSY TETU
rii, pojawił się pomysł jej opisania dla obecnych i przyszłych pokoleń.
JAG I EL LO Ń S K I EG O
Książkę opracował zespół autorów w składzie: prof. Piotr Franaszek, dr hab. Andrzej Synowiec, dr Aleksandra Arkusz i dr Wanda Łuczak. Praca składa się z trzech
zasadniczych części, uzupełnionych wstępem i zakończeniem. Pierwsza część została zatytułowana Trzeci kampus na trzecie tysiąclecie. W jej pierwszym punkcie
opisano okoliczności narodzenia się idei nowego kampusu uniwersyteckiego oraz
koncepcje jego budowy i lokalizacji, jakie pojawiały się od przełomu lat 60. i 70.
aż do połowy lat 90. XX wieku. Punkt drugi poświęcony został działaniom organizacyjnym oraz staraniom o finansowanie inwestycji prowadzonym od połowy lat 90.
ubiegłego wieku aż po pierwsze lata wieku XXI. Niezwykle pasjonująca jest historia
P I OT R F R A N A S Z E K
„zdobywania” przez Uniwersytet terenu pod inwestycję, co opisano w kolejnym
punkcie pierwszej części. Ostatni punkt prezentuje powstawanie infrastruktury na
kampusie i wokół niego. W dwóch następnych częściach scharakteryzowano proces powstawania kolejnych budynków. Część druga dotyczy gmachów poszczególnych wydziałów, natomiast w trzeciej części przedstawiono ośrodki pozawydziałowe wzniesione na kampusie. Opisując
poszczególne etapy realizacji inwestycji, starano się zachować porządek chronologiczny, według lat oddawania poszczególnych budynków do użytku. Zróżnicowany materiał źródłowy oraz ograniczone ramy publikacji powodują, że na opisy
poszczególnych obiektów można było przeznaczyć jedynie co najwyżej kilkanaście stron.
Celem pracy jest także ukazanie wkładu wszystkich osób, których los połączył z wielkim dziełem, jakim jest powstanie
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ocenie autorów należy przypomnieć te postacie, które
odegrały wyjątkową rolę w tym przedsięwzięciu, a ich życiorysy trwale wpisały się w historię Kampusu, a tym samym
w dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Praca powstała w oparciu o bardzo bogaty i zróżnicowany materiał źródłowy. Wiele cennych informacji wniosły również
rozmowy z osobami, które poświęciły swój czas na spotkania z autorami, opowiadając o działaniach i pracach związanych z powstaniem III kampusu i funkcjonowaniem poszczególnych obiektów. Książkę ilustruje około 200 fotografii ukazujących kolejne etapy powstawania tego ogromnego przedsięwzięcia.
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Na nowym kampusie o zachodzie słońca

Krzysztof Magda

Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11,
do końca lutego 2020 roku można oglądać
wystawę fotografii Jakuba Czartowskiego.
Autor jest laureatem wyróżnienia w konkursie fotograficznym Camera Jagellonica
2019, które otrzymał w kategorii Architektura – stare i nowe budynki UJ za pracę Na
nowym Kampusie o zachodzie słońca...
Konkurs fotograficzny Camera Jagellonica adresowany jest do społeczności
akademickiej i wszystkich sympatyków
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego
celem jest integracja środowiska akademickiego poprzez pokazanie architektury,
dokonań naukowców, życia studenckiego
oraz historii. Chodzi również o to, by za
pomocą fotografii pokazać, że Uniwersytet
to nie tylko najstarsza uczelnia w Polsce,
ale także miejsce, gdzie można realizować
swoje pasje oraz poznać niezwykłych ludzi
(informacje pochodzą ze strony internetowej konkursu: www.camerajagellonica.
uj.edu.pl).
W ramach trzeciej edycji konkursu
o nagrody i wyróżnienia walczyło ponad
100 prac, które oceniało jury w składzie:
dr Małgorzata Kistryn – autorka licznych
wystaw fotograficznych (Kolorowe serce
Włoch i Odbicia Włoch), Wojciech Matusik – fotograf i fotoedytor z „Dziennika
Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, oraz
Tomasz Markowski – specjalista fotografii
sportowej, związany z „Dziennikiem Polskim” i „Przeglądem Sportowym”.
Jakub Czartowski, autor wyróżnionej
pracy, pochodzi z Gdańska, ale zdecydował się kontynuować swoją edukację
w Krakowie i w roku akademickim
2019/2020 kończy studia magisterskie
na kierunku fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2015 roku współpracuje
z prof. Karolem Życzkowskim, zajmując
się zagadnieniami informacji kwantowej,
w szczególności zagadnieniami struk-

Jakub Czartowski wśród swoich fotografii prezentowanych na wystawie
Jakub Czartowski

W

Jakub Czartowski

JESIEŃ
NA KAMPUSIE
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tur dyskretnych na przestrzeni stanów
kwantowych oraz własnościami kanałów
kwantowych, takimi jak ograniczenia ich
entropii.
Fotografią zajmuje się hobbystycznie,
uwieczniając nie tylko zabytki architektury, ale również współczesne budownictwo,
interesujące zjawiska przyrody, pejzaże,
a nawet spektakularne doświadczenia
naukowe. W wolnych chwilach gra na
gitarze, uczy się języka japońskiego i czyta
książki. Mimo że pochodzi znad morza,
kocha górskie wycieczki, podczas których
ma szczególną okazję, by zrobić naprawdę
interesujące fotografie.
Na wystawie zaprezentowana została
praca wyróżniona w konkursie, ale także
fotografie wykonane przez Jakuba Czartowskiego na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na
zdjęciach znalazły się nowoczesne budynki uniwersyteckie, które autor zaprezentował w jesiennej odsłonie. Bo motywem
przewodnim pokazywanych zdjęć jest
właśnie jesienna aura, zachodzące słońce,
mgła, spadające liście, zapadający zmrok.

Zachód słońca, widok z kampusu

Maria Pawłowska

Biblioteka WFAIS UJ

Fot. Jakub Czartowski

Rotunda gmachu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Fontanna przed budynkiem Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
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CAMERA JAGELLONICA 2019

Anna
Anna Wojnar
Wojnar

Laureaci trzeciej edycji konkursu

Laureaci konkursu Camera Jagellonica 2019 z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem i jury; 14 listopada, Strefa Studencka w Collegium Kołłątaja

I miejsce w kategorii Architektura – Tomasz Świerszcz, Sidereum noc

I miejsce w kategorii Życie studenckie, Jan Gromko,
Iść pod słońce – rajd Collegium Physicum UJ
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Nagroda specjalna rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Tomasz Gawda, Dyskusja

I miejsce w kategorii Impresje – Krzysztof Kanclerz, Szachy
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I miejsce w kategorii UJ na świecie – Róża Ludwikowska, Parasolki

Nagroda specjalna Café Nauka UJ – Marcin Czarnowicz, Archeolog w piaskownicy

Wyróżnienie w kategorii Życie studenckie – Marta Łabędź,
Club Convivium

Wyróżnienie w kategorii Architektura – Jakub Czartowski,
Na nowym kampusie o słońca zachodzie...

Wyróżnienie w kategorii UJ na świecie – Marcin Czarnowicz,
W ruinach starożytnych budowli

MATER
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Wyróżnienie w kategoriiALMA
Impresje
– Paweł
Dudzik, Cisza przed burzą 97

60 LAT ZESPOŁU „SŁOWIANKI”

Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” w Auditorium Maximum; 23 listopada 2019

Fot. Anna Wojnar

Zespół „Słowianki” powstał w 1959 roku przy Katedrze Filologii Słowiańskiej UJ. Dała mu początek grupa kilkunastu studentek
Wydziału Filologicznego, zorganizowana przez pracownika naukowego, slawistę – Zdzisława Wagnera, zafascynowanego
folklorem Słowian południowych. Grupa ta wystąpiła po raz pierwszy 1 grudnia 1959 w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki
w Krakowie. W pierwszym okresie działalności „Słowianki” były zespołem wokalno-muzycznym, prezentującym folklor południowosłowiański, występującym pod nazwą Zespołu Pieśni Słowiańskiej UJ. Od 1965 roku, po zorganizowaniu grupy baletowej, „Słowianki” występowały jako Słowiański Zespół Pieśni i Tańca UJ. Od roku 1975 Zespół funkcjonuje pod nazwą: Zespół
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”. W pierwszym okresie działalności patronat nad zespołem sprawowało
Zrzeszenie Studentów Polskich. Od 1974 roku ZPiT „Słowianki” jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zespół jest członkiem Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej. Przez ponad 41 lat (w latach 1972–2013) Zespołem kierował Henryk Wolff-Zdzienicki. Od 2014 roku kierownikiem Zespołu jest Marta Wolff-Zdzienicka.
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Zespół ma obecnie w swoim repertuarze polskie
tańce narodowe – krakowiaka, kujawiaka, mazura, oberka i poloneza, a także tańce i pieśni
ludowe: biłgorajskie, górali szczawnickich, krakowskie, kurpiowskie, lubelskie, łowickie, przeworskie, rzeszowskie, sądeckie, górnego Śląska
i Śląska cieszyńskiego. „Słowianki” pozostają
wierne pierwotnej idei, popularyzując pieśni, tańce oraz melodie innych narodów słowiańskich.
W programie Zespołu są także kolędy i pastorałki. Repertuar jest więc bardzo różnorodny. Atrakcyjność podnoszą liczne cenne stroje ludowe,
w których „Słowianki” prezentują się na scenie.
Obok szerokiej gamy ludowych kostiumów z różnych regionów Polski, Zespół posiada oryginalne stroje ludowe, otrzymane w darze z Bułgarii,
Chorwacji, Macedonii, Rosji, Słowenii i Ukrainy.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu obecnej i minionych kadencji, pokolenia artystów „Słowianek” oraz liczna publiczność

Fot. Anna Wojnar

Od początku działalności Zespół wystąpił 3122 razy (1678 w kraju, 1444 za granicą), ma na swym koncie 115 tournée zagranicznych. [...] Największą liczbę występów zagranicznych odnotowały „Słowianki” we Francji – 333, we Włoszech – 191,
w Niemczech – 171, w Hiszpanii – 103, w Szwecji – 99 i w Belgii – 79.
Zespół „Słowianki” ma w swym dorobku dwie płyty analogowe i trzy płyty CD – wydane w Polsce, płytę CD wydaną w Japonii,
nagrania płytowe we Francji i we Włoszech, specjalne programy telewizyjne i radiowe. Posiada także bardzo dużo pochlebnych
recenzji prasowych.

W repertuarze Zespołu są przede wszystkim tańce i pieśni polskie oraz innych narodów słowiańskich

Członkami Zespołu są głównie studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich wyższych uczelni,
w tym również studenci zagraniczni polskiego pochodzenia. [...] Corocznie do Zespołu trafia kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy uczestnicząc w zajęciach artystycznych, próbach, a potem występach – mają okazję do bezpośredniego obcowania z ludową
kulturą. W okresie dotychczasowej działalności Zespołu „przygodę artystyczną” w „Słowiankach” miało okazję przeżyć blisko
3400 osób.
Niezmiernie ważne są też kontakty koleżeńskie wewnątrz Zespołu. Zaowocowały one licznymi trwałymi przyjaźniami i już ponad
sześćdziesięcioma małżeństwami.
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KANTOR W OBIEKTYWIE KONRADA POLLESCHA
nikatowe fotografie reportażowe
Konrada Pollescha, dokumentujące
proces powstawania jednego z najważniejszych spektakli Tadeusza Kantora
Nigdy tu już nie powrócę oraz jedyne
w swoim rodzaju portrety twórcy teatru
Cricot 2 można do 1 marca 2020 oglądać
na niecodziennej wystawie zorganizowanej w Nowohuckim Centrum Kultury.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało
w ramach wydarzenia „Siła fotografii”.
Ekspozycji towarzyszy pięknie wydany
i bogato ilustrowany katalog ze wstępem
artysty i tekstem Katarzyny Fazan.
Uroczyste otwarcie wystawy 23 stycznia 2020 zgromadziło tłumy sympatyków
twórczości Konrada Pollescha, naszego
byłego redakcyjnego kolegi, autora
71 okładek czasopisma „Alma Mater”,
a także setek zdjęć publikowanych na jego
łamach w latach 1996–2007. Podczas wernisażu, uatrakcyjnionego występem wirtuoza i popularyzatora gry na gitarze klasycznej Jana Oberbeka, Konrad Pollesch
dzielił się z przybyłymi na wystawę gośćmi swoimi wspomnieniami ze spotkań
z Tadeuszem Kantorem, z którym współpracował w latach 1987–1990, dokumentując działania teatru Cricot 2.
– Kiedy Tadeusz Kantor zaproponował
mi, bym uczestniczył w próbach spektaklu
„Nigdy tu już nie powrócę” i dokumentował
je, wahałem się, czy zaproszenie to przyjąć,
jako że nigdy nie uprawiałem fotografii
reportażowej, a to były zdjęcia stricte
reportażowe, na dodatek w bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych.
W tamtych czasach robienie takich zdjęć
było zatem nie lada wyzwaniem. Zgodziłem
się jednak, prosząc, by Mistrz pozwolił mi
zrobić również reżyserowane przeze mnie
zdjęcia, w moim oświetleniu i na moim tle –
opowiadał Konrad Pollesch.
– Po wywołaniu filmów zrobiłem odbitki reżyserowanych przeze mnie zdjęć, poszedłem na Kanoniczą i dałem je Kantorowi.
Artysta dokładnie je obejrzał i spytał, ile mi
ma za nie zapłacić. „Nic, Panie Profesorze
(lubił, by tytułować go profesorem, którym
rzeczywiście przez jakiś czas w Akademii
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Konrad Pollesch

U

Bardzo lubiłem rozmowy z Mistrzem w jego pracowni przy ulicy Siennej, w Cricotece czy w kawiarni Noworolskiego, gdzie mnie zapraszał na kawę. Jeśli dziś czegoś żałuję, to tego, że nie nagrywałem naszych
rozmów i nie robiłem zdjęć, ale wydawało mi się to wówczas niestosowne, za bardzo wkraczające w intymność naszych kontaktów. Raz tylko wyciągnąłem aparat i siedzącemu na Rynku, patrzącemu przed
siebie Kantorowi zrobiłem zdjęcie, zbliżenie twarzy na tle Sukiennic, a potem artysta spojrzał na mnie
z aprobującym uśmiechem i zrobiłem drugie, właśnie kiedy na mnie patrzy, moim zdaniem jedno z najlepszych – wspominał podczas otwarcia wystawy Konrad Pollesch.

Paweł Moczarski

Paweł Moczarski

Anna Bubula

Uroczyste otwarcie wystawy Kantor; od lewej autor Konrad Pollesch; kurator wystawy
Monika Stachnik-Czapla, dyrektor NCK Zbigniew Grzyb oraz Jan Oberbek

Anna Bubula

Sztuk Pięknych w Krakowie był, dopóki
go minister Włodzimierz Sokorski nie wyrzucił za krytykowanie narzucanego przez
ówczesne partyjne władze tak zwanego
realizmu socjalistycznego), nie zrobiłem
tych zdjęć dla pieniędzy, ale z ogromnego
mojego szacunku dla Pana i dla tego,
co Pan robi” – odrzekłem. Poderwał się
od stołu, pobiegł na salę, gdzie wisiała
wystawa jego rysunków, pięknie oprawionych w dębowe ramki, zdjął jeden z nich
i wręczając mi go, zapytał: „Czy to Pana
satysfakcjonuje?”. „Ogromnie, ale proszę
mi napisać, że to dla mnie” – odpowiedziałem. Odwrócił rysunek i na czarnym
tle białą kredą napisał: „P. Konradowi –
Tadeusz Kantor, 28 X 1987”. To był dzień
jego imienin.
Konrad Pollesch jest autorem ponad
40 indywidualnych wystaw organizowanych w wielu miastach w Polsce, a także
za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Austrii,
Belgii, Szwajcarii i Izraelu.
Warto przypomnieć, że artysta fotografował także profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, między innymi Henryka
Barycza, Józefa Andrzeja Gierowskiego,
Aleksandra Koja, Karola Estreichera,
Tadeusza Ulewicza, Alojzego Gołębiewskiego, Józefa Wolskiego, Andrzeja Pelczara. Ich portrety zaprezentował w 1986
roku na wystawie W todze i prywatnie,
zorganizowanej w gotyckich salach na
parterze Collegium Maius. Natomiast
w grudniu 2003 roku 64 fotopastisze
malarskie jego autorstwa eksponowane

Autor wystawy na tle swoich fotografii

były w podziemiach Collegium Maius na
wystawie Antenaci naszych wielkich. Z dobrze poinformowanych źródeł wiadomo,
że kolejnej wystawy Konrada Pollescha

Konrad Pollesch podpisuje towarzyszący wystawie katalog

w najstarszym uniwersyteckim gmachu
można spodziewać się już niebawem...

Rita Pagacz-Moczarska
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Tomasz Markowski

Od 20 grudnia 2019 Muzeum Książąt Czartoryskich, oddział Muzeum
Narodowego w Krakowie, zaprasza do zwiedzania niezwykłej kolekcji pamiątek narodowych i wyjątkowych dzieł sztuki, w tym słynnej
Damy z gronostajem Leonarda da Vinci i Krajobrazu z miłosiernym
Samarytaninem Rembrandta van Rijna. Po prawie dziesięciu latach
cenne eksponaty ponownie udostępniono zwiedzającym. Można je
oglądać w 26 salach wyremontowanego budynku przy ul. Pijarskiej.

Uroczyste otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich odbyło się 19 grudnia 2019

Rita Pagacz-Moczarska

MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH PONOWNIE OTWARTE

NIETYPOWY PREZENT URODZINOWY

Maciej Rudy

la wielbicieli twórczości Kazimierza Wiśniaka była to
prawdziwa uczta. W jednym miejscu przez ponad dwa
miesiące, od 1 grudnia 2019 do końca lutego 2020 roku, można
było podziwiać unikatowe prace artysty z różnych okresów jego
działalności i cieszyć oczy ogromem najróżniejszych bibelotów,
będących kiedyś jego własnością. A wszystko to za sprawą dwóch
krakowskich kolekcjonerów: Macieja Rudego i Hieronima Sieńskiego, od wielu lat skrupulatnie gromadzących dorobek znanego
polskiego rysownika, współtwórcy Piwnicy pod Baranami.
Wcześniej swoje zbiory prezentowali, między innymi w Mińsku Mazowieckim, Jarosławiu, Klubie Aktora w Krakowie czy
Bibliotece Głównej AGH. Tym razem do zorganizowania kolejnego
przedsięwzięcia skłoniła ich szczególna okazja – 88. urodziny
Kazimierza Wiśniaka, przypadające 11 grudnia 2019.
W tajemnicy niemalże przed całym światem przygotowali
wystawę Jubileuszowy Wiśniak – niecodzienny prezent, którym
obdarowali artystę 30 listopada 2019. Niespodzianka udała się
znakomicie, bo organizatorzy użyli podstępu. Zaprosili Jubilata
nie na poświęconą mu wystawę, tylko na obchodzone tego dnia
andrzejki...

