l i s t o p a d

2 0 2 1

n r 2 2 7

Fot. PawełKozioł

Krakowskie Planty jesienią
Fot. Paweł Kozioł

ALMA MATER

miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
listopad 2021 nr 227

ADRES REDAKCJI
31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 9/3
tel. 12 663 23 50
e-mail: almamater@uj.edu.pl
www.almamater.uj.edu.pl
www.instagram.com/almamateruj
RADA PROGRAMOWA
Zbigniew Iwański
Antoni Jackowski
Zdzisław Pietrzyk
Aleksander B. Skotnicki
Joachim Śliwa
OPIEKA MERYTORYCZNA
Jacek Popiel
REDAKCJA
Rita Pagacz-Moczarska – redaktor naczelna
Zofia Ciećkiewicz – sekretarz redakcji
Alicja Bielecka-Pieczka – redaktor
Anna Wojnar – fotoreporter

WYDAWCA
Uniwersytet Jagielloński
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Opracowanie koncepcji pisma
Rita Pagacz-Moczarska
Opracowanie graficzne i łamanie
Agencja Reklamowa „NOVUM”
www.novum.krakow.pl
Korekta – Elżbieta Białoń, Ewa Dąbrowska
DRUK
Drukarnia Pasaż sp. z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24
Pierwsza strona okładki:
lustrzane odbicie fragmentu budynku Collegium Novum
od strony południowej
Fot. Dominika Niedźwiedź
Czwarta strona okładki:
Planty
Fot. Paweł Kozioł
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmian tytułów oraz zmian redakcyjnych
w nadesłanych tekstach,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń
Numer zamknięto 2 listopada 2021

ISSN 1427-1176
KON TO:
Uniwersytet Jagielloński
PEKAO SA 87124047221111000048544672
z dopiskiem: ALMA MATER – darowizna

Adam Koprowski

nakład: 2000 egz.

SPIS TREŚCI
ACTUALIA

Rita Pagacz-Moczarska – Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 658. rok akademicki............................... 5
Liderzy list rankingowych o najwyższych wskaźnikach punktowych w ankietach osiągnięć naukowych
za 2020 rok............................................................................................................................................ 12
Wystąpienie inauguracyjne rektora UJ prof. Jacka Popiela....................................................................... 13
Koncert inauguracyjny w Auditorium Maximum...................................................................................... 15
Rita Pagacz-Moczarska – Mistrzyni literackiej sztuki opowiadania......................................................... 16
Ryszard Nycz – Wielowarstwowy konkret i konstelacyjna całość............................................................. 20
Olga Tokarczuk ze studentami i doktorantami UJ..................................................................................... 24
Jacek Popiel – Na zawsze związany z Krakowem.................................................................................... 26
Rita Pagacz-Moczarska – Kiedy umiera poeta... . .................................................................................... 27
Magdalena Tworzydło, Przemysław M. Płonka
– 50 Lat Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii................................................................... 30
Rita Pagacz-Moczarska – Cztery dekady Wydziału Chemii UJ................................................................ 34
Marta Grzesiak-Nowak – Święto chemików przy ul. Gronostajowej 2.................................................... 36
Nowa siedziba Stowarzyszenia Absolwentów UJ..................................................................................... 40

UNIVERSALIA

Bogdan de Barbaro – Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie ........................................ 42

PERSONAE

Zofia Dobrzańska-Fabiańska – Jubileusz prof. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz.................................... 46

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Akademicki Dzień Pamięci........................................................................................................................
Aresztowani podczas Aktion gegen Universitäts-Professoren..................................................................
Irena Paczyńska – Działalność Vilima Frančicia w czasie niemieckiej okupacji (1939–1945) . .............
GALERIA „ALMA MATER”, cz. 5..........................................................................................................
Rita Pagacz-Moczarska – W 125. rocznicę urodzin dr. hab. Vilima Frančicia.........................................
Alicja Bańczyk – Pociąg pamięci...............................................................................................................
Małgorzata Taborska – Czas ucieka, wieczność czeka.............................................................................

50
52
68
72
72
82
83

COLLOQUIUM

Słynny Dom Profesorów UJ – z Marzeną Florkowską rozmawia Rita Pagacz-Moczarska...................... 84

CONVENTIONES

Marian Banach – Profesor Elżbieta Traple............................................................................................... 92
Redaktor Izabela Pieczara.......................................................................................................................... 93
Jacek Bednarczyk – Arystokrata wśród fotografów.................................................................................. 94
o. Karl Schauer OSB – Jedenasta sprawiedliwa....................................................................................... 95
Andrzej Zoll – Co zawdzięczamy Lonny Glaser........................................................................................ 96
Piotr Jedynak, Bogusław Nierenberg – Pamięci prof. Witolda Kieżuna................................................... 98
Justyna Szombara – 80. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego................................................. 103
Konrad Wełpa – Sportowiec, trener, kierownik, przyjaciel....................................................................... 104
Elżbieta Jodłowska – Wspomnienie o Mirosławie Mące.......................................................................... 107
Zbigniew Bąk, Andrzej Kocemba – Wspomnienie o Janie Gołdzie........................................................... 112

VARIA

Jadwiga Postawa – Z młodzieżą o Holocauście........................................................................................ 114
Jadwiga Postawa – Bohaterka Listy Schindlera........................................................................................ 116
Refleksje po spotkaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim........................................................................... 118
Justyna Gałuszka – Naprawdę warto się uczyć........................................................................................ 122
Andrzej Chwalba – Opus magnum Jana Wnęka....................................................................................... 124
Rita Pagacz-Moczarska – „Mateczny zdrój” i „Anton” z Krakowskiej Pijalni Zdrojowej . .................... 126

POSTSCRIPTUM

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowani podczas Święta Edukacji Narodowej ............. 128
Tytuły i stopnie naukowe........................................................................................................................... 130
Przegląd wydarzeń..................................................................................................................................... 133

OD REDAKCJI
Bohaterami tego numeru są ludzie. Wyjątkowi
w swych osiągnięciach, całym sercem oddani jakiejś pięknej idei, pracy twórczej, nauce lub działalności organizacyjnej. A wszystko to dla dobra
– drugiego człowieka, Uniwersytetu, Krakowa, Polski, świata... W tej
edycji pisma cieszymy się ich obecnością lub wspominamy, wdzięczni
za ich dokonania.
Numer otwierają relacje: z inauguracji 658. roku akademickiego najstarszej polskiej uczelni oraz
uroczystości wręczenia Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Literaturę rozumiem bardzo szeroko – jako uczestniczenie w odwiecznym nurcie opowieści, głębokiej ludzkiej potrzebie rozumienia
swojej egzystencji. Jest to jednocześnie wyrafinowany sposób komunikacji, który przekracza nie tylko granice kultur i języków, ale przede wszystkim granice pojedynczych
ludzkich istnień. [...] Myślę, że uczestniczenie w tej
opowieści, którą od tysięcy lat snujemy w piśmie,
w mowie, w druku i w obrazie, wydaje się być czymś
w rodzaju quinta essentia – piątego żywiołu dopełniającego i animującego pozostałe cztery i będącego pradawną siłą ludzkiego życia. To sprawia, że
staje się ono refleksyjne i rozumne – mówiła Olga
Tokarczuk w auli Collegium Novum 7 października
2021.
Wyjątkowym piewcą naszego okaleczonego
świata, subtelnie wgłębiającym się w sens pojedynczych słów i uczestniczącym w odwiecznym nurcie
opowieści, był Adam Zagajewski – wybitny poeta
i humanista, doktor honoris causa UJ. Wspomnienie o nim pojawia się na kartach tej edycji pisma
w związku ze złożeniem jego prochów w Panteonie
Narodowym w kościele św.św. Piotra i Pawła.
Do niezwykle ważnych wydarzeń z historii naszej
Uczelni nawiązuje w tym numerze obszerny materiał poświęcony Akademickiemu Dniowi Pamięci, 82. rocznicy tzw. Sonderaktion Krakau, a także
osobie dr. hab. Vilima Frančicia – wielce zasłużonego dla Uniwersytetu i Krakowa.
Zapraszam serdecznie do lektury – z nadzieją,
że skłoni do refleksji...
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

Uniwersytet Jagielloński
rozpoczął 658. rok akademicki
P

rzeczywistości, ale dzięki transmisji on-line wydarzenie obejrzało ponad osiem
tysięcy osób.
Zgodnie z tradycją główną część
uroczystości poprzedziła msza święta,
odprawiona w kolegiacie św. Anny pod
przewodnictwem księdza prof. Tadeusza
Panusia, oraz symboliczny pochód profesorów, który z Collegium Maius przeszedł
do Collegium Novum. Tam wszystkich
zaproszonych gości, reprezentujących
władze województwa małopolskiego
i Krakowa oraz świat nauki i kultury,
przywitał rektor UJ prof. Jacek Popiel.
Byli wśród nich: wojewoda małopolski
Łukasz Kmita, wiceprezydent Krakowa
Andrzej Kulig, przedstawiciele Korpusu
Konsularnego, rektorzy uczelni Krakowa
i Małopolski: Akademii Sztuk Teatral-

nych – prof. Dorota Segda, Akademii
Górniczo-Hutniczej – prof. Jerzy
Lis, Politechniki Krakowskiej – prof.
Andrzej Białkiewicz, Uniwersytetu
Rolniczego – prof. Sylwester Tabor,
Akademii Muzycznej – prof. Wojciech
Widłak, Akademii Sztuk Pięknych –
prof. Andrzej Bednarczyk, Uniwersytetu Pedagogicznego – prof. Piotr Borek,
Akademii Wychowania Fizycznego
– prof. Andrzej Klimek, Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II – ksiądz
prof. Robert Tyrała, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – prof. Klemens Budzowski,
a także prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. nauki prof. Paweł Lula,
prorektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie ds. nauki

Anna Wojnar

róbujcie być czujni w zetknięciu
z kłamstwem, powracajcie do podstawowych znaczeń słów, takich jak wolność,
równość, solidarność, dialog, pamiętajcie,
że Uniwersytet Jagielloński pragnie Wam
przekazać nie tylko wiedzę, ale określone
wartości. Mówi o tych wartościach nasz
Statut, ale także Strategia, której realizacja
przypadnie właśnie na czas Waszych studiów – akcentował rektor UJ prof. Jacek
Popiel, zwracając się do studentów podczas inauguracji 658. roku akademickiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczystość odbyła się 1 października 2021 w auli Collegium Novum. Ze
względu na trwający wciąż stan epidemii
do gmachu przy ul. Gołębiej 24 nie mogło
przybyć tak liczne grono, jak to niegdyś
bywało w pięknej przedpandemicznej

Rektor UJ prof. Jacek Popiel wraz z prorektorami; od lewej profesorowie: Piotr Jedynak, Piotr Kuśtrowski, Armen
Edigarian,
Dorota
ALMA
MATER nr
227 Malec, Tomasz Grodzicki5
i Jarosław Górniak. Po bokach stoją dziekani wydziałów i rektor UJ poprzednich kadencji prof. Wojciech Nowak; Collegium Novum, 1 października 2021

Orszak inauguracyjny na ul. św. Anny; w pochodzie idą dziekani wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Polonistyki, Filologicznego, Historycznego, Filozoficznego, Nauk o Ziemi, Farmaceutycznego, Lekarskiego oraz Prawa i Administracji

cały świat zmaga się od marca 2020 roku.
Co gorsza, nie wiadomo, jak długo jeszcze
potrwa ten stan. Jesteśmy nadal w świecie
niepewności co do przyszłości rozwoju
nowych wirusów pandemii, co więcej,
obserwujemy coraz bardziej niepokojącą
sytuację społeczno-polityczną w Polsce
i w świecie – mówił.
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mimo zewnętrznych
przeciwności Uniwersytet realizował swoje zadania badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. Szczególne słowa wdzięczności
za niezwykle ofiarną pracę skierował do
pracowników szpitali uniwersyteckich.
Podziękował także wszystkim uczestnikom prac i dyskusji nad przyjętą w czerwcu

Fot. Adam Koprowski

i rozwoju prof. Rafał Kurczab, prorektor
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak,
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św.
Anny w Krakowie ksiądz prof. Tadeusz
Panuś. Nie zabrakło członków Senatu UJ,
rektora poprzednich kadencji prof. Wojciecha Nowaka, prorektorów, przewodniczącego Rady Uczelni prof. Jacka Purchli,
dyrektorów szkół doktorskich, dziekanów
16 wydziałów, kanclerza, kwestora, przedstawicieli studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników Uniwersytetu.
Rektor UJ, rozpoczynając swoje wystąpienie, przypomniał, że to już po raz drugi
inauguracja roku akademickiego odbywa
się w obliczu kataklizmu pandemii, z którą

W pochodzie inauguracyjnym szli również profesorowie odznaczeni „Laurem Jagiellońskim”:
Ewdoksia Papuci-Władyka, Marian Szczepanik oraz Katarzyna Turnau
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2021 roku Strategią rozwoju Uniwersytetu
Jagiellońskiego do 2030 roku. Te nasze
debaty wskazały drogi koniecznych zmian
w funkcjonowaniu UJ, ale zarazem uświadomiły, że bez stabilnej wizji polskiego
szkolnictwa wyższego, polskiej nauki
trudno będzie osiągnąć ambitne cele,
które sobie wyznaczamy. Jeśli myśli się
o przyszłości polskiej nauki, kształceniu
studentów i doktorantów, musimy znać dalekosiężną wizję naszego państwa w tych
sferach funkcjonowania społeczeństwa.
Ciągła niepewność w przepisach prawa
obowiązującego w nauce i szkolnictwie,
spadek realnego poziomu nakładów na
naukę i szkolnictwo wyższe, w tym na wynagrodzenia, w sytuacji wzrostu kosztów
utrzymania uczelnianej infrastruktury
i codziennego życia, to najważniejsze zagrożenia, z którymi borykają się rektorzy
polskich uczelni – wymieniał [pełny tekst
przemówienia rektora na s. 13–14].
W inauguracyjnym wystąpieniu nie zabrakło refleksji o innych wyzwaniach, jakim
przyjdzie sprostać społeczności akademickiej UJ w roku akademickim 2021/2022, ale
była też radość z sukcesów Uczelni, między
innymi w związku z ponownym zdobyciem
przez Uniwersytet Jagielloński w rankingu
„Perspektyw” tytułu najlepszej uczelni
w Polsce, jak również obecności krakowskiej
Wszechnicy na najpoważniejszych listach
rankingów światowych uczelni.
Dobrze wypadło też posumowanie
ubiegłorocznych działań Uniwersytetu na
różnych polach inwestycyjnych.
Z wyjątkowym apelem rektor zwrócił
się do wszystkich studentów i doktorantów – a szczególnie tych, którzy po raz
pierwszy pojawili się w murach najstarszej
polskiej uczelni: Wkraczacie na uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Władysława
Jagiełły, królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Karola
Wojtyły – Jana Pawła II, Stanisława Lema
w bardzo trudnej rzeczywistości, i to nie
tylko z powodu pandemii. [...] W sprawie
szczepień kierujcie się wiedzą płynącą
z osiągnięć medycyny. To z naszego środowiska winna płynąć oparta na wiedzy
zachęta do szczepień. Wierzę, że uda nam
się pokonać pandemię. Bardziej boję się
o drogi wyjścia z przeróżnych zagrożeń,
które pojawiły się w efekcie pandemii. Tu
będzie potrzebna wzajemna troska i chęć
sygnalizowania problemów i zagrożeń.
Uniwersytet ma już wypracowane formy pomocy: Dział ds. Bezpieczeństwa
i Równego Traktowania (Bezpieczni UJ),

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji
(SOWA), Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. Ale tak naprawdę najważniejsza
winna być pomoc koleżeńska. Bądźcie
czujni zarówno w stosunku do samych
siebie, jak i najbliższych.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel trzykrotnym uderzeniem berła w katedrę
symbolicznie otworzył 658. rok akademicki na UJ

przyznał 46 nauczycielom akademickim
UJ zasłużonym w działalności dydaktyczno-wychowawczej Medal Edukacji Narodowej. Za wybitne, twórcze osiągnięcia
naukowe, dydaktyczno-wychowawcze
i organizacyjne cztery osoby uhonorowano Złotym Krzyżem Zasługi, dwie osoby
Srebrnym Krzyżem Zasługi, jedną osobę
Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto
68 osób odznaczono złotym Medalem za
Długoletnią Służbę, 68 – srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, i 66 – brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.
Rektor UJ przyznał także Nagrodę
im. Henryka Jordana za wybitne osiągnięcia w sporcie. Pierwszą nagrodę otrzymał
Dominik Czaja, student Wydziału Zarzą-

dzania i Komunikacji Społecznej, za wyniki w wioślarstwie. Drugą nagrodę ex aequo
otrzymały: Aleksandra Jarecka, studentka
Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, za wyniki w szermierce oraz
Sylwia Zyznańska, studentka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
za wyniki w łucznictwie. Trzecią nagrodę
otrzymała Ida Kupś, studentka Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii za
osiągnięcia we wspinaczce sportowej.
Prorektor Piotr Jedynak poinformował, że w ubiegłym roku akademickim na
emeryturę przeszło 177 członków naszej
wspólnoty, w tym 24 profesorów.
Chwilą ciszy uczczono pamięć 68 pracowników, w tym 23 profesorów, którzy

Adam Koprowski

Oby wypadło dobrze, szczęśliwie
i pomyślnie! – powiedział 306. rektor UJ
prof. Jacek Popiel i trzykrotnym uderzeniem berła w katedrę otworzył 658. rok
akademicki w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W tym wyjątkowym dniu słowo do
społeczności akademickiej UJ skierował
też wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Podziękował naukowcom i lekarzom za
ogromny wysiłek w budowaniu wspólnego bezpieczeństwa i walkę z COVID-19.
Pandemia pokazała, jak ważna jest nauka
i budowanie wspólnoty opartej na wartościach. [...] Koronawirus zredefiniował
rzeczywistość i ważne, abyśmy z tego
wyciągnęli wnioski – mówił, podkreślając,
że zaraza przeminie, a dobro pozostanie.
Podczas uroczystości, której piękną
oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica, o spektakularnych
osiągnięciach kadry naukowej i studentów
mówił prorektor UJ ds. polityki kadrowej
i finansowej prof. Piotr Jedynak. Poinformował, że laureatami Nagrody Prezesa Rady
Ministrów w roku 2020 za wyróżniającą
się rozprawę doktorską zostali: dr Juliusz
Doboszewski z Wydziału Filozoficznego,
dr Kornel Roztocki z Wydziału Chemii,
dr Mateusz Tomczyk z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, dr Stanisław Witecki z Wydziału Historycznego.
Za osiągnięcia w zakresie działalności
naukowej nagrodzony został prof. Marcin Szwed z Wydziału Filozoficznego.
Laureatami Nagrody Ministra Edukacji
i Nauki, postanowieniem z lutego 2021
roku, zostali profesorowie Piotr Tworzewski z Wydziału Matematyki i Informatyki,
Artur Jurczyszyn z Wydziału Lekarskiego
oraz Zbigniew Majka z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej,
a także zespół z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w składzie: prof. Jerzy
Dobrucki, dr Magdalena Kordon-Kiszala,
dr Kamil Solarczyk, dr Mirosław Zarębski.
Prorektor Piotr Jedynak przekazał również
informację, że minister edukacji i nauki

Anna Wojnar

QUOD FELIX, FAUSTUM,
FORTUNATUMQUE SIT!

W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz województwa małopolskiego i Krakowa,
Korpusu Dyplomatycznego, świata nauki i kultury oraz studentów i społeczności akademickiej UJ
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Rektor UJ podczas przejścia ulicą św. Anny

Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Jacek Popiel w Collegium Maius

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Pochód inauguracyjny wyruszył z Collegium Maius. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
uczestniczyli w nim tylko rektorzy, prorektorzy i dziekani UJ

Dziekani uniwersyteckich wydziałów w pochodzie

Adam Koprowski

Adam Koprowski

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Pochód inauguracyjny na Plantach

Pochód dociera do Collegium Novum

Anna Wojnar

Adam Koprowski

Moment złożenia wieńców przed Dębem Wolności

Rektor UJ prof. Jacek Popiel i prorektorzy
w auli Collegium Novum

Anna Wojnar

Anna Wojnar

W gmachu Collegium Novum, gdzie odbyła się główna uroczystość
inaugurująca nowy rok akademicki na UJ
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Immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą poprowadził prorektor UJ prof. Armen Edigarian
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Fot. Anna Wojnar

Od lewej: prorektor UJ prof. Piotr Kuśtrowski, rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz uhonorowani
„Laurem Jagiellońskim” profesorowie: Ewdoksia Papuci-Władyka, Marian Szczepanik i Katarzyna Turnau

w roku akademickim 2020/2021 na zawsze
odeszli z naszej wspólnoty.
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Jak co roku, podczas inauguracji uczonym odznaczającym się spektakularnymi
osiągnięciami naukowymi dokonanymi
w ciągu pięciu ostatnich lat wręczono Nagrodę Rektora „Laur Jagielloński”. W 2021 roku
tym prestiżowym wyróżnieniem uhonoro-
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wani zostali prof. Ewdoksia Papuci-Władyka
z Wydziału Historycznego – w dziedzinie
nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, prof. Katarzyna Turnau z Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi – w dziedzinie nauk
ścisłych i przyrodniczych, oraz prof. Marian
Szczepanik z Wydziału Nauk o Zdrowiu –
w dziedzinie nauk medycznych.
Podsumowując sukcesy pracowników
UJ i ich naukową aktywność, prorektor ds.
badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski

zwrócił uwagę, że obecnie na Uniwersytecie
realizowanych jest 1201 projektów na łączną
kwotę 1,171 miliarda złotych, w tym 1080
o charakterze badawczym na kwotę około
928 milionów złotych. Według danych na
koniec sierpnia 2021 roku naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczą w realizacji 127 projektów międzynarodowych,
które w częściach budżetów dostępnych
dla Uniwersytetu stanowią wartość niemal
100 milionów złotych. Liczba projektów międzynarodowych zwiększyła się
o 34 w stosunku do poprzedniego roku akademickiego – informował prorektor.
Przypominając wielki sukces zatrudnionego w Małopolskim Centrum Biotechnologii dr. Sebastiana Glatta, który
otrzymał grant ERC Consolidator, prorektor podkreślił, że na prowadzenie swoich
badań, dotyczących mechanizmów komórkowych regulujących produkcję białek
w kontekście rozwoju poważnych chorób
u człowieka, uczony pozyskał niemal
2 miliony euro. Prorektor powiedział też,
że w minionym roku badaczom z naszego Uniwersytetu przyznano 35 patentów
polskich i 11 zagranicznych. Opisywana
dynamika powoduje, że Uniwersytet Jagielloński utrzymał pozycję lidera wśród
wszystkich polskich podmiotów w zakresie

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego rektor UJ prof. Jacek Popiel życzył wszystkim studentom spektakularnych sukcesów naukowych,
ALMA MATER nr 227
a osobom działającym w Samorządzie – efektywnej pracy dla dobra Uniwersytetu

Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Katarzyna Jedlińska
podczas swojego wystąpienia

widzieć, to miejsce swobodnego wyrażania poglądów, przepełnione szacunkiem
do drugiego człowieka – akcentowała.
Korzystając z mediów społecznościowych,
czyli platform, za pośrednictwem których
szerokie grono studentów wyraża swoje
poglądy, pokazywaliśmy dumę z postawy
władz Uczelni, w trudnych momentach stojących na straży wartości akademickich.
W ten sposób wspólnie broniliśmy wolności prowadzonych badań, sprzeciwiając
się nie zawsze przemyślanej krytyce z zewnątrz. Wierzymy, że mury Uniwersytetu
są otwarte dla wszystkich ludzi kierujących
się w życiu uniwersalnymi wartościami,
pomimo różnic poglądów. Wolter powiedział bowiem: „Nie zgadzam się z Twoimi
poglądami, ale po kres moich dni będę
bronił Twego prawa do ich głoszenia”.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku
akademickiego rektor UJ prof. Jacek Po-

liczby zgłoszeń patentowych kierowanych
do Europejskiego Urzędu Patentowego
w 2020 roku. Jako jedyna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej znaleźliśmy
się na liście stu najbardziej innowacyjnych
uniwersytetów Europy według Reuters –
podkreślił prorektor, dodając, że przedstawiona aktywność naukowa skutkuje znakomitym tempem uzyskiwania stopni i tytułów
naukowych przez doktorantów oraz pracowników UJ. Przypomniał, że w ubiegłym roku
akademickim rady dyscyplin Uniwersytetu
Jagiellońskiego nadały stopień doktora 329
osobom w 27 dyscyplinach.

piel życzył wszystkim studentom naszej
Uczelni spektakularnych sukcesów naukowych, a osobom działającym w Samorządzie Studentów – efektywnej pracy dla
dobra studentów i Uczelni. Za współpracę
podziękował także poprzedniej przewodniczącej – Marcelinie Kościołek, która
pełnienie swoich obowiązków zakończyła
1 września 2021. Wykład inaugurujący
658. rok akademicki na Uniwersytecie
Jagiellońskim, zatytułowany Spojrzenie
psychoterapeuty na współczesne pandemie, wygłosił prof. Bogdan de Barbaro
z Wydziału Lekarskiego (tekst wykładu
na s. 42–45).
Wieczorem w Auditorium Maximum
rozpoczęcie nowego roku akademickiego
uświetnił, jak zawsze wyjątkowy, koncert
Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.

Rita Pagacz-Moczarska

Fot. Anna Wojnar

GAUDEAMUS IGITUR!
Będziemy dążyć do prawdy, podstawy
wszelkiej nauki, zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przestrzegać norm,
zasad współżycia i zwyczajów uniwersyteckich, dbać o dobre imię Uniwersytetu
i godność studencką – ślubowali przedstawiciele studentów reprezentujący
16 wydziałów UJ podczas immatrykulacji,
którą przeprowadził prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian. Głęboko
wierzymy, że nadchodzący rok akademicki
przyniesie nam powrót do tradycyjnej
akademickiej dydaktyki. Skoro już wiemy,
jak bardzo jest ona dla nas ważna, to
niewielkim wyrzeczeniem powinno stać
się przestrzeganie obostrzeń sanitarnych
i wszelkich pandemicznych restrykcji.
Pamiętajmy jednak, że decyzja o funkcjonowaniu Uczelni i formie nauczania będzie
podejmowana na bieżąco, w zależności
od zmieniającej się sytuacji epidemicznej
– mówił. Wszystkim studentom życzył
wytrwałości w pracy, odwagi w myśleniu
i rozwagi w podejmowaniu decyzji.
W imieniu ponad 36 tysięcy studentów
UJ głos zabrała przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Katarzyna Jedlińska:
Uniwersytet Jagielloński, który chcemy

Studenci w auli Collegium Novum

Inaugurację 658. roku akademickiego zakończył hymn państwowy
w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica

ALMA MATER nr 227
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LIDERZY LIST RANKINGOWYCH O NAJWYŻSZYCH WSKAŹNIKACH PUNKTOWYCH
W ANKIETACH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ZA 2020 ROK
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
dr hab. Monika Florczak-Wątor
dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
prof. Fryderyk Zoll

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
mgr Marcin Sroka
dr Michał Wrona
dr hab. Marcin Bilski

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska,
profesor UJ
dr Iana Markevych
dr Katarzyna Jaśko

WYDZIAŁ CHEMII
prof. Piotr Kuśtrowski
dr hab. Szymon Chorąży
dr Anna Rokicińska

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
dr hab. Tomasz Kargol, profesor UJ
dr hab. Krzysztof Ślusarek
prof. Michał Baczkowski
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
dr hab. Michał Németh
dr hab. Maciej Czerwiński, profesor UJ
prof. Maria Kłańska

WYDZIAŁ BIOLOGII
dr hab. Agnieszka Rak, profesor UJ
dr hab. Marcin Nobis, profesor UJ
dr hab. Marcin Czarnołęski, profesor UJ
WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
prof. Alfred Uchman
prof. Marek Michalik
dr Dominik Kaim
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
prof. Łukasz Sułkowski
dr hab. Rafał Wisła, profesor UJ
dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
prof. Andrzej M. Oleś
dr hab. Marek Rams
dr inż. Rafał Zuzak

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH
prof. Zdzisław Mach
prof. Adam Jelonek
dr hab. Michał Lubina

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
dr Roman Topór-Mądry
prof. Andrzej Pająk
prof. Grażyna Jasieńska
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
dr hab. Agnieszka Szopa
prof. Halina Ekiert
dr Gniewomir Latacz
WYDZIAŁ LEKARSKI
prof. Tomasz Guzik
prof. Dariusz Dudek
prof. Wojciech Szczeklik

Anna Wojnar

WYDZIAŁ POLONISTYKI
prof. Maciej Urbanowski
prof. Elwira Buszewicz
dr hab. Ewa Bal, profesor UJ

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
prof. Jan Potempa
dr hab. Aleksandra Piechota-Polańczyk
dr Anna Grochot-Przęczek
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Uczestnicy inauguracji w auli Collegium Novum; 1 października 2021

Wystąpienie inauguracyjne rektora UJ
prof. Jacka Popiela
wiat nas po raz kolejny zaskoczył –
mówiłem 1 października poprzedniego
roku, inaugurując 657. rok akademicki
w historii Uniwersytetu. Okres od marca
2020 roku, kiedy niezależnie od miejsca
zamieszkania ludzkość znalazła się w obliczu kataklizmu pandemii, jest nadal dla
wszystkich bolesnym doświadczeniem.
W dniu dzisiejszym mogę nie tylko powtórzyć: Świat nas po raz kolejny zaskoczył, ale
i dodać, że nikt z nas tak naprawdę nie wie,
w jakiej rzeczywistości będzie przebiegał
nowy rok akademicki. Jesteśmy nadal
w świecie niepewności co do przyszłości
rozwoju nowych wirusów pandemii, co
więcej, obserwujemy coraz bardziej niepokojącą sytuację społeczno-polityczną
w Polsce i w świecie.
Ostatni rok to był bardzo trudny czas
w funkcjonowaniu nie tylko naszej Uczelni, ale całego świata. Każdy z nas mógłby
w tym momencie przywoływać dramatyczne chwile z tych miesięcy, i nie tylko
związane z obrazami wymarłych miast,
brakiem bezpośredniego kontaktu, nawet
z osobami z rodzin, sceny z oddziałów
szpitali covidowych, ale i poczucie straty
związane ze śmiercią najbliższych, przyjaciół, koleżanek i kolegów z pracy.
Pandemia SARS-CoV-2 sprawiła, że
zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i studentom było najistotniejszym
zadaniem całego kierownictwa Uczelni.
Udało się nam uniknąć pojawienia się na
Uniwersytecie niebezpiecznych ognisk
choroby i niezwykle sprawnie przeprowadzić akcję szczepień, w pierwszej kolejności pracowników Collegium Medicum,
następnie nauczycieli akademickich,
pracowników niebędących nauczycielami,
doktorantów. Niestety, akcja szczepień studentów organizowana przez samą Uczelnię
nie przyniosła już tak dobrych efektów.
U progu nowego roku akademickiego
dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mimo zewnętrznych
przeciwności Uniwersytet realizował

Anna Wojnar
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Rektor UJ prof. Jacek Popiel

swoje zadania badawcze, dydaktyczne
i organizacyjne. Dziękuję Senatowi UJ,
prorektorom, dziekanom, przewodniczącym rad dyscyplin, dyrektorom szkół
doktorskich i instytutów. Dziękuję Radzie
Uczelni, administracji, kierowanej przez
kanclerz Monikę Harpulę, kwestor Teresie
Kapci i całej księgowości za wykonaną
pracę. Dziękuję wszystkim nauczycielom
akademickim, studentom, Samorządowi
Studenckiemu i samorządowi doktorantów.
W tym dniu po raz kolejny najcieplejsze
podziękowania i wyrazy prawdziwego
podziwu kieruję do pracowników szpitali
uniwersyteckich za ich niezwykle ofiarną
pracę w czasach pandemii.
Szanowni Państwo,
trudno jeszcze, z dzisiejszej perspektywy docenić znaczenie przyjętego w czerwcu bieżącego roku ważnego dokumentu
– Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku. Mimo trudności
związanych z organizacją bezpośrednich
spotkań naszej wspólnoty akademickiej

paromiesięczny okres dyskusji nad tym dokumentem umożliwił dogłębne przemyślenie wizji rozwoju Uczelni nie tylko w najbliższym dziesięcioleciu. Bardzo dziękuję
wszystkim uczestnikom prac i dyskusji nad
strategią. Te nasze debaty wskazały drogi
koniecznych zmian w funkcjonowaniu UJ,
ale zarazem uświadomiły, że bez stabilnej
wizji polskiego szkolnictwa wyższego, polskiej nauki trudno będzie osiągać ambitne
cele, które sobie wyznaczamy. Jeśli myśli
się o przyszłości polskiej nauki, kształcenia
studentów i doktorantów, musimy znać
dalekosiężną wizję naszego państwa w tych
sferach funkcjonowania społeczeństwa.
Ciągła niepewność w przepisach prawa
obowiązującego w nauce i szkolnictwie,
spadek realnego poziomu nakładów na
naukę i szkolnictwo wyższe, w tym na
wynagrodzenia, w sytuacji wzrostu kosztów utrzymania uczelnianej infrastruktury
i codziennego życia to najważniejsze
zagrożenia, z jakimi borykają się rektorzy
polskich uczelni. W sferze prawa, mówiąc
ALMA MATER nr 227
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Aula Collegium Novum; 1 października 2021

o tej niepewności, wystarczy przytoczyć
decyzje dotyczące zmiany rozporządzenia
związanego z ewaluacją nauki czy nieliczące się z dotychczasowymi wizjami rozwoju
polskiego szkolnictwa zmiany dotyczące
uczelni zawodowych, czy słynną historię
utworzenia Akademii Zamojskiej. Trudno
zaakceptować głosy polityków, którzy ciągle powracają do pozycji najważniejszych
polskich uczelni na światowych listach
rankingowych uczelni. Jako rektor UJ
jestem za rozwojem uczelni w mniejszych
ośrodkach akademickich (wizji opartej
jednak na realnych podstawach), ale nie
akceptuję, ostatnio dość często wypowiadanego, przekonania, że pora nie przeznaczać największych środków na uczelnie
Warszawy, Krakowa, Poznania. Jeśli taka
miałaby być wizja polskiej nauki, to proszę
przestać posługiwać się argumentem, że
polskie uczelnie są na dalekich miejscach
w rankingach. Proszę przyrównać budżety
uczelni z pierwszej światowej setki do
poziomu finansowani UJ, UW czy AGH.
W dniu inauguracji nie mogę nie wspomnieć, że po raz kolejny nasz Uniwersytet
jest najlepszą uczelnią w rankingu „Perspektyw”, że z paroma uczelniami znaleźliśmy się na liście szanghajskiej, jesteśmy
obecni na innych najpoważniejszych listach
rankingów światowych uczelni.
W ostatnim roku akademickim mimo
zewnętrznych przeciwności udało nam się
zakończyć kilka inwestycji i rozpocząć
nowe, które w znaczący sposób wpłyną
na obraz Uniwersytetu. W pierwszej kolejności należy wymienić zakończenie
modernizacji budynku przy ul. Reymonta 4.
Wreszcie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ma własną
siedzibę. W tej lokalizacji znalazło swoje
miejsce również Archiwum UJ. Oddano
do użytkowania po generalnym remoncie
i modernizacji budynek Dużego Paderevianum dla Wydziału Filologicznego.
Rozpoczęliśmy remont i modernizację
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Małego Paderevianum. Centrum Wsparcia
Dydaktyki zyskało znakomitą przestrzeń
przy ul. Ingardena 6. Jesteśmy dumni, że
ten budynek został nagrodzony w konkursie
„Kraków bez Barier” i wyróżniony w finale
XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa
XXI wieku”. Nowy wymiar po remoncie
konserwatorskim uzyskał dworek w Modlnicy. Wreszcie otwarliśmy dla środowiska
Krakowa i Małopolski Centrum Edukacji
Przyrodniczej.
Prawdziwym wydarzeniem jest rozpoczęcie budowy Uczelnianego Centrum
Sportowego na terenie Kampusu 600-lecia
Odnowienia UJ. W ramach inwestycji powstanie, między innymi, pełnowymiarowe
boisko do piłki nożnej i rugby z trybuną
na 330 miejsc, boisko wielofunkcyjne,
boiska do siatkówki plażowej, cztery korty tenisowe, zewnętrzna siłownia. Trwa
nadal modernizacja i rozbudowa obiektów
sportowych przy ul. Piastowskiej 26. Rozpoczęliśmy również rozbudowę budynku
Małopolskiego Centrum Biotechnologii
i Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego. Niesłychanie ważną inwestycją jest rozbudowa kampusu medycznego Collegium Medicum w Prokocimiu.
W roku akademickim 2021/2022 czekają nas prawdziwe wyzwania. I nie będą one
powiązane tylko z niepewnością, w jakiej
ostatecznie formule będzie odbywał się
proces dydaktyczny. Naszym pragnieniem jest, żeby studenci i doktoranci jak
największą liczbę zajęć mieli w siedzibie
Uczelni. Pragniemy, żeby ciała kolegialne
mogły również pracować stacjonarnie. Na
pewno będziemy starali się, żeby te formy
dydaktyki i życia akademickiego, które ze
względów bezpieczeństwa będą korzystały
z elektronicznych technik, miały jeszcze
doskonalszy wymiar. Nasza niepewność
dotyczy też możliwości pełniejszego
otwarcia się na wymianę międzynarodową.
Skalę niepewności potęguje ostatni etap

przygotowania do ewaluacji dyscyplin
i oceny funkcjonowania szkół doktorskich.
Rok 2022 i efekty tych ocen będą rzutować
na przyszłość Uniwersytetu oraz całego
polskiego szkolnictwa i polskiej nauki.
Pod koniec mojego wystąpienia chciałbym osobiście zwrócić się do wszystkich
studentów i doktorantów, szczególnie
tych, którzy po raz pierwszy pojawili się
w murach najstarszej polskiej uczelni.
Wkraczacie na uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, Władysława Jagiełły, królowej
Jadwigi, Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
Stanisława Lema w bardzo trudnej rzeczywistości, i to nie tylko z powodu pandemii.
Wirus nakłada na Was, na nas wszystkich
określone obowiązki, przede wszystkim
troskę o nasze zdrowie i zdrowie osób,
które będą w tej wspólnocie akademickiej
uczestniczyły. Potraktujcie ten obowiązek
z całą rzetelnością i odpowiedzialnością.
W sprawie szczepień kierujcie się wiedzą
płynącą z osiągnięć medycyny. To z naszego środowiska winna płynąć oparta na wiedzy zachęta do szczepień. Wierzę, że uda
nam się pokonać pandemię. Bardziej boję
się o drogi wyjścia z przeróżnych zagrożeń,
które pojawiły się w efekcie pandemii. Tu
będzie potrzebna wzajemna troska i chęć
sygnalizowania problemów i zagrożeń.
Uniwersytet ma już wypracowane formy pomocy: Dział ds. Bezpieczeństwa
i Równego Traktowania (Bezpieczni UJ),
Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji
(SOWA), Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. Ale tak naprawdę najważniejsza winna być pomoc koleżeńska. Bądźcie czujni
zarówno w stosunku do samych siebie, jak
i najbliższych.
I jeszcze jedno niebezpieczeństwo,
wynikające z tego, co stało się w naszym
społeczeństwie w ostatnich latach, głównie
za sprawą polityków, ale także niektórych
mediów. Próbujcie być czujni w zetknięciu
z kłamstwem, powracajcie do podstawowych znaczeń słów, takich jak wolność,
równość, solidarność, dialog, pamiętajcie,
że Uniwersytet Jagielloński pragnie Wam
przekazać nie tylko wiedzę, ale określone
wartości. Mówi o tych wartościach nasz
Statut, ale także wspomniana Strategia,
której realizacja przypadnie właśnie na czas
Waszych studiów.
Otwieram 658. rok akademicki w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oby wypadło dobrze, szczęśliwie
i pomyślnie!
Quod felix, faustum, fortunatumque sit!

Koncert inauguracyjny w Auditorium Maximum

Podczas koncertu poprowadzonego przez Martę Wolff-Zdzienicką, kierownik zespołu „Słowianki”, artyści zaprezentowali tańce Lachów Sądeckich, tańce Śląska Cieszyńskiego, tańce macedońskie, Pasona kolo – utwór instrumentalny, Ajde Jano – pieśń z pogranicza Bośni i Serbii w wykonaniu Aleksandry Sądag,
Dżinowsko – taniec bułgarski, piosenki: Makedonsko devojce (macedońska) i Igraj mori (serbska), bułgarski taniec kopanica, następnie piosenki słoweńskie:
Piha veter, Moj ocka oraz piosenkę chorwacką Moja diridika. Zespół wystąpił w strojach bułgarskich, macedońskich oraz słoweńskich, a solistka Aleksandra
Sądag śpiewająca Ajde Jano – w stroju serbskim. Koncert zakończyła Krajdunajska suita; Auditorium Maximum, 1 października 2021

Rektor UJ prof. Jacek Popiel podziękował artystom za występ

Tancerze w strojach Lachów Sądeckich

ALMA MATER nr 227
Balet w strojach bułgarskich tańczy Krajdunajską suitę

Fot. Jerzy Sawicz

Tańce Lachów Sądeckich
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Mistrzyni literackiej sztuki opowiadania
Olga Tokarczuk doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

O

łalność dydaktyczną, związaną, między
innymi, z prowadzonymi przez pisarkę
przez kilka lat wykładami w Studium
Literacko-Artystycznym, działającym
w ramach Wydziału Polonistyki UJ. Akcentowano również jej ogromną troskę
i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Uroczystość wręczenia Oldze Tokarczuk pamiątkowego dyplomu odbyła się
podczas wyjątkowego posiedzenia Senatu
UJ zorganizowanego w auli Collegium
Novum. Liczba osób pragnących bezpośrednio uczestniczyć w tym szczególnym
dla społeczności uniwersyteckiej wydarzeniu była ogromna, ale niestety, z uwagi na
obostrzenia wynikające z wciąż niepewnej
sytuacji epidemicznej, mogło wziąć w nim

udział tylko wąskie grono osób. Wśród
nich znaleźli się: recenzentka w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris
causa UJ prof. Małgorzata Książek-Czermińska z Uniwersytetu Gdańskiego, laudator prof. Ryszard Nycz z Wydziału Polonistyki UJ, konsul generalna Republiki
Francji w Krakowie Anne Schmidt-Riou,
dyrektor Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie Agata Wąsowska-Pawlik, rektor UJ poprzednich kadencji
prof. Wojciech Nowak, przewodniczący
Rady Uczelni prof. Jacek Purchla, prorektorzy, dziekani wydziałów UJ, dyrektorzy
szkół doktorskich, członkowie Senatu
oraz Konwentu Godności Honorowych,
kanclerz i kwestor, przedstawiciele studentów, doktorantów i absolwentów UJ.
Anna Wojnar

lga Tokarczuk, laureatka Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury za rok
2018, której powieści, opowiadania i eseje
przetłumaczone zostały na ponad trzydzieści języków i podbiły serca milionów czytelników na całym świecie, 7 października
2021 dołączyła do grona doktorów honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W uzasadnieniu przyznania autorce
Ksiąg Jakubowych tego najwyższego uniwersyteckiego wyróżnienia doceniono nie
tylko jej twórczość literacką, odkrywczo
odsłaniającą prawdę o człowieku, pozwalającą odnaleźć porządek i sens, ale także
aktywności pozaliterackie – kulturalną,
społeczną, obywatelską i ekologiczną,
szerzące idee równości, wolności i demokracji w kraju i na świecie, oraz dzia-
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lewej:
UJ prof. Dorota Malec, rektor UJ prof. Jacek Popiel, Olga Tokarczuk,
ALMA Od
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dziekan Wydziału Polonistyki UJ dr hab. Jarosław Fazan, profesor UJ oraz laudator prof. Ryszard Nycz; aula Collegium Novum, 7 października 2021

Anna Wojnar

Adam Koprowski

Anna Wojnar

Moment przekazania Oldze Tokarczuk przez rektora UJ prof. Jacka Popiela pamiątkowego dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adam Koprowski

Chwila tuż przed wręczeniem honorowego tytułu

Anna Wojnar

Łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału Polonistyki UJ
dr hab. Jarosław Fazan, profesor UJ

ALMA MATER nr 227

Olga Tokarczuk i zgromadzeni goście w auli Collegium Novum; 7 października 2021
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Adam Koprowski

Olga Tokarczuk podczas wystąpienia
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7 października 2021 wygłaszający laudację prof. Ryszard Nycz z Wydziału Polonistyki UJ nazwał Olgę Tokarczuk mistrzynią
literackiej sztuki opowiadania. Działająca
w niej magiczna władza narracyjnej wyobraźni, tworzącej i narzucającej czytelnikowi sugestywne obrazy, walczy o lepsze
z nadzwyczajną empatyczną wrażliwością
kreowania wiarygodnych, skomplikowanych
psychologicznie bohaterów, odkrywczo odsłaniających prawdę o człowieku – mówił
laudator [pełny tekst laudacji na s. 20–23].
Dodał, że książki noblistki odpowiadają
na jakąś istotną potrzebę czy oczekiwanie
współczesnych; proponują opowieść bardzo
na czasie – a więc o tym, co aktualne i ważne
dla nas dzisiaj. Zaznaczył też, że cywilna
odwaga Olgi Tokarczuk, jej niezależność
krytycznego osądu, inwencja i skuteczność
w realizacji nowych inicjatyw kulturalno-społecznych wcielających krok po kroku jej
rozumienie obywatelskich powinności – to

Anna Wojnar

Wśród gości byli także małżonek Olgi
Tokarczuk, rodzina i przyjaciele.
Dodatkowo, transmisja on-line umożliwiła uczestniczenie w wydarzeniu ponad
trzem tysiącom osób.
Zwyczaj przyznawania przez krakowską Wszechnicę doktoratu honorowego
sięga 1815 roku, ale regulacje dotyczące
nadawania tego prestiżowego wyróżniania uchwalone zostały dwa lata później,
12 sierpnia 1817, przez Komisję Organizacyjną Rzeczypospolitej Krakowskiej. Warte
podkreślenia, ale też i głębokiej refleksji jest
to, że w ponad 200-letniej historii honorowania tą godnością Olga Tokarczuk jest dopiero
jedenastą kobietą, podczas gdy wyróżnionych
tytułem doktora honoris causa zostało dotąd
416 mężczyzn. Jako ciekawostkę warto
w tym miejscu także przypomnieć, że
kobietami uhonorowanymi najwyższym
uniwersyteckim wyróżnieniem przed Olgą
Tokarczuk były: Maria Skłodowska-Curie
(1924), Irene Joliot-Curie (1951), Karolina Lanckorońska (1983), Marie Thérèse
d’Alverny (1989), matka Teresa z Kalkuty
(1993), Daria Haust (1996), Isabella Lugoski-Karle (2002), Frederica P. Perera (2004),
Lonny Glaser (2008), Maria Delaperrière
(2017).
Jak poinformował prowadzący spotkanie rektor UJ prof. Jacek Popiel, z wnioskiem o nadanie tej godności autorce Biegunów wystąpili profesorowie Wydziału
Polonistyki UJ, uchwała natomiast zapadła
28 kwietnia 2021, po zapoznaniu się Senatu UJ z decyzją Rady Wydziału Polonistyki
UJ (z 14 kwietnia 2021) i po wysłuchaniu
recenzji przygotowanych przez prof. Małgorzatę Książek-Czermińską z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Przemysława
Czaplińskiego z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, popartych
uchwałami senatów tych uczelni.

modelowe wręcz przymioty współczesnego
twórcy kultury, niewycofującego się z życia
do mitycznej „wieży z kości słoniowej”,
lecz osobiście i aktywnie działającego na
rzecz wyznawanych przez siebie ideałów
i wartości.
Po odebraniu pierwszych gratulacji od
rektora UJ, prorektorów, dziekana Wydziału Polonistyki i laudatora Olga Tokarczuk
ze wzruszeniem podziękowała za wyróżnienie, zaznaczając, że to dla niej zaszczyt
i bardzo ważny moment, gdyż Uniwersytet
Jagielloński jest uczelnią archetypową.
W swoim wystąpieniu przypomniała,
że jej drugie imię to Nawoja. Dostałam
je od rodziców chyba na szczęście, jako
zachętę do odważnego realizowania
swoich pragnień – mówiła. Nawiązała
też do pierwszej polskiej studentki, na
wpół legendarnej Nawojki, która aby się
kształcić, musiała udawać mężczyznę.
Dziś staję tu przed Państwem, nie tylko
jako kobieta, ale przede wszystkim pisarka,
czyli ktoś, kto pracuje na pograniczu wielu
dziedzin kultury i nauki, ale także jako
ktoś, kto bynajmniej nie stosuje w swojej
pracy metodologii w sensie nadanym jej
przez Karla Poppera. Moją pracą jest
scalanie naszego sfragmentaryzowanego
doświadczenia ludzkiego, nadawanie mu
sensu i znaczenia, sprawianie, że jest ono
transmitowalne z jednego indywiduum
na drugie. Nie jest to naukowe badanie
literatury, ale samo jej tworzenie, proces
wciąż mało rozumiany, a nawet tajemniczy.
Mówiąc o miejscu literatury w ludzkim
doświadczeniu, zaznaczyła, że trudno
jest w prosty sposób zdefiniować miejsce

Wpis do Księgi Uhonorowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rita Pagacz-Moczarska

opowieści w cywilizacyjnym uniwersum.
Literaturę rozumiem bardzo szeroko,
jako uczestniczenie w odwiecznym nurcie
opowieści, głębokiej ludzkiej potrzebie
rozumienia swojej egzystencji. Jest to
jednocześnie wyrafinowany sposób komunikacji, który przekracza nie tylko granice
kultur i języków, ale przede wszystkim
granice pojedynczych ludzkich istnień.
Może zabrzmi to podniośle i uroczyście,
ale w końcu taki jest dla mnie ten moment.
Myślę, że uczestniczenie w tej opowieści,
którą od tysięcy lat snujemy w piśmie,
w mowie, w druku i w obrazie wydaje się
być czymś w rodzaju quinta essentia – piątego żywiołu dopełniającego i animującego pozostałe cztery i będącego pradawną

Anna Wojnar

W Sali Senackiej rektor UJ prof. Jacek Popiel wręczył Oldze Tokarczuk prezent: faksymile pochodzącego
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej rękopisu Zbiór słów pańskich [Jakuba Józefa Franka]
w Brünnie mówionych, tom 1. Po lewej dr hab. Jarosław Fazan, profesor UJ i prof. Ryszard Nycz

Rektor UJ prof. Jacek Popiel i najmłodsza doktor honoris causa UJ Olga Tokarczuk

hasła. Ma w sobie siłę wyobraźni, a nie
siłę pięści. Żywi czułość, a nie wrogość,
czułość, a nie nienawiść. Głos czułego
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siłą ludzkiego życia. To sprawia, że staje
się ono refleksyjne i rozumne – wyznała
Olga Tokarczuk.
Na zakończenie uroczystości rektor UJ
prof. Jacek Popiel, dla jeszcze pełniejszego
przedstawienia walorów pisarstwa autorki
Czułego narratora, zacytował końcowy
fragment recenzji przygotowanej przez
prof. Małgorzatę Książek-Czermińską
z Uniwersytetu Gdańskiego: Za jej twórczością stoi potężna moc pozytywności.
Bez taniego sentymentalizmu, bez naiwnych złudzeń, z głębokim rozumieniem
powagi bytu. Czuły narrator nie jest
ukształtowany w kręgu idei patriarchalnych ‒ jak rycerz, bohater,
żołnierz. Nie jest też cierpiętnikiem.
Opowiada, myśli, tworzy, a nie
walczy i zabija. Opowiada, a nie
krzyczy, mówi, a nie skanduje

narratora przemawiającego w książkach
Olgi Tokarczuk dobrze zabrzmi w chórze
tradycji pielęgnowanej przez wieki istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości najmłodsza doktor honoris causa
UJ w Sali Senackiej Collegium Novum
wpisała się do Księgi Uhonorowanych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W księdze swe podpisy złożyli także rektor UJ,
dziekan Wydziału Polonistyki prof. Jarosław Fazan oraz laudator prof. Ryszard
Nycz. Następnie rektor ofiarował Oldze
Tokarczuk szczególny prezent: faksymile pochodzącego ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej rękopisu Zbiór słów pańskich [Jakuba Józefa Franka] w Brünnie
mówionych, tom 1.
Przed aulą Collegium Novum dla
bohaterki uroczystości wybrzmiało Ad
multos annos, uroczyście zaśpiewane
przez Chór Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica. Zewsząd płynęły
też gratulacje i piękne życzenia.

Wielowarstwowy konkret i konstelacyjna całość
Laudacja dla Olgi Tokarczuk z okazji nadania Pisarce tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłoszona przez prof. Ryszarda Nycza

Prof. Ryszard Nycz wygłaszający laudację na cześć Noblistki

Wszystko to prawda, tak jak prawdą
jest globalny już zasięg obecności jej prozy
na światowych rynkach książki i w do-

Anna Wojnar

roszę pozwolić, że zacznę od oczywistości. Olga Tokarczuk jest jedną
z najwybitniejszych, a także najbardziej
cenionych, znanych i popularnych polskich pisarek i pisarzy w Polsce i na świecie. Wedle przeważającej opinii w osobie
autorki Ksiąg Jakubowych mamy do
czynienia przede wszystkim z mistrzynią
literackiej sztuki opowiadania. Działająca w niej magiczna władza narracyjnej
wyobraźni, tworzącej i narzucającej
czytelnikowi sugestywne obrazy, walczy
o lepsze z nadzwyczajną empatyczną
wrażliwością kreowania wiarygodnych,
skomplikowanych psychologicznie bohaterów, odkrywczo odsłaniających prawdę
o człowieku. A wspomaga to wszystko
ogromnie rozległa wiedza o świecie, o jego
przeszłości, o pozytywnych i negatywnych
tendencjach rozwojowych – wiedza, której autorka potrafiła nadać przekonującą,
a zarazem fascynującą czytelników postać
fabularnej opowieści.

Youtube.com

P

Uczestnicy uroczystości
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świadczeniach lekturowych milionów
czytelników, a także widzów utworów
adaptowanych w spektaklach teatralnych,
operowych, telewizyjnych, filmach... Procesy te stymuluje jeszcze zasłużone, a niekończące się pasmo dowodów uznania,
czego wyrazem są nie tylko liczne nagrody
(z Nagrodą Nobla na czele), ale i długa
kolejka – w której na jednym z pierwszych
miejsc znalazł się Uniwersytet Jagielloński
– renomowanych uniwersytetów, pragnących obdarzyć Olgę Tokarczuk swymi
honorowymi doktoratami.
Wspominam o tym, bo sądzę, że skala
tego planetarnego powodzenia, ale też
respektu i uwagi, nie jest tylko efektem
masowego entuzjazmu dla talentu niestrudzonej fabulatorki. A zatem osoby, o której
się sądzi, że „z głowy, czyli z niczego” (jak
mówi powiedzenie potoczne) wysnuwa
kolejne zajmujące historie przepełnione
przygodami bohaterów, poruszającymi
naszą wrażliwość, umysł i wyobraźnię.
Ani też nie jest jedynie skutkiem szczęśliwych obrotów losu (jak powiedzieć by
mogli zazdrośni złośliwcy). Mówi nam

Anna Wojnar

coś jeszcze. Te książki bowiem, jak sądzę,
odpowiadają na jakąś istotną potrzebę
czy oczekiwanie współczesnych; proponują opowieść bardzo na czasie – a więc
o tym, co aktualne i ważne dla nas dzisiaj.
Opowieść, która niezależnie od tego, czy
mówi o mitycznej Annie Inn, czy o osiemnastowiecznych biegunach, starowiercach
w Rosji, czy o herezji Jakuba Franka
z tego czasu w Rzeczypospolitej, mówi
o świecie w naszych kategoriach i przez
pryzmat teraźniejszego doświadczenia.
Tego doświadczenia, które wymyka się
nazwaniu, bo nie doczekało się jeszcze
swej formy, językowego wyrazu, narracyjnej formuły, a które za sprawą sztuki
opowieści Olgi Tokarczuk zyskuje kształt
Olga Tokarczuk po wręczeniu zaszczytnego tytułu
oraz sens – i w ten sposób czyni nasz świat
zrozumiałym.
w relacje i procesy (których najczęściej swoisty, autorski „efekt realności”. Jak
Rzecz w tym, że świat powieści Tokar- sami nie wywołali, ale które warunkują sama powiada, jest pewna, że świat zbuczuk, tak jak (zdaniem wielu) świat wokół ich aktywność), zmierzają ku nieznanym dowany jest ze szczegółów, a literatura jest
nas i w nas, nie jest już rzeczywistością przeznaczeniom, kierując się instynktem jedną z niewielu dziedzin, które próbują
spoczywającą na swym niezmiennym fun- i wyobraźnią, traumatycznymi groźbami nas przytrzymać przy konkrecie świata. Co
damencie, rządzoną jedną zasadą, poddaną przeszłości i nadzieją przyszłości, fa- najciekawsze jednakże: ów konkret w proprawom jakiejś jednej metanarracji: „żelaz- scynacją czy pożądaniem i moralnymi zie Tokarczuk w niczym nie przypomina
nej klatki racjonalności”
zasadami czy zakazami, odrębnej, niezmiennej i nierozkładalnej,
(jak Max Weber określił
emocjonalnymi rozterkami niepowtarzalnej rzeczy, która zazwyczaj
świat nowoczesny), idei
i – w nie tak wielkim wcale przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy
postępu, dziejowych praw,
stopniu – racjonalnym pla- o tym, co konkretne.
darwinistycznej walki o byt
nowaniem. Co więcej, to,
W świecie powieściowym Olgi Tokarczy rozmaitym metafizyczkim są, nie przypomina już czuk konkret bowiem budzi i aktywuje
nym porządkom. To świat
osobnego bytu, niezmiennej przede wszystkim swe źródłowe etymoistniejący w działaniu, orgai niepowtarzalnej istności; logiczne znaczenia: concretus pochodzi
nizujący się w ruchu, w toku
to raczej węzeł czy fuzja he- od concresco, co znaczy: zrastam się,
nieustających, wielorakich,
terogenicznych składników zgęszczam, rosnę. Dzięki temu każdy
sprzecznych wzajemnych
społecznej i przyrodniczej opis konkretu, każde ujęcie wydarzenia
oddziaływań czynników
wspólnoty, która w sprzyja- czy sceny pokazuje go jako kompleks
materialnych i biologiczjącej chwili może się prze- heterogenicznych składników: tego, co
nych, technicznych i kultukształcić w niesamowitego fizyczne, i tego, co duchowe, codzienne
rowych, fizycznych i semioinnego, który utajony, jak i niesamowite, ludzkie i pozaludzkie –
tycznych, jednostkowych
się okazuje, od początku rozwijających się w sieć powiązań, które
i społecznych, intelektualprzywołują zazwyczaj niekojarzone z sobą
był w nas.
nych i afektywnych... SplaJak zauważa trafnie re- warstwy rzeczywistości. Nie wiem, czy
tają się one w sieć powiązań
cenzentka w tym przewodzie spodoba się pisarce ta metafora Theodora
tworzącą nową całość o chaprof. Małgorzata Książek- Adorna, ale sądzę, że całkiem trafnie
rakterze konstelacji – której
-Czermińska, splot nieprze- opisuje ona relacje jej powieściowej sztupisarka nadała postać narniknionej tajemnicy z realia- ki z rzeczywistością: sztuka pozostaje
racyjnego gatunku – czyli
mi znanymi z doświadczenia w stosunku do tego, co w niej jest inne, jak
wspólnoty heterogeniczstaje się poniekąd znakiem magnes do żelaznych opiłków – powiada
nych elementów, niedającej
firmowym tej prozy. Zauważ- filozof. W tej strategii pisarskiej powiesię sprowadzić do esencjalmy, że miejscem tego splotu ściowa fikcja nie tyle bowiem odnosi się,
nego rdzenia, organicznej
jest szczegół, konkret, a więc rejestruje czy reprezentuje rzeczywistość
zasady czy strukturalnej
każda rzecz poszczególna, lub jej elementy (jak czyni to zwłaszcza
prawidłowości.
na pozór osobna, z której literatura faktu czy testymonialna), ile
W takim świecie – zna- Bieguni – powieść Olgi Tokar- to niezrównanego zmysłu właśnie odwrotnie: przyciąga je do siebie
nym i nam z naszego do- czuk w tłumaczeniu Jennifer sugestywnego plastycznie „tropicznie” (co potwierdza lekturowe
świadczenia – żyją bohate- Croft, wydana pod angielskim opisu słynie proza Olgi To- doświadczenie czytelników), wynajdując
tytułem Flights, została wyróżrowie powieści Olgi Tokar- niona The Man Booker Inter- karczuk i której to sztuce dla nich zarazem językową postać, formę
czuk: zanurzeni i uwikłani
zawdzięczają jej powieści i znaczenie.
national Prize

Fot. Domena publiczna
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Max Pflegel, Wrocławski Dom Literatury

Laureatki Literackiej Nagrody Nobla – Olga Tokarczuk i Swietłana Aleksijewicz podczas rozmowy pod hasłem
„Protest/Pratest”, która odbyła się 15 lipca 2021 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Można by powiedzieć ogólnie, że
sztuka opowieści Olgi Tokarczuk staje
się tu literacką metodą niedualistycznego poznania, która wbrew poglądom
„literarystów” (jak ich pisarka nazywa),
widzących świat jako rodzaj katalogu
osobnych, statycznych, określonych
rzeczy, promuje wizję świata w procesie
nieustannie dokonujących się wzajemnych
oddziaływań, powiązań i przekształceń
człowieka i świata. Poeta, nad którego
domem we Wrocławiu opiekę roztoczyła
niedawno Fundacja Olgi Tokarczuk, by
uczynić z niego miejsce spotkań pisarzy,
użył kiedyś oksymoronicznej metafory,
która nieźle zdaje sprawę z tej specyficznie
dynamicznej wizji. Spróbujmy więc i my,
za Tymoteuszem Karpowiczem, zobaczyć
literaturę, człowieka i świat w wizji Olgi
Tokarczuk jako „zbieżne rozstaje”.
Wielowarstwowy konkret i konstelacyjna całość to dwa najważniejsze znaki
rozpoznawcze tej prozy, które jednak nie
zyskałyby statusu tak istotnego i rozpoznawalnego charakteru sztuki pisarskiej
Tokarczuk bez udziału trzeciej cechy. Jest
nią oczywiście Tokarczukowa formuła
naczelnego ducha opowieści tej prozy,
którego od czasu mowy noblowskiej
(i ostatniej książki) przyjęło się nazywać
po prostu czułym narratorem. Przybiera
on rozmaite postaci, które nie zawsze odpowiadają intencji znaczeniowej pisarki,
lecz sam ten gest nazewniczy okazał się tak
spektakularnie trafny, że nieomal od razu
określenie to zaczęło żyć własnym życiem,
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powtarzane i rozumiane na setki rozmaitych sposobów, nierzadko niemających
nic wspólnego z językowym wynalazkiem
autorki Czułego narratora.
Dodać warto, że także wśród znawców
tej twórczości nie ma pełnej zgody co do
trafności i semantycznej zawartości tego
określenia. Dla przykładu: zdaniem Małgorzaty Książek-Czermińskiej wyobraźniowy i emocjonalny potencjał tego sformułowania otworzył horyzonty poznawcze
i estetyczne, które wydają się rozszerzać
i wzbogacać o nowe skojarzenia i zastosowania. Natomiast zdaniem Przemysława
Czaplińskiego, drugiego recenzenta w tym
przewodzie, a skądinąd bodaj najlepszego
znawcy dzieła Tokarczuk, ujmującego
strategię pisarki w formułę „wrażliwej
heretyczki”, czułość to za mało w stosunku
do postaci i narratorów Olgi Tokarczuk.
Wrażliwość w tej prozie jest od czułości
szersza, pojemniejsza, bardziej zachłanna
na świat, szybsza w działaniu, mocniej
sprzężona z poznaniem i etyką. Ta ciekawa
wymiana zdań nie tylko zwraca uwagę
na niejednoznaczność znaczeniowego
potencjału wynalezionego określenia, ale
i skłania do poszukiwania na własną rękę
jeszcze innej jego wykładni.
Jako entuzjasta tej formuły, chciałbym
najpierw zauważyć, że „czułość”, szerzej
rozumiana, to przeciwwaga wszechogarniającego hejtu i mowy nienawiści – i nie
ma nic wspólnego z czułostkowością. Po
drugie, czułe uwrażliwienie na potrzeby
innego to przecież istotna motywacja

działań ochronnych, wspomagających,
naprawczych, emancypacyjnych podejmowanych dziś wobec mniejszości, marginalizowanych, prześladowanych. Rozumieć
ją więc trzeba również w kontekście fali
przemian kulturowej wrażliwości oraz
współczesnych tendencji w humanistyce
i posthumanistyce, wypływających, między innymi, z tak zwanego afektywnego
zwrotu w studiach literacko-kulturowych,
filozoficznych, psychospołecznych oraz
społecznych ruchów i wspólnotowych
działań rozwijających afirmatywną kulturę
troski. To ważne, bo w tym kontekście
„czułość” zaczyna nabierać znaczenia
kategorii antropologicznej.
Po trzecie, ważną jej cechą jest dwuaspektowość znaczeniowa: czułość to kategoria afekcyjnego poznania polegającego na pobudzaniu i ukierunkowaniu uwagi.
Z jednej strony, jest „czułą wrażliwością”
na najsłabsze nawet bodźce otoczenia.
Z drugiej zaś – afekcyjnym wychyleniem
ku innemu, który do nas skieruje delikatne
sygnały potrzeby czy pomocy. Afekcja
bowiem, jak jej używali starzy Polacy, jest
skłonnością ku innemu i sprzyjaniem mu
nie po to, by nim zawładnąć czy narzucić
mu to, co nam się wydaje dobre dla niego,
lecz by pozwolić mu być – wedle jego
pragnień i wyobrażeń.
Po czwarte, czułość jest afektem asymetrycznym, bo nie jest odpowiedzią na
zachowanie innego ani nie oczekuje od
niego rewanżu, nie wymaga ani nie spodziewa się wzajemności. Można powiedzieć, że jest rodzajem daru – niezależnym
od tego, czy ten drugi na to zasługuje, czy
oczekuje na to, czy czasem nie chciałby go
zwrócić. To dyspozycja przyjaznej, „czułej” bliskości, wrażliwej na potrzeby czy
pragnienia innego, spełniająca się w pasywnej aktywności, podporządkowanej
służbie innemu, trosce, by mógł wybrać
to, co dla niego dobre. Jest to więc rodzaj
afekcyjnego poznania nieingerującego
w osobność, odrębność drugiego, lecz
majeutycznie otwierającego się na jego
potrzeby i bycie.
Po piąte, owo skojarzenie czułości
z majeutyką nie jest przypadkowe. Czułość
bowiem jest właśnie afektywną dyspozycją do stania się akuszerką bycia i dobrostanu innego (ludzkiego i pozaludzkiego).
I w tym sensie, że sprzyja urzeczywistnieniu się podmiotowego potencjału innego.
I w tym znaczeniu, o którym mówił Sokrates, zwracający się do swych rozmówców
jako do „ciężarnych wiedzą” – o której

autorem marką, którego aprobowana przez
publiczność aktywność co najmniej promuje (a bywa, że i zastępuje) twórczość.
Jak każdy może sprawdzić, działalność
Olgi Tokarczuk na tym polu świadczy
zarówno o pełnej swobody kompetencji
w posługiwaniu się tymi – i tradycyjnymi,
i najnowszymi – narzędziami komunikacji
z odbiorcami, jak i o wzorcowym użytku,
jaki pisarka zdecydowała się z nich zrobić.
Wystawienie się pisarza czy pisarki na widok publiczny oznacza też, że
wszystko, co robi i mówi, staje się także
widoczne, wystawione na cudze spojrzenia, reakcje czy komentarze o nie zawsze
afirmatywnym charakterze. Niewątpliwą
cechą osobowości Olgi Tokarczuk jest
rzadka zdolność do cywilnej odwagi,
wyrażająca się nieprzerwanym zaangażowaniem w obronę i emancypowanie
grup krzywdzonych, marginalizowanych
i mniejszościowych (czy chodzić będzie
o kobiety, o ludzi LGBT, o uchodźców
czy o zwierzęta), a więc dążeniem do
urzeczywistniania idei równości, wolności
i demokracji – w wymiarze globalnym i lokalnym, publicznym i prywatnym – a także
wrażliwością i poczuciem odpowiedzialności wobec zagrożeń pozaludzkiego,
przyrodniczego środowiska, które wszak
jest miejscem ludzkiego bytowania, a jego
stan i ochrona to dzieło arcyludzkie i wielkie naprawcze zadanie.
Działalność Olgi Tokarczuk na tym
polu przyniosła jej – prócz pamiętnych
brutalnych ataków, gróźb, fali hejtu
i mowy nienawiści – przede wszystkim
powszechny szacunek i uznanie, wzmocnione jeszcze za sprawą jej licznych
inicjatyw w obszarze kreowania nowych
form uprawiania i upowszechniania
kultury (takich jak inicjowane przez nią

festiwale, działalność Fundacji czy nowo
powstałego Ex-Centrum). Jej cywilna
odwaga, niezależność krytycznego osądu, inwencja i skuteczność w realizacji
nowych inicjatyw kulturalno-społecznych
wcielających krok po kroku jej rozumienie
obywatelskich powinności – to modelowe
wręcz przymioty współczesnego twórcy
kultury, niewycofującego się z życia do
mitycznej „wieży z kości słoniowej”,
lecz osobiście i aktywnie działającego na
rzecz wyznawanych przez siebie ideałów
i wartości.
Najskuteczniejszym narzędziem w ich
realizacji jest przecież tworzona przez
Olgę Tokarczuk literatura. W jej twórczości oraz – jak myślę – w jej przekonaniu literatura jest bowiem sztuką wypowiadania
całości ludzkiego doświadczenia, w jego
unikalności i zarazem uniwersalnej jedności ze światem. Ona pozwala człowiekowi
odnaleźć porządek i sens – we własnym
życiu, w dookolnym środowisku i w planetarnym wymiarze. W Czułym narratorze
czytamy: Wierzę, że nasze życie jest nie
tylko sumą zdarzeń, lecz skomplikowanym
splotem sensów, które tym zdarzeniom
przypisujemy. Owe sensy tworzą cudowną
tkaninę opowieści, pojęć, idei i można ją
uznać za jeden z żywiołów – jak powietrze,
ziemia, ogień i woda – które fizycznie determinują nasze istnienie i nas kształtują.
Opowieść jest więc piątym żywiołem,
który każe nam widzieć świat w taki, a nie
inny sposób, rozumieć jego nieskończone
zróżnicowanie i skomplikowanie, a także
porządkować nasze doświadczenie i przekazywać je z pokolenia na pokolenie,
z jednego istnienia w drugie.

Ryszard Nycz

Wydział Polonistyki UJ

Rita Pagacz-Moczarska

nie wiedzą, bo nie są jej świadomi, a którą
majeutyczna metoda Sokratejskich dialogów pozwalała urzeczywistnić, pomóc
przy jej „porodzie”, a więc uobecnić
i uświadomić dialogującym. Można by
zatem powiedzieć, że czuły narrator prozy
Olgi Tokarczuk w podobny sposób dialoguje z czytelnikami – jako „ciężarnymi
wiedzą”, której nie są świadomi, dopóki
doświadczenie lektury nie doprowadzi do
przeżycia wstrząsu rozpoznania i wydobycia na światło zapoznanej czy stłumionej
własnej wiedzy.
Zdaniem niektórych, tego rodzaju transfer afekcyjnego poznania na
czytelnika, który niesie literatura, jest
symptomem jej autentycznej wielkości.
Najtrafniej bodaj wyraził to dawno temu
Doktor Johnson (Samuel Johnson, prawodawca angielskiej krytyki literackiej),
zauważając, że autorzy prawdziwie oryginalni mówią nam o rzeczach, o których
nigdy nie słyszeliśmy. Lecz gdy tylko
poznajemy je w lekturze, to natychmiast
nabieramy przekonania, że wiedzieliśmy
o tym zawsze; jak gdyby innowacja była
reminiscencją.
I wreszcie po szóste, uwaga tyleż
oczywista, co paradoksalna: czuły narrator pod męską postacią ujawnia cechy
stricte kobiece. Zauważają to zresztą,
każde na swój sposób, i prof. Czermińska
(pisząc o ujawnieniu się czułej narratorki),
i prof. Czapliński (analizując rozległą galerię kobiecych postaci i narratorek tej prozy).
Nie rozwijając szerzej tego wątku, zauważę
tylko, że rozwiązanie to nie tyle znosi, ile
godzi ważne genderowe różnice ludzkości
w formule androginicznej jedności, w której duch opowieści prozy Olgi Tokarczuk
dopuszcza do głosu, a faktycznie także
narracyjnej władzy oraz perspektywy, ten
lepszy gatunek rodzaju ludzkiego.
Mój lakoniczny laudacyjny portret
Olgi Tokarczuk jako pisarki nie mógłby
być pełny bez zasygnalizowania
bodaj jej aktywności poza polem
narracyjnej fikcji. Współczesny
pisarz bowiem nie może już
skrywać się za swym dziełem
(co było ideałem nowoczesnych) jak Bóg za wszechświatem – będąc wszechobecny,
a niewidzialny. Przeciwnie,
musi być nie tylko obecnym,
ale też fascynująco sprawczym
kreatorem własnego publicznego wizerunku (w rzeczywistości realnej i wirtualnej),
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Olga Tokarczuk ze studentami i doktorantami UJ

Fot. Anna Wojnar

Wieczorem 7 października Olga Tokarczuk spotkała się ze studentkami i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadgodzinną rozmowę poprowadziła z pisarką Patrycja Lippa z Wydziału Polonistyki UJ. Trudno się pisze po Noblu, ze
względu na oczekiwania. Ważne jest jednak ich przekraczanie, ponieważ uleganie oczekiwaniom czytelników gasi płomień twórczy – wyznała pisarka, informując, że książka, nad którą obecnie pracuje, zostanie ukończona na początku 2022
roku i będzie wydana w okolicach maja.
Literatura, na której się zbudowałam, dawała mi siłę i mądrość, ale także ograniczała, pokazując tylko przetarte drogi. Dopiero będąc dorosłą, uświadomiłam sobie, jak bolesne było i ile siły wymagało wychowywanie się jako dziewczyna na literaturze pisanej i adresowanej do mężczyzn. Dojrzewając, zastanawiam się, dlaczego nie można myśleć w inny sposób –
mówiła Olga Tokarczuk.
RPM

Spotkanie z Olgą Tokarczuk, w którym wzięli udział, między innymi, rektor UJ prof. Jacek Popiel i przewodnicząca Samorządu Studentów UJ
Katarzyna Jedlińska, poprowadziła Patrycja Lippa z Wydziału Polonistyki UJ
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia
w auli Collegium Novum;
7 października 2021

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Adam Koprowski

Adam Koprowski

Mówiąc o swojej pracy literackiej, Olga Tokarczuk wspominała o nieustannej konfrontacji z kulturą, w której wyrosła, mając na myśli szeroko pojętą
cywilizację zachodniej Europy. Sporo miejsca podczas rozmowy zostało poświęcone wizerunkowi kobiety w literaturze

Wiesław Majka

Wiesław Majka

8 października 2021 w Collegium Novum Noblistka spotkała się z doktorantami UJ. W rozmowie uczestniczyli, między innymi, rektor UJ prof. Jacek Popiel,
prof. Ryszard Nycz i dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, profesor UJ

ALMA MATER nr 227
8 października 2021 Olga Tokarczuk otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W jakimś sensie byłam
krakowianką już zanim otrzymałam honorowe obywatelstwo i proszę mnie tak traktować – powiedziała podczas uroczystej sesji Rady Miasta
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Na zawsze związany z Krakowem
wiat akademicki żegna wielkiego poetę
i humanistę. Mówiąc: świat akademicki, myślę nie tylko o Uniwersytecie
Jagiellońskim, który obdarzył go swoim
najwyższym wyróżnieniem – doktoratem
honoris causa. Myślę o polskich uczelniach, ale i o wspólnotach akademickich
wielu światowych uniwersytetów. Adam
Zagajewski zasłynął bowiem jako niezwykle sugestywny interpretator sztuki
poetyckiej, między innym, na amerykańskich uczelniach.
Życie Zagajewskiego było – trudno
powiedzieć, że w pełni zamierzoną – wędrówką. Najpierw ze Lwowa do Gliwic.
Kiedy na początku lat 60. przyjechał
do Krakowa, był przekonany, że będzie
to początek nowego życia, życia wśród
humanistycznych skarbów, w pobliżu
teatrów, galerii, filharmonii i księgarń,
wśród domów i pałaców naznaczonych
przez historię. Tak też się stało, mimo że
przyszło mu funkcjonować w trudnej rzeczywistości PRL. Ale tym, co pozwalało
przetrwać w 1968 roku i latach następnych,
był fakt, że wiedzieliśmy, że w różnych
krajach i miastach ludzie wychodzili na
ulice z transparentem, na którym prostymi
lub krzywymi literami wypisane było to
słowo: „Wolność”.
Później były dalsze wędrówki, tak
charakterystyczne dla twórców polskiej
literatury, naznaczonej statusem emigracyjności. Berlin Zachodni, Francja, Stany
Zjednoczone. Wędrując po świecie, jednak
przeczuwał, że są to za każdym razem
adresy przejściowe, że – w odróżnieniu
od poetów romantycznych – należy do
szczęśliwego pokolenia, które powróci
z emigracji do kraju.
Po latach powrót do Krakowa był poniekąd powrotem do miejsca, które w latach
60. minionego wieku dało mu poczucie,
że pragnie być przede wszystkim poetą.
Powracał do nas już jako twórca, o którym wiedział cały literacki świat, którego
nagradzano najważniejszymi literackimi
wyróżnieniami i godnościami. Przyjmował
je z radością i zarazem pokorą, wiedząc,
że poetów nie powinno się obdarzać za-
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Archiwum rodzinne, repr. Adam Wojnar

Ś

Adam Zagajewski

szczytami. Poeta powinien pozostać kimś
prostym, zwyczajnym, kimś otwartym na
niedogodności życia, na niebezpieczeństwo,
na niewygodę. Musi pozostać Everymanem,
zwykłym śmiertelnikiem.
I taki był w zetknięciu z czytelnikami
swojej poezji. Nieśmiały, zakłopotany, wycofany. Byliśmy pod wrażeniem jego subtelnego, wyciszonego głosu, jakby podkreślającego, że poezja wymaga intymności,
pozwalającej wgłębiać się w sens nie tylko
każdego wersu, ale i pojedynczych słów.
W poezjach, esejach, ale także w licznych rozmowach, które z nami prowadził,
wyczuwaliśmy, jak bliska jest mu atmosfera miast, w których poprzez historię odczytywaną w zabytkach dostrzegał przesłanie
płynące z przeszłości w teraźniejszość
i przyszłość. Jego twarz, pozornie posągowa, skrywająca tajemnice, ożywiała się,
kiedy w tych historycznych przestrzeniach
czytał swoją poezję lub słuchał innych
poetów, a wręcz rozpromieniała się przy
dźwiękach muzyki. Nie wiem, czy znalazł

się artysta, fotograf, który potrafił uwiecznić takiego Adama.
Kiedy 14 grudnia 2012 w auli Collegium Maius odbierał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nikt
nie miał wątpliwości, że nagradzamy
wielkiego twórcę za dokonania w dziedzinie poezji wyrażającej niepowtarzalne
jednostkowe doświadczenie i to, co uniwersalne. Nagradzamy za konsekwentne
dążenie w działalności twórczej do zachowania równowagi między wolnością
samotnej jednostki a wolnością społeczną
i zbiorową solidarnością. Nagradzamy
za wpisany w twórczość poetycką i eseistyczną pogląd, że przeżywanie piękna,
poszukiwanie prawdy i pragnienie dobra
nie są zapomnianą europejską utopią, ale
prawem każdego człowieka.
Znamienne, że tego dnia, pod koniec
swojego wystąpienia, powrócił do motywu
wędrówki: Tak samo jak wędrowiec przemierzający łańcuch górski odkrywa coraz
to nowe widoki i wierzchołki – piszący

wiersze zaczyna po jakimś czasie rozumieć,
że sednem poezji nie jest bunt, tylko miłość
do świata i do ludzi.
W dniu dzisiejszym, kiedy Adam Zagajewski spocznie w kryptach Panteonu
Narodowego, ostatecznie zakończy tę
życiową wędrówkę. Ale my, miłośnicy
poezji, jesteśmy przekonani, że to miejsce – symbolicznie podkreślające rangę
poety – otwiera wędrówkę w ponadczasową obecność w umysłach tych, którzy
będą podejmowali trud filologicznych
interpretacji dzieł Zagajewskiego i przede
wszystkim oddawali się przyjemności
lektury jego wierszy.

Droga Maju, nie wiem, czy pamiętasz
taki obraz sprzed lat, było to po jakimś
poetyckim spotkaniu na Grodzkiej, w budynku dawnego arsenału, obecnie kamienicy polonistów. Zobaczyłem Was stojących naprzeciw kościoła świętych Piotra
i Pawła. Adam patrzył w zadziwieniu na
kolumnadę figur apostołów i wielką bryłę
kościoła, w trudnej do opisania scenerii
zapadającego czerwcowego zmierzchu.
Przed kościołem jakaś młoda dziewczyna
grała na skrzypcach. I Adam, przejęty tym
niesamowitym obrazem, chciał coś powiedzieć, ale jako poeta odczuł, że brak słów,
żeby wyrazić swój zachwyt nad błyskiem

Kiedy umiera poeta...
B

ył osobą nie tylko wybitną, ale,
można powiedzieć, także żywą legendą Krakowa. Co prawda, można też
o nim mówić – obywatel świata, ale tak
naprawdę zawsze związany był z Krakowem – zaznaczył prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski podczas uroczystości
pogrzebowych Adama Zagajewskiego,
którego prochy 10 października 2021 spoczęły w Panteonie Narodowym w kościele
św.św. Piotra i Pawła w Krakowie.
Świat akademicki żegna wielkiego poetę
i humanistę. Mówiąc: świat akademicki,
myślę nie tylko o Uniwersytecie Jagiellońskim, który obdarzył go swoim najwyższym
wyróżnieniem – doktoratem honoris causa.
Myślę o polskich uczelniach, ale i o wspólnotach akademickich wielu światowych
uniwersytetów – akcentował rektor UJ
prof. Jacek Popiel.
Adam Zagajewski – wybitny poeta,
eseista, tłumacz, zmarł w Krakowie 21 marca 2021, ale jego pogrzeb nie mógł odbyć
się wcześniej ze względu na pandemię.
Kraków żegnał poetę z należnymi
mu honorami. Uroczystości pogrzebowe
poprzedził wieczór poetycki, zorganizowany 9 października 2021 w kościele

Adam Wojnar

Prochy Adama Zagajewskiego w Panteonie Narodowym

Kondukt żałobny przeszedł z miejsca
tymczasowego pochówku Adama Zagajewskiego
w bazylice św. Floriana, przez Rynek Główny,
do kościoła św. św. Piotra i Pawła

jakiegoś metafizycznego wymiaru tej
chwili i tego przepięknego miejsca. I dzisiaj, Adamie, kiedy Cię żegnamy, niech
ten obraz pozostanie w naszej pamięci.
Bo to miejsce przy ul. Grodzkiej, poprzez
świadomość, że spoczywasz w Panteonie
Narodowym, już na zawsze będzie opromienione urokiem Twojej poezji.

Jacek Popiel

rektor UJ

Tekst wygłoszony podczas uroczystości
pogrzebowych Adama Zagajewskiego,
przez rektora UJ prof. Jacka Popiela;
Kraków, 10 października 2021

Przed kościołem św. św. Piotra i Pawła; ul. Grodzka, 10 października 2021
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jawy piękna w przyrodzie, sztuce, zwłaszcza
w muzyce, wdzięczny za inspiracje wielkich mistrzów. [...] Stał się piewcą świata,
w którym przyszło mu żyć. A nawiązując do
słynnego wiersza poety Spróbuj opiewać
okaleczony świat, podkreślił, że zwłaszcza
dziś, kiedy z drżeniem zadajemy sobie dramatyczne pytania, między innymi, dlaczego
na polsko-białoruskiej granicy umierają
ludzie – trzeba pamiętać, że poeci są po
to, by opiewać świat, który jest okaleczony.
Dodał, że w tych trudnych czasach zamętu,
pogardy, ksenofobii i podbijania narodowego bębenka potrzebne nam jest miejsce,
w którym możemy pić z czystego źródła,
potrzebne nam jest słowo ludzkie, które
będzie żywe i skuteczne na podobieństwo
słowa Bożego.
Ksiądz prof. Wierzbicki podkreślił,
że właśnie teraz, kiedy przyszło nam żyć
w czasach, w których przestaliśmy ufać słowom ludzi sprawujących władzę, oburzają
słowa koniunkturalnych dziennikarzy, niewiarygodne stały się także słowa biskupów
i księży, w czasie tak poważnego kryzysu
słowa, który wstrząsa instytucjami życia
zbiorowego, niweczy komunikację między
ludźmi, zaśmieca kulturę – ważne jest,

Fot. Anna Wojnar

św. Katarzyny, gdzie wspominano zmarłego, czytając jego utwory. Następnego
dnia, wczesnym popołudniem, w bazylice św. Floriana, miejscu tymczasowego
pochówku, wystawiono urnę z prochami.
Stamtąd też wyruszył kondukt żałobny, który, prowadzony przez księdza
prof. Alfreda Wierzbickiego, przeszedł
ul. Floriańską, przez Rynek Główny,
a następnie ul. Grodzką i przed godziną
15 dotarł do kościoła św.św. Piotra i Pawła,
na miejsce wiecznego spoczynku poety
w Panteonie Narodowym.
Artystę żegnali przedstawiciele władz,
świata kultury, rodzina, przyjaciele, miłośnicy jego twórczości i mieszkańcy Krakowa. Ze względu na obostrzenia epidemiczne
do kościoła mogła wejść tylko ograniczona
liczba osób, posiadająca zaproszenia, ale
transmisję z uroczystości można było
oglądać na telebimie ustawionym przed
świątynią, a także na kanale YouTube.
Był poetą, który brał na serio religijne
przesłanie sztuki. Nie ubierał się w nieswoje
szaty i nie mówił głosem kaznodziei, ale
dopuszczał możliwość przemiany turysty
w pielgrzyma – mówił podczas homilii
ksiądz prof. Alfred Wierzbicki, akcentując,
że Adam Zagajewski zasłużył na to, by
pamięć o nim stawała się pamięcią narodową. Sam poeta zapewne uśmiechnąłby się,
a może nawet zaniepokoił wobec zamiaru
pośmiertnego oddania go na służbę narodowi – powiedział duchowny, zaznaczając,
że choć, co prawda, Adam Zagajewski
miał świadomość swojej wartości i cieszył
się, kiedy doceniano jego twórczość, to
skromność i poczucie miary uchroniły go
od megalomanii i śmiesznych, patetycznych
gestów. Miał dar znalezienia właściwego
dla siebie miejsca. [...] Był uważny na prze-

abyśmy, szukając mądrości, nie zapominali
o Adamie Zagajewskim i na nowo czytali
jego wiersze. Poezja nie ocala, ale pozwala
iść dalej – powiedział na zakończenie homilii ksiądz Wierzbicki, a uczestnicy uroczystości nagrodzili jego słowa brawami.
O tym, jak ważnym miejscem na
mapie świata był dla Adama Zagajewskiego Kraków, mówił prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski. Przypomniał,
że to właśnie w tym mieście, na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta studiował, tu w 1967 roku na
łamach „Życia Literackiego” opublikował
swój pierwszy wiersz, a pięć lat później
nakładem Wydawnictwa Literackiego
wydał pierwszy tomik poezji. Był jednym
z twórców grupy poetyckiej „Teraz” i wraz
z Julianem Kornhauserem współautorem
książki programowej pokolenia Nowej Fali
„Świat nie przedstawiony”. I choć potem
żył w różnych miejscach na świecie, zawsze
wracał do Krakowa. [...] Tutaj wrócił też,
by odbyć swoją ostatnią drogę – powiedział
prezydent.
Byliśmy pod wrażeniem jego subtelnego, wyciszonego głosu, jakby podkreślającego, że poezja wymaga intymności,
pozwalającej wgłębiać się w sens nie
tylko każdego wersu, ale i pojedynczych
słów – mówił rektor UJ prof. Jacek Popiel,
przemawiając w imieniu społeczności
akademickiej Krakowa (pełny tekst wystąpienia rektora na s. 26–27).
W imieniu świata kultury, a w szczególności w imieniu społeczności literackiej
mowę pogrzebową przygotowała także
Olga Tokarczuk. Niestety, Noblistka nie
mogła uczestniczyć w uroczystości, ale jej
słowa odczytała rektor Akademii Sztuk Teatralnych prof. Dorota Segda: Mówiłeś, że
poezja jest sztuką emigrantów. Tak jak muzyka – bezdomnych, a malarstwo – osiadłych. Domyślam się, że znów udałeś się na
emigrację. Tym razem bez bagaży, notatek
i niedokończonych wierszy, którymi teraz to

Adama Zagajewskiego żegnała rodzina, przedstawiciele władz,
świata kultury, przyjaciele, miłośnicy jego twórczości
i mieszkańcy Krakowa

Przemawia rektor UJ prof. Jacek Popiel

19 października 2018 – doczesne szczątki prof. Karola Olszewskiego i ziemia
z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
(16 listopada 2021 przeniesione zostaną
także szczątki uczonego). Znajdują się tam
również sarkofagi biskupa przemyskiego
i krakowskiego Andrzeja Trzebickiego,
zmarłego w 1679 roku, oraz młodego
Fot. Anna Wojnar

my musimy się zaopiekować. Co mamy Ci
słać stąd, gdzie zostajemy? Na jaki adres?
Jest nasza bezradność wobec przemocy
śmierci czymś najbardziej ludzkim, co
niweczy wszelkie granice pomiędzy nami –
pojedynczymi. Tę bezradność i tę jedność
najlepiej wypowiada poezja. Kiedy więc
umiera poeta, to jakbyśmy tracili samych
siebie – napisała Olga Tokarczuk.
Uczestnicy pogrzebu wysłuchali również
słów prezesa Fundacji Guggenheima Erica
Donalda Hirscha. Jego wypowiedź została
nagrana, a podczas uroczystości wyświetlona na telebimie. – Adam Zagajewski był
człowiekiem wielkiej prawości i charakteru.
[...] Europa straciła jednego z najlepszych
literatów, świat – jeden z najszlachetniejszych głosów, a ja straciłem przyjaciela –
mówił ze wzruszeniem Eric Donald Hirsch.
Po zakończeniu wszystkich przemówień nastąpiło przeniesienie urny z prochami Adama Zagajewskiego do krypty dla
zasłużonych, po czym uczestnicy uroczystości zgromadzeni w kościele św.św. Piotra
i Pawła w milczeniu złożyli hołd Poecie.
Utworzony w 2012 roku w kryptach
kościoła św.św. Piotra i Pawła w Krakowie
Panteon – obok królewskiej nekropolii na
Wawelu i Krypty Zasłużonych na Skałce
– jest kolejnym niezwykle ważnym miejscem kultywowania polskiej tradycji narodowej. Twórcom Panteonu przyświecała
misja upamiętnienia wybitnych Polaków,
w szczególny sposób zasłużonych dla
świata nauki, kultury i sztuki.
Uroczyste otwarcie Panteonu Narodowego odbyło się 12 września 2012
dzięki ogromnemu wsparciu krakowskich uczelni, Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa, władz
miasta Krakowa, a także dobroczyńców
i sponsorów. 17 września 2013 w jednej
z krypt spoczęły prochy wybitnego dramatopisarza i prozaika Sławomira Mrożka,

Uczestnicy uroczystości we wnętrzu kościoła św. św. Piotra i Pawła

Miejsce wiecznego spoczynku
wybitnego poety w krypcie dla zasłużonych
w Panteonie Narodowym w Krakowie

hrabicza Witolda Szeligi-Bielańskiego.
W podziemiach kościoła spoczywa też
trumna z szatami jezuickiego kaznodziei
księdza Piotra Skargi, zmarłego w 1612
roku. Jego szczątki zostały przeniesione
do kaplicy św. Stanisława Kostki.

Rita Pagacz-Moczarska

50 lat Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
W

Dziekan WBBiB prof. Jolanta Jura

crosoft Teams. W gronie zaproszonych
gości byli przedstawiciele władz rektorskich, dziekani wydziałów oraz dyrektorzy
jednostek międzywydziałowych i spółek
Uniwersytetu Jagiellońskiego – między
innymi MCB, JCET, CITTRU i JCI, a także reprezentanci czołowych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Organizacja
tak licznego zgromadzenia była możliwa
dzięki ankiecie, w której ponad 97 procent

osób zadeklarowało pełne zaszczepienie
przeciw COVID-19.
Program konferencji podzielony został
na dwie części: pierwsza poświęcona była
historii Instytutu Biologii Molekularnej
oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, druga miała charakter ściśle
naukowy. Do wygłoszenia wykładów oraz
przewodzenia sesjom zostali zaproszeni
absolwenci IBM i WBBiB zatrudnieni

Fot. Jakub Włodek

maju 1970 roku na ówczesnym
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
UJ powołany został do życia Instytut
Biologii Molekularnej, przekształcony
trzydzieści dwa lata później w obecny
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. W dniach 23 i 24 września
2021 na Kampusie 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
spotkanie upamiętniające to wydarzenie. W jubileuszowym dla WBBiB roku
2020 zaplanowana z wielkim rozmachem
międzynarodowa konferencja Najnowsze
osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii – 50 lat historii WBBiB została
odwołana z uwagi na wybuch pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2. Po miesiącach niepewności i częściowej zmianie
formuły wydarzenie zostało ostatecznie
przełożone na wrzesień 2021 roku.
Honorowy patronat nad imprezą objął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jacek Popiel. Konferencja została
dofinansowana z programu „Doskonała
nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki
(konkurs MNiSW z 28 sierpnia 2019,
umowa nr DNK/SP/461916/2020).
Jubileusz WBBiB obchodziło ponad
370 osób. Blisko 270 wzięło udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej, pozostali
uczestnicy śledzili przebieg konferencji
zdalnie za pośrednictwem platformy Mi-

Wykład plenarny wygłosił prof. Virginijus Šikšnys
z Uniwersytetu Wileńskiego
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Prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Prof. Mauro Giacca – profesor nauk o układzie krążenia w School of Cardiovascular Medicine & Sciences
w King’s College London, a także przewodniczący Sekcji Europejskiej International Society for Heart Research

jąc tę część swojej wypowiedzi licznymi
wykresami.
Profesor Kazimierz Strzałka opowiedział szczegółowo o procesie przekształcenia Instytutu Biologii Molekularnej
Wydziału BiNoZ w odrębny Wydział Biotechnologii, przemianowany w 2006 roku
na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Jako ostatni dyrektor IBM
i pierwszy dziekan Wydziału Biotechnologii prof. Strzałka przytoczył wiele
anegdot związanych z kulisami powstania

najmłodszej w owym czasie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomniał
też, między innymi, że patronem Wydziału
jest Jędrzej Śniadecki, a w insygniach
dziekańskich, dokładniej w łańcuchu dziekańskim, znajduje się stylizowana helisa
DNA i jednorożec – symbol potencjału
twórczego biotechnologii i Wydziału.
Na zakończenie części historycznej
prof. Zbigniew Madeja przedstawił najnowsze wydarzenia z dziejów WBBiB
i jego osiągnięcia.

Fot. Jakub Włodek

w krajowych i zagranicznych ośrodkach
badawczych, jak również naukowcy
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch,
Hiszpanii, Francji, Finlandii oraz Stanów
Zjednoczonych, od lat współpracujący
z WBBiB. Osiągnięcia grup badawczych
z WBBiB zostały przedstawione w postaci
multimedialnych prezentacji dostępnych
w internecie.
23 września uroczystego otwarcia
konferencji jubileuszowej dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. Józef Dulak. Po nim głos zabrała
dziekan WBBiB prof. Jolanta Jura, podkreślając w swoim wystąpieniu, że dzieje
Wydziału to przede wszystkim dzieje
jego pracowników, którzy mierząc się codziennie z małymi i dużymi wyzwaniami,
budują markę jednostki.
Następnie, w imieniu władz rektorskich, głos zabrał prorektor UJ ds. badań
naukowych prof. Piotr Kuśtrowski. W wygłoszonym przemówieniu podkreślił, że
pandemia, która wybuchła minionego
roku, uzmysłowiła wszystkim, jak wiele
zawdzięczamy badaniom naukowym,
dzięki którym ludzkość nie jest całkowicie
bezradna i bezbronna wobec sił przyrody.
Zwrócił też uwagę na interdyscyplinarność
prac prowadzonych na WBBiB, jak również
na ich bardzo wysoki poziom, co przełożyło
się, między innymi, na uzyskanie przez
Wydział kategorii A+ w kolejnych procesach parametryzacji polskich jednostek
naukowo-badawczych. Na zakończenie
prorektor UJ, cytując Marię Skłodowską-Curie: Człowiek nigdy nie ogląda się na to,
co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed
sobą do zrobienia, wyraził oczekiwanie na
dalsze sukcesy naukowe Wydziału.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na prezentacje, których autorami byli trzej dziekani WBBiB wcześniejszych kadencji. Profesor Wojciech
Froncisz przedstawił realia powstania oraz
głównych pomysłodawców, zwolenników
i twórców Instytutu Biologii Molekularnej –
od prof. Franciszka Górskiego, założyciela
i kierownika Katedry Fizjologii Roślin,
poprzez ówczesnego rektora UJ prof.
Mieczysława Klimaszewskiego i dziekana
Wydziału BiNoZ prof. Adama Kulczyckiego, po profesorów: Marię Sarnecką-Keller, Stanisława Łukiewicza i Ignacego
Reifera, współtwórców Katedry Biochemii
i Biofizyki, oraz prof. Jana Zurzyckiego,
pierwszego dyrektora IBM. Następnie
prof. Froncisz omówił rozwój i pozycję
międzynarodową IBM i WBBiB, ilustru-

Wykład Structural Studies of SARS-CoV-2 Proteins and Their Complexes z udziałem prof. Andrzeja Joachimiaka z Center for Structural Genomics of Infectious Diseases, Consortium for Advanced Science and
Engineering, University of Chicago

ALMA MATER nr 227

31

W sesji historycznej w formie stacjonarnej uczestniczyło blisko 270 osób

złożyli na ręce Pani Dziekan przewodnicząca Komitetu Biotechnologii PAN
prof. Ewa Łojkowska, zastępca dyrektora

Fot. Anna Wojnar

Pierwszą część konferencji zwieńczyły gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe prezenty, które z okazji jubileuszu

Uczestnicy jubileuszu; 23 września 2021
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ds. naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
dr hab. Monika Liguz-Lęcznar oraz prezes
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
prof. Andrzej Legocki.
Druga, naukowa, część konferencji
rozpoczęła się od wystąpienia plenarnego
na temat narzędzi molekularnych służących do edycji DNA i budzących obecnie
ogromne nadzieje jeśli chodzi o leczenie
chorób genetycznych. Wykład wygłosił
jeden z odkrywców takiego zastosowania bakteryjnego systemu Cas9, wybitny
naukowiec z Uniwersytetu Wileńskiego
prof. Virginijus Šikšnys. Za wynalezienie
metody CRISPR-Cas9, która rewolucjonizuje biologię, rolnictwo i medycynę,
prof. Šikšnys otrzymał w 2018 roku Nagrodę Kavli, będącą w dziedzinie nanotechnologii odpowiednikiem Nagrody Nobla.
Wykład prof. Šikšnysa był ostatnim
punktem w programie pierwszego dnia
konferencji. Wystąpienia kolejnych siedemnastu naukowców odbyły się 24 września, a obrady podzielone były na pięć sesji.
Tematyka wykładów była zróżnicowana,
co odpowiada rozmaitym nurtom badań
podejmowanych na WBBiB, dotyczyła

Anna Wojnar

Podczas otwarcia konferencji prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski zwrócił uwagę na
interdyscyplinarność prac prowadzonych na WBBiB, jak również na ich bardzo wysoki poziom, co przełożyło się
na uzyskanie przez Wydział kategorii A+ w kolejnych procesach parametryzacji polskich jednostek naukowo-badawczych

w dynamikę przemian systemów biologicznych.
Na stronie internetowej konferencji,
pod adresem jubileuszwbbib.confer.uj.
edu.pl, zamieszczony został szczegółowy
program wydarzenia, biogramy prelegentów i streszczenia ich wystąpień oraz
prezentacje Zakładów i Pracowni WBBiB,
będące odpowiednikiem sesji plakatowej.
Konferencja jubileuszowa była okazją
do wielu miłych spotkań po latach, a także

szansą na wymianę pomysłów i rozwinięcie nowych tematów badawczych. Jej
część historyczna pozwoliła przybliżyć
młodszym pracownikom oraz doktorantom i studentom WBBiB wydarzenia
z przeszłości, które złożyły się na obecną
pozycję Wydziału.

Magdalena Tworzydło
Przemysław M. Płonka

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Jakub Włodek

wielu najnowszych osiągnięć, często
związanych z bardzo aktualnymi problemami.
Pierwszych pięć wykładów w sesji
porannej koncentrowało się wokół molekularnych i cytologicznych podstaw
powstawania i leczenia nowotworów.
W drugiej sesji wykłady poświęcone
były zjawiskom zachodzącym w mózgu i w neuronach, a tematem trzeciej
sesji były badania nad lekami przeciw
COVID-19 oraz mechanizmami molekularnymi chorób prionowych, między innymi chorobie Creutzfeldta-Jacoba. Kolejna
sesja dotyczyła etiologii i leczenia chorób
przyzębia. Piąta sesja poświęcona była
badaniom transportu elektronów w łańcuchu oddechowym i fotosyntezie oraz
chorobom o podłożu mitochondrialnym.
Jako ostatni wystąpił dr Guillem Ylla,
który w listopadzie 2021 roku, po zakończeniu kilkuletniego stażu na Harvardzie,
dołączy do zespołu naukowców WBBiB
i obejmie kierownictwo nowo otwartej
Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu. Doktor Ylla przedstawił społeczności
Wydziału swój dotychczasowy dorobek
oraz nakreślił plany, które chciałby zrealizować na Wydziale. Obejmują one,
między innymi, badania nad małymi
cząsteczkami RNA i ich zaangażowanie

ALMA MATER nr 227
Uczestnicy drugiego dnia konferencji przed wejściem do budynku kompleksu nauk biologicznych na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ;
24 września 2021
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Cztery dekady Wydziału Chemii UJ
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Rektor UJ prof. Jacek Popiel wręcza srebrny medal Plus Ratio Quam Vis prof. Krystynie Dyrek

Sylwetkę naukową prof. Krystyny
Dyrek, jej osiągnięcia i zasługi na polu badawczym i organizacyjnym przypomniał
wygłaszający laudację prof. Zbigniew
Sojka. Znakomity dorobek naukowy,
charyzma i pełna pasji osobowość oraz
wielkie bezinteresowne zaangażowania
w działalność na rzecz społeczności akademickiej sprawiły, że prof. Krystyna Dyrek
pełniła liczne funkcje z wyboru – mówił
laudator, podkreślając, że zarówno działalność naukowa, jak i całe życie zawodowe Pani Profesor było ściśle związane
z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie

przeszła wszystkie etapy kariery naukowej. Przypomniał też odznaczenia, które
otrzymała za swoje osiągnięcia. Dzisiaj
Pani Profesor otrzymuje od swojej Alma
Mater kolejne wyróżnienie, medal o pięknej dla każdego z nas dewizie Plus ratio
quam vis. Jestem głęboko przekonany, że
akt ten jest nie tylko wielkim honorem dla
obdarowywanej, lecz również zaszczytem
dla Uniwersytetu i całej społeczności
akademickiej, gdyż medal przekazywany
jest w wyjątkowo godne ręce. W imieniu
swoim, wszystkich wychowanków i współpracowników, składając gratulacje z tej
Fot. Anna Wojnar

2021 roku Wydział Chemii świętuje
40-lecie swego istnienia. Kulminacyjna część zorganizowanych z dużym
rozmachem obchodów jubileuszowych
odbyła się 27 września. Już w godzinach
przedpołudniowych w auli Collegium
Maius rozpoczęło je nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Chemii, podczas
którego uhonorowano troje wybitnych –
i wielce dla Wydziału i Uniwersytetu
zasłużonych – naukowców: prof. Krystynę Dyrek, prof. Zofię Stasicką oraz
prof. Romana Dziembaja. Uroczystość
zaszczycił swą obecnością rektor UJ
prof. Jacek Popiel.
Profesor Krystyna Dyrek za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty
akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy naszej Uczelni otrzymała
z rąk rektora srebrny medal Plus Ratio
Quam Vis.
Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego
jest czerpanie z bogactwa wielowiekowej
tradycji i zachowywanie dziedzictwa
pokoleń, a jednocześnie wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez
najwyższej jakości badania i nauczanie,
a także budowanie trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie otwartości
na nieznane, wrażliwości humanistycznej
i odpowiedzialności za działanie – mówił
rektor. Podkreślił, że dewiza Plus ratio
quam vis (łac. więcej znaczy rozum niż
siła) pięknie wpisuje się w tę misję.
Przypomniał, że sentencja ta nie tylko
widnieje na portalu prowadzącym z auli
do sali Kopernika w Collegium Maius, ale
także jest wpisana do Statutu UJ jako myśl
przyświecająca całokształtowi działalności
najstarszej polskiej uczelni.
U progu XXI wieku naczelna dewiza
Uniwersytetu Jagiellońskiego nie straciła
na swej aktualności – podkreślił rektor
UJ Jacek Popiel. Zdajemy sobie sprawę,
że bywają momenty, w których trudno tę
maksymę obronić, chwile, gdy prawda
gubi się we współczesnych realiach. Tym
ważniejsze wydaje się więc podkreślanie
obecności ludzi, którzy kierują się tymi
słowami.

Od lewej: profesorowie
Zofia Stasicka, Krystyna Dyrek,
Grażyna Stochel i prorektor UJ
prof. Piotr Kuśtrowski

Od lewej: profesorowie Roman Dziembaj i Zofia Stasicka oraz prodziekani Wydziału Chemii UJ
dr hab. Jolanta Kochana, profesor UJ, dr hab. Piotr Pietrzyk, profesor UJ i dr hab. Paweł Wydro, profesor UJ

Z wnioskiem o odnowienie doktoratu
prof. Romana Dziembaja także wystąpili
profesorowie Wydziału Chemii. Rada
Wydziału zaakceptowała ten dokument
podczas posiedzenia 20 maja 2021.
Wyróżniając prof. Romana Dziembaja
przyznaniem mu dyplomu odnowienia
doktoratu, władze Uniwersytetu doceniły
zwłaszcza jego ogromne zaangażowanie
w działalność organizacyjną na rzecz
Wydziału Chemii, w tym pełnienie funkcji prodziekana, a następnie dziekana,
ukształtowanie w kilku pokoleniach młodych adeptów chemii pasji poszerzania
wiedzy i potrzeby poszukiwania prawdy
naukowej, a także niestrudzone wytyczanie ścieżek łączących nauki podstawowe
z aplikacyjnymi, pozwalające na świadome wykorzystanie fundamentalnych praw

kinetyki i termodynamiki w projektowaniu
rozwiązań technologicznych opartych na
zjawiskach katalitycznych i elektrochemicznych. Laudację na cześć Profesora wygłosił prorektor UJ prof. Piotr Kuśtrowski.
Wszyscy bohaterowie uroczystości
serdecznie dziękowali za zorganizowanie
tego wyjątkowego dla nich wydarzenia.
W swoich wystąpieniach wspominali
mistrzów, których spotkali na swej drodze
naukowej, oraz piękne, choć nie zawsze
łatwe, chwile spędzone w murach Uczelni.
Gratulacjom i najlepszym życzeniom
zdrowia i wszelkiej pomyślności nie było
końca! Panie Profesor i Pan Profesor długo
odbierali je od władz Uniwersytetu, współpracowników, uczniów, a także przyjaciół
i najbliższych.

Rita Pagacz-Moczarska

Fot. Anna Wojnar

okazji, dziękuję Pani Profesor za głęboką
mądrość, którą nam Pani przekazywała,
niespotykaną dobroć i niezwykłą wprost
życzliwość, którą zawsze obdarzała Pani
nas wszystkich bezwarunkowo – akcentował prof. Zbigniew Sojka.
Podczas uroczystości jubileuszowych
Wydziału Chemii odnowiono także po
50 latach doktoraty prof. Zofii Stasickiej
i prof. Romana Dziembaja.
Jak poinformował prorektor UJ ds.
badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski,
w latach 2016–2020, co warto dodać, dziekan Wydziału Chemii UJ, z wnioskiem
o odnowienie doktoratu prof. Zofii Stasickiej wystąpili profesorowie Wydziału
Chemii. Dokument został zaakceptowany
przez Radę Wydziału podczas posiedzenia
11 lutego 2021. Prorektor zaznaczył też,
że uroczystego odnowienia doktoratu
może dostąpić doktor UJ, który w sposób
szczególny wyróżnił się w pracy na rzecz
Uczelni lub społeczeństwa.
Profesor Zofia Stasicka otrzymała
dyplom odnowienia doktoratu w szczególności za znaczący wkład w rozwój chemii
koordynacyjnej oraz chemii i fotochemii
środowiska, za zasługi dla kształcenia
młodej kadry chemicznej i nauczycieli,
wieloletnią działalność na rzecz społeczności akademickiej, w szczególności za
pełnienie funkcji wicedyrektora Instytutu Chemii, a następnie prodziekana
i dziekana Wydziału Chemii. Laudację na cześć Pani Profesor wygłosiła
prof. Grażyna Stochel.

Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius UJ; 27 września 2021

O dorobku naukowym, zainteresowaniach badawczych, pasjach i zasługach profesorów: Krystyny Dyrek, Zofii Stasickiej
i Romana Dziembaja, można przeczytać w specjalnym wydaniu miesięcznika UJ „Alma Mater” nr 225, które ukazało się
we wrześniu 2021, w związku z Jubileuszem 40-lecia Wydziału Chemii. Numer ten jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie: www.almamater.uj.edu.pl
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Święto chemików przy ul. Gronostajowej 2
ruga część jubileuszowych uroczystości odbyła się 27 września
2021 w siedzibie Wydziału Chemii przy
ul. Gronostajowej, na terenie Kampusu
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obchody zainicjowało
przemówienie dziekana prof. Wojciecha
Macyka, w którym odniósł się zarówno
do historii, jak i do przyszłości Wydziału.
Zauważył, że jubileusz skłania do refleksji
nad rozwojem chemii uniwersyteckiej, jak
również nad kondycją Wydziału oraz jego
perspektywami na kolejne lata. Scharakteryzował pokrótce minione cztery dekady
działalności Wydziału, zwracając uwagę
na trudne początki, ale także bardzo pomyślny przebieg ostatnich dziesięciu lat
funkcjonowania. Dzisiejszy Wydział Chemii jest jednym z najnowocześniejszych
i najlepszych wydziałów chemicznych
w Polsce. Znacząca pozycja Wydziału
została osiągnięta dzięki determinacji na-
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Goście zgromadzeni w siedzibie Wydziału Chemii
ALMA
MATER nr 227na terenie Kampusu 600-lecia
przy
ul. Gronostajowej,
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fot. Anna Wojnar

D

Rektor UJ prof. Jacek Popiel podczas wystąpienia

Dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Wojciech Macyk w swoim przemówieniu scharakteryzował pokrótce minione cztery dekady działalności Wydziału,
zwracając uwagę na trudne początki, ale także bardzo pomyślny przebieg ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania

Fot. Anna Wojnar

szych pracowników, cierpliwe i skuteczne
nawiązywanie kontaktów i współpracy
z liczącymi się ośrodkami badawczymi
na całym świecie przy jednoczesnych
staraniach o rozwój infrastruktury i zdobywanie grantów badawczych – mówił
prof. Macyk.
Wśród zaproszonych na uroczystość
gości znaleźli się, między innymi, przedstawiciele władz Uniwersytetu, dziekani
wydziałów chemicznych i instytutów
badawczych z całego kraju, dziekani
Wydziału Chemii UJ poprzednich kadencji, a także pracownicy, doktoranci oraz
studenci. Swoją obecnością wydarzenie
uświetnili również: prof. Dariusz Bogdał
– prorektor Politechniki Krakowskiej,
prof. Szczepan Biliński – sekretarz generalny PAU, prof. Zbigniew Błocki – dyrektor NCN, prof. Stanisław Penczek – profesor honorowy UJ, a także przedstawiciele
Rady Doskonałości Naukowej oraz Rady
Uczelni UJ.
Z kolei rektor UJ prof. Jacek Popiel
podkreślił w swoim wystąpieniu długą historię nauczania chemii na Uniwersytecie.
Podziękował pracownikom i profesorom
Moment szczególnych podziękowań
dla prof. Krystyny Dyrek

Wydziału, którzy dzięki swoim zdolnościom naukowym i badawczym wykształcili pokolenia chemików oraz podnieśli
rangę chemii na gruncie samej Uczelni.