Sabina Olszyk

D

Kazimierz Wiśniak zaskoczony niespodzianką; 30 listopada 2019

Fragment wystawy z leżącymi
na biurku ulubionymi przedmiotami
Kazimierza Wiśniaka
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Sabina Olszyk

Niespodzianka udała się znakomicie

ności skierować na zaaranżowane miejsce
pracy Mistrza, na jego biurko z leżącymi
na nim ulubionymi przedmiotami: filiżanką z kawą, osobistymi dokumentami,

Wystawa zorganizowana została w jednym z pomieszczeń biurowych Wydawnictwa Vandre,
jego prezes Władysław Andreasik pierwszy z lewej
Maciej Rudy

Moment przecięcia wstęgi

Sabina Olszyk

Sylwia Puchała

Radości było co niemiara. Artysta
był autentycznie zaskoczony. Podobnie
zresztą jak część przybyłych na wernisaż
gości, bo tylko nieliczni z nich zostali
wtajemniczeni...
Miejscem ekspozycji stało się jedno
z pomieszczeń biurowych, udostępnione
przez zaprzyjaźnione z artystą Wydawnictwo Vandre, wydające jego książki.
Wystawa została pomyślana tak, by
uwagę zwiedzających w pierwszej kolej-

różnymi rysunkami, ręcznie wykonaną
ośmiostronicową książeczką Markiza –
edytorskim cudo – zawierającą monolog
wykonywany w Piwnicy pod Baranami,
oryginalną, ołówkową wersją „Kuriera
Lanckorońskiego” – czasopisma, którego
każdy numer co do słowa wykonywany
jest przez artystę ręcznie (bo dopiero
później podlega komputerowej obróbce), a także... z miesięcznikiem „Alma
Mater” (!).
Nad biurkiem wzrok przyciągała oryginalnie oprawiona praca Widok z okna,
przedstawiająca autentyczny widok z okna
Kazimierza Wiśniaka.
Wśród 88 oryginalnych dzieł artysty
wyeksponowanych przez kolekcjonerów
były, między innymi, projekt scenografii do baletu Jezioro łabędzie Piotra
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Czajkowskiego (1958–1959), projekty
kostiumów do baletu Pietruszka Igora
Strawińskiego (1958), projekty scenografii do dramatu Sześciu z Calais Artura
Marii Swinarskiego (1959), a także portret
Wiesława Dymnego, narysowany węglem
najprawdopodobniej w październiku 1953
roku, kiedy obydwaj rozpoczęli studia na
Akademii Sztuk Plastycznych (obecnie
Akademii Sztuk Pięknych) i w akademiku
mieszkali w jednym pokoju. Ciekawostką
były dwa zupełnie nieznane dzieła pochodzące z okresu młodzieńczego artysty:
Pelargonia z 1953 roku i Drzewo z roku
1954 (tusz, gwasz). Warto też dodać, że
najstarsza z zaprezentowanych prac –
portret matki artysty Siedząca przy stole –

Fragment
ekspozycji

Maciej Rudy

Uczestnicy wernisażu

funkcjonuje więc teraz w trzech odsłonach:
w formie rękopisu, książki drukowanej
oraz książki cyfrowej, która dostępna jest
pod adresem: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=244187&from=&dirids=1&ver_id=&1p=2&Q1=. Należy dodać,
że artysta podarował też Bibliotece Jagiellońskiej wiele swoich rysunków, plakatów
i kilka unikatowych zeszytów-dzienników,
w których niezwykle pięknym kaligraficznym pismem i rysunkami w bardzo oryginalny sposób uwiecznił wiele lat swojego
życia i pracy. W grudniu 2016 roku, z okazji
85. urodzin artysty, w sali wystawowej BJ
odbyła się poświęcona mu wystawa zatytułowana Życie jest piękne... i chwalę to sobie.
Silne związki artysty z najstarszą polską
uczelnią i Krakowem dokumentowały na
wystawie liczne fotografie, okolicznościowe

Sabina Olszyk

powstała w 1948, a najnowsza w 2019
roku, dzieli je zatem 71 lat. To piękny
dowód na to, że artysta jest nieustająco
wierny swojej pasji.
Uwagę zwiedzających przyciągały
również Plan Krakowa z lat 50. XX wieku,
liczne plakaty, zaproszenia, okazjonalne
rysunki oraz bibeloty związane z artystą.
Sporą część zbiorów stanowiły materiały
dotyczące związków Kazimierza Wiśniaka
z Piwnicą pod Baranami oraz jego ukochaną Lanckoroną.
Maciej Rudy i Hieronim Sieński zebrali też książki napisane i zilustrowane przez
Jubilata. Wszystkie były na wyciągnięcie
ręki, każdą można było do woli przeglądać, kartka po kartce.
Kolekcjonerzy zgromadzili też sporo
dowodów na silne więzy łączące Kazimierza

zaproszenia, foldery oraz miesięcznik „Alma
Mater” nr 103, 160, 189–190, 200, 204–205,
208 i 213–214.
Kazimierzowi Wiśniakowi ten nietypowy prezent urodzinowy bardzo się spodobał. Oglądał go wiele razy z przyjaciółmi
i znajomymi. Ale także sam ze wzruszeniem konstatował każdy jego szczegół.
Żal, że ta jubileuszowa ekspozycja jest
już niedostępna dla zwiedzających. Ale
może powstawać będą kolejne wspólne,
zaskakujące projekty Macieja Rudego
i Hieronima Sieńskiego? Tak ciepłe
przyjęcie wystawy Jubileuszowy Wiśniak
sprowokowało kolekcjonerów do refleksji
i marzeń. Ciekawe więc, czym nas jeszcze
zaskoczą...

Rita Pagacz-Moczarska

Wiśniaka z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Warto bowiem przypomnieć, że 3 czerwca
2013 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach Salonu Literackiego
Jagiellonki, odbyła się promocja albumu
Życie ze sztuką splecione, obrazującego
dorobek artystyczny słynnego rysownika.
Dyrektor Biblioteki prof. Zdzisław Pietrzyk
zaprezentował wówczas zgromadzonym
podarowany Bibliotece przez Kazimierza
Wiśniaka niezwykły, bo istniejący w postaci
zwoju, rękopis tej książki. Poinformował
także, że artysta zgodził się na wprowadzenie
tej publikacji do Jagiellońskiej Biblioteki
Cyfrowej, co odbyło się na oczach uczestników spotkania. Życie ze sztuką splecione

Sabina Olszyk

Jubileuszowy plakat z okazji wystawy
poświęconej Kazimierzowi Wiśniakowi

Organizatorzy wystawy Maciej Rudy (po lewej) i Hieronim Sieński (po prawej)
w towarzystwie Kazimierza Wiśniaka
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DZIEJE STUDENCKIEGO TEATRU 38
T

Fot. S. Dziedzic, T. Skoczek, Teatr 38, Kraków 2018

eatr STU z Krzysztofem Jasińskim czy
Teatr KTO Jerzego Zonia świadczą
swą obecnością o wadze kulturalnego ruchu studenckiego drugiej połowy XX wieku, a właściwie czterech dekad, począwszy
od lat 50. Jednak to Teatr 38 powstał jako
pierwszy, osiągając w najlepszym dla siebie okresie szczyty profesjonalizmu. Przechodząc przez Rynek Główny, obok też
już legendarnego Klubu pod Jaszczurami,
trudno nie zauważyć szyldu teatru. Góruje
nad bramą kamienicy nr 8, choć teatru nie
ma już od roku 1992, a sala teatralna została przez współczesnych użytkowników
przebudowana i straciła walory dawnej
przestrzeni teatralnej. A szkoda!
Waldemar Krygier (1928–2006),
Andrzej Skupień (1936–1989) i Piotr
Szczerski (1953–2017) to liderzy Teatru 38, tworzący pod tym szyldem
właściwie trzy odrębne autorskie teatry,
w różnych okresach dziejowych PRL na
przestrzeni trzech dekad. Dziejom teatru
poświęcona została książka Stanisława
Dziedzica i Tadeusza Skoczka Teatr
38. Warto zaznaczyć, że autorzy przez

Na okładce książki fotografia przedstawiająca zdejmowanie tablicy „Teatr 38” z kamienicy przy Rynku
Głównym 8 po 33 latach istnienia teatru w tamtym miejscu. Od lewej: Marek Pyś, Krzysztof Papka
i Jan Molicki

Janina Koneczna-Błońska w roli Leni – żony
woźnego (spektakl „Proces” według Franza Kafki)
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wiele lat śledzili poczynania artystyczne
tego teatru (w kilku spektaklach czynnie uczestniczyli jako aktorzy), czego
wynikiem były wcześniejsze publikacje
poświęcone temu zjawisku. Książka jest
swoistą klamrą, zwieńczającą pracę badaczy nad Teatrem 38, choć pewnie ostatnie
słowo na temat historii tego teatru jeszcze
nie padło. Autorzy książki zgromadzili
w niej wiele materiałów i dokumentów,
a także, specjalnie na potrzeby wydawnictwa, wspomnienia aktorów, reżyserów
i scenografów.
Teatr 38 powstał w 1956 roku z Małego Teatru Akademickiego działającego
przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Bez
wątpienia początkiem procesu jego two-

rzenia było pojawienie się przy spektaklu,
w efekcie zatytułowanym Gałczyński 38,
Waldemara Krygiera – artysty malarza,
grafika, scenografa, w końcu reżysera.
Krygier miał w pierwotnym zamyśle być
tylko scenografem spektaklu. Jego zasługą było znalezienie własnego miejsca na
działalność teatru przy Rynku Głównym 8,
gdzie trwał do 1989 roku. Pierwszy kreator Teatru 38 był ostatecznie reżyserem
wszystkich zaprezentowanych do 1960
roku spektakli. Okazywał wprawdzie
dyktatorskie zapędy, co doprowadziło
do buntu w zespole i w konsekwencji do
wymuszonego odejścia Krygiera, ale poziom artystyczny został ustawiony bardzo
wysoko. Był to czas, kiedy z Teatrem 38

Popremierowe spotkanie w Teatrze 38. Od lewej: Waldemar Krygier, Krystyna Gonet, NN,
Jan Błoński i Andrzej Skupień

połączenia administracyjnego Teatru 38
z odnoszącym spektakularne sukcesy
artystyczne Teatrem STU Krzysztofa
Jasińskiego, co miało zmaterializować
się w decyzji Rady Okręgowej ZSP
w Krakowie, rozwiązującej struktury obu
teatrów, postanawiającej jednocześnie na
ich łonie powołać jeden środowiskowy
teatr studencki, a na jego czele postawić
kol. Krzysztofa Jasińskiego, dotychczasowego kierownika Teatru STU. Od decyzji
odwoływano się do Rady Naczelnej ZSP
w Warszawie, na czele której stał wówczas Stanisław Ciosek. Zakwestionowanie, a w konsekwencji odrzucenie decyzji

o rozwiązaniu Teatru 38 nie zatrzymało
jednak postępującego artystycznego
upadku Teatru 38 i w efekcie doprowadziło do zawieszenie jego pracy w 1974 roku.
Przerwa w działalności trwała pięć lat.
Światło w tunelu dla Teatru 38 pojawiło
się wraz z osobą Piotra Szczerskiego, który
za zgodą części dawnych aktorów „38”
premierą spektaklu Beckett dnia 24 marca
1979 reaktywował Teatr 38 w dawnej siedzibie przy Klubie pod Jaszczurami. Niestety, wieńczony sukcesami artystycznymi
czas był krótki. Stan wojenny 13 grudnia
1981 przerwał i zawiesił działalność teatru.
Próby powrotu do pracy scenicznej podjęto

Fot. S. Dziedzic, T. Skoczek, Teatr 38, Kraków 2018

związany był Jan Błoński, którego można
zapewne uważać za jednego z głównych
inspiratorów programowych tej studenckiej sceny. Teatr zwrócił jego uwagę,
bo w latach 50. zdecydowana większość
ówczesnych teatrów studenckich ciążyła
ku kabaretowi, „38” był teatrzykiem
dramatycznym, repertuarowym – napisał
we wspomnieniu o Teatrze 38. W programach publikowane były jego teksty,
a przy realizacji spektaklu Zejście aktora
Ghelderode’a oparto się na jego tłumaczeniu. W repertuarze znalazły się wówczas
spektakle Becketta, prezentowanie których
na scenach teatrów instytucjonalnych blokowała cenzura.
Następcą Waldemara Krygiera w 1960
roku został wyróżniający się aktor Teatru 38 Andrzej Skupień, który przez
siedem lat prowadził teatr, utrzymując
jego wysoki poziom. Mówi się wręcz, że
czasy Skupnia to „lata tłuste Teatru 38”,
które trwały do 1965 roku. W tym okresie
w Teatrze 38 pojawił się Helmut Kajzar,
przyszły wybitny reżyser, który odcisnął
wyraziste piętno na repertuarze teatru.
Kryzys przyszedł wraz z przerwą w pracy spowodowaną remontem kamienicy
i odejściem z Teatru 38, mniej więcej
w tym samym czasie, zarówno Andrzeja
Skupnia, jak i Helmuta Kajzara. W kolejnych latach zabrakło dynamicznego
i wyrazistego lidera teatru oraz narastały
kłopoty z organizatorem teatru: Radą
Okręgową Związku Studentów Polskich
i Centrum Kultury „Jaszczury”, które
chciały narzucić teatrowi powinności programowe. Wówczas też pojawiła się idea

Stara baśń, w roli Dobka – Kazimierz Feldo

W 1962 roku do zespołu Teatru 38 dołączył
Helmut Kajzar. Reżyserował tu pięć premier

Dwie przygody Lemuela Guliwera
– w roli tytułowej Andrzej Supień
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S. Dziedzic, T. Skoczek, Teatr 38, Kraków 2018

Piotr Szczerski. Teatralne pasje działania towarzyszyły mu od dzieciństwa, bo były spuścizną rodzinnych tradycji

Wikimedia

już w lutym 1982 roku. Ponieważ organizator teatru, SZSP, formalnie nie działał,
z pomocą prof. Jana Błońskiego, pełniącego
funkcję prorektora UJ do spraw młodzieży,
Uniwersytet Jagielloński przyjął pod swe
opiekuńcze skrzydła studencki Teatr 38.
Pasmo jego sukcesów w Polsce i podczas
różnych zagranicznych festiwali nie odsunęło zagrożenia, jakie ponownie wyszło
z łona RO SZSP i Studenckiego Centrum
Kultury „Pod Jaszczurami”. Na 15 marca
1989 roku wyznaczyli termin opuszczenia
przez teatr lokalu, który wyegzekwowany
został w lipcu 1989 roku. Nie pomogły
polemiki prasowe, interwencje urzędników
miejskich. Teatr działał odtąd gościnnie
w SCK „Rotunda”, na scenach festiwalowych w kraju i za granicą. Podejmował
bezustanne próby powrotu na stare miejsce
w historycznej siedzibie Pod Jaszczurami.
Jednak trwanie w atmosferze ciągłego
zagrożenia nie wpływało pozytywnie na
zespół i poziom artystyczny spektakli.
Gdy Piotr Szczerski przyjął w 1992
roku propozycję objęcia stanowiska
dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a zespół
nie był w stanie wyłonić jego następcy, postanowiono zawiesić
działalność i tym samym zlikwidować – ostatecznie – Teatr 38.
Teatr to nie tylko instytucja, jej szefowie i reżyserzy.
To nade wszystko repertuar
i aktorzy. Czytając książkę
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Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka,
należy pamiętać, że mamy do czynienia
z teatrem studenckim, a więc amatorskim.
Tymczasem dobierany przez reżyserów
repertuar do łatwych nie należał i – jestem przekonany – w tamtych czasach nie
wszystkie zespoły profesjonalne byłyby
w stanie go zrealizować. Na taką repertuarową odwagę mogli sobie pozwolić
kreatorzy tej klasy co Kajzar, Skupień,
Krygier, a w końcu Szczerski. Autorzy
monografii Teatr 38 udokumentowali
wszystkie spektakle zrealizowane przez
teatr w czasie jego scenicznej aktywności.
W zestawieniu repertuarowym znajdziemy
73 pozycje autorstwa takich znakomitości,
jak Konstanty I. Gałczyński (Gałczyński
38), Samuel Beckett (Czekając na Godota, Końcówka, Akt bez słów), Stanisław
Dygat (Najkrótsze opowiadania), Michel
de Ghelderode (Krzysztof Kolumb), Roger
Vailland (Dziwna zabawa), Krzysztof K.
Baczyński (Serce jak obłok), Jan Potocki
(Parady), Dante Alighieri (Boska Komedia – Piekło), Jerzy Harasymowicz (Papuga Zwierzyńca), Frederico Garcia Lorca
(Romanca księżycowa), Eugéne Ionesco
(Amadeusz), Jean Genet (Pokojówki),
Juliusz Słowacki (Samuel Zborowski),
Sergiusz Jesienin (Spowiedź chuligana),
Stanisław Wyspiański (Sędziowie), August
Strinberg (Sonata widm) czy Wiliam Szekspir (Hamlet) i inne. A aktorzy? Byli nimi
studenci, dzisiaj często wybitni naukowcy,
profesorowie uczelni, jak prof. Józef Lipiec czy prof. Ryszard Przewłocki. Wielu
z nich na stałe związało się ze sceną, jak
Jerzy Cnota, Jan Güntner, Bogdan Hussakowski, Maciej Prus, Marek Pyś, Mieczysław Święcicki czy Violetta Zmarlak i inni.
Idea stworzenia monografii Teatru 38
przez Stanisława Dziedzica i Tadeusza

Skoczka to jedno z niewielu jakże ważnych wydarzeń utrwalających i dokumentujących wycinek fenomenu tamtych
czasów: kultury studenckiej. Autorzy
napisali historię Teatru 38 na podstawie
dostępnych dokumentów, przede wszystkim recenzji rozsianych w prasie, tekstów
publicystycznych i polemicznych, jakie
powstawały na kanwie ich spektakli.
Dotarli do aktorów, reżyserów i scenografów, spisując ich teatralne wspomnienia.
W końcu przypomnieli biografie artystyczne 39 najważniejszych i najwybitniejszych
postaci z „38”. Na rzetelność faktograficzną pracy zwraca uwagę jej recenzent,
prof. Bogusław Nierenberg, stwierdzając,
że autorzy dokonali analizy krytycznej
rozmaitych źródeł, co pozwoliło im na wnikliwy, a jednocześnie nad wyraz rzetelny
opis zdarzeń i osób. A znany krakowski
publicysta kulturalny Wacław Krupiński
dodaje, że ich praca to przykład badawczej konsekwencji, a dzięki rzetelności
ich kwerendy poznajemy nie tylko dzieje
tego teatru, ale i liczne opinie prasy,
echa zagranicznych wojaży, jak i głosy
artystów na tej scenie pracujących. Tekst
książki dopełniony jest unikatowymi
archiwalnymi fotografiami ze spektakli
teatralnych, programów przedstawień
i plakatów, zbieranymi latami przez autorów. Monografia Teatru 38 jest jedną
z ważniejszych książek poświęconych
dziejom krakowskiego teatru w XX wieku. I jak pisze we wstępie do książki prof.
Marek Karwala, trudno sobie wyobrazić,
aby przyszli badacze studenckiego ruchu
teatralnego, jaki rozwijał się w ciągu
kilku dekad po zakończeniu drugiej wojny światowej, mogli pomijać w swoich
naukowych peregrynacjach niniejsze
opracowanie.
Warto w tym miejscu nadmienić, że
w Bibliotece Kraków, nota bene kierowanej przez dr. Stanisława Dziedzica, od
kilku miesięcy trwają prace nad zdigitalizowaniem wydawnictw i materiałów – ocalałych dokumentów
– życia studenckiego w Krakowie. Zarchiwizowane zostaną
nie tylko popularne czasopisma, jak dwutygodnik
„Student” czy kwartalnik
„Powiększenie”, ale także maszynopisy tekstów
z zaznaczonymi ingerencjami cenzury.

Janusz M. Paluch

PREZENTACJA HISTORII
KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII
W

Fot. Jerzy Sawicz

Instytucie Stomatologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM 12 listopada
2019 otwarto Galerię na Schodach „Pokolenia” – graficzną prezentację historii
krakowskiej stomatologii. Uroczystość
odbyła się z udziałem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha
Nowaka. Galeria stanowi część ekspozycji muzealnej Instytutu. W organizację
przedsięwzięcia zaangażowanych było
wiele osób, a w szczególności kierownik
Katedry Historii Medycyny prof. Ryszard
W. Gryglewski, były dyrektor Instytutu
Stomatologii UJ prof. Stanisław Majewski,
obecna dyrektor IS prof. Joanna Zarzecka
oraz dyrektor UKS Marek Szwarczyński. Otwarcie Galerii stało się okazją do
zaprezentowania uczestnikom spotkania
uporządkowanych po latach zbiorów muzealnych, wyeksponowanych obecnie w odnowionych pomieszczeniach na poddaszu
siedziby IS. Zgromadzono tam kolekcje
dawnych narzędzi, urządzeń i publikacji
stomatologicznych oraz wszystkie wydaw-

nictwa, które powstały w Instytucie Stomatologii w Krakowie.
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przypomniał historię utworzenia Instytutu Stomatologii
w okresie powojennym i podkreślił pokoleniowy charakter dorobku uniwersyteckiej stomatologii
krakowskiej. Dyrektor IS prof.
Joanna Zarzecka zwróciła uwagę
na fakt, że miarą nowoczesności
jest również troska o świadectwa
przeszłości budujące tożsamość
współczesnych pokoleń. Profesor
Stanisław Majewski, w oparciu
o skrótowo przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii
krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej, opowiedział o poRektor UJ prof. Wojciech Nowak wpisujący się
wstawaniu kolekcji muzealnej
do księgi pamiątkowej Muzeum Instytutu Stomatologii UJ CM,
obok dyrektor Instytutu prof. Joanna Zarzecka
IS w Krakowie. Po uroczystym
otwarciu prof. Ryszard W. Gryglewski, gii krakowskiej z historią chirurgii na Uniw krótkim wystąpieniu „na schodach”, wersytecie Jagiellońskim. W uroczystości
podkreślił silne związki historii stomatolo- wzięli udział również: dziekan Wydziału

Uczestnicy uroczystego otwarcia
Galerii na Schodach „Pokolenia”
i nowej ekspozycji muzealnej
Instytutu Stomatologii UJ CM
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Jerzy Sawicz

Galeria na Schodach „Pokolenia”
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Jerzy Sawicz

Lekarskiego prof. Maciej Małecki, pełnomocnik prorektora Collegium Medicum ds.
klinicznych prof. Stanisław Kwiatkowski,
dyrektor IS minionej kadencji prof. Jan
Zapała, przedstawicielka Collegium Maius,
główny inwentaryzator zbiorów mgr Joanna
Ślaga, prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Wydziałów Medycznych UJ prof. Zdzisław
Gajda, a także prof. Tadeusz Cichocki, prof.
Jadwiga Stypułkowska oraz członkowie
Rady Instytutu Stomatologii WL UJ CM.
Warto dodać, że Muzeum Instytutu
Stomatologii zostało włączone do Katalogu
Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Do
Stowarzyszenia należy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius.
Opracowany w ostatnim czasie Katalog
jest bazą wiedzy na temat muzeów funkcjonujących przy uniwersytetach w Polsce
i powstał w ramach projektu „Muzea
uczelniane. Katalog zbiorów”. Instytucją
koordynującą projekt ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów.
Na uwagę zasługuje również udział najmłodszego pokolenia krakowskich lekarzy
dentystów, którzy na spotkanie przyszli
w tradycyjnych studenckich czapkach wydziałowych: starostów – Joanny Zawartki,
Wojciecha Magi, Ewy Wysłouch, oraz przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Joanny Bossowskiej.