Zaznaczył też, że na wysoką pozycję chemii
uniwersyteckiej istotnie wpłynęły działania
i zasługi profesorów Wydziału, wielokrotnie pełniących ważne funkcje we władzach

Debata, w której wzięli udział profesorowie pełniący funkcję dziekana Wydziału Chemii
w przeszłości. Od prawej: Piotr Kuśtrowski, Grażyna Stochel, Maria Nowakowska, Stanisław Hodorowicz,
Zofia Stasicka oraz prowadzący debatę dr hab. Piotr Pietrzyk, profesor UJ

Uczelni. Na koniec życzył Wydziałowi
dalszego pomyślnego rozwoju.
Wyjątkowym punktem uroczystości
była krótka debata, w której wzięli udział
profesorowie pełniący funkcję dziekana
Wydziału Chemii w przeszłości: Zofia
Stasicka, Stanisław Hodorowicz, Maria
Nowakowska, Grażyna Stochel i Piotr
Kuśtrowski. Dyskusja przywołała wspomnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem Wydziału w różnych okresach.
Obfitowała w ciekawostki i anegdoty,
a przedstawiciele byłych władz dziekań-
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Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicowych było odsłonięcie przed
budynkiem Wydziału Chemii UJ pomnika prof. Karola Olszewskiego.
Dokonali tego wspólnie rektor UJ prof. Jacek Popiel, prorektor ds. badań
naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii prof. Wojciech Macyk
oraz prof. Zbigniew Sojka
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Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się, między innymi, przedstawiciele władz Uniwersytetu, dziekani wydziałów chemicznych i instytutów
badawczych z całego kraju, dziekani Wydziału Chemii UJ poprzednich kadencji, a także pracownicy, doktoranci oraz studenci

W dniu jubileuszu nastąpiło także uroczyste otwarcie stałej ekspozycji historycznej na Wydziale Chemii UJ,
po której gości oprowadzał prof. Zbigniew Sojka; po prawej rektor UJ prof. Jacek Popiel

Centralne miejsce zajmuje stół laboratoryjny z pracowni studenckiej, z zestawem dawnych zydli i chemicznego
wyposażenia oraz drewniane digestorium z armaturą i oprzyrządowaniem
Fot. Anna Wojnar

skich podzielili się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości jednostki.
Po zakończeniu spotkania prof. Zbigniew
Sojka przedstawił kulisy powstania na Wydziale Chemii stałej ekspozycji historycznej
oraz pomnika prof. Karola Olszewskiego,
którego odsłonięcie przewidziano jako
kulminacyjny punkt obchodów rocznicowych. Dokonali tego wspólnie rektor UJ
prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. badań
naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan
Wydziału Chemii prof. Wojciech Macyk
oraz prof. Zbigniew Sojka. Na zakończenie
wzniesiono toast za pomyślność Wydziału,
po którym – po symbolicznym przecięciu
wstęgi w wejściu prowadzącym do nowo
powstałego muzeum – wystawę uznano
za otwartą.
Ostatnią część uroczystości jubileuszowych rozpoczęło wydarzenie stanowiące
niespodziankę dla zaprzyjaźnionej z Wydziałem Chemii UJ Szkoły Podstawowej
im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie. Profesor Wojciech Macyk złożył na
ręce dyrektor Teresy Świniuch pamiątkową
figurkę – model pomnika prof. Karola Olszewskiego. Następnie zgromadzeni goście
obejrzeli przygotowaną przez dr Martę
Grzesiak-Nowak prezentację unikatowych
archiwalnych zdjęć i filmów związanych
z Wydziałem Chemii.
W trakcie popołudniowej sesji odbył
się wykład prof. Andrzeja Kotarby, przybliżający sylwetkę i osiągnięcia prof. Karola
Olszewskiego. Naukowym akcentem obchodów była też, między innymi, prezentacja dr hab. Marleny Gryl Projektowanie materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem
metod krystalografii kwantowej i inżynierii
krystalicznej in silico.
Obchody jubileuszu zakończyło spotkanie towarzyskie zorganizowane w holu
głównego budynku Wydziału, będące
okazją do rozmów i wspomnień w gronie
byłych i obecnych pracowników oraz
zgromadzonych na uroczystości przyjaciół.
Z okazji jubileuszu na ręce dziekana
Wydziału Chemii UJ wpłynęło wiele
adresów gratulacyjnych. W czasie uroczystości odczytano część nadesłanych
listów, między innymi od rektora Akademii
Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Lisa, rektora Politechniki Poznańskiej prof. Teofila
Jesionowskiego, doktora honoris causa
UJ prof. Yukihiro Ozakiego z Japonii oraz
prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach prof.
Barbary Gawdzik.

Marta Grzesiak-Nowak

Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ
ALMA MATER nr 227
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Aranżacja przestrzeni pozwala na odtworzenie atmosfery pracowni z dawnego Collegium Chemicum
przy ul. Ingardena

Nowa siedziba Stowarzyszenia Absolwentów UJ

Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele władz UJ oraz Stowarzyszenia Absolwentów UJ,
poprowadził prezes SA UJ prof. Piotr Laidler

ul. Świerczewskiego (obecnie Studencka),
a ostatnio w Collegium Iuridicum przy
ul. Grodzkiej. Zakończył, stwierdzając, że
w Statucie SA UJ jako siedziba wpisane
zostało Collegium Novum, wówczas gdy
powstawało Stowarzyszenie, nieco proroczo
przewidując nadejście dzisiejszego dnia!
Rektor UJ prof. Jacek Popiel wyraził
wielką radość z powodu możliwości goszczenia Stowarzyszenia Absolwentów UJ
w jednym z najważniejszych miejsc Uniwersytetu, w Collegium Novum. Wyraził
nadzieję, że to lokalizacyjne zbliżenie pomoże też zintensyfikować działania na rzecz
zainteresowania jak największej liczby
absolwentów Uniwersytetu, od najmłod-

W podziękowaniu za przychylność, a także pomoc w organizacji nowej siedziby Stowarzyszenia w Collegium Novum i przy przeprowadzce prezes SA UJ
prof. Piotr Laidler wręczył upominki – reprodukcje wybranych dzieł znajdujących się w zbiorach Muzeum UJ – rektorowi UJ prof. Jackowi Popielowi,
rektorowi UJ kadencji 2012–2020 prof. Wojciechowi Nowakowi...
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redaktor naczelna „Alma Mater” Rita
Pagacz-Moczarska, administrator zespołu
obiektów Collegium Novum Mariola Grylewicz oraz osoby blisko współpracujące ze
Stowarzyszeniem i zaangażowane zarówno
w proces przenoszenia siedziby z dotychczasowego miejsca, Collegium Iuridicum, jak
i w przygotowanie projektu „Alumni UJ”.
Przybyłych na uroczystość gości powitał prezes SA UJ prof. Piotr Laidler. Przypomniał, że w swojej blisko 60-letniej historii
(SA UJ zostało powołane do życia w 1964
roku) siedziba władz Stowarzyszenia
zlokalizowana była w różnych miejscach
na terenie I kampusu uniwersyteckiego, począwszy od ul. Gołębiej, poprzez
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towarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma nową
siedzibę. Mieści się na parterze Collegium
Novum. Podczas uroczystego jej otwarcia 29 września 2021 podpisane zostało
porozumienie o wzajemnej współpracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenia w zakresie realizacji projektu
„Alumni UJ”.
Uniwersytet reprezentowali rektor
UJ prof. Jacek Popiel, prorektorzy:
prof.prof. Tomasz Grodzicki, Dorota
Malec, Piotr Jedynak, Jarosław Górniak
i Piotr Kuśtrowski, a także członkowie
Rady Uczelni profesorowie Jacek Purchla i Zbigniew Madeja oraz kanclerz UJ
Monika Harpula, kwestor Teresa Kapcia,
a ze strony Stowarzyszenia – jego prezes
prof. Piotr Laidler oraz członkowie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością goście specjalni: rektor Uniwersytetu minionych kadencji
prof. Wojciech Nowak, była prezes Stowarzyszenia prof. Urszula Doleżal oraz
dyrektor Księgowości Polskiej Andrzej
Walus. W uroczystości udział wzięli też
dyrektor i wicedyrektor Centrum Promocji
i Komunikacji UJ Kinga Drechny-Mucha i Joanna Szwed, dyrektor Centrum
Wsparcia Dydaktyki Piotr Szumliński
i reprezentujący projekt „Alumni UJ”
dr Piotr Rapciak, przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Katarzyna Jedlińska,

Anna Wojnar

S

... kanclerz UJ Monice Harpuli...

... administrator zespołu obiektów Collegium Novum Marioli Grylewicz

Rektor UJ prof. Jacek Popiel wraz z prof. Piotrem Laidlerem
prezentują podpisane porozumienie w sprawie projektu „Alumni UJ”

w Collegium Novum, a także pomoc
w przeprowadzce prezes SA UJ wraz z wiceprezesem prof. Krzysztofem Stopką wręczyli rektorowi UJ prof. Jackowi Popielowi,
prof. Wojciechowi Nowakowi, rektorowi
UJ w latach 2012–2020, oraz kanclerz UJ
Monice Harpuli pamiątkowe upominki –
reprodukcje wybranych dzieł znajdujących

Nowa siedziba SA UJ znajduje się na parterze
Collegium Novum

Fot. Anna Wojnar

szych do najstarszych, sprawami Uczelni
oraz przyczyni się do ich, różnorodnie
wyrażanego, udziału w jej bieżącym życiu
i dbaniu o jak najlepszy jej odbiór w Polsce
i na świecie.
W podziękowaniu za wielką przychylność władz Uniwersytetu i zorganizowanie nowej siedziby Stowarzyszenia

się w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego.
Specjalny podarunek otrzymała także administrator zespołu obiektów Collegium
Novum Mariola Grylewicz.
Rektor UJ i prezes SA UJ zgodnie
stwierdzili, że akt woli obu stron podpisujących porozumienie w sprawie projektu
„Alumni UJ” to ucieleśnianie intencji zarówno Uniwersytetu, jak i Stowarzyszenia,
aby zachęcić do współpracy jak największą
liczbę absolwentów, przekonując ich do
podejmowania najrozmaitszych działań
na rzecz wzmacniania pozycji najstarszej
polskiej uczelni w rodzinie placówek
edukacyjnych współczesnego i przyszłego
świata. To nasze wspólne marzenie i myśl
przewodnia planowanej działalności dla
najlepszego wypełniania misji UJ i Stowarzyszenia jego Absolwentów.
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Spojrzenie psychoterapeuty
na współczesne pandemie

Wykład inauguracyjny prof. Bogdana de Barbaro

P

andemia koronawirusa to zjawisko w swojej istocie biologiczne,
lecz zamierzam skoncentrować się tu
na pandemiach, które mają charakter
psychologiczny i społeczny, a których –
chcąc nie chcąc – jesteśmy świadkami,
uczestnikami i ofiarami. Chodzi o pandemię nienawiści, pandemię postprawdy
oraz pandemię głupoty.
Pandemie te to zjawiska, w moim
przekonaniu, groźne, ale ich negatywne
skutki mogą zostać zminimalizowane,
jeśli będziemy świadomi tych zagrożeń.
Koronawirus nadaje im dodatkową moc
i choćby dlatego warte są refleksji.
Być może, pewne zaprezentowane
poniżej kwestie są oczywiste. Sprawa
jest jednak poważna i wierzę, że wymaga uwyraźnienia.
PANDEMIA NIENAWIŚCI
Blaise Pascal (1623–1662) tak wyjaśnia – pośrednio – istnienie nienawiści:
Na pytanie: „Czemu mnie zabijasz?”,
interlokutor odpowiada: „Jak to! Alboż
nie mieszkasz z tamtej strony wody? Mój
przyjacielu, gdybyś mieszkał z tej strony,
byłbym mordercą i byłoby niegodziwością
zgładzić cię; ale skoro mieszkasz z tamtej
strony, jestem zuch i wszystko w porządku”1. Pascalowska „tamta strona wody”
oznacza, że inność drugiej osoby może
być błaha, niewiele znacząca, nawet przypadkowa, ale mimo to może wystarczyć,
by skierować do owego Innego nienawiść.
Pretekstem może być obrona własnej
wiary, własnej tożsamości. Kilkadziesiąt
lat temu Antoni Kępiński pisał: Często
wystarczy drobny szczegół: inny kolor
skóry, haczykowaty nos, odmienny krój
ubrania, obcy język itd., aby dany człowiek
był postawiony poza granicami tego, co
jest bliskie i zrozumiałe. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, skąd bierze się
łatwość oceny drugiego człowieka, dzięki
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której na podstawie błahej nieraz cechy
z miejsca jest się ustawionym po prawicy
lub po lewicy...2. Warto zwrócić uwagę, że
jest to fragment eseju pisanego pół wieku
temu. Kiedy my, ludzie, łatwiej popadamy
w stan nienawiści? Okolicznością sprzyjającą może być – tak często uważają psycholodzy – poczucie zagrożenia, chaosu,
własnej niepewności i nieważności, lęk
(bardziej lub mniej świadomy), niegdyś
doznane osobiste traumy.
Trudno więc nie zauważyć, że pandemia koronawirusa, wywołując wachlarz
reakcji emocjonalnych (zwłaszcza lęk
i zaprzeczanie mu oraz wyparcie), może
stanowić istotną okoliczność katalizującą
agresję, a nawet nienawiść. Psychoterapeuci często mają do czynienia z pacjentami, których przygniata tłumiona lub
ujawniana agresja, będąca próbą poradzenia sobie z lękiem. Z punktu widzenia
procesu terapeutycznego korzystne może
być wyrażenie tych emocji w zaciszu
gabinetu, gdyż tłumienie ich na dłuższą
metę może prowadzić nie tylko do objawów psychosomatycznych, ale także do
wyrażenia agresji wobec słabszych i bezbronnych (wtedy, na przykład, dochodzi do
przemocy domowej). Jeśli zaś agresja staje
się emocją powszechną, chętnie znajduje
sobie wroga wspólnego (na przykład grupy
mniejszościowe) i wówczas te emocje ulegają tak zwanej racjonalizacji. Nie musimy
już o sobie myśleć, że jesteśmy agresywni
czy nienawistni, lecz możemy twierdzić,
że „jesteśmy patriotami”, „bronimy tożsamości wspólnoty narodowej” albo „walczymy o to, by nas nie skrzywdzili Obcy”.
W tych okolicznościach, w tym nastroju
społecznym łatwo pojawia się myślenie
spiskowe. Przykładowo, w lipcu 2021 roku
pracownia badawcza Social Changes na
zlecenie portalu wPolityce.pl sprawdziła,
co Polacy myślą na temat genezy pandemii
koronawirusa. Na pytanie: „Czy pandemia
koronawirusa, która przeorała nasz świat,

to niezawiniony przez nikogo przypadek,
czy też efekt jakiegoś planu bądź spisku?”,
aż 39 procent ankietowanych osób uznało
– bardziej lub mniej jednoznacznie – że
pandemia to „efekt spisku”.
Interesujące jest, że gotowość do dostrzegania spisku jest różna w zależności
od preferencji politycznych respondentów3.
Ataki antyszczepionkowców na punkty
szczepień są dramatycznym wyrazem
tego, że za teoriami spiskowymi może podążać agresja. W powyższym przykładzie
nieufność dotyczy pochodzenia koronawirusa, ale pamiętajmy, że gotowość do
wykluczania i podejrzewania Innego ma
charakter uniwersalny.
Powstaje pytanie, jak w tej sytuacji
możemy o siebie zadbać i ogarniać umysłowo zjawisko nienawiści. Na marginesie,
jako lekarz, dodam, za żyjącym w VII wieku pierwszym imamem szyitów Ali ibn abi
Talibem: Im mniej nienawiści, tym więcej
zdrowia. Uważam, że dla psychoterapeuty
(ale być może, dla każdego obywatela)
najbardziej użyteczna jest perspektywa,
którą można by określić jako „spojrzenie
potrójne”. Bo, z jednej strony, chcę zrozumieć genezę (okoliczności psychologiczne, które wyzwalają w danej osobie
nienawiść), z drugiej strony – dostrzegam
cyrkularność zjawisk (nienawiść jednej
grupy potęguje nienawiść drugiej grupy,
a ta z kolei nasila nienawiść tej pierwszej
itd.), a z trzeciej strony – nie popadam
w nihilizm: nie rezygnuję z perspektywy
etycznej (nie uchylam się od przekonania,
że złe czyny są złem, dobre czyny dobrem,
a przemoc jest przemocą)4.
Trudne jest utrzymanie w sobie owego
trójspojrzenia, ale dla zrozumienia siebie
i innych – niezwykle pomocne.
PANDEMIA POSTPRAWDY
Pojęcie postprawdy ma swoją blisko
trzydziestoletnią historię. Steve Tesich
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użył tej nazwy w 1992 roku, zwracając uwagę, że spór na argumenty
można w życiu społeczno-politycznym zamienić na walkę, odwołując
się do emocji i sensacji. Ważnym
momentem w popularyzacji tego
słowa była wydana w 2004 roku
książka Ralpha Keyesa Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa
w codziennym życiu5. W roku 2016
Oxford Dictionary nominował „postprawdę” na słowo roku. Postprawdą
chętnie posługują się populistyczni
politycy. Przykładowo, według
„Washington Post” Donald Trump
skłamał w czasie swej kadencji ponad trzydzieści tysięcy razy (w ostatnim roku swej prezydentury około
piętnastu tysięcy). Powstaje pytanie,
jak to się dzieje, że zachwianiu ulega
fundament ludzkiej komunikacji.
Można wymienić tu kilka okoliczności faworyzujących postprawdę
i czyniących z prawdy kategorię
poniekąd płynną.
Żyjemy w ponowoczesności.
Jak by powiedział Zygmunt Bauman – w płynnej nowoczesności.
Klimat intelektualny epoki zaprasza
do wielowersyjności, do wielości
znaczeń, do nadawania mocy temu,
co subiektywne. Zaciera się – w tych
okolicznościach – różnica między
myśleniem naukowym a myśleniem potocznym. Wprawdzie ksiądz
prof. Michał Heller pisze: Ziemia zachowa swój kształt kuli, nawet gdyby
wszyscy się umówili, że jest płaska,
jednak upowszechnienie postprawdy
sprawia, że przyzwyczajamy się do
owej płynności w opisach świata realnego i do tego, że everything goes,
co w odniesieniu do poruszanego tu
problemu można przetłumaczyć jako
„wszystko ujdzie”.
Inne tłumaczenie owego everything goes może brzmieć „ciemny
lud to kupi”. Bo postprawda jest
użyteczna do ogłupiania obywateli. Przykładowo, w styczniu 2017 roku sekretarz
prasowy Białego Domu Sean Spicer skłamał, jakoby na inauguracji prezydentury
Trumpa było więcej uczestników niż na
inauguracji Baracka Obamy. Potem doradczyni prezydenta Trumpa Kellyanne
Conway, starając się obronić kłamstwo
Spicera, określiła jego słowa jako „fakt
alternatywny”. O ileż milej brzmi określenie „fakt alternatywny” niż „kłamstwo”.

Różnica między „prawdą” a „fałszem” na
naszych oczach ulega zatarciu.
Inną okolicznością sprzyjającą karierze
postprawdy jest rewolucja technologiczna. Kilkadziesiąt lat temu anonimowe
i bezkarne rozpowszechnianie bzdur było
nieporównanie trudniejsze niż w epoce
internetu i mediów społecznościowych.
Jakże niewinnie brzmi dziś fraza „papier
wszystko zniesie” w porównaniu z mocą
jakiegokolwiek portalu czy bloga. Infode-

mia sprawia, że wolność słowa stała się
słowa swawolą.
Z perspektywy psychoterapeuty jest
oczywiste, że myślenie człowieka w znacznym stopniu jest uzależnione od emocji.
Psychika (a ściślej: zestaw mechanizmów
obronnych) dba o to, by nasze przekonania
sprzyjały dobremu samopoczuciu. Często
reakcje emocjonalne wyprzedzają refleksję
i wówczas postrzeganie, ocena, definicja
problemu zależą przede wszystkim od
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tego, co przeżywamy. A potem dbamy
o to, by nie psuć sobie samopoczucia, nie
popaść w dysonans.
Psychoterapeuci, zwłaszcza ci, którzy
dostrzegają moc języka w kształtowaniu
rzeczywistości, podkreślają, że „tak zwana
prawda jest uzgadniana społecznie”. Owo
uzgadnianie niekiedy prowadzi do wojny
kulturowej. Przykładowo, chociaż dla
psychiatrów i psychoterapeutów od wielu
lat jest oczywiste, że homoseksualność
nie jest patologią, dla wielu – być może
zwłaszcza tych, którzy potrzebują Innych
unieważniać – osoby LGBT+ zasługują na
wykluczenie. Tak oto postprawda idzie pod
rękę z agresją i nienawiścią.
Internetowy aktywista Eli Pariser
wprowadził w 2011 roku termin bańki
filtrującej (albo bańki informacyjnej)6.
Metafora bańki oznacza, że bardziej lub
mniej świadomie, bardziej lub mniej za
naszą zgodą jesteśmy więźniami jednego
spojrzenia na rzeczywistość. W zależności od tego, których stacji radiowych
słuchamy, jakie programy telewizyjne
oglądamy, które dzienniki i tygodniki
czytamy – nasz obraz świata jawi się inaczej. Śmiałkowie starający się zaglądać
do „obcej bańki” ryzykują wiele, gdyż
skazani są na poważne napięcie emocjonalne, które można postrzegać jako przejaw dysonansu poznawczego, opisanego
przez Leona Festingera w 1957 roku. Stan
dysonansu, czyli nieprzyjemnego napięcia
psychicznego, pojawia się wtedy, gdy
jednocześnie w umyśle występują dwa
sprzeczne ze sobą elementy poznawcze.
Aby uniknąć zamieszania i żmudnego
poszukiwania prawdy, wolimy przebywać
w jednej bańce. Czwarta władza, czyli
dziennikarze, zapewniają każdej z baniek
codzienną strawę. Zapewne każdy z nas
jest w stanie przywołać przykłady z przestrzeni społeczno-politycznej wskazujące
na bezkarność postprawdy i jej autorów.
Świadomość istnienia baniek filtrujących
grozi ześlizgnięciem się w swego rodzaju
relatywizm etyczny, który w dyskursie
społecznym w Polsce bywa określany jako
symetryzm. Bo skoro możliwe są różne
wersje, to dotarcie do wersji „prawdziwie
prawdziwej” jest niemożliwe. Jakże boleśnie wybrzmiewają w tym kontekście
słowa poety. Witold Dąbrowski zwraca
uwagę na wartości, które mogłyby stać
na straży prawdy: ...a są jeszcze te Słowa
znane/ słowo prawość/ i słowo honor –/
chociaż nie są poszukiwane/ za te słowa
płaci się słono7. Jestem świadom, że idąc
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tym torem, zapraszam Państwa do świata
etyki, co jednak nie oznacza opuszczania
krainy psychoterapii, gdyż jest ona zbudowana – wbrew wyobrażeniom sceptyków –
na wartościach uniwersalnych, takich jak
szacunek dla prawdy, tolerancja, poszanowanie praw i godności człowieka. O tym
wspomnę jeszcze na koniec swojego
wystąpienia.
PANDEMIA GŁUPOTY
Michał Heller w eseju Czy można
zarazić się głupotą? pisze: Nie boimy się
wirusa głupoty. Czyżbyśmy byli uodpornieni? Że szczepionką przeciw głupocie
jest edukacja? A ruch antyszczepionkowy?
Zresztą wystarczy kilka kolejnych reform
edukacji, żeby i ten środek przestał działać. Że od głupoty nikt jeszcze nie umarł?
A głupie ryzykanctwo? A głupie wojny?
Wirus głupoty zbiera obfite żniwo8. Jako
psychoterapeuta ze zjawiskiem głupoty
mam pewien problem. Często staję przed
pytaniem, jak traktować czyjeś zachowanie, które – gdyby je zobiektywizować –
uznalibyśmy za głupie; a przecież wiem,
że zazwyczaj jest ono podyktowane jakimś
konfliktem emocjonalnym, traumami
z wczesnego dzieciństwa czy reakcją na
stres bieżący. Być może, trafniejsze byłoby tu określenie „deficyt poznawczy” lub
„dysfunkcja poznawcza”. Pojęcie „głupota” ma wyraźny wydźwięk ocenny i wykluczający, a przecież zadaniem terapeuty
jest zrozumieć genezę problemu, a ocena
blokuje rozumienie. Przykładowo, można
by za „głupie” uznać stałe kłótnie i ranienie osoby bliskiej, ale inaczej spojrzymy
na problem i odmiennie go zdefiniujemy,
kiedy weźmiemy pod uwagę, że osoba
sprawcy była w dzieciństwie obiektem
rodzicielskiej przemocy. Albo: ktoś mógłby uznać, że „głupie” jest siedmiokrotne
sprawdzanie, czy wychodząc z domu,
zamknęło się drzwi, a jednak traktując to
zachowanie jako objaw nerwicy natręctw,
kategorię głupoty uznamy za niestosowną.
I będziemy szukać przyczyn tego stanu.
Jednocześnie, rozważając zagadnienie
głupoty, należy rozróżniać między głupią
reakcją (a więc szybką, bezpośrednią
odpowiedzią na bodziec) a głupim przekonaniem, a więc rezultatem procesów
poznawczych. Reakcją głupią (ale, być
może – zrozumiałą) będzie wykrzykiwanie
wulgarnych słów pod adresem kierowcy,
który zajechał nam drogę. Natomiast
twierdzenie, że dobrze jest jeździć po

terenach zabudowanych z prędkością
100 kilometrów na godzinę, uznamy za
głupie niezależnie od tego, jakie było
dzieciństwo autora tego przekonania.
Jednak nawet te dystynkcje stawiają
terapeutę w pozycji wysoce niewygodnej.
Może więc bardziej elegancko byłoby powiedzieć: pandemia zagubienia intelektualnego? Pandemia bezrefleksyjności? Myślę
jednak, że są sytuacje, kiedy terapeuta
powinien zawiesić swoją perspektywę rozumiejącą, przyjąć perspektywę obywatela
i wprost nazwać głupim zachowanie tych,
którzy atakują – jakoby w imię „obrony
wolności” – personel ośrodka szczepień
antycovidowych. Chyba że przeciwnik
szczepień zgłosi się do gabinetu z wątpliwością i pytaniem, co go pcha do takiego
zachowania i jakie emocje (świadome bądź
nieświadome) nim kierują...
Pozwoliłem sobie na wyodrębnienie
tych trzech pandemii, które w czasach
koronawirusa grasują po świecie (a także
w naszych umysłach). Jest jednak oczywiste, że te pandemie ze sobą współpracują
i działają na zasadzie synergii. Przykładowo, trzeba być głupim, nienawistnym
i mieć upodobanie do postprawdy, by
stawiać znak równości między homoseksualnością (która w świetle nauki nie jest
patologią, a wedle prawa nie jest przestępstwem) a czynem pedofilnym, będącym zbrodnią i patologią. Inny przykład:
lekceważenie faktów naukowych na temat
koronawirusa i rozpowszechnianie teorii
spiskowych na temat szczepień prowadzi
do zwiększenia śmiertelności osób, które
nie poddają się szczepieniu.
Ponura jest więc wizja świata, w którym żyjemy. Działają tu żywioły społeczne, co dramatycznie uwypukla w jednej ze
swych powieści Richard Flanagan: Nasza
cywilizacja popełnia zbrodnie, za które
każdy pojedynczy człowiek dostałby dożywocie9. Jako psychoterapeuta i terapeuta
rodzinny mam okazję pracować z osobami
borykającymi się z własnym gniewem
i nienawiścią, zanurzonymi w wersjach
rzeczywistości, w których rozmywa się
różnica między prawdą a fałszem. Praca
z nimi pokazuje, jak ważne jest niepoddawanie się nienawiści, postprawdzie i intelektualnemu zamieszaniu. Dlatego wierzę,
że doświadczenie psychoterapeuty może
być użyteczne dla obywatela. Zwłaszcza
dla tych z nas, którzy chcą żyć świadomie
i odpowiedzialnie. Jak zatem sobie radzić,
czyli jak można się zaszczepić przeciwko
tym wirusom?

Edrece Stansberry

Potrzebna jest samoświadomość własnych emocji (także takich jak gniew czy
agresja). Jest dla psychoterapeutów oczywiste, a powszechnie niedoceniane, jak
silnie rządzą nami uczucia i jaką przewagę
mają nasze emocjonalne reakcje nad rozumem. Innymi słowy, często to, co myślimy,
zależy od tego, co przeżywamy. A więc
warto zadbać, by reakcji emocjonalnej
towarzyszyła refleksja intelektualna.
Nie godząc się na uproszczone i zerojedynkowe spojrzenie na rzeczywistość, nie
powinniśmy rezygnować z busoli etycznej.
A zatem przyglądajmy się uważnie temu,
co się dzieje, ale rozumiejąc złożoność
zjawisk, nie popadajmy w relatywizm
etyczny.
Ważne jest odróżnianie twierdzeń naukowych od przesądów. Wydawałoby się,
że dla pracowników naukowych i studentów jest to zasada oczywista. Wbrew pozorom w świecie infodemii to zadanie może
się okazać szczególnie trudne. Ta trudność
nie zwalnia nas z odpowiedzialności za
słowo i nieustanną weryfikację faktów.
Poczucie sprawczości osobistej jest uważane za jeden z najważniejszych predyktorów zdrowia psychicznego i fizycznego.
Nie dajmy go sobie zabrać, nawet gdyby
owa sprawczość miała dotyczyć małego
skrawka naszego świata. Bo świadomość,

że nie jesteśmy omnipotentni, nie musi
prowadzić do bezradności.
Ktoś mógłby powiedzieć, że agresja
i nienawiść, kłamstwa i oszustwa, a także
niedostatek rozsądku to zjawiska stare
jak świat i nie ma powodu traktować ich
jako czegoś swoiście współczesnego.
Jednak – w moim przekonaniu – rewolucja
technologiczna, rewolucja obyczajowa
oraz trauma koronawirusowa wzmacniają
pandemię nienawiści, pandemię postprawdy i pandemię głupoty. Stają się one
coraz groźniejsze dla zdrowia zarówno
osobistego, jak i wspólnotowego. Jeśli będziemy uważni i odważni, to się uratujemy,
a przynajmniej przejdziemy te pandemie
niskoobjawowo. A nawet mamy szansę na
krok w rozwoju własnym.
Na koniec, ryzykując patos, dodam, że
niniejsze refleksje współbrzmią z zasadą
Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio
quam vis (Rozum przed siłą), a w szczególności z pierwszym paragrafem trzeciego
punktu statutu Uczelni. Cytuję: Uniwersytet kształci studentów i doktorantów,
a także kadrę naukową zgodnie z ideami
humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku
dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka, demokracji, patriotyzmu,
honoru, uczciwości i sumiennej pracy oraz
odpowiedzialności za losy całej wspólnoty

ludzkiej, społeczeństwa i Ojczyzny. Tak oto
respektowanie uniwersyteckiej konstytucji, jaką jest statut Uczelni, chroni przed
wieloma pandemiami. Rozum przed siłą.

Bogdan de Barbaro

Katedra Psychiatrii WL UJ CM
1
2

3

4

5

6

7

8

9

B. Pascal, Myśli, Poznań–Warszawa 1921, s. 293.
A. Kępiński, Psychopatologia władzy, w: Rytm życia, Kraków 1983, s. 39.
Najwyższy wskaźnik odpowiedzi pozytywnych zanotowano wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy – 44 procent.
Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050,
odpowiednio, 25 procent i 28 procent. Dane za: wPolityce.
pl. Więcej na temat związków między poglądami, emocjami a preferencjami politycznymi, na przykład, w: U. Jakubowska, O naturze preferencji politycznych. Perspektywa
psychologiczna, Warszawa 2018, oraz W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna,
Gdańsk 2006.
Pozostaje odwiecznym wyzwaniem, jak w takim razie
zwalczać zło, nie czyniąc zła. O tym, że jest to możliwe,
przekonuje praca Marthy C. Nussbaum, Gniew i wybaczanie. Uraza, wielkoduszność, sprawiedliwość, Warszawa
2016.
R. Keyes, Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, Warszawa 2018; w oryginale: The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary
Life, St. Martin’s Press, New York 2004.
E. Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding
from You, Penguin UK, London 2011.
W. Dąbrowski, Krajobraz z chmurą, „Zeszyty Literackie”
2012, nr 6, s. 186.
M. Heller, Czy można zarazić się głupotą?, w: B. Brożek,
M. Heller, J. Stelmach, Szkice z filozofii głupoty, Kraków
2021, s. 72.
R. Flanagan, Ścieżki Północy, Kraków 2013, s. 422.
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Jubileusz
prof. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz

czerwca 2021 w Instytucie Muzykologii UJ i w przyległym do
Pałacu Pusłowskich ogrodzie odbyła się
uroczystość, podczas której w gronie zaproszonych gości, przyjaciół i kolegów
prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
świętowała piękny jubileusz. Jubilatka
przez całe swoje życie zawodowe i osobiste ustawicznie spełniała (i czyni to
nadal) jedno z najważniejszych dążeń
uczonego-humanisty. Godziła harmonijnie aktywność naukową, pedagogiczną
i organizacyjną oraz społeczno-kulturalną, naznaczoną zespoleniem czynnika
racjonalnego z głęboko emocjonalnym
stosunkiem do podejmowanych problemów, z wyzwaniami dnia codziennego. Dzięki Pani Profesor wielu z jej
uczniów zdobyło wiedzę muzykologiczną
i doświadczenie dydaktyczne oraz nabrało
przekonania, że rzetelność oceny badań
naukowych winna łączyć się zawsze
z pełną szacunku postawą życzliwego
zaangażowania. Postawa taka kształtowała
się od wczesnych lat jej życia – w rodzinnym domu oraz środowisku szkolnym
i uniwersyteckim.
Urodziła się 29 września 1948 w Sosnowcu jako jedyna córka Janiny z domu
Nowak i Władysława Woźnego. W rodzinnym mieście uczyła się w szkole podstawowej, a także w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Jana Kiepury,
którą ukończyła w 1962 roku. Właśnie
w tej szkole muzycznej jej Mama pracowała przez wiele lat jako bibliotekarka.
Małgorzata Woźna kształciła się następnie
w sosnowieckim Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater (uzyskując maturę
w 1966 roku), a także w Szkole Muzycznej
II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
w Katowicach (rytmika, dyplom w 1968
roku). Swoje zainteresowania muzyką
i jej historią rozwijała systematycznie,
podejmując w 1968 roku studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim,
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które ukończyła w marcu 1973 roku. Na
podstawie pracy magisterskiej, zatytułowanej Jan Kleczyński – pisarz, pedagog,
kompozytor, uzyskała wówczas dyplom
z wyróżnieniem. Jej rozprawa była jedną z pierwszych prac powstałych pod
kierunkiem dr Elżbiety Dziębowskiej,
której opieka naukowa nad magistrantami
odznaczała się pełnym inspiracji i cierpliwości współdziałaniem z uczestnikami jej
seminarium magisterskiego.
Całe życie zawodowe Małgorzata
Woźna-Stankiewicz związała z Uniwersytetem Jagiellońskim – z Katedrą
Historii i Teorii Muzyki, przekształconą
w 1999 roku w Instytut Muzykologii. Tutaj
w październiku 1973 roku podjęła pracę
naukowo-dydaktyczną jako asystent (od
1976 roku jako starszy asystent). Jednocześnie od początku kariery uniwersyteckiej pogłębiała wiedzę muzykologiczną
i doświadczenia badawcze w kontaktach
z kompozytorami i naukowcami poza
macierzystą uczelnią, w tym także za
granicą. W roku 1977 przebywała na jednosemestralnym stażu w Konserwatorium

Paryskim w klasie analizy i kompozycji
Oliviera Messiaena, w latach 1976–2009
uczestniczyła w letnich kursach i seminariach naukowych oraz wyjazdach stypendialnych do Włoch, Francji, Austrii,
Jugosławii, Czech, Słowacji i na Ukrainę,
realizując zarazem swoją pasję do podróży i poznawania kultury innych krajów,
trwającą nadal.
18 czerwca 1982 Małgorzata Woźna-Stankiewicz doktoryzowała się, przedstawiając rozprawę Rytm Oliviera Messiaena,
napisaną u prof. Michała Bristigera –
wybitnego muzykologa, ale też krytyka
muzycznego, publicysty i popularyzatora
muzyki. W tym samym roku awansowała
na stanowisko adiunkta. Rozprawa stanowi zwieńczenie jej fascynacji osobą twórcy
Quatuor pour la fin du temps, dzielonej
z mężem – Jerzym Stankiewiczem, muzykologiem, autorem wielu prac poświęconych twórczości Messiaena. 14 maja 1999
Jubilatka habilitowała się, przedkładając
Radzie Wydziału Historycznego książkę
Muzyka francuska w Polsce w II połowie
XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją.
Problematykę rozprawy habilitacyjnej
rozwinęła w monografii Recepcja muzyki
francuskiej w Polsce w II połowie XIX
wieku w kontekście idei estetycznych epoki,
wyróżnionej w 2004 roku indywidualną
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, która wraz z całokształtem osiągnięć naukowych stała się podstawą
uzyskania w 2003 roku stanowiska profesora nadzwyczajnego UJ. W roku 2007
Jubilatka otrzymała tytułu profesora nauk
humanistycznych.
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, pracując w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Instytutu Muzykologii UJ w latach
1973–2019, prowadziła niestrudzenie
intensywną aktywność dydaktyczną,
która nie ograniczała się do samych zajęć
uniwersyteckich, ale przyjmowała także

Prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz odbiera Księgę jubileuszową z rąk redaktorek i wydawcy
– prof. Magdaleny Dziadek, prof. Zofii Fabiańskiej, dr. Andrzeja Sitarza. Bukiet kwiatów od pracowników
Instytutu Muzykologii UJ wręczył Jubilatce dyrektor dr hab. Piotr Wilk, profesor UJ

roku) oraz Nagrodą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (w 2007 roku),
a także nagrodzenie dwóch dysertacji i wyróżnienie jednej rozprawy w Konkursie
im. ks. prof. Hieronima Feichta (w 2016,
2019 i 2020 roku). Jedna rozprawa doktorska wyróżniona została ponadto w konkursie Narodowego Centrum Kultury na
najlepszą pracę pisemną z zakresu historii
muzyki polskiej (w 2016 roku).
Jubilatka pełniła w Instytucie Muzykologii UJ odpowiedzialne funkcje organizacyjne: od roku akademickiego 2005/2006
była kierownikiem Zakładu Estetyki
i Recepcji Muzyki, a następnie Zakładu
Historii Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki (do 2020 roku), zaś w latach 2008–2020
przewodniczącą Rady Instytutu.
Działalność naukowa, dydaktyczna
i organizacyjna prof. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz wykracza daleko poza środowisko macierzystej uczelni – przejawia się
w dzieleniu się wynikami badań własnych,
w kształceniu studentów i młodych uczonych innych instytucji akademickich, dbałości o wysoki poziom muzykologii jako
dyscypliny oraz w członkostwie w stowarzyszeniach twórczych i gremiach na-
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formę działań służących pobudzaniu
zainteresowania studentów aktualnymi
imprezami muzycznymi i podtrzymywaniu więzi między refleksją nad historią
muzyki a żywą praktyką wykonawczą.
Zaraz na początku swojej dydaktycznej
drogi – w maju 1975 roku – zorganizowała
wyjazd członków Koła Naukowego Studentów Muzykologii na Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny Pražské Jaro (dwa
lata wcześniej wystąpiła z taką inicjatywą
jeszcze jako studentka), a w latach 1973
i 1976 – salony muzyczne, też z udziałem
studentów, poświęcone sonacie klasycznej oraz dziełom Messiaena. Przede
wszystkim wszak prowadziła wykłady,
ćwiczenia i konwersatoria. Ich rozległa
tematyka obejmowała historię muzyki
średniowiecza, klasycyzmu i kultury
muzycznej XIX–XX wieku oraz psychologii, krytyki, teorii i estetyki muzycznej,
pozostając przeważnie w ścisłym związku
z dziedziną jej badań. Toteż interpretacje
zagadnień szczegółowych podlegały
dynamicznym zmianom, odzwierciedlającym rezultaty własnych doświadczeń
badawczych konfrontowane stale z osiągnięciami w naukach humanistycznych.
Od 1985 Jubilatka prowadziła z wielkim
osobistym zaangażowaniem seminarium
magisterskie. W indywidualnej pracy
z seminarzystami wzorowała się na swojej
mentorce i przyjacielu Elżbiecie Dziębowskiej, dobierając starannie tematy do dyspozycji intelektualnych i zainteresowań
studenta. Owocem tych seminariów jest
imponująca liczba 89 prac magisterskich
napisanych pod jej kierunkiem. Od 2004
roku Małgorzata Woźna-Stankiewicz sprawuje opiekę naukową nad doktorantami
– wypromowała dotąd sześcioro doktorów
nauk humanistycznych. Miarą bardzo
wysokiego poziomu prac cenzusowych
powstałych pod jej kierunkiem jest uhonorowanie kilku z nich Nagrodą Raya E.
i Ruth A. Robinsonów (w 2006 i 2012

Gratulacje składają Pani Profesor dziekani Wydziału Historycznego UJ:
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, profesor UJ,
i dr hab. Sławomir Sprawski, profesor UJ

ukowych, a także w rozległej aktywności
na rzecz popularyzacji wiedzy o muzyce
i nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu
z twórcami wartościowej sztuki muzycznej. Od 1975 roku Jubilatka uczestniczyła
z referatami w około 60 konferencjach
naukowych, między innymi w Weimarze,
Reims, Bolonii, Wiedniu, Bratysławie,
Bańskiej Bystrzycy, Kołomyi, Lwowie,
Mińsku, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu,
Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Krakowie.
Współpracowała z Papieską Akademią
Teologiczną oraz Akademią Muzyczną
w Krakowie. Problematykę dotyczącą
polskiej i francuskiej kultury muzycznej
XIX–XX wieku, szczególnie sobie bliską, wybierała Jubilatka jako temat wielu
wykładów gościnnych, prezentowanych
w placówkach naukowych w Warszawie,
Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Bratysławie, Kijowie, Równem i Lwowie, a także
na odczytach popularnonaukowych w Krakowie. W latach 2003–2020 uczestniczyła
w postępowaniach o stopień lub tytuł
naukowy, prowadzonych nie tylko na
Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim,
Rzeszowskim, Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie
Sztuki PAN. W latach 2013–2020 była
członkiem Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów Naukowych.
Wykazując wielkie zaangażowanie
w bieżące życie muzyczne Krakowa,
Małgorzata Woźna-Stankiewicz wykorzystywała swoje doświadczenia muzykologa-humanisty w upowszechnianiu
współczesnej sztuki muzycznej. Była
autorką artykułów w księgach wydanych
z okazji jubileuszy „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” (w 2008 i 2013
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Gratulacje składa Jubilatce dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu
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roku) oraz koncepcji i scenariuszy wystaw
Twórczość kompozytorów, muzykologów
i teoretyków krakowskiego oddziału
ZKP od przełomu wieków (Kraków, aula
Florianka, 30 maja – 6 czerwca 2004)
i 20 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich” (Kraków,
piwnice Pałacu Pusłowskich – Instytut
Muzykologii UJ, 11 maja – 11 czerwca
2008). W latach 1990–1996 działała jako
krytyk muzyczny („Ruch Muzyczny”,
„Dziennik Polski”). Efektem jej silnych
związków ze środowiskiem kompozytorów krakowskich jest również wywiad-rzeka z Krystyną Moszumańską-Nazar,
opublikowany w postaci książki Lwowskie
geny osobowości twórczej (Kraków 2007).
Główną domeną działalności zawodowej Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz jest
wszak praca naukowa. Wśród jej rozległych
pasji badawczych, które obejmują różnorakie zagadnienia twórczości muzycznej,
refleksji teoretyczno-estetycznej oraz kultury muzycznej XIX i XX wieku, miejsce
specjalne zajmuje ówczesna muzyka francuska i jej recepcja w Polsce. Istotne znaczenie ma również myśl o muzyce i polska
krytyka muzyczna oraz życie muzyczne na
ziemiach polskich, a także historia muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyróżnione wątki tematyczne niejednokrotnie
wyraźnie łączą się ze sobą, co – wraz
z podziwu godną erudycją Jubilatki – staje
się podstawą wnikliwej i wszechstronnej
interpretacji podejmowanych problemów.
W swoich zainteresowaniach muzyką
francuską Małgorzata Woźna-Stankiewicz
skoncentrowała się przede wszystkim na
twórczości Oliviera Messiaena, rozpatrywanej z perspektywy jego własnych poglądów estetyczno-teoretycznych. W rozprawie doktorskiej (Rytm Oliviera Messiaena,
1982, streszczenie w: Muzykologia krakowska 1911–1986, red. Elżbieta Dziębowska,
Kraków 1987) zajęła się elementem kluczowym techniki kompozytorskiej Mes-
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siaena, którego propozycje w tej dziedzinie
miały – w jego przekonaniu – wyznaczyć
punkt zwrotny w rozwoju współczesnego
języka muzycznego, przedstawiła związek
sposobów tworzenia muzyki – poetyki rytmu – z osobistą estetyką i zapatrywaniami
teoretycznymi kompozytora, wyczerpująco
i kompleksowo omówiła techniki rytmiczne w kontekście całej jego twórczości
(i opinii o nich innych kompozytorów,
krytyków i muzykologów), a także ich genezy (w rytmice greckiej i hinduskiej oraz
w XX-wiecznej teorii muzyki dwunastotonowej). Wskazała ogólną „ideę rytmiczną”
Messiaena, która znalazła odzwierciedlenie
w chromatycznej skali wartości czasowych,
spełniającej funkcje systemu, oraz określiła
konsekwencje estetyczne procedur rytmicznych w jego muzyce o kontemplacyjnym
charakterze, stosunkowo więc najbliższej
wierze religijnej.
Przedmiotem kompleksowych badań
Jubilatki stało się zagadnienie recepcji muzyki francuskiej w Polsce. Ich rezultaty zaprezentowała w dwóch książkach, które są
w istocie dwiema częściami jednej całości
o imponujących rozmiarach. W pierwszej
z nich, zatytułowanej Muzyka francuska
w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza
dokumentów jako podstawa źródłowa do
badań nad recepcją (Kraków 1999), Małgorzata Woźna-Stankiewicz zdefiniowała
pojęcie recepcji jako teorii i historii odbioru,
wyodrębniła jej postaci, którym odpowiadają typy dokumentów recepcji, oraz zaproponowała metodę badania zagadnienia. Swoje
postępowanie badawcze oparła na gromadzeniu źródeł historycznych i ich analizie
w kontekście społecznego funkcjonowania
muzyki w określonym czasie i środowisku
kulturowym oraz na wszechstronnej interpretacji tekstów o muzyce, odczytywanych
przez pryzmat koncepcji estetycznych epoki i ówczesnych technik kompozytorskich.
Przebadanie różnorakich dokumentów
werbalnych i muzycznych pozwoliło autorce na zdefiniowanie repertuaru muzyki

francuskiej wykonywanego na ziemiach
polskich w drugiej połowie XIX wieku
(przede wszystkim w Warszawie oraz we
Lwowie i Krakowie). Umożliwiło również
wskazanie tendencji repertuarowych w ramach różnych gatunków muzycznych, precyzyjne ustalenie czasu, miejsca wykonań
konkretnych dzieł, nazwisk wykonawców
oraz funkcji kulturowo-społecznej muzyki
francuskiej w Polsce. W drugiej części,
Recepcja muzyki francuskiej w Polsce
w II połowie XIX wieku w kontekście idei
estetycznych epoki (Kraków 2003), zinterpretowała zebrane dokumenty z perspektywy idei estetycznych epoki, uznawanych
w muzyce francuskiej za istotne przez polskich wykonawców, melomanów i komentatorów. Idee te koncentrują się wokół pojęć
geniuszu muzycznego, oryginalności dzieła
muzycznego, jego poetyczności i kolorytu,
a także cech narodowych o charakterze
recepcyjnym (takich jak zrównoważenie
emocjonalne, błyskotliwość, lekkość, dowcip, dobry smak, elegancja, wdzięk i inne).
Doskonale udokumentowana historycznie
i wszechstronna interpretacja zmieniła
wcześniejsze zapatrywania na znaczenie
muzyki francuskiej w polskim życiu muzycznym przełomu wieków XIX i XX,
które miało być niewielkie w porównaniu
z rzekomo dominującą w nim rolą twórczości kompozytorów niemiecko-austriackich
i włoskich. Sama monografia przyczyniła
się ponadto do utrwalenia potrzeby włączania do historii polskiej kultury muzycznej
(także dawnych wieków) problematyki
odbioru muzyki zachodnioeuropejskiej.
W dorobku naukowym Małgorzaty
Woźnej-Stankiewicz znaczącą pozycję zajmują prace związane z nowożytną estetyką
muzyki. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują artykuły poświęcone poglądom
na temat muzyki Józefa Kremera i Karola Libelta, filozofów polskich i uczniów
Georga W.F. Hegla. W tych studiach,
pionierskich w muzykologii polskiej, Jubilatka zajęła się problematyką poruszaną

Stanisław Hrabia

przez Kremera – ogólnymi rozważaniami
o muzyce, jej odbiorze i wykonaniu,
o procesie tworzenia, uwarunkowanym
przez natchnienie, ale też umiejętności
warsztatowe, o funkcjach muzyki – etycznych i społecznych, oraz o jej rodzajach
w wyróżnionych epokach historycznych.
Określiła specyfikę recepcji w polskim
piśmiennictwie niemieckiej (i francuskiej) myśli estetycznej pierwszej połowy
XIX wieku, która wyrażała się w połączeniu systemu Hegla z założeniami religii
katolickiej i w uwypuklaniu pierwiastka
wyobraźni o charakterze mistyczno-poetyckim. Autorka ukazała także stosunek
poglądów estetyczno-muzycznych Libelta
do estetyki wczesnoromantycznej, które –
choć sformułowane w połowie XIX wieku
– należały do okresu „burzy i naporu”, odznaczając się współistnieniem elementów
klasycznych i romantycznych.
Małgorzata Woźna-Stankiewicz wniosła znaczący wkład do poznania dziejów
kultury muzycznej XIX i początku XX
wieku na ziemiach polskich, publikując
prace dotyczące ówczesnej krytyki muzycznej oraz życia muzycznego w Warszawie i na terenach historycznej Galicji.
Znaczenie podstawowe ma pierwsze
w muzykologii monograficzne opracowanie postaci Jana Kleczyńskiego, wybitnego
pisarza i krytyka muzycznego i redaktora
„Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego”, a także pedagoga, pianisty
i kompozytora (wydane w Szkicach
o kulturze muzycznej XIX wieku. Studia
i materiały, pod redakcją Zofii Chechlińskiej, t. 3, Warszawa 1976). W trzech rozdziałach monografii autorka przedstawiła
wyczerpująco trzy dziedziny działalności
Kleczyńskiego. Scharakteryzowała jego
pisarstwo, zróżnicowane pod względem
formy, omówiła aktywność pedagogiczną
Kleczyńskiego, będącą rezultatem jego
doświadczeń jako koncertującego pianisty,
oraz twórczość kompozytorską, reprezentującą nurt muzyki salonowej. Zaintereso-

wania Jubilatki krytyką muzyczną stały się
źródłem jej badań nad kulturą muzyczną
Galicji, których rezultat stanowią liczne
artykuły, zróżnicowane tematycznie. Są
one poświęcone recepcji dzieł operowych w Krakowie w XIX i na początku
XX wieku, wystawianych tam przez teatr
lwowski, oraz roli prasy w życiu muzycznym ówczesnego miasta, odnoszą się specjalnie do różnorodnych aspektów sztuki
wykonawczej (Ignacego J. Paderewskiego,
Stanisławy Szymanowskiej). W niektórych autorka podjęła problem rozmaitych
przejawów i form życia muzycznego
Krakowa w drugiej połowie XIX i na
przełomie XIX i XX stulecia, obecności
w nim twórczości polskich kompozytorów
i wybitnych pianistów. W innych zajęła się
postaciami mało dziś znanymi, których aktywność wywarła jednak niegdyś znaczący
wpływ na kulturę muzyczną na ziemiach
polskich. Przywróciła pamięć o Ottonie
Mieczysławie Żukowskim, przedstawiła
osobę Jana Nepomucena Hocka, a ostatnio
zajęła się postacią Ferdynanda Hoesicka
– w artykule zamieszczonym w zredagowanym przez siebie zbiorze rozpraw na
temat biografii i różnorakiej działalności
tego wybitnego muzykografa, publicysty,
wydawcy i księgarza, a także recepcji prac
Hoesicka o Chopinie (Ferdynand Hoesick
junior. Studia, red. M. Woźna-Stankiewicz,
Kraków 2020).
Szczególne miejsce w dorobku naukowym Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz
zajmują artykuły poświęcone dziejom muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz – przede wszystkim – działalności
Zdzisława Jachimeckiego. Należą do nich
prace na temat prehistorii muzykologii
jako dyscypliny uniwersyteckiej w Krakowie oraz historii współpracy pierwszych
polskich muzykologów wykształconych
za granicą z Uniwersytetem Jagiellońskim
w okresie poprzedzającym powstanie
w 1911 roku pierwszego w Polsce studium
muzykologii. Opublikowane one zostały

w zbiorach artykułów wydanych z okazji
stulecia muzykologii w Polsce (Sto lat muzykologii polskiej: historia – teraźniejszość
– perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Kraków
2016; Almanach muzykologii krakowskiej:
1911–2011, red. M. Woźna-Stankiewicz,
Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej
Sitarz, Kraków 2016). Z okazji rocznicy
odbyła się ponadto wystawa Zdzisław
Jachimecki (1882–1953). Twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim,
zrealizowana według koncepcji merytorycznej i scenariusza Jubilatki. Osobowość
Zdzisława Jachimeckiego scharakteryzowała Małgorzata Woźna-Stankiewicz
przez pryzmat nurtów rozległej i wszechstronnej aktywności tego „renesansowego
humanisty”, „rozpostartej między nauką
a sztuką”, między doświadczeniami badawczymi i artystycznymi. Dokładnie
omówiła działalność uniwersytecką twórcy muzykologii w Polsce i założyciela
muzykologii krakowskiej, przedstawiając
problematykę jego wykładów z historii
muzyki oraz zaproponowaną przezeń
koncepcję i program studiów muzykologicznych w kontekście roli kursów prowadzonych przez Jachimeckiego i poglądów
uczonego na przedmiot i cele muzykologii
(jako „jednej z najsubtelniejszych nauk
humanistycznych”, pozostającej w sprzężeniu z doświadczaniem muzyki tworzonej
i wykonywanej, funkcjonującej w przestrzeni kultury) oraz jego postawy jako
muzykologa i nauczyciela akademickiego,
ale też krytyka muzycznego i teatralnego,
popularyzatora wiedzy o muzyce, kompozytora i muzyka.
Dorobek naukowy prof. Małgorzaty
Woźnej-Stankiewicz imponuje bogactwem podejmowanych zagadnień, ich
wszechstronnym, twórczym i rzetelnym
opracowaniem. Do niektórych wątków
tematycznych w nim obecnych nawiązują artykuły zamieszczone w Księdze
pamiątkowej, napisane przez przyjaciół,
kolegów i uczniów Jubilatki, wręczonej
podczas uroczystości (Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze, red. Zofia Dobrzańska-Fabiańska,
Magdalena Dziadek, Musica Iagellonica,
Kraków 2021). Ofiarując nasz dar umysłu,
złożyliśmy Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje i życzenia: Ad multos et
faustissimos annos!

Zofia Dobrzańska-Fabiańska

Instytut Muzykologii UJ
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HISTORIA MAGISTRA VITAE
Dąb Wolności przed Collegium Novum

Pa m i ę ta m y !

Anna Wojnar

Każdego roku 6 listopada krakowskie środowisko naukowe obchodzi Akademicki Dzień Pamięci, poświęcony wspomnieniom o zmarłych profesorach i innych członkach wspólnoty akademickiej, którzy odeszli. Nasze myśli biegną wówczas
także ku uczonym aresztowanym podczas tzw. Sonderaktion Krakau – niemieckiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej
6 listopada 1939. Wtedy to okupanci aresztowali i uwięzili 184 osoby, głównie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
i innych krakowskich uczelni, zwabione do Collegium Novum UJ, na – rzekomo – wykład SS-Sturmbannführera Brunona Müllera. Ofiarą zasadzki padły również osoby przypadkowe, przebywające w pobliżu głównego uniwersyteckiego
gmachu przy ul. Gołębiej. Akcja zebrała swoje śmiertelne żniwo, gdyż wielu z aresztowanych, z uwagi na podeszły wiek
i słabą kondycję fizyczną, nie podołało warunkom obozów koncentracyjnych, w których zostali osadzeni.
Upamiętniając ofiary tego bezprecedensowego zamachu na polską inteligencję, społeczność akademicka Krakowa corocznie oddaje hołd pamięci tamtych bohaterów, podobnie jak pozostałym zmarłym akademickiej wspólnoty, w trakcie obchodów Akademickiego Dnia Pamięci. W tym roku 5 listopada delegacje szkół wyższych udały się na krakowskie nekropolie
– cmentarz Rakowicki oraz cmentarz Salwatorski – by złożyć kwiaty na mogiłach zasłużonych profesorów. W ostatnich
latach w przebieg uroczystości włączane są odsłonięcia grobów profesorów UJ, które zostały odnowione dzięki staraniom
Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku dokonano uroczystego odsłonięcia odnowionego grobowca doc. Jadwigi Miklaszewskiej i prof. Stanisława Miklaszewskiego.
Następnie złożono kwiaty przed pamiątkową tablicą na terenie koszar 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen.
bryg. Mariana Zdrzałki przy ul. Wrocławskiej 82, gdzie przetrzymywani byli aresztowani w tzw. Sonderaktion Krakau
naukowcy. W dalszej części uroczystości, w auli Collegium Novum, po słowie wstępnym rektora UJ prof. Jacka Popiela,
prof. Maciej Czerwiński wygłosił okolicznościowy wykład, po czym wystąpił prof. Jan Tkaczyński, przewodniczący Komitetu
ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec obecni wysłuchali recytacji w wykonaniu
prof. Doroty Segdy, rektor AST im. Stanisława Wyspiańskiego, oraz odczytano Apel Pamięci. Złożono też kwiaty i zapalono
znicze przed pamiątkowymi tablicami w Collegium Novum, a także w sali numer 56 oraz przy tablicy pod Dębem Wolności.
Uroczystości Akademickiego Dnia Pamięci zakończyła wieczorna msza żałobna w kolegiacie św. Anny w intencji wszystkich poległych i zmarłych uniwersyteckich profesorów, pracowników i studentów.
Niezmiennie PAMIĘTAMY!
Red.
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Aresztowani podczas
Aktion gegen Universitäts-Professoren
6 listopada 1939

Antoni Bystrzonowski
(1870–1958),
ksiądz, od 1917
prof. zw. teologii pastoralnej
i kierownik Seminarium
Teologii Pastoralnej WT
UJ, kanonik Kapituły
krakowskiej,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz Glemma
(1895–1958),
ksiądz, prof. nadzw. historii
Kościoła w Polsce, kierownik
Seminarium Historii Kościoła
w Polsce WT UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Józef Kaczmarczyk
(1871–1951),
ksiądz, w 1917 prof. zw.
Studium Biblijnego Nowego
Testamentu, kierownik
(od 1910) Seminarium
Nauk Biblijnych Nowego
Testamentu WT UJ, w KL
Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz Kruszyński
(1884–1959),
ksiądz, w 1929 habilitacja
z historii sztuki kościelnej
i liturgiki zabytkowej na WT
UJK, przeniesiona w tymże
roku na WT UJ, od 1921
wykładał historię sztuki
kościelnej na WT UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Marian Michalski
(1900–1987),
ksiądz, od 1935 zastępca
prof. historii dogmatów
i patrologii oraz kierownik
Seminarium Historii
Dogmatów i Patrologii WT
UJ, w KL Sachsenhausen
do 12 grudnia 1940,
deportowany
do KL Dachau,
zwolniony 4 stycznia 1941

Jan Salamucha
(1903–1944),
ksiądz, od 1938
prof. nadzw. filozofii
chrześcijańskiej, kierownik
(od 1934) Seminarium
Filozofii Chrześcijańskiej
II WT UJ, w KL
Sachsenhausen do
12 grudnia 1940,
deportowany do KL
Dachau, zwolniony
4 stycznia 1941, zginął
11 sierpnia podczas
powstania warszawskiego

Władysław Wicher
(1888–1969),
ksiądz, od 1938 prof. zw.
teologii moralnej, kierownik
(od 1919) Seminarium
Teologii Moralnej WT UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Józef Archutowski
(1879–1944),
ksiądz, od 1923 prof. zw.
Pisma Świętego Starego
Testamentu i kierownik
Seminarium Studium
Biblijnego Starego
Testamentu WT UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

ARESZTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Jan Krzemieniecki
(1887–1956),
ksiądz, od 1937
prof. nadzw. prawa
kanonicznego, wykładał
(od 1926) prawo
kanoniczne, kierownik
Seminarium Prawa
Kanonicznego WT UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940
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Konstanty Michalski
(1879–1947), ksiądz,
członek Zgromadzenia
Księży Misjonarzy, od
1921 prof. zw. filozofii
chrześcijańskiej, kierownik
(od 1919) Seminarium
Filozofii Chrześcijańskiej WT
UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

ALMA MATER nr 212
227

ARESZTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Stanisław Estreicher
(1869–1939),
od 1906 prof.
zw. historii prawa
zachodnioeuropejskiego
i prawa porównawczego, od
1902 kierownik Seminarium
Historii Prawa na Zachodzie
Europy, zmarł 28 grudnia
1939 w KL Sachsenhausen

Jan Gwiazdomorski
(1899–1977),
od 1937 prof. zw. prawa
cywilnego, kierownik (od
1930) Seminarium Prawa
Cywilnego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Adam Heydel
(1893–1941),
od 1937 prof. zw. ekonomii
politycznej, kierownik
Seminarium Ekonomii
Politycznej WP UJ,
w KL Sachsenhausen do
8 lutego 1940, ponownie
aresztowany 19 stycznia
1941, rozstrzelany 14 marca
1941 w KL Auschwitz

Józef Hołda
(1904–1956),
asystent WP UJ, do 4 marca
1940 w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 3 stycznia 1941

Stanisław Kutrzeba
(1876–1946),
od 1912 prof. zw. historii
prawa polskiego, kierownik
(od 1908) Seminarium
Historii Prawa Polskiego WP
UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Jerzy Lande
(1886–1954),
od 1934 prof. zw. teorii
i filozofii prawa, kierownik
(od 1929) Seminarium Teorii
i Filozofii Prawa WP UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Bogusław Leśnodorski
(1914–1985),
od 1937 starszy asystent WP
UJ, do 4 marca 1940
w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 21 grudnia 1940

Zygmunt Sarna
(1890–1974),
od 1936 prof. tytularny
WP UJ i dyrektor Szkoły
Nauk Politycznych UJ,
współzałożyciel Wyższego
Studium Handlowego,
zwolniony z więzienia we
Wrocławiu 8 grudnia 1939

Maciej Starzewski
(1891–1944),
od 1934 prof. nadzw. prawa
politycznego i prawa narodów
oraz kierownik Seminarium
Prawa Politycznego i Prawa
Narodów WP UJ, w KL
Sachsenhausen do 8 lutego
1940, zmarł 4 grudnia 1944
po ciężkiej chorobie

Władysław Wolter
(1897–1986),
od 1936 prof. zw. prawa
i procesu karnego, kierownik
(od 1928) Seminarium
Prawa i Postępowania
Karnego WP UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Adam Krzyżanowski
(1873–1963),
od 1916 prof. zw. ekonomii
politycznej i skarbowości,
kierownik (od 1912)
Seminarium Ekonomii
Politycznej WP UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

law.uj.edu.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tadeusz Dziurzyński
(1879–1962),
od 1920 prof. zw. prawa
handlowego i wekslowego
oraz kierownik Seminarium
Prawa Handlowego
i Wekslowego WP UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Fryderyk Zoll
(1865–1948),
od 1900 prof. zw. prawa
cywilnego i kierownik
Seminarium Prawa
Cywilnego UJ, od 1935
prof. honorowy UJ,
zwolniony 7 listopada 1939
ALMA MATER nr 227
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ARESZTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Jerzy Drozdowski
(1894–1970),
starszy asystent Instytutu
Stomatologicznego WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Józef Kostrzewski
(1883–1959),
od 1917 prymariusz
Oddziału Chorób Zakaźnych
Szpitala św. Łazarza, 1929
profesor tytularny WL UJ,
zwolniony 9 listopada 1939
w Krakowie ze względu na
specjalizację

Ksawery Lewkowicz
(1869–1958),
od 1920 prof. zw. pediatrii,
kierownik (od 1907) Kliniki
Chorób Dziecięcych WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Kazimierz Majewski
(1873–1959),
od 1917 prof. zw.
okulistyki i kierownik Kliniki
Okulistycznej WL UJ, w KL
Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Maziarski
(1873–1956),
od 1911 prof. zw. histologii
prawidłowej, kierownik
(od 1907) Zakładu
Histologicznego WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Jan Miodoński
(1902–1963),
od 1937 prof. nadzw.
chorób uszu, nosa i gardła,
kierownik (od 1934) Kliniki
Oto-Rhino-Laryngologicznej
WL UJ, w KL Sachsenhausen
do 21 grudnia 1940

Aleksander Oszacki
(1883–1945),
od 1934 profesor tytularny
medycyny wewnętrznej WL
UJ, prymariusz (od 1931)
Oddziału Wewnętrznego
Szpitala św. Łazarza,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Zdzisław Przybyłkiewicz
(1908–1996),
od 1939 adiunkt
w Zakładzie Bakteriologii
WL UJ, zwolniony
9 listopada 1939
w Krakowie ze względu
na specjalizację

Jan Robel
(1886–1962),
od 1921 adiunkt
w Zakładzie Chemii
Lekarskiej WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Ludwik Sieppel
(1904–1981),
od 1931 st.
asystent w Instytucie
Stomatologicznym WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 22 kwietnia 1940

Stanisław Skowron
(1900–1976),
od 1938 profesor tytularny
Zakładu Embriologiczno-Biologicznego WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941
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Józef Hano
(1906–1997),
od 1937 doc. farmakologii,
starszy asystent w Zakładzie
Farmakologii WL UJ,
do 4 marca 1940 w KL
Sachsenhausen, potem w KL
Dachau do 14 stycznia 1941

Kazimierz Kostanecki
(1863–1940),
od 1894 prof. zw. anatomii
i kierownik Katedry Anatomii
Opisowej WL UJ, od 1935
profesor honorowy UJ,
zmarł w KL Sachsenhausen
11 stycznia 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Stanisław Ciechanowski
(1869–1945),
od 1919 prof. zw. anatomii
patologicznej i kierownik
Zakładu AnatomicznoPatologicznego WL UJ,
zwolniony w Krakowie
9 listopada 1939 ze względu
na stan zdrowia

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Eugeniusz Brzezicki
(1890–1974),
od 1933 docent
neurologii i psychiatrii
w Klinice Neurologicznopsychiatrycznej UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

khm.cm-uj.krakow.pl

Janusz Supniewski
(1899–1964),
od 1930 prof. nadzw.
farmakologii, kierownik
Zakładu Farmakognozji WL
UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Władysław Szumowski
(1875–1954),
od 1920 prof. zw. historii
i filozofii medycyny oraz
kierownik Zakładu Historii
Medycyny WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Leon Wachholz
(1867–1942),
od 1898 prof. zw. medycyny
sądowej, kierownik Zakładu
Medycyny Sądowej
(do 1933) WL UJ, od 1934
profesor honorowy UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł w Krakowie
1 grudnia 1942 po długiej
i ciężkiej chorobie

Franciszek Walter
(1885–1950),
od 1934 prof. zw.
dermatologii i wenerologii
oraz kierownik Kliniki
Chorób Skórnych
i Wenerycznych WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz Tempka
(1885–1974),
od 1928 prof. nadzw.
chorób wewnętrznych
i kierownik I Kliniki Chorób
Wewnętrznych WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Leon Tochowicz
(1897–1965),
od 1938 docent chorób
wewnętrznych w I Klinice
Chorób Wewnętrznych
WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Bronisław Stępowski
(1892–1963),
od 1936 docent położnictwa
i chorób kobiecych WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Fot. Archiwum UJ

January Zubrzycki
(1885–1969),
od 1931 prof. nadzw.
położnictwa i chorób
kobiecych oraz kierownik
Kliniki Położniczej i Chorób
Kobiecych WL UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Karty aresztowania założone przez Gestapo
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Tadeusz Banachiewicz
(1882–1954),
od 1919 prof. zw. astronomii
i dyrektor Obserwatorium
Astronomicznego UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Henryk Batowski
(1907–1999),
od 1936 lektor języka
czeskiego i słowackiego na
WF UJ, 1939 habilitacja
z historii nowożytnej
Półwyspu Bałkańskiego, w KL
Sachsenhausen do 4 marca
1940, potem w KL Dachau
do 27 grudnia 1940

Stefan Bednarski
(1872–1940),
od 1935 lektor języka
rosyjskiego na WF UJ, zmarł
1 stycznia 1940
w KL Sachsenhausen

Henri Bernard
(1889 – ok. 1952),
od 1920 lektor języka
francuskiego na WF UJ,
a od 1926 także w WSH,
w KL Sachsenhausen do
8 lutego 1940, trzykrotnie
potem więziony

Adam Bielecki
(1910–2003),
od 1936 starszy asystent
w Seminarium Fizyki
Teoretycznej WF UJ,
do 4 marca 1940
w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 22 kwietnia 1940

Mieczysław Brożek
(1911–2000),
od 1936 starszy asystent
w Seminarium Filologii
Klasycznej UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941

Kazimierz Bulas
(1903–1970),
od 1935 docent archeologii
klasycznej, adiunkt
w Zakładzie Archeologii
Klasycznej WF, lektor języka
nowogreckiego,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 12 kwietnia 1940

Ignacy Chrzanowski
(1866–1940),
od 1910 prof. zw. historii
literatury polskiej, od 1912
kierownik Katedry Historii
Literatury Polskiej WF UJ,
od 1936 prof. honorowy UJ,
zmarł w KL Sachsenhausen
19 stycznia 1940

Jan Dąbrowski
(1890–1965),
od 1924 prof. zw. historii
średniowiecznej, kierownik
(od 1920) Seminarium
Historycznego WF UJ,
zwolniony z więzienia
we Wrocławiu
8 grudnia 1939

Dobiesław Doborzyński
(1904–1942),
starszy asystent w Zakładzie
Fizycznym WF UJ, od 1939
docent fizyki doświadczalnej, do 4 marca 1940 w KL
Sachsenhausen, potem w KL
Dachau do 22 kwietnia
1940, aresztowany ponownie
16 kwietnia 1942, rozstrzelany 27 maja w KL Auschwitz

Kazimierz Dobrowolski
Tadeusz Dobrowolski
(1894–1987),
(1899–1984),
od 1935 prof. nadzw.
od 1927 dyrektor Muzeum
socjologii i etnologii oraz
Śląskiego w Katowicach,
kierownik Seminarium
w 1936 habilitacja z historii
Socjologicznego
sztuki średniowiecznej oraz
i Etnologicznego WF UJ,
muzeologii i konserwacji
nr 227
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zabytków
na WF UJ,
do 8 lutego 1940
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Karol Dziewoński
(1876–1943),
od 1911 prof. zw. chemii
organicznej i kierownik
Zakładu Chemicznego II WF
UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940, zmarł
6 grudnia 1943 w wyniku
obrażeń doznanych
w wypadku tramwajowym

Tadeusz Estreicher
(1872–1952),
od 1919 prof. zw. chemii
nieorganicznej i kierownik
Zakładu Chemicznego I,
od 1926 także dyrektor
Oddziału Farmaceutycznego
WF UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Vilim Frančić
(1898–1978),
od 1924 lektor języka
serbskochorwackiego na
WF UJ, od 1938 wizytator
szkół średnich Krakowskiego
Okręgu Szkolnego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Józef Fudakowski
(1893–1969),
od 1934 docent zoologii
WF UJ, od 1924 kustosz
Muzeum Fizjograficznego
PAU,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz Garbowski
(1869–1940),
od 1906 prof. rzeczywisty
zoologii, od 1908
kierownik Katedry Filozofii,
w 1922 organizator
i kierownik Zakładu
Psychogenetycznego
WF UJ, w 1935
przeszedł na emeryturę,
zmarł w KL Sachsenhausen
8 stycznia 1940

Marek Gatty-Kostyál
(1886–1965),
od 1930 prof. nadzw.
farmacji stosowanej
i kierownik Zakładu Farmacji
Stosowanej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Antoni Gaweł
(1901–1989),
od 1938 adiunkt w Zakładzie
Mineralogicznym WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 9 stycznia 1941

Stanisław Gąsiorowski
(1897–1962),
od 1937 prof. zw.
archeologii klasycznej,
kierownik (od 1930)
Zakładu Archeologii
Klasycznej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Józef Gołąb
(1904–1968),
od 1937 młodszy asystent
w Gabinecie Geologicznym
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 9 stycznia 1941

Franciszek Górski
(1897–1989),
starszy asystent
w Zakładzie Botanicznym
im. Janczewskiego Wydz.
Rolniczego UJ, od 1938
doc. botaniki i fizjologii roślin
Wydziału Filozoficznego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Zygmunt Grodziński
(1896–1982),
od 1935 prof. nadzw.
anatomii porównawczej
i kierownik Zakładu Anatomii
Porównawczej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Seweryn Hammer
(1883–1955),
od 1921 prof. zw. filologii
klasycznej, od 1925
kierownik Seminarium
Filologii Klasycznej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

János Harajda
(1905–1944),
od 1935 lektor języka
węgierskiego
na WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 21 kwietnia 1940,
zginął jesienią 1944
po aresztowaniu
przez NKWD

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Stefan Harassek
(1890–1952),
od 1926 docent historii
filozofii polskiej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Henryk Hoyer
(1864–1947),
w latach 1904–1934
prof. zw. anatomii
porównawczej i kierownik
Zakładu Anatomii
Porównawczej WF UJ,
od 1934 prof. honorowy UJ,
w KL Sachsenhausen
do 23 grudnia 1939

Zdzisław Jachimecki
(1882–1953),
od 1921 prof. zw. historii
i teorii muzyki, kierownik
(od 1918) Seminarium
Historii i Teorii Muzyki WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 6 marca 1940

Stanisław Janik
Julian Kamecki
(1907–1976),
(1909–1955),
od 1936 starszy
w 1939 docent w Zakładzie
asystent w Zakładzie
Chemicznym I WF UJ,
Mineralogicznym WF UJ,
w KL Sachsenhausen
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
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Bogdan Kamieński
(1897–1973),
od 1932 prof. nadzw. chemii
fizycznej i elektrochemii
oraz kierownik Zakładu
Chemicznego III WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Ludwik Kamykowski
(1891–1944),
docent historii literatury
polskiej, od 1936
wykładowca na WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Adam Kleczkowski
(1883–1949),
od 1933 prof. zw. języka
i literatury niemieckiej oraz
kierownik Seminarium
Filologii Germańskiej WF UJ,
zwolniony 9 listopada 1939
w Krakowie

Aleksander Kocwa
(1901–1959),
od 1938 prof. nadzw. chemii
farmaceutycznej, kierownik
(od 1930) Zakładu Chemii
Farmaceutycznej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941

Stefan Kołaczkowski
(1887–1940),
od 1933 prof. nadzw. historii
literatury polskiej i kierownik
Seminarium Historii Literatury
Polskiej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 16 lutego na skutek
pobytu w obozie

Stefan Komornicki
(1887–1942),
od 1932 docent historii sztuki
średniowiecznej i nowożytnej
w Europie, w 1939 dyrektor
Muzeum Czartoryskich
w Krakowie,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 17 kwietnia w wyniku
bandyckiego napadu
na jego dom

Władysław Konopczyński
(1880–1952),
od 1921 prof. zw.
nowożytnej historii Polski,
kierownik (od 1918)
Seminarium Historycznego
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Korbel
(1882–1956),
od 1918 lektor stenografii
polskiej i niemieckiej,
od 1922 także kartografii
na WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz Kowalski
(1889–1948),
od 1921 prof. zw. filologii
orientalnej, kierownik
(od 1919) Seminarium
Filologii Orientalnej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Tadeusz
Lehr-Spławiński
(1891–1965),
od 1929 prof. zw. filologii
słowiańskiej, 1935
kierownik Seminarium
Językoznawczego
Słowiańskiego WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Leszczycki
(1907–1996),
starszy asystent w Instytucie
Geograficznym WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941

Paweł Łoziński
(1883–1942),
od 1934 prof. tytularny
histologii i anatomii
porównawczej, kierownik
Oddziału Histologicznego
WF UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 17 lutego
po długiej chorobie

Stanisław Łukasik
(1897–1962),
od 1928 lektor języka
rumuńskiego na WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Franciszek Leja
(1885–1979),
od 1936 prof. zw.
matematyki i kierownik
Zakładu Matematycznego
I WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 6 marca 1940
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Kazimierz Lepszy
(1904–1964),
w 1939 habilitacja z historii
nowożytnej na WF UJ,
docent UJ (lipiec 1939),
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941
ALMA MATER nr 227

pth.home.pl

Złota księga Wydziału Filozoficznego UJ,
Kraków, Księgarnia Akademicka, 2000

Mieczysław Małecki
(1903–1946),
od 1937 prof. nadzw. filologii
południowosłowiańskiej,
kierownik Seminarium
Filologii Południowo-Słowiańskiej WF UJ, w KL
Sachsenhausen do 4 marca
1940, potem w KL Dachau
do 21 grudnia 1940

Joachim Metallmann
(1889–1942),
od 1933 docent filozofii
przyrody WF UJ,
z KL Sachsenhausen
wywieziony 6 września
1940 do KL Dachau, skąd
deportowany 12 lipca 1941
do KL Buchenwald,
tam zginął 21 sierpnia 1942

Sylwiusz Mikucki
(1898–1983),
od 1931 dyrektor Kancelarii
PAU, od 1936 docent nauk
pomocniczych historii WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Józef Mikulski
(1907–1990),
od 1932 starszy asystent
w Gabinecie Zoologicznym
i Muzeum WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 9 stycznia 1941

Tadeusz Milewski
(1906–1966),
od 1933 docent (habilitacja
z językoznawstwa
słowiańskiego, w 1937
rozszerzona na językoznawstwo
indoeuropejskie na WF UJ),
w 1937 adiunkt w Seminarium
Gramatyki Porównawczej WF
UJ, w KL Sachsenhausen do
4 marca 1940, potem w KL
Dachau do 26 września 1940

Jan Moszew
(1900–1970),
w 1938 habilitacja z chemii
organicznej na WF UJ,
starszy asystent Zakładu
Chemicznego II WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 9 stycznia 1941

Zygmunt Mysłakowski
(1890–1971),
od 1927 prof. nadzw.
pedagogiki,
kierownik Seminarium
Pedagogicznego WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Kazimierz Nitsch
(1874–1958),
od 1920 prof. zw. języka
polskiego, kierownik
Seminarium Języka Polskiego
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Jan Nowak
(1880–1940),
1922 prof. zw. paleontologii,
od 1929 prof. geologii
i kierownik Gabinetu
Geologicznego WF UJ,
w KL Sachsenhausen do
8 lutego 1940, zmarł
w Krakowie 18 lutego
wskutek pobytu w obozie

Wiktor Ormicki
(1898–1941),
1930 docent geografii gospodarczej, od 1935 adiunkt
w Instytucie Geograficznym WF
UJ, w 1939 wnioskowany na
prof., w KL Sachsenhausen do
4 marca 1940, potem w KL
Dachau, 16 sierpnia 1940
deportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 17 września 1941

Kazimierz Piech
(1893–1944),
od 1932 prof. nadzw.
anatomii i cytologii roślin
oraz kierownik Zakładu
Anatomii i Cytologii Roślin
WF UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 15 kwietnia 1944

Arkadiusz Piekara
(1904–1989),
w 1937 docent fizyki
doświadczalnej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 29 sierpnia 1940

Stanisław Pigoń
(1885–1968),
od 1931 prof. zw. historii
literatury polskiej i kierownik
Seminarium Historii Literatury
Polskiej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Ludwik Piotrowicz
(1886–1957),
od 1929 prof. zw. historii
starożytnej, kierownik
(od 1922) Seminarium
Historii Starożytnej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

bg.up.krakow.pl

Stanisław Malaga
(1912–1986),
w 1939 asystent
w Seminarium Psychologii
Pedagogicznej UJ,
do w KL Sachsenhausen
4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 9 stycznia 1941
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Kazimierz Piwarski
(1903–1968),
od 1931 docent historii
nowożytnej Polski, w 1937
adiunkt w Seminarium
Historycznym WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 7 października 1941

Władysław Semkowicz
(1878–1949),
od 1919 prof. zw. nauk
pomocniczych historii,
od 1921 kierownik
Seminarium Nauk
Pomocniczych Historii WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 18 listopada 1940

Michał Siedlecki
(1873–1940),
od 1912 prof. zw. zoologii,
w latach 1919–1921
współorganizator USB
w Wilnie i pierwszy rektor, od
1921 kierownik Gabinetu
Zoologicznego i Muzeum,
od 1935 także Zakładu
Psychogenetycznego WF UJ,
zmarł w KL Sachsenhausen
11 stycznia 1940

Stanisław Skimina
(1886–1962),
od 1920 lektor języka
łacińskiego na WF UJ,
1927 habilitacja z zakresu
filologii klasycznej,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Jerzy Smoleński
(1881–1940),
od 1929 prof. zw. geografii
ogólnej i kierownik Instytutu
Geograficznego WF UJ,
zmarł w KL Sachsenhausen
5 stycznia 1940

Jan Stanisławski
(1893–1973),
od 1928 lektor języka
angielskiego na WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Leon Sternbach
(1864–1940),
od 1898 prof. zw. filologii
klasycznej i kierownik (do
1935) Katedry Filologii
Klasycznej III WF UJ, od
1935 profesor honorowy UJ,
zginął w KL Sachsenhausen
21 lutego 1940

Kazimierz Stołyhwo
(1880–1966),
od 1933 prof. nadzw.
antropologii i kierownik
Zakładu Antropologicznego
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 24 kwietnia 1940

Antoni Swaryczewski
(1896–1969),
od 1924 starszy asystent
Zakładu Mineralogicznego
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Szczotka
(1912–1954),
od 1937 młodszy asystent
Seminarium Historycznego
WF UJ, do 4 marca 1940
w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 14 września 1940

Tadeusz Szydłowski
(1883–1942),
od 1935 prof. zw. historii
sztuki, kierownik (od 1929)
Zakładu Historii Sztuki WF
UJ, w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Turski
(1906–1986),
od 1938 adiunkt w Zakładzie
Matematycznym I WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 stycznia 1941

Stanisław Urbańczyk
(1909–2001),
od 1937 starszy asystent
Seminarium Języka Polskiego
WF UJ, w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 21 grudnia 1940

Tadeusz Ważewski
(1896–1972),
od 1933 prof. nadzw.
matematyki, kierownik
Zakładu Matematycznego II
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Antoni Wilk
(1876–1940),
1933 starszy asystent
w Obserwatorium
Astronomicznym WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 14 lutego w Krakowie
wskutek pobytu w obozie
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Roman J. Wojtusiak
(1906–1987),
1935 habilitacja z zoologii,
od 1936 adiunkt w Zakładzie
Psychogenetycznym WF UJ,
do 4 marca 1940
w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 7 września 1940

Józef Wolski
(1910–2008),
od 1936 starszy asystent
w Seminarium Historii
Starożytnej WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 4 stycznia 1941

Longin T. Zawadzki
(1899–1944),
od 1929 starszy asystent
Zakładu Chemicznego I
WF UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł po długiej chorobie
15 grudnia 1944
w Krakowie

Jan (Iwan) Ziłyński
(1879–1952),
od 1934 prof. nadzw.
języków ruskich i kierownik
Seminarium Języków Ruskich
WF UJ,
zwolniony 9 listopada 1939
w Krakowie ze względu na
narodowość ukraińską

Fot. Archiwum UJ

Witold Wilkosz
(1891–1941),
od 1937 prof. zw.
matematyki oraz kierownik
Zakładu Matematyki i Logiki
Matematycznej WF UJ,
zwolniony w Krakowie
9 listopada 1939 ze względu
na stan zdrowia,
zmarł 31 marca 1941

Karty aresztu prewencyjnego założone przez Gestapo
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Edward Chodzicki
(1897–1978),
od 1937 prof. nadzw.
leśnictwa i kierownik Zakładu
Leśnictwa WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Franciszek Hendzel
(1890–1965),
inżynier hydrotechnik,
starszy asystent w Zakładzie
Inżynierii Rolniczej WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Juliusz Jakóbiec
(1905–1968),
od 1938 adiunkt
w Zakładzie Hodowli
Ogólnej, Chowu Drobnego
Inwentarza i Mleczarstwa WR
UJ, w KL Sachsenhausen do
4 marca 1940, potem w KL
Dachau do 21 grudnia 1940

Jan Kozak
(1880–1941),
prof. zw. chemii ogólnej,
kierownik (od 1925) Zakładu
Chemii Ogólnej WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł 11 lutego 1941
wskutek pobytu w obozie

Anatol Listowski
(1904–1987),
od 1935 adiunkt
w Katedrze Hodowli Roślin
i Doświadczalnictwa WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 14 września 1940

Teodor Marchlewski
(1899–1962),
od 1934 prof. nadzw.
hodowli ogólnej, chowu
drobnego inwentarza
i mleczarstwa oraz kierownik
Zakładu Hodowli Ogólnej,
Chowu Drobnego Inwentarza
i Mleczarstwa WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Roman Prawocheński
(1877–1965),
od 1925 prof. zw. hodowli
zwierząt WR UJ,
od 1930 kierownik Zakładu
Hodowli Szczegółowej,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Feliks Rogoziński
(1879–1940),
od 1920 prof. zw. fizjologii
i nauki żywienia zwierząt
oraz kierownik (od 1917)
Zakładu Fizjologii i Nauki
Żywienia Zwierząt WR UJ,
zmarł 10 stycznia 1940
w KL Sachsenhausen

Adam Rożański
(1874–1940),
od 1924 prof. zw. inżynierii
rolniczej i kierownik Zakładu
Inżynierii Rolniczej WR UJ,
zmarł 14 stycznia 1940
w KL Sachsenhausen

Stefan Schmidt
(1889–1977),
od 1936 prof. nadzw.
ekonomii rolniczej oraz
kierownik Zakładu
Ekonomii Rolniczej WR
UJ, od 1937 dyrektor
Wyższego Naukowego Kursu
Spółdzielczego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Jan Włodek
(1885–1940),
od 1936 prof. zw. uprawy roli
i roślin, kierownik (od 1923)
Zakładu Upraw Roli i Roślin,
a od 1935 także Gospodarstwa Doświadczalnego
w Mydlnikach, w KL Sachsenhausen do 8 lutego 1940,
zmarł 19 lutego 1940 w Krakowie wskutek pobytu w obozie

Jan Zabłocki
(1894–1978),
od 1930 docent botaniki,
adiunkt oraz kierownik
(od 1935) Ogrodu
Warzywno-Owocowego
i Pola Doświadczalnego
WR UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940
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Karol Starmach
(1900–1988),
w 1938 habilitacja
z zakresu hydrobiologii,
w 1939 docent w Zakładzie
Ichtiobiologii i Rybactwa WR
UJ, w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
ALMA MATER
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ARESZTOWANY
PRACOWNIK NAUKOWY
BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Aleksander Birkenmajer
(1890–1967),
od 1924 kierownik Działu
Rękopisów BJ, 1938 prof.
tytularny historii nauk
ścisłych, od marca do
września 1939 dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu
Poznańskiego,
od października 1939
kierownik zbiorów
specjalnych BJ,
w KL Sachsenhausen
do 24 października 1940

ARESZTOWANY NAUKOWIEC
UNIWERSYTETU STEFANA
BATOREGO W WILNIE

ARESZTOWANI
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Franciszek Mikulski
(1898–1961),
od 1938 kierownik
Kancelarii Wydziału Prawa,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Włodzimierz Ottmann
(1876–1942),
od 1934 kierownik
Sekretariatu UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
ponownie aresztowany
16 kwietnia 1942,
wywieziony do KL Auschwitz,
rozstrzelany 27 maja 1942

ARESZTOWANY NAUKOWIEC
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO

ae.krakow.pl

ARESZTOWANI NAUKOWCY
AKADEMII HANDLOWEJ
W KRAKOWIE

Franciszek Bossowski
(1879–1940),
od 1922 prof. zw. prawa
rzymskiego USB w Wilnie,
w październiku 1939
Rada Wydziału Prawa
UJ powierzyła mu część
wykładów prawa rzymskiego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
zmarł w Krakowie
3 maja 1940 po ciężkiej
chorobie spowodowanej
pobytem w obozie

Arnold Bolland
(1881–1940),
współzałożyciel w 1925
WSH, prof. zw. i dyrektor
WSH, a po przekształceniu
WSH w Akademię Handlową
jej rektor (1938/1939),
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940.
Zmarł w Krakowie
5 września 1940

Walenty Winid
(1894–1945),
od 1937 prof. nadzw. oraz
kierownik Zakładu Geografii
Gospodarczej AH, 1938
docent antropogeografii
Wydz. Filozoficznego UJ,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940,
aresztowany ponownie
10 lutego 1943,
deportowany do KL
Auschwitz,
tam zginął 19 stycznia 1945

Albin Żabiński
(1883–1959),
współzałożyciel WSH,
prof. etatowy, od września
1939 rektor AH,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Witold Krzyżanowski
(1897–1972),
od 1929 prof. nadzw.
ekonomii politycznej
Wydziału Prawa
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940
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ARESZTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁU GÓRNICZEGO AKADEMII GÓRNICZEJ

Andrzej Bolewski
(1906–2002),
od 1928 w AG, 1939 docent
mineralogii i petrografii
w Zakładzie Mineralogii
i Petrografii AG,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 26 września 1940

Witold Budryk
(1891–1958),
od 1937 prof. zw.
i kierownik Zakładu
Górnictwa I oraz Przeróbki
Mechanicznej WG AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stefan Czarnocki
(1878–1947),
od 1938 prof. zw. geologii
i kierownik Zakładu Geologii
Stosowanej WG AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Antoni Meyer
(1870–1939),
od 1932 zastępca prof.
oraz kierownik Zakładu
Prawoznawstwa i Prawa
Górniczego WG AG,
zmarł w KL Sachsenhausen
25 grudnia 1939

Jan Studniarski
(1876–1946),
w latach 1907–1909
docent w Wojskowej
Akademii Technicznej
w Berlinie, od 1920 prof.
zw. oraz kierownik Zakładu
Elektrotechniki WG AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Stanisław Gołąb
(1902–1980),
od 1934 docent na WF
UJ, w 1939 prof. tytularny
w Zakładzie Matematyki
WG AG, do 4 marca 1940
w KL Sachsenhausen,
potem w KL Dachau
do 21 grudnia 1940

Stanisław Jaskólski
(1896–1981),
od 1936 prof. tytularny
w Zakładzie Geologii
Stosowanej WG AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

historia.agh.edu.pl

Antoni Hoborski
(1879–1940),
członek Komitetu
Organizacyjnego AG
i pierwszy rektor tej uczelni,
od 1919 prof. zw. i kierownik
Zakładu Matematyki
WG AG, od 1921
prof. zw. matematyki UJ,
zmarł w KL Sachsenhausen
9 lutego 1940
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Edward Windakiewicz
(1858–1942),
od 1931 docent oraz kierownik
Zakładu Górnictwa Minerałów
Solnych (przemianowanego
w Zakład Halurgii i Przemysłu
Solnego) WG AG, zwolniony
ALMA MATER nr 22727 listopada 1939 z więzienia
we Wrocławiu, zmarł 12 lipca
1942 w Krakowie

historia.agh.edu.pl

historia.agh.edu.pl

historia.agh.edu.pl

Zygmunt
Bielski-Saryusz
(1869–1944),
od 1923 prof. zw.
wiertnictwa i eksploatacji
nafty i kierownik Zakładu
Wiertnictwa i Górnictwa
Naftowego AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Feliks Zalewski
(1888–1966),
od 1936 prof. zw.
oraz kierownik Zakładu
Górnictwa II WG AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Władysław Takliński
(1875–1940),
od 1923 prof. zw. oraz
kierownik Katedry (Zakładu)
Mechaniki Teoretycznej
i Wytrzymałości Materiałów
WG AG,
zmarł 24 stycznia 1940
w KL Sachsenhausen

historia.agh.edu.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe

ARESZTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁU HUTNICZEGO AKADEMII GÓRNICZEJ

Archiwum UJ

Aleksander Krupkowski
(1894–1978),
od 1937 prof. zw. oraz
kierownik (od 1930) Zakładu
Metalurgii Innych Poza
Żelazem Metali WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Adam Ludkiewicz
(1885–1958),
od 1932 prof. nadzw.
w Zakładzie Metalurgii
Stali WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Iwan
Feszczenko-Czopiwski
(1884–1952),
od 1936 prof. tytularny,
docent obróbki termicznej
i metalografii w Zakładzie
Metalografii i Obróbki Termicznej WH AG, zwolniony
9 listopada 1939 w Krakowie
ze względu na narodowość
ukraińską, wyjechał do Katowic, gdzie pracował w hucie
Baildon, aresztowany
14 marca 1945 przez
NKWD, skazany na 10 lat
obozu, zmarł 2 września
1952 w łagrze Abeż
(Republika Komi)

Wilhelm Staronka
(1883–1958),
od 1929 prof. zw. oraz
kierownik Zakładu Chemii
Ogólnej i Analitycznej
WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Mieczysław Jeżewski
(1890–1971),
od 1934 prof. zw.
oraz kierownik Zakładu
Fizyki WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

pk.edu.pl

historia.agh.edu.pl

Roman Dawidowski
(1883–1952),
od 1935 prof. zw.
oraz kierownik Zakładu
Technologii Ciepła
i Paliwa WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

historia.agh.edu.pl

Mikołaj Czyżewski
(1890–1954),
od 1936 doc. oraz adiunkt
w Zakładzie Technologii
Ciepła i Paliw WH AG,
zwolniony 9 listopada 1939
w Krakowie ze względu
na narodowość ukraińską

historia.agh.edu.pl

Edmund Chromiński
(1874–1954),
od 1922 prof. zw.
oraz kierownik Zakładu
Maszynoznawstwa II WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Izydor Stella-Sawicki
(1881–1957),
od 1936 prof. zw. oraz
kierownik Zakładu Inżynierii
i Budownictwa WH AG,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940
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Archiwum prywatne

ARESZTOWANI SPOZA GRONA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Janusz Borkowski
(1919–1944),
student Wydziału Prawa
oraz Szkoły Nauk
Politycznych UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 5 września 1940.
Zginął 4 sierpnia podczas
powstania warszawskiego

Józef Dadak
(1909–2001),
nauczyciel historii
w Gimnazjum im.
Mickiewicza w Warszawie,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 18 stycznia 1940

Lech Haydukiewicz
(1915–1949),
od 1933 student na Wydziale
Filozoficznym UJ, członek
Stronnictwa Narodowego,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 10 października 1940

Jachimowicz
– brak imienia i danych
osobowych, zwolniony
w Krakowie
9 listopada 1939

Wincenty Majcher
(1880–?),
nauczyciel,
w KL Sachsenhausen
do kwietnia 1940

Stanisław Majewicz
(1913–?),
nauczyciel w gimnazjum
w Bielsku,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 27 grudnia 1940

Józef Nodzyński
(1885–1954),
ksiądz, od 1930 prefekt
w X Gimnazjum Żeńskim
(od 1933 Gimnazjum
i Liceum im. Królowej Wandy
w Krakowie),
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Kazimierz Pazdro
(1906–1984),
inżynier elektryk,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 23 września 1940

Czesław Piętka
(1913–1998),
zakonnik Zgromadzenia
Salwatorianów w Krakowie,
imię zakonne Pius, student
Wydziału Teologicznego UJ,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 21 grudnia 1940

Jan Stępień
(1908–?),
nauczyciel,
w KL Sachsenhausen
do 4 marca 1940,
potem w KL Dachau
do 27 grudnia 1940

Adam Zechenter
(1878–1964),
emerytowany sędzia,
zwolniony 9 listopada 1939
w Krakowie

Jan Zerndt
(1894–1945),
geolog, nauczyciel IX
Państwowego Gimnazjum
i Liceum Męskiego
im. Hoene-Wrońskiego,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Ludwik Ręgorowicz
Zygmunt Starachowicz
(1888–1970),
(1914–1944),
od 1933 wizytator
absolwent Wydziału Prawa UJ,
ministerialny Ministerstwa
w KL Sachsenhausen
Wyznań Religijnych
do 4 marca 1940, potem
i Oświecenia Publicznego,
w KL Dachau do 9 stycznia
w KL Sachsenhausen
1941, ponownie aresztowany
nr 1944,
227 następnie
66 do 8 lutego 1940 ALMA MATER
8 sierpnia
rozstrzelany (wg informacji
rodziny 10 października)

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum prywatne Katarzyny Starachowicz

Tadeusz Biliński
(1886–1949),
nauczyciel języka
niemieckiego
w VIII Państwowym
Gimnazjum i Liceum
Męskim im. A. Witkowskiego
w Krakowie,
w KL Sachsenhausen
do 8 lutego 1940

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Archiwum UJ

Stanisław Klimecki
(1883–1942)
prawnik, od 1931 wiceprezydent Krakowa, wybrany nocą z 4 na 5 września 1939
na prezydenta Krakowa, 6 listopada 1939 aresztowany we własnym domu
przy ul. św. Anny 7, w KL Sachsenhausen do 8 lutego 1940, ponownie aresztowany
29 listopada 1942, rozstrzelany w Puszczy Niepołomickiej (Kozie Górki) 11 grudnia 1942

Karta aresztu prewencyjnego prezydenta Krakowa Stanisława Klimeckiego założona przez Gestapo
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Działalność Vilima Frančicia
w czasie niemieckiej okupacji (1939–1945)
V

Vilim Frančić
Fot. Archiwum UJ

ilim Frančić dobrze zasłużył się
walczącej z okupantem niemieckim
Polsce, państwu podziemnemu, społecznemu ruchowi oporu, tajnemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, tajnemu nauczaniu,
społeczności Krakowa. Właściwie można
by na tym poprzestać, te słowa bowiem
wystarczająco charakteryzują dokonania
tego człowieka – Chorwata z urodzenia,
a z serca Polaka.
W momencie wybuchu wojny Frančić
był wizytatorem szkół średnich w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
oraz lektorem języka serbsko-chorwackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Z racji wcześniejszej pracy w szkolnictwie
średnim dobrze orientował się w problemach systemu oświaty, był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Średnich i Wyższych, współpracował
z polską i chorwacko-serbską prasą, krakowskim radiem, organizował wyjazdy
młodzieży do Chorwacji, ale i do Francji,
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Niemiec, Austrii, z której to przyczyny
w sierpniu 1940 roku był przesłuchany
w urzędzie komendanta Sipo i SD dystryktu krakowskiego. Działał, między innymi,
w Towarzystwie Polsko-Jugosłowiańskiej
Przyjaźni w Katowicach, organizował na
UJ „wieczory słowiańskie”.
Wraz z pracownikami Kuratorium na
polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego udał się
4 września 1939 na wędrówkę ewakuacyjną, z której powrócił po dwóch tygodniach
i zaraz włączył się do pracy w – zastępującej ewakuowane Kuratorium – Tymczasowej Komisji Szkolnej, kierowanej przez
rektora UJ Tadeusza Lehra-Spławińskiego.
6 listopada 1939 wraz z kolegami
z Uniwersytetu przybył do Collegium Novum na rzekomy wykład SS-Sturmbannführera Bruno Müllera, szefa 2. Oddziału
Operacyjnego Policji Bezpieczeństwa
i Służby Bezpieczeństwa, którego tytuł
brzmiał Stanowisko władz niemieckich
wobec nauki polskiej i polskich uniwersytetów. Zadaniem grup i oddziałów
operacyjnych było niszczenie polskiej
inteligencji. Spotkanie zatem zakończyło
się szybko aresztowaniem przybyłych.
Odtąd Vilim Frančić dzielił los zatrzymanych wtedy w ramach Aktion gegen
Universitäts-Professoren pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczej, Wyższej Szkoły Handlowej
i kilku innych osób oraz dołączonego do
nich, aresztowanego w domu, wojennego
prezydenta Krakowa Stanisława Klimeckiego (łącznie 184 osoby). Aresztowanych
przewieziono do przejętego przez policję
bezpieczeństwa więzienia przy ul. Montelupich, a rano 7 listopada do koszar
20. Pułku Piechoty przy ul. Mazowieckiej
w Krakowie.
Już pierwszego dnia pobytu w koszarach na wniosek Vilima Frančicia ustanowiono samorząd uwięzionych – wspólnego
reprezentanta całej grupy i przedstawicieli

Archiwum UJ

Więźniowie wprowadzani do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen

i chorzy byli oszczędzani przy wykonywaniu różnych obowiązków w baraku,
chronieni od cięższych prac, co było dla
szybko upadających na zdrowiu cennym
wsparciem, choć nie mogło to, oczywiście,
uratować ich przed chorobami i śmiercią
w obozie. Udało się także w zasadzie
uchronić krakowian przed uciążliwym staniem w baraku (Stehkommando) na rzecz
marszów po obozie. Kolumnę mieszkańców baraku 45. prowadził Frančić.
Vilim Frančić opuścił Sachsenhausen
8 lutego 1940, wraz z 101 kolegami.
O zwolnienie jego i innych slawistów
z obozu zabiegała Serbska Akademia Nauk
na wniosek profesora filologii słowiańskiej
Uniwersytetu w Lublanie Frana Ramovša,
członka korespondenta Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności.
Ramovš poinformowany został o tym, co
stało się na UJ, przez Słoweńca Wojsława
Molè, slawistę i historyka sztuki, kierownika Seminarium Historii Sztuki Narodów
Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym
UJ, który 18 grudnia 1939 wyjechał z Krakowa do Lublany (posiadał paszport jugosłowiański). Ramovš z kolei działał przez
profesora filologii słowiańskiej Uniwersytetu w Belgradzie Aleksandara Belicia,
prezesa Serbskiej Akademii Nauk, członka
czynnego Wydziału Filologicznego PAU.

Ramovš i Belić usiłowali doprowadzić
do interwencji także Bułgarskiej Akademii Nauk oraz rządu jugosłowiańskiego
i bułgarskiego w sprawie uwolnienia tych
uczonych, którzy swoimi badaniami byli
związani z nauką bułgarską i jugosłowiańską bądź byli członkami tamtejszych
akademii.
Po powrocie z obozu Vilim Frančić
zebrał informacje o pozostawionych
w obozie rzeczach, jako że zdeponowane
przy przyjmowaniu do obozu pieniądze
i bagaż nie zostały zwrócone w pełni. Na
tej podstawie Frančić sporządził pismo do
komendantury obozu, w którym zawarł
informacje z tym związane. W efekcie
28 marca wysłano z Sachsenhausen
dwie skrzynie z odzieżą i przedmiotami
stanowiącymi własność aresztowanych.
Zwrócono także pieniądze należące do
byłych więźniów.
Uwolnieni w lutym uczeni, a przede
wszystkim rektor Tadeusz Lehr-Spławiński i prezes PAU Stanisław Kutrzeba,
mimo wyczerpania pobytem w obozie
i złego stanu zdrowia, zastanawiali się,
jak można pomóc tym, którzy jeszcze
w nim pozostali. Vilim Frančić sporządził
spis takich osób, z podziałem na dwie
grupy: tych, którzy mieli 40 i więcej lat,
i młodszych. Spis ten stał się podstawą

Muzeum UJ

poszczególnych sal, w których ulokowano
zatrzymanych. Wspólnym reprezentantem
został wnioskodawca. W koszarach doprowadził do sporządzenia spisu chorych
i starszych osób w celu podjęcia przez
wysłannika PCK do aresztowanych osób,
Mariana Ciećkiewicza, starań o ich zwolnienie oraz podjął rozmowy z komendantem koszar dotyczących różnych spraw
bytowych.
We wrocławskich więzieniach, dokąd
przewieziono uczonych 9 listopada, tej
funkcji nie mógł sprawować ze względu
na rozmieszczenie krakowian w różnych
miejscach odosobnienia. Kontynuował
ją jednak w obozie Sachsenhausen, gdzie
wieczorem 28 listopada znalazło się
170 osób. Doskonała znajomość języka
niemieckiego i dar nawiązywania kontaktów międzyludzkich spowodowały, że
już w tym dniu wprowadził go w zasady
funkcjonowania obozu i organizacji tzw.
samorządu więźniarskiego więzień o nazwisku Job, izbowy w baraku 45., w którym ulokowano część uczonych (85 osób).
Inni (72 osoby) zamieszkali w baraku 46.,
11 księży i dwóch Żydów w wydzielonej
części obozu. Vilim Frančić przebywał
w baraku 45. i oznaczony był numerem
obozowym 5183.
Znajomość z Jobem i ze starszym
obozu więźniem Harrym Naujkosem,
a także z funkcyjnymi w barakach była
ważna dla bytowania uczonych w obozie,
w którym tylko wzajemna pomoc i solidarność współtowarzyszy niedoli mogły
ulżyć w codziennych cierpieniach. Stąd
pomysł organizacji kasy czy sekcji wzajemnej pomocy, prowadzonej w baraku
45. przy udziale, między innymi, Vilima
Frančicia, a w 46. przez Stefana Schmidta.
Nawiązane dobre stosunki z funkcyjnymi
z baraku ułatwiły zakupy w obozowej kantynie, umożliwiły dokonywanie ich poza
kolejnością przypadającą na dany barak
i nabywanie produktów niewykupionych
przez inne baraki. Starał się, aby starsi

Bilet kolejowy na przejazd pociągiem z Charlottenburga do Krakowa, przekazany przez rodzinę prof. Karola Dziewońskiego do Muzeum UJ
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Slawiści, którzy podejmowali działania na rzecz uwolnienia uczonych. Od lewej: prof. Fran Ramovš (Uniwersytet w Lublanie), prof. Aleksandar Belić
(Uniwersytet w Belgradzie), prof. Max Vasmer (Uniwersytet w Berlinie), prof. Stojan Romanski (Uniwersytet w Sofii)
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stawiciela Auswärtiges Amt w Krakowie
Johanna von Wühlischa z prośbą o umożliwienie Frančiciowi podróży do Berlina.
Po konsultacji z „autorami planu”, czyli
profesorami Kutrzebą i Lehrem-Spławińskim, i otrzymaniu szczegółowych instrukcji
Frančić wyjechał do Berlina.
Do Berlina podróżował dwukrotnie:
13 czerwca i 27 lipca 1940. Oprócz rozmów
z Andriciem w Berlinie spotkał się także
z przedstawicielami dyplomatycznymi
Bułgarii, Węgier i Turcji. W ambasadzie
węgierskiej starał się o uzyskanie paszportu
dla Jánosa Harajdy, w ambasadzie tureckiej – o wyjazd Tadeusza Kowalskiego do
tego kraju.
Andrić z kolei spotkał się z nowym
ambasadorem Włoch w Berlinie Dino Alfierim, z którym zaprzyjaźnił się w czasie,
gdy pracował na placówce dyplomatycznej
w Rzymie. Powstał plan wystąpienia członków korpusu dyplomatycznego w obronie
nadal więzionych polskich uczonych
podczas przyjęcia zorganizowanego w ambasadzie włoskiej. Do planu pozyskano

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Digital Library of Slovenia

starań o ich zwolnienie. Otrzymała go
powracająca do Włoch przez Kraków
Luciana Frassati-Gawrońska i 24 lutego
wręczyła Mussoliniemu. Spis dotarł także
do Komitetu Rzymskiego i Sekretariatu
Stanu Stolicy Apostolskiej. Spis, stale
aktualizowany przez rodziny osób nadal
przetrzymywanych w obozie, był wielokrotnie wykorzystywany.
W poszukiwaniu możliwości działania
na rzecz nadal przetrzymywanych w obozach rektor UJ i prezes PAU doszli do wniosku, że może uda się zainteresować ich losem
przedstawicieli dyplomatycznych państw
akredytowanych w stolicy Rzeszy przez
przychylnego Uniwersytetowi i Polakom
Ivo Andricia. Andrić w roku akademickim
1913/1914 studiował polonistykę na UJ, a od
1939 roku był posłem Jugosławii w Berlinie.
Andricia znał Vilim Frančić, który tłumaczył
na język polski jego liryki.
Frančić napisał list do Andricia, w którym, używając cytatu z jego noweli, dał do
zrozumienia, że zależy mu na spotkaniu.
W rezultacie Andrić zwrócił się do przed-

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum prywatne Doroty Frančić-Nisztuk

Vilim Frančić (pierwszy z prawej) podczas pobytu w czerwcu 1940 roku w Berlinie

przedstawicieli państw akredytowanych
w Berlinie: Bułgarii, Grecji i Szwajcarii.
Dino Alfieri wydał w ambasadzie włoskiej przyjęcie, na które zaprosił, między
innymi, Hermanna Göringa, Hansa Franka i grono hitlerowskich dygnitarzy oraz
dyplomatów akredytowanych w Berlinie,
częściowo już wtajemniczonych w sprawę.
Andrić, a w ślad za nim Alfieri zwrócili się
do Franka z zapytaniem o możliwość powrotu do kraju uczonych współpracujących
naukowo z uczonymi z ich krajów, a ambasador Turcji Hüsrev Gerede o umożliwienie
Tadeuszowi Kowalskiemu, turkologowi,
któremu Uniwersytet w Konstantynopolu
ofiarował katedrę, wyjazdu z Krakowa.
Frank nie udzielił żadnej odpowiedzi i po
chwili opuścił spotkanie. Spostrzegł to
Göring i zapytał, o co chodzi. Alfieri wyjaśnił, że przyczyną zniknięcia reichsministra
Franka było zainteresowanie kilku dyplomatów losami krakowskich profesorów.
Göring poprosił o złożenie odpowiedniego
dokumentu w jego sekretariacie.
Nie wiemy, czy rzeczywiście zainteresowani sprawą dyplomaci złożyli pisma
w sekretariacie Göringa. Raczej należy w to
wątpić, gdyż takie działanie musiałoby mieć
zgodę rządu, którego byli przedstawicielami. Ich wystąpienia miały raczej znaczenie
moralne.
O planowanym drugim wyjeździe
Frančicia do Berlina dowiedziały się żony
nadal więzionych krakowian i prosiły go,
aby w centrali Gestapo (czyli w Urzędzie
IV RSHA) postarał się uzyskać informacje
dotyczące powrotu mężów, pokazywały
mu stereotypowe odpowiedzi, jakie otrzymywały na swoje przedłożenia. Frančić,
chociaż obawiał się, czym może się to
skończyć taka wizyta, udał się do Urzędu
IV RSHA, trafił do właściwego referatu,

wawczych do Szkół Zawodowych, prowadzonych od września 1940 roku. Kursy
te miały trwać do stycznia 1942 roku,
Frančiciowi przypisuje się przedłużenie ich
do czerwca tego roku. Był też nauczycielem
w Żeńskiej Szkole Handlowej, ciągle z woli
niemieckiej przekształcanej, i dyrektorem
Szkoły Rzemieślniczo-Zawodowej nr 2
(ul. Dietla 38). Wielu osobom, a zwłaszcza
wysiedlonym nauczycielom i kolegom
z obozu, pomógł w uzyskaniu zatrudnienia w jawnym szkolnictwie. Dwukrotnie
odmówił proponowanego mu stanowiska
zastępcy kierownika szkolnictwa zawodowego w Wydziale Nauki i Wykształcenia
urzędu szefa dystryktu krakowskiego,
w którym krótko pracował, organizując
wiele szkół zawodowych bądź ich filii na
terenie dystryktu.
Jako dyrektor Szkoły Rzemieślniczo-Zawodowej pomagał wysiedlonym z Warszawy nauczycielom. W październiku 1944
roku zorganizował dla nich w tej szkole
bezpłatną pracownię naprawy obuwia,
warsztaty krawieckie, męską pracownię fryzjerską oraz kuchnię, w której wydawano do
100 obiadów. Po wybuchu powstania warszawskiego jego 18-letni syn Mirosław, tak
jak kilka tysięcy krakowian, przez kilka dni
przetrzymywany był w obozie płaszowskim.
Włączył się do pracy w różnych ogniwach zarządzania tajną oświatą. Po powrocie z obozu wszedł w skład delegatury
Komisji Oświecenia Publicznego, powołanej na początku 1940 roku w Krakowie.
Jej praca skupiała się na tworzeniu struktur powiatowych KOP i uruchomianiu
tajnego nauczania, realizującego program
gimnazjalny i licealny ogólnokształcący.
Z KOP, z którym współpracował do 1941
roku, wywodzi się późniejsze Okręgowe
Kierownictwo (Biura) Oświaty i Kultury.
Vilim Frančić wizytował kilkakrotnie istniejące i organizował nowe ośrodki tajnego
nauczania na poziomie szkoły średniej
w Krakowskiem i Kieleckiem. Był także
członkiem utworzonej w Krakowie w lutym 1940 roku Międzystowarzyszeniowej
Komisji Porozumiewawczej Organizacji
i Stowarzyszeń Nauczycielskich, łączącej
różne organizacje zrzeszające nauczycieli.
Pod koniec okupacji wziął udział w dyskusjach nad organizacją szkolnictwa średniego
po wojnie. Pracował w tajnym nauczaniu na
poziomie średnim i wyższym. W ośrodku
nr 6, utworzonym przez nauczycieli VII
Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Adama Mickiewicza, uczył
przez dwa lata języka polskiego.
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gdzie przedstawił się i zapytał o krakowskich profesorów. Na pytanie szefa referatu:
„Skąd się pan tu wziął?!”, odpowiedział
spokojnie: „Z naprzeciwka, z poselstwa
jugosłowiańskiego”. Frančić przypuszczał
później, że został uznany za przedstawiciela
poselstwa. Na swoje pytanie usłyszał: „Nie
jest pan pierwszym, który interweniuje
w tej sprawie. Mogę tylko zapewnić pana,
że profesorowie wkrótce wrócą do domu”.
A na powtórne zapytanie: „Powtarzam,
wkrótce, przed zimą”.
Podczas pobytu w Berlinie w czerwcu
1940 roku Frančić spotkał się także z Maxem Vasmerem, językoznawcą, profesorem
Uniwersytetu w Berlinie, który przyjął
go życzliwie. Vasmer znał niektórych
aresztowanych uczonych, przede wszystkim Kazimierza Nitscha. Poinformował
rozmówcę o nierealności prośby rektora
o wystąpienie Uniwersytetu Berlińskiego i Pruskiej Akademii Nauk w obronie
naukowców krakowskich, poinformował
o wizycie u niego Janiny Bednarskiej, żony
zmarłego w obozie jednego z aresztowanych
uczonych, i o dotychczasowych staraniach
o uwolnienie Kazimierza Nitscha, Ignacego
Chrzanowskiego, Władysława Semkowicza
i Władysława Konopczyńskiego. Dodał, że
niczego nie przyrzeka, ale będzie pamiętał
o naukowcach polskich w Dachau. Na
prośbę Vasmera w działania interwencyjne
włączyli się już w styczniu 1940 roku inni
naukowcy berlińscy.
Znaczenie wizyt Vilima Frančicia
w Berlinie było tym większe, że w wyniku
zmienionej sytuacji politycznej w Europie
Zachodniej dotychczasowa działalność na
rzecz uwięzionych prowadzona we Francji
i Włoszech została przerwana. Ale począwszy od końca sierpnia, zaczęto powoli,
stopniowo zwalniać krakowian z obozu
w Dachau.
Vilim Frančić po powrocie z Sachsenhausen nadal był związany ze szkolnictwem, zarówno jawnym, jak i tajnym. Pracę
w szkolnictwie jawnym musiał podjąć
ze względu na narzucony przez okupanta
obowiązek pracy, obejmujący początkowo
osoby od 18., a następnie od 14. do 60. roku
życia. Za uchylanie się od niej przewidywano karę więzienia i grzywny w nieograniczonej wysokości lub jednej z tych kar.
Będąc zatrudnionym w tym szkolnictwie,
pracował nie dla okupanta, ale dla polskich
dzieci, z myślą o ich przyszłości.
Jeżeli chodzi o szkolnictwo jawne, to
był od początku roku szkolnego 1941/1942
ostatnim dyrektorem Kursów Przygoto-

Wojsław Mole, kierownik Seminarium Historii
Sztuki Narodów Słowiańskich Wydziału
Filozoficznego UJ

W tajnym nauczaniu na Uniwersytecie
Jagiellońskim Vilim Frančić prowadził
przez dwa lata po jednym komplecie
nauczanie języka serbsko-chorwackiego.
W jego mieszkaniu przy ul. Konopnickiej 5
jesienią 1944 roku wykłady z zakresu
prehistorii dla historyków prowadził dr
Rudolf Jamka.
Trzykrotnie wyjeżdżał do Jugosławii
w celach naukowych. Pracował nad słownikiem serbsko-chorwacko-polskim i polsko-serbsko-chorwackim, napisał także pracę
o Chorwacji w przeszłości i teraźniejszości.
W artykule przedstawione zostały
główne fakty dotyczące działalności Vilima
Frančicia w czasie niemieckiej okupacji,
ale trzeba także pamiętać, że wszystko to
działo się w realiach ciągłej niepewności
dnia następnego, trudności życia codziennego, niedoboru środków do życia, obawy
o los rodziny.