Joanna Zarzecka

Instytut Stomatologii UJ CM

Jerzy Sawicz

Aranżacja dawnego gabinetu stomatologicznego w Muzeum Instytutu Stomatologii UJ CM

Popiersie Wincentego Łepkowskiego, pioniera nowoczesnej polskiej stomatologii,
fragment ekspozycji

Strona tytułowa książki Josepha Foxa The Natural History
of the Human Teeth, London 1803
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BIBLIOFILE ŚWIĘTUJĄ!
O

drodzony Rycerski Zakon Bibliofilski
z Kapitułą Orderu Białego Kruka
w Krakowie świętuje swoje 90-lecie! W ramach obchodów w Bibliotece Jagiellońskiej
13 lutego 2020 otwarta została jubileuszowa ekspozycja zatytułowana Najwyższą
cnotą Zakonu jest miłość do ksiąg.
To nie pierwsza wystawa Rycerskiego
Zakonu Bibliofilskiego organizowana
w Jagiellonce. W 1996 roku wspólnie z Biblioteką Jagiellońską zaprezentowana została ekspozycja Piękna Polaków zabawa,
Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie,
historia i ludzie.
Na tegorocznej wystawie, którą można
oglądać do 13 marca 2020, po raz pierwszy
publicznie pokazane zostały dokumenty
i przedmioty dotyczące zarówno twórcy
Zakonu Bibliofilskiego i jego pierwszego
Wielkiego Mistrza – Kazimierza Witkiewicza, jak i głównych autorów odrodzenia
Zakonu w 1992 roku, to znaczy Wielkiego
Mistrza Zakonu Tadeusza Witkiewicza
i Urszuli Witkiewiczowej – Kapitałki Zakonu w XXXII-ce, późniejszej Strażniczki
Gniazda Białego Kruka. Liczne zdjęcia
ukazują unikatowy charakter nieistniejącego już „Gniazda Białego Kruka” wraz
z jego mieszkańcami i opiekunami: Urszulą i Tadeuszem Witkiewiczami. W miejscu
tym, znajdującym się niegdyś przy ul.
Smoleńsk 9/2, przez 70 lat gromadzono
dokumenty, dzieła sztuki, rzeczy, bibeloty
związane z krakowskim bibliofilstwem
i miłośnikami ksiąg. Na wystawie wyeksponowane zostało absolutnie wyjątkowe
dzieło, jakim jest fryz wykonany w 1963
roku przez studentów prof. Witolda Chomicza z jego tekstem. Fryz był zawieszony
pod sufitem pokoju, w którym odbywały
się bibliofilskie spotkania. Wśród eksponatów warto też zwrócić uwagę na inne
dzieła wykonane przez prof. Witolda
Chomicza, a także na pojemnik na brodę
Wielkiego Mistrza i pierwsze wydanie
„Hymnu Bibliofilskiego”, wykonywanego
przy różnych okazjach przez znany i ceniony Chór Cecyliański.
Wzrok zwiedzających przyciągną
z pewnością liczne fotografie przed-
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stawiające zakonnych dostojników
i uczestników spotkań, a także patenty
wyniesienia do godności oraz za wybitne
zasługi dla Zakonu. Na uwagę zasługują
też dzieła wykonywane przez znanych
krakowskich grafików i malarzy będące
ilustracjami do zaproszeń, które dzisiaj
są już przedmiotami kolekcjonerskimi.
W jednej z gablot znajdują się publikacje krajowe i zagraniczne, w których
zamieszczone zostały artykuły i obszerne
notatki dotyczące Rycerskiego Zakonu
Bibliofilskiego w Krakowie.

– Bracia w Zakonie, Damy Książki
i Dostojna Makulatura to ludzie Pani
Książki, którzy jej służą w najróżniejszy
sposób. Efekty tej służby wybiórczo
pragnęliśmy ukazać, prezentując wydawnictwa autorstwa członków Zakonu,
ich inicjatywy i działania o charakterze
specjalnym – mówił podczas otwarcia
wystawy dr Jerzy Duda, obecny Wielki
Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka
w Krakowie.

Zaproszenie na jubileuszową wystawę autorstwa Kazimierza Wiśniaka; 2020

RPM

CONVENTIONES

WIOSNA W JESIENI ŻYCIA
P

Fot. Anna Wojnar

onad 500 seniorów zgromadziło się
w auli Auditorium Maximum, aby
dowiedzieć się jak skutecznie poprawić jakość życia w podeszłym wieku.
Wśród omawianych tematów znalazły
się: profilaktyka i leczenie zaburzeń
wzroku, zespół kruchości u seniorów,
dobór odpowiedniej diety i zagrożenia
związane z nadmiernym spożyciem cukru
oraz choroby urologiczne. Uczestników
VI Forum Seniora w Krakowie, które
odbyło się 7 listopada 2019 pod hasłem
„Wiosna w jesieni życia”, powitali
prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota
Malec oraz redaktor naczelny „Dziennika
Polskiego” Jerzy Sułowski. Następnie

klubów. Nie do przecenienia jest także
działalność uniwersytetów trzeciego
wieku. Ogromne znaczenie ma również
propagowanie wśród seniorów zdrowego
trybu życia oraz ułatwianie im dostępu do
diagnostyki medycznej (Program Wieloletni „Senior+”, Małopolski Tele-Anioł).
Pierwszy z prelegentów, prorektor UJ
ds. Collegium Medicum oraz kierownik
Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego prof.
Tomasz Grodzicki, mówił o tak zwanym
zespole kruchości u seniorów. Poinformował, że każdy z nas starzeje się we
własnym tempie, a wiek biologiczny
jest tylko w 70 procentach odzwierciedleniem tego kalendarzowego. Na ten
proces ma wpływ wiele czynników: geny
(długowieczność rodziny i występujące
choroby), miejsce, w którym żyjemy
(skażenie środowiska), i sposób życia
(sposób odżywiania, charakter pracy,
kontakty społeczne, zasobność portfela,
a nawet wykształcenie), a także dostęp
do opieki zdrowotnej. Profesor wyjaśnił,
że proces starzenia zachodzi na płaszczyźnie biologicznej i biochemicznej, co
powoduje, że wydolność poszczególnych
narządów staje się coraz mniejsza, spada
również odporność na czynniki zewnętrz-

ne, takie jak wirusy i bakterie. Ten
ogólny spadek kondycji starzejącego
się organizmu to właśnie zespół słabości czy, inaczej, kruchości (frailty).
Objawami są: niezamierzone chudnięcie (pomimo tej samej diety i braku
choroby), spadek szybkości chodu,
uczucie permanentnego zmęczenia
i niechęć do jakiejkolwiek aktywności.
Kruchość ma też aspekt ekonomiczny
i społeczny, objawiający się we wzroście wrażliwości na różnego rodzaju
bodźce zewnętrzne. Profesor poinformował, że obecnie w Polsce żyje około
1,5 miliona osób 80-letnich i starszych,
z czego 20–30 procent ma najprawdopodobniej cechy zespołu kruchości.
Dotąd nie ma skutecznej terapii zespołu
frailty – proces ten postępuje i nie można
odwrócić już zaistniałych zmian. Czasami
pomaga wcześnie rozpoczęta intensywna
rehabilitacja oraz dożywianie pod okiem
opiekuna. W przypadku wystąpienia u takiego seniora poważnej choroby stosuje się
mniej agresywne leczenie, tak aby uporczywa terapia nie wpływała dodatkowo na
pogorszenie stanu zdrowia i nie obniżała
sił witalnych. Osoby starsze z zespołem
kruchości są bardziej narażone na powikłania i mają gorsze rokowania.

Uczestników Forum Seniora powitał redaktor
naczelny „Dziennika Polskiego” Jerzy Sułowski

przewodniczący Sejmiku Województwa
Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda
przedstawił podejmowane w regionie
działania w zakresie polityki senioralnej, mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych. To przede
wszystkim wspieranie aktywności fizycznej i intelektualnej seniorów. Można tu
wymienić, między innymi, organizację
różnego rodzaju kursów, warsztatów plastycznych, zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej i jogi czy funkcjonowanie różnych
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Ponad 500 Seniorów zgromadziło się w auli Auditorium 113
Maximum,
aby dowiedzieć się, jak skutecznie poprawić jakość życia
w podeszłym wieku

Pixabay

Ruch na świeżym powietrzu to jedna z recept na zachowanie dobrego zdrowia w podeszłym wieku

O chorobach oczu i ich profilaktyce
mówiła dr Małgorzata Woś, kierownik Oddziału Okulistycznego Szpitala
Specjalistycznego im. Żeromskiego
w Krakowie. Poinformowała, że wraz
z upływem lat, najczęściej około 50. roku
życia, dochodzi do rozwoju tak zwanej
starczowzroczności, której objawem są
kłopoty z widzeniem z bliska, w szczególności z czytaniem. Osoby z już występującą, nawet niewielką, nadwzrocznością
szybciej będą potrzebować okularów do
czytania. Natomiast pacjenci z krótkowzrocznością mogą nie potrzebować ich
wcale – do czytania wystarczy im zdjęcie
okularów do patrzenia w dal. Tego procesu także nie da się zatrzymać czy chociaż
opóźnić specjalną dietą lub aktywnością.
Ważna jest jednak codzienna higiena
wzroku, w tym praca przy odpowiednim
oświetleniu – naturalnym, nie sztucznym.
Jak stwierdziła dr Woś, najczęstszą chorobą oczu u seniorów jest zaćma. Polega
ona na zmętnieniu soczewki własnej pacjenta, który traci ostrość widzenia i ma
wrażenie patrzenia jakby przez mgłę.
Towarzyszy temu łzawienie i rozproszenie światła. Według szacunków na zaćmę
cierpi nawet 70 procent osób powyżej
75. roku życia. Jej rozwój przyspiesza
cukrzyca i stosowanie leków sterydowych
(na astmę, nowotwory, zwyrodnienia
stawów). Początkowe leczenie polega
na aplikowaniu kropel spowalniających
rozwój choroby, jednak i tak w końcu
potrzebny będzie zabieg. Wykonuje się
go, wykorzystując nowoczesne techniki,
wymagające bardzo małego nacięcia
w znieczuleniu miejscowym. Trwa od,
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15 do 30 minut i polega na wszczepieniu
soczewki wewnątrzgałkowej, dobranej
indywidualnie do danego pacjenta. Chory
opuszcza szpital tego samego dnia, a po
około tygodniu może już podjąć normalną
aktywność. Trzeba jednak pamiętać, że
zabieg jest dwuetapowy, odstęp pomiędzy
operacjami obu oczu powinien wynosić
od czterech do sześciu tygodni. Istnieje
także coś takiego jak zaćma wtórna,
ponieważ sztuczną soczewkę wszczepia
się do naturalnej torebki, która może ulec
zmętnieniu – według statystyk zdarza się
to w około 30 procentach przypadków,
nawet po upływie kilku miesięcy od
zabiegu. Nie ma tu jednak potrzeby interwencji chirurgicznej, w zamian stosuje
się niewielki zabieg laserowy.
Kolejną chorobą oczu, która często
dotyka seniorów, jest jaskra, która grozi
nawet utratą wzroku. Jest to schorzenie
nerwu wzrokowego spowodowane zbyt
wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Często jedynym objawem jest
pogarszanie się wzroku (ubytki w polu
widzenia i jego zwężenie), a chory często
zbyt późno zgłasza się do lekarza, dlatego
szczególnie ważne są regularne, kontrolne badania u okulisty, przynajmniej raz
w roku. W początkowym etapie leczenia
stosuje się krople, w następnym zabieg
laserowy mający na celu obniżenie ciśnienia w oku. Nie da się już jednak odwrócić
zaistniałych zamian chorobowych, jedynie powstrzymać ich postęp.
Ostatnim schorzeniem oczu wynikającym z procesu starzenia się organizmu,
które omówiła prelegentka, jest zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Objawy to:

pojawienie się w polu widzenia ciemnej
plamy, krzywienie się obrazu oraz przeskakiwanie liter przy czytaniu. AMD
może mieć postać suchą, która charakteryzuje się powolnym obumieraniem
komórek odpowiedzialnych za odbieranie
bodźców wzrokowych. Jedynym sposobem leczenia jest tutaj podawanie choremu preparatów zawierających luteinę,
która hamuje postęp choroby. Cięższym
przebiegiem charakteryzuje się natomiast
postać mokra AMD, w której dochodzi
do powstawania patologicznych naczyń
w obrębie plamki żółtej, co skutkuje
krwotokami. Tu już potrzebne są specjalne zastrzyki podawane do wnętrza
gałki ocznej. AMD nie da się całkowicie
wyleczyć, ale jeśli szybko zdiagnozuje się
tę chorobę, można zapobiec pogarszaniu
się widzenia.
Maria Przyborowska-Sapek z Ośrodka Dietetyki Szpitala Uniwersyteckiego
radziła uczestnikom forum, jak właściwie
się odżywiać. W przypadku seniorów
konieczne jest holistyczne podejście
w komponowaniu właściwej diety. Trzeba
brać pod uwagę nie tylko indywidualne
upodobania i predyspozycje, ale także
istniejące choroby i przyjmowane leki. Na
przykład, soku grejpfrutowego nie można
łączyć z medykamentami stosowanymi
w chorobach sercowo-naczyniowych.
Produkty mleczne natomiast mogą utrudnić wchłanianie niektórych antybiotyków.
Dieta osoby starszej nie powinna mieć
na celu redukcji masy ciała, ale poprawę
jakości życia. Z upływem lat spowalnia
metabolizm i zmienia się struktura ciała –
zmniejsza się tkanka mięśniowa, zwiększa tłuszczowa. U seniorów nadwaga ma
jednak funkcję pozytywną – zapas tkanki
tłuszczowej pełni funkcję pewnego rodzaju rezerwy energii, niezbędnej w przypadku radzenia sobie z nagłym stanem chorobowym, na przykład nowotworem, który
prowadzi do wyniszczenia organizmu.
Wraz z wiekiem zachodzą też zmiany
związane z poczuciem smaku. Seniorzy
zazwyczaj wybierają mniej przyprawione
(intensywne w smaku) i bardziej lekkostrawne potrawy. Jest to konsekwencją
mniejszego wydzielania śliny i enzymów
w niej zawartych. Jadłospis powinien
być urozmaicony i zbilansowany, bogaty
w witaminy i mikroelementy. Zapotrzebowanie energetyczne ludzi starszych
wynosi około 2000 kalorii dla kobiet
i 2500 dla mężczyzn. Regularnie powinny być spożywane warzywa i owoce

i pęcherza, a także tak zwany rak urotelialny górnych dróg moczowych. Rak
jądra to nowotwór występujący najczęściej
u młodszych chorych. Okazuje się, że
25 procent występujących w Polsce nowotworów to właśnie te związane z układem
moczowym. Rak stercza jest drugim po
raku płuc najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym w Polsce. Liczba
zachorowań na tę chorobę systematycznie rośnie. Jednak w dobie nowoczesnej
diagnostyki, lepszej dostępności do USG
i innych badań obrazowych wzrasta wykrywalność raka prostaty i innych chorób,
które na wczesnym etapie mogą być leczone z większym powodzeniem. Pojawiają
się także nowoczesne sposoby terapii,
w tym małoinwazyjne techniki operacyjne. Doktor Tomasz Wiatr zaznaczył, że
starsze kobiety najczęściej zgłaszają się do
urologa z problemem nietrzymania moczu
i nawracającymi infekcjami układu moczowego. W pierwszym przypadku zaleca
się zmianę trybu życia, w tym modyfikację
dobowego rytmu przyjmowanych płynów,
oraz ćwiczenia mięśni miednicy. Wymaga
to determinacji i systematycznej pracy,
ale przynosi dobre efekty. Niekiedy jednak potrzebny jest zabieg. Najczęstszym
schorzeniem mężczyzn seniorów jest
rozrost gruczołu krokowego. Może mieć
charakter łagodny lub nowotworowy. Objawy to: częste oddawanie moczu, słabszy
strumień, konieczność wstawania w nocy
czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Pilnej diagnostyki urologicznej
wymaga bezbólowy krwiomocz, którego
przyczynami mogą być: kamica, infekcje
układu moczowego, nowotwory nerek, pęcherza moczowego, moczowodów i cewki
moczowej. Może też być spowodowany
innymi schorzeniami nefrologicznymi lub
hematologicznymi.

Prelegent podkreślił, że pierwsza
wizyta u urologa powinna mieć miejsce
już po czterdziestce (najpóźniej w wieku
45 lat), zwłaszcza przy obciążającym wywiadzie rodzinnym, gdy u najbliższych
występowały przypadki zachorowań na
raka układu moczowego. Należy wtedy
oznaczyć antygen sterczowy PSA (Prostate Specific Antigen) oraz wykonać
ogólne badanie moczu. Kolejne wizyty
kontrolne powinny się odbywać regularnie raz w roku. Doktor Wiatr wyjaśnił,
że PSA to wskaźnik mówiący o tym,
czy konieczna jest dalsza diagnostyka,
na przykład badanie fizykalne, a o tym
decyduje wyłącznie urolog podczas
wizyty, dlatego każdy wynik powinien
być skonsultowany z lekarzem. – Urolog
w kontekście zdrowotnym to prawdziwy
przyjaciel pacjenta. Najważniejsze to nie
bać się i nie wstydzić. Trzeba pamiętać,
że urolog to lekarz, który chce wykryć
chorobę na wczesnym etapie i właściwie,
używając do tego nowoczesnych narzędzi
i zgodnie ze światowymi standardami, leczyć. Pozwólmy więc sobie pomóc – apelował dr Wiatr. Zaznaczył także że całe
środowisko urologiczne głośno i dobitnie
propaguje zachowania prozdrowotne,
podejmując działania na rzecz budowania świadomości tego, że zapobieganie
jest dużo lepsze niż leczenie, a wcześnie
wykryta choroba daje szansę na całkowite
wyleczenie.
Wydarzenie zakończył występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca UJ
„Słowianki”. VI Forum Seniora zorganizowane zostało przez „Dziennik Polski”
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, województwem małopolskim
oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opracowała Anna Wojnar
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(4–5 razy dziennie), najlepiej surowe, ale
w przypadku nietolerancji można je zastąpić gotowanymi lub pieczonymi bądź
szklanką soku warzywnego. Ważne są
także produkty zbożowe z pełnego przemiału, które są źródłem witamin z grupy
B i błonnika. Białko powinno być dostarczane w postaci chudego mięsa, ryb,
jaj i nabiału. Tłuszcze zwierzęce należy
zastąpić roślinnymi, na przykład pochodzącymi z oliwy i orzechów. Niezwykle
ważne jest odpowiednie nawodnienie
organizmu. Prelegentka podkreślała, że
seniorzy często nie odczuwają pragnienia
i zapominają o wypiciu wystarczającej
ilości płynów (2,5–3 litrów w ciągu
dnia). Według statystyk aż 50 procent
starszych ludzi, którzy trafiają do szpitala,
ma objawy odwodnienia. Z diety należy
wyeliminować produkty przetworzone,
a posiłki przygotowywać w domu z naturalnych składników.
Marta Pawłowska, zastępca dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ,
przestrzegała przed zbyt dużą zawartością
cukru w diecie. Nie wystarczy tylko rezygnacja ze słodzenia kawy i herbaty czy
ograniczenie słodyczy, ponieważ okazuje
się, że w wielu produktach znajduje się
tak zwany cukier ukryty, dodawany przez
producentów w celu poprawy smaku. Możemy go znaleźć, na przykład, w chlebie,
rybach w puszkach, musztardzie, keczupie, a nawet w wędlinach. Duże ilości
cukru znajdują się również w pozornie
zdrowych produktach, takich jak jogurty owocowe, płatki śniadaniowe i soki
owocowe. Szczególnie niewykazane
jest spożycie różnego rodzaju mocno
dosładzanych napojów gazowanych.
Według rekomendacji WHO kobieta
o prawidłowej wadze może zjeść dziennie
10 łyżeczek cukru (tyle zawiera półlitrowa
cola), mężczyzna 14. Należy pamiętać,
że ilość ta ma obejmować cukier zawarty łącznie we wszystkich produktach,
które spożywa się w ciągu dnia. Główną
konsekwencją zbyt dużej ilości cukru
w diecie jest otyłość. Ale może też dojść
do poważnych schorzeń: cukrzycy typu 2
z powikłaniami, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, nowotworów złośliwych,
kamicy żółciowej, bezdechu sennego.
Ostatni z prelegentów, dr Tomasz
Wiatr z Oddziału Klinicznego Urologii
i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego, omówił najgroźniejsze
z chorób urologicznych dotykających
seniorów: nowotwory prostaty, nerki
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JESTEŚ WAŻNY DO OSTATNIEJ CHWILI ŻYCIA
naszej kulturze przez wieki funkcjonowało przerażające wyobrażenie śmierci, której symbolem była kostucha z kosą.
Dziś odchodzimy od tego stereotypu, ale
z drugiej strony – nie możemy też udawać,
że śmierci nie ma. Ważne jest, by osoby pracujące w hospicjach, lekarze, pielęgniarki,
rodziny, wolontariusze mówili o tych nieuniknionych kolejach ludzkiego życia, dzielili się doświadczeniem – akcentował rektor
UJ prof. Wojciech Nowak 24 października
2019, otwierając w Auditorium Maximum
piątą edycję konferencji z cyklu „Opieka
paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”, zorganizowaną przez
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.
Przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem „Jesteś ważny do ostatniej chwili życia – opieka
hospicyjna dla wszystkich?”.
Podczas swojego wystąpienia rektor,
odwołując się też do własnej praktyki lekarskiej, zwrócił uwagę, jak trudnym, ale
jednocześnie niezmiernie istotnym w kształceniu młodych adeptów medycyny, jest
doświadczenie kontaktu z chorym i umierającym człowiekiem, a zwłaszcza chorym
i umierającym dzieckiem.
– Może w przyszłości uda się wypracować taki model edukacyjny, w którym
kandydaci na studia medyczne będą mieli za
sobą takie doświadczenia jako wolontariusze – mówił. Organizatorom i uczestnikom
konferencji podziękował za dobroć i mądrość, energię i zapał. Wszystkim życzył
wytrwałości w wypełnianiu pięknej misji
służby drugiemu człowiekowi.
Podczas otwarcia konferencji przemawiali także prorektor UJ ds. Collegium
Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz
prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr Jolanta Stokłosa. – Śmierć we współczesnym
świecie nadal jest tematem, o którym się nie
mówi. Dopiero gdy bezpośrednio dotyka
nas jej perspektywa, widzimy, jak bardzo
jesteśmy na nią nieprzygotowani, jak bardzo
jesteśmy nieprzygotowani na cierpienie czy
wiadomość o nieuleczalnej chorobie – mówiła dr Joanna Stokłosa.
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Fot. Adam Koprowski
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Otwarcie piątej konferencji z cyklu „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”,
przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak; Auditorium Maximum, 24 października 2019