Irena Paczyńska

emerytowany pracownik Instytutu Historii UJ
Więcej informacji dotyczących tej tematyki można znaleźć w książce prof. Ireny Paczyńskiej „Aktion gegen
Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939
roku) i okupacyjne losy aresztowanych”, wydanej
w 2019 roku.
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GALERIA „ALMA MATER”
Cz. 5

W 125. rocznicę urodzin
dr. hab. Vilima Frančicia
W

listopadowej Galerii „Alma Mater” ukazują się tym razem
archiwalne zdjęcia, dokumentujące życie, a także działalność
naukową i społeczną dr. hab. Vilima Frančicia, wieloletniego pracownika
naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego chorwackiego pochodzenia,
wielce zasłużonego w krzewieniu polsko-chorwackich (ówcześnie polsko-jugosłowiańskich) stosunków w XX wieku. Prezentowane fotografie
pochodzą z rodzinnego archiwum, które udostępniła redakcji wnuczka
Uczonego – Pani Dorota Frančić-Nisztuk. Warto podkreślić, że te unikatowe materiały w większości nigdy nie były publikowane.
6 listopada 1939 Vilim Frančić (1896–1978) wraz z innymi 183
osobami został aresztowany w ramach tzw. Sonderaktion Krakau i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
Po powrocie 8 lutego 1940, wykazał się wielką odwagą i determinacją,
starając się o uwolnienie pozostałych w obozie krakowskich profesorów. Jego zasługi dla walczącej z niemieckim okupantem Polski,
dla społecznego ruchu oporu, tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Dr hab. Vilim Frančić; 1940

tajnego nauczania i społeczności Krakowa przypomina
prof. Irena Paczyńska w artykule prezentowanym na
kartach tego numeru.
W związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą
urodzin dr. hab. Vilima Frančicia, na terenie parku miejskiego Bagry Wielkie, w części zwanej Małą Chorwacją,
w Alei Gwiazd Chorwackich, 27 czerwca 2021 roku odsłonięto gwiazdę upamiętniającą tego znakomitego Uczonego, slawistę i językoznawcę, Chorwata z urodzenia,
a Polaka z wyboru, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Niepodległości.
Ponadto 27 września 2021 w Międzynarodowym
Centrum Kultury zorganizowana została poświęcona mu
polsko-chorwacka konferencja zatytułowana Vilim Frančić – Chorwat i Polak w jednej osobie – w 125. rocznicę
jego urodzin. Tego dnia na budynku, w którym mieszkał,
przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Krakowie odsłonięta
została także poświęcona mu tablica pamiątkowa.

Rita Pagacz-Moczarska

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Vilima Frančicia:
ambasador Chorwacji Tomislav Vidošević, konsul honorowy Chorwacji Paweł
Włodarczyk, dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka,
dziekan Wydziału Filologicznego UJ dr hab. Władysław Witalisz, profesor UJ,
wnuczki Vilima Frančicia – Dorota Frančić-Nisztuk i Magdalena Gubernat
oraz prawnuczka Ania i praprawnuczka Milena; 27 września 2021

72

ALMA MATER nr 227

Gwiazda upamiętniająca Vilima Frančicia, znajdująca się na terenie
parku miejskiego Bagry Wielkie, w części zwanej Małą Chorwacją,
w Alei Gwiazd Chorwackich

Uczeń gimnazjum

Josipa i Gjuro Frančić – rodzice Vilima, który siedzi na kolanach u matki,
obok stoi starsza siostra Paula; 1897

Ochotnik, żołnierz II Brygady
6. Kompanii Legionów Polskich; 1915

Vilim (stoi w środku), w Legionach Polskich był zastępcą dowódcy
plutonu, walczył na froncie karpackim i besarabskim; 1915

Vilim Frančić (klęczy w środku) jako uczeń Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum nr VI o profilu klasycznym w Podgórzu
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Archiwum UJ

Indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego należący do Vilima Frančicia,
zdjęcie legionowe z trzema gwiazdkami na patkach

Dokument poświadczający uzyskanie
absolutorium na UJ; 4 stycznia 1922
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Dyplom doktorski, tytuł doktora filozofii Vilim Frančić uzyskał na podstawie pracy
Pieśni serbskie o Kosowym polu i ich dzieje w Polsce, czerwiec 1924

Vilim Frančić obronił pracę habilitacyjną
Budowa serbochorwackich kolektywów na
temat słowotwórstwa serbochorwackiego w
czerwcu 1961 roku

Z żoną Kazimierą z Zamojskich, nauczycielką szkoły powszechnej
w Proszowicach; 1928

W Jugosławii; 1929

Z rodziną podczas wakacji
w Jugosławii; 1929

Z dziećmi: Mirosławem
(I kl. gimnazjum), Mają (I kl. szkoły
powszechnej); Katowice, 1938

Budowa nowego budynku Szkoły Handlowej w Proszowicach,
której dyrektorem był Vilim Frančić; 1923

Poświadczenie obywatelstwa polskiego uzyskane w 1925 roku

Książeczka wojskowa wydana w 1925 roku

Grono pedagogiczne Szkoły Handlowej w Proszowicach; 1924
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Wycieczka nauczycieli z Górnego Śląska do Jugosławii; wyspa Vis, 1933

Rajd bałkański; Plovdiv, 1936

Poselstwo RP w Sofii, 1934
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Rajd bałkański; Budapeszt, 1936

Rajd bałkański, pociąg Bukareszt–Split; 1936

Zjazd slawistów; Warszawa, 1934

Vilim Frančić, kierownik wycieczki do Włoch
i Jugosławii; 1938

Czesław Datka / NAC

Przyjęcie wycieczki z Bułgarii. Goście od 28 kwietnia do 12 maja zwiedzili Lwów, Warszawę, Gdynię,
Poznań i Kraków; 1937

Order św. Sawy przyznany
Vilimowi Frančiciowi przez
króla Jugosławii Aleksandra I;
1933

Zarząd Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego w Katowicach z prezesem Kazimierzem Nieciem (piąty z lewej), Vilim Frančić
(pierwszy z prawej); lata 30. XX w.

Wycieczka młodzieży polskich szkół średnich do Francji – wyprawa, w której wzięło
dział 138 uczestników. W Ambasadzie RP w Paryżu przekazano dary dla emigrantów. Na zdjęciu, m.in. ambasador Juliusz Łukasiewicz, Rosa Bailly, Vilim Frančić
i jego syn Mirosław; lipiec 1937

Hołd oddany przez uczestników wycieczki marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Rzymie; 1938
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Vilim Franičić w towarzystwie delegatów na sesję Krajowych Komitetów Sachsenhausen pobiera ziemię z miejsca, gdzie znajdowało się krematorium (w miejscu tym posadzono róże). Sesja, w której uczestniczyli przedstawiciele z 14 krajów odbyła się w Berlinie w dniach 16–20 października 1964; wśród delegatów
z Polski byli: prof. Stanisław Turski – rektor Uniwersytetu Warszawskiego (przewodniczący delegacji), Jan Religa – przewodniczący Polskiego Komitetu i Klubu
Sachsenhausen w Warszawie, dr hab. Vilim Franičić – przewodniczący Klubu
Sachsenhausen w Krakowie, Lucjan Mierzwiński – attaché, Marian Woydyłło – redaktor. Zdjęcie z książki Sachsenhausen. Księga pamiątkowa II Krajowego Zjazdu
B. Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego w dniach 5 i 6 Listopada 1964 r.,
wydanie pod red. Vilima Frančicia, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Jana Moszewa,
Stanisława Pigonia, Teresy Stankówny, Kraków 1966

Prof. Jan Moszew wita gości II Zjazdu byłych więźniów politycznych obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, który odbył się w Krakowie w dniach 5–6
listopada 1964. Uczestniczyło w nim 189 osób;
prezydium Zjazdu: Jan Moszew, Kazimierz Rusinek,
Lucjan Motyka, Mieczysław Klimaszewski, Zenon
Grela, André Grevenrath, Stanisław Pigoń

Prof. Stanisław Pigoń odsłania tablicę pamiątkową
przed aulą w Collegium Novum; 6 listopada 1964

25. rocznica tzw. Sonderaktion Krakau; profesorowie Vilim Frančić, Jan Moszew, Bogusław Leśnodorski
i Stanisław Urbańczyk wynoszą z Collegium Novum urnę z ziemią z Sachsenhausen
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Tablica ku czci zmarłych w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen

Grupa uczestników Zjazdu przed Collegium
Novum, w środku prof. Jan Moszew

Przemarsz z Collegium Novum
na cmentarz Rakowicki

Składanie wieńców
na cmentarzu Rakowickim

Uczestnicy ceremonii złożenia urny z ziemią z Sachsenhausen na cmentarzu Rakowickim, przemawia Kazimierz Rusinek – były więzień Stutthofu i Mauthausen,
wiceminister kultury i sztuki, stoją Stanisław Turski – były więzień Sachsenhausen i Dachau, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Lucjan Motyka – były więzień
obozu KL Auschwitz, zbieg z obozu, I sekretarz KW PZPR w Krakowie, Mieczysław Klimaszewski – rektor UJ, widoczni są również Jan Moszew oraz Vilim Frančić.
Na zdjęciu po prawej przemawia rektor UW prof. Stanisław Turski

Składanie urny z ziemią w mauzoleum na cmentarzu Rakowickim,
pierwszy z lewej dr hab. Vilim Frančić

Obchody 27. rocznicy tzw. Sonderaktion Krakau w byłym KL Sachsenhausen;
1966

Uczestnicy uroczystości, w której wziął udział także minister kultury

Obchody rocznicy tzw. Sonderaktion Krakau; Sachsenhausen, 1966
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Konferencja repatriantów z Slavonskiego Brodu; Kraków 1946

Ivo Andrić, zdjęcie wykonane podczas spotkania
z Vilimem Frančiem w Jugosławii; 1959

W Londynie; 1967

Dr hab. Vilim Frančić ze studentami III roku slawistyki; 1 maja 1953

Wzmianka w gazecie daruvarskiej ze spotkania uczonych z Josipem Brozem Tito w Krakowie, 1964

Vilim Frančić odbiera odznaczenie Zasłużony Nauczyciel; Collegium Novum, 1970

Przed Uniwersytetem w Belgradzie z Teresą Orłoś, byłą studentką, a później współpracowniczką; 1965

Imieniny Sue Ryder, brytyjskiej
działaczki
z którą Vilim Frančić
ALMA
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był zaprzyjaźniony (stoi trzeci z prawej); Cavendish, 1967

Z prof. Jeni Srebot; Maribor, 1960

Paweł Gubernat

Profesorowie uczestniczący w spotkaniu z Josipem Brozem Tito podczas jego
wizyty w Krakowie; dziedziniec Collegium Maius, 1964

Z zięciem Ryszardem Gubernatem i wnukiem Pawłem; 1975

Paweł Gubernat

Redakcja „Alma Mater” składa serdeczne podziękowania
wnuczce dr. hab. Vilima Frančicia – Pani Dorocie Frančić-Nisztuk za udostępnienie unikatowych dokumentów i fotografii rodzinnych, zamieszczonych w GALERII „ALMA MATER”
Vilim Frančić z żoną Kazimierą; 1975

Podczas spaceru na Rynku Głównym
w Krakowie; 1974
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Pociąg pamięci

Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec (pierwsza z prawej), obok sekretarz
generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii (APF) Jacques Krabal, sekretarz administracyjny
Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii Emmanuel Maury (drugi z lewej), obok prof. Soko Phay
z Université Paris 8

znajomości języka francuskiego na świecie
oraz promowanie wielokulturowości krajów
frankofońskich. Polska sekcja uzyskała

Alicja Bańczyk

Brukseli przez Berlin do Krakowa. To
właśnie taką trasą, która łączy istotne
z punktu widzenia historii miejsca na mapie
Europy, ponad dwadzieścioro młodych ludzi, pochodzących z czterech kontynentów,
na przełomie sierpnia i września wyruszyło
pociągiem, by podczas wspólnej podróży
pochylić się nad kwestiami pamięci w ramach projektu „Train des mémoires” („Pociąg pamięci”). Ich ostatnim przystankiem,
3 września 2021, był Uniwersytet Jagielloński. W auli Collegium Novum młodzi
przedstawiciele projektu spotkali się po raz
ostatni, by podsumować swoją podróż, a także podzielić się przemyśleniami ze zgromadzonymi gośćmi, władzami Uniwersytetu,
członkami służb dyplomatycznych, a także
studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Głównym organizatorem wydarzenia
było Zgromadzenie Parlamentarne Frankofonii (Assemblée Parlementaire de la Francophonie), organizacja międzyparlamentarna
stworzona w 1957 roku z inicjatywy pisarza
Léopolda Sédara Senghora, której celem
jest, między innymi, upowszechnianie

Anna Wojnar

Z

Uczestnicy projektu „Train des mémoires” (Pociąg pamięci)

82

ALMA MATER nr 227

status sekcji stowarzyszonej we wrześniu
1991 roku i od tego czasu aktywnie włącza
się w prace Zgromadzenia. Współorganizatorem tegorocznej edycji „Train des
mémoires” była Wallonie-Bruxelles International, której biuro działa przy naszym
Uniwersytecie.
Uczestników projektu przywitała w murach Uczelni prorektor UJ ds. współpracy
międzynarodowej prof. Dorota Malec. Przypomniała, że wybór ostatniego przystanku
nie jest przypadkowy, gdyż także nasz Uniwersytet jest miejscem pamięci. Przywołała
wspomnienie tzw. Sonderaktion Krakau, kiedy 6 listopada 1939 uwięziono, a następnie
wywieziono do obozów koncentracyjnych
profesorów naszej Uczelni. Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej prof. Wacław Rapak
w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na
adekwatność użycia w tytule wydarzenia
liczby mnogiej (w języku francuskim), co
podkreśla, że pamięci jest wiele.
O prawdziwości tego stwierdzenia
mogliśmy się przekonać, kiedy zaprezentowane zostały przygotowane przez
uczestników projektu nagrania wywiadów
ze specjalistami zajmującymi się studiami
nad pamięcią oraz z artystami, którzy poruszają tematykę pamięci w swoich dziełach.

Wysłuchaliśmy również świadectw prelegentów, którzy omówili trudną przeszłość
swoich narodów. Zaprezentowany został
także napisany przez zespół „Pociągu pamięci” poruszający slam:
PŁOMIENIE I POPIÓŁ WSPOMNIEŃ
Ziemia jest teatrem
Od tysiąca wzgórz Rwandy do zielonych
dolin Bośni,
Od gęstego lasu Treblinki do wysokich
gór Armenii
Ziemia jest teatrem
Okazałym teatrem na sto i jedną scenę
Który każdego dnia pozwala nam zobaczyć
tyle cudów!
Cichym teatrem, gdzie mieszają się krew i łzy
Gdzie odgrywa się najgorsze sztuki zanim
położy się im kres

Tragedią pod otwartym niebem...
Gdzie aktorzy pozostawiają w szatniach
swoje ludzkie cechy
Żeby lepiej zniszczyć te same cechy
u przedstawicieli własnego gatunku
[...]
Po zgiełku świadectwem jest cisza
Cisza zmarłych, którzy chcieliby poświad
czyć
Cisza kostnic zamienionych na pastwiska
Cisza tych, którzy przeżyli w traumie
Cisza społeczności zagubionej w swoim
ciemnym dziedzictwie.
Jednak ślady nadal tam są, widoczne,
namacalne...
Wyryte w ciele i w ziemi
Są one zaproszeniem do wspomnień
Ponieważ tak naprawdę kurtyna nigdy
nie opadła...
[...]
tłum. Alicja Bańczyk

Cyprian Kamil Norwid napisał, że
przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek
dalej. Obrady podsumowujące projekt
„Pociąg pamięci” pozwoliły zebranym
jeszcze raz uświadomić sobie, że trudne
i bolesne doświadczenia pozostają często
wspólne dla mieszkańców wszystkich
kontynentów. Mimo dzielącej nas odległości, zarówno w sensie geograficznym, jak
i czasowym, prześladowania ze względu
na przynależność etniczną, akcje wynaradawiające czy przemoc fizyczna oraz
psychiczna stawały się i wciąż stają się
udziałem przedstawicieli wszystkich nacji.
Jednocześnie niezwykle ważnym jest, aby
pamiętać, że wspomnienia tego, co było
kiedyś, pozwalają nam zrozumieć to, kim
jesteśmy dziś.

Alicja Bańczyk

Instytut Filologii Romańskiej UJ

Czas ucieka, wieczność czeka...
W listopadzie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje w ramach akcji „Obiekt Miesiąca” zegar stołowy typu ołtarzowego. Wykonał go w Gdańsku Wolfgang Günther, w 1650 roku. Jest to doskonały
przykład sztuki baroku, z motywami wanitatywnymi przypominającymi
o ulotności i marności życia ludzkiego.
Zegar jest nie tylko wspaniałym zabytkiem sztuki, ale i techniki. Mechanizm z regulatorem balansowym został zmieniony w XVIII wieku
na wahadłowy. Jednak pikanterii dodaje fakt, że wykonał go Wolfgang
Günther, znamienity XVII-wieczny gdański zegarmistrz. Günther słynął
nie tylko z mechanizmów zegarowych, ale również instrumentów naukowych czy nawet automatycznych. Współpracował z Janem Heweliuszem, wykonując dla niego niezwykłe zamówienia. Jego dziełem był
chociażby wielki oktant obrotowy, ale przede wszystkim prototyp heweliuszowskiego zegara wahadłowego!

Fot. Grzegorz Zygier

Zegar stołowy wykonany przez Wolfganga Günthera
w 1650 roku

Jedno z barokowych zdobień zegara

Zegar przywodzi na myśl poezję barokową –
chociażby utwór Daniela Naborowskiego Krótkość żywota:
Godzina za godzina niepojęcie chodzi,
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.
Krótka rozprawa: jutro – co dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz…
ALMA MATER nr 227
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Muzeum UJ

Z autorką książki Na rogu Łobzowskiej i Słowackiego Marzeną Florkowską
rozmawia Rita Pagacz-Moczarska

□ W czerwcu 2021 roku nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się Twoja książka Na rogu
Łobzowskiej i Słowackiego. Dom Profesorów UJ.
Skąd pomysł na taki temat?
■ Jest jeden zasadniczy powód: to dom, obok
którego nie da się przejść obojętnie. Jest bardzo charakterystyczny i widoczny z każdej
strony: idąc wzdłuż Alej Trzech Wieszczów,
ul. Łobzowską, ul. Kazimierza Wielkiego. Jest
charakterystycznym punktem na skrzyżowaniu
i często, nawet stojąc na światłach, znajduję chwilę, by mu się przyjrzeć. Przyciąga wzrok swoją
niesamowitą architekturą, wyjątkowym wyglądem, nie tylko
poprzez czarne kafle zdobiące fasadę, ale też przez charakterystyczne wykusze. Profesor Marta Wyka napisała o nich, że są
jak „oczy domu”. Poza tym jest to dom profesorów, a mnie już
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jako studentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego zawsze
intrygowało, kto tam mieszka. Zakładałam, że silne
i niebanalne osobowości, i zastanawiałam się, jak to
jest, gdy spotykają się w jednym miejscu na gruncie
prywatnym. Gdy wychodzą z Uczelni i „wchodzą
w prywatność”, gdzie bardziej są mężami, ojcami,
dziadkami, sąsiadami – niż profesorami. Gdy dotykają ich kłopoty dnia codziennego.
□ Na ten dom bardzo często patrzysz, idąc do
pracy.
■ Tak, patrzę na ten budynek niemal codziennie,
gdyż znajduje się na wprost Radia Kraków. A teraz, kiedy już
znam jego mieszkańców, intryguje mnie jeszcze bardziej. Wiem
bowiem w czyim oknie świeci się światło, kto pracuje do późna
w gabinecie, kto przebywa w pokoju stołowym...

Aleja Słowackiego z widocznym po prawej stronie Domem Profesorów

Muzeum Krakowa, autor nieznany

COLLOQUIUM

Słynny Dom Profesorów UJ

□ Dom został wybudowany w 1930 roku na działce
zakupionej od prof. Ignacego Chrzanowskiego, którą
on z kolei nabył 4 lipca 1910, kiedy wraz z rodziną
przeprowadził się z Warszawy do Krakowa. Architekt
Ludwik Wojtyczko zaprojektował budynek pierwotnie dla 13 rodzin. Według jakiego klucza profesorowie
mogli się starać o mieszkanie w tym domu? Jakie
warunki musieli spełnić? Czy trzeba było mieć dodatkowo jakieś szczególne zasługi dla Uczelni?
■ W okresie międzywojennym sytuacja mieszkaniowa
profesorów nie była łatwa. Nie ułatwiały życia wysokie
czynsze. Niektórzy uczeni mieszkali, co prawda, w prywatnych domach, ale zdarzali się i tacy, którzy zajmowali
pomieszczenia zupełnie do tego nieprzystosowane. Stąd
pomysł budowy Domów Profesorów. Kamienica na
rogu Łobzowskiej i Słowackiego była wówczas trzecim
domem profesorskim UJ. Pierwszy znajdował się przy
ul. Łokietka, drugi na pl. Inwalidów. Warunkiem zamieszkania było, oczywiście, posiadanie tytułu profesora
UJ. Ale zdarzały się również wyjątki, gdy przed wojną na
parterze zamieszkał Henryk Barycz – wówczas asystent.
Obecnie w domu mieszkają pracownicy Uniwersytetu –
niekoniecznie profesorowie.
Profesor Ignacy Chrzanowski stał się naturalnym
mieszkańcem domu, bo budynek stanął na jego działce,
którą sprzedał Uniwersytetowi. Naprzeciwko, na tym
samym trzecim piętrze, zamieszkał jego bliski przyjaciel
prof. Władysław Folkierski. Nie znalazłam dokumentów, które sugerowałyby, że istniało jakieś dodatkowe
kryterium lub też że było więcej chętnych niż mieszkań.
□ Pierwotnie był pomysł, aby na zakupionej od prof.
Chrzanowskiego działce powstało osiedle domów
jednorodzinnych. Dlaczego ta idea nie została zrealizowana?
■ Powód był prozaiczny. Koszty były za wysokie dla
Uniwersytetu. Stąd pomysł, by wybudować pięciopiętrową kamienicę. Przed wojną to był szczyt techniki,
ten dom był jednym z nielicznych pięciopiętrowych
budynków przy Alejach.

Akt notarialny kupna działki pod budowę III Domu Profesorów UJ

■ Pierwszymi lokatorami byli profesorowie: na parterze
– Tadeusz Rogalski i Stefan Kreutz, na I piętrze – Władysław Konopczyński i Tadeusz Dziurzyński, na II – Jan
Olbrycht i Tadeusz Lehr-Spławiński, na III – Władysław
Folkierski i Ignacy Chrzanowski, na IV – Stefan Szuman
i Teodor Spiczakow, i na piętrze V – Wojsław Molè, Jerzy
Lande oraz Janusz Supniewski.
Później lokatorzy zmieniali się na skutek różnych
okoliczności. Na przykład, ktoś po pewnym czasie
wyjechał z Krakowa lub zmarł.

Fot. Archiwum UJ

□ Rodziny profesorskie zaczęły wprowadzać się do
tego domu po 10 sierpnia 1931, bo wówczas Senat
UJ otrzymał zgodę magistratu na użytkowanie. Czy
możemy odtworzyć nazwiska pierwszych lokatorów
tych 13 ekskluzywnych mieszkań?

Plan budowy Domu Profesorów
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kańców pierwszej „13”. Potem, na szczęście, okazało się, że
wielu współczesnych mieszkańców domu, którzy spędzili w tym
miejscu 30, 40, a nawet 50 lat, chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami, opowieściami i anegdotami. Mieszkańcy pozwalali
mi także zaglądać w miejsca nieoczywiste – do kuchni, spiżarni,
dawnej służbówki czy piwnic. Jestem im za to bardzo wdzięczna.
Bez tej życzliwości niemożliwe byłoby poznanie „ducha” miejsca.
□ Pytam dlatego, bo trochę zabrakło mi w tej książce pełniejszej informacji o czasach współczesnych i innych, powszechnie
znanych, mieszkańcach domu.
■ Wymieniłam te osoby, które chciały się wypowiadać i wyraziły
na to zgodę. Nie do wszystkich udało się dotrzeć. Część mieszkańców zmarła, część wyprowadziła się. Poza tym, gdy dom ma
ponad 90 lat, to lista lokatorów jest bardzo długa.
□ Z jakich jeszcze innych źródeł, oprócz wspomnień profesorów, korzystałaś?

Dom Profesorów w trakcie budowy; czerwiec 1930

Rektor UJ Lehr-Spławiński mieszkał najpierw na pierwszym
piętrze, a potem przeprowadził się na drugie.
□ Niektórym mieszkańcom domu poświęciłaś w książce sporo
uwagi i miejsca, stali się oni bohaterami tej publikacji, innych
wymieniłaś tylko z nazwiska, są też tacy, których nie wymieniłaś w ogóle. Dlaczego tak zdecydowałaś?
■ Nie chciałam, aby książka stała się spisem mieszkańców, słownikiem biograficznym czy słownikiem opisującym działalność
naukową profesorów. Raczej zależało mi na odtworzeniu historii,
ale także warunków życia i klimatu tego miejsca, pokazaniu codzienności. Chciałam przedstawić to miejsce jako dom, a nie jako
katedrę uniwersytecką, a o życiu prywatnym niektórych mieszkańców bardzo trudno było mi znaleźć informacje. Zatem ten wybór był
naturalny. Niemałym zaskoczeniem było dla mnie, że prof. Henryk
Barycz czy prof. Wojsław Molè tak dużo pisali o życiu codziennym
w domu, o relacjach sąsiedzkich. Dlatego właśnie, między innymi,
oni w naturalny sposób stali się bohaterami książki.
Początkowo zakładałam, że z uwagi na przepisy RODO
opowieść o historii domu zakończę na czasach drugiej wojny
światowej. Starałam się przytoczyć nazwiska wszystkich miesz-
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□ Może dzisiaj nie wszyscy o tym wiedzą, ale kiedyś powszechnie
nazywano ten dom „trumną”. Niektórzy twierdzą, że to przez
te czarne kafle na fasadzie domu i jego specyficzną bryłę, inni
– że 6 listopada 1939 to stąd wyszli profesorowie do Collegium
Novum, gdzie zostali aresztowani, a następnie wywiezieni do
Sachsenhausen. Niektórzy, jak prof. Ignacy Chrzanowski, już
stamtąd nie wrócili. Skąd wzięła się ta nazwa?

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum UJ

■ Korzystałam głównie ze źródeł znajdujących się w Archiwum
UJ. Przeglądałam wiele tomów akt, częściowo nadal niezbadanych. Uniwersyteckie archiwum posiada całą dokumentację
architektoniczną, projektową, kosztorysową, plany budynków,
plany zmian i udoskonaleń w konkretnych lokalach, są też księgi
lokatorów. Sporo ciekawych materiałów znalazłam też w Archiwum Narodowym. Także wspomnienia, publikowane i niepublikowane, były cennym źródłem informacji. Wiele dowiedziałam
się z przeprowadzonych rozmów z obecnymi mieszkańcami. Jeśli
chodzi natomiast o kwestie związane z drugą wojną światową,
to cennym źródłem informacji była dla mnie książka prof. Ireny
Paczyńskiej Aktion gegen Universitäts-Professoren.

Dom Profesorów podczas budowy

■ Wszystko się zgadza. Dom zawdzięcza
swą nazwę i czarnym kaflom, i oryginalnej bryle budynku, a wątek wojenny
także ma duże znaczenie. Ponadto, przez
długie lata, do momentu odnowienia
fasady w 2009 roku, budynek wyglądał
bardzo źle. Był cały czarny od pyłu
z Alej.
Ale faktycznie, o ile dawniej, jeszcze
za czasów mojego dzieciństwa, określenie „trumna” funkcjonowało w codziennym obiegu i było powszechnie znane,
o tyle dzisiejsze młode pokolenie już go
nie używa.

praca w całym dorobku artystycznym
Wojtyczki.
□ Pierwotnie mieszkań było 13. Jak
wyglądało ich rozmieszczenie?
■ Od parteru do czwartego piętra były
po dwa mieszkania, a na piątym piętrze
– trzy mniejsze, z przeznaczeniem, na
przykład, dla kawalerów.
□ Jak się okazało, częsta obecność
na placu budowy architekta i jego
ogromne w nią zaangażowanie stały
się powodem nie tylko wdzięczności,
ale też i stresów późniejszych lokatorów. Z czego to wynikało?

Fot. Marzena Florkowska

□ Odnowiona 12 lat temu fasada tego
gmachu, zaprojektowanego w stylu
art déco, wciąż wygląda okazale.
W 1994 roku budynek został wpi■ Problem polegał na tym, że Wojsany do rejestru zabytków. Warto
tyczko, jak na tamte czasy, bardzo się
więc jeszcze raz przywołać nazwisko
starał, by projekt zrealizowany został
architekta Ludwika Wojtyczki, który
perfekcyjnie. Dlatego też, kiedy będąc
był bardzo zaangażowany w budowę
na budowie zobaczył, że, na przykład,
i niemal codziennie doglądał wszystinstalacja elektryczna czy rury wodoOkno na klatce schodowej w Domu Profesorów
kich prac. Dlaczego to właśnie jemu
ciągowe powinny być poprowadzone
trochę inaczej, niż było to przewidziane na desce kreślarskiej –
zlecono zaprojektowanie tego Domu Profesorów?
to wprowadzał odpowiednie zmiany na miejscu, niekoniecznie
■ Po pierwsze dlatego, że był już wtedy bardzo wziętym architek- nanosząc poprawki w projekcie. Stąd później, przy remontach
tem. Po drugie – od lat związany z UJ, zaprojektował dwa wcze- mieszkań, pojawiały się różne niespodzianki.
śniejsze domy profesorskie UJ. Po trzecie – nie każdy podjąłby
Mnie zachwycił znakomity układ mieszkań: ogrzewanie tzw.
się wybudowania domu w tym miejscu, bo to trudne zadanie. etażowe, jedna łazienka, ale dwie toalety w pełni wyposażone,
Trzeba być mistrzem, by na narożnej działce tak postawić dom, kuchnia z balkonem i służbówką, spiżarnia, zsypy w korytarzyaby pokoje frontowe znajdowały się z dwóch stron, przy pierze- ku koło kuchni, a nie na klatce schodowej. Warto też dodać, że
jach dwóch ulic, ale też by zmieściły się
Wojtyczko zaprojektował nawet szafy
inne pomieszczenia w mieszkaniu. Mnie
na bieliznę, kafle do wyłożenia ścian
w projekcie ujęła jego dbałość o to, aby
łazienek, sposób pomalowania ścian
profesorowie mieli miejsce na pracę
i wzory zasłon do wykuszu oraz skrzynki
naukową, na podejmowanie gości oraz
na kwiaty. Uwzględniał jednak potrzeby
na życie prywatne.
mieszkańców i na zamówienie niektórych profesorów postawiono marmuroWszystkie pokoje: gabinet, salon, powe kominki w salonach, przestawiono
kój stołowy, sypialnia i pokój dla dzieci,
były w amfiladzie, ale też z osobnymi
drzwi między pokojami czy dostosowawejściami. Poza tym wykusz dający
no pomieszczenia, by, na przykład, prof.
światło był dodatkową przestrzenią,
Lande mógł w łazience urządzić ciemnię
fotograficzną.
gdzie, na przykład, wielu profesorów
odpoczywało, ale także trzymało księ□ Pięciopiętrowy dom, aby być nowogozbiory. Wojtyczko założył, że proczesnym, musiał mieć windę, a nawet
fesorowie będą mieszkali z rodzinami.
Wyraźnie podzielił też mieszkanie na
dwie: jedną przeznaczoną wyłącznie
część profesorską i część dla służby. Hol
dla profesorów, ich rodzin i gości,
przedzielony był drzwiami. W drugiej
drugą towarową – dla służby oraz
jego części znajdowały się kuchnia,
posłańców.
służbówka, spiżarnie, zsypy i osobne,
tylne wejście. Ten dom profesorski,
■ Główna, profesorska winda – austriacwybudowany z cegły i żelbetu, na rzucie
kiej firmy F. Wertheim i Ska. Fabryka
litery V, z dwiema klatkami schodowymi
Kas i Dźwigów, która w latach 30. XX
i dwiema windami, to według dr. Miwieku miała swoje przedstawicielstwo
chała Wiśniewskiego, autora monografii
w Krakowie przy ul. Straszewskiego –
Klatka schodowa z widokiem na świetlik
poświęconej architektowi, najciekawsza
była bardzo elegancka, dębowa, ośmio-

ALMA MATER nr 227

87

założył się, że wjedzie konno profesorską klatką schodową na
piąte piętro. A trzeba wiedzieć, że klatka ta jest bardzo wąska,
trójkątna, i ma stosunkowo niskie barierki, bo normy budowlane
były wówczas inne. Klatka schodowa na parterze ma drzwi, ale nie
ma okien, zresztą tak jest na każdym piętrze. Na początku jest więc
ciemno, a światło pojawia się sukcesywnie na piętrach, w miarę
wchodzenia. Najjaśniej jest na górze, gdyż w dachu znajduje się
świetlik. Idzie się więc schodami „ku jasności”.
Dodatkowo widok z piątego piętra w dół jest przerażający.
Witkacemu podobno udało się wprowadzić konia na samą górę,
zakład wygrał. Ale problem pojawił się, kiedy trzeba było nakłonić
konia do zejścia w dół.
Tą klatką schodową nie lubiły też chodzić psy prof. Aloszy
Awdiejewa, który mieszkał na trzecim piętrze. Zawsze trzymały
się blisko ściany.
□ Ale lubili artyści z Piwnicy pod Baranami...
■ Zwłaszcza pewien gitarzysta, który stwierdził, że na klatce
jest znakomita akustyka, i któregoś dnia dał na niej dwugodzinny koncert. Zresztą muzyka w tym domu była słyszana często.
Sami profesorowie grali na różnych instrumentach, najczęściej
na fortepianie.

Marzena Florkowska

□ Kto na przykład?

Tylne, tzw. kuchenne schody w Domu Profesorów UJ

kątna, z kryształowym lustrem, mosiężnymi uchwytami i małą
kanapką wykładaną czerwonym pluszem. Zamykana na kluczyk,
którym dysponował dozorca domu. Przed wojną to właśnie on
wywoził lokatorów i gości na poszczególne piętra i otwierał drzwi.
Wyobrażam sobie, że to było także miejsce spotkań profesorów i gości. Szczególne było w niej również to, że wchodziło się
do niej jednym wejściem – a wychodziło drugim, z innej strony.
Winda dla służby i przewożenia towarów miała wyjście przy
schodach kuchennych i była dużo większa. Wąski spocznik
z metalową balustradą i otwarta przestrzeń z widokiem na wąskie
podwórko niejedną osobę przyprawiły o palpitację serca.
□ Dwie były też klatki schodowe, z którymi związanych jest
wiele anegdot. Jedna z nich dotyczy Witkacego i pewnego
zakładu, w którym niebagatelną rolę odegrał koń. O co chodziło z tym zakładem?
■ Tę anegdotę opowiadał dr Krystynie Czerni prof. Mieczysław
Porębski. Podobno Witkacy, który był częstym bywalcem domu,
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■ Profesor Konopczyński. Ale nie tylko. W każdy wtorek prof.
Stefan Szuman organizował wieczorki muzyczne, tak zwane
Szumaniady. Sam grał na skrzypcach i fortepianie. Profesor
Stróżewski grywa na pianinie. Profesor Alosza Awdiejew, gdy
tam mieszkał, także grał. Czasem, kiedy koncertował po godzinie
22, do drzwi pukał sąsiad z dołu, generał Bohdan Zieliński, który
prosił o ciszę, bo szedł spać. Zatem muzyka rozbrzmiewała często
i niosła się po całym domu.
□ W tym zacnym gronie, pomiędzy sąsiadami, dochodziło
czasem do pewnych napięć. W zabawnych niekiedy historiach
często pojawia się nazwisko prof. Janusza Supniewskiego, który interweniował nawet u władz UJ. Czego dotyczyły te spory?
■ Mieszkanie we wspólnym domu miało oczywiście swoje „uroki”. Kiedy u prof. Chrzanowskiego zepsuł się piecyk gazowy,
to u rektora Lehra-Spławińskiego piętro niżej sypała się sadza.
Szwankowało ogrzewanie, przeciekał świetlik. Ale to były drobne
sprawy. Poważniejsze zatargi dotyczyły najczęściej zwierząt,
zwłaszcza psów. Zachował się opis nieporozumień dotyczących
tej kwestii między profesorami Januszem Supniewskim i Rudolfem Weiglem. Kłótnie pojawiały się też, gdy któryś z profesorów
nie zamknął bramy na noc albo dorobił klucze i wchodził do
domu po północy.
Zdarzały się również awantury z bijatykami, a te były o...
służącą i dozorcę, który zalecał się do niej. Na skutek interwencji
prof. Janusza Supniewskiego dozorca został zwolniony.
□ Dom Profesorów miał swój regulamin, obowiązujący
w okresie międzywojennym. Nad przestrzeganiem jego zasad
czuwał prof. Jan Olbrycht, który do pełnienia tej funkcji został
powołany 1 maja 1931 przez Senat uniwersytecki. O czym
informowały poszczególne punkty regulaminu?

■ Nie wolno było wrzucać do zsypów rzeczy mogących spowodować ich zatkanie lub zapalenie się śmieci, rozrąbywać drzewa
na opał w mieszkaniu, trzepać dywanów poza ściśle określonymi
godzinami czy też prać w mieszkaniach, bo do tego służyły zaprojektowane przez Wojtyczkę pralnie i suszarnie. Psy na klatce
schodowej i podwórzu miały być prowadzone wyłącznie na smyczy.
Służba i dostawcy mogli poruszać się jedynie klatką schodową dla
nich przeznaczoną.

■ Ten dozorca był „dobrym duchem” tego miejsca i do dziś bardzo
dobrze wspominany jest przez mieszkańców domu. Trzeba zaznaczyć, że dozorcy mieli wiele obowiązków. Musieli czuwać nad
bezpieczeństwem profesorów, bo kamienica była niezamykana,
a także dbać o otoczenie budynku.
□ Można powiedzieć, że przez dziewięć lat mieszkańcy domu żyli
w miarę spokojnie i komfortowo. Sytuacja zmieniła się w 1938
roku, o czym świadczy, między innymi, pismo administratora
budynku prof. Jana Olbrychta skierowane do rektoratu UJ. Co
było powodem przygotowania tego pisma?

Wikipedia

□ Ważną rolę w domu odgrywali dozorcy. Zwłaszcza bardzo
lubiany i szanowany przez mieszkańców Jan Chudzik.

Prof. Jerzy Lande w Tatrach; ok. 1920

w ścianach jego kuchni i całego budynku. Profesor Barycz
odnotował, że stało się to o godzinie 5.50, kiedy razem z prof.
Władysławem Konopczyńskim pełnili wartę przed bramą. Jedna
z kul utkwiła nawet nad łóżkiem prof. Janusza Supniewskiego.
Po tym nalocie wszyscy sądzili, że to już koniec, a tymczasem
chwilę później zaczął się kolejny nalot. O godzinie 8 prof. Barycz
poszedł na strych, by zmienić prof. Folkierskiego. Jego z kolei
o godzinie 9 zmieniła służąca rodziny Chrzanowskich. Narady
mieszkańców odbywały się u państwa Konopczyńskich.

■ Profesor Olbrycht, odnosząc się w nim do zarządzeń władz Uczelni
o pogotowiu alarmowym przeciwlotniczym, prosił o wydanie odpowiednich zarządzeń, między innymi, by na strych domu dostarczono
dwie fury piasku i wiadro chlorku wapnia. Pismo datowane jest na
4 października 1938. Kilka miesięcy później, 19 marca 1939,
do rektora zwrócił się z kolei prof. Janusz Supniewski, prosząc
o niezbędny sprzęt obrony przeciwlotniczej, między innymi o trzy
latarki ręczne, dwie siekiery, topór, cztery łopaty, 150 kilogramów
wapna chlorowanego, papier na zasłony, 22 metry sześcienne
piasku, klucz do gazu.
Potem już wypadki toczyły się szybko. Senat UJ 18 maja 1939
podjął uchwałę o przeszkoleniu wszystkich pracowników i ich rodzin
oraz o zaopatrzeniu pracowników w maski przeciwgazowe.

□ Kiedy 4 listopada 1939 Uniwersytet Jagielloński z opóźnieniem rozpoczął 576. rok akademicki, w Domu Profesorów nie
było już kompletu mieszkańców.
■ Profesor Tadeusz Rogalski zgłosił się 2 września do Wojskowego Szpitala Okręgowego nr 5 w Krakowie i został zmobilizowany
jako kapitan ochotnik. Nie było rodziny Folkierskich, która na
początku wojny wyjechała do Lwowa. Profesor Władysław Folkierski przez Rumunię w styczniu 1940 roku dotarł do Paryża,
a potem przedostał się do Anglii, gdzie osiedlił się na stałe. Na
początku wojny w kierunku Lwowa wyjechali także prof. Woj-

■ Profesorowie wyznaczyli komendanta domu, którym została pani
profesorowa Aniela Rogalska. Poza tym uszczelniali okna mieszkań
na wypadek wojny gazowej, robili zapasy produktów spożywczych,
gromadzili węgiel i drewno na opał. Wszystkie przyziemne sprawy,
takie jak dyżury przy bramie czy potem, jak już wybuchła wojna,
także na strychu, wykonywali profesorowie. Odwiedzali się nawzajem, dyskutowali. Realność niebezpieczeństwa zbliżyła ich do siebie.
□ Dom Profesorów został ostrzelany już pierwszego dnia wojny,
1 września 1939. Co napisali we wspomnieniach o tym wydarzeniu mieszkańcy?
■ Profesor Wojsław Molè napisał, że dom był ostrzeliwany karabinami maszynowymi z samolotów. Pozostały po tym dziury

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

□ Pod koniec sierpnia 1939 roku przygotowania wojenne
w Krakowie były coraz bardziej dostrzegalne: na Plantach,
placu Inwalidów, Alejach Trzech Wieszczów – w bezpośrednim
sąsiedztwie Domu Profesorów – trwała akcja kopania rowów
przeciwlotniczych. Jak na te wszystkie wydarzenia reagowali
mieszkańcy?

Prof. Henryk Barycz w mieszkaniu Domu Profesorów UJ; Kraków 1961
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□ W historii mieszkańców domu
dramatyczną stała się też data 10
listopada 1939, kiedy Niemcy wydali
rozkaz opuszczenia przez nich mieszkań w ciągu dwóch godzin.

sław Molè oraz prof. Henryk Barycz,
który jako młody asystent zamieszkał
w domu przed wojną.
Na czwartym piętrze nie było też
prof. Teodora Spiczakowa, który jeszcze
w 1938 roku z powodów zdrowotnych
wyjechał do Nicei, a potem do Włoch
i wrócił do Krakowa w 1940 roku, ale
już nie do swojego mieszkania, gdyż ono
zostało zajęte przez Niemców.
Profesor Stefan Szuman, major rezerwy i lekarz, przyłączył się do wojska.

Marzena Florkowska

□ 6 listopada 1939 z tego domu wyszedł
do Collegium Novum na wykład SS-Sturmbannführera Bruno Müllera
rektor UJ prof. Tadeusz Lehr-Spławiński. Oprócz niego także prof. Ignacy
Chrzanowski, który dzień wcześniej
obchodził 40. rocznicę swojego ślubu!
A także profesorowie: Dziurzyński,
Lande, Supniewski i Konopczyński.
Wychodzili o różnych porach i załatwiali tego dnia jeszcze różne sprawy...

■ Profesor Barycz wrócił dopiero
z rodziną z Lwowa. Nie zdążył nawet
rozpakować walizek, a tu kazano mu
się wyprowadzać. Ze względu na dzieci
udało mu się wynegocjować przedłużenie terminu opuszczenia mieszkania do
godziny 12 następnego dnia.
Nikomu nie wolno było zabierać mebli ani żadnych przedmiotów, biżuterii,
a także książek czy rękopisów, co było
dramatem dla profesorów, którzy później szukali sposobów, by swój dorobek
naukowy jakoś odzyskać. Można było
tylko zabrać bieliznę i rzeczy osobiste.
□ Dom zajęli Niemcy. Czy wiadomo,
dla kogo konkretnie zostały przeznaczone poszczególne mieszkania?

Drzwi Domu Profesorów UJ od wewnątrz

■ Niesamowite dla mnie jest to, co
przeczytałam we wspomnieniach, że dzień wcześniej, czyli
w niedzielę, profesorowie odwiedzali się w mieszkaniach i naradzali, co powinni zrobić. Rektor odwiedził prof. Chrzanowskiego
mieszkającego piętro wyżej. Chrzanowski z kolei zapukał do
drzwi mieszkania prof. Konopczyńskiego.
Z powodu choroby i osłabienia na wykład nie dotarł prof.
Stefan Kreutz.
6 listopada wśród 184 osób aresztowanych tego dnia byli
także mieszkańcy Domu Profesorów: rektor UJ Tadeusz Lehr-Spławiński oraz profesorowie Tadeusz Dziurzyński, Ignacy
Chrzanowski, Władysław Konopczyński, Janusz Supniewski
oraz Jerzy Lande, który spóźnił się do Collegium Novum i od
razu został wsadzony do auta. Profesor Jan Olbrycht także został
aresztowany przez Niemców, ale zwolniono go jako pracownika
Zakładu Medycyny Sądowej.
Profesorowie zostali przewiezieni początkowo do więzienia
na Montelupich. Jadąc Alejami po raz ostatni przed opuszczeniem
Krakowa mogli spojrzeć na swój dom. Profesor Ignacy Chrzanowski nigdy już tu nie wrócił.
□ Zmarł 19 stycznia 1940 w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, trzy tygodnie przed zwolnieniem
pierwszej grupy profesorów...
■ Niestety, prof. Chrzanowski tego zwolnienia już nie doczekał.
W tej pierwszej grupie osób, która 8 lutego 1940 powróciła
z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen do
Krakowa, było pięciu mieszkańców Domu Profesorów: Tadeusz
Lehr-Spławiński, Tadeusz Dziurzyński, Władysław Konopczyński, Jerzy Lande, Janusz Supniewski. Warto tu pamiętać o szczegółowych notatkach, które sporządzał prof. Konopczyński od
pierwszych chwil aresztowania, które są nieocenionym źródłem
wiedzy o losach profesorów.
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■ Zamieszkali w nich różni urzędnicy
niemieccy, a także kierowcy. Profesor Konopczyński w przejmujący sposób opisuje, jak mieszkania profesorskie były przez nich
niszczone, zwłaszcza księgozbiory, rękopisy. Cenniejsze rzeczy,
jak na przykład biżuterię, wywozili lub sprzedawali.
□ Czy komuś udało się potem wynieść ukradkiem jakieś cenne
przedmioty, uratować rękopisy?

■ Niektórym tak, dlatego że Niemcy nie pozwolili służbie opuścić
domu. Więc jeżeli któryś z profesorów miał bardziej operatywną
służącą, to udało się pewne przedmioty ocalić. W ten sposób
częściowo uratowano, na przykład, spuściznę po prof. Chrzanowskim.
Żona i córka prof. Konopczyńskiego też zdołały wynieść
z domu część rodzinnego księgozbioru i cennych rękopisów.
Mnóstwo rzeczy jednak przepadło.
□ Komu udało się wrócić po wojnie do Domu Profesorów?
■ Do domu powrócili: Janusz Supniewski, Władysław Konopczyński, Tadeusz Dziurzyński, Jan Olbrycht, Tadeusz Rogalski,
Henryk Barycz oraz Tadeusz Lehr-Spławiński.
Nie wrócili natomiast profesorowie: Jerzy Lande i Wojsław
Molè. Wanda Chrzanowska, żona prof. Ignacego Chrzanowskiego, wprowadziła się do kamienicy obok, przy ul. Łobzowskiej
61, która została wybudowana przez Niemców w czasie wojny.
Notabene także na działce należącej niegdyś do prof. Chrzanowskiego, a zakupionej przez Uniwersytet w latach 30. XX wieku
z myślą o budowie kolejnego domu dla profesorów.
□ Po wojnie niektóre mieszkania Domu Profesorów zostały
podzielone na mniejsze. Pierwotnie było ich 13, jak to wygląda dziś?

■ Obecnie w budynku na rogu Łobzowskiej i Słowackiego jest
25 mieszkań. Ich podział, spowodowany powojennymi przepisami, był ułatwiony, między innymi przez dwie klatki schodowe,
dwie windy i dwoje drzwi wejściowych. Teraz, aby tu zamieszkać,
nie trzeba mieć tytułu profesora.
□ Kiedy obserwuje się ten dom z ulicy, można dostrzec, jak
w jego czarnych kaflach w szczególny sposób odbija się światło, dając niesamowity efekt. Czy z tym gmachem kojarzą się
jeszcze jakieś inne efekty specjalne?
Jeśli chodzi o kafle to w ciągu dnia odbija się w nich słońce, a wieczorem i w nocy światła samochodów i sygnalizacji świetlnej, co
jest widoczne zarówno dla obserwatorów z ulicy, jak i wewnątrz,
dla lokatorów poszczególnych mieszkań.
O innych efektach specjalnych opowiadał prof. Alosza Awdiejew. Mówił, że kiedy był mieszkańcem tego domu, to podczas
dużego ruchu samochodowego na Alejach nie dało się słuchać
gramofonu, bo przeskakiwała igła. Oprócz tego muzykę zagłuszali
ścigający się po Alejach motocykliści.
W okresie przedwojennym natomiast do efektów specjalnych
można było zaliczyć to, że kiedy w Domu Profesorów jechała
winda, to w sąsiednich domach migało światło
□ A jaki widok rozpościera się z dachu?
■ To widok na cały Kraków – na Wawel, Skałkę, kopiec Kościuszki, Dębniki, Zwierzyniec i całą Krowodrzę.

jest malowanie klatki schodowej – dokumentacja konserwatorska
została już przygotowana. Dom odzyska więc swój dawny blask.
W niektórych mieszkaniach pozostały pierwotne dębowe
parkiety, a także oryginalne dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne
z przeszkleniami. Zachowały się też projektowane przez Wojtyczkę drewniane szafy na brudną bieliznę, a także marmurowe
kominki, których sobie życzyli niektórzy profesorowie, na przykład prof. Jan Olbrycht. Zachowała się także dekoracja na suficie,
wykonana na życzenie tego profesora. Pozostały marmurowe
parapety nad kaloryferami, wykonane na specjalne zamówienie
prof. Chrzanowskiego. W części kuchennej niektórych mieszkań
zachowały się oryginalne biało-pomarańczowe płytki podłogowe.
□ Książka porusza tak wiele różnych wątków związanych
z tym miejscem, a mimo to po zakończeniu czytania odczuwa
się pewien niedosyt.
■ Dom Profesorów UJ na rogu Łobzowskiej i Słowackiego nieustająco intryguje i inspiruje. W każdą historię można sięgnąć
dalej i głębiej. Jest jeszcze tyle drzwi do otwarcia. Tych dawnych
i tych współczesnych. Tyle niezwykłych osób, tyle niewysłuchanych i niezapisanych opowieści, tyle przeoczonych szczegółów...
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

□ Dziś, ze względu na RODO, nie można wymienić nazwisk
obecnych mieszkańców. Ale można powiedzieć, jaki jest
obecnie stan domu?

Paweł Kozioł

■ Wraz z odnowioną w 2009 roku fasadą na zewnątrz
budynku zamontowano iluminację, która wieczorem przyciąga wzrok. Niebawem zakończy się
wymiana instalacji elektrycznej. Planowane

Dom Profesorów UJ
znajdujący się na rogu ul. Łobzowskiej
i al. Słowackiego w Krakowie
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CONVENTIONES

ODESZLI...
Profesor Elżbieta Traple
(28 kwietnia 1947 – 20 sierpnia 2021)

Prof. Elżbieta Traple

między innymi, członkinią komisji i grup
naukowych zajmujących się krajowym
i międzynarodowym prawem autorskim,
wielokrotnie rekomendowaną w polskich

Sang Hyun Cho

rofesor Elżbieta Traple, de domo
Łuczyńska, była moją koleżanką ze
studiów prawniczych na Uniwersytecie
Jagiellońskim w latach 1965–1969.
Zapamiętałem Ją jako osobę przyjazną, uczynną, życzliwą dla innych,
wyrozumiałą. Te cechy charakteru pielęgnowała przez całe życie, służąc radą
ludziom, których napotykała na swojej
drodze, a w szczególności partnerom
z kancelarii prawniczej oraz młodszym
koleżankom i kolegom po fachu. Nigdy
nie odmawiała pomocy.
Profesor Elżbieta Traple zmarła
20 sierpnia 2021. Była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa
cywilnego, a zwłaszcza prawa własności intelektualnej. Z Uniwersytetem
Jagiellońskim związała się w 1965 roku.
Wówczas razem rozpoczęliśmy studia
prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Od 1972 roku zatrudniona była
jako pracownik naukowy w Katedrze
Prawa Cywilnego WPiA UJ. W trakcie
swojej bogatej kariery zawodowej była,

Inga Markert

P
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i zagranicznych rankingach prawników
specjalizujących się w prawie własności
intelektualnej. Uczestniczyła w pracach
międzynarodowych zespołów naukowych
poświęconych tworzeniu modelowych
rozwiązań w zakresie prawa autorskiego
i prawa własności przemysłowej. Przez
wiele lat prowadziła badania w Instytucie
Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor. Ściśle współpracowała też
z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi i pełniła w nich ważne funkcje.
Jest autorką licznych prac i monografii, między innymi Komentarza do Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Systemu prawa prywatnego –
prawo autorskie (jako współautorka), autorką monografii Umowy o eksploatację
utworów w prawie polskim, redaktorką
i współautorką opracowania zbiorowego
Prawo reklamy i promocji, Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne
i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego – tomu poświęconego własności
przemysłowej.

W kraju prof. Elżbieta Traple była
uczestnikiem prac nad projektami ustaw
oraz ekspertem przygotowującym opinie
dla Sejmu i Senatu RP. W okresie przygotowań do akcesji Polski do Unii Europejskiej
brała udział w pracach nad harmonizacją
prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez
Komisję Europejską.
Od 1992 roku wykonywała zawód
adwokata. Była współzałożycielką i starszym partnerem kancelarii Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy.
Symptomatyczne jest to, że o śmierci
prof. Elżbiety Traple jako pierwsze poinformowało Stowarzyszenie Filmowców
Polskich, podkreślając, że była osobą
niezwykle zasłużoną dla polskiego środowiska filmowego jako współautorka
najważniejszych aktów prawnych z tego

zakresu (między innymi pomogła zbudować organizację zbiorowego zarządzania –
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców
Polskich i wspierała filmowców w negocjacjach z podmiotami uchylającymi się od
płacenia należnych tantiem), w tym ustaw
o kinematografii i prawie autorskim.
Kondolencje dla rodziny zmarłej prof.
Elżbiety Traple napłynęły z wielu stron.
Oprócz nas, przyjaciół ze studiów, wyrazy współczucia, między innymi, złożyli:
władze rektorskie UJ, władze dziekańskie
Wydziału Prawa i Administracji UJ, koledzy
i pracownicy z Katedry Prawa Własności
Intelektualnej WPiA oraz pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Cywilnego WPiA.
Wyrazy żalu przekazali przedstawiciele
Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
macierzystej kancelarii Pani Profesor oraz

innych kancelarii prawniczych, środowiska
naukowe w obszarze prawa własności intelektualnej z prawie wszystkich polskich
uniwersytetów oraz z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Słowa współczucia napłynęły
od koleżanek i kolegów z Katedry Prawa
Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Katedry Prawa Własności
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. O Zmarłej pamiętały też
firmy, w których wydawała swoje publikacje
naukowe – Wydawnictwo C.H. Beck oraz
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Zapamiętamy Elżbietę, Panią Profesor,
jako osobę konkretną, mądrą i pomocną.
Żegnaj Elu, spoczywaj w pokoju.

Marian Banach

kolega ze studiów

Redaktor Izabela Pieczara
(8 kwietnia 1955 – 3 września 2021)
września 2021, w wieku 66 lat, zmarła Izabela Pieczara – dziennikarka,
reportażystka i autorka filmów dokumentalnych. Związana najpierw z „Gazetą
Krakowską”, „Echem Krakowa” i „Przekrojem”, a następnie z oddziałem Telewizji
Polskiej w Krakowie, gdzie przez ponad
30 lat zrealizowała prawie 1500 programów,
emitowanych także na antenach ogólnopolskich. Współpracowała również z Polską
Agencją Prasową i Radiem Watykan.
Tworzyła felietony i cykle audycji
poświęconych, między innymi, krakowskim zabytkom i życiu kulturalnemu
miasta oraz środowisku naukowemu,
w szczególności bliskiego Jej sercu Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego była
absolwentką. Zrealizowała, między innymi, „Magazyn Medyczny” (podejmujący
nie tylko problematykę zdrowotną, ale
też patologii społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych), „Poczet Rektorów UJ”,
a także filmy o życiu i twórczości rektora
UJ prof. Franciszka Ziejki oraz prof. Jana
Michalika. Relacjonowała najważniejsze
uniwersyteckie uroczystości, w tym jubi-

www.facebook.com/saipvlo/

3

leusze w latach 2000 i 2014. Jest ponadto
autorką filmów dokumentalnych: Rokoszanin, Siostra Izabela i Leksykon Miast
i Miasteczek. Tworzyła także reportaże,
ukazujące życie duchowe i religijne Małopolan, w tym dotyczące pielgrzymek Jana
Pawła II do ojczyzny.

Pozostawiła po sobie nie tylko dorobek
dziennikarski, lecz – przede wszystkim –
pamięć o Jej empatii, optymizmie i niesieniu
bezinteresownej pomocy wszystkim, którzy
tego potrzebowali. Ostatnie pożegnanie
Izabeli Pieczary odbyło się 10 września na
cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
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Jacek Bednarczyk
– arystokrata wśród fotografów
(2 grudnia 1961 – 1 września 2021)
września 2021, w wieku 59 lat, zmarł
Jacek Bednarczyk – krakowski fotoreporter, od 30 lat związany z Polską
Agencją Prasową (wcześniej Centralną
Agencją Fotograficzną). Dokumentował
najważniejsze wydarzenia odbywające
się w Krakowie i Małopolsce, w tym na
Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie był
częstym gościem. Był zaprzyjaźniony
z redakcją miesięcznika „Alma Mater”.
Jego zdjęcia trafiały do mediów nie tylko
polskich, lecz całego świata. Były, między
innymi, publikowane przez Europejską
Agencję Fotograficzną.
Fotografią prasową zajmował się zawodowo od 1985 roku, stając się klasykiem
w tej dziedzinie. Jego portret zawodowy
wraz z wybranymi zdjęciami znalazł się
w monumentalnej księdze autorstwa Ewy
Kozakiewicz zatytułowanej Opowieści
fotografistów. Praca była jego pasją. Mam
szczęście, że robię to, co lubię. Fotografowanie sprawia mi dużą przyjemność,
więc nie mierzę czasu, jaki spędzam z aparatem. Nie czuję nawet, kiedy pracuję –
mówił w rozmowie z autorką.
Zdjęcia wykonywał, między innymi, podczas 50. rocznicy wyzwolenia
KL Auschwitz-Birkenau, wręczenia
Literackiej Nagrody Nobla Wisławie
Szymborskiej w Sztokholmie, pielgrzymek papieskich do Polski (Jana Pawła
II – 1991, 1995, 1997, 1999, 2002 oraz
Benedykta XVI – 2006), beatyfikacji Jana
Pawła II w Rzymie oraz Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Wykonał także
wiele fotografii z życia prywatnego Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.
Lubił uwieczniać aparatem wydarzenia
kulturalne, szczególnie ukochał balet.
Był wielokrotnie nagradzany, otrzymał,
między innymi, nagrodę prezesa PAP za
całokształt działalności, Brązowy Krzyż
Zasługi – państwowe odznaczenie za zasługi dla państwa i obywateli oraz odznakę
„Zasłużony Działacz Kultury”.
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Marek Lasyk

1

Swoją postawą wyróżniał się w gronie
fotoreporterów, zyskując miano „arystokraty”. Zawsze elegancki i wyważony,
emanujący spokojem i profesjonalizmem,
a pogoda ducha i uśmiech, niezmiennie
mu towarzyszące, udzielały się jego koleżankom i kolegom po fachu w codziennej,

niekiedy bardzo trudnej, pracy. Uczył przy
tym młodszych fotoreporterów szacunku
do zawodu i fotografowanych osób.
Jego największą miłością była żona
Anna i dzieci: Piotr i Agata. Ostatnie pożegnanie Jacka Bednarczyka miało miejsce 10
września 2021 na cmentarzu w Grębałowie.

Jedenasta Sprawiedliwa
Wspomnienie o Lonny Glaser (18 stycznia 1925 – 16 marca 2021)

Ż

adne słowa i żadna miara nie oddadzą w pełni sensu Jej [Lonny Glaser]
pięknego i długiego życia. Każdy z nas jest
jednak świadomy, że w wymiarze życia
otoczonego Bożą łaską Lonny była i na
zawsze pozostanie wielką kobietą. Wiedeński biskup Helmut Krätzl, wieloletni
prezydent „Janineum”, nazwał Lonny budowniczą mostόw. Była człowiekiem sprawiedliwym – w sensie jednego z klasykόw
literatury, Dziesięciu sprawiedliwych.
W zasadzie powinno się zaliczyć Ją do
tego grona jako „jedenastą sprawiedliwą”.
Była Polką i Austriaczką, mówiła:
Kocham Austrię i kocham Polskę. Nigdy
nie rozstrzygnęłam do końca, który z tych
krajów kocham bardziej. Jej perspektywy,
Jej horyzonty, a przede wszystkim Jej serce
były jednak zawsze większe i wykraczały
daleko poza miłość do Austrii i Polski.
W młodości Jej marzeniem była praca
w krajach Trzeciego Świata: konkretna
pomoc w kierunku promowania odpowiedzialnej samorządności.
Była człowiekiem wierzącym i swoje życie całkowicie zawierzyła Bogu.
Wiara była fundamentem Jej jestestwa
i motywem przewodnim niestrudzonego
działania. Kościół natomiast był Jej ojczyzną, co nie znaczyło jednak, że chciała
czy potrafiła zaakceptować wszystko, co
dzieje się w Kościele; nie każdy kierunek
rozwoju Kościoła i nie każdy decydent
czy hierarcha zyskiwał Jej aprobatę. Do
końca zachowała zdolność krytycznego
spojrzenia. Nieprzejednanie, uproszczenia czy banalizowanie – to nie był ani Jej
język, ani Jej kultura życia.
Fot. Janineum

Wizyta przedstawicieli „Janineum” u ojca superiora Karla Schauera w Mariazell, od lewej:
Lonny Glaser, o. Karl Schauer, abp Józef Życiński, bp Helmut Krötzl; 1993

Była osobą pełną ducha, wykształconą i mądrą. Na obszerne rozprawy
czy szeroko zakrojone badania naukowe
zabrakło czasu i funduszy. Jednak Jej
rozmówcami byli naukowcy, uczeni i artyści, osoby wykształcone i prości ludzie,
przede wszystkim ludzie młodzi, ktόrym
dane jest planowanie i kształtowanie
przyszłości.
Nie bała się ludzi, od strachu zawsze
większa była Jej wiara w dobro, w dobrych ludzi i w nieskończenie dobrego
Boga. Nie była przekupna, nie była podatna na żadne formy szantażu czy próby
uzależnienia. [...]
Trudne strony życia ludzkiego nie
były Jej obce. Dane Jej było – może
bardziej niż innym – poznać życie także
od strony jego bezbronności i kruchości,
w sytuacji pozbawienia ojczyzny, w realiach wojny i wzajemnej nienawiści.
Jedynie w kontekście tych doświadczeń
można zrozumieć Jej niezłomną wolę
pojednania i przebaczenia. Zapewne
niewiele osób wie, że na początku swej
drogi życiowej działała na rzecz kobiet
zmuszanych do prostytucji. Wspierała
te kobiety i pomagała im – a w zamian
bardzo wiele od nich otrzymała, co sama
podkreślała w licznych rozmowach. [...]

Spotkanie z kardynałem Franzem Königiem,
od lewej: stypendystka „Janineum” z Ukrainy
Elena Stahowska, Lonny Glaser; Wiedeń,
ok. 2000

Na bazie skromnych przysługujących
Jej środków obdarzyła pomocą wielką
rzeszę ludzi – nie tylko ponad sześć tysięcy stypendystów, ale także wielu, wielu
innych. [...]
Była zawsze rzeczniczką przyszłości
i dopomogła odnaleźć drogę z życiowych
„grobowców”: z mogił zniewolenia,
z grobu żelaznej kurtyny, z mroku braku
perspektyw, z przepaści prawdziwej rozpaczy. [...]
Lonny z pewnością mogłaby powtórzyć słowa swego niezapomnianego
współtowarzysza i przyjaciela, urodzonego trzy lata wcześniej prof. Władysława
Bartoszewskiego: Pokolenie, do którego
należę, widziało na własne oczy mury
i druty kolczaste, które dzieliły ludzi: mury
gett, mur przez długie lata przebiegający
przez serce Jerozolimy i mur dzielący Berlin. Wydaje się, że najważniejszą sprawą
jest popieranie wszystkiego, co ludzi łączy,
oraz przezwyciężanie tego, co ludzi, często
wbrew ich woli, dzieli. [...]

o. Karl Schauer OSB
Fragment homilii wygłoszonej podczas mszy w intencji Lonny Glaser, w katedrze św. Szczepana w Wiedniu, 12 kwietnia 2021. Tłumaczenie z języka niemieckiego: Barbara Kortus-Turski
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Co zawdzięczamy Lonny Glaser
onny Glaser, osoba niezwykle zasłużona dla Europy, a szczególnie dla Polski
i Austrii, zmarła w Wiedniu 16
marca 2021. Swoje długie życie
poświęciła jednoczeniu się Europejczyków, budowie mostów
między narodami tak bardzo dotkniętymi w czasie drugiej wojny
światowej. W wygłoszonym 5
grudnia 1991 w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu wykładzie
poświęconym Polsce jako krajowi i jego obywatelom w oczach
Austriaków Lonny Glaser powiedziała: Mieć dwa kraje jako
ojczyzny to wielkie wzbogacenie
życia, nawet wtedy, gdy nie uniknie się konfliktów. Dla tej, patrząc
z punktu widzenia narodowości,
Austriaczki, zarówno Austria,
jak i Polska były Jej ojczyznami.
Jedno i drugie państwo było Jej
miłością. Dla zbliżenia narodów
tworzących te państwa poświęciła swoje aktywne życie.
Lonny Glaser urodziła się
18 stycznia 1925 w Bielsku.
Rodzina ojca od XVIII wieku
zamieszkiwała w Wiedniu. Rodzina matki miała hiszpańskie
korzenie. Dziadkowie byli zatrudnieni
w dobrach habsburskich w Żywcu. Pozostali po pierwszej wojnie światowej, jak
i rodzina Habsburgów, w Polsce. Wczesne dzieciństwo Lonny Glaser spędziła
u dziadków w Makowie Podhalańskim,
skąd, po sprzedaniu sporego majątku,
dziadkowie przenieśli się z wnuczką do
Wiednia. Opiekunka małej Lonny – Polka
towarzyszyła Jej w tych przenosinach.
W swoich wspomnieniach Lonny Glaser
poświęca tej osobie dużo miejsca. Świetną
znajomość języka polskiego zawdzięczała
także w niemałym stopniu polskiej opiekunce. Po kilkuletnim pobycie w Wiedniu, w 1933 roku powróciła do Makowa
Podhalańskiego i w tym beskidzkim miasteczku uczęszczała do szkoły. Gimnazjum
kończyła w Bielsku, w polskiej szkole
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr
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wolnością. Miała okazję osobistej rozmowy z prymasem Polski
kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Rozmowa ta miała miejsce
w warszawskiej siedzibie prymasów Polski przy ul. Miodowej
dwa miesiące po opuszczeniu
przez Prymasa miejsca swojego
internowania w Komańczy. Jak
sama mówiła, ta krótka rozmowa
wyznaczyła kierunek przyszłej
działalności. Zadała Prymasowi
pytanie, jak Austriacy mogliby
pomóc społeczeństwu polskiemu. Prymas odpowiedział, że
bardzo ważne byłoby utrzymanie
łączności, szczególnie inteligencji
polskiej, z kulturą zachodnią, do
której przecież Polacy należą. Po
powrocie do Wiednia Lonny Glaser, z poparciem kardynała Franza
Königa, zorganizowała Fundację
„Janineum” (nazwaną później Instytutem „Janineum”). Ta nazwa
była uczczeniem siostry Janiny
Wizor – nauczycielki i opiekunki
w czasie wojny w Bielsku. Celem
„Janineum” było umożliwienie
Polakom pobytu w Wiedniu, dającego szansę kontynuowania studiów, nawiązywania naukowych
lub artystycznych kontaktów. Od początku
lat 60. do 2010 roku ze stypendium „Janineum” skorzystało około 6 tysięcy osób
z 28 krajów, w tym znacznie przewyższająca pozostałe nacje liczba Polek i Polaków.
Środki finansowe na akcję stypendialną
i inne akcje pomocowe pochodziły w dużej
części z pomocy episkopatów Austrii i Niemiec, a także ze źródeł prywatnych, które
umiała angażować do wsparcia Instytutu
Lonny Glaser.
Instytut „Janineum” przez kilkanaście
lat, do 1974 roku, wspomagał byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Trzeba też
koniecznie przypomnieć bardzo poważny
wkład Instytutu „Janineum” w pomoc
Polakom w okresie stanu wojennego wprowadzonego w grudniu 1981 roku, i w latach
późniejszych. Uchylenie stanu wojennego
w 1983 roku nie spowodowało poprawy
Janineum
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Pomoc „Janineum” dla Polski, Lonny Glaser
przy załadunku darów; Wiedeń 1983

Szkolnych de Notre Dame. Przebywała
w szkolnym internacie prawie do zakończenia wojny. W czasie nauki w okresie
okupacji była pod opieką nauczycielki
– polskiej zakonnicy Janiny Wizor, współpracującej z ruchem oporu. Ta osoba miała
decydujący wpływ na ukształtowanie osobowości Lonny. W ostatnich tygodniach
wojny Lonny Glaser, nie bez pomocy
polskiego ruchu oporu, dotarła do Wiednia.
Pierwszy raz po wojnie do Polski przybyła
w 1956 roku. Była wtedy pod wrażeniem
siły oporu społeczeństwa polskiego przed
komunistycznym naciskiem. Wspominała
o odczuciu, jakie odniosła przy przekraczaniu wówczas kolejowej granicy między
Czechosłowacją i Polską. Myślała, w oparciu o warunki przekraczania granicy, że
opuszcza państwo zniewolone i wjeżdża
do kraju cieszącego się znacznie większą

Fot. Janineum

ciężkiej sytuacji materialnej. W latach
1980–1984 zostały zorganizowane 94
transporty żywności, środków potrzebnych
do codziennego życia, a także lekarstw,
których brak był bardzo dolegliwy.
Byłem dwukrotnie stypendystą „Janineum”: w 1985 i 1988 roku. W późniejszym
okresie, już za czasów niepodległej Polski,
wielokrotnie, już nie jako stypendysta,
przebywałem w Wiedniu, mając stałe
serdeczne kontakty z Lonny oraz Anną
Glaser, przybraną córką Lonny i jej prawą
ręką w prowadzeniu Fundacji, a później
Instytutu „Janineum”. Mogę więc opisać
moje wrażenia z pobytów w Wiedniu jako
stypendysty. Pobyty stypendialne stwarzały
warunki do pracy naukowej i nie tylko.
Można było w czasie pobytu nawiązać
bliskie kontakty z profesorami wiedeńskich uczelni. Stypendyści mogli korzystać
z bezpłatnych wejściówek do wszystkich
muzeów wiedeńskich. Można sobie wyobrazić, jaka to była dla nas przygoda ze
sztuką. Panie Lonny i Anna Glaser umożliwiały stypendystom kontakty z wieloma
czołowymi przedstawicielami austriackiego
środowiska naukowego, życia politycznego, osobami ze świata kultury, a także
z duchownymi episkopatu austriackiego,
wspierającego „Janineum” finansowo.
Były te spotkania niezwykle rozwijające
dla przyjezdnych z jeszcze komunistycznej
Polski i innych państw.
Jednocześnie otrzymywało stypendium
kilkanaście osób. Korzystały z dwóch mieszkań w centrum Wiednia, którymi dysponował Instytut. Wartością samą w sobie była
możliwość kontaktów z osobami z różnych
środowisk naukowych i artystycznych, nie

tylko z Polski, ale także
z innych krajów tzw. demokracji ludowej.
Wiele osób korzystało z pomocy „Janineum”
w dostępie do wiedeńskich
lekarzy i uzyskania medycznej porady lub nawet
z możliwości przeprowadzenia zabiegu trudno dostępnego w polskich warunkach. Jestem przykładem
takiego wsparcia. W 1991
roku dzięki pomocy Lonny Glaser przeszedłem
konieczną operację serca.
Zawdzięczam więc bardzo
wiele „Janineum” i osobiWycieczka stypendystów „Janineum” w Alpy,
ście Lonny Glaser. Takich
trzecia z lewej stoi Lonny Glaser; 1980
osób, które mają doświadskich stypendystów „Janineum” większość
czenia podobne do moich, jest bardzo dużo.
Działalność Lonny Glaser została do- stanowiły osoby związane z Uniwersyteceniona po 1990 roku orderami i odznacze- tem Jagiellońskim. W 1991 roku Senat UJ
niami polskimi i nadawanymi przez władze przyznał Lonny Glaser medal Merentibus.
innych państw oraz instytucji europejskich. W 2008 roku została doktorem honoris
Podkreślały one znaczące przyczynienie causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze
się tej niezwykłej osoby do tworzenia względu na już podeszły wiek Uhonorowaw Europie atmosfery służącej wzajemnemu nej uroczystość nadania tytułu odbyła się
zbliżeniu się społeczeństw poszczególnych w Wiedniu przy Alserstrasse 20, w mieszpaństw, poznawaniu ich kultury i osiągnięć kaniu należącym do Instytutu, dobrze
znanym stypendystom i innym osobom
w różnych dziedzinach.
W 1993 roku prezydent Rzeczpospolitej odwiedzającym „Janineum”. Przybrana
Polskiej Lech Wałęsa przyznał Lonny Gla- córka Anna Glaser także otrzymała,
ser Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. decyzją Senatu UJ, medal Merentibus.
Uroczystość nadania tego orderu odbyła Udział w tym wyjątkowym zdarzeniu
się w ambasadzie w Wiedniu. Wręczał go brali rektor UJ prof. Karol Musioł i liczni
przedstawiciele Senatu oraz zaproszeni goambasador RP Władysław Bartoszewski.
Także Uniwersytet Jagielloński był ście, między innymi kardynał Franciszek
dłużnikiem Lonny Glaser. Spośród pol- Macharski. Ja również byłem zaszczycony
możliwością uczestniczenia w nim.
W gronie osób związanych z Instytutem „Janineum” odejście Lonny Glaser jest
odbierane jako wielka strata – osoby nie
tylko zasłużonej dla Polski, Austrii i Europy, ale także osoby bardzo bliskiej dla
tych, którzy mieli z nią nie tylko przelotny
kontakt. Można to było zaobserwować
w czasie uroczystości pogrzebowej w katedrze św. Stefana w Wiedniu. Wiedeńczycy, osoby przybyłe z Polski i z innych
krajów Europy, uczestniczące bezpośrednio w uroczystościach pogrzebowych albo
korzystające z mediów elektronicznych,
złożyli wyrazy wielkiej wdzięczności i podziękowania Lonny Glaser za tak wielkie
zasługi dla wielu Europejczyków.

Spotkanie dyskusyjne stypendystów „Janineum” z Wilfriedem Marbachem (trzeci od lewej),
Lonny Glaser (w środku) oraz księdzem prof. Józefem Tischnerem (piąty od lewej); Rauris, Alpy, 1977

Andrzej Zoll

Wydział Prawa i Administracji UJ
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Pamięci prof. Witolda Kieżuna
(5 lutego 1922 – 12 czerwca 2021)

zukając słów odpowiednich dla
opisania prof. Witolda Kieżuna, natknęliśmy się na recenzję Jego powieści
Niezapomniane twarze, pióra wybitnego
polskiego poety Zbigniewa Herberta,
zresztą przyjaciela i kolegi Profesora
z czasów studenckich. Głównym bohaterem powieści jest Teofil – wydaje się,
że to alter ego autora, o którym Herbert
napisał tak: Teofil to ktoś z pokolenia
„Kolumbów”. Przeżył wszystko, co było
losem jego rocznika: wojnę, okupację,
Powstanie Warszawskie, więzienie, gułag, wiele lat zniewolenia przez Związek
Radziecki. Stale poszukujący prawdy, dążący do obiektywizmu, spotykał w swoim
niezwykłym życiu ludzi różnego pokroju.
Byli jego kolegami, towarzyszami broni,
przełożonymi, podwładnymi lub po prostu
znajomymi. Niektórzy spośród nich trwale
zapisali się w jego pamięci. Opowieść
o nich spisał przyjaciel Teofila, prof.
Witold Kieżun, polski prakseolog, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich,
autor wielu dzieł naukowych publikowanych w kraju i za granicą.
Te słowa Zbigniewa Herberta pokazują, że prof. Kieżun właściwie mógłby dziś
– tak, jak onegdaj Horacy – powiedzieć:
Exegi monumentum aere perennius. Ale
On tego już nie uczyni. Nie uczynił tego
także za życia, był na to zbyt skromny.
Słowa Herberta potrzebne były nam też
do tego, by sięgnąć do istoty dzieła naukowego Profesora, bo choć Herbert nie jest
naukowcem, to w sposób lapidarny utrafił
w samo sedno rzeczy, pisząc o swoim
przyjacielu, że jest to polski prakseolog
wykładowca na uniwersytetach amerykańskich, autor wielu dzieł naukowych
publikowanych w kraju i za granicą. Zbigniew Herbert, opisując przyjaciela z lat
studenckich, użył czasu teraźniejszego,
nam pozostał jedynie czas przeszły.
Kiedy odchodzą wielcy uczeni, wybitni Polacy, nasz świat staje się uboż-
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Prof. Witold Kieżun podczas przemówienia w Auditorium Maximum, 14 maja 2014

szy. Uboższy o to, co jeszcze mogliby
napisać, czego jeszcze mogliby dokonać.
Bez wątpienia dotyczy to także prof.
Witolda Kieżuna. Gdyby żył Zbigniew
Herbert, na wieść o Jego śmieci pewnie
by westchnął: Dożył sędziwego wieku
i los dał mu spokojną śmierć1. To prawda
– do setnych urodzin Profesora zabrakło
ledwie ośmiu miesięcy. Miały się one
odbyć w warszawskim Bristolu. Profesor
zawczasu zapraszał swoich przyjaciół
i serdecznych znajomych. Myśl o takim
spotkaniu prawdziwie Go cieszyła. Kiedy
pandemia zerwała kontakty osobiste, to
za każdym razem w rozmowach telefonicznych przypominał o zaproszeniu na
setne urodziny. Stało się inaczej, więc
my – przyjaciele, znajomi, następcy
Profesora w Jego robocie naukowej,
winniśmy Mu te urodziny wyprawić.
Niżej podpisani zobowiązują się, że
6 lutego 2022 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim odbędą się uroczystości
będące hołdem dla tego wybitnego
uczonego, dla jego dzieła naukowego
i bohaterskich dokonań. Nasze dzisiejsze
wspomnienia o Profesorze niechaj będą
zapowiedzią tych zdarzeń przyszłych.

RODOWÓD PROFESORA
Witold Kieżun urodził się 5 lutego 1922
w Wilnie. Oboje rodzice byli lekarzami:
ojciec lekarzem – najpierw wojskowym,
a potem gimnazjalnym, a matka stomatologiem. Zarówno matka, jak i ojciec pochodzili ze szlacheckich rodów litewskich,
które się spolonizowały i wydały wielu
patriotów, w tym postaci, które zapisały się
złotymi zgłoskami w historii Polski. W autobiograficznej książce Magdulka i cały
świat2 Witold Kieżun powiada: Mój kuzyn,
prof. Aleksander Gieysztor, znalazł w archiwum w Mińsku Litewskim opis w języku
starosłowiańskim bitwy pod Grunwaldem.
Jest tam wymieniony jeden z dowódców
oddziału litewskiego Vytautas Kieżunas,
być może był to mój przodek 3. W dokumentach pochodzących z XVII wieku przodkowie Profesora noszą już nazwisko Kieżun polskiego herbu Jezierza. Mężczyźni z rodu Kieżunów byli postawni.
Profesor z niejakim żalem opowiadał, że
jego ojciec miał 195 centymetrów wzrostu,
a on jedynie 190 centymetrów. Ale nie
wzrost decydował o postawie kolejnych
pokoleń rodu względem Polski, a szczery

Wikimedia.org

patriotyzm, dokumentowany nie słowami, a czynami. Dziadek Profesora, Józef
Jezierza-Kieżun, jako siedemnastolatek
wziął udział w postaniu styczniowym
1863 roku, za co został dożywotnio skazany na zesłanie na Syberię, do Tomska.
Po dwudziestu latach go ułaskawiono, ale
nie pozwolono wrócić na Litwę. Otrzymał
nakaz osiedlenia na Kaukazie i tam, w Tbilisi, urodził się ojciec Profesora, również
Witold. Losy ojca Profesora, a także Jego
stryja Jana w Rosji carskiej, a potem
bolszewickiej i ucieczka do niepodległej
Polski to właściwie gotowy materiał na
scenariusz sensacyjnego filmu. Biografia
prof. Witolda Kieżuna jest w zasadzie
odwzorowaniem losów jego przodków.
Z jednej strony to powód do dumy, że
Profesor podejmował właściwe wybory,
nawet kiedy na szali trzeba było położyć
własne życie, a z drugiej – powód do zadumy, dlaczego kolejne pokolenia Polaków,
zamiast pracować i pomnażać bogactwo
naszej ojczyzny, były zmuszone do ofiary
krwi w obronie jej niepodległości.
Dzieciństwo i młodość prof. Kieżuna
nie były usłane różami. Jego matka po
śmierci syna, a potem męża pogrążyła
się w obezwładniającym smutku, przestała pracować, a tym samym rodzina
popadła w tarapaty finansowe. Dopiero
pomoc rodziny i wyjazd do Warszawy
przywróciły jako taką stabilność, choć
dalej trzeba było zaciskać pasa, bo pensja lekarza stomatologii w warszawskiej
Kasie Chorych była niewielka. Sytuacja
poprawiła się, kiedy po trzech latach
pobytu w Warszawie pani Kieżunowej
udało się otworzyć prywatną praktykę
dentystyczną. Młody Witold uczęszczał
do gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, które
ukończył w 1939 roku. W tamtym czasie
pobierał także naukę gry na fortepianie,
ale Jego ewentualną przyszłą karierę
pianisty przekreśliła kontuzja odniesiona
w powstaniu warszawskim.
Okupacja hitlerowska oznaczała dla
Witolda Kieżuna bezwzględny nakaz
walki z okupantami. Działalność konspiracyjną rozpoczął już w 1939 roku. Z czasem
został żołnierzem batalionu „Karpaty”,
a potem „Gustaw” – należących do legendarnego zgrupowania pułku Baszta. Jako
kapral podchorąży obrał sobie pseudonim
„Wypad” i 1 sierpnia 1944 rozpoczął swój
powstańczy szlak bojowy. Uczestniczył,
między innymi, w zwycięskim szturmie na
Pocztę Główną i Komendę Policji. W Mu-

Witold Kieżun po zdobyciu Komendy Głównej Policji (przy Krakowskim Przedmieściu 1)
podczas powstania warszawskiego; 23 sierpnia 1944

zeum Powstania Warszawskiego znajduje
się duże zdjęcie przedstawiające młodego Witolda, ubranego w mundur i hełm
z biało-czerwoną opaską. Powstaniec na
zdjęciu szeroko się uśmiecha. Właśnie
zdobył niewielki arsenał, a zdobyta na
wrogu broń wzmocni siłę powstańczego
ognia. Mógł podczas tej walki zginąć, ale
nie zginął. A przy tym wziął do niewoli
14 jeńców, zdobył 14 karabinów i 2000
sztuk amunicji. I dokonał tego samodzielnie. Nic dziwnego, że szybko awansował
do stopnia podporucznika, a generał Tadeusz Bór-Komorowski udekorował dwudziestodwuletniego powstańca Krzyżem
Walecznych. Kilka tygodni później, za
kolejne akty męstwa, zawiesił na Jego piersi Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari.
Te odznaczenia pozostały dla przyszłego
Profesora relikwiami do końca życia.
Po klęsce powstania uciekł z transportu do obozu jenieckiego i przedostał się
do Krakowa. Tu jednak został w marcu
1945 roku aresztowany przez NKWD.
Był brutalnie przesłuchiwany, ale nikogo
nie wydał i do niczego się nie przyznał.
W maju 1945 roku został wywieziony
najpierw na Syberię, a potem do gułagu
w Krasnowodsku. Cudem udało Mu
się przeżyć. Ze skutkami wielu chorób,
a zwłaszcza beri-beri, będzie się zmagał
do śmierci. W 1946 roku został przekazany
polskiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa
Publicznego.
Po powrocie do Polski, jako „element
podejrzany” dla władzy komunistycznej,
został osadzony w obozie pracy MBP. Po
wyjściu z obozu postanowił kontynuować

naukę w Krakowie. Swoje trzyletnie
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
(1946–1949) wspominał jako znaczący
okres Jego życia. Dał temu wyraz w książce autobiograficznej (Magdulka i cały
świat4). Wskazał w niej na trzy powody tej
istotności: 1. Zbigniew Herbert – kolega ze
studiów, 2. wybitne osobowości Krakowa,
które dane Mu było spotkać, 3. życzliwa
atmosfera w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Powód pierwszy. Podczas studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim Profesor
poznał Zbigniewa Herberta – w opinii
Profesora i nie tylko Jego najwybitniejszego poetę Polski powojennej. We wspomnieniach tak opisuje początek przyjaźni
z Herbertem: Studiował on na tym samym
roku i miałem możność często spotykać go
na uczelni. Wkrótce okazało się, że obaj
mamy podobną pasję poetycką i młodzieńczą fascynację „poszukiwania prawdy”.
Interesowała go bardzo sfera moich przeżyć obozowych, analiza postawy więźniów,
osobisty stosunek do śmiertelnego zagrożenia. Również Powstanie Warszawskie było
często tematem naszych rozmów. Miałem
wówczas jeszcze młodzieńczą łatwość
wyrażania się językiem poezji, napisałem
sporo wierszy typu wspomnieniowego
z okresu uwięzienia. Traktowałem tę
dość prymitywną twórczość jako swoistą
zabawę, podobnie jak wówczas Herbert.
Łączyła nas nie tylko jednoznacznie krytyczna postawa w stosunku do postępującej
sowietyzacji kraju, ale także swoista pasja
filozoficzna.
I tu pojawia się drugi powód estymy,
jaką darzył prof. Kieżun Uniwersytet Ja-
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Archiwum rodziny Witolda Kieżuna

Witold i Danuta Kieżunowie; 2010

gielloński: wybitne postaci, jakie poznał
w czasie studiów w Krakowie. W owym
czasie chodził razem z Herbertem na
wykłady prof. Romana Ingardena. Fascynował ich jego Spór o istnienie świata
oraz zagadnienia aksjologiczne.
Za sprawą kontaktów ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” poznał
młody Witold Kieżun Jerzego Turowicza,
Antoniego Gołubiewa, Pawła Jasienicę
i Stanisława Stommę. W 1949 roku
redaktor Turowicz zaprosił młodego
studenta Kieżuna do domu wypoczynkowego dla księży w Kuźnicach, tzw.
Księżówki, gdzie dane Mu było poznać
księdza Karola Wojtyłę, który właśnie był
wrócił ze studiów w Watykanie. Okazało
się, że mają wspólnych znajomych z Teatru Rapsodycznego. Przyszłego Ojca
Świętego żywo interesowały przeżycia
Witolda Kieżuna z radzieckiego gułagu.
Kolejne ich spotkanie odbyło się w Burundi, w 1990 roku. Ojciec Święty doskonale pamiętał to spotkanie sprzed lat i ich
wspólną podróż na Kasprowy Wierch5.
I wreszcie trzeci powód serdecznych
związków Profesora z Jego macierzystą
Uczelnią to moment, kiedy – jak sam
wspomina – po powrocie z obozu i wyjaśnieniu w kancelarii Uniwersytetu
Jagiellońskiego przyczyny dwuletniej
nieobecności stałem się obiektem powszechnej życzliwości6.
Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pracę w Narodowym
Banku Polskim i został doktorantem prof.
Jana Zieleniewskiego. Pisał dysertację
doktorską o usprawnianiu pracy dyrektora,
na podstawie której w 1964 roku uzyskał
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stopień doktora w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pięć lat później odbyło
się jego kolokwium habilitacyjne. W 1971
roku, po przejściu prof. Zieleniewskiego
na emeryturę, został kierownikiem Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk.
Jednak dwa lata później, na wniosek
tamtejszej POP PZPR, został usunięty
z tego stanowiska. Rozpoczął pracę na
Uniwersytecie Warszawskim jako kierownik Zakładu Teorii Organizacji.
W 1975 roku uzyskał tytuł naukowy
profesora. Od 1980 roku wykładał na
uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich (głównie w Filadelfii, Pittsburghu
i Montrealu), ale także w krajach Europy
Zachodniej i Afryki. Jego wiedza zyskiwała coraz większe uznanie międzynarodowe. Był kierownikiem projektu
pomocowego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rwandzie i Burundi, a także
ekspertem rządowym w Burkina Faso.
Służył swoją wiedzą i doświadczeniem
przy tworzeniu nowoczesnych struktur
organizacyjnych.
W 2014 roku pojawiły się w niektórych tytułach prasowych głosy, że
prof. Witold Kieżun współpracował z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Te
oskarżenia boleśnie Go dotknęły. Według
relacji jego bliskich próbował odebrać
sobie życie, ale potem zabrał się za przygotowanie publikacji, w której chciał dać
odpór oskarżycielom. Nie zdążył. Zresztą
nigdy nie ukrywał, że Służba Bezpieczeństwa PRL go nagabywała. Zanim zaczęła
się na dobre Jego praca naukowa, tuż po
ukończeniu studiów na UJ, w 1949 roku,
został zatrudniony w centrali Narodowe-

go Banku Polskiego, a następnie kierował
IX oddziałem miejskim NBP w Warszawie. Wyniesione z tej pracy doświadczenia
oraz przeprowadzone badania pozwoliły
Mu przygotować publikacje poświęcone
organizacji pracy własnej kadry kierowniczej. Trzeba jednak pamiętać, że w PRL
osoba kierująca jakąkolwiek placówką
miała obowiązek spotykać się cyklicznie
z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa. I takie też spotkania odbywał
prof. Witold Kieżun. A czy to, co w raportach z tych rozmów napisali przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa PRL,
jest prawdą czy nie – pewnie na zawsze
pozostanie tajemnicą owych „smutnych
panów”. Mądra Księga powiada: „Po
owocach ich poznacie”. Święte słowa.
Dzieło życia prof. Witolda Kieżuna jest
ogromne i zasługuje na szacunek. Nic
też dziwnego, że za swe osiągnięcia
prof. Kieżun był honorowany najwyższymi
odznaczeniami. Otrzymał, między innymi,
Krzyż Komandorski i Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej,
Krzyż Powstania Warszawskiego oraz te,
które są jedynie udziałem nielicznych:
Krzyż Virtuti Militari i Krzyż Walecznych.
Ta skrótowa z konieczności charakterystyka sylwetki i dorobku twórczego
Profesora byłyby niepełna, gdyby nie
wspomnieć o jeszcze jednej kwestii:
Jego dzieła nie da się zamknąć jedynie
w naukowych ramach. Profesor Kieżun
to także artysta w najlepszym tego słowa
znaczeniu: pisał wiersze, komponował,
uprawiał publicystykę. W Jego dorobku
znajdują się książki wspomnieniowe,
publicystyczne, jak choćby Okruchy
wspomnień AK, Niezapomniane twarze
czy Dobre państwo. Zbigniew Herbert
o Jego prozie zawartej w zbiorze opowiadań Niezapomniane twarze napisał,
że jest nasycona wszystkimi zapachami,
smakami, kolorami ziemi, mimo szczupłej
objętości sprawia wrażenie ogromnego,
apokaliptycznego fresku z narodowej
Kaplicy Sykstyńskiej.
Życiorys prof. Kieżuna to właściwie
gotowy scenariusz na fascynujący film
o polskich dziejach ostatniego stulecia.
Aż dziw bierze, że nikt dotąd nie wpadł
na pomysł, by pokazać życie i dzieło tego
wybitnego Uczonego, wielkiego Polaka.
JEGO DOKONANIA NAUKOWE
Mistrz i nauczyciel prof. Witolda
Kieżuna – inny wybitny polski uczony,

jest on zaiste imponujący. Składa się na
niego ponad 400 publikacji, w tym ponad
82 monografie, oraz podręczniki i skrypty.
Jednak każda próba całościowej oceny
dorobku Profesora skazana jest z góry na
niepowodzenie, jest on bowiem tak bogaty,
tak różnorodny, o tak wysokich walorach
poznawczych, metodologicznych i aplikacyjnych, że nie da się go włożyć do jednej
szuflady. Ale to, co wydaje się cechą dominującą w dziele naukowym Profesora,
to przewijające się w wielu myślach ujęcie
prakseologiczne badanych zagadnień. To
pozwalało Mu także łączyć na najwyższym
poziomie doświadczenie praktyczne z refleksją teoretyczną. Przy tym należy z całą
mocą podkreślić, że nigdy nie zabrakło
prof. Kieżunowi w Jego rozważaniach
busoli moralnej, bo prakseologia – co
powtarzał za swoim mistrzem Tadeuszem
Kotarbińskim – to sprawność czynu rozumiana jako osiągnięcie zamierzonego
celu przy minimum kosztów materialnych
i moralnych, ale z poszanowaniem zasad
etycznych, bo bez tego wyznacznika na
przykład obóz w Auschwitz mógłby być
uznany za wzór sprawności9.
Zatem, jeżeli spojrzeć na dzieło naukowe prof. Kieżuna w takim ujęciu, to można
uznać je za posadowione na gruncie prakseologicznym. Zwłaszcza jeśli weźmie się
pod uwagę jedną z najprostszych, ale i najpiękniejszych definicji prakseologii, że jest
to nauka o robieniu rzeczy we właściwy
sposób. Spoglądając na dorobek naukowy
Profesora, należy stwierdzić, że wszystko,
czego dokonał, zostało zrobione we właściwy sposób. To była po prostu dobra
naukowa robota! Jako uczeń profesorów
Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego przejął od swoich mistrzów naukowe dzieło i znakomicie je rozwinął. Przywołajmy kilka faktów, które pozwolą –
w sposób choćby skrótowy – nakreślić
sylwetkę i dorobek naukowy Profesora.
Podstawową tezą dysertacji była idea
humanizacji pracy. Podkreślamy ten humanizm w sposób szczególny, bo jest on
bliski tożsamości Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej naszej Uczelni,
który z inicjatywy prof. Barbary Kożuch
wystąpił o nadanie prof. Kieżunowi najwyższej godności akademickiej. Całe lata
Wydział ten – jako jedyny w Polsce – posiadał pełnię praw akademickich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w dziedzinie
nauk humanistycznych.
W latach 60. ukazał się szereg publikacji będących owocem kolejnych badań
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Tadeusz Kotarbiński, w Traktacie o dobrej
robocie przywołał myśl Wojciecha Jastrzębowskiego: Znać drogę, a nie iść wedle
niej to gorzej, niż błąkać się po bezdrożach7. Dla wykonania tego zadania – ujmując rzecz prakseologicznie – potrzebne
są: „umienie”, „możność”, „krzepkość”,
„zdatność”, ale nade wszystko „zacność”.
Ta ostatnia cecha – jak powiada Kotarbiński – winna być rozumiana w sensie etycznym, gdyż praca wymaga łączenia świata
zewnętrznego, czyli ziemi i należących do
niej rzeczy, oraz świata wewnętrznego,
na który składają się nasze siły żywotne.
Tej „zacności”, tych „sił żywotnych” nigdy prof. Kieżunowi nie zabrakło, nawet
w najtrudniejszych życiowych terminach,
nawet w obliczu utraty życia. Tak było
w czasie Powstania Warszawskiego,
tak było w sowieckim gułagu, tak było
w czasach komunistycznej dyktatury i tak
było później. Ostatnie książki profesora, Drogi i bezdroża polskich przemian
(2011) i Patologia transformacji (2012
i 2013), przynoszą Jego czasami gorzką,
ale jakże wnikliwą refleksję dotyczącą
ostatniego ćwierćwiecza i przemian, które
dokonały się w naszym kraju. Ktoś taki jak
prof. Kieżun miał pełne prawo, by wytykać
nam błędy, które na tej drodze popełniliśmy. Nie czynił tego bowiem z malkontenctwa, ale z umiłowania ojczyzny, której
dobro i pomyślny rozwój zawsze leżały
Mu na sercu.
Profesor Kieżun wskazywał na rozmaite błędy: i te małe, i te wielkie, które
czasami urastały do rozmiarów patologii.
Dla przykładu, pisał, że w okresie od
1990 do 1998 roku polska administracja
centralna rozrosła się z 46 tysięcy do
126,3 tysiąca pracowników. Wskazywał,
że przykład czteroszczeblowej struktury
organizacyjnej w Warszawie z 779 radnymi
jest niewątpliwie swoistym negatywnym
rekordem światowym8.
W słowa prof. Kieżuna wsłuchują
się uważanie uczeni i studenci, teoretycy
zarządzania i menedżerowie. Niestety, nie
robią tego politycy, bo gdyby to czynili,
to przegoniliby precz z naszej ojczyzny
rozmaite patologie razem z czterema jeźdźcami Apokalipsy polskiej biurokracji, czyli
gigantomanią, luksusomanią, korupcją
i arogancją władzy – tak wnikliwie wskazane i opisane przez Profesora.
Jego dzieła naukowe wzbudzały zawsze żywy oddźwięk. Olśniewały precyzją
wywodu i urodą myśli. Mówiąc o dorobku
naukowym Profesora, trzeba stwierdzić, że
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naukowych Profesora: Bank a przedsiębiorstwo (1961 i 1964), Wybrane zagadnienia z fizjologii, higieny i psychologii pracy
(1962), Model zarządzania oddziałem
operacyjnym NBP (1967), Ogólne zasady
sprawnego działania (1968). W tym okresie prof. Kieżun zaproponował koncepcję
„dyrektora intelektualisty” (dziś byśmy
powiedzieli raczej: wykształconego menedżera), który jest świadom swej służebnej
roli w organizacji i koncentruje się na tworzeniu jej kapitału intelektualnego. Wtedy
też powstały prace związane z tą ideą:
Dyrektor: z problematyki zarządzania
instytucją (1968 i 1974) oraz Organizacja
pracy własnej dyrektora, która doczekała
się aż pięciu wydań (1970, 1971, 1974,
1975 i 1979).
Na przełomie lat 60. i 70. prof. Kieżun
prowadził badania nad autonomizacją. Ich
wyniki znajdą się potem w monografii
zatytułowanej Autonomizacja jednostek
organizacyjnych. Z patologii organizacji
(1971), która stanie się podstawą Jego
przewodu habilitacyjnego. Pod pojęciem
autonomizacji Profesor opisał zjawisko
patologii polegające na: 1. zmianie celu
głównego na poboczny lub inny cel
główny, 2. zmianie sposobu działania,
która jest przyczyną marnotrawstwa,
3. zmianie celu, w ramach której środek
działania staje się celem głównym, 4. zachwianiu niezbędnej równowagi między
funkcjami podstawowymi a regulacyjnymi
i pomocniczymi. Powstałe idee wzbudziły
zainteresowanie w całym liczącym się
wówczas świecie naukowym. Kilkudziesięciostronicowy skrót z wynikami badań
udało się przekazać na Zachód, gdzie
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został przetłumaczony na język angielski,
francuski i hiszpański.
W latach 70. XX wieku ukazał się
ceniony do dziś podręcznik akademicki
Podstawy organizacji i zarządzania,
który miał aż cztery wydania. Później na
polskim rynku wydawniczym zaległa cisza. Profesor Kieżun publikował głównie
w języku angielskim i francuskim, co było
spowodowane jego wykładami na uczelniach zachodnich, głównie amerykańskich
i kanadyjskich. Swój powrót do kraju
zaakcentował podręcznikiem Sprawne
zarządzanie organizacją (1997 i 1998).
To z jego inicjatywy w 1996 roku
powstało Ogólnopolskie Seminarium
Krytycznej Teorii Zarządzania. Do już
wspomnianych najważniejszych dokonań
naukowych Profesora należy dodać dzieła,
od których rozpoczęliśmy omawianie Jego
dorobku naukowego, a poświęcone patologiom transformacji ustrojowej w naszym
kraju w ostatnich latach. Jego dorobek
naukowy został zamieszczony w dwóch
tomach: Krytyczna teoria organizacji oraz
Dobre państwo.
Profesor Kieżun wypromował 15 doktorów oraz wielu magistrów i licencjatów.
Wśród jego wychowanków są, między
innymi, znani profesorowie ekonomii
i zarządzania: Krystyna Bolesta-Kukułka,
Jolanta Szaban, Czesław Sikorski, Bolesław Kuc. Dziś to właśnie oni kontynuują
dzieło naukowe swego nauczyciela, tak jak
czynił to On z dorobkiem Jego mistrzów,
profesorów: Tadeusza Kotarbińskiego
i Jana Zieleniewskiego.
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Wybory życiowe prof. Kieżuna były
zawsze klarowne i właściwie nie wymagają specjalnego uzasadnienia. Człowiek
tak utalentowany mógł uprawiać dowolną
z nauk i czyniłby to zapewne z dużym
powodzeniem.
Zacząć wypada od stwierdzenia, że
zarządzanie jest relatywnie młodą nauką,
choć oczywiście nie najmłodszą. Ma nieco
ponad sto lat. I może dlatego przez niektórych wciąż nie jest uważane za naukę.
Przypomnijmy zatem, że ta dyscyplina ma
noblistę. Wprawdzie tylko jednego, ale
jednak. Nagrodę Nobla otrzymał Herbert
Simon za przełomowe badania nad procesem decyzyjnym w organizacjach oraz
teoretycznymi podstawami ich podejmowania. Do jego prac także odwoływał się
prof. Kieżun. Mało tego, uczestniczył w seminariach Herberta Simona poświęconych
doskonałości pracy menedżera.
Analizując sylwetkę i dorobek naukowy
prof. Kieżuna, należy pytać o motywy, które
skłoniły go do podjęcia badań naukowych
w obrębie zarządzania. Mógł być prawnikiem, mógł zajmować się finansami, a tymczasem cały swój talent i wysiłek naukowy
skierował na zarządzanie. Przyczyn tego
stanu rzeczy należy chyba upatrywać – jak
sądzimy – w cechach Jego umysłu i charakteru. W swoim wystąpieniu z 2006 roku
zatytułowanym O dobrej robocie i doskonałości, odwołując się do tych dwóch tytułowych pojęć, szukał punktów wspólnych
pomiędzy sacrum i profanum. I znalazł je
tyleż w prakseologii, co w samym zarządzaniu. Poczynając od przeciwstawienia Taylorowskiej organizacji, traktującej człowieka
jak maszynę pozbawioną indywidualnej
inicjatywy10, teoriom human relations, według których człowiek to [istota] obdarzona
wolną wolą w wyborze charakteru swej
aktywności11.
W tymże wystąpieniu Profesor przywołał wspomnianego noblistę, Herberta Simona, który określał zarządzanie jako proces
permanentnego podejmowania decyzji,
których nie da się zoptymalizować. Jak
powiada prof. Kieżun: doskonała decyzja
to jedynie decyzja, która nas satysfakcjonuje, choć nie jest optymalna, bo takiej nie
jesteśmy w stanie osiągnąć. Przywołuje
jednego ze swoich mistrzów, prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, w kwestiach dotyczących
sprawności czynu oraz współpracownika
i bliskiego przyjaciela, prof. Wojciecha
Gasparskiego, który sformułował regułę

„trzech E”: efektywności, ekonomiczności
i etyczności – podkreślając tym samym, że
nie może być mowy o działaniu sprawnym
bez nadania etyczności samego działania.
Wskazuje Profesor współczesne koncepcje zarządzania, wśród których wymienia
koncepcję zarządzania przez nadzieję
(management by hope). Jest w tym wystąpieniu myśl prof. Kieżuna, którą można
odczytać jako Jego swoiste credo: praktyka
dziejowa potwierdza, że pasja dążenia do
celów wielkiego formatu, pobudzenie sfery
emocjonalnego i społecznego zaangażowania [...] wizją przyszłości jest podstawą
sukcesu sprawnościowego i zbliżania się
do doskonałości w indywidualnym i zbiorowym działaniu12.
KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA
Doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego bohater tej naszej opowieści
odebrał na uroczystym posiedzeniu Senatu
UJ w 2014 roku w ramach Jubileuszu
650-lecia powstania Uczelni. W kolejnych
latach, zawsze ze wzruszeniem, wspominał swoją obecność na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Cieszył się też z każdego
kontaktu, życzeń urodzinowych, rozmów,
odwiedzin, zwyczajnie z tego, że o nim
pamiętaliśmy. Cały czas intensywnie
pracował. Niestety, śmierć przerwała
powstanie kolejnych Jego dzieł. To, co po
sobie pozostawił jako człowiek, prawdziwy patriota, wybitny naukowiec i praktyk,
jest spuścizną tak doniosłą i wyjątkową, że
z całą pewnością nie grozi jej zapomnienie.
Zadbamy o to my, zadbają też inni.
Cześć Jego pamięci!

Piotr Jedynak

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
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tym roku minęła 80. rocznica śmierci
Ignacego Jana Paderewskiego. Kompozytor zmarł 29 czerwca 1941 w swoim
apartamencie w nowojorskim hotelu Buckingham. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci
podano zapalenie płuc, jednak przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że artysta od
dawna cierpiał na chorobę nowotworową.
Informacja o śmierci wielkiego pianisty i patrioty zelektryzowała opinię publiczną Europy i świata. Tego dnia każdy z 30 milionów
Polaków stał się uboższy – donosiła prasa
polonijna. W znaczących amerykańskich
i europejskich czasopismach ukazały się
artykuły poświęcone zmarłemu. Wielki patriota, wielki artysta, wielki odtwórca, który
przez całe swe życie chciał służyć wszystkimi
swymi siłami, całym swym uroczym talentem
– sprawom, którym oddał całą swą duszę,
zamiast posługiwać się swymi walorami
dla celów osobistych: takim był Ignacy Paderewski, który nas obecnie opuścił. Był on
chlubą swego kraju, swego zawodu i długa
jego kariera artystyczna w swej sławnej
różnorodności była godnym odbiciem jednego z najbardziej szczodrych istnień, które
znała współczesność – pisał redaktor szwajcarskiego dziennika „Le Temps”. Również
w prasie Polskiego Państwa Podziemnego
przekazano smutną wiadomość o zgonie
wielkiego patrioty. Podkreślano, że zmarł na
posterunku, walcząc o Polskę do ostatniego
tchnienia. W kościołach polskich w Anglii,
Walii, Szkocji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, krajach Ameryki Łacińskiej oraz
na Bliskim Wschodzie odbywały się nabożeństwa żałobne, zaś w okupowanej Polsce
odprawiano ciche msze. W oddziałach wojska polskiego, a także w obozach jenieckich
organizowano uroczyste akademie żałobne.
Premier Rządu RP na Uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał
Władysław Sikorski na wieść o śmierci Paderewskiego zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów i kapituły orderu Virtuti
Militari. Rada Ministrów ogłosiła żałobę
narodową, a kapituła odznaczyła pośmiert-

nie Paderewskiego Srebrnym Krzyżem
Orderu Virtuti Militari: W uznaniu zasług
dla Sprawy Polskiej i Wojska Polskiego,
w uznaniu dla Jego niezmordowanej energii,
poświęcenia i odwagi, która Go uczyniła
Pierwszym Bojownikiem Wojska Polskiego. Generał Sikorski pożegnał wybitnego
artystę i męża stanu specjalnym rozkazem,
odczytanym przed oddziałami wojskowymi
i na pokładach okrętów. Pośmiertny hołd
Paderewskiemu złożyli również przywódcy
Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Francji
oraz wielu innych państw ogarniętego w tym
czasie wojną świata.
Msza żałobna odprawiona została 3 lipca
1941 w katedrze św. Patryka w Nowym
Jorku. Celebrował ją arcybiskup Francis
Spellmann. Następnie trumnę, okrytą polską
flagą, przewieziono do Waszyngtonu. Dzięki
specjalnej ustawie prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, zatwierdzonej przez
Senat i Izbę Deputowanych, pogrzeb Ignacego Paderewskiego odbył się z najwyższymi
honorami wojskowymi na amerykańskim
Cmentarzu Narodowym w Arlington, niedaleko Waszyngtonu. Serce artysty umieszczono początkowo w mauzoleum nowojorskiego cmentarza Cypress Hill, a w 1986 roku
złożono je w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown
(Pensylwania), gdzie pozostaje do dziś. Dopiero w 1992 roku, dokładnie w 51. rocznicę
śmierci artysty, jego szczątki przewieziono
do Polski na pokładzie amerykańskiego
samolotu wojskowego. Przez kilka kolejnych dni trwały uroczystości pogrzebowe,
między innymi na Zamku Królewskim
w Warszawie, w Poznaniu i w warszawskim
kościele Świętego Krzyża. Msza w intencji
Zmarłego, z udziałem prezydentów Georg’a
Busha i Lecha Wałęsy, odprawiona została
w archikatedrze św. Jana w Warszawie, po
czym prochy wielkiego Polaka złożono
w katedralnej Krypcie Zasłużonych.
Ignacy Jan Paderewski znaczną część
swojego majątku zapisał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W sporządzonym w 1930 roku

Stanisław Hrabia

80. rocznica śmierci
Ignacego Jana Paderewskiego

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa amerykańskiego rzeźbiarza Jesse Corsauta, ofiarowany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Harry’ego E. Blythe’a,
propagatora dokonań polskiego artysty i kolekcjonera
pamiątek po nim. W rocznicę śmierci pianisty kwiaty
przed pomnikiem złożyło kolegium dziekańskie Wydziału Historycznego UJ oraz dyrektor Instytutu Muzykologii
UJ prof. Piotr Wilk

testamencie artysty czytamy: Wszystkie
zrealizowane pieniądze, które po opłaceniu
podatków i kosztów przeszło 650 tysięcy
dolarów wynosić powinny, proszę umieścić
w pewnych, 5 procent papierach państwowych lub miejskich zagranicznych, o ile
można amerykańskich, czerpiąc z dochodów
na dożywocia oraz koszty administracyjne,
podróże, wydatki, nie chcę bowiem, ażeby
wykonawcy testamentu ponosili straty. [...]
Pieniądze te uważam za własność Narodu
i dlatego proszę, by je przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.
W następstwie długotrwałego i skomplikowanego postępowania spadkowego,
toczącego się do początku lat 70. ubiegłego
wieku, krakowska uczelnia otrzymała część
należnych jej funduszy. W toku negocjacji
Uniwersytet pozyskał także księgozbiór
artysty, przechowywany obecnie w działającym przy Instytucie Muzykologii UJ
Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej
XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego.
W zasobach Ośrodka znajdują się także
cenne archiwalia, dotyczące, między innymi,
działalności politycznej Paderewskiego, życia społecznego i kulturalnego – na przykład
programy i afisze koncertowe oraz fotografie
oraz drobne pamiątki.