Wykład inauguracyjny zatytułowany
Splecione losy opiekuna i podopiecznego
– odpowiedzialność opiekuna w przełamywaniu samotności egzystencjalnej
wygłosiła prof. Beata Tobiasz-Adamczyk
z Collegium Medicum. Mówiąc o zaangażowaniu rodziny w opiekę na nieuleczalnie chorym, zwróciła uwagę, między
innymi, na fakt, że 70 procent opiekunów
rodzinnych w opiece paliatywnej to osoby powyżej 45. roku życia i więcej, a 25
procent to osoby w wieku 65 lat i powyżej.
Zdecydowana większość z nich, bo aż 77
procent, to kobiety. Powołując się na coraz
częściej podejmowane badania nad konsekwencjami opieki paliatywnej, zaznaczyła,

że opiekunowie rodzinni doświadczają
depresji w równym stopniu co osoby umierające (obszerne fragmenty tego wykładu
można znaleźć na s. 118–127).
Wśród uczestników konferencji,
oprócz przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowników Uczelni
i Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, nie
zabrakło dyrektorów szpitali, lekarzy, pielęgniarek, reprezentantów Izby Lekarskiej
oraz przedstawicieli organizacji społecznych i pozarządowych, wolontariuszy,
a także studentów.
W trzech sesjach poświęconych opiece hospicyjnej swoimi doświadczeniami
i wiedzą dzieliło się 16 ekspertów, którzy
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W trzech sesjach poświęconych opiece hospicyjnej swoimi doświadczeniami i wiedzą podzieliło się 16 ekspertów: prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM,
członek Rady Uczelni UJ prof. Jerzy Wordliczek, lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Tomasz Grądalski, dr Agata Adamkiewicz-Piejko z Oddziału Paliatywnego – Miejskiego Centrum
Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie dr Tadeusz Wadas, dr hab. Tomasz Tomasik z Katedry
Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, dr Teresa Weber-Lipiec z Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr Magdalena Kocot-Kępska, sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Executive
Board, European Pain Federation EFIC, EDPM z Zakładu Badania i Leczenia Bólu UJ CM, dr hab. Zygmunt Truszkiewicz,
profesor UJ z Wydziału Prawa i Administracji UJ, dr Maciej Gibiński z Centrum Doradczego Prawa Medycznego w Krakowie, dr Aleksandra Tatko z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, dr hab. Wojciech Leppert,
profesor Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny paliatywnej województwa łódzkiego, kierownik Zespołu Domowej Opieki
Hospicyjnej, NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej lek. med. Iwona Sitarska, dr Piotr Sobański z Palliative Care Unit and
Competence Center, Spital Schwyz w Szwajcarii.
Warsztaty poprowadzili: Agnieszka Kwiecińska, Agnieszka Karpowicz, Elżbieta Wesołek, Joanna Kurpiewska z Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, Paulina Zielińska z Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie (oddział w Krakowie), dr Magdalena Jarosz z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
NU-MED w Katowicach, Natalia Czyżowska, doktorantka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr
Maciej Gibiński z Centrum Doradczego Prawa Medycznego w Krakowie.

dyskutowali, między innymi, o tym, dla
kogo, kiedy i jak powinna być zorganizowana opieka paliatywna, o problemach
prawnych w opiece nad chorymi w ostatnim okresie życia, postawach pielęgniarek
wobec umierania i śmierci, o opiece paliatywnej w medycynie rodzinnej, o tym,
jak lekarz może pomóc opiekunowi, o roli
wolontariuszy czy ruchu hospicyjnym na
polskiej wsi. – Obecnie, niestety, w żadnym
z krajów nie obejmuje się opieką paliatywną i hospicyjną wszystkich potrzebujących
i wciąż wielu chorych umiera – cierpiąc,
mimo że przeciętny czas opieki zwykle nie
jest długi i nie przekracza dwóch miesięcy.
[...] Dlatego istnieje pilna potrzeba inten-

syfikacji działań zmierzających do włączenia wszystkich profesjonalistów, nie tylko
tych pracujących w opiece paliatywnej
i hospicyjnej, do działań poprawiających
komfort nieuleczalnie chorych. Takie
zrównoważenie wysiłków różnych terapeutów pozwoli na lepsze zabezpieczenie
większej liczby potrzebujących – akcentował w swoim wystąpieniu dr Tomasz
Grądalski, lekarz naczelny Towarzystwa
Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.
Łazarza” w Krakowie.
Uczestnicy przedsięwzięcia mogli
również wziąć udział w sześciu warsztatach poświęconych komunikowaniu się
z ludźmi chorymi i ich rodzinami.

By jak najwięcej osób skorzystało z wygłoszonych podczas konferencji referatów
i warsztatów, wszystkie wystąpienia – jak
poinformował rektor UJ prof. Wojciech Nowak – w drugiej połowie 2020 roku ukażą
się w formie książkowej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rektor UJ zapewnił też, że najstarsza
polska uczelnia będzie nadal wspierać
wspaniałą inicjatywę uwrażliwiającą społeczeństwo na los ludzi chorych będących
u kresu życia. A taką jest właśnie konferencja z cyklu „Opieka paliatywna i hospicyjna
– medycyna, humanizm, wolontariat”.

Rita Pagacz-Moczarska
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SPLECIONE LOSY OPIEKUNA I PODOPIECZNEGO –
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNA W PRZEŁAMYWANIU
SAMOTNOŚCI EGZYSTENCJALNEJ
W

jakości życia dokonane przez osoby chore
lub starsze dowodzą, że nadal są oni obecni
na scenie życia społecznego, w bardziej
lub mniej widocznym stopniu. Odmienna
sytuacja, pociągająca za sobą drastyczne
zmiany, następuje w przypadku choroby
nieuleczalnej, a szczególnie w jej stadium
terminalnym, kiedy nieodwracalnie trzeba
zrezygnować z pełnionych dotychczas
ról społecznych, a możliwe interakcje
społeczne obejmują co najwyżej osoby
z kręgu najbliższej rodziny. Kontakty
z innymi ulegają zanikowi, szczególnie
po wycofaniu się chorego z aktywności
zawodowej i towarzyskiej, a tych elementów poprzednich sieci społecznych może
choremu brakować. Ze sceny znikają jedni
aktorzy – towarzyszący do tej pory podejmowanym aktywnościom, a pojawiają się
inni, odpowiedzialni przede wszystkim
za podtrzymywanie leczenia, opieki lub
potrzeb duchowych. Zmianie ulegają
również dekoracje, które mogą ograniczać
się do pokoju, w którym przebywa chory,
łóżka szpitalnego lub łóżka w hospicjum,
stolika pełnego leków, czasami kroplówki
lub innych urządzeń wspomagających
funkcjonowanie chorego lub podtrzymu-

jących go przy życiu. Członkowie rodziny wchodzą w nowe role – opiekunów
rodzinnych, pojawiają się nowi aktorzy,
jak opiekun profesjonalny, swoje role
pełnią lekarz, pielęgniarka, wolontariusz,
duchowny.
TRAJEKTORIE CHOROBY Z PERSPEKTYWY
RODZINY CHOREGO
Trajektorie przeżycia/umierania w różnych chorobach wraz z postępem medycyny, w tym również medycyny paliatywnej,
ulegają wydłużeniu. Czas trwania choroby,
czas związany z odchodzeniem chorego
oznacza także czas poświęcany na opiekę
przez różnych aktorów towarzyszących
choremu w tym okresie; jest też czasem
jego własnych przemyśleń, związanych
niejednokrotnie z podsumowaniem życiowych doświadczeń – bilansem życia,
dobrych i złych przeżyć. Sprawowanie
opieki przez rodzinę w końcowym etapie
życia chorego wiąże się z trudnym do
przewidzenia czasem trwania tej opieki
w wyniku niepewności co do przebiegu
trajektorii choroby. Sprawowanie opieki
nad chorym prowadzi do zaburzenia

Fot. Dominik Lange / Unsplash

klasycznym dziele Człowiek w teatrze życia codziennego Erving Goff
mann (2008) przedstawił dramaturgiczne
ujęcie życia społecznego, porównując odgrywanie w życiu różnych ról społecznych
do sytuacji w teatrze, w którym aktorzy
wcielają się na scenie w przypisane im role.
Role odgrywane przez aktorów społecznych w różnych sytuacjach (odbywających
się w określonych dekoracjach) zmieniają
się nie tylko na przestrzeni życia, ale
w znacznej mierze zależą od uwarunkowań
zdrowotnych. Pełnione przez osoby zdrowe role wiążą się zwykle z aktywnością
rodzinną, zawodową i rekreacyjno-towarzyską i dają szansę wchodzenia w interakcje z innymi osobami, włączonymi w takie
same lub podobne rodzaje aktywności.
Kiedy pojawia się choroba (szczególnie
przewlekła), niepełnosprawność lub zaostrzające się negatywne konsekwencje
procesu starzenia się, dotychczasowa
scena może ulec zmianie – dzieje się tak
w wyniku konieczności ograniczenia pełnionych ról społecznych. Coraz częściej
jednak, dzięki postępom w metodach
leczenia wielu chorób i w konsekwencji
ogólnego postępu cywilizacyjnego, oceny
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„normalnego funkcjonowania rodziny”
i niejednokrotnie powoduje, że opiekun
ponosi nie tylko trudy codziennej opieki,
ale także ma poczucie braku pomocy od
innych, narażony jest na stres emocjonalny. W wyniku choroby rodzina doświadcza
wielu strat, tym bardziej że jej przyszłość
niejednokrotnie jest niepewna, jeśli nastąpi
śmierć chorego. Opiekunowie rodzinni
mają poczucie izolacji społecznej, gdyż
nawet w obrębie rodziny nie wszyscy jej
członkowie odczuwają potrzebę towarzyszenia umierającej osobie. Liczne badania
wskazują, że wiek opiekunów rodzinnych
w opiece paliatywnej mieści się w przedziale powyżej 45 lat i więcej (70 procent),
a 25 procent jest w wieku 65 lat i powyżej.
W opiekę rodzinną zaangażowanych jest
zdecydowanie więcej kobiet (77 procent).
Coraz częściej podejmowane badania nad
konsekwencjami opieki dowodzą, że opiekunowie doświadczają depresji w równym
stopniu jak osoby umierające. Obowiązki
wynikające ze sprawowania opieki,
trwającej nierzadko przez 24 godziny na
dobę, są nastawione przede wszystkim na
czynności o charakterze instrumentalnym.
Badania własne nad opiekunami rodzinnymi dowodzą, że ich działania koncentrują
się przede wszystkim na przygotowywaniu
posiłków, myciu podopiecznego, dbaniu
o czystość i higienę jego oraz mieszkania,
praniu pościeli, ubrań, załatwianiu wizyt
lekarskich, płaceniu rachunków, a także
na dotrzymywaniu towarzystwa osobie
chorej i pomaganiu w pokonywaniu złego
nastroju. Nieformalni opiekunowie (rodzina, przyjaciele) są w stanie zapewnić
wysoki poziom opieki przede wszystkim
w postaci wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego, duchowego, pomimo tego, że
sprawowanie opieki jest stresującym wyzwaniem dla opiekunów (dla 41,5 procent
współmałżonków).
[...]
ROLA RODZINY
W OPIECE NAD NIEULECZALNIE CHORYM
Choroba nieuleczalna powoduje w rodzinie zmianę znaczenia śmierci z pojęcia
abstrakcyjnego, dotyczącego „innych”, na
pojęcie realne, konkretnie związane z bliską osobą. Członkowie rodziny zaczynają
mieć świadomość, że nie będą mieć takiej
przyszłości, jaką planowali, a osoba chora
uświadamia sobie, że przyszłość jej dzieci,
wnuków odbywać się będzie bez jej udziału. Rodzina porzuca myśl o przyszłości,
nastawiona jest na codzienne, bieżące

wyzwania. Następuje zmiana codziennych
rutynowych zachowań, często związanych
z utratą wsparcia zewnętrznego i zmniejszaniem się udziału w istniejących dotychczas sieciach społecznych, gdyż chory
i jego rodzina nie mają siły na spotkania
z przyjaciółmi, na aktywność w czasie
wolnym w takim samym stopniu, jak to
miało miejsce poprzednio, lub wcale.
Dla wielu osób umierających dobra
śmierć oznacza zakończenie życia w otoczeniu rodziny i przyjaciół. W opinii osób
starszych „własny dom” to idealne miejsce
dla dokończenia życia i otrzymania opieki
związanej z odchodzeniem (zakończeniem
życia). „Symboliczne znaczenie domu”
oznacza nie tylko fizyczne miejsce, ale
obecność osób bliskich (kochanych).
Opieka ze strony członków rodziny jest
wyrazem miłości i przeciwstawiana jest
opiece formalnej w instytucjach. Dom
utożsamiany jest z poczuciem wspólnoty,
więzi, bezpieczeństwa, oznacza komfort
bycia z najbliższymi do końca, daje poczucie autonomii, które jest przeciwstawiane
rygorom panującym w instytucjach opiekuńczych. Równocześnie dom kojarzony
jest ze wspomnieniami, pamiątkami
rodzinnymi.
Rola opiekunów rodzinnych w kontekście udzielanego wsparcia i towarzyszenia
w procesie umierania członka rodziny
w wyniku nieuleczalnej choroby była
przedmiotem licznych badań. Sprawowanie opieki nad osobą chorującą na chorobę
nowotworową włącza członków jej rodziny w przebieg całej trajektorii choroby – od początku procesu diagnozowania,
poprzez etap leczenia, aż do sytuacji, kiedy
zastosowane terapie nie przyniosły efektu,
a choroba wchodzi w stadium opieki paliatywnej i zbliżającej się śmierci. Obecność
chorego w rodzinie znacząco wpływa na
wszystkie aspekty jej funkcjonowania i jakość życia szczególnie opiekunów rodzinnych, stawiając ich wobec codziennych,
ale także długofalowych wyzwań, związanych nie tylko z zadaniami opiekuńczymi
i dostarczaniem różnego rodzaju wsparcia
społecznego (głównie emocjonalnego).
Relacje pomiędzy chorym a jego rodziną
mają charakter wielowymiarowy: uwarunkowania kulturowe, takie jak wierzenia,
system wartości, decydują o potrzebach
religijnych i duchowych, normy kulturowe
przekładają się również, między innymi,
na język, słownictwo używane w odniesieniu do różnych aspektów rozmawiania
o chorobie. Uwarunkowania ekonomiczne

związane z jakością stosowanej opieki
niejednokrotnie pociągają za sobą konsekwencje materialne dla pozostałych
członków rodziny. Należy jednak pamiętać
o różnych barierach stających przed opiekunami rodzinnymi. Są to zobowiązania
obiektywne (objective burden), związane
z nienaruszaniem lub niedopuszczające do
pokrzyżowania ważnych aspektów życia
opiekuna, zobowiązania wynikające z wymagań (demand burden), czyli z zakresem,
w którym opiekun postrzega swoją odpowiedzialność za sprawowaną opiekę jako
nienaruszającą jego istotnych aspektów
życia. Subiektywny ciężar wynikający ze
stresu (subjective stres burden) związany
jest z emocjonalnym wpływem na opiekuna, odpowiedzialnością za sprawowaną
opiekę. Postęp choroby powoduje, że chory leczony paliatywnie w naturalny sposób
zostaje wyłączony lub sam się decyduje
na rezygnację z dotychczasowych relacji
społecznych.
CHORY W OBLICZU NIEULECZALNEJ
CHOROBY, ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ KRESU ŻYCIA
W ostatnich dekadach wzrasta zainteresowanie opieką ukierunkowaną na
indywidualne potrzeby i preferencje chorego. Nasuwa się pytanie, czy opiekunowie
rodzinni nieformalni, a także formalni,
są w stanie sprostać tym oczekiwaniom.
Kładzie się nacisk na psychologiczne,
społeczne, egzystencjonalne potrzeby
spersonalizowanej opieki, cały system
opieki ukierunkowany zostaje na chorego
(Person-centered care), uwzględniając
system wartości pacjenta, jego zwyczaje,
wierzenia. Szczególne znaczenie przypisuje się zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych w opiece paliatywnej, których
podstawą są takie przesłanki, jak sens
nadawany życiu przez chorego, akceptacja
przez niego zależności i utraty autonomii,
występującego poczucia winy wynikającego z odpowiedzialności za los bliskich,
krewnych. Podobnie jak w przypadku
opiekunów rodzinnych to chory przede
wszystkim zmienia swoje dotychczasowe rutynowe zachowania, w których
pierwszoplanową rolę odgrywa niepewność co do przyszłości (długości czasu,
który pozostał). U chorego obserwuje się
zmiany warunków życia i codziennych
okoliczności towarzyszących określonym
zachowaniom, którym towarzyszą zmiany
w emocjach, bardzo często drastyczne
zmiany w ciele pacjenta i zaburzenia
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w funkcjonowaniu organizmu, powodujące nierzadko niemożność spożywania posiłków, picia napojów, utratę sił. Wszystkie
te zmiany dają poczucie odizolowania od
innych. Choroba terminalna, poczucie
odchodzenia, jest niejednokrotnie nierozerwalnie związane z ryzykiem samotności.
Otoczenie wokół chorego żyje własnym
życiem, świat zewnętrzny coraz bardziej
się oddala, chory pozostawiony zostaje
własnym myślom i emocjom. W takich
okolicznościach potęguje się u chorego poczucie samotności, niejednokrotnie będące
następstwem braku czasu poświęcanego
przez otoczenie choremu, poczucia, że jest
się ignorowanym przez innych, niemożności komunikowania się z otoczeniem,
bycia pozbawionym informacji, odczuwanego cierpienia, świadomości, że drogi
powrotu do wcześniejszego życia są na zawsze odcięte. Różne okoliczności życiowe
dotyczące chorego mogą wyznaczać jego
obiektywną samotność tak o charakterze
przestrzennym, jak i społecznym (kiedy
osoba żyje w rzeczywistym odseparowaniu od innych), a osamotnienie społeczne
jest wynikiem nieobecności lub obecności
niewielkiej tylko liczby krewnych czy
przyjaciół lub braku bliskich więzi z najbliższymi. Samotność obiektywna nie jest
jednoznaczna z subiektywną samotnością,
oznaczającą emocjonalne doświadczanie
osamotnienia z powodu braku bliskich,
braku znaczących relacji społecznych,
przede wszystkim ze współmałżonkiem/ą
lub partnerem/ką, któremu towarzyszy
poczucie smutku i utrata nadziei. Poczucie
subiektywnej samotności może jednak
występować również pomimo obecności
nawet wielu osób wokół chorego.
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W analizach dotyczących poczucia
samotności wielu badaczy odwołuje się
do egzystencjalizmu Martina Heideggera, Karla Jaspersa, Sørena Kirkegaarda,
Jean a-Paula Sartre’a, wskazując na
znaczenie takich pojęć jak wolność, sens
znaczeń, izolacja, śmierć. W odniesieniu do choroby terminalnej, w stadium
odchodzenia, każde z tych pojęć nabiera
szczególnego znaczenia. „Wolność”
odnosi się do wolności wyboru, nawet
w sytuacji ograniczeń zewnętrznych, bo
umysł i myśli pozostają wolne. Ten okres
w życiu oznacza również „kreowanie nowych znaczeń” i „utratę znaczeń”, między
innymi takich jak utrata bycia włączonym
w relacje społeczne (przyjaźń) lub inne
znaczące relacje, ale też może sprzyjać
odkrywaniu różnych, dotychczas niezauważonych znaczeń.
SAMOTNOŚĆ EGZYSTENCJALNA
[...] Egzystencjalna samotność, określana jako „bezwiedna samotność”, wiąże się
z doświadczeniem beznadziejności, bycia
skazanym na opuszczenie i na „stracenie”,
poczuciem winy i społecznego zaniedbania.
Choroba nieuleczalna nie tylko wyzwala
takie emocje, ale wzmacnia też lęk przed
samotnością.
Według Erica Ettema i innych „samotność w umieraniu” oznacza trzy odmienne
wymiary:
– samotność społeczną: poczucie
smutku, utraty uczestnictwa w sieciach
społecznych, pogorszenie stanu zdrowia,
zawężenie sieci relacji społecznych, utratę
pełnionych ról społecznych, utratę poczucia
przynależności do rodziny,

– samotność emocjonalną: poczucie
osamotnienia pomimo obecności innych
wiąże się z trudnością w zrozumieniu
i wyrażaniu własnych emocji w obliczu
zbliżającej się śmierci,
– samotność egzystencjalną: przejawia
się ona niemożliwym do zaakceptowania
poczuciem pustki, smutku, tęsknoty, ale
jest konsekwencją własnej świadomości,
odseparowania całkowitego jako istoty
ludzkiej.
W okresie choroby terminalnej wzrasta lęk przed zniknięciem z powierzchni
ziemi, przed byciem zapomnianym (nikt
nie będzie mnie pamiętał), przed byciem
porzuconym, nieprzebywaniem wśród
bliskich osób. Doświadczanie samotności
egzystencjalnej, poczucie alienacji i lęku
jest wyrazem stanu izolacji, szczególnie
kiedy nie można się komunikować z innymi, poczucia „bycia bezdomnym”, utraty
własnego domu (w sytuacji przebywania
w szpitalu lub w hospicjum). Badania
nad ostatnim rokiem życia w złym stanie
zdrowia dowodzą, że ocena tego okresu
zależy od długości życia [...].
Osoby starsze preferują spędzanie
ostatniego roku życia w domu, a nie
w instytucjach nastawionych na opiekę
paliatywną. Z perspektywy członków rodziny/opiekunów nieformalnych oznacza
to odpowiedzialność za organizowanie
opieki, „szpital w domu” do momentu,
gdy zachodzi potrzeba specjalistycznej
interwencji. Jak podkreślono, nieformalna
pomoc w ostatnim okresie życia wpływa
na jakość życia członków rodziny udzielających tej pomocy, zwiększa ryzyko zgonu
starszej małżonki lub starszego małżonka,
jeśli to ona/on jest opiekunem. W niektórych przypadkach relacja pomiędzy
nieformalnymi/rodzinnymi opiekunami
a formalnymi opiekunami jest przyczyną
niezadowolenia z otrzymywanego wsparcia instytucjonalnego.
Choroba nieuleczalna wiąże się z pytaniami o jej znaczenie dla chorego, przede
wszystkim: „dlaczego to dotyka mnie”,
„dlaczego teraz”, wywołuje niejednokrotnie poczucie winy. Egzystencjonalna
izolacja wiąże się z pytaniem o życie,
cierpienie i śmierć, poszukiwanie rozmówcy, aby mieć możliwość rozmawiania
o śmierci.
W sytuacji choroby terminalnej szczególnego znaczenia nabierają potrzeby
spirytualne, duchowe, potrzeby religijne.
Okres choroby, świadomość odchodzenia u wielu osób potęguje myślenie

o potrzebach duchowych, które mogą
być utożsamiane ze znacznie szerszymi
niż tylko potrzeby religijne. Potrzeby
duchowe koncentrują się na poszukiwaniu relacji pomiędzy jednostką a światem, sensie egzystencji, wartości życia,
chorobie, śmierci, tworząc specyficzny
„przewodnik” i pokazując człowieka
w jego holistycznym ujęciu: w wymiarze
fizycznym, psychicznym i społecznym,
są prezentacją „siebie” w relacji do materialnego i niematerialnego świata, są
również refleksją nad relacją pomiędzy
możliwościami i ograniczeniami ludzkiej
egzystencji. Potrzeby duchowe koncentrują się na trzech wymiarach ludzkiej
egzystencji: ciele, umyśle i duchowości.
Poczucie duchowości to szeroka koncepcja, wyrażająca „ekspresję życia”
z naciskiem na znaczenie egzystencji,
sensu życia, ale i śmierci. „Duchowość”
obejmuje wymiar fizyczny, społeczny
i psychologiczny ludzkiego funkcjonowania i wyraża ekspresję „siebie” w relacji
do materialnej i niematerialnej rzeczywistości oraz napięcia pomiędzy możliwościami i ograniczeniami realnego życia
i ludzkiej egzystencji. Duchowe wsparcie,
na przykład w indywidualnej modlitwie,
rozmowie z księdzem, oparte na kulturowo stworzonych symbolach, wierzeniach,
wyznaczających postawy wobec życia
i śmierci, dawane osobom odchodzącym,
jest częścią zadań zawodowych pielęgniarek, lekarzy, a także wolontariuszy i osób
duchownych pracujących w hospicjach.
Wiele osób starszych i przewlekle chorych poszukuje wsparcia w religii przede
wszystkim poprzez uczestnictwo w praktykach religijnych. Dla wielu chorych
przykładem cierpienia są doświadczenia,
jakich w okresie starości doznawał Jan
Paweł II. Choroba Parkinsona, upadki,
złamania, zaburzenia słuchu, nowotwór
jelita grubego, choroba zwyrodnieniowa
stawów, nawracające infekcje to jedynie
wybrane ze schorzeń, z którymi zmagał
się Ojciec Święty w czasie swojej jesieni
życia. Jan Paweł II pisał: Bardzo często
chroniczne choroby stają się u ludzi
starszych przyczyną inwalidztwa i nieuchronnie przypominają o końcu życia.
W takich szczególnych sytuacjach cierpienia i uzależnienia od innych ludzie starsi
potrzebują nie tylko tego, aby leczyć ich
za pomocą środków udostępnionych przez
naukę i technikę, ale także by opiekować
się nimi umiejętnie i z miłością, tak aby
nie czuli się bezużytecznym ciężarem

albo – co gorsza – nie zaczęli pragnąć
i domagać się śmierci1.
Cele opieki paliatywnej: przedłużenie
życia, walka z bólem, zniwelowanie bólu,
poprawa jakości życia, oznaczają całościową opiekę nad chorym, rozumiejącą
i wychodzącą naprzeciw jego potrzebom
fizycznym, psychologicznym, społecznym
i duchowym. Jest równoznaczna z przeciwstawianiem się biomedycznemu modelowi, nadal obowiązującemu w systemie
opieki zdrowotnej.
Z perspektywy osób w stanie krytycznym interesujące jest pytanie: czego
najbardziej żałują umierający, zadane
przez Bronnie Ware, i odpowiedzi na nie:
„Szkoda, że nie miałam odwagi żyć tak,
jak chciałam, a nie tak, jak oczekiwali
inni”, „Szkoda, że tak dużo pracowałem”,
„Szkoda, że nie miałem odwagi okazywać
uczuć”, „Żałuję, że straciłam kontakt
z przyjaciółmi”, „Szkoda, że nie pozwoliłam sobie być szczęśliwa”.
CIERPIENIE W CHOROBIE NIEULECZALNEJ
Ból przewlekły jest więc doznaniem,
które powoduje, że wszystkie inne sprawy,
doznania i emocje schodzą na dalszy plan
lub są zupełnie niedostrzegane. [...] Staje się
on bardziej odczuwany i zajmuje centralne
miejsce w życiu, a inne ważne dotychczas
cele i sprawy zostają zapomniane. Ból
przewlekły zmusza też do zapytania o sens
życia, szczególnie życia z bólem. Odpowiedź
kształtuje motywację do podjęcia wysiłku
zmagania się z tą sytuacją, jeśli jednak
narasta poczucie zagubienia i niemożność
poradzenia sobie z nią, może to negatywnie
wpływać na stan emocjonalny i somatyczny – a więc zwiększać natężenie bólu. Gdy
ból pomimo leczenia utrzymuje się długo,
to może wyzwolić u chorego przekonanie,
że nikt i nic nie jest w stanie jemu pomóc,
a taka ocena sytuacji może generować negatywne emocje: frustrację, złość i bezsilność,
smutek i depresję2. „[...] Sens cierpienia jest
równocześnie na wskroś nadprzyrodzony
i na wskroś ludzki, [...] ponieważ człowiek
odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo.
[...] Cierpienie bytuje z człowiekiem i choć
jest rozproszone, tworzy swoisty świat
wspólnoty”3. Obawy przed zakończeniem
życia wiążą się z lękiem przed śmiercią – co
jest po przejściu na „drugą stronę”, lękiem
przed bólem, lękiem przed niemożnością
kontrolowania tego faktu (kiedy i gdzie może
nastąpić kres życia).

ROLA ŚWIADKÓW
Czas odchodzenia chorego, ale i całych
generacji osób w zaawansowanym wieku
starszym, stwarza opiekunom, ale także
osobom znajdującym się w najbliższej przestrzeni ostatnią okazję do poznania często
zawiłej historii ich życia, niejednokrotnie
odkrycia nieujawnionych do tej pory przeżyć i doświadczeń. [...]

Beata Tobiasz-Adamczyk

Zakład Socjologii Medycyny Katedry
Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM
1

2

3

T. Grodzicki, Starość w życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
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J. Wordliczek, Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka, w:
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OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA –
MEDYCYNA, HUMANIZM, WOLONTARIAT
Strzeszczenia wybranych wykładów

Leczenie bólu stało się istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny,
gdyż skuteczne postępowanie przeciwbólowe u pacjentów z chorobą nowotworową
lub terminalną niewydolnością narządową

Prof. Jerzy Wordliczek

jest trudnym, wymagającym współdziałania specjalistów wielu dziedzin, zadaniem.
W doborze leków i stosowanych metod
należy kierować się zarówno ich skutecznością, jak i profilem bezpieczeństwa
i eliminować przede wszystkim te, które
w niekorzystny sposób wpływają na funkcjonowanie uszkodzonych narządów oraz
mogą, z powodu niekorzystnych interakcji
lekowych, pogarszać skuteczność prowadzonej przewlekle terapii. Uśmierzanie
dolegliwości bólowych nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza wtedy, gdy
prowadzone jest w domu u pacjenta, a rolę
terapeuty przejmują członkowie rodziny
lub opiekunowie. Ocena skuteczności terapii przeciwbólowej, podstawowa wiedza
dotycząca mechanizmów bólu, farmakolo-
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gii stosowanych u pacjenta leków przeciwbólowych i wspomagających stosowanych
w leczeniu bólu, leków, które cechuje
wysokie ryzyko działań niepożądanych
i interakcji lekowych (przykładowo, ponad
80 procent pacjentów chorych na nowotwór przyjmuje regularnie więcej niż pięć
leków) jest podstawowym czynnikiem
zapewniającym właściwe i bezpieczne
postępowanie przeciwbólowe. Istotnym
elementem „domowego” postępowania
leczniczego u cierpiącego pacjenta, determinującym skuteczność leczenia bólu, jest
przede wszystkim właściwa współpraca
pomiędzy rodziną pacjenta a zespołem
domowej opieki paliatywnej, który wspólnie z domowymi opiekunami prowadzi
całościową ocenę objawów i potrzeb
chorego, zwłaszcza że na odczuwany ból
wpływać może także cierpienie duchowe,
psychiczne i społeczne. Ponadto, w zależności od potrzeb chorych, zespół ten,
we współpracy z opiekunami/rodziną pacjenta, włącza lub modyfikuje dotychczas
stosowane leczenie bólu i innych współistniejących objawów, zwłaszcza duszności,
nudności i wymiotów, lub lęku. Właściwie
prowadzone postępowanie przeciwbólowe i opieka nad pacjentem prowadzona
w domu chorego jest istotnym czynnikiem
warunkującym jakość życia pacjenta,
jednakże należy też podkreślić, że może
ono przynieść także niekorzystny wpływ
na zdrowie rodziny/opiekunów, między
innymi ze względu na większe obciążenie
fizyczne, lęk oraz stres emocjonalny związany z oczekiwaną utratą członka rodziny,
oraz niejednokrotnie bezradność w obliczu
narastającego cierpienia ukochanej osoby.

prof. Jerzy Wordliczek

kierownik Kliniki Intensywnej Terapii
Interdyscyplinarnej UJ CM, członek Rady Uczelni UJ

PODSTAWOWA OPIEKA PALIATYWNA:
JAKA, KIEDY I DLA KOGO?
Głównymi zabójcami człowieka we
współczesnych czasach są choroby układu
krążenia, płuc, choroby nowotworowe
i otępienie. Schorzenia te, chociaż przebiegają często odmiennie, są zbliżone, jeżeli
spojrzymy na obecność cierpienia, wyra-

Fot. Jerzy Sawicz

LECZENIE BÓLU –
CZY CHORY POWINIEN BYĆ W SZPITALU
CZY NIE?

Dr Tomasz Grądalski

żonego, na przykład, liczbą, zmiennością
czy natężeniem zgłaszanych problemów.
Szacuje się, że około trzy czwarte chorych
nieuleczalnie może skorzystać z włączenia
ich do opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Szczególnie potrzebującą grupą są chorzy w ostatnich tygodniach życia, kiedy
zmienność i natężenie różnorodnych problemów osiąga swoje apogeum. Obecnie,
niestety, w żadnym z krajów nie obejmuje
się tą opieką wszystkich potrzebujących
i wciąż wielu chorych umiera – cierpiąc,
mimo że przeciętny czas opieki zwykle nie
jest długi i nie przekracza dwóch miesięcy.
Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia w swojej definicji opieki paliatywnej
i hospicyjnej (oph) rekomenduje wczesne
jej rozpoczynanie, już od rozpoznania

opieki paliatywnej i hospicyjnej z uwagi
na ograniczoną zawartość tzw. „koszyka
świadczeń”. W końcu także niezależnie od
wysiłków pracowników ochrony zdrowia
konieczne jest budowanie szerokiego
wsparcia społecznego dla pomocy chorym
w ramach programów „współczujących
społeczeństw”.

dr Tomasz Grądalski

lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

PODSTAWOWA OPIEKA PALIATYWNA
W ZAAWANSOWANYM OTĘPIENIU
Podstawowe założenia opieki paliatywnej pokrywają się w dużym stopniu z założeniami opieki nad chorymi
z zaawansowanym otępieniem. Chorzy
z otępieniem, osiągnąwszy zaawansowane
stadium choroby, tracą zdolność do odbierania rzeczywistości, mówienia i kontaktowania się z otoczeniem, kontrolowania
swojego ciała oraz wyrażania potrzeb:
fizycznych, emocjonalnych i duchowych,
stając się tym samym całkowicie bezbronnymi. Są pacjentami umierającymi, choć
proces ten może być rozciągnięty w czasie.
W praktyce klinicznej zazwyczaj nie
otrzymują opieki typu paliatywnego czy
hospicyjnego. Do problemów medycznych
u tych chorych należą, między innymi: powikłania zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia połykania, niedożywienie, odwodnie-

komfortu, łagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych oraz traktowanie
z poszanowaniem godności powinno być
podstawowym priorytetem w opiece nad
tymi chorymi (rezygnacja z postępowania
diagnostycznego, zwłaszcza inwazyjnego,
nieprzynoszącego realnych korzyści pacjentowi, rezygnacja z inwazyjnych form
terapii, redukcja farmakoterapii). Rozpoczęcie, kontynuowanie lub zaniechanie tak
zwanej agresywnej terapii, w stosunku do
chorych z zaawansowanym otępieniem
jest dla wszystkich osób zaangażowanych
w opiekę nad tym pacjentem, źródłem
wielu etycznych i moralnych dylematów. Chory z otępieniem jest ogromnym
obciążeniem dla opiekunów. Ważna jest
ogólna edukacja rodziny na temat choroby,
informacja o niekorzystnym rokowaniu,
umiejętność słuchania, dostępność, włączanie rodziny w opiekę nad chorym,
pomoc w zwalczaniu poczucia winy oraz
wsparcie rodziny po śmierci chorego.

dr Agata Adamkiewicz-Piejko

Oddział Paliatywny – Miejskie Centrum Opieki dla
Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie

PODSTAWOWA OPIEKA PALIATYWNA
W MEDYCYNIE RODZINNEJ
Lekarz rodzinny, w ramach sprawowanej opieki, uwzględnia nie tylko problemy
medyczne pacjenta, ale także problemy

Jerzy Sawicz

nieuleczalnej choroby, i prowadzenie jej
łącznie z leczeniem przyczynowym, modyfikującym przebieg schorzenia. Rodzi
to uzasadnione obawy związane z zabezpieczeniem najbardziej potrzebujących,
którym nie udaje się opanować dokuczliwych objawów w ramach podstawowej
opieki lekarza rodzinnego, w szpitalach
czy w gabinetach specjalistów z innych
dziedzin niż medycyna paliatywna. Dlatego istnieje pilna potrzeba intensyfikacji
działań zmierzających do włączenia
wszystkich profesjonalistów, nie tylko tych
pracujących w opiece paliatywnej i hospicyjnej, do działań poprawiających komfort
nieuleczalnie chorych. Takie zrównoważenie wysiłków różnych terapeutów pozwoli
na lepsze zabezpieczenie większej liczby
potrzebujących. W Polsce istnieje dość
dobrze rozwinięty system w zakresie
specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej (kilkaset ośrodków oferujących
różne formy tej opieki), konieczne jest
jednak wzmocnienie w jej podstawowym
zakresie, możliwym do realizacji w każdej
jednostce opieki zdrowotnej.
Większość nieuleczalnie chorych
oczekuje możliwie długo, jeżeli jest taka
ewentualność, opieki w domu, w ich
naturalnym środowisku, więc byłaby
oczywista potrzeba wzmocnienia roli lekarza rodzinnego w ramach podstawowej
opieki paliatywnej i hospicyjnej. Także
w wytycznych towarzystw naukowych
wielu innych specjalności medycznych
spotykamy liczne przykłady rekomendacji
zbieżnych z ideą opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym, na przykład, określanie
celów opieki końca życia, łagodzenie
objawów czy podejście holistyczne do
zgłaszanych problemów. Istnieje jednak
wiele barier w szerszej implementacji
podstawowej opieki paliatywnej i hospicyjnej, do których należy brak wiedzy
i umiejętności w opanowywaniu objawów,
praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, prawidłowego komunikowania
się z chorym i jego rodziną, presja czasu
czy obawy przed korzystaniem z konsultacji w specjalistycznych jednostkach.
Dlatego niezbędne jest prowadzenie ustawicznej edukacji w tym zakresie, zarówno
przed-, jak i podyplomowej dla wszystkich
profesjonalistów medycznych. W Polsce
jest to tym bardziej istotne, że część chorujących (na przykład na ciężką przewlekłą
niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i inne) w ogóle nie ma
dostępu do nieodpłatnej specjalistycznej

Od lewej: dr Agata Adamkiewicz-Piejko, prof. Tomasz Grodzicki, dr Tadeusz Wadas

nie, nietrzymanie moczu i stolca, odleżyny,
przykurcze, wyniszczenie, współistniejące
schorzenia i związane z tymi problemami dolegliwości bólowe. Zapewnienie

psychologiczne, socjalne, duchowe i inne.
Nabywa wiedzę o pacjencie i jego rodzinie
przez cały okres opieki i buduje odpowiednie relacje. Wszechstronne podejście do
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Część druga sesji I. Od lewej: dr Teresa Weber-Lipiec, dr hab. Tomasz Tomasik, dr Magdalena Kocot-Kępska

integracyjnej jest coraz bardziej popularna
zarówno wśród pacjentów, jak i systemów
ochrony zdrowia, gdyż korzyści z takiego
postępowania są dla pacjentów oczywiste i znaczące, zarówno w leczeniu, jak
i utrzymaniu ogólnie pojętego dobrego
samopoczucia (well-being).

Fot. Jerzy Sawicz

problemów pacjenta i jego rodziny jest
podobne do podejścia uwzględnianego
przez profesjonalistów zapewniających
opiekę paliatywną. [...]
Wyzwaniami w zapewnieniu podstawowej i specjalistycznej opieki paliatywnej w naszym kraju są: rozwijanie pracy
zespołowej nad nieuleczalnie chorym,
współpraca między różnymi poziomami
opieki, działanie w sytuacji braku jasnych
regulacji dotyczących odpowiedzialności
i zadań, nierównomierne rozmieszczenie
poradni POZ i ASO, niewystarczające zasoby edukacyjne w obszarze opieki paliatywnej przeznaczone dla lekarzy rodzinnych.
Podsumowując, można powiedzieć, że
w celu zapewnienia opieki dobrej jakości
lekarz rodzinny musi posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu podstawowej
opieki paliatywnej. Z kolei system pomocy nieuleczalnie chorym musi zapewniać
współpracę specjalistów opieki paliatywnej z lekarzami i pielęgniarkami POZ.