Justyna Szombara

Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej
XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego
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Sportowiec, trener, kierownik, przyjaciel
Wspomnienie o Januszu Wolfie (22 czerwca 1938 – 9 czerwca 2021)

czerwcu 2021 roku odszedł
Janusz Wolf – zasłużony
lekkoatleta, wieloletni kierownik
Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ (SWFiS), przez kilkadziesiąt lat oddany bez reszty
sportowym pasjom oraz pracy
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tym, którzy Go znali i cenili, trudno przechodzi przez gardło słowo
„był”. Mimo że odszedł w wieku
83 lat, to według wielu – w szczególności spośród pracowników
SWFiS UJ – zdecydowanie zbyt
wcześnie.
Urodził się w Krakowie w (również) czerwcu 1938 roku. O swoim
ojcu wspominał rzadko (trochę
o Wiedniu, o Austro-Węgrzech),
za to o ukochanej mamie mówił
dużo i dobrze. Mały Janusz już od
samego początku naznaczony był
sportowym rysem. Jedna z anegdot, które z upodobaniem powtarzał, traktowała o zajściu mającym
miejsce późnym latem 1938 roku.
Otóż wuj Janusza – lotnik wojskowy (w przyszłości uczestnik walk
powietrznych o Anglię w załogach
samolotów bombowych, trzykrotnie ratujący się skokiem z uszkodzonych maszyn)
przyleciał z Wieliczki w odwiedziny do
siostry, lądując płatowcem... na krakowskich Błoniach, w okolicy Cichego Kącika. Kiedy nadszedł czas pożegnania, wuj
wziął w objęcia malca, i – ku jego niezadowoleniu – przytulił. Gdy mama chciała
zabrać małego Januszka z objęć wuja, ten,
ponad jej głową, przerzucił go do ojca.
Było dużo śmiechu i radości, a chłopczyk
był zachwycony, że mężczyźni „zagrali”
nim w siatkówkę! Tak właśnie pan Janusz
wspominał początki sportu w swoim życiu.
Niebawem nadeszła wojna i nastąpiło
przymusowe przesiedlenie rodziny z willi
przy ul. Domeyki w okolice krakowskiego
getta (Cichy Kącik i okolice ul. Królewskiej stały się dzielnicą dla niemieckiej
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się okazało – wspaniale pracował
z młodzieżą. Tam otrzymał pierwsze wskazówki dotyczące techniki
biegu i rozpoczął profesjonalne
treningi w jednej z najtrudniejszych
konkurencji biegowych: biegu
przez płotki. Odtąd już na zawsze
pozostał związany z lekką atletyką.
Warto wspomnieć, że tuż przed trzydziestką zaangażował się również
w swoją drugą sportową miłość –
narciarstwo alpejskie, zainteresował
się też piłką nożną.
W połowie lat 50. XX wieku
Janusz Wolf odnosił ogromne sukcesy sportowe. „Talent z Krakowa”
startował w mistrzostwach Polski,
zdobywając tytuły mistrza i wicemistrza Polski juniorów w biegach
na 400 metrów, w sztafecie 4 x 100
metrów i w swojej koronnej dyscyplinie – 400 metrów przez płotki.
Przyniosło Mu to dwa rekordy Polski juniorów. Dokonane wówczas
wybory skierowały tego wybitnego
lekkoatletę prosto w mury Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego
w Krakowie, gdzie kształciła się
elita polskiego sportu. Tam, już
w barwach Akademickiego Związku
Sportowego (AZS), którego członkiem
był od 1961 roku (i przez następne 60 lat),
w wielkim stylu zdobył złote medale Akademickich Mistrzostw Polski. Niestety,
Uniwersjada w Soczi w 1961 roku była dla
pana Janusza szczytem – i jednocześnie
bolesnym zakończeniem wyczynowego
uprawiania sportu: zadecydowała o tym
odnowiona kontuzja zerwanego na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku
mięśnia dwugłowego, który nie zdążył się
zregenerować.
Jak wspominał pan Janusz, nadszedł
taki moment, że trzeba było zacisnąć zęby
i rozpocząć pierwsze prace zarobkowe na
etacie. Po jakimś czasie znów pojawiła
się sportowa szansa, tym razem na Tokio
1964. Niestety, mięsień uległ ponownemu
Archiwum prywatne

W

Uwielbiał podróżować; Schody Hiszpańskie, Rzym

elity). Tamte wojenne czasy to było ciężkie
życie, ale i zabawy, nauka: gra w piłkę,
bieganie z kolegami, pierwsze szkolne
doświadczenia, pobieranie dodatkowych
lekcji języków obcych – francuskiego
i angielskiego. Później – jak wspominał –
będąc dobrym uczniem, dostał się do Technikum Filmowego, gdzie zaprzyjaźnił się,
między innymi, z Markiem Walczewskim,
w przyszłości wybitnym aktorem, który
wprowadził Janusza w krąg krakowskiej
bohemy. Z Walczewskim siedzieli w jednej ławce: wysocy, szczupli, przystojni.
Rychło jeden z nich rozpoczął pierwsze
próby teatralne, w drugim zrodził się talent
i inteligencja sportowa.
W 1956 roku Janusz Wolf trafił do
krakowskiej Olszy (Kolejarza), dzielnicowego klubu sportowego, który – jak

Fot. Archiwum prywatne

zerwaniu poniżej wcześniej leczonego
miejsca, a ówczesny poziom medycyny nie
zdołał zapewnić zawodnikowi powrotu do
czynnego uprawiania sportu.
Równolegle pan Janusz rozpoczął edukację trenerską i podjął pracę jako trener
I klasy w krakowskich klubach sportowych
oraz w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
(które w latach 1968–1971 otrzymało
najnowocześniejszy wówczas obiekt
sportowy w szkolnictwie wyższym).
Wrócił też do oddanej rodzinie willi przy
ul. Domeyki. Śmiał się, że do pracy ma
niedaleko, musi tylko przejść przez ulicę
– wtedy jeszcze mało uczęszczaną – Piastowską, gdzie pod numerem 26 dumnie
prezentowała się nowa infrastruktura sportowa UJ: hala, sala gimnastyczna, boisko
piłkarskie i te mniejsze – do piłki ręcznej,
koszykówki, siatkówki, a nawet korty
tenisowe. Młody nauczyciel wychowania
fizycznego, z czasem wykładowca, potem
starszy wykładowca UJ, musiał godzić
pracę zawodową z dalszą działalnością
trenerską. W latach 1964–1974 przygotowywał czołowych płotkarzy w biegu
na 400 metrów: Leszka Komorowskiego,
Marka Klimka, Edwarda Sądeckiego. Był,
między innymi, trenerem przygotowania
motorycznego piłkarzy Garbarni Kraków,
popularnych „Brązowych”, podobnie jak
Jego ukochany AZS pokiereszowanych
przez nowe polskie porządki, pozbawionych terenów sportowych, wysiedlonych
na rubieże Krakowa (dziś to atrakcyjne

Powrót do przeszłości

tereny, ale wtedy były tam tylko chaszcze
i nieużytki). Nadal działał w AZS, w którym z zawodnika przeszedł na pozycję
trenera, a następnie wybitnego działacza
i organizatora. Akademicki Związek Sportowy zawdzięcza Mu bardzo wiele – to
przecież On wymyślił i położył podwaliny
pod trwającą do dziś wewnętrzną sportową
rywalizację krakowskich szkół wyższych.
W latach 80. XX wieku został przez
kolegów w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ wybrany na kierownika
jednostki. W tych trudnych czasach sprawował swoją funkcję znakomicie – tak
dobrze, że z czasem zasiadł w Senacie UJ
jako przedstawiciel społeczności akademickiej. Studium WFiS kierował aż do
emerytury, na którą zdecydował się przejść
pomimo próśb ówczesnego rektora UJ
prof. Franciszka Ziejki, by jeszcze pozostał
na stanowisku. Przez kolejne 20 lat był
organizatorem Akademickich Mistrzostw
Małopolski – sportowego przedsięwzięcia o zasięgu ogromnym pod względem
czasowym i projektowym, o największej
intensywności w akademickim Krakowie.
Janusz Wolf był perfekcjonistą, zawsze
punktualnym i dobrze przygotowanym
do spotkań. Był duszą towarzystwa, choć
w zawieraniu przyjaźni bywał ostrożny.
Dyskretny – niemiłe sprawy załatwiał
zawsze w cztery oczy. Dobry kolega –
pamiętał o urodzinach współtowarzyszy.
Wszystkowiedzący –prawdziwa „chodząca
encyklopedia” sportowych obiektów Krakowa i „książka telefoniczna” działaczy,
trenerów, magazynierów sprzętu sportowego itp. Tabelę Bergera czy zasady rozgrywania i punktowania zawodów sportowych
miał w małym palcu. Dlaczego są trzy
próby w skoku wzwyż, z jakiej przyczyny
terminy startów sportowych lekkoatletek
znane są dwa lata wcześniej, kto jest rakietą
numer jeden – te kwestie nie miały przed
Nim żadnych tajemnic. W tym miejscu
warto wspomnieć, że równie wymagający
był wobec innych, nie przyjmując braku
wiedzy w najbardziej podstawowych – Jego
zdaniem – dziedzinach.
Prywatnie był ojcem Beaty, którą – podobnie jak niegdyś rodzice Jego samego
–już w okresie niemowlęctwa i wczesnego
dzieciństwa w specjalnie przygotowanym
plecaku woził na narciarskie wypady.
W ten sposób od najmłodszych lat zaszczepiał jej sport. Z sukcesem: stała się
pasjonatką narciarstwa, a w Akademickich
Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim zdobyła złoty medal.

W okresie największych sportowych sukcesów

W tamtym czasie pan Janusz każde
wakacje wykorzystywał na podreperowanie nauczycielskiej pensji, podejmując
pracę za granicą: w Szwecji, Holandii,
Wielkiej Brytanii – w której przebywał
także w okresie tenisowych rozgrywek
na słynnym Wimbledonie (już na emeryturze bywał na tym tenisowym święcie
dość regularnie). W okolicach 50. urodzin
został szczęśliwym właścicielem auta egzotycznej wówczas w Polsce marki Rover,
a następnie volkswagena golfa, który stał
się Jego znakiem firmowym. To właśnie
z tego powodu na jednym z obozów
narciarskich usłyszał studencką fraszkę
o sobie: Kiedy rano wstaję, przy śniadaniu
widzę Pana Wolfa, jak wsiada do golfa. Ja
jeszcze nie zjadłam! Niechże Pan zaczeka,
Panie Wolfie w swetrze – zielonym golfie!
Kochał sport, kochał narty, uwielbiał
młodzież akademicką. I to z wzajemnością. Potrafił zarażać sportową pasją.
Kilka pokoleń studentów nauczył jazdy na
nartach, gry w koszykówkę, ustawienia na
boisku piłkarskim. Za Jego czasów sportowe reprezentacje UJ zaczęły seryjnie zdobywać medale Akademickich Mistrzostw
Polski. Prócz sukcesów sportowych przyszły też organizacyjne: to dzięki zaangażowaniu kierownika Wolfa nasza Uczelnia
była każdego roku gospodarzem imprezy
rangi mistrzowskiej w pływaniu, piłce
nożnej, koszykówce, siatkówce. Zaczęła
się też rozwijać działalność wspierająca
procesy dydaktyczne. Poprzez AZS zainicjowana została coroczna zimowa akcja
obozowa. Na uniwersyteckich wyjazdach
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narciarstwa uczyły się rzesze studentów,
najpierw w Kasinie Wielkiej, a następnie,
przez dziesięciolecia, w pewnej bardzo
obecnie znanej wiosce na Podhalu. Bukowina Tatrzańska, Szczyrk, Zakopane – to
były sławne kurorty i „święte” miejsca
narciarstwa, Białka Tatrzańska znana
była dużo mniej. Janusz Wolf mocno ją
wypromował i spopularyzował, właśnie
na białczańskie stoki wożąc studentów na
zaliczeniowe zajęcia z narciarstwa alpejskiego w ramach wychowania fizycznego.
Również w kwestii swoich podwładnych miał wyjątkowo dobrą intuicję. Zainicjował epokowy jak na ówczesne czasy
sposób poszukiwania kandydatów do
pracy w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ pod kątem zapotrzebowania
na trenerów z uprawnieniami do konkretnych dyscyplin. Do pracy zgłaszali się
utytułowani medaliści mistrzostw Polski,
nierzadko z międzynarodowym doświadczeniem – i pozostawali na długie lata.
W latach 80. i 90. ubiegłego wieku,
dzięki swoim zawodniczym kontaktom,
Janusz Wolf organizował atrakcyjne
międzynarodowe mecze sportowe – a to
w Jenie (koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna), a to w Eindhoven i Rotterdamie (piłka nożna, siatkówka), a to w Tel
Awiwie (koszykówka). Doprowadził do
powstania ogólnopolskiego cyklu rozgrywek koszykówki męskiej – elitarnej
Ligi Akademickiej Koszykówki – i do
występów koszykarskiej reprezentacji UJ.
Pilotował i rozwijał tradycyjne majowe
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podsumowań, ale i na zwykłe rozmowy,
w końcu na uroczystości rodzinne. Z tamtych czasów pamiętam niezliczoną ilość
anegdot, przygód, wspomnień – a zawsze
w tle „ten Kraków” i „ten Uniwersytet”.
Wizyta przy ul. Domeyki to było również
święto kulinarne, bo pan Janusz nigdy nie
jadał „na mieście”. Gotował doskonale:
grzybki w sosie, fasolka szparagowa,
ciasto – pycha! A poza tym tysiące przegadanych i „przekłóconych” minut, morze
kaw wypitych przy kawiarnianych stolikach, niezliczone kilometry tras po całej
narciarskiej Europie...
To, że z racji urodzenia mówił o sobie
„czerwcowy chłopak”, wypełniło się do
końca: Janusz Wolf – sportowiec, trener,
kierownik, przyjaciel, odszedł 9 czerwca
2021, zostawiając po sobie autentyczną
pustkę. Z czasem, być może, osłabnie
pamięć o Jego postawnej sylwetce,
dostojnym kroku, brzmieniu głosu, ale
przygotowując się do nowego sezonu sportowego w kolejnym roku akademickim,
w kontekście uczelnianego sportu, myślimy o najważniejszej po Nim schedzie –
Akademickich Mistrzostwach Małopolski
(AMM). Można bez obaw stwierdzić, że
był osobą, która nadała im zdecydowany
kierunek i odcisnęła niezatarty ślad realizowanych osobistych wizji i prawdziwej
sportowej pasji.

Konrad Wełpa
ABP

Fot. Archiwum prywatne

Był „ojcem chrzestnym” wielu zwycięstw
akademickich sportowców

Dni Sportu UJ, do finałów których eliminacje rozpoczynają się zawsze na początku
każdego semestru letniego. Być w finale
Dni Sportu UJ – to było marzenie i prosta
droga do terminowania w reprezentacjach
Uczelni. A zdobyć koszulkę – to już było
coś! Kierownik Wolf każdemu finaliście
wręczał ją osobiście, odziany na tę okazję
w elegancki garnitur. To była nie tylko
Jego kompetencja, ale i niezłomna zasada:
docenić studencki sportowy trud.
Był działaczem-pasjonatem, z wyraźną
misją, wielokrotnie odznaczonym – w tym
tytułami Członka Honorowego Akademickiego Związku Sportowego, Członka
Honorowego AZS Kraków oraz srebrną
Odznaką Honorową Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. W uznaniu zasług dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku
został uhonorowany brązowym medalem
Plus Ratio Quam Vis.
Osobiście miałem to szczęście, że
Janusz Wolfi we mnie dostrzegł „to coś”.
Przez blisko 30 lat podpowiadał, wskazywał kierunek, ale nie prowadził za rękę.
Nasze stosunki od 1993 roku sukcesywnie
ewoluowały: od relacji student – kierownik, młody działacz AZS – współpracownik („stary wyga”), do – nie boję się
użyć tego słowa – przyjaźni. Przyszło
też zaproszenie do domu: najpierw na
pierwsze transmisje telewizyjne meczów
w Canal+, z czasem do codziennej pomocy
w różnych sprawach, planowania imprez,

Akademicki Związek Sportowy był jego drugim domem

Wspomnienie o Mirosławie Mące
Nie poznałem ani pytania, ani odpowiedzi.
Wszak doświadczyłem zaledwie „dotknięcia pełni”1

listopada 2021 mija pierwsza rocznica śmierci Mirosława Mąki. Etnologa, artysty, znawcy kultury Tatr i Podhala, działacza opozycyjnego, antykwariusza, badacza kultury Indian Quechua,
taternika, alpinisty, andynisty, podróżnika.
Był ekspertem w zakresie starych druków,
książek, grafik, malarstwa, w tym kultury
ludowej. Dla mnie był mentorem, przyjacielem i towarzyszem wypraw w Andy,
gdzie wspinaliśmy się oraz prowadziliśmy
badania terenowe. Towarzyszyłam Mu też
w badaniach i wyprawach w wielu fascynujących rejonach Polski.
KSZTAŁCENIE (NIE TYLKO FORMALNE)
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych
w Krakowie. Jego praca dyplomowa
u prof. Stanisława Rodzińskiego, dotycząca przydrożnych kapliczek w Małopolsce,
uzyskała ocenę bardzo dobrą i wyróżnienie. Studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych u doc.
Adama Wodnickiego oraz na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym (kierunek etnografia Słowian) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyki naukowe odbywał w Muzeum Etnograficznym w Krakowie pod
kierunkiem dyrektora Edwarda Waligóry,
gdzie, między innymi, współorganizował
ogólnopolską wystawę rzemiosła i sztuki
ludowej Rolnik i jego praca w twórczości
ludowej. Prowadził prace terenowe nad
materiałami dotyczącymi starych kapliczek na terenie Krakowa. W tym czasie publikował w „Zeszytach Naukowych UJ”.
Profesor Dariusz Czaja tak opisuje postać Mirka z tamtych czasów:
[...] Mirosława Mąkę, dla przyjaciół po
prostu Mirka, poznałem na początku
lat 80. ubiegłego wieku, na badaniach
terenowych w Rzepiskach na polskim
Spiszu. Byłem po pierwszym roku studiów
etnografii na UJ, Mirek był starszy bodaj
o trzy lata. W tym wieku to przepaść.
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Mirosław Mąka

Nie umiałem wówczas kompletnie nic,
Mirek już wtedy wiedział bardzo wiele.
Czuło się, że przeczytał te wszystkie kanoniczne książki i teksty, które powinno
się przeczytać, wiedzę miał ogromną
i chętnie dzielił się nią z zupełnie zielonym młodszym kolegą. Rozmawialiśmy
o wszystkim. O dialekcie spiskim, o Bystroniu, o wychodzeniu polskiej etnografii
z ludomańskiego grajdołu, o Lévi-Straussie, o różnych odmianach strukturalizmu,
zarówno w wersji ortodoksyjnej (Ludwik
Stomma), jak i w jego niezbyt czystej
mutacji (Roger Caillois). No i również
o jego Tatrach, które z okien chałupy,
gdzie mieszkaliśmy, wydawały się na wyciągnięcie ręki...
W 1986 roku został wytypowany do
studiów doktoranckich, a zaraz potem
otrzymał roczne stypendium naukowe
na Sorbonie w Paryżu, w École Pratique des Hautes Études, pod kierunkiem
prof. Ludwika Stommy (zajęcia w grupach
Claude’a Lévi-Straussa i Margaret Mead).
W roku 1988 przerwał studia doktoranckie i rozpoczął pracę w firmie

robót wysokościowych. Potem pracował
jako dyrektor śląskiego oddziału firmy
meblarskiej Eurostyl, gdzie projektował
przestrzenie biurowe.
GÓRY I ETNOGRAFIA
Początki jego zainteresowań etnograficznych wiążą się z mocno utrwalonym
w dzieciństwie obrazem wsi gorczańskiej,
gdzie we wczesnych latach 60. XX wieku
spędzał po kilka miesięcy w roku, mieszkając na plebanii u proboszcza w Lubomierzu – swojego dalekiego wujka. Jak
sam pisał, była to wówczas wieś izolowana, bez mostów i utwardzonej drogi, bez
prądu i współczesnych środków przekazu
informacji. Życie codzienne w każdym
szczególe modelowane było spuścizną
tradycji, z wolna podlegając wpływom
cywilizacyjnym okresu powojennego. Silna
integracja z dziećmi góralskimi (między
innymi używanie gwary) oraz długotrwałe bytowanie w otoczeniu wiejskim
powodowały „rozdwojenie tożsamości”
i trudności adaptacyjne po powrocie do
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Krakowa. Okres ten – istotny w psychice
wieku dziecięcego – pozostawił trwały
ślad w postaci zainteresowań oraz preferencji emocjonalnych, które w latach
późniejszych ukierunkowały świadome
wybory kierunków kształcenia, już na
etapie edukacji w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, potem zaś w Katedrze
Etnografii Słowian UJ. Czynnikiem
mocno sprzyjającym zainteresowaniom
krajoznawczo-etnograficznym Mirka
było uprawianie turystyki górskiej od
najmłodszych lat. Wraz z ojcem zdobył
wszystkie odznaki GOT PTTK, z dużą
złotą włącznie. Z czasem uprawianie turystyki przeszło w taternictwo i alpinizm
sportowy. Zaczął się wspinać w roku 1975
w podkrakowskich skałkach, a potem już
w Tatrach, gdzie latem i zimą przeszedł
około 250 dróg klasycznych. Wspinał się
w Alpach Zachodnich (między innymi
na Grand Capucin, Igłach Chamonix,
Mont Blanc, Matterhornie, Lyskamie,
Breithornie i Strahlhornie), w Alpach
Julijskich (na przykład zimą na Triglavie)
oraz na trudnych drogach w Dolomitach
(między innymi zimą na Marmoladzie).
Był pierwszym „zimowym” partnerem
Andrzeja Marcisza, wybitnego sportowca wspinacza, który od 1992 roku zaczął
zdobywać dla Polski pierwsze medale we
wspinaczce sportowej mistrzostw Europy.
Mirek przeszedł około 60 procent
wszystkich znakowanych szlaków górskich w Polsce oraz liczne trasy na Słowacji, w Austrii, Szwajcarii, Chorwacji
i we Włoszech. W Andach Peruwiańskich
zdobył szczyty: Nevado Huascaran Sur
(6768 m n.p.m.), Nevado Alpamayo (5947
m n.p.m.), Nevado Pisco (5752 m n.p.m.),
Nevado Diablo Mudo, Nevado Coropuna
(6425 m n.p.m., pierwsze polskie wejście),
Nevado Tocllaraju (6032 m n.p.m.) i na
Artesonraju (6025 m n.p.m.). Uprawiał
trekking w rzadko odwiedzanych rejonach
górskich (Cordillera Blanca, Cordillera
Huayhuash, Cordillera Raura).
Towarzyszyłam Mu w wielu z tych
peruwiańskich wypraw. Na Nevado Chopiqalqui (6354 m n.p.m.) wspinaliśmy
się dwukrotnie, ale z powodu załamania
pogody i burzy śnieżnej musieliśmy się
wycofać spod samego szczytu. Mirek planował powrót zarówno na Chopiqalqui, jak
i na piękną Ranrapalkę (6162 m n.p.m.),
z której wycofał się z powodu huraganowego wiatru i ekstremalnych warunków
pogodowych zagrażających życiu. Jest
autorem wielu reportaży górskich publiko-

Badania terenowe w Peru we wsi Llupa

wanych w miesięczniku „Góry”. Nakręcił
także kilka amatorskich filmów.
ANTROPOLOGIA SZTUKI
Obcowanie z górami mocno przełożyło się na pogłębienie zainteresowań
etnografią gór, a szczególnie Tatr i Podhala. W czasie studiów, a potem pracy na
Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził
badania terenowe z zakresu sztuki i rzemiosła ludowego, architektury drewnianej,
folkloru i wierzeń ludowych na terenie
Beskidów, Podhala, Orawy i Spisza oraz
pogranicza polsko-białoruskiego. Opublikował też kilka artykułów, które miały
wiele cytowań i przywołań.
Do swojej etnograficznej pasji wrócił
10 lat później: opisał symbolikę dzwonka
„burzowego” do pamiątkowej broszury
z okazji poświęcenia i ponownego zawieszenia zabytkowego dzwonka „na
chmury” nad kapliczką św. Walentego
w Targowisku.
Po śmierci swojego szwagra Marka
Nawary napisał wspomnienie z odbytych
wspólnie wycieczek górskich, które miały
poprzedzać wyprawę na Mont Blanc, a do
której nie doszło z powodu wypadku,
a potem śmierci Marka (2011).
W 2014 roku Fundacja im. Marszałka
Marka Nawary wydała książkę Mirka
Najstarsza fotografia górali tatrzańskich,
która była przełomową w badaniach nad
historią fotografii tatrzańskiej i wnosiła
nieznane dotąd fakty do biografii wielkiego krakowianina, Walerego Rzewuskiego.
Publikacja stała się sensacją w środowisku
historyków Zakopanego i Podhala, gdyż
nie tylko ustaliła i pokazała najstarszą
fotografię wykonaną na Podhalu (1859),
lecz także udowodniła, że widnieje na niej
najdawniejszy wizerunek legendarnego
Sabały, a także – z dużym prawdopodo-

bieństwem – pierwszy portret zakopiańskiego proboszcza Józefa Stolarczyka.
Opracowanie uznano za trwały wkład do
spuścizny kulturowej Podtatrza.
Rok później Fundacja zrealizowała
projekt badawczy z „Mecenatu Małopolski”, którego celem było rozpoznanie
i opracowanie, nieznanej dotąd i nigdy szerzej niepodjętej, problematyki motywów
górskich, pejzaży i zabytków Małopolski,
malowanych jako motywy drugoplanowe
w tle dawnych obrazów religijnych. Mirek
przebadał wtedy ponad 1000 obrazów
w kościołach, kaplicach, klasztorach
i muzeach Małopolski. Powstała obszerna
dokumentacja fotograficzna, a najciekawsze ustalenia, o istotnym znaczeniu dla
historii sztuki naszego regionu, zawarł
w wydanej przez Fundację bogato ilustrowanej książce Pejzaże drugiego planu
oraz ukryte treści w malarstwie sakralnym
Małopolski, która zyskała niezwykle
pochlebne recenzje historyków sztuki
i kultury, między innymi prof. Franciszka
Ziejki, dr. hab. Bogusława Krasnowolskiego i dr. hab. Jerzego M. Roszkowskiego.
Obie wymienione publikacje były prezentowane kilkakrotnie w trakcie publicznych
promocji, w recenzjach prasowych oraz
w audycjach radiowych i telewizyjnych.
Najstarsza fotografia górali tatrzańskich
jest prezentowana na wystawie stałej
w Muzeum Fotografii w Krakowie. Ostatni
artykuł, który Mirek opublikował w kwartalniku „Tatry” (2020), to znakomity tekst
poświęcony pewnemu rysunkowi, który
nigdy wcześniej nie został opisany. Mirek
udowodnił ponad wszelką wątpliwość, kto
znajduje się na rysunku i w jakich okolicznościach on powstał. Tym samym dokonał
niezwykłego odkrycia portretu młodego
Stanisława Ignacego Witkiewicza, wykonanego ołówkiem Józefa Rapackiego
w Zakopanem 4 września 1895.

zbiorów. Był członkiem założycielem
Stowarzyszenia Sieć „Solidarności”.

DZIAŁALNOŚĆ OPOZYCYJNA

BADANIA W PERU
Od 2008 roku wspólnie prowadziliśmy badania w peruwiańskiej górskiej
prowincji Ancash. Region ten obejmuje
najwyższą strefę geograficzną Peru, w tym
łańcuchy górskie Cordillera Blanca, Cordillera Negra oraz częściowo Cordillera
Huayhuash. Ogromne łańcuchy górskie
z partiami wysokogórskich lodowcowych
szczytów przecina dolina rzeki Río Santa,
kolebka andyjskiej cywilizacji. To tutaj
znaleziono ślady najstarszego osadnictwa. Ten fascynujący teren zdawał się
być rajem nie tylko dla antropologa, ale
również – jak wspomniałam wyżej – także
dla „górołaza”. I to właśnie wieloletnia
eksploracja wysokich gór zaowocowała
etnologicznymi przemyśleniami Mirka
z pogranicza medycyny, geografii i etnografii, które zawarł w artykule Obecność
„Trzeciego”. Kulturowy aspekt wizji
religijnych i przeżyć mistycznych wywoływanych przez chorobę wysokościową.
Cordillera Blanca, Cordillera Negra,
terytorium Callejón de Huaylas oraz Callejón de Conchucos stały się obszarem
naszych wspólnych badań i fascynacji.
Odwiedzając wysokogórskie wsie i obcując na co dzień z zanikającym tradycyjnym
światem andyjskich pasterzy i rolników,
ogromnie żałował, że ten świat odchodzi
do przeszłości, i cały czas powtarzał, że
trzeba to opisać. Często przywoływał
cytat z Victora Turnera: Antropolog po-
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Od 1981 roku Mirek działał w niezależnym ruchu wydawniczym. W Wydawnictwie W składał książki i czasopisma
podziemne. Wykonywał również projekty
okładek do podziemnych publikacji. Jedna
z nich była prezentowana na wystawie
polskiej literatury podziemnej, która odbyła się w 1984 roku w British Library
w Londynie (jest również reprodukowana
w katalogu tej wystawy). Po ogłoszeniu
stanu wojennego z dużym poświęceniem
uczestniczył, wraz z Witem Stańczykiem, w ewakuacji magazynu nielegalnie
wydrukowanych książek do jednego
z klasztorów w centrum Krakowa. Setki
egzemplarzy „bibuły” ukrywali w torbach
i plecakach, transportując je komunikacją
miejską oraz pieszo. W latach 1981–1983
kolportował ulotki „Solidarności” w środowisku UJ oraz w autobusach i tramwajach,
a w listopadzie 1981 roku uczestniczył
w wielodniowym strajku okupacyjnym
studentów oraz pracowników w Collegium
Novum UJ. Począwszy od 1982 roku, brał
udział w demonstracjach w Krakowie i Nowej Hucie, w tym również w demonstracji
13 maja 1982 na Rynku Głównym, która została brutalnie spacyfikowana przez ZOMO.
W latach 1983–1986, jeżdżąc na obozy
wspinaczkowe w Alpy Francuskie, przemycał maszynopisy książek i artykułów,
które przekazywał szefowi emigracyjnego
wydawnictwa Editions Spotkania w Paryżu, Piotrowi Jeglińskiemu. Materiały
ukrywał w plecakach wśród sprzętu alpinistycznego.
Za swoją działalność opozycyjną
otrzymał w roku 2011 medal „Niezłomnym w Słowie” – wyróżnienie nadawane
osobom, które w latach 80. XX wieku,
ryzykując represje i uwięzienie, działały
na rzecz wolności słowa w Polsce, a ich
działalność, w świetle obowiązujących
wtedy przepisów prawnych, była nielegalna. Otrzymał również medal „Dziękujemy za Wolność” (2017), który stanowi
symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla ludzi, którzy w okresie po
13 grudnia 1981 brali udział w tworzeniu
wolności, niepodległości, demokracji
i samorządności Rzeczpospolitej Polskiej.
W latach 2001–2002, w początkowym
okresie tworzenia się tej instytucji, był
krótko pracownikiem Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie. Odchodząc, przekazał do biblioteki IPN duży zbiór książek
i dokumentów archiwalnych z własnych

winien wychodzić od tego, co widział,
a czego może nikt już nigdy nie ujrzy.
W regionie Lima, w mało eksplorowanych rejonach Cordillera Raura, prowadziliśmy też poszukiwania o charakterze
archeologicznym, przy wsparciu Fundacji
Instytut Kultury Latynoamerykańskiej.
Rekomendacje Fundacji ułatwiały nam
wtedy kontakty z osobami i instytucjami
kultury w Huaráz. Dzięki nim uzyskaliśmy
obszerny materiał źródłowy, który stanowił zamknięcie kilkuletniego projektu
badań nad mityczną postacią andyjskiego
pishtaco, zakończonego wydaniem książki
Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy
kulturowej w społecznościach andyjskich
(Nomos, Kraków 2016).
Zainteresowanie Mirka terenem peruwiańskich Andów skoncentrowało się
na antropologii regionu i pasjonującej
kulturze Indian Quechua. Stał się znawcą
lokalnej mitologii, religijności ludowej
oraz problematyki synkretyzmu religijnego i kulturowego.
W 2016 roku rozpoczęliśmy dwa obszerne, multidyscyplinarne programy badań. Jeden nad cudownym wizerunkiem
Chrystusa Señor de la Soledad w Huaráz,
będącym najważniejszym obiektem kultu
religijnego w regionie Áncash, a drugi
nad postacią Lisa – niedocenianego
i marginalizowanego w materiałach etnograficznych, który „dopominał się”
o odzyskanie należnego mu miejsca
w kulturze Andów i odpowiednią waloryzację. Te dwa obszary badawcze miały
stać się przedmiotem naszych rozpraw
doktorskich.

Podczas badań terenowych
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Na szczycie Alpamayo w Andach

Znaczącą obecność cudownego wizerunku Señor de la Soledad, miejscowego
opiekuna i protektora, odkrywaliśmy,
odwiedzając różne miejsca w regionie.
Temat wydał się niezwykle intrygujący.
Wizerunek Señor de la Soledad, wraz
z jego dualistycznym odwzorowaniem
w bliźniaczej postaci Señor de Mayo,
zajmuje doniosłe miejsce w kilkusetletniej
historii regionu i wyraziście modeluje
kształt synkretycznej religijności ludowej
na tym terenie. Od wieków stanowi też
duchową axis mundi Indian, jako zwornik kalendarza liturgiczno-obrzędowego.
Przenika do kultury, wypełniając ją swoim
istnieniem, i nadaje jej niepowtarzalny
kształt w rozlicznych aspektach życia
codziennego i odświętnego.
W równoległym nurcie badań kontynuowaliśmy rozpoczętą już dokumentację
dotyczącą historii regionu i mitologii
zwierząt. Tematy poszukiwań poszerzyliśmy o opis wszelkich aspektów sztuki,
związanych nie tylko ze świętymi wizerunkami. Problematyka ta, obejmująca
bogate przestrzenie symboliki i estetyki,
wymagała utrwalenia, zarówno jako
nieodłączny element całościowego opisu
zjawiska kulturowego, jak i przedmiot
gwałtownych przemian i nieodwracalnego zaniku niektórych form ekspresji
artystycznej oraz pojawiania się zupełnie
nowych. Przedmiotem naszego zainteresowania były także inne wątki etnograficzne
z zakresu folkloru, wierzeń i religijności
ludowej. Natomiast zagadnieniom andyjskiej mitologii gór, w tym zwłaszcza
Huascaránu, najwyższego szczytu Peru,
a także kulturowej roli niektórych zwie-
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rząt, poświęciliśmy też kilka artykułów
opublikowanych w wydawnictwach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Równolegle z wyżej wymienionymi tematami Mirek pracował nad obszerną monografią postaci Lisa, która miała stanowić
tematykę jego rozprawy doktorskiej. Szkic
postaci mitycznego Lisa zaprezentowaliśmy w krótkim artykule, który ukazał się
w „Estudios Latinoamericanos” w wersji
hiszpańskojęzycznej.
Podróżując po Peru, uczestniczyliśmy
w wielu lokalnych świętach i obrzędach,
często efemerycznych i niepowtarzalnych.
Fiestę na Campo Santo oraz towarzyszący
jej kontekst z dziedziny historii sztuki opisaliśmy w artykule Największe lody świata
na polach śmierci. Performans z gatunku
„tradycji wynalezionej” w północnych
Andach Peruwiańskich. Natomiast próbę
szerszego opisu stolicy regionu Áncash
– Huaráz, miasta z wielu względów
niepowtarzalnego, ogniskującego fascynujące nurty historii i kultury tej części
Peru, podjęliśmy w jednym z ostatnich
artykułów – Byki i „cegła obfitości”. Szkic
do antropologii architektury andyjskiego
miasta Huaráz.
Mirek był zafascynowany eschatologią
Indian Quechua, gdzie w postrzeganiu
rzeczywistości świat żywych i martwych
przenika się płynnie. Skrzętnie zbierał
znajdowane w zakurzonych archiwaliach
prowincjonalnych muzeów i etnograficznych opisach regionu zapiski o wizjach
indiańskiego raju.
Przyjeżdżając wielokrotnie do Peru,
wracając w te same miejsca, mieliśmy
wielu przyjaciół i znajomych. Mirek
został nawet Padrino dla jednej z indiańskich rodzin w Huaráz, przez co stał
się postacią rozpoznawalną i szanowaną
w całej okolicy. Dla wsi Unchus stworzył,
wraz z przyjacielem ze szkolnej ławki,
architektem Piotrem Sobańskim, projekt
kościoła wraz z planami konstrukcyjnymi.
Przedstawiciele społeczności lokalnej na
specjalnie zwołanym zebraniu zaakceptowali projekt w całości i rozpoczęli zbiórkę
funduszy na budowę świątyni. Na wieść
o śmierci Mirka odbyło się w Huaráz
i okolicy wiele uroczystości żałobnych.
Przyjaciele zrobili wielki plakat – collage
z jego zdjęciami i projektem kościółka.
W trakcie tradycyjnego czuwania (velorio)
palili świece, wspominali Padrino i modlili się za duszę Mirka.
W 2019 roku odbyliśmy ostatnią, kilkumiesięczną, podróż do Peru, już jako

doktoranci, mając rekomendacje Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej. To
wtedy udało nam się poznać wielu wybitnych antropologów regionu, którzy okazali
pomoc i wsparcie w pracach terenowych
w trudno dostępnym regionie wysokogórskim. Zakończyliśmy też zbieranie
materiału do naszych rozpraw doktorskich:
do mojej, zatytułowanej Ośrodek kultu
Chrystusa Señor de la Soledad w Huaráz,
w północnych Andach Peruwiańskich.
Antropologia synkretyzmu i tożsamości
kulturowej, oraz do pracy Mirka, którą
miał zatytułować Figura Lisa w kulturach
Andów i strefy nadpacyficznej Peru – rekonstrukcja systemu mitologicznego.
Doktorat Mirka miał mieć charakter
interdyscyplinarny. Przedmiotem pracy
miała być wielowymiarowa postać Lisa
w kulturze andyjskiej jako bohatera mitów:
Lisa-demiurga, Lisa-trickstera, a także
jako znacząca postać popkultury. Zamierzeniem pracy była możliwie najpełniejsza
rekonstrukcja systemu mitologicznego,
wytworzonego w andyjskich i nadpacyficznych kulturach Peru wokół centralnej
postaci Lisa. W konspekcie pracy Mirek
pisał: Sięgając do źródeł najdawniejszych,
przywołuję dane archeologiczne i archeoastronomiczne, dowodzące wybitnej roli
Lisa w mitologiach wczesnych ludów
rolniczych na styku nadpacyficznego pasa
costy i zachodnich stoków Andów. Wśród
nich wiele uwagi poświęcam odkrytej niedawno Świątyni Lisa (Templo del Zorro)
w dolinie Chillón, pochodzącej sprzed
4200 lat, będącej jednym z najstarszych
obserwatoriów astronomicznych i miejscem odnalezienia najwcześniejszych wizerunków lisów na obszarze obu Ameryk.
Śledzono tam ruchy „czarnej” konstelacji
Lisa w Drodze Mlecznej (na mapie nieba
kultur andyjskich), ściśle powiązane z cyklami agrarnymi i lunarnymi. Istnienie
tego obiektu dowodzi rozwiniętego kultu
Lisa, sięgającego in illo tempore.
Swojej rozprawy doktorskiej Mirek
ukończyć nie zdążył.
KSIĄŻKI, TE STARE
Mirek Mąka był też antykwariuszem,
bibliofilem i znawcą starych książek,
druków, sztychów, map, druków ulotnych
i starych grafik. Przez pewien czas prowadził
nawet mały antykwariat Silva Rerum przy
ul. Stolarskiej w Krakowie. Do katalogów
największych w Polsce aukcji antykwarycznych tworzył rozbudowane opisy starych

DZIĘKUJEMY, ŻE BYŁEŚ
Mirek był człowiekiem niezwykłym:
wspaniałym przyjacielem, dla wielu mentorem, „dyskretnym bohaterem”, człowiekiem o złotym sercu. Mirek był rozmówcą
fascynującym, emanował przepastną
wiedzą i nieziemskim spokojem. Szukał porozumienia, nie zwady. Nigdy nie podnosił
głosu, nigdy nie irytował się [...], tłumaczył cierpliwie, co to cechy dystynktywne
i dynamika dyssymetrii. Dobrze się z nim
gadało [...] – wspominał prof. Czaja. Na
wieść o śmierci Mirka prof. Zdzisław Ryn
napisał: Mogę powiedzieć, że nie tylko duchowo dzieliłem z nim pasje podróżnicze,
wysokogórskie, a szczególnie andyjskie,
ale za każdym razem podziwiałem kunszt
jego warsztatu naukowego, w tym rzadko
dzisiaj spotykaną umiejętność takiego
posługiwania się słowem [...]. Badaczka
Heródka z Orawy Maja Spychaj-Kubacka
po Jego śmierci napisała: Mirku, dziękuję.
Wiele Ci zawdzięczam. Widzę to szczególnie dziś. Kiedy patrzę na świat, jest
w tym patrzeniu coś z Twojego wzroku:

Archiwum prywatne

książek, grafik, a nawet obrazów. W czasach
„przedinternetowych” codziennie odwiedzał
krakowskie antykwariaty i giełdy starych
książek. Później – z wielką niechęcią – musiał nauczyć się odwiedzać także wirtualne
portale. Potrafił wyszukać nawet najrzadsze
książki, broszury czy grafiki. Bo też był
i jest Mirek Mąka zjawiskiem nieprawdopodobnym. Najbardziej niebywałe szpargały
znajduje nieomylnie – Bóg raczy wiedzieć
jak – i do tego w wyjątkowym tempie – pisał
o nim Ludwik Stomma.
Utrzymywał kontakty z księgarzami
z Polski, Belgii, Francji i Izraela. Współpraca z wybitnym izraelskim antykwariuszem Edmundem Neusteinem przerodziła
się z biegiem lat w wielką przyjaźń, którą
Mirek traktował jako zaszczyt i honor.
Spotykali się dość często w Polsce, ale
pewnego dnia Mirek odwiedził go w Tel
Awiwie. Księgarnię Neusteina wspominał
jako „ambasadę kultury polskiej”, która
była największą książnicą polską poza
granicami kraju, a pod względem wszechstronności działania nawet i w Polsce nie
miała sobie równej […]. Po śmierci tego
wybitnego antykwariusza Mirek napisał:
Odeszli Niepospolici – Herbert, Giedroyć,
Turowicz, Lebenstein, Herling-Grudziński,
i iluż jeszcze... Teraz do ich grona dołączył
Edmund Neustein – złota legenda polskiego
księgarstwa.

Na szczycie Tocllaraju, (Kordillera Blanca, Peru)

pragnącego poznać i objąć opowieść, nieoceniającego, z wysokości – jak etnolog.
Ja bez Mirka nie byłabym dzisiaj
w tym miejscu, w którym jestem. W pracach badawczych stanowiliśmy zespół
i – zgodnie z andyjskim dualizmem – jedną
istotę w dwóch osobach, dopełniającą
się talentami i wiedzą. Etnologiczne wykształcenie Mirka i jego pomysły interpretacyjne miały ogromny wpływ na moje
badania i wyciągane wnioski. Był moim
mistrzem i konsultantem przy pisaniu
pracy doktorskiej. We wstępie do mojej
rozprawy, gdzie zamieściłam podziękowania dla wielu osób, te najważniejsze były
dla Mirka, który włożył wiele wysiłku
w tworzenie mojej dysertacji na każdym
etapie jej powstawania, wspierając mnie
intuicją i doświadczeniem etnologa oraz
wymierną pracą. Nalegał, aby znaleźć się na
samym końcu tych podziękowań... Słowa
prof. Dariusza Czai najtrafniej podsumują
naukowy fenomen Mirka: To ktoś absolutnie bezinteresowny w swojej pasji poznawczej, ktoś, kto buduje z tego, co usłyszał albo
przeczytał, własne konstrukcje intelektualne
i ma odwagę się tym podzielić. I może
najważniejsze: w tym, co pisał, z a w s z e
pozostawał antropologiem, choć on pewnie
by wolał to nieco bardziej staroświeckie
słowo: etnografem. Tak, był on dla mnie
i pozostanie jednym z najbardziej czułych,
najlepiej wykształconych, najmądrzejszych
etnografów, jakich znałem.

Elżbieta Jodłowska

wieloletnia partnerka naukowa Mirosława Mąki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
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Wspomnienie o Janie Gołdzie
(15 czerwca 1942 – 18 stycznia 2021)

Jan Gołda w swoim biurze w Collegium Novum; lata 90.

rycznego, w uznaniu jego zaangażowania i postawy, w tajnych i powszechnych
wyborach wybrali go do władz Rady
Wydziałowej ZSP, a następnie na prezesa
tej Rady.
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ija blisko rok, odkąd odszedł nasz
kolega i przyjaciel Jan Gołda –
absolwent pedagogiki i wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jasiek, bo tak mówiliśmy o nim
w gronie przyjaciół, urodził się 15
czerwca 1942 w Zamościu Starym. Był
absolwentem Liceum Pedagogicznego
w Kozienicach i Studium Nauczycielskiego w Kielcach. W październiku 1963
roku podjął studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczynając
swój ponad 50-letni pobyt w Krakowie.
Jako student należał do Zrzeszenia
Studentów Polskich – organizacji mającej wówczas charakter związku zawodowego studentów, która na Uniwersytecie
Jagiellońskim dbała o interesy studentów
i broniła ich swobód i wolności. Jan
Gołda angażował się w pracę społeczną
w ZSP, godząc ją umiejętnie z nauką.
Kiedy był na czwartym roku studiów,
studenci Wydziału Filozoficzno-Histo-

Archiwum Działu Nauczania

M

Stanisław Dziedzic, Jan Gołda i Zbigniew Bąk w rozmowie w holu Collegium Novum; koniec lat 80.
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Po ukończeniu studiów i prawie rocznej pracy jako pedagog w Izbie Dziecka
w Krakowie, w 1968 roku rozpoczął
pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim,
trwającą aż do przedwczesnej emerytury.
Najpierw, przez okres około dwóch lat,
zatrudniony był jako kierownik Domu
Studenckiego „Żaczek”, dysponującego
ponad tysiącem miejsc. Później – jako
zastępca kierownika, a w latach 1970–
–1973 kierownik Działu Spraw Bytowych
Studentów UJ, następnie zastępca kierownika Działu Spraw Młodzieżowych
UJ, główny specjalista kierujący Działem Dydaktyczno-Wychowawczym UJ,
wreszcie kierownik Działu Nauczania
UJ. Każde z tych stanowisk wymagało
stałego utrzymywania kontaktów i współpracy z podległymi mu pracownikami,
studentami i pracownikami naukowymi
z całej Uczelni.
Podjęcie się przez Jaśka w bardzo
młodym wieku, prawie zaraz po studiach,
tak odpowiedzialnych obowiązków, na
jednej z największych uczelni w Polsce,
i wzorowe wywiązywanie się z nich było
możliwe nie tylko dzięki ukończonym
studiom. Obowiązkom tym sprostał tak-
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Jan Gołda i Zbiegniew Bąk przed Collegium Novum; początek lat 90.

dla współpracowników i studentów, zawsze służył im swoim doświadczeniem,
radą i pomocą. Cieszył się dużym uznaniem i szacunkiem wśród studentów, bo
jak mało kto znał ich problemy bytowe
czy związane z dydaktyką, był przez nich
lubiany i poważany. Miał bardzo dobry
kontakt z przedstawicielami Samorządu
Studentów, co w znacznym stopniu ułatwiało rozwiązywanie problemów studenckich. Był wielokrotnie nagradzany
i doceniany przez władze Uczelni.
Przez wiele lat współpracowaliśmy
z Jankiem na różnych płaszczyznach.
Uczestniczyliśmy w wielu ważnych dla
Uniwersytetu wydarzeniach. Byliśmy
świadkami nie tylko strajków studenckich
w 1981 roku, w tym strajku okupacyjnego studentów UJ w Collegium Novum,
ale też wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981, a także transformacji
ustrojowej i związanych z nią zmian na
Uniwersytecie.
Wspólnie uczestniczyliśmy także
w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II w Collegium Maius 8 czerwca
1997.
Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie, będąc na emeryturze, zawsze żywo
interesował się sprawami Uniwersytetu
i był w kontakcie z jego pracownikami.
Jan Gołda zmarł 18 stycznia 2021.
Spoczywa na cmentarzu Wolskim w Warszawie.
Janku! Trudno o Tobie pisać w czasie przeszłym. Na zawsze pozostaniesz
w naszej pamięci.

Zbigniew Bąk
Andrzej Kocemba
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że dzięki doświadczeniu wyniesionemu
z pracy społecznej w Zrzeszeniu Studentów Polskich, osobistym predyspozycjom
oraz bezgranicznemu zaangażowaniu
w wykonywaną pracę. Posiadał przy tym
naturalny dar do niesienia pomocy innym,
sprzyjający pracy na powierzonych mu
odpowiedzialnych stanowiskach. Dar ten
odczuwali też i często z niego korzystali
jego liczni przyjaciele.
Pracę Jana Gołdy na Uniwersytecie
Jagiellońskim przerwał nieszczęśliwy
wypadek, któremu uległ w grudniu 2003
roku. Zdarzenie to było przyczyną wcześniejszego przejścia na emeryturę. Pogarszający się stan zdrowia zmusił go do
przeniesienia się, w listopadzie 2013 roku,
z Krakowa do Warszawy, gdzie miał
bliską rodzinę.
Nie przerwało to jednak jego serdecznych kontaktów, najczęściej telefonicznych, z przyjaciółmi z Krakowa
i z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jasiek zawsze angażował się emocjonalnie w wykonywaną pracę, a także chętnie podejmował zadania, które wykraczały poza jego podstawowe obowiązki, o ile
tylko służyło to dobru wspólnemu i miało
sens. Był pracownikiem powszechnie
cenionym, szanowanym i lubianym. On
także szanował każdego człowieka bez
względu na jego status społeczny czy
poglądy. Zawsze miał liczne grono kolegów i przyjaciół, zazwyczaj związanych
z Uniwersytetem Jagiellońskim, który był
jego drugim domem.
W okresie pracy zawodowej dał się
poznać jako człowiek obdarzony poczuciem humoru. Był niezmiernie życzliwy

Zebranie kierowników domów studenckich UJ; lata 80.

Jan Gołda z Andrzejem Kocembą; Collegium Novum, lata 90.
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Z młodzieżą o Holocauście
Spotkanie z Bronisławą (Niusią) Horowitz-Karakulską

W

Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska w auli Collegium Novum; 22 września 2021

KL Plaszow. Początkowo pracowała tam
w wytwórni szczotek, potem skierowano
ją do Niemieckiej Fabryki Wyrobów Ema-

Fot. Anna Wojnar

ramach autorskiego programu
edukacyjno-historycznego „Był
sobie sztetl...”, popularyzującego wśród
młodego pokolenia historię Holocaustu,
22 września 2021 w auli Collegium
Novum odbyło się spotkanie uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1
im. księdza prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu oraz przedstawicieli
starosądeckiej społeczności z wyjątkowym gościem: Bronisławą (Niusią)
Horowitz-Karakulską – świadkiem
historii, bezpośrednią uczestniczką
dramatycznych wojennych wydarzeń,
skazaną na zagładę w obozach koncentracyjnych i od tej zagłady ocaloną przez
Oskara Schindlera.
Niusia Horowitz urodziła się
w przedwojennym Krakowie. Tragiczna
jest historia jej życia: podczas okupacji
wraz z rodzicami i bratem Ryszardem
(obecnie znanym w świecie artystą fotografikiem) przebywała w krakowskim
getcie, a po jego likwidacji w obozie

Spotkanie w ramach autorskiego programu edukacyjno-historycznego „Był sobie sztetl...”, popularyzującego wśród młodego pokolenia historię Holocaustu; Collegium Novum, 22 września 2021
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liowanych Oskara Schindlera. W 1944
roku została wywieziona do obozu w Auschwitz, a następnie, dzięki bezprecedensowym działaniom byłego pracodawcy,
udało się (wraz z innymi więźniarkami)
przewieźć ją do obozu w Brünnlitz na
Morawach, gdzie doczekała wyzwolenia.
O piekle, jakim była dla dziecka wojna
i pobyt w obozach koncentracyjnych, Niusia Horowitz-Karakulska milczała przez
niemal 50 lat. Sytuacja zmieniła się diametralnie w latach 1992−1993, kiedy to została zaproszona przez Stevena Spielberga
do grona konsultantów historycznych przy
realizacji filmu Lista Schindlera. Od tego
czasu często bierze udział w spotkaniach
jako świadek historii. Warte zaznaczenia
jest to, że w filmie – niemal w całości
nakręconym w Krakowie – kilkakrotnie
pojawiają się rzeczywiste sceny z życia
nastoletniej Niusi i jej najbliższych. I tak,
na przykład, scena, gdy mała więźniarka –
robotnica wręcza Schindlerowi urodzinowy tort z chleba, a on wyrażając wdzięczność całuje ją, jest prawdziwa. – To ja, ta

Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska i prof. Aleksander Skotnicki, który wygłosił prelekcję zatytułowaną
Wojenna odyseja Schindlerowców

w tym także do losów postaci sfilmowanych w produkcji Stevena Spielberga.
Kończąc swoją prelekcję, profesor pozostawił młodzieży przesłanie szacunku
i wdzięczności dla dorosłych zaangażowanych w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
Podczas spotkania wręczono wyjątkowe odznaczenie – Order Przyjaciela
Młodzieży – honorujące tych, których osobowość, historia, życie, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie w edukację starosądeckiej młodzieży stanowią dla młodego
pokolenia grodu św. Kingi drogowskaz
moralny i intelektualny. Order otrzymali
goście spotkania. W imieniu przedstawicieli szkolnej społeczności Starego Sącza,
Elżbiety Bodziony – dyrektor SP nr 1, oraz

Fot. Anna Wojnar

scena jest autentyczna. Pocałował mnie
w skroń... – taki obraz Oskara Schindlera,
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata,
zachowała w pamięci bohaterka spotkania.
O swoim niezwykłym ocaleniu mówiła: To
jest cud. Cud, którego sprawcą jest Oskar
Schindler. W historii nazistowskiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau fakt
wykupienia około 300 więźniów przez
Niemca, i wywiezienie ich stamtąd według imiennej listy, stanowił jedyny tego
rodzaju przypadek.
Rozmowę z Bronisławą Horowitz-Karakulską w auli Collegium Novum
poprzedziła prelekcja Wojenna odyseja
Schindlerowców, wygłoszona przez
prof. Aleksandra Skotnickiego – hematologa i transplantologa, wykładowcę UJ,
wnuka nowosądeczanki Anny Sokołowskiej – Sprawiedliwej wśród Narodów
Świata. Profesor Skotnicki to człowiek,
który nawiązywał międzynarodowe kontakty z Żydami ocalonymi z Holocaustu,
między innymi z osobami z tak zwanej
listy Schindlera (ochrzczonymi po wojnie
mianem „Schindlerowców” – z powodu
zatrudnienia w fabryce Oskara Schindlera
w Krakowie), uratowanymi przez niego
przed Holocaustem. To również znany
społecznik, orędownik dialogu polsko-żydowskiego, badacz losów Żydów
i ich wielki przyjaciel, działający także
na rzecz pamięci o dziedzictwie kultury
żydowskiej w Krakowie, pasjonat czasów
wojennych, dokumentalista historii krakowian, autor publikacji nawiązujących
do czasów drugiej wojny światowej,

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. księdza prof. Józefa
Tischnera w Starym Sączu oraz przedstawiciele starosądeckiej społeczności

burmistrza Jacka Lelka Bronisławie Horowitz-Karakulskiej odznaczenie wręczyły
koordynatorki projektu „Przygoda z nauką
w murach UJ”: Renata Jasińska-Nowacka
oraz Jadwiga Postawa. Podkreśliły, że
pragnieniem bohaterki jest, aby wojenna historia nie pozostała zapomniana
i aby stanowiła źródło informacji o społecznych i politycznych wydarzeniach,
które jak nawałnica przetoczyły się przez
Kraków. Order przyznano również prof.
Aleksandrowi Skotnickiemu – wręczyły
go Monika Jackowicz-Nowak, dyrektor
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, oraz Liliana Królikowska,
prezes starosądeckiego oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielka
SP nr 1 w Starym Sączu.
Warto dodać, że w minionych latach
laureatami starosądeckiego Orderu Przyjaciela Młodzieży zostali, między innymi,
prof. Franciszek Ziejka – 303. rektor UJ,
oraz Kazimierz Tischner, brat patrona
szkoły księdza prof. Józefa Tischnera.
W 2019 roku orderem uhonorowano Uniwersytet Jagielloński – uczelnię przyjazną
starosądeckiej młodzieży.
Na pamiątkę uniwersyteckiego spotkania władzom UJ, reprezentowanym przez
prorektora prof. Piotra Kuśtrowskiego,
oraz autorce i opiekunce programu edukacyjnego „Był sobie sztetl...” Jadwidze
Postawie ofiarowano biograficzną publikację autorstwa prof. Skotnickiego Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska,
poświęconą bohaterce spotkania, ocalonej
przez Oskara Schindlera, Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata, o którym Niusia
Horowitz napisała symptomatyczne słowa:
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Wstawił się za nami u samego komendanta obozu Auschwitz, wyjątkowego
zbrodniarza.
Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego ze Szkołą Podstawową nr 1
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym
Sączu trwa już od wielu lat. Nawiązana
została w roku szkolnym 2015/2016 w ramach autorskiego projektu edukacyjnego
„Przygoda z nauką w murach UJ”, objętego honorowym patronatem rektora UJ.
Uczniowie starosądeckiej placówki stali
się wówczas najmłodszą i, choć nieformalną, niezwykle zaangażowaną częścią
społeczności akademickiej UJ. Wspólnie
z wykładowcami – autorytetami w świecie
nauki – uczestnicy programu niejednokrotnie przeżywali pasjonujące przygody
z nauką w murach UJ oraz w rodzinnym
mieście – Starym Sączu.

W 2021 roku inicjatorkami intelektualnej wyprawy krakowskim szlakiem
Holocaustu były: dyrektor starosądeckiej
biblioteki Monika Jackowicz-Nowak oraz
Renata Jasińska-Nowacka i Jadwiga Postawa – koordynatorki projektu „Przygoda
z nauką w murach UJ”. W uniwersyteckiej
auli prelegentów, gości i uczestników
spotkania witały Monika Jackowicz-Nowak oraz licealistka, absolwentka SP nr 1
Agnieszka Żak – najstarsza uczestniczka
projektu. W imieniu rektora UJ rolę gospodarza spotkania pełnił prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych.
Obecni byli również: Tadeusz Karakulski,
małżonek Niusi Horowitz, dr hab. Sławomir
Sprawski – prodziekan Wydziału Historycznego UJ, Danuta Hejmej – starosądecka
pedagog, wyróżniona prestiżową odznaką
„Zasłużona dla Ziemi Sądeckiej”, Marcin

Zgłobiś – reprezentujący Muzeum Polaków
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
będącego partnerem I Starosądeckiego Dnia
Pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata – inicjatywy „Nie wszystkie światła
gasną” oraz autorskiego programu edukacyjnego „Był sobie sztetl...”, a także współdziałający w ramach projektu pracownicy
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Za wsparcie w przygotowaniu oraz
obecność na spotkaniu organizatorzy składają serdeczne podziękowanie władzom
Uczelni, pracownikom Centrum Promocji
i Komunikacji UJ oraz redakcji uniwersyteckiego pisma „Alma Mater” – patronowi
medialnemu wydarzenia.

Jadwiga Postawa
ABP

Bohaterka Listy Schindlera
imą 2020 roku Bronisława Horowitz-Karakulska (Niusia Horowitz), ocalona z Holocaustu przez Oskara Schindlera,
jedna z bohaterek filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga, złożyła pamiątkowe autografy oraz przekazała serdeczne
pozdrowienia dla mieszkańców Starego
Sącza. W szczególności skierowała je do
osób uczestniczących w realizacji zadań
autorskiego projektu edukacyjnego „Był
sobie sztetl...”, popularyzującego wiedzę
o Holocauście. W gronie tych osób znaleźli się, między innymi, dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. księdza
prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ich
rodzice, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, oraz czytelnicy biblioteki,
Katarzyna Karlak – dyrektor szkoły języka
angielskiego ANGLOSTACJA w Starym
Sączu, mieszkańcy miasta i goście Muzeum
Regionalnego „Dom na Dołkach” im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, burmistrz
Starego Sącza Jacek Lelek, reprezentujący
organ prowadzący szkołę, jak również ni-
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żej podpisana autorka projektu „Był sobie
sztetl...”. Wszystkie wpisy zostały przesłane
na ręce Moniki Jackowicz-Nowak.
Bronisława Horowitz-Karakulska
to „dziecko Holocaustu”. Z urodzenia
krakowianka, więźniarka – wraz z ro-

dziną – najpierw krakowskiego getta,
a potem obozów w Płaszowie, Auschwitz
i Brünnlitz na Morawach, świadek historii. W czasie wojny należała bowiem do
grupy żydowskich pracowników fabryki
Schindlera, których ocalił od zagłady.

Anna Wojnar

Na podstawie rozmów z Niusią, a także
przedstawicielami rodziny Horowitzów
i Rosnerów australijski pisarz Thomas
Keneally napisał książkę Arka Schindlera.
W 1993 roku zekranizował ją amerykański
reżyser Steven Spielberg, a Niusia Horowitz została konsultantką historyczną produkcji. Tym obrazem twórca uhonorował
pamięć o Oskarze Schindlerze, Niemcu,
który ratował Żydów przed Holocaustem, za co został odznaczony medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Dokumentował też w ten sposób dramatyczne historie ofiar zbrodniczego systemu
nazistowskiego. W stulecie narodzin kina
(1995) Lista Schindlera znalazła się na
watykańskiej liście 45 filmów fabularnych propagujących szczególne wartości
religijne, moralne i artystyczne. W filmie
Spielberga jedna z sekwencji przedstawia
zdarzenie z udziałem jedenastoletniej
wówczas Niusi Horowitz. Mowa o scenie,
w której wytypowana przez pracowników
Niemieckiej Fabryki Wyrobów Emaliowanych Oskara Schindlera dziewczynka
wręcza właścicielowi z okazji urodzin
tort z chleba. Bronisławę Horowitz-Karakulską zobaczyć też można w ostatniej
sekwencji filmu – na cmentarzu katolickim
na górze Syjon w Jerozolimie, przy grobie
Schindlera. Pojawia się tam w gronie żyjących „Schindlerowców” – osób ocalonych
przez niego w czasie wojny, zaproszonych
na plan filmowy przez Stevena Spielberga.
Ciesząca się znakomitą pamięcią Niusia Horowitz w trakcie naszych rozmów
podczas realizacji projektu „Był sobie
sztetl...” podzieliła się zarówno tragiczną
historią rodzinną z czasów Holocaustu,
jak i późniejszymi wrażeniami z planu
filmowego. Mając na uwadze ważne dla
młodego pokolenia aspekty edukacyjne,
odniosła się także do poszczególnych scen
filmu ze swoim udziałem – tych opartych
na faktach i tych stanowiących filmową
kreację okupacyjnej rzeczywistości.
Nie było kogoś takiego jak dziewczynka
w czerwonym płaszczyku – skomentowała,
nawiązując do słynnej już sceny w filmie
i głośnej książki Romy Ligockiej. Odczarowała również jeden z najbardziej
poruszających momentów filmu: Oskar
Schindler wcale nie płakał, gdy żegnał się
z nami – oznajmiła, doskonale pamiętając
ostatnie chwile ze swoim wybawcą. Natomiast zapytana o opisaną przez Thomasa
Keneally’ego w książce dramatyczną,
a zarazem wzruszającą scenę, rozgrywającą się w Auschwitz z udziałem jej małego

Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska i prof. Aleksander Skotnicki otrzymali wyjątkowe odznaczenie:
Order Przyjaciela Młodzieży, honorujące tych, których osobowość, historia, życie, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie w edukację młodzieży stanowią dla młodego pokolenia drogowskaz moralny
i intelektualny

brata Ryszarda i mamy Reginy Horowitz,
jako bohaterka, świadek i uczestnik zdarzeń odrzekła tylko: Wszystko prawda.
Nawiązując w licznych wywiadach
prasowych i telewizyjnych do piekła Auschwitz, Niusia Horowitz – skazana przez
nazistów na zagładę, dwukrotnie kierowana do komory gazowej – z ogromnym
wzruszeniem wspominała prawdziwego
bohatera tamtych dni: „Sprawiedliwego”
Oskara Schindlera, którego portret, jak
wyznała, zdobi ścianę nad jej łóżkiem.
Nigdy bowiem wcześniej ani nigdy później
w historii nie zdarzyło się, aby komuś –
tak jak Schindlerowi – udało się uwolnić
z nazistowskiego obozu zagłady setki
osób, wśród których była także bohaterka
artykułu oraz jej mama i babcia. W późniejszym, „poobozowym”, okresie życia,
nastoletnia wówczas Niusia, zmagająca
się z poobozową traumą, przebywała pod
opieką zaprzyjaźnionej z późniejszym
św. Janem Pawłem II Wandy Półtawskiej,
więźniarki obozu Ravensbrück, lekarki ratującej zdrowie psychiczne dzieci
Oświęcimia.
Kto ratuje jedno życie, jakby cały
świat ratował – to cytat widniejący na
medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”. Po wojnie całym światem dla
bohaterki tego tekstu było czternaścioro
członków rodziny „Schindlerowców”
– osób ocalonych przez niemieckiego fabrykanta. Dziś całym światem dla niej jest
mąż – Tadeusz Karakulski, emerytowany
lekarz radiolog, oraz najbliższa rodzina,
mieszkająca w Stanach Zjednoczonych:
córka Magdalena z wnukami, Krystianem
i Sebastianem, oraz prawnukami, a także
brat Ryszard – światowej sławy fotografik.
Ryszard Horowitz to absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki, prekursor komputerowego prze-

twarzania fotografii, a w przeszłości jeden
z najmłodszych więźniów Auschwitz-Birkenau, wówczas niespełna sześcioletni, po
wojnie poszukiwany i odnaleziony przez
mamę w niezwykłych okolicznościach.
Od czasu do czasu, gdy mam jakiekolwiek wątpliwości, czy rzeczywiście byłem
w Oświęcimiu, spoglądam na tatuaż na
moim przedramieniu, numer B-14438 –
wspomina w książce Życie niebywałe Ryszard Horowitz, więzień obozów w Płaszowie, Gross-Rosen i Auschwitz-Birkenau.
Odznaczona w 2019 roku Krzyżem
Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec Bronisława
Horowitz-Karakulska dedykuje wszystkim następujące przesłanie: Musimy
głośno mówić o tym, co się stało. Dawać
świadectwo o straszliwych zbrodniach,
których dopuścił się człowiek na drugim
człowieku. Ale musimy też z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Robić wszystko, by
to się nigdy nie powtórzyło.
Jesienią 2021 roku Bronisława Horowitz-Karakulska była honorowym
gościem społeczności Starego Sącza, na
zaproszenie Moniki Jackowicz-Nowak,
koordynatorów projektów „Przygoda
z nauką w murach UJ” oraz „Był sobie
sztetl...”, a także starosądeckiej młodzieży.
Składam serdeczne podziękowanie
bohaterce tego tekstu za stworzenie niezwykłej atmosfery i gotowość do wielogodzinnych rozmów oraz zaproszenie do
świata osobistych, niezwykle intymnych
wojennych wspomnień. To dla mnie wyjątkowy zaszczyt i – w kontekście pracy
z młodzieżą – zobowiązanie.

Jadwiga Postawa

nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
im. księdza prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
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Refleksje po spotkaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim
Tematyka wykładu, mimo że nawiązuje
do historycznych czasów drugiej wojny
światowej, jest wciąż aktualna. Niesłychanie istotne jest, aby – spoglądając na
doświadczenia przeszłości – kształtować
w sobie ducha tolerancji dla innych. We
współczesnym świecie pojęcie Holocaustu traci swoje właściwe znaczenie. Zbyt
często zdarza się, że jest wykorzystywane
w niewłaściwym kontekście historycznym
do uzyskiwania bieżących celów politycznych. Bardzo się cieszę, że na rozpoczęcie
naszych cyklicznych spotkań został zaproponowany ten właśnie temat.

prof. Piotr Kuśtrowski

prorektor UJ ds. badań naukowych

Jako licealistka wkraczająca w dorosłość nie wyobrażam sobie spotkania
z bardziej inspirującymi postaciami.
Uczestnicy przekonali się, że trudną,
ale fascynującą historię swojego życia
Niusia Horowitz potrafi przekazać z wyjątkową klasą, serdecznością i otwartością. Jej ciepło i życzliwość stworzyły
wspaniałą atmosferę, w której różnica
pokoleń zdawała się nie istnieć. Natomiast
prof. Aleksander Skotnicki zaimponował
nam swoją szeroką wiedzą, którą z zaangażowaniem i entuzjazmem nam, młodym,
przekazywał. Myślę jednak, że szacunek
wzbudziły nie tylko jego kompetencje, ale
przede wszystkim sposób, w jaki traktował
publiczność – czyli uczniów. To, między
innymi, dzięki takim ludziom, jako absolwentka SP nr 1, z przyjemnością nadal
będę angażować się w realizację zadań
projektów „Przygoda z nauką w murach
UJ” oraz „Był sobie sztetl...”.

Agnieszka Żak

absolwentka SP nr 1

W ramach projektów „Przygoda z nauką w murach UJ” oraz „Był sobie sztetl...”
mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby poznać wzruszającą historię Niusi Horowitz.
W pięknej scenerii reprezentacyjnej auli UJ
z uwagą słuchaliśmy wywiadu z wyjątkową kobietą o ciepłym, otwartym sercu, któ118
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ra opowiedziała nam historię swojej walki
o życie podczas drugiej wojny światowej.
Spotkanie z panią Niusią odebraliśmy jako
jedyną w swoim rodzaju żywą lekcję historii. Dziękujemy także prof. Aleksandrowi
Skotnickiemu za niecodzienne spotkanie
z nauką i sztuką oraz za widoczny szacunek dla młodego pokolenia.

Aleksandra Sztafa

absolwentka SP nr 1

Świadek historii – Bronisława (Niusia)
Horowitz-Karakulska przybliżyła nam
straszne lata wojny, w której unicestwiono miliony ludzkich istnień. Zyskaliśmy
wiedzę, którą nasze pokolenie przekaże
kolejnym. Ludzie, na których z uwagą
i przyjemnością patrzyliśmy, których
słuchaliśmy, odejdą kiedyś, a wtedy my –
uczestnicy podobnych spotkań – pielęgnować będziemy pamięć o historycznej
przeszłości. Dowiedzieliśmy się o takich
wydarzeniach, których większość ludzi
zapewne nie będzie miała okazji poznać
w bezpośrednim kontakcie ze świadkiem
tragicznych wydarzeń. Jestem szczęśliwa,
że mogłam uczestniczyć w tak wyjątkowym wywiadzie-wykładzie, z tak wspaniałymi ludźmi. Dziękuję.

Małgorzata Biskup

kl. VIIId

Możliwość kontaktu z osobą, która
przeszła tak dużo jak nasz honorowy
gość, jest dla mnie i moich rówieśników
wielkim zaszczytem. Dla nas, uczniów,
taka forma edukacji bywa zdecydowanie
bardziej ciekawa niż to, co zostało zapisane w podręcznikach. Zrozumieliśmy,
że w życiu bardzo ważne są spotkania
pokoleń. Dziękujemy pani Niusi i prof.
Skotnickiemu, że zechcieli być w tym
dniu naszymi przewodnikami po historii.

Damian Wąchała

kl. VIIId

W mojej szkole bardzo często organizowane są spotkania z ciekawymi

osobami. Dzięki takim prelekcjom odkrywamy nowe obszary zainteresowań
i zaczynamy poszukiwać dokładniejszych
informacji na temat, na przykład, Holocaustu i drugiej wojny światowej. Poruszony wspaniałym wykładem-wywiadem
z udziałem Niusi Horowitz-Karakulskiej
i prof. Aleksandra Skotnickiego, sięgnąłem po więcej informacji na temat osób
uratowanych przez Oskara Schindlera.
Zamierzam też zgłębić historię krakowskiego getta. Wysłuchanie osób, które
pamiętają czasy wojny i okupacji, skłania
nas do refleksji, jak ogromną wagę ma
kwestia wolności ojczyzny i pokoju na
świecie. Okupacyjna przeszłość powinna
stanowić dla wszystkich przestrogę, a nas,
młodych, motywować w przyszłości do
podejmowania działań w trosce o pokój
na świecie.

Kacper Basta

kl. VIIId

Przeraża mnie świadomość, że getta
były więzieniem dla ludzi o innym pochodzeniu. Byli oni odizolowani od otoczenia, funkcjonowali w ciągłym strachu,
biedzie, braku nadziei.
Tego dnia w auli Collegium Novum
UJ padło wiele pięknych, mądrych słów.
Prelekcja prof. Skotnickiego zrobiła na
młodzieży duże wrażenie. Profesor powiedział nam, żebyśmy nigdy nie oceniali
ludzi za ich poglądy, pochodzenie, religię,
kolor skóry. Uczył, by zwracać uwagę na
ludzki charakter i dobre, wrażliwe serce.
Mieliśmy wyjątkowy zaszczyt poznać
świadka historii w osobie życzliwej nam,
młodzieży, Niusi Horowitz. Być może
już nigdy nie spotkamy osób, które przeżyły Holocaust. Kolejne pokolenia będą
czerpały wiedzę o czasach wojny tylko
z książek i filmów. Możemy być dumni
z ludzi ratujących życie innym ludziom
– w tym wypadku Żydom, ofiarom tej
strasznej drugiej wojny światowej. Warto
organizować takie spotkania.

Wiktoria Golonka

kl. VIIId

Martyna Pasiut

kl. VIIId

Miałam okazję wziąć udział w spotkaniu z jedną z ostatnich osób, które przeżyły
Holocaust – Niusią Horowitz-Karakulską.
To był inny rodzaj edukacji, dzięki której
mogliśmy poznać refleksje samych bohaterów spotkania, ich spostrzeżenia, a także
zadać pytania. Takie wizyty mają pokazywać, że bohaterowie z przeszłości pragną
spotykać się z młodzieżą, aby przekazać
swoje doświadczenia, dbając o to, abyśmy
nie ograniczali się jedynie do informacji
z książek, czasopism czy internetu. Jesteśmy dumni z kontaktów z takimi osobami,
z samego faktu, że mamy okazję je poznać
i z nimi rozmawiać. Nikt przecież nie opowie nam o historii więcej niż oni sami – jej
świadkowie. Pani Niusia i prof. Aleksander
Skotnicki przybyli na spotkanie specjalnie
dla nas. Podzielili się z młodzieżą swoimi
przeżyciami, wspomnieniami. Bohaterka
dnia – pomimo traumatycznych przeżyć
– jest bardzo ciepłą, uśmiechniętą kobietą. Profesor Skotnicki poruszył w trakcie
spotkania temat braku szacunku do osoby
„innej”. Ludzie bardzo często źle oceniają
drugiego człowieka z uwagi na jego inne
pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie.
Z tego punktu widzenia uczestniczenie
w podobnych spotkaniach uważam za bardzo wartościowe.

Julia Borucka

kl. VIIId

Anna Wojnar

Osobiste poznanie osób, które tyle
przeżyły – a bez wątpienia należy do nich
Niusia Horowitz-Karakulska – jest ogromnym zaszczytem. Słuchanie i poznawanie
tylu istotnych szczegółów stanowi dla nas,
dorastającej młodzieży, niezwykłą wartość.
Wiedza przekazywana przez bezpośredniego świadka i uczestnika wojennych zdarzeń
jest bezcenna. Było to wyjątkowe spotkanie
z autorytetami – przewodnikami po świecie
czasów Holocaustu. Tego typu wykłady
mają charakter nie tylko edukacyjny, ale
również integrujący uczniów – uczestników
projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”
oraz „Był sobie sztetl...”.

Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska i prof. Aleksander Skotnicki

To wielki zaszczyt uczestniczyć w tego
typu wykładzie-wywiadzie. Dzięki takim
chwilom jesteśmy w stanie zdobywać oraz
przekazywać innym ludziom wartościową
wiedzę, którą otrzymujemy prosto z ust
świadków historii. Wyjątkowe jest też to, że
nasi goście przybyli na spotkanie specjalnie
dla nas. Dziękujemy.

mamy. Osoby, których udziałem stały się
tak okrutne losy zgotowane przez drugiego
człowieka, uczą przyszłe pokolenia, że
najważniejsze są szacunek, empatia i tolerancja. Słowa pani Niusi i Profesora dały mi
dużo do myślenia i na pewno zapamiętam
to szczególne spotkanie na bardzo długo.

Joanna Zagórowska

kl. VIIIc

kl. VIIId

Prelekcje z udziałem zaproszonych gości są organizowane w naszej szkole odkąd
pamiętam. Według mnie to bardzo ciekawa
i potrzebna forma edukacji. Było to wyjątkowe spotkanie, które najprawdopodobniej
już nigdy się nie powtórzy – i ta świadomość
zostanie z nami do końca życia. Uczniowie
starosądeckiej SP nr 1 są naprawdę szczęśliwi, że Niusia Horowitz wraz z mężem oraz
zaprzyjaźnionym z nią prof. Aleksandrem
Skotnickim zgodziła się z nami spotkać.
Dzięki uczestnictwu w takich projektach
edukacyjnych zdobywam ogromną wiedzę.
(Niusia) Horowitz-Karakulska i prof. Skotnicki są wyjątkowymi osobami, z niesamowitą historią życia, i czuję się zaszczycona,
że mogłam poznać ich osobiście. Było to
jedno z najciekawszych spotkań, w jakim
miałam okazję uczestniczyć.

Joanna Szewczyk

kl. VIIId

Warto organizować spotkania z gośćmi
powiązanymi z historią naszego kraju, ponieważ jest to niesamowita i niepowtarzalna
okazja do poznania prawdziwego przebiegu
wydarzeń z czasów drugiej wojny światowej. Mieliśmy sposobność poznać wspaniałe osoby, które przeżyły bardzo trudne czasy.

Alicja Wójcik

Uważam, że spotkania z takimi ludźmi
jak Niusia Horowitz i prof. Aleksander
Skotnicki są bardzo potrzebne. Pokazują,
że nie zawsze było tak dobrze jak teraz,
oraz uświadamiają, że powinniśmy cieszyć
się z najmniejszych rzeczy i doceniać to, co

Spotkanie z prof. Aleksandrem Skotnickim i historia Niusi Horowitz, z którą
mieliśmy przyjemność się spotkać, z pewnością dały mi dużo do myślenia. Jestem pod
wrażeniem tak świetnej pamięci pani Niusi,
a przede wszystkim podziwiam ją za odwagę. Nie tylko podczas wojny, ale i obecnie –
ponieważ nie obawia się opowiadać ludziom
o swoich trudnych przeżyciach. Nie każdy
potrafiłby wracać do tych wydarzeń nawet
w myślach, a tym bardziej dzielić się nimi
z obcymi. Uważam, że takie rozmowy są
w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne,
aby ludzie w moim wieku doceniali to, co
mają i pamiętali o tych, którzy się do tego
przyczynili. Pięknie wypowiedział się na
ten temat prof. Skotnicki – wielki przyjaciel
Niusi Horowitz-Karakulskiej.

Martyna Skoczeń

kl. VIIIc

Spotkanie z człowiekiem, który na
własnej skórze doświadczył okrucieństwa
drugiej wojny światowej, to przeżycie, które na długo zapisze się w mojej pamięci.
Niusia Horowitz jest kobietą o niezwykle
serdecznym usposobieniu. Opowiadając
swoją historię, uświadomiła nam – dopiero wkraczającym w życie młodym
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Fot. Anna Wojnar

Świadek historii, Niusia Horowitz-Karakulska...

ludziom – jak ważna jest pomoc, tolerancja
i czynienie dobra. Profesor Aleksander
Skotnicki mówił o swojej pasji, która inspiruje i wprawia w podziw. To człowiek
o ogromnej wiedzy i wielkim sercu. Myślę,
że idealnym podsumowaniem spotkania są
słowa samego Profesora z książki Arka.
Opowieść o życiu i przetrwaniu: Przytaczając opowieści o losach ludzi, którzy
ocierali się o śmierć, bo ratowali bliźniego, a także tych, którzy je tracili tylko
dlatego, że urodzili się Żydami, ukazuję
wielkie znaczenie walki o każde istnienie.

Katarzyna Wandas
LO Nowy Sącz

Do tej pory o wielkich ludziach, którzy
zasłynęli swoimi patriotycznymi zasługami, słyszałam tylko na lekcjach historii.
Nie sądziłam, że w tak młodym wieku
będzie mi dane zobaczyć oraz usłyszeć
prawdziwą bohaterkę. Spotkanie z Niusią
Horowitz oraz prof. Aleksandrem Skotnickim stworzyło mi możliwość refleksji
nad sobą i dało porządną dawkę motywacji
do stawania się coraz lepszą wersją samej
siebie. Empatyczni, zaangażowani i posiadający niezwykły bagaż doświadczeń
oraz wiedzy ludzie są – i powinni być – dla
nas autorytetami. Cieszę się, że w ramach
projektu ,,Przygoda z nauką w murach
UJ” i „Był sobie sztetl...” miałam okazję
do przeżycia czegoś tak niesamowitego.

Nadia Zychowicz
absolwentka SP nr 1

Niezwykle sympatyczna Niusia Horowitz zaimponowała nam swoją odwagą –
zarówno podczas drugiej wojny świato120
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... i jej słuchacze

wej, jak i dziś – podczas spotkania w auli
Collegium Novum UJ, kiedy nie bała się
mówić o swojej tragicznej przeszłości.
Wzrusza fakt, że bohaterka Listy Schindlera – świadek historii, oraz prof. Aleksander
Skotnicki właśnie nas – uczniów – zaszczycili swoją obecnością. Niezmiernie
zaskoczył nas niespodziewany telefon
od prof. Skotnickiego – w trakcie lekcji
języka polskiego, dwa dni po spotkaniu
w Krakowie. Nasz wykładowca dopytywał
o wrażenia ze spotkania i samopoczucie.
Cieszyliśmy się, że tak ważna osoba,
w trosce o nas, telefonowała do wychowawcy w swoim prywatnym czasie.
Poczuliśmy się tacy ważni! Dziękujemy.

Anna Cygan, Karol Jędraczka,
Miłosz Jasiurkowski,
Patryk Mikołajczyk
kl. VIId

Wykład-wywiad Wojenna odyseja
Schindlerowców – coś pięknego! Jestem
pod ogromnym wrażeniem.

Beata Dulak-Bernacka
rodzic

Dzięki koordynatorkom projektów
„Przygoda z nauką w murach UJ” oraz
„Był sobie sztetl...” mieliśmy możliwość
uczestniczenia w niezwykłej lekcji historii,
historii w postaciach zapisanej. Te wspaniałe osoby to Niusia Horowitz-Karakulska, piękna i mądra kobieta, której ciekawa
opowieść przybliżyła starosądeczanom
wojenne losy „Schindlerowców”, oraz
prof. Aleksander Skotnicki, który oczarował nas mądrym słowem i wyjątkową

lekcją szacunku dla drugiego człowieka.
Takie wydarzenia mogą stanowić istotny
krok, pomocny każdemu z nas na drodze
do określania własnej tożsamości. Uważam, że jest to szczególnie ważne dla
młodych ludzi, głównych uczestników
wskazanych projektów. Niewątpliwie na
naszą tożsamość wpływa wiele różnych
czynników, wśród których niezwykle istotna jest przeszłość – nie tylko indywidualna, ale także historia naszych przodków,
tych bliższych i dalszych.

Beata Kurzeja

rodzic

Piękna inicjatywa! Dla dzieci musiała
to być niezapomniana lekcja historii.

dr Łukasz Połomski

Sądecki Sztetl

Oczy Niusi Horowitz-Karakulskiej
widziały to, czego żaden człowiek nigdy
nie powinien być świadkiem. Ogrom nazistowskich zbrodni – eksterminacja ludności – nie mieści się w moich osobistych
kategoriach pojmowania świata. Warto
poznawać historię Holocaustu, ale jeszcze
ważniejsze wydaje mi się niedopuszczenie
do tego, by kiedykolwiek tego typu zbrodnia się powtórzyła. Było to niezwykłe
spotkanie z naprawdę wyjątkowymi osobami, których życzliwość, doświadczenie
życiowe, wiedza i szacunek okazywany
naszym wychowankom – młodym ludziom
– szczególnie utkwiły mi w pamięci.

Renata Jasińska-Nowacka

koordynatorka projektu
„Przygoda z nauką w murach UJ”

Wyrażam moją ogromną wdzięczność
podyktowaną wzruszeniem, że mogłam
uczestniczyć w zorganizowanym przez
Państwa wydarzeniu. To wspaniała lekcja
dla uczniów i nas, dorosłych. Podziwiam
Państwa pracę z młodzieżą. Proszę mi pozwolić przekazać proste „dziękuję” – gdyż
słowa nie zawsze oddają myśli i uczucia,
które na zawsze zapadają w pamięci.

Wioletta Kolbusz-Lasa
Muzeum UJ

Składam hołd pamięci Reginy i Dawida
Horowitzów, którzy z ognia Holocaustu
uratowali swoje dzieci – Niusię i Ryszarda oraz zdołali ocalić własne życie.

Bohaterska postawa rodziców sprawiła, że
22 września 2021 w auli Collegium Novum
UJ mogliśmy cieszyć się obecnością świadka
historii – ich córki Bronisławy (Niusi) Horowitz-Karakulskiej.
Ponadto, oprócz wyrażanych już podziękowań dla bohaterów spotkania, uczestników, a także współorganizatorów oraz
patronów, z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele, dziękuję przede wszystkim moim uczniom – za wspólne chwile zachwytu nad pięknem ludzi i świata. Wyrazy
wdzięczności przekazuję również rodzicom
moich wychowanków, których akceptacja
umożliwiła mi, w toku edukacji szkolnej,
ocalić od niepamięci osoby będące integralną
częścią historii i kultury Polski. Korzystając

z okazji, przekazuję też najserdeczniejsze
podziękowania tym, z wiedzy i doświadczenia których korzystałam i korzystam
w toku realizacji podobnych inicjatyw
i projektów: Renacie Jasińskiej-Nowackiej,
Monice Jackowicz-Nowak, Katarzynie
Karlak, Annie Grygiel-Huryn, Beacie Kurzei, Danucie Hejmej, Dorocie Fryźlewicz-Buchman, Arturowi Franczakowi,
dr. Łukaszowi Połomskiemu, Rafałowi Kubikowi, Marcinowi Zgłobisiowi, Dariuszowi
Ptakowi i Andrzejowi Ostoi-Soleckiemu.

Jadwiga Postawa

koordynator projektów
„Przygoda z nauką w murach UJ”
oraz „Był sobie sztetl...”

Fot. Anna Wojnar

Reprezentujący władze UJ prorektor prof. Piotr Kuśtrowski otrzymał pamiątkową publikację...

... a bohaterka spotkania – wyjątkowe odznaczenie
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Naprawdę warto się uczyć
młodzież z Gilowic i Rychwałdu na Uniwersytecie Jagiellońskim

Z

Przemówienie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach Anny Satławy

w programie, przedstawiciele parafii.
Gośćmi specjalnymi byli Lidia Kolonko –
wieloletnia sołtys wsi Gilowice, oraz
ksiądz Tomasz Chamera – były wikariusz parafii, niezwykle zaangażowany
w dzieło wspierania uzdolnionej młodzieży. Oprawę muzyczną wydarzenia

zapewnił Chór Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica.
Zgromadzeni wysłuchali wykładu
prof. Stanisława Sroki Jak wyglądał Mikołaj Kopernik? Momentem kulminacyjnym
wydarzenia było wręczenie wyróżnionej
młodzieży nagród. Najważniejszą z nich

Fot. Anna Wojnar

akończenie III i IV edycji programu
dla uczniów „Naprawdę warto się
uczyć” i wręczenie nagród laureatom ze
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychwałdzie odbyło w auli Collegium Novum 11 września
2021. Celem programu pod honorowym
patronatem Wydziału Historycznego UJ,
realizowanego przez Urząd Gminy Gilowice, parafię pw. św. Andrzeja Apostoła
i Szkołę Podstawową w Gilowicach, jest
wzbudzenie w uczniach świadomości,
że zdobywając wiedzę i wysokie wyniki
w nauce, mogą osiągnąć w życiu zamierzone cele. Projekt jest również wyrazem
docenienia ich starań i potencjału. Promuje
naukę i pracę jako wartości niezniszczalne
i niepodważalne.
Na zaproszenie dziekana Wydziału
Historycznego UJ prof. Stanisława Sroki
do Krakowa przyjechali laureaci programu, organizatorzy oraz zaproszeni goście
i rodzice. Galę prowadziła aktorka Marta
Ormaniec. W uroczystości uczestniczyli:
władze gminy Gilowice, radni, dyrekcja
i nauczyciele szkół biorących udział

Wykład dziekana Wydziału Historycznego prof. Stanisława Sroki
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Wręczanie dyplomów wyróżnionym uczniom

Fot. Anna Wojnar

była Nagroda Dziekana Wydziału Historycznego, której laureatką została Kinga
Kowalczyk, uczennica klasy ósmej, już
od pięciu lat zdobywająca wyróżnienia
w międzynarodowym konkursie „Kangur
Matematyczny”, przodująca w licznych
olimpiadach przedmiotowych, między
innymi z biologii i matematyki. Fundatorzy nagród (władze gminy, radni, ksiądz
proboszcz, dyrekcja szkoły) wręczyli też
nagrody pozostałym 33 laureatom.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrali zaproszeni goście, gratulując nagrodzonym i wyrażając nadzieję, że będą
nadal kształcić się i rozwijać. W każdym
przemówieniu słychać było echo słów
Benjamina Franklina: Inwestowanie
w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.
Podczas spotkania tytuł „Zasłużony dla
gminy Gilowice” otrzymali Lidia Kolonko
i dziekan Stanisław Sroka, a tytułem Honorowego Obywatela Gminy Gilowice wyróżniony został ksiądz Tomasz Chamera.
Realizacja programu „Naprawdę warto
się uczyć” to jeden z elementów współpra-

Wspólne zwiedzanie Ogrodu Profesorskiego

cy Wydziału Historycznego z otoczeniem
społecznym. Pomysłodawcom tego przedsięwzięcia leży na sercu wszechstronne
rozwijanie i kształtowanie młodych ludzi
również poprzez kontakt ze światem nauki
i kultury.

Tegorocznym laureatom składamy wyrazy uznania i mamy nadzieję, że za kilka
lat staną się członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Justyna Gałuszka

Wydział Historyczny

Pamiątkowe zdjęcie przed gmachem Collegium Novum
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Opus magnum Jana Wnęka
P

i światowej medycyny w okresach zaborów i II Rzeczpospolitej, o ówczesnych
trudnościach i wyzwaniach stojących
przed naukami medycznymi oraz o efektach podejmowanych w tym zakresie
działań. Nie sposób zresztą wyobrazić
sobie nowoczesnej medycyny – a taką
była od końca XVIII wieku – bez intensywnej dyfuzji prądów naukowych czy
myśli lekarskiej i specjalistycznej wiedzy
między uczonymi, lekarzami i uczelniami.
W okresie międzywojennym (1918–1939)
na rzecz tej dyfuzji działało polskie państwo, wspierając, w miarę możliwości,
wymianę naukową i wyjazdy zagraniczne

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

rofesor Jan Wnęk jest autorem
jednego z najważniejszych dzieł
w zakresie historii medycyny, jakie
zostało wydane w Polsce po 1989 roku.
Światowa medycyna w polskiej nauce
i dydaktyce lekarskiej 1795–1939 jego
autorstwa, opublikowana w 2020 roku,
zasiliła zbiory wielu polskich bibliotek
i spotkała się z życzliwym przyjęciem ze
strony recenzentów i czytelników. Publikacja dzieła została poprzedzona wieloletnimi przygotowaniami, w tym szeroką
kwerendą archiwalną i biblioteczną.
Imponująca jest baza źródłowa: sam jej
wybór liczy około 1500 pozycji bibliograficznych i zajmuje ponad 40 stron. Dzieło
zwraca też uwagę swoimi rozmiarami, co
jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę rozległość i złożoność tematyki. Oba obszerne
tomy liczą łącznie 1344 strony. Światowa
medycyna w polskiej nauce i dydaktyce
lekarskiej 1795–1939, choć jest dziełem
wielowątkowym, rozległym tematycznie
i chronologicznie, została przygotowana
w sposób klarowny, dostępny dla czytelnika nieznającego terminów medycznych.
W oparciu o liczne przykłady autor
opowiada o przenikaniu się polskiej

Wykład prof. Stanisława Ciechanowskiego, lekarza, anatomopatologa;
Uniwersytet Jagielloński, lata 30.
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medyków, natomiast w dobie rozbiorów
dbali o to sami zainteresowani. Zazwyczaj nie byli pozostawieni samym sobie:
pomagały im polskie instytucje naukowe,
fundacje oraz osoby prywatne. Jednakże
w porównaniu ze środkami finansowymi
mocarstw europejskich i oferowanym
przez nie wsparciem logistycznym fundusze przeznaczane na ten cel w Polsce
były nader skromne.
W swoim dziele prof. Wnęk prezentuje sylwetki uczonych z zagranicy,
którzy w dobie rozbiorów pracowali
w ośrodkach akademickich w Wilnie,
Warszawie, Lwowie, Krakowie i Krzemieńcu. Wśród nich byli naukowcy klasy
międzynarodowej, między innymi zatrudnieni właśnie w Wilnie – na najlepszym
polskim uniwersytecie w pierwszych dekadach XIX wieku. Wykładali w językach
łacińskim, niemieckim i francuskim. Ci
najbardziej zasłużeni dla nauki i praktyki
medycznej byli honorowani członkostwem
w polskich instytucjach naukowych.
W swej publikacji prof. Wnęk podkreśla
zarówno to, co do niej wnieśli, jak i to, co
otrzymali w zamian od polskich uczonych.
Śledzi również peregrynacje polskich
studentów na zagraniczne uniwersytety,
zwłaszcza państw zaborczych, ale także
Francji, Szwajcarii, Belgii i Stanów Zjednoczonych.
Po powrocie ze studiów polscy lekarze, zgodnie z inteligenckim kodem
kulturowym, stawali się organizatorami
życia zbiorowego w swoich środowiskach
i szerzej – w miejscowościach. Pracowali
aktywnie nie tylko w dużych miastach,
ale często na tak zwanej „głuchej prowincji”, będąc niejednokrotnie jedynymi
osobami ze sfer inteligenckich gotowymi
do pracy pro publico bono. W większych
ośrodkach stawali się najczęściej liderami
życia społecznego w szerokim spektrum
spraw, nie ograniczając się do kwestii
jedynie medycznych. Popularyzowali wiedzę o otaczającym świecie, informowali
o zagrożeniach dla zdrowia mieszkańców
i dla więzi międzyludzkich, organizowali
stowarzyszenia oświatowe, kulturalne,

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

samopomocowe czy towarzystwa śpiewacze. Upowszechniali zdrowe odżywianie,
higieniczny tryb życia oraz podejmowali
liczne czynności z zakresu profilaktyki.
Aktywnie walczyli z epidemiami cholery, ospy, tyfusu, a w latach 1918–1921
wspomagali tysiące osób w zmaganiach
z pandemią grypy hiszpanki. Dzięki temu
kultywowali społecznikowską misję polskiej inteligencji: służyć społeczeństwu
w potrzebie, nie ograniczając się wyłącznie do spraw zawodowych. Tę służbę kontynuowali w okresie międzywojennym,
przyczyniając się walnie do zwalczania
chorób zakaźnych i wpływając na upowszechnienie się sieci pomocy medycznej w mniejszych ośrodkach miejskich
i w gminach wiejskich.
Zgodnie z inteligenckimi tradycjami,
jak również potrzebami, medycy uczestniczyli w wyjazdach naukowych do europejskich i światowych ośrodków badawczych,
uczelni, szpitali, klinik, fundacji. Autor
wnikliwie śledzi ich ścieżki, informując
czytelników o podróżach badawczych
lekarzy różnych specjalności: onkologów,
patologów, fizjologów, chirurgów i ortopedów, kardiologów, pulmonologów,
gastrologów, ginekologów i położników,
dermatologów, laryngologów, dentystów,
a nawet specjalistów medycyny tropikalnej
i aptekarzy (oraz wielu innych). W ślad za
swoimi bohaterami prowadzi nas wszędzie
tam, gdzie i oni bywali. Dowiadujemy się,
z kim się spotykali i co zyskali dzięki wyjazdom, nawiązanym kontaktom i praktyce
lekarskiej. Polscy lekarze przywozili pełne

Profesor Stanisław Ciechanowski, lekarz,
anatomopatolog, podczas wykładu;
Uniwersytet Jagielloński, lata 30.

Uczennice Szkoły Położnych podczas mycia i ważenia noworodków w Klinice Położniczej
i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1934

torby zagranicznej literatury medycznej
oraz podejmowali się trudu tłumaczenia
oraz upowszechniania nabytej wiedzy
i umiejętności wśród polskich uczonych,
studentów, lekarzy praktyków. Dzięki
zagranicznym inspiracjom wprowadzali
nowe treści do fakultetów medycznych polskich uniwersytetów oraz upowszechniali
je w fachowych czasopismach. Interesująca
dla czytelnika jest prezentacja dyskusji,
jakie wśród przedstawicieli licznych specjalności medycznych wzbudzały nowinki
medyczne na polskim rynku lekarskim.
Profesor Jan Wnęk imponuje wiedzą
i perfekcyjnym warsztatem historycznym.
Sprawnie posługuje się instrumentami
poznania badawczego. Umiejętnie wplata
specjalistyczny język medyczny w szeroki
kontekst historyczny. Jego dzieło ma charakter problemowy, ale w poszczególnych
rozdziałach wprowadza cezury czasowe,
dzięki czemu, między innymi, możemy
śledzić, jaką wagę dla kondycji polskich
nauk medycznych i ich miejsca w świecie miała własna państwowość. Państwo
polskie, mimo skromnych możliwości,
wycieńczenia wojnami lat 1914–1920 i panoszącej się powojennej biedy, doceniało
wagę pomocy nauce pod względem finansowym, organizacyjnym oraz w zakresie
współpracy międzynarodowej. Świadectwem tych nowych możliwości były organizowane w Warszawie światowe kongresy
medyków, jak choćby ten z 1929 roku
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego czy mający miejsce w 1931 roku
Association des Anatomistes. Profesor Jan
Wnęk prezentuje sylwetki tych polskich
medyków, którzy mieli największy wkład
w naukę i praktykę medyczną. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że niełatwo było
rozwijać nauki medyczne i organizować
kongresy w Rzeczpospolitej Polskiej, ze

względu na rozlegle oczekiwania i potrzeby społeczne (w tamtym czasie bardzo
wnikliwie analizowano kierunki przepływu
niemal każdej złotówki, zastanawiając się,
komu ją przekazać). Utrudniało to z pewnością popularyzowanie wiedzy medycznej
w Polsce oraz spowalniało międzynarodowe kontakty naukowców.
Fascynująca jest obszerna część dzieła
prof. Wnęka na temat dydaktyki medycznej na polskich uniwersytetach i innych
uczelniach do 1939 roku. W sposób
drobiazgowy analizuje uniwersytecką
dydaktykę, w rozbiciu na poszczególne
działy medycyny i specjalizacje. Przemyślenia autora mogą być przydatne obecnie,
choćby w związku z dyskusją środowiska
medycznego na temat reformy studiów
medycznych.
Trudno nie zgodzić się z opinią
prof. Juliana Dybca, że dzieło Jana Wnęka
jest dobrym przykładem klasycznej monografii, a jednocześnie – udanym opracowaniem syntetycznym. Z pewnością trafi na
listy lektur nie tylko studentów kierunków
medycznych, ale także humanistycznych –
lekarze byli i są doskonałymi humanistami,
świadomymi swojego miejsca na Ziemi
oraz misji służenia społeczeństwu.
Przywołane opus magnum Jana Wnęka
jest także dziełem bardzo aktualnym ze
względu na ogólnokrajową, a nawet ogólnoświatową debatę – w warunkach trwającej od półtora roku pandemii COVID-19
– na temat funkcjonowania służby zdrowia
i prowadzonej akcji szczepień. Historia,
w dosłownym znaczeniu, nie powtarza się,
a jednak stale do tych samych kwestii – i to
sprzed stu lat i więcej – powraca, o czym
możemy się przekonać, sięgając do tekstu
publikacji.

Andrzej Chwalba

Instytut Historii UJ
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„Mateczny Zdrój” i „Anton”
z Krakowskiej Pijalni Zdrojowej
nikatowa na skalę światową krakowska
woda mineralna, odkryta w 1898 roku
przez Antoniego Matecznego, znów jest
dostępna. Tą wyjątkową wodą, wydobywaną niemal w centrum miasta, od
25 września 2021 można się ponownie,
po prawie 20 latach przerwy, delektować
w Krakowskiej Pijalni Zdrojowej. Budynek pijalni znajduje się na terenie małego
parku przy rondzie Matecznego, obok
byłego Zakładu Kąpielowego Wody
Siarczano-Solankowej Antoniego
Matecznego.
Bardzo się cieszę. Widziałem
to miejsce jeszcze w ruinie. Wiele
wskazywało na to, że wszystko zostanie
zburzone i deweloperzy zagospodarują
ten teren po swojemu. Tak się jednak
nie stało. Miejsce to trafiło w dobre ręce – podkreślał w rozmowie
z dziennikarzami 27 sierpnia 2021,
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podczas oficjalnego otwarcia obiektu,
prawnuk Antoniego Matecznego Andrzej
Stefański.
Inwestorem Krakowskiej Pijalni
Zdrojowej jest EGM SA. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Antoni Mateczny był wielkim człowiekiem. My będziemy starali się dorosnąć
do jego wizji, do jego chęci wykorzystania natury i tego, co ona ma w sobie,
dla dobra organizmu człowieka – akcentowała rzeczniczka spółki Alina
Duda. W procesie technologicznym zastosowane są najnowsze rozwiązania,
zapewniające zachowanie pierwotnej
czystości wody zarówno pod względem
chemicznym, jak i mikrobiologicznym.
Jak informuje ekspert ds. wód
mineralnych Tadeusz Wojtaszek,
odkryta przez Antoniego Matecznego

Anna Wojnar

U

Anna Wojnar

Anna Wojnar
Rita Pagacz-Moczarska

Budynek Krakowskiej Pijalni Zdrojowej; uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali prawnuk Antoniego Matecznego Andrzej Stefański
i prezes Zarządu EGM SA dr inż. Barbara Kopczyńska

Park Zdrojowy, w głębi budynek dawnego Zakładu Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej
Antoniego Matecznego

Woda wydobywana jest z głębokości
36–37 metrów pod ziemią. W budynku
otwartej właśnie pijalni można się jej napić
na miejscu lub kupić na wynos.

Rita Pagacz-Moczarska

Anna Wojnar

Anna Wojnar

woda jest tutaj od 10 tysięcy lat i chronią
ją pokłady geologiczne, które nie przepuszczają zanieczyszczeń. Na razie nie ma
zagrożenia, by ciąg wody został przerwany.

„Mateczny Zdrój” – to naturalna woda
mineralna, wysoko zmineralizowana, bogata
w jony siarczanu, chlorku, sodu, magnezu,
wapnia, fluorku i jodku.
„Anton” – to woda średnio zmineralizowana, wytwarzana na bazie naturalnej
wody mineralnej. Jest bogata w jony wodorowęglanowe, chlorkowe, sodowe, magnez,
wapń i siarczany. Sprzedawana jest jako
woda stołowa typu „soft” oraz jako napój
uzupełniający niedobory elektrolitów, polecany dla sportowców przy intensywnym
wysiłku fizycznym.
Wody oferowane są jako niegazowane
i gazowane.
Przedstawiciele Zarządu EGM SA zapewniają, że Krakowska Pijalnia Zdrojowa
będzie czerpać nie tylko ze źródeł wody,
ale i z czasów świetności uzdrowiska, przywracając tym samym tradycję wydarzeń
kulturalnych i spotkań w plenerze.
Warunki ku temu są znakomite.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, województwa, krakowskich uczelni i środowiska lekarskiego

Jak pisała Halina Starostka-Chrzanowska w swej książce o Antonim Matecznym (Antoni Mateczny: Podgórzanin z wyboru
i jego rodzina na tle historii miasta, Kraków 2006) oraz artykułach publikowanych na łamach „Alma Mater” nr 177 oraz
nr 208–209, Antoni Mateczny odkrył wodę mineralną podczas poszukiwań wody pitnej przy budowie swojego domu
u wylotu ul. Kalwaryjskiej w Podgórzu. Badanie wody zlecił c.k. Zakładowi Powszechnemu do Badania Środków Spożywczych, kierowanemu przez prof. Odona Bujwida, oraz w Instytucie Balneologicznym w Wiedniu. Wyniki potwierdziły
przypuszczenia Matecznego o wyjątkowości wody. W 1905 roku otworzył Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej. Kuracjuszom oferował także wodę mineralną do picia. Z uzdrowiska Matecznego korzystali zwykli mieszczanie
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i znane osoby, między innymi Stanisław Wyspiański i ówczesny prezydent Krakowa Juliusz Leo. W parku pełnym ławek,
relaksując się w specjalnych altanach, wypijano trzy szklanki wody.
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I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Doktoraty
Adam Rossmanith
Iryna Blazhevich

HISTORIA

Doktoraty
Bartłomiej Wołyniec
Jakub Rogulski
Adam Szczupak
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INFORMATYKA

Doktoraty
Grzegorz Guśpiel
Patryk Mikos
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Doktoraty
Agata Wolanin
Barbara Gumułka
Marta Jasiczek
Marzena Miśkiewicz
Joanna Szczepańska-Włoch
Bartosz Dondelewski
Habilitacje
Michał Németh
Anna Piechnik
Magdalena Szczyrbak
Anna Tereszkiewicz
Agata Rozumko
Justyna Leśniewska
Grzegorz Chromik
Magdalena Filar

LITERATUROZNAWSTWO

Doktoraty
Wojciech Trela
Paulina Kwaśniewska-Urban
Natalia Cichoń
Zofia Ziemann
Michał Koza
Ewa Modzelewska
Mateusz Chaberski
Marta Błaszkowska

MATEMATYKA

Doktoraty
Anna Szczepanek
Marcin Krzywda
Piotr Miska
Yunru Bai
Habilitacje
Maciej Ciesielski
Tomasz Kania

NAUKI BIOLOGICZNE

Doktoraty
Klaudia Arciszewska
Eliza Drwal
Piotr Konieczny
Mariusz Madej
Katarzyna Dudek
Katherine Falkowski
Alan Kania
Joanna Szymanowicz
Andrzej Antoł
Elżbieta Jędrzejczak
Agata Przesmycka
Jerzy Wiater
Marta Ząbczyńska
Dominika Bartnicka
Stanisław Bury
Zuzanna Filipiak
Marta Hoffmann-Młodzianowska

Magdalena Jopek
Alicja Kamińska
Marcin Kucia
Marcin Luty
Magdalena Łośko
Iwona Nowak
Laura Pardyak
Magdalena Surman
Klaudia Sychta
Aleksandra Trenk
Paulina Wietrzyk-Pełka
Jerzy Bazak
Jagoda Jęczmień-Łazur
Agnieszka Miłoń
Piotr Pawlicki
Jakub Bizan
Szymon Czauderna
Katarzyna Dziedzic
Karolina Zajda
Urszula Godlewska
Habilitacje
Monika Biniecka
Piotr Łukasik
Andrzej Żądło
Anna Maria Pawlak
Krystyna Nadachowska-Brzyska
Rafał Piprek

Rafał Kurleto
Katarzyna Sowa
Ewelina Kubicz
Aleksandra Sierant
Piotr Ciochoń
Tomasz Pięta
Wojciech Tarnowski
Dawid Maciążek
Wojciech Tomczyk
Daniel Dziob

Justyna Janik
Gabriela Sitek
Ireneusz Skupień
Marcin Petrowicz
Magdalena Garnczarska
Weronika Rostworowska-Kenig
Marek Dolewka
Joanna Utzig
Adam Spodaryk
Justyna Wiąckiewicz

Habilitacje
Ewelina Lipiec
Kamil Awsiuk
Jakub Mielczarek
Jakub Gizbert-Studnicki
Piotr Korcyl

Habilitacje
Marcin Maron

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
I MEDIACH

Doktoraty
Tomasz Aleksandrowicz
Krzysztof Nowak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Rafał Cieniek
Ekaterina Baumann
Barbara Krawczyk
Gabriela Bednarska

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

NAUKI CHEMICZNE

Doktoraty
Andrzej Baliś
Marzena Mach
Joanna Odrobińska
Kinga Gołąbek
Mateusz Jabłoński
Magdalena Mikrut
Aleksandra Pollap
Ewelina Matuszyk
Klaudia Ciura
Tomasz Kondratowicz
Klemens Noga
Damian Muszak
Aneta Pietraszek
Matylda Stefaniak
Joanna Duch
Marta Gładysz
Justyna Grzybek
Sylwia Gudyka
Monika Hałat
Aldona Kostuch
Svitlana Sovinska
Marcelina Radko
Habilitacje
Łukasz Orzeł
Marcin Wieczorek
Katarzyna Kurpiewska
Łukasz Łapok
Tomasz Wróbel

NAUKI FIZYCZNE

Doktoraty
Muhsin Waleed Mohammed
Maciej Perkowski

Doktoraty
Karolina Blecharczyk
Katarzyna Pasternak
Tobiasz Orzeł
Jakub Szczęśniak
Tomasz Niezgoda
Łukasz Wróblewski
Angelika Funek
Klaudia Adamowicz
Gabriela Matusiak

Habilitacje
Krzysztof Kowalski
Stanisława Trebunia-Staszel

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Doktoraty
Weronika Pokojska
Aneta Szara
Wiktor Kordyś
Habilitacje
Adam Drosik
Franciszek Czech
Anna Bartnik
Marcin Grabowski
Michał Lubina
Piotr Bajor
Grzegorz Nycz
Anna Jach
Łukasz Fyderek
Magdalena Góra

NAUKI O SZTUCE

Doktoraty
Marta Stańczyk
Olga Bobrowska

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Doktoraty
Sylwia Bąk

Habilitacje
Adam Skrzypek
Agnieszka Kister

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Doktoraty
Daniel Celiński-Mysław
Angelika Palarz
Habilitacje
Renata Jach

NAUKI PRAWNE UJ

Doktoraty
Marzena Bonikowska
Marzena Andrzejewska
Michał Łuc
Monika Ryszczyk
Piotr Sekulski
Bożena Turecka
Paulina Witczak-Bruś
Joanna Dropińska-Bysiek
Krzysztof Tapek
Marek Topór
Michał Toruński
Aleksander Wróbel
Michał Zacharski
Robert Król
Paweł Malec-Lewandowski
Oskar Pogorzelski
Anna Węgrzyn
Kamil Sorka
Kamil Burski
Michał Derek
Dawid Chaba
Kinga Moras-Olaś
Piotr Turek
Kamila Dykas
Daniel Zatorski
Łukasz Dyrda
Robert Szponder
Karolina Prochownik
Magdalena Tokarska
Aleksandra Paluch-Gęgała
Habilitacje
Iwona Szymczak
Magdalena Frańczuk
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Magdalena Gurdek
Paweł Blajer
Wojciech Ciszewski
Marcin Marcinko
Justyna Ożegalska-Trybalska
Michał Wyrwiński
Michał Rusinek
Grażyna Cern
Szymon Tarapata
Mikołaj Małecki

Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł
Żaneta Broniowska
Michał Załuski

Tytuły profesora nadane
przez Prezydenta RP
Leszek Mitrus
Marcin Kamiński
Piotr Dobosz

Doktoraty
Rafał Badacz
Anna Bednarczyk
Adrian Chrobak
Jerzy Hohendorff
Karol Malec
Aleksandra Szantyr
Anna Dobrut
Magdalena Frączek-Jucha
Lech Popiołek
Aleksandra Sobolewska
Kamila Sprężak
Sebastian Borys
Adam Mazurek
Wojciech Pietraszko
Michał Andres
Damian Czerwonka
Maciej Dębski
Anna Furman-Niedziejko
Ilona Hübner
Marian Inglot
Elżbieta Klimiec-Moskal
Paweł Konieczny
Renata Kostogrys
Barbara Kościelniak-Merak
Katarzyna Kotuła-Horowitz
Aleksandra Musiał-Wysocka
Aldona Olechowska-Jarząb
Wojciech Panek
Paulina Pasińska
Magdalena Pisarska-Adamczyk
Agnieszka Rosławiecka
Beata Róg
Michał Skalski
Magdalena Spałkowska
Dorota Studzińska
Piotr Szczepaniak
Renata Szydlak
Aleksandra Trojak
Dagmara Wójcik
Agnieszka Żygadło
Tomasz Bonczar
Karolina Brzuszkiewicz
Artur Dobosz
Katarzyna Dyląg
Adam Gębka
Piotr Golec
Aleksandra Kalandyk-Konstanty
Katarzyna Piątek-Koziej
Maciej Rozwadowski
Katarzyna Tyrak
Michał Wałaszek
Roman Wojdyła
Ilona Batko
Anna Głuszewska
Sarah Goldman-Mazur
Małgorzata Górecka

NAUKI SOCJOLOGICZNE

Doktoraty
Stella Strzemecka
Dariusz Szklarczyk
Emanuele Raganato
Robert Passia
Marek Muszyński
Agnieszka Król

Habilitacje
Marcin Kocór
Barbara Worek
Mariusz Dzięglewski
Konrad Pędziwiatr
Krzysztof Matuszek

PEDAGOGIKA

Doktoraty
Beata Nosek
Bartłomiej Chrzanowski
Habilitacje
Jacek Bylica
Marek Kościelniak

PSYCHOLOGIA

Doktoraty
Agnieszka Bożek
Kamil Jezierski
Patrycja Siemiginowska
Anna Filip
Habilitacje
Dariusz Asanowicz
Anna Czarna
Justyna Mojsa-Kaja

NAUKI FARMACEUTYCZNE

Doktoraty
Magdalena Wyszkowska-Kolatko
Katarzyna Szczepańska
Gabriela Starowicz
Artur Świerczek
Katarzyna Pańczyk
Jakub Jończyk
Natalia Malikowska-Racia
Jadwiga Kryczyk-Kozioł
Elżbieta Żmudzka
Ewelina Juszczyk
Tomasz Wichur
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Habilitacje
Agnieszka Gunia-Krzyżak
Tytuł profesora
Jadwiga Handzlik

NAUKI MEDYCZNE

Anna Kornaś
Joanna Kowal
Paulina Kowalczyk
Iwona Kucybała
Piotr Małczak
Katarzyna Podolec
Katarzyna Stryjewska
Jan Witowski
Agnieszka Zapała-Pośpiech
Anna Żabówka
Tomasz Żródłowski
Habilitacje
Diana Hodorowicz-Zaniewska
Michał Nowakowski
Filip Mejza
Jakub Antczak
Krzysztof Bryniarski
Mateusz Hołda
Monika Piwowar
Magdalena Bosak
Mateusz Jagła
Michał Szeremeta
Paweł Latacz
Tytuły profesora
Stanisław Bartuś
Mirosław Bik-Multanowski
Marta Cześnikiewicz-Guzik
Hubert Huras
Grzegorz Gajos
Grzegorz Kopeć
Artur Ludwin
Danuta Owczarek
Jadwiga Wójkowska-Mach
Jacek Legutko
Anna