• produkty naturalne – zioła, witaminy,
mikroelementy oraz probiotyki, które są
łatwo dostępne i stosowane jako suplementy diety. Nadal są prowadzone badania
dotyczące skuteczności produktów naturalnych, bezpieczeństwa oraz możliwych
interakcji z lekami oraz innymi produktami
naturalnymi,
• terapie umysł-ciało – tu zaliczamy
akupunkturę, masaż, medytację, terapię
ruchem, relaksację, chiropraktykę, zooterapię, tai chi, jogę oraz hipnoterapię.
Dotychczas najwięcej badań klinicznych
prowadzono z zastosowaniem akupunktury, jogi, chiropraktyki i medytacji.
W ramach szeroko pojętej medycyny
integracyjnej stosowane są także medycyna ajurwedyjska i tradycyjna medycyna
chińska TCM (Traditional Chinese Medicine), obejmująca akupunkturę, bańki,
moksę, zioła, tai chi, Qigong, DaoYin.
Terapie CAM i medycyna integracyjna
stają się coraz bardziej popularne wśród

dr hab. Tomasz Tomasik

Zakład Medycyny Rodzinnej,
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM

MEDYCYNA INTEGRACYJNA
U CHORYCH NA NOWOTWÓR
Medycyna integracyjna polega na
połączeniu wszelkich dostępnych i odpowiednio udokumentowanych strategii terapeutycznych potencjalnie korzystnych dla
pacjenta. W praktyce klinicznej polega to
na stosowaniu metod medycyny konwencjonalnej, alopatycznej (tzw. zachodniej)
w połączeniu z technikami medycyny
komplementarnej i alternatywnej (complementary alternative medicine – CAM), co
ma na celu poprawę skuteczności leczenia
schorzeń przewlekłych. Idea medycyny
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Sesja II – Problemy prawne w spełnianiu opieki nad chorym w ostatnim okresie życia. Od lewej:
dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, profesor UJ, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr Maciej Gibiński

Kluczowe elementy medycyny integracyjnej to: opieka skoncentrowana na
pacjencie, indywidualizacja leczenia, integracja zespołów terapeutycznych różnych
specjalności, w tym metod komplementarnych/alternatywnych, profilaktyka i zmniejszenie nasilenia choroby, uwzględnianie
w leczeniu wszystkich czynników ważnych
dla zdrowia – fizycznych, psychologicznych, socjalnych, stosowanie metod o skuteczności udokumentowanej według EBM.
Techniki CAM można ogólnie podzielić na dwie grupy:

osób z chorobą nowotworową. Pacjenci onkologiczni stosują metody CAM
w celu poprawy zdolności organizmu
do walki z chorobą, w celu zmniejszenia
objawów samego nowotworu i objawów
niepożądanych towarzyszących leczeniu
przeciwnowotworowemu, w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia czy poprawy
wydolności układu immunologicznego.
Powodem stosowania CAM jest także niesatysfakcjonujące leczenie bólu u chorych
na nowotwór, gdyż nawet około 50 procent
z pacjentów cierpi z powodu bólu.

prawdy nieomawianej, skoncentrowanego
na działaniu. Chorzy przejawiali zazwyczaj kooperatywny (współpracujący) styl
umierania. Rodzinę pacjenta cechował, ze
względu na styl realizowanej wobec członka rodziny opieki, styl silnie zaangażowany.
Zjawiskiem determinującym pozytywną
ocenę jakości otrzymywanego ze strony
hospicjum domowego wsparcia było występowanie wśród opiekunów nieformalnych
luki psychologicznej (deficytu wiedzy z zakresu świadczonej pomocy – szczególnie
psychologicznej, ale także pielęgnacyjnej,
podstawowej medycznej, duchowej).
Możliwość korzystania z pomocy
hospicjum domowego przy jednocze-

Dotychczas dowody naukowe oparte
na badaniach klinicznych potwierdzają
skuteczność wybranych metod CAM
w niektórych objawach choroby nowotworowej, na przykład skuteczność akupunktury w leczeniu nudności i wymiotów
spowodowanych chemioterapią. Według
danych naukowych akupunktura, TENS,
masaż, ćwiczenia fizyczne, muzykoterapia i różne metody psychologiczne mogą
być przydatne w leczeniu bólu u chorych
na nowotwór lub tzw. cancersurvivors,
zwłaszcza gdy standardowe leczenie jest
nieskuteczne lub powoduje poważne skutki uboczne. Z pewnością metody CAM
jako elementy medycyny integracyjnej
mogą wielu pacjentom z nowotworem lub
wyleczonym z choroby nowotworowej
przynieść korzyści, a stosowanie metod
CAM zostało uwzględnione w zaleceniach
i rekomendacjach opracowanych, między
innymi, przez American Society of Clinical Oncology, American College of Chest
Physicians, National Comprehensive
Cancer Network.

dyżurowej, ograniczona liczba środków
transportu, niedobory kadrowe, trudności
w porozumiewaniu się na płaszczyźnie
personel – pacjent/rodzina pacjenta.

dr Aleksandra Tatko, SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

WPŁYW WOLONTARIUSZY
NA JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH
I RODZIN W OPIECE PALIATYWNEJ
Opieka paliatywna, wspierająca i hospicyjna obejmuje całościowe postępowanie u pacjentów z chorobami przewlekłymi, mające na celu poprawę jakości życia

dr Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,
członek Executive Board, European Pain Federation
EFIC, Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Rozwój współczesnego ruchu hospicyjnego w Polsce rozpoczął się w latach
70. XX wieku, zwłaszcza od połowy lat
90. powstawały w kraju coraz to nowe
ośrodki realizujące pomoc o charakterze
paliatywnym, w tym również hospicja
domowe. Jakkolwiek ich liczba wynosiła
w 2018 roku 450 (placówki dla dorosłych),
to w dalszym ciągu pozostaje ona niewystarczająca wobec osób potrzebujących.
„Białe plamy” rozlewają się zwłaszcza na
obszarach wiejskich, w tym szczególnie
w regionie Podlasia, gdzie w roku 2012
utworzone zostało pierwsze domowe hospicjum wiejskie.
Przeprowadzone badania własne
ukazały, że relacje między chorym i jego
rodziną (zwłaszcza tzw. opiekunem nieformalnym) ulegają w trakcie sytuacji
granicznej intensyfikacji. Usługobiorcy
warszawskiego hospicjum domowego
pozostawali najczęściej świadomi obecności i następstw postępującej choroby
nowotworowej osoby bliskiej – prezentowali postawę kontekstu otwartego

Jerzy Sawicz

RUCH HOSPICYJNY NA POLSKIEJ WSI –
OGRANICZENIA I TRUDNOŚCI
W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU

Sesja III – Wyzwania w opiece paliatywnej i hospicyjnej, rola wolontariuszy. Od lewej:
dr hab. Wojciech Leppert, Iwona Sitarska, dr Jolanta Stokłosa, dr Piotr Sobański, dr Aleksandra Tatko

snym wsparciu ze strony najbliższych
przedstawiała się choremu i jego rodzinie
jako rozwiązanie najbardziej oczekiwane
i pozytywne. W nawiązaniu do powyższego należy zwrócić szczególną uwagę
na ograniczenia towarzyszące opiece
hospicyjnej realizowanej na wsi. Dostęp
do niej pozostaje nadal trudny. Jest to
spowodowane występowaniem zjawisk
zachodzących po stronie jednostki – wstyd
przed korzystaniem z pomocy innych,
wiara w mity i zabobony, brak zaangażowania ze strony rodziny, brak wiedzy,
po stronie środowiska: duże odległości
do przemierzenia w drodze do pacjenta,
trudny teren, brak zasięgu telefonicznego
etc., oraz po stronie systemu: brak pracy

chorych i opiekunów. Jest zapewniana
przez zespół interdyscyplinarny, w skład
którego wchodzą lekarz, pielęgniarka,
fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, kapelan i wolontariusz. Wolontariusze odgrywają w zespole opiekującym się
chorymi istotną rolę, stanowiąc znaczące
wsparcie dla członków zespołu interdyscyplinarnego będących profesjonalistami.
Istotna jest rola pomocy przy czynnościach pielęgnacyjnych wykonywanych
z pacjentami, jak również wsparcie emocjonalne udzielane chorym. Wydaje się,
że najważniejszą rolą wolontariusza może
być towarzyszenie pacjentowi, zarówno
w domu, jak i na oddziale. Niejednokrotnie wolontariusz staje się osobą bliską
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pacjentowi. Może, w pewnym sensie, stać
się również członkiem rodziny chorego.
Wsparcie udzielane przez wolontariuszy
obejmuje także pomoc w wykonywaniu
różnych czynności, na przykład sprzątaniu czy robieniu zakupów, co może być
bardzo pomocne dla rodzin i opiekunów.
Niewątpliwie, poprzez oddziaływanie na
wiele wymiarów życia chorych i rodzin,
wolontariusze w znaczącym stopniu poprawiają jakość życia pacjentów i opiekunów poprzez wymienione działania.
Należy podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają wolontariusze w prowadzeniu
wielu działań mających na celu edukację
społeczną w zakresie opieki paliatywnej,
wspierającej i hospicyjnej, a także znaczący udział w pozyskiwaniu środków na
powyższe cele.

dr Wojciech Leppert

profesor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej,
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

OPIEKA PALIATYWNA
NAD OSOBAMI ŻYJĄCYMI
Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA
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Najbardziej aktualna definicja opieki
paliatywnej opublikowana przez EAPC
zwraca uwagę, że ta forma opieki powinna

Jerzy Sawicz

być przeznaczona dla chorych, których
choroba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu. CAPC (Centrum for Advance
Palliatieve Care, MD Anderson Texas)
dopełnia definicję EAPC, wskazując, że
opieka paliatywna powinna być dostępna
odpowiednio do potrzeb osoby chorej i jej
najbliższych, niezależnie od tego, jaka jest
aktualna prognoza i ryzyko zgonu. Opieka
hospicyjna, będąca integralną częścią
opieki paliatywnej, skupia się jednak na
tej grupie chorych, którzy zbliżają się do
kresu swojego życia i bardziej potrzebują
opieki niż intensywnego leczenia (szczególnie tego wydłużającego życie).
Analizy potrzeb i przyczyn cierpienia
u osób wymagających opieki hospicyjnej
ukazują zaskakująco homogenny obraz,
niezależnie od tego, jaka choroba jest
przyczyną nadchodzącej śmierci. Elementy i zasady opieki paliatywnej i opieki
hospicyjnej pozostają więc jednakowe
dla wszystkich osób nią objętych. Nadal
całościowa opieka obejmuje prewencję
i aktywne leczenie objawów fizycznych
i emocjonalno-psychicznych, wsparcie
społeczne i opiekę duchową. Najważniejsze odrębności związane z opieką nad
osobami z niewydolnością serca dotyczą
zasadności utrzymania optymalnego leczenia przyczynowego, ponieważ odgrywa
ono zasadnicze znaczenie dla jakości
życia i prewencji objawów, wyboru leków
stosowanych w objawowym leczeniu dolegliwości (część z nich jest przeciwwskazana w niewydolności) oraz konieczności
rozważenia modyfikacji niektórych funkcji
kardiologicznych wszczepialnych elektronicznych urządzeń (CIED).
Szczególnej staranności wymaga stała
optymalizacja leczenia diuretycznego,

drobne jego korekty mogą być konieczne
podobnie często, jak zwykliśmy dokonywać w opiece hospicyjnej w leczeniu
bólu. Stąd przydatne jest zdobycie doświadczenia w dopasowywaniu leczenia moczopędnego. Modyfikacja, a nie
odstawianie leków kardiologicznych jest
ważnym elementem opieki hospicyjnej
nad osobami z niewydolnością serca.
Utarł się, niestety, stereotyp, zaczerpnięty
z opieki nad chorymi onkologicznymi, że
odstawienie leczenia przyczynowego poprawia jakość życia. W przypadku chorych
kardiologicznych sytuacja może wyglądać

zgoła odwrotnie. Weryfikacja, jakie leki
kardiologiczne i w jakich dawkach będą
nadal stosowane, wymaga najczęściej ścisłej współpracy z kardiologiem. Podobnie
dobrej współpracy wymaga postępowanie z kardiologicznymi wszczepialnymi
elektronicznymi urządzeniami (CIED),
komunikacja mogłaby być zadaniem dla
specjalisty opieki paliatywnej, samo przeprowadzenie modyfikacji – dla specjalisty
kardiologa. Ponieważ wyłączenie funkcji
defibrylującej ma miejsce jednak zbyt
rzadko, nawet w przypadku osób, u których
okres zbliżania się do śmierci został rozpoznany, w hospicjach musi być opracowana
strategia doraźnego postępowania w razie
powtarzających się wyładowań urządzenia.
Epidemiologia schorzeń układu krążenia i zmieniające się wskazania do
obejmowania osób dotkniętych schorzeniami układu krążenia opieką paliatywną
nakazują spodziewać się, że w niedalekiej
przyszłości chorzy kardiologiczni mogą
stanowić aż 50 procent populacji korzystających z opieki hospicyjnej. Z tego
powodu warto poświęcić już teraz czas
na przygotowanie się na objęcie opieką
u schyłku życia tej grupy chorych.

Pixabay

dr Piotr Sobański

Palliative Care Unit and Competence Center,
Spital Schwyz, Schwyz, Szwajcaria
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MODEL DOJRZAŁOŚCI KULTURY LEAN
W SZKOLE WYŻSZEJ
Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na nieustannym doskonaleniu

O

bserwacja branży szkolnictwa wyższego pokazuje, że pomimo licznych
zabiegów reformatorskich uczelnie zmieniają się zbyt wolno, niż jest to oczekiwane
przez ich interesariuszy. Dużą wagę przywiązuje się do zmian w sferze organizacyjnej i technicznej, natomiast zbyt mało
uwagi poświęca się ich wymiarowi społecznemu, w tym kulturze organizacyjnej.
Zazwyczaj zmiany na uczelni wprowadzane są odgórnie i są nieodpowiednio
zarządzane, szczególnie w fazie ich
projektowania i planowania. Często
też spotykają się z dużym oporem ze strony pracowników.
Badania oraz doświadczenia
praktyczne pokazują, że
prawdziwa zmiana modelu
zarządzania uczelnią możliwa jest tylko wtedy, gdy nowe
podejście stanie się częścią jej
kultury organizacyjnej, kulturą
codziennej pracy, przejawiającą
się poprzez oczekiwane zachowania
i postawy pracowników. Zatem kultura
organizacyjna, kształtowana w świadomy
i planowy sposób, będzie wspierała proces
zmiany na uczelni. Coraz więcej uczelni
sięga po filozofię, metody i narzędzia
zmiany, jakie oferuje procesowa koncepcja
zarządzania – Lean Management. Liczne
doświadczenia pokazują, że autorefleksyjny charakter tej koncepcji daje możliwość
zmiany kultury organizacyjnej uczelni
w taki sposób, aby wspierała ona nieustanne doskonalenie procesów tworzenia
wartości dla interesariuszy.
Jak więc zmienia się kultura organizacyjna uczelni pod wpływem wdrażania
koncepcji Lean Management? Czym
jest kultura Lean w szkole wyższej?
Jakie są jej wymiary? Pytania te stały
się przyczynkiem do realizacji projektu
badawczego „Uwarunkowania dojrzałości
kultury Lean Management w szkołach
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wyższych”, finansowanego z grantu NCN
MINIATURA (2017–2018). W projekcie
przeprowadzono 44 wywiady z osobami zajmującymi się Lean Management
oraz zarządzaniem zmianą w siedmiu
uczelniach zagranicznych, znajdujących

1. Lean Management – chmura słów
Fot. J. Maciąg, Lean Culture in Higher Education –
Towards Continuous Improvement, Wydawnictwo
Palgrave Macmillan, 2019

się w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Norwegii, Holandii, oraz pięciu uczelniach
w Polsce. W badaniach wykorzystano
podejście oparte na analizach jakościowych i kodowaniu otwartym, pozwalając
na niejako samoistne wyłonienie się kategorii badawczych, które autorka badań
nazwała i usystematyzowała w postaci
ram teoretycznych. Efektem projektu jest
książka Lean Culture in Higher Education. Towards Continuous Improvement,
wydana nakładem Wydawnictwa Palgrave
Macmillan (2019). Najważniejsze wnioski
z badań przedstawiono poniżej.

Kultura organizacyjna jest swego
rodzaju fenomenem. Od lat badacze
i praktycy spierają się, czy można nią
zarządzać w klasycznym rozumieniu tego
słowa, czy tylko w ograniczonym zakresie
oddziaływać i kształtować oraz czy jako
złożony twór nie podlega ona działaniom
w sferze zarządzania. Dylematy związane są też z próbą udzielenia odpowiedzi
na pytanie, jak powstaje kultura
organizacyjna i czy jest jednorodna w całej organizacji.
Najpopularniejszym modelem,
jaki jest wykorzystywany do
definiowania i opisu złożoności
kultury organizacyjnej, jest model
Edgara Scheina. Wykorzystując
przyjęte przez Scheina podejście, autorka zdefiniowała
kulturę Lean jako kulturę
organizacyjną będącą wynikiem wspólnego uczenia
się rozwiązywania problemów w procesie zewnętrznej
adaptacji i wewnętrznej integracji,
opartego na nieustannym dążeniu do
doskonałości oraz szacunku dla ludzi.
Badania przeprowadzone w szkołach
wyższych wskazują na dwa silnie dominujące w niej wymiary: wymiar uniwersalny
i humanistyczny – gdyż w jej centrum
postawiony jest człowiek, oraz wymiar
charakteryzujący koncepcję Lean Management pryzmat procesów realizowanych na
uczelni (najczęściej pojawiające się kody,
które charakteryzują istotę kultury Lean,
obrazuje rysunek 1).
Analiza przeprowadzonych wywiadów z wykorzystaniem metody kodowania otwartego pozwoliła na zidentyfikowanie siedmiu wymiarów kultury
Lean w szkole wyższej oraz opracowanie
modelowego ujęcia jej jako kultury organizacyjnej (model Lean Culture Maturity
Model – LCMM zaprezentowano na

rysunku 2). Wymiary kultury Lean głęboko wpisują się zarówno w jej aspekt
społeczny, jak i techniczno-organizacyjny, związany z realizacją podejścia
procesowego.
Podstawą do zmiany kultury organizacyjnej w szkole wyższej są wartości. Lean
Management jako koncepcja zarządzania
opiera się na dwóch ważnych wartościach:
szacunku dla ludzi oraz ciągłym doskonaleniu. Badania pozwoliły na wyłonienie
innych wartości ważnych w środowisku uczelni. Są to: mądrość, zaufanie,
otwartość na zmiany, kwestionowanie,
proaktywność, podejmowanie decyzji
na podstawie faktów oraz eliminowanie
marnotrawstwa.
Istotnym wymiarem kultury Lean
jest nowy model przywództwa –
Lean Leadership. Przy czym
badania pokazują, że wyraźnie
różnicuje się role przypisywane naczelnemu kierownictwu
uczelni i bezpośrednim przełożonym. Naczelne kierownictwo
uczelni odpowiedzialne jest za
zrozumienie potrzeby zmiany kultury organizacyjnej
szkoły, inicjację i wdrażanie
programu zmiany kulturowej,
wsparcie programu Lean oraz
osób go realizujących (stworzenie
struktur wspierających, zapewnienie zasobów, inicjację szkoleń, działanie zgodnie
z wymienionymi wyżej wartościami
Lean), wsparcie pracowników w wymiarze kulturowym i społecznym oraz
w wymiarze techniczno-organizacyjnym.
Bezpośredniemu przełożonemu przypisuje
się ważne role w sferze wsparcia społecznego oraz techniczno-organizacyjnego.
W sferze społecznej bezpośredni przełożony powinien:
• być mentorem i coachem, motywować i angażować pracowników do zmian,
pracownicy zawsze mogą liczyć na jego
wsparcie w działaniach doskonalących,
• mieć z pracownikami otwarte, partnerskie, odformalizowane relacje, oparte
na zaufaniu i autorytecie,
• omawiać i uzgadniać z pracownikami
cele wprowadzanych zmian, nie wywierać
presji w trakcie ich formułowania (cele
i zadania wynikają z analizy sytuacji,
a nie osobistych priorytetów i ambicji
przełożonego),
• brać pod uwagę wszystkie pomysły
pracowników i traktować je jako ważne
i wartościowe.

Podkreśla, że powinien on traktować
błędy w procesie zmian jako ważne
doświadczenie, które może być wykorzystane w przyszłości do zapobiegania
powstawaniu kolejnych błędów i uczenia
się. Skupiać się na rozwiązywaniu problemów, a nie szukaniu winnych. Ponadto
przełożony dba o utrzymywanie efektów
wprowadzonych usprawnień.
Wsparcie organizacyjno-techniczne
we wdrażaniu podejścia procesowego
wymaga od przełożonego:
• zrozumienia specyfiki procesu i działań, które są wykonywane przez pracow-

2. Model dojrzałości kultury Lean
w szkołach wyższych – wymiary kultury Lean
Fot. J. Maciąg, Lean Culture in Higher Education –
Towards Continuous Improvement, Wydawnictwo
Palgrave Macmillan, 2019

ników (przełożony jest bezpośrednim obserwatorem tych procesów, komunikuje się
z pracownikami w ich środowisku pracy),
• osobistego zaangażowania w diagnozę i rozwiązywanie problemów w miejscu
ich powstawania (nie są to decyzje „zza
biurka”),
• planowania i organizowania pracy
w taki sposób, żeby pracownicy znajdowali czas na działania usprawniające (spotkania, projekty, udział w szkoleniach).
Przeprowadzone przez autorkę badania
pokazują, że zmianie modelu przywództwa w szkole wyższej mogą towarzyszyć
liczne dylematy. Pierwszym z nich jest
konieczność zachowania równowagi pomiędzy nieustannym kwestionowaniem

wszystkiego a budowaniem wizerunku
pewnego siebie lidera. Wyważenie tych
dwóch postaw staje się punktem wyjścia
do prawdziwej współpracy. Liderzy w procesie zmiany obawiają się ujawnienia
tajemnic, odkrycia procesów dla klientów,
pracowników, partnerów biznesowych
i innych interesariuszy, tego, co do tej
pory było najczęściej chronione jako know
how. Dostrzega się również sprzeczność
pomiędzy perspektywą kulturową a istniejącymi systemami zarządzania. Liderzy
mają trudności z połączeniem wymiaru
ekonomicznego, ludzkiego i kulturowego
działania uczelni.
Analiza przeprowadzonych wywiadów
pozwoliła na wskazanie kolejnego wymiaru kultury Lean w szkole wyższej: ludzi.
Pojawiały się tutaj kwestie dotyczące
miejsca i roli pracownika na uczelni
w procesie zmian. Wyraźnie ujawniło się w badaniu kilka osi, wokół
których prowadzona jest dyskusja.
Były to: pierwsza reakcja na zmianę,
postawa pracownika wobec zmiany,
postawa wobec marnotrawstwa,
upełnomocnienie pracownika do
zmian, przygotowanie pracownika do zmian, docenianie za
zaangażowanie, obawy i ocena
pracowników.
Tym, co wzmacnia w sposób pozytywny proces zmiany kulturowej, jest
praca zespołowa. Badania pokazują, że
pozwala ona na wzajemne inspirowanie,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
oraz przełamywanie ponadwydziałowych
i zespołowych barier, między innymi,
poprzez celebrowanie i świętowanie
wspólnych sukcesów.
Często w praktyce działania szkół wyższych niedocenianym, aczkolwiek bardzo
istotnym, aspektem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez sieci
współpracy (bardziej lub mniej formalne),
wspólnoty praktyków, konferencje, seminaria oraz wyjazdy studyjne. Działania
te pozwalają na dzielenie się wiedzą
pomiędzy specjalistami i zarządzającymi
w poszczególnych uczelniach. Są one
również inspiracją, pełnią rolę wsparcia,
a także pozwalają na zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie budowania
kultury nieustannego doskonalenia.
Jednym z najbardziej widocznych
wymiarów kultury Lean w szkole wyższej
są artefakty. Według Scheina stanowią
one najbardziej uświadomiony element
kultury organizacyjnej. Artefakty mogą
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mieć charakter materialny, behawioralny
oraz językowy. Szczególnie zwracano
uwagę na funkcje języka w procesie zmiany. Istotną rolę odgrywa też wizualizacja
i zarządzanie wizualne (rysunki, wykresy,
tablice, schematy).
Wymiar procesowy kultury Lean w szkole wyższej wyznaczają ramy zasad Lean oraz
zarządzania procesami. Zasady kształtujące
kulturę organizacyjną ukierunkowane są na
identyfikowanie wartości dla interesariuszy
uczelni oraz taką organizację procesów, aby
tę wartość dostarczały.
W podsumowaniu należy podkreślić,
że wszystkie wymiary kultury Lean, które
znalazły się w modelu LCMM, są tak samo
ważne. Zatem zaniedbanie w procesie
zmiany któregokolwiek obszaru może
skutkować opóźnieniem wdrażania zmiany
oraz oporem wśród pracowników i części
kadry zarządzającej, a w konsekwencji

marnotrawstwem zasobów i entuzjazmu
ludzi. Przeprowadzone przez autorkę
badania pokazują, że uczelnie, mając na
uwadze swój wewnętrzny i zewnętrzny
kontekst działania, same określają najbardziej skuteczny dla siebie program wdrażania koncepcji Lean Management oraz
budowania kultury organizacyjnej opartej
na nieustannym doskonaleniu. Wymaga to
świadomego i planowego podejścia. Dlatego
na początku projektowania zmiany należy
dokonać diagnozy kultury organizacyjnej
uczelni w założonych wymiarach LCMM,
wykorzystując w tym celu kwestionariusz
badawczy do badania poziomu dojrzałości kultury Lean (Lean Culture Maturity
Questionnaire LCMQ), uzupełniając badania
obserwacjami oraz wywiadami. Zmiana
kultury organizacyjnej uczelni w taki sposób, aby wspierała ona zmiany techniczno-organizacyjne, wymaga zmiany kultury

pracy każdego pracownika. Jest to zmiana
czasochłonna, ale nieuchronna, jeśli uczelnia
dąży do tego, aby zmiany miały charakter
trwały i głęboko wpisały się w jej kod DNA.

Justyna Maciąg

Instytut Spraw Publicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
LITERATURA
P. Cardona, C. Rey, Zarządzanie poprzez misje, Warszawa
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J. Maciąg, Lean Culture in Higher Education – Towards Conti
nuous Improvement, Wydawnictwo Palgrave Macmillan,
link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030
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Ł. Sułkowski, Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa 2016.

DZIEŃ WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH UJ
Wyzwania demokracji
e współpracy władz dziekańskich
z Samorządem Studentów WSMiP
13 listopada 2019 zorganizowany został
III Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Celem tego
wydarzenia jest integracja społeczności
akademickiej, jak również pogłębiona debata naukowa poświęcona jednemu z kluczowych aspektów badań prowadzonych
w poszczególnych jednostkach Wydziału.
W związku z niezwykle istotnymi bieżącymi procesami na świecie dotyczącymi
uwarunkowań funkcjonowania systemów
demokratycznych tegoroczna edycja Dnia
WSMiP upłynęła pod hasłem Wyzwania
demokracji.
W trakcie wydarzenia odbyły się debata
ekspercka, dwa panele studenckie oraz dys-
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W

Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzył pełnomocnik rektora UJ
ds. WSMiP, p.o. dziekana wydziału dr hab. Andrzej Porębski, profesor UJ

Debata ekspertów z udziałem prof. Andrzeja Mani, dr Magdaleny Kozub-Karkut, dr Magdaleny Lisińskiej
i prof. Zdzisława Macha

absolwenci różnych kierunków studiów
prowadzonych na WSMiP: Jagoda Domańska, obecnie działająca w branży
filmowej i reklamowej, Paulina Szadkowska – z branży biznesowej, Przemysław
Henzel – dziennikarz, Bartłomiej Znojek – analityk Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych, dr Dominika Dziwisz
– naukowiec. Absolwenci podzielili się
ze zgromadzonymi w auli Auditorium
Maximum studentami swoim doświadczeniem zawodowym, podkreślając znaczący
wpływ studiów na ich ścieżki kariery.
Organizowany po raz drugi panel
absolwentów okazał się ponownie jednym z najciekawszych elementów Dnia
Wydziału, co skłania organizatorów
do kontynuacji tej inicjatywy i zachęcania absolwentów Wydziału do częstszych
spotkań i zacieśniania współpracy z naszą
jednostką.
Należy również podkreślić znaczną
aktywność i zaangażowanie kół naukowych działających na WSMiP, dla których
wydarzenie było okazją do zaprezentowa-

nia swoich osiągnięć oraz planów naukowych na najbliższe miesiące. Przez cały
dzień przedstawiciele kół byli obecni na
specjalnie utworzonych do tego celu stoiskach, na których można było zapoznać
się z rezultatami badań naukowych, brać
udział w konkursach czy też zrobić sobie
wspólną fotografię z ubranymi w regionalne stroje członkami kół. Warto przypomnieć, że pierwsza edycja Dnia Wydziału
nosiła nazwę Dnia Kół Naukowych, co
wyraźnie wskazuje na chęć promocji tych
studentów, którzy w procesie edukacyjnym
nie ograniczają się jedynie do działań
zmierzających do uzyskania dyplomu
ukończenia studiów. Biorąc pod uwagę
status Uniwersytetu Jagiellońskiego jako
uczelni badawczej, postawa studentów
zaangażowanych w działalność naukową
Wydziału jest nie tylko godna pochwały,
ale i pożądana.

Paweł Laidler
Piotr Bajor

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ

Fot. Adam Koprowski

kusja absolwentów. W debacie ekspertów
udział wzięli prof. Andrzej Mania, prof.
Zdzisław Mach, dr Magdalena Kozub-Karkut oraz dr Magdalena Lisińska. W trakcie
pogłębionej dyskusji uczestnicy omówili
różne aspekty i wyzwania związane z funkcjonowaniem współczesnych demokracji.
Wskazywali na uwarunkowania i przyczyny występującego w wielu państwach
kryzysu systemów demokratycznych,
odradzania się populizmu i demagogii
oraz możliwych działań skierowanych na
przeciwdziałanie tym procesom.
Ideą Dnia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest również
zainspirowanie studentów do rozszerzenia
swoich zainteresowań i horyzontów, a także
umożliwienie osobom rozpoczynającym
prowadzenie badań zaprezentowania ich
wyników szerszej społeczności akademickiej Wydziału. Dlatego też w trakcie dwóch
paneli tematycznych swoje referaty przedstawili studenci poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w jednostkach WSMiP.
W pierwszym panelu Sylwia Cabaj
omówiła kwestię propagandy medialnej
jako wyzwania dla współczesnej demokracji, Piotr Szlachcic przeanalizował rolę
systemów wyborczych w kształtowaniu
procesów demokratycznych, Natalia Solarz
wskazała na rolę i znaczenie głosowania
elektronicznego w funkcjonowaniu demokracji, Weronika Karska przedstawiła
funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemach demokratycznych
i potencjalne zagrożenia z tym związane,
natomiast Kacper Mężyk przybliżył uczestnikom zagadnienie frekwencji wyborczej
w Polsce po roku 1989 na tle wybranych
państw europejskich
Drugi z paneli studenckich poświęcony został studiom przypadku wybranych
zagadnień związanych z wyzwaniami
demokracji. W tej części Ilona Poseliuzh
na zaprezentowała referat poświęcony
propagandzie cyfrowej w demokracji oraz
polityce informacyjnej państw, Michał
Gumułka dokonał analizy stanu demokracji
w Birmie po 2017 roku, Palina Apanowicz
omówiła arabską wiosnę w Syrii w kontekście nieudanej próby demokratyzacji.
Konsekwencje wydarzeń na Bliskim
Wschodzie w postaci kryzysu migracyjnego
przybliżyła w kolejnym referacie Rita Ster,
natomiast Miłosz Kaszuba przedstawił
bieżącą sytuację związaną z pogłębiającym
się kryzysem politycznym w Hongkongu.
W ramach Dnia Wydziału odbył się
również panel, podczas którego wystąpili

Uczestnicy Dnia WSMiP w sali wystawowej Auditorium Maximum
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MARIA SKŁODOWSKA-CURIE WE LWOWIE
W

Plakat otwarcia wystawy na Lwowskim
Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki

Ekspozycja została zaprezentowana
w zabytkowych wnętrzach głównego gmachu uniwersytetu i odwiedzana była przez

młodzież akademicką oraz uczniów szkół
średnich Lwowa i okolicy. Tłumaczenie
na język ukraiński zostało przygotowane
przez dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Lwowskiego dr. Gregora Dmytriwa.
Po ekspozycji na Uniwersytecie Lwowskim wystawa powędrowała do Biblioteki
Głównej Politechniki Lwowskiej, gdzie
towarzyszyła międzynarodowej konferencji Higher Technical School in Central
and Eastern Europe: Origin, Present, and
Development Prospects.
Na rok 2020 planowane są dalsze
ekspozycje wystawy o wielkiej polskiej
uczonej w innych ukraińskich ośrodkach
naukowych. Więcej o wystawie na Uniwersytecie Lwowskim można przeczytać
na stronie internetowej: http://www.
lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universytetividkryly-vystavku-prysviachenu-mariisklodovs-kiy-kiuri/

Alicja Rafalska-Łasocha

Wydział Chemii UJ

Młodzież zwiedzająca wystawę

Gregor Dmytriv

Dokumenty i książki ilustrujące związki Marii Skłodowskiej-Curie ze Lwowem

Gregor Dmytriv

W trakcie otwarcia wystawy rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu
zaprezentował podarowany przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciecha Nowaka album o Collegium Maius UJ. Stoją od prawej:
prof.Wołodymyr Melnyk, prof. Roman Gładyszewski,
wicekonsul Małgorzata Siekierzyńska, dr Gregor Dmytriv

Gregor Dmytriv

Alicja Rafalska-Łasocha

październiku 2019 roku Narodowy
Uniwersytet Lwowski im. Iwana
Franki gościł wystawę Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła. Wystawa
przygotowana została w ramach współpracy
pomiędzy Wydziałem Chemii UJ a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Lwowskiego
z okazji, ustanowionego przez UNESCO,
Międzynarodowego Roku Układu Okresowego, w 150. rocznicę jego powstania.
Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem rektora Narodowego Uniwersytetu
Lwowskiego prof. Wołodymyra Melnyka,
prorektora NUL ds. nauki prof. Romana
Gładyszewskiego oraz Małgorzaty Siekierczyńskiej - wicekonsul generalnej
Konsulatu Polski we Lwowie, odbyło się
7 października 2019. W trakcie otwarcia
podkreślano fakt, że Maria Skłodowska-Curie współpracowała z lwowskimi
uczonymi i otrzymała honorowy doktorat
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
oraz doktorat honoris causa Politechniki
Lwowskiej.

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

A

Fot. Akcja SOS Uczelnie Schroniskom

kcja SOS „Uczelnie
Schroniskom” zakończyła się 15 grudnia
2019. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w nią się włączyli:
profesorom, doktorom,
studentom oraz pracownikom, którzy zapełniali
kosze i puszki na terenie
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki Państwa
hojności i dobroci w 2019
roku udało się zebrać,
wraz z innymi krakowski-

mi uczelniami, 1395,2 kilogramów suchej
karmy dla psów, 413,5 kilogramów świeżej karmy dla psów, 367,7 kilogramów
suchej karmy dla kotów, 295,1 kilogramów
świeżej karmy dla kotów, 1001 sztuk posłań oraz 18 233,89 złotych.
Warto dodać, że w trzynastu edycjach
Akcji zebraliśmy 100 509,60 złotych,
przekazaliśmy 20 004,378 kilogramów
karmy oraz 6412 legowisk.
Ze zbiórki pieniędzy realizowane będą
zakupy rzeczy najbardziej potrzebnych
w schroniskach. Karma, posłania oraz
inne przedmioty, jak zabawki, naczynia,
legowiska, trafiły już do Krakowskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
Przytuliska dla Bezdomnych Psów i Kotów w Harbutowicach, Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt PSIE POLE w Racławicach oraz Przytuliska w Łętkowicach
Kolonii.
Już teraz zapraszamy do kolejnej
edycji Akcji SOS, która rozpocznie się
w listopadzie 2020 roku. Zachęcamy
do współpracy wszystkich miłośników
zwierząt.

Paweł Dudzik

Karma i koce zebrane na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ

koordynator Akcji SOS
w Uniwersytecie Jagiellońskim
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KONCERT KOLĘD W COLLEGIUM MAIUS
16

stycznia 2020 w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz
szósty odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica,
Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegorocznemu wydarzeniu
nadano tytuł Niech Światła tajemnica dziś
przed nami stanie. Po otwarciu koncertu
przez dyrektora Muzeum prof. Krzysztofa
Stopkę i krótkim wykładzie dr Doroty Susuł chóry wykonały najstarszą zachowaną
kolędę w języku łacińskim, pochodzącą
z XIV wieku Buccinemus in Hac Die/
Dmijmy w trąby w dniu tym świętym, pod
dyrygenturą Janusza Wierzgacza. W repertuarze pojawiło się też kilka nowych

utworów: Kto był smutny, dziś wesoły
oraz Z narodzenia Pana z XVIII wieku,
Jezusek czuwa z melodią skomponowaną
przez Feliksa Nowowiejskiego. Publiczność mogła także usłyszeć angielską
kolędę z pierwszej połowy XV wieku
Alleluja. A newe work, pieśń ludową
Szczedryk w języku ukraińskim, prawosławną kolędę Wstawajte, wstawajte
oraz Puer natus in Bethleem/Dzieciątko
się narodziło – dwóch kolęd o tożsamym
tekście, ale nieco odmiennej melodii,
wywodzących się z kancjonału Opactwa
Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.
W drugiej części koncertu, prowadzonej
przez Arletę Wołos, chóry akademickie
przy akompaniamencie Olega Sznicara
wspólnie z publicznością wykonały, między innymi, kolędę Do szopy, hej pasterze,

Mędrcy świata. A na koniec zgromadzeni
goście usłyszeli:
Ale mili goście, mili goście,
my se tu śpiewamy,
ale żal nam trochę, żal trochę,
że się rozjeżdżamy.
Ale Pan Jezus pozwoli, pozwoli,
że się tu wrócimy
i znowu se, znowu se
pokolędujemy.
Słowa te, zaśpiewane niegdyś przez
Jana Pawła II na melodię Oj maluśki,
maluśki, są swego rodzaju zapowiedzią
kolejnego koncertu w Collegium Maius.

Katarzyna Zięba
Muzeum UJ
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6. koncert kolęd w Collegium Maius w wykonaniu
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica, Żeńskiego Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

20 listopada

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w telekonferencji zarządu konsorcjum UNA Europa.

22 listopada

Prorektor D. Malec uczestniczyła w telekonferencji zarządu Grupy Coimbra.

23 listopada

Rektor W. Nowak, prorektorzy S. Kistryn
i J. Popiel uczestniczyli w uroczystości wręczenia Nagrody Miasta Krakowa.

25 listopada

Prorektor A. Edigarian otworzył coroczne
spotkanie wydziałowych koordynatorów
programu Erasmus+.

27 listopada

Rektor W. Nowak przewodniczył uroczystości pierwszej inauguracji Szkół Doktorskich
UJ. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy
członkowie Kolegium Rektorskiego, dziekani,
dyrektorzy Szkół Doktorskich i doktoranci UJ.

1–3 grudnia

Prorektor D. Malec reprezentowała władze
UJ podczas uroczystości jubileuszowych
100-lecia ustanowienia Uniwersytetu w Tartu
jako Narodowego Uniwersytetu Estonii oraz
języka estońskiego jako języka wykładowego,
a także uczestniczyła w odbywającym się
w Estonii seminarium Grupy Coimbra High
Level Education Policy, podczas którego
przewodniczyła sesji Academic Integration
and Virtual Learning.

2 grudnia

Rektor W. Nowak przewodniczył uroczystemu pożegnaniu i podziękowaniu profesorom
UJ przechodzącym na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczyli prorektorzy A. Edigarian
i J. Popiel.
Prorektor T. Grodzicki podczas zorganizowanej w Warszawie gali towarzyszącej 4. edycji
konferencji Polskie uczelnie w światowej
perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą odebrał statuetkę
ELSEVIER Reaserch Impact Leaders Award dla
Collegium Medicum UJ w kategorii medical
sciences – nagrodę dla instytucji badawczych,
które swoją działalnością przyczyniają się do
zwiększenia rozpoznawalności polskiej nauki
na świecie.

2–3 grudnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w XII Konferencji Krakowskiej Człowiek w drodze –
z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody.

3 grudnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywających się w Paryżu rozmowach dotyczących
strategii konsorcjum UNA Europa.

3–4 grudnia

Prorektor S. Kistryn wziął udział w uroczystościach jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu
w Lublanie i w zebraniu Forum Rektorów
Uniwersytetów Bałkańskich.

5 grudnia

Prorektor A. Edigarian otworzył zimową edycję Targów Pracy, zorganizowaną przez Biuro
Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w odbywającej się w Brukseli konferencji Guild Forum on
European Universities: Towards a New Vision
for Europe’s Higher Education Sector.

6–13 grudnia

Rektor W. Nowak uczestniczył w odbywającej się w Chinach International Chinese
Language Education Conference, podczas
której odebrał nagrodę honorową za zasługi
dla utworzenia i wspierania Centrum Języka
i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza”
w Krakowie.

9 grudnia

Prorektor J. Popiel przewodniczył posiedzeniu
Rady Bibliotecznej. W tym dniu prorektor
wziął także udział w Walnym Zgromadzeniu
Towarzystwa Asystentów UJ.

13 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w telekonferencji zarządu sieci Coimbra Group.

13–14 grudnia

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Prorektor A. Edigarian uczestniczył w zorganizowanym w Ciążeniu posiedzeniu
Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
Prorektor T. Grodzicki otworzył konferencję Chirurgia w Onkologii – „rendez-vous
& quality” w leczeniu raka.

16 grudnia

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w obchodach jubileuszu 30-lecia pracy prof.
Jana Ostrowskiego, dyrektora Zamku na
Wawelu.
Rektor W. Nowak i członkowie kolegium
rektorskiego uczestniczyli w tradycyjnym
spotkaniu przedświątecznym Collegium
Medicum UJ.

17 grudnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w telekonferencji dotyczącej strategii badawczej
w ramach konsorcjum UNA Europa.
Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian, D. Malec i S. Kistryn uczestniczyli
w przedświątecznym spotkaniu społeczności
studenckiej, zorganizowanym przez Samorząd Studentów UJ.

19 grudnia

10–13 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w rozdaniu
dyplomów Programu Jagiellońskich Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

10 grudnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zebraniu zorganizowanym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym realizacji programu
„Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”,
z udziałem podsekretarzy Stanu w MNiSW
S. Skuzy, A. Budzanowskiej i G. Wrochny.

Prorektor J. Popiel uczestniczył w jubileuszu
90-lecia polonistyki na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanym w Warszawie spotkaniu podsumowującym i kończącym działalność Komitetu
Ewaluacji Jednostek Naukowych.

12 grudnia – 13 stycznia

Prorektor S. Kistryn odbył cykl spotkań,
uczestnicząc w posiedzeniach Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Rady Wydziału Farmaceutycznego,
Rady Wydziału Chemii, Rady Wydziału
Matematyki i Informatyki, Rady Wydziału
Historycznego, Rady Wydziału Filozoficznego, Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, gdzie zaprezentował założenia strategii związanej z programami
uniwersytetu badawczego oraz uniwersytetu
europejskiego.

7 stycznia

9 stycznia

Prorektor J. Popiel uczestniczył w otwarciu
wystawy Stanisław Moniuszko. Krakowskie
i wileńskie reminiscencje w Bibliotece Jagiellońskiej.

9–10 stycznia

Prorektor S. Kistryn spotkał się w Brukseli
z Emily Palmer, sekretarz generalną UNA
Europa, oraz uczestniczył w obradach prorektorów sieci uniwersyteckiej The Guild
z udziałem doradcy przewodniczącej Komisji
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Europejskiej ds. Zielonego Ładu, oraz przewodniczącego Rady ERC, Mauro Ferrariego.

16 stycznia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w gali
finałowej konkursu Sukces Roku w Ochronie
Zdrowia 2019 Liderzy Medycyny. W trakcie
gali zorganizowanej na Zamku Królewskim
w Warszawie prof. Piotr Chłosta odebrał statuetkę lidera roku 2019 w ochronie zdrowia
w kategorii zdrowie publiczne, a dyrektor
Marcin Jędrychowski w kategorii lider roku
2019 w ochronie zdrowia – innowacyjny
szpital, w której nagrodzono Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

16–17 stycznia

Prorektor S. Kistryn przewodniczył zorganizowanemu w Warszawie zebraniu
Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP,
poświęconemu tematyce szkół doktorskich
oraz aspektów organizacyjnych działania
uniwersytetów w warunkach Ustawy 2.0.

17 stycznia

Prorektor A. Edigarian wziął udział w spotkaniu na zakończenie programu dla studentów
Bloomsburg University z Pensylwanii, zorganizowanym przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej UJ.

20 stycznia

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu AGH, poświęconym prezentacji Inicjatywy Doskonałości w tej uczelni,
z udziałem ministra nauki i szkolnictwa
Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina.

INNE WYDARZENIA
21 listopada

Zespół prof. Renaty Przybylskiej, Zespół
Biologii Chemicznej i Projektowania Leków
prof. Tadeusza Holaka oraz dr Andrzej Nowakowski zostali laureatami Nagrody Miasta
Krakowa 2019.

22 listopada

Krajowa Reprezentacja Doktorantów po
raz 12. nagrodziła uczelnie najbardziej
przyjazne doktorantom. Zwycięzcą konkursu Prodok został Uniwersytet Jagielloński,
który wyprzedził Uniwersytet Warszawski
oraz Politechnikę Warszawską. Nagrodę
odebrała Natalia Stręk – prezes Towarzystwa
Doktorantów UJ.

25 listopada

Międzynarodowe konsorcjum badające
związki grawitacji z teorią informacji kwantowej i będący liderem projektu dr Jakub
Mielczarek z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ zostali nagrodzeni grantem Fundacji Johna Templetona
o wartości ponad 2 milionów dolarów.
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5 grudnia

W Ogrodzie Botanicznym UJ zakończyły się
prace związane z budową szklarni nr 5 oraz
zimownika w kompleksie szklarniowym Victoria. Rozbudowa kompleksu była konieczna
z uwagi na rosnącą w nim unikatową palmę
daktylową pochodzącą z Wysp Kanaryjskich,
zasadzoną ponad 150 lat temu, która podlega
ochronie jako pomnik przyrody.

24 grudnia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
rozpatrzyło pozytywnie wniosek Wydziału
Prawa i Administracji UJ, wydając decyzję
o przyznaniu wydziałowi kategorii naukowej
A+.

1 stycznia

Rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja
Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wicepremier
Jarosław Gowin wręczył powołania członkom
PKA. W tym gronie znalazło się czworo
naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego:
dr hab. Maria Próchnicka, profesor UJ, z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
prof. Lucjan Chmielarz z Wydziału Chemii
oraz dr hab. Marek Mączyński, profesor UJ,
i dr hab. Piotr Szwedo z Wydziału Prawa
i Administracji.

20 stycznia

W konkursie Gwiazda Umiędzynarodowienia
wyróżniono osoby mające znaczne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją,
zarządzaniem procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniem
obcokrajowców i w działaniach w zakresie
dyplomacji akademickiej. W kategorii gwiazda dyplomacji publicznej zwyciężył prof.
Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

27 stycznia

Studentka Wydziału Polonistyki UJ Huling
Zhang z Chin zwyciężyła w kategorii studia
magisterskie w X edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
INTERSTUDENT 2020. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się w Łodzi podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020,
zorganizowanej przez KRASP, Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Politechnikę Łódzką.

SUKCESY SPORTOWE
20 grudnia w Łodzi reprezentacja UJ zdobyła
III miejsce w klasyfikacji drużynowej w klasycznym wyciskaniu sztangi leżąc podczas
Pucharu Zarządu Głównego AZS.
12 stycznia podczas posiedzenia Koła Seniorów AZS Kraków wyróżniono Klub Uczelniany AZS UJ, który zapoczątkował działalność
AZS w Krakowie i w Polsce, w 111. rocznicę
AZS na Uczelni.

ZMARLI
Dr Anna Żarow-Nitoń – adiunkt, emerytowany pracownik Zakładu Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki UJ. Zmarła 24 listopada.
Prof. Irena Kałuża – emerytowany profesor
Wydziału Filologicznego. W latach 1981–
1987 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
UJ. Zmarła 25 listopada.
Krystyna Perek – emerytowany pracownik
Oddziału Konserwacji Zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej. Zmarła 30 listopada.
Dr Wanda Terlecka – emerytowany pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Teorii
Wychowania. Zmarła 30 listopada.
Prof. Michał Chorośnicki – emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca
dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
UJ w latach 1999–2002, kierownik Katedry
Strategii Stosunków Międzynarodowych
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ, członek Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiej
Akademii Umiejętności, Instytutu Studiów
Strategicznych w Londynie, American Association for Advancement of Slavic Studies,
Afro-American Association. Zmarł 20 grudnia
2020.
Dr Helena Sawicka – emerytowany adiunkt
w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym związana
była od lat 60. XX wieku. Zmarła 20 grudnia.
Prof. Maria Rybak – emerytowany nauczyciel
akademicki Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej im. Kopernika, następnie UJ
CM, kierownik Zakładu, a następnie Kliniki
Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Pediatrii UJ CM, prezes Krakowskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem Honoris Gratia. Zmarła 13 stycznia.
Dr Halina Kwapińska – emerytowany pracownik Instytutu Stomatologii UJ CM. Pełniła
funkcję kierownika Pracowni Stomatologii
Dziecięcej. Zmarła 14 stycznia.
Danuta Kulesza – długoletni pracownik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła
15 stycznia.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UJ
Unni Eikeseth
GPS mózgu. Droga Moserów
do Nagrody Nobla
Uczeni od dawna zadawali sobie pytanie: jak
zwierzęta i ludzie odnajdują drogę? Odpowiedzi na nie udzieliła w końcu dwójka norweskich naukowców z niewielkiego uniwersytetu
w Trondheim, a ich niezwykłe odkrycie podważyło wszystkie dotychczasowe teorie dotyczące zmysłu orientacji u ludzi i zwierząt.
Książka Unni Eikeseth jest opowieścią
o zwieńczonych Nagrodą Nobla badaniach małżeństwa Edvarda i May-Britt Moserów, którzy wiele lat poświęcili na poszukiwania tzw. GPS-a mózgu, czyli umiejętności orientowania się w przestrzeni. Towarzyszymy im od początku studiów, przez lata żmudnych eksperymentów
aż po ceremonię przyznania najważniejszej nagrody naukowej na
świecie. Fascynujące opisy przeprowadzanych doświadczeń pozwalają
nam poznać i zrozumieć świat badań laboratoryjnych, Patronat medialny:
a przystępnie przedstawione zagadnienia związane
z funkcjonowaniem mózgu uświadamiają czytelnikom jak złożonym jest on narządem.
Ta niezwykła historia to dowód na to, że kreatywność
i pasja pozwalają pokonywać przeszkody, a bycie wybitnym naukowcem nie musi oznaczać rezygnacji ze
zwyczajnego życia.
Anna Czabanowska-Wróbel
Utopia powtórzenia. Powtórzenie,
podmiotowość, pamięć w literaturze
modernizmu
Nowatorskie poszukiwania Anny Czabanowskiej-Wróbel zawarte w jej książce sytuują się
w nurcie krytycznego odkrywania rzeczywistych cech literackiej nowoczesności, kształtującej swe rysy nie tylko w dążeniu do stanu
mitycznej oryginalności, ale też w poczuciu
niemożliwości osiągnięcia jej przeciwieństwa
utopijności powtórzenia. Autorka zarówno identyfikuje te iteratywne praktyki, czasem w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, jak
i analizuje ich funkcje, niekiedy bardzo istotne, służące bowiem rozwijaniu i krystalizowaniu autorskich formuł podmiotowości, stabilizowaniu pamięci, konstruowaniu tożsamości jednostek i wspólnoty.
Książka Anny Czabanowskiej-Wróbel jest świadectwem zarówno
ogromnej kompetencji historycznoliterackiej (obejmującej polską literaturę od końca XIX wieku po początek wieku XXI), rozległej erudycji, komparatystycznej wiedzy, jak i dojrzałej, a subtelnej sztuki
interpretacji, której efektem są poszczególne studia, bardzo różnorodne w swoim charakterze, a zarazem zawsze inspirujące i wnikliwe.
Z recenzji Ryszarda Nycza

Żywioły w literaturze dziecięcej. Ziemia
pod redakcją
Anny Czabanowskiej-Wróbel,
Krystyny Zabawy
Monografia wieloautorska zaprojektowana jako
tom drugi serii „Żywioły wyobraźni” poświęcona jest problematyce kulturowych wzorców
obecności żywiołu ziemi w utworach dla czytelnika niedorosłego [...]. Wszystkie prezentacje
literackich światów nad-, śród- i podziemnych
pokazują, jak z tych motywów różnorodnie korzystała literatura dla dziecięcego odbiorcy i jak ważne były w nich antyczne koncepcje żywiołów.
Szczególną właściwością przedstawionych w literaturze dziecięcej wzorców kulturowych doświadczania żywiołu ziemi jest idea „myślenia żywiołami i medytowania nad nimi”, która patronuje im nowatorsko, przenikliwie i głęboko, mądrze edukacyjnie. Analizowane teksty literackie układają
się w charakterystyczne obrazy żywiołu ziemi, pokazujące nie tylko siedliska rozmaitych nadnaturalnych sił i dynamicznych zjawisk, ale także świat
natury jako fundament równowagi i harmonii.
Z recenzji Zofii Budrewicz
Piotr Marecki
Praktyka i eksperyment.
Laboratoryjny model humanistyki
Tę książkę pisałem w okresie projektowania
laboratorium twórczego programowania UBU
lab ze świadomością, że tekst nie jest formą docelową. Stanowi jedynie komentarz i powinien
być traktowany jako część większego projektu,
czyli laboratorium, wykonanych w nim prac,
współpracy, zebranego sprzętu, doświadczeń
dzieł cyfrowych na natywnych platformach,
a zatem aspektów trudnych do opisania jedynie słowami – elementów,
które w myśl założeń laboratoryjnego modelu humanistyki pełnią istotne funkcje. Opisuję model uprawiania humanistyki, w którym to nie
praca z tekstem przy biurku w bibliotece odgrywa główną rolę. Skupiam się na laboratorium, rodzimej kulturze cyfrowej i demonstruję
pewien sposób jej badania i tworzenia.
Od autora
Piotr Marecki, Yerzmyey,
Robert „Hellboy” Straka
Demoscena ZX Spectrum
Monografia na temat brytyjskiego komputera 8-bitowego ZX Spectrum została napisana
z perspektywy demosceny, czyli użytkowników i twórców, którzy skupiają się na możliwościach platformy. Demoscena ZX Spectrum rozwinęła się głównie w Rosji, Polsce,
Czechach i Słowacji, stąd zaprezentowany
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w książce punkt widzenia nie obejmuje oficjalnej historii komputera,
ale narrację lokalną. Badaniu zostały poddane procesy „przejęcia” zachodniej platformy głównie przez rosyjskich użytkowników, czyli jej
masowe klonowanie.
ZX Spectrum to platforma znana z wielu ograniczeń sprzętowych, pokonywanych przez twórców. Autorzy omawiają wytwory specyficzne
dla sceny ZX Spectrum (poezję demosceny, muzykę 1-bitową czy gry
homebrew). Szczegółowo przyglądają się możliwościom komputera
w zakresie tworzenia grafiki, muzyki, dem i gier. Zastosowali metodę
etnograficzną oraz badania nad platformami i archeologię mediów.
Piotr Marecki, Jan K. Argasiński,
Jakub Woynarowski, Yerzmyey,
Robert „Hellboy” Straka, Leszek Onak,
Jacek Olczyk
UBU lab.
Raporty techniczne 2016–2019
W latach 2016–2019 w ramach UBU labu
działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim
stworzone zostały trzy zaawansowane prace
cyfrowe: gra tekstowa In nihilum reverteris
autorstwa Yerzmyeya i Roberta „Hellboya”
Straki, Stilleben Jakuba Woynarowskiego i Jana K. Argasińskiego oraz
Wiersz smogowy Leszka Onaka i Jacka Olczyka. Prace zostały zrealizowane w wyniku współpracy artystów, teoretyków i programistów.
Zebrane w tomie raporty szczegółowo dokumentują proces powstania
dzieł, użycia narzędzi, języków programowania oraz platform. Autorzy
tomu eksperymentują także z raportem technicznym jako formą komunikacji w humanistyce.
Teksty zebrane w recenzowanym tomie to trzy obszerne raporty techniczne. Zarówno termin, jak i metodologia przyjęte zostały za prof.
Nickiem Montfortem, uznającym raport techniczny za żywotny format,
który może być przydatny w naukach humanistycznych. [...]
Różnicowanie narodowego „my”.
Kuratorskie marzenia
pod redakcją Eriki Lehrer, Romy Sendyki
Książka jest wynikiem akademickiej interwencji w przestrzeń Muzeum Etnograficznego
w Krakowie (MEK). Opisuje pojedynczy projekt, który jednak kryje w sobie wiele wymiarów istotnych dla przeformułowania nie tylko
idei muzeum, ale też akademii. Refleksja akademicka ma tu charakter „poziomy”, angażujący studentki na równi z wykładowczyniami, co
znajduje swoje odzwierciedlenie również w publikacji – to rzeczywiście
działanie kolektywne. Jednocześnie projekt jest wzorcowym przykładem
na to, jak z myślenia wynika działanie, które następnie znów poddawane jest refleksji. W rezultacie dokonuje się rzeczywiste połączenie teorii
z praktyką oraz włączenie uniwersytetu w tkankę społeczną w tej mierze,
w jakiej muzea mówią o społeczeństwach, do których są adresowane.
W perspektywie akademickiej z kolei projekt proponuje nową formę badania oraz przedstawiania wiedzy akademickiej. Myślenie muzeum staje
się tutaj, zgodnie z zapowiedzią, nie tylko refleksją o instytucji i jej krytycznym oglądem, ale myśleniem o otaczającym świecie i prawach oraz
tożsamościach jego mieszkanek i mieszkańców.
Iwona Kurz
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Ewa Kamarad
Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie
prawa rodzinnego, prawa prywatnego
międzynarodowego i prawa konsularnego
Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym,
jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco
co do możności, przesłanek czy procedury
zawarcia małżeństwa. Badane w pracy zagadnienia mają więc istotne znaczenie praktyczne,
zwłaszcza z uwagi na dużą mobilność obywateli, wiążącą się z „umiędzynarodowieniem” kwestii prawnorodzinnych. Zwrócić należy uwagę
na szeroką perspektywę, z jakiej autorka podejmuje badane kwestie:
prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego. Stąd też praca jest wielowątkowa, dotyczy różnych aspektów zawierania małżeństwa, w tym zawierania małżeństwa za granicą.
Z recenzji Moniki Jagielskiej
III Karmapa Rangdźung Dordźe,
V Szamar Konczog Jenlag, Lodro Thaje,
XV Karmapa Khakhjab Dordźe
Siastra rozróżniająca świadomość
uwarunkowaną i świadomość pierwotną
wraz z komentarzami
Siastra rozróżniająca świadomość uwarunkowaną i świadomość pierwotną jest jednym
z najsłynniejszych dzieł kultury buddyjskiej
Tybetu. Napisana w roku 1335 przez III Karmapę Rangdźunga Dordźe – wielkiego filozofa i mistrza medytacji, jest zapisem jego głębokiego zrozumienia
i urzeczywistnienia nauk Uttaratantry, stanowiących ukoronowanie
mahajany i podstawę wadżrajany. Przedstawia esencję buddyzmu jako
systemu transformacji świadomości uwarunkowanej będącej udziałem
nieoświeconych istot w świadomość pierwotną buddów. Samsara bowiem definiowana jest jako to, co postrzegane przez świadomość uwarunkowaną, zaś nirwana jest tym, co postrzegane przez świadomość
pierwotną. Co za tym idzie, droga od samsary do nirwany jest zasadniczo drogą przekształcenia świadomości, rozpoczynającą się w codziennym, potocznym doświadczeniu świata.
Tłumaczona tu siastra stała się punktem odniesienia dla całej późniejszej filozofii buddyjskiej w Tybecie i była szeroko komentowana.
Z trzech zachowanych do niej komentarzy zawartych w tym tomie dwa
tłumaczone są tu po raz pierwszy na język zachodni.

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Anna Jasińska
Portrety profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego działających od 1800
do 1945 roku w zbiorach Muzeum
Collegium Maius
Katalog autorstwa dr Anny Jasińskiej jest pierwszym takim kompendium przedstawiającym wizerunki profesorów znajdujących się w dziale
malarstwa muzeum uniwersyteckiego. Książka jest wynikiem badań nad obrazami, których
efektem było ustalenie atrybucji obrazów oraz ich proweniencji. Oprócz
encyklopedycznej prezentacji portretowanych profesorów, wybitnych

przedstawicieli polskiej nauki i kultury, otrzymujemy przegląd polskiego
malarstwa portretowego z XIX oraz 1. połowy XX wieku. Wśród artystów, autorów wizerunków, mamy plejadę najwybitniejszych malarzy,
którzy weszli do polskiego panteonu sztuki. W katalogu prezentowane
są dzieła, między innymi, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława I. Witkiewicza. Większość tych portretów zostaje przedstawiona publiczności po raz pierwszy. Ze względu na fakt, że portrety te to głównie wizerunki krakowskich
profesorów malowane przez krakowskich (w większości) artystów, katalog staje się pozycją popularyzującą dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego
i sztukę Krakowa.
Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II.
W setną rocznicę urodzin papieża Polaka
(1920–2020)
pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka
Z całą pewnością zbiorowe opracowanie, zebrane i zredagowane przez prof. Krzysztofa Pilarczyka, w dużym stopniu wzbogaca dostępną
dziś naukową literaturę w zakresie studiów
nad osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Książkę można określić mianem kompendium nauki
papieża Polaka na temat dróg wiodących do
spotkania człowieka z człowiekiem ku dobru człowieka oraz ku dobru rodziny i szeroko rozumianej społeczności ludzkiej. [...] Ukazuje
się ona w 100. rocznicę urodzin wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła
II. Niniejsza pozycja, wydana przy współpracy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej
w Wielkiej Brytanii oraz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,
stanowi jakżeż ważny przyczynek w dokumentowaniu bogatej spuścizny Jana Pawła II.
Z recenzji Władysława Wyszowadzkiego

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW AGH
Non omnis moriar... Groby profesorów
AGH. Cmentarz Rakowicki, zeszyt 2019
opracował Hieronim Sieński
Rok 2019 jest rokiem wielkiego jubileuszu
100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Przy tej okazji społeczność tej szacownej uczelni dokonuje
bilansu swoich osiągnięć, dochodząc do jakże
ważnego wniosku, że największym sukcesem
tego pierwszego stulecia byli i są ludzie. Tym,
którzy najaktywniej zabiegali o powstanie Akademii Górniczej w Krakowie, poświęcono tablice pamiątkowe w pawilonie A-0. Innych wymienia się na kartach bogatej historii, publikując
ich pamiątkowe fotografie. Byli, ale odeszli, zostawiając wielkie dzieła
swego życia – jak liczne rzesze wychowanków, odkrycia naukowe czy
wszechobecne obiekty przemysłowe zbudowane na pożytek gospodarki narodowej.
Rozpoczęty w 2018 roku cykl publikacji o miejscu ich wiecznego spoczynku spotkał się z życzliwym przyjęciem społeczności AGH. Pamięć
o zmarłych, którą żywi deklarują na każdym pogrzebie, słabnie wraz
z odejściem pokolenia równolatków. Jedynym sposobem na zatrzymanie w pamięci nadchodzących nowych pokoleń jest słowo zapisane
i fotografia. Stowarzyszenie Wychowanków AGH, pragnąc ułatwić dotarcie do mogił zmarłych profesorów naszej uczelni, rozpoczęło cykl
publikacji pod znamiennym tytułem zaczerpniętym z Horacego: Non

omnis moriar – nie wszystek umrę, ukazując w nim sylwetki osób pracujących niegdyś w krakowskiej uczelni – najpierw Akademii Górniczej, a potem Akademii Górniczo-Hutniczej.
Ze wstępu Piotra Czai

COLLEGIUM COLUMBINUM
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej
t. VIII: Literatura, historia, język
pod redakcją Piotra Borka,
Marcelego Olmy, Marcina Piątka
Książka należy do serii publikacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie z zakresu dawnej literatury użytkowej. Dotychczas wydano dziesięć
tomów: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I: stulecia XV–XVII, t. II: stulecia
XVIII–XIX, Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. III: stulecia XV–XIX, Perspektywa historycznoliteracka, t. IV:
stulecia XVI–XIX, Perspektywa historyczna i językowa, Epistolografia
w dawnej Rzeczypospolitej, t. V: (stulecia XVII–XIX); Nowa perspektywa historycznoliteracka, t. VI: stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa
historyczna i językowa. Memuarystyka w dawnej Polsce, Epistolografia
w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII: Literatura, historia, język.
Joanna Okoniowa, Jan Okoń
Zygmunta Glogera słownik
gwary ludowej w okręgu
tykocińskim. Dopełnienia
Na tle tak intensywnie wówczas
(w końcu XIX wieku) prowadzonych
badań językowych należy stwierdzić, że pomieszczony w tomie IV
„Prac Filologicznych” obszerny Słownik gwary ludowej w okr[ęgu] tykocińskim Zygmunta Glogera mieścił się w konwencji prac wcześniej tam
drukowanych, jak wydawanych jako publikacje osobne, i nawet swoimi
rozmiarami (110 stron tekstu) nie musiał zadziwiać. Wypełniał natomiast,
wyraźną dotąd, lukę terytorialną: przynosił materiał ludowy z Podlasia
i Mazowsza. Z uwagi na specyfikę ujęcia – niewątpliwą jednak – wyróżniał się zarazem wśród ogółu opracowań. Wprowadzał mianowicie
porównawcze odesłania do historycznej genezy słów czy choćby do ich
postaci sprzed wieków, na gruncie nie tylko starosłowiańskim – czynił
to zaś poprzez cytaty z kroniki Nestora i Prawdy ruskiej w wydaniu
Ignacego Benedykta Rakowieckiego (t. 1–2, Warszawa 1820–1822),
poprzez zapisy pierwowzorów nordyckich (te w oparciu o „szkic historyczny” Karola Szujskiego Lechicki początek Polski, Lwów 1858),
przywoływanie artefaktów i archeologicznych odkryć z dzieł Antoniego Muchlińskiego i Konstantego Tyszkiewicza, a wreszcie poprzez
cytaty z publikowanych wówczas średniowiecznych ksiąg grodzkich
i ziemskich, oraz z autorów staropolskich, głównie Jana Kochanowskiego.
Ze wstępu
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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 czterech lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpra
cowników 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 najpierw 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 poczto
wej, 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 2020 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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Drzwi wejściowe z krużganków do Stuby Communis w Collegium Maius
Fot. Anna Wojnar

Aula Collegium Maius
Fot. Anna Wojnar

n r

2 1 5 – 2 1 6

2 0 2 0

l u t y – m a r z e c

2 0 2 0

n r 2 1 5 – 2 1 6

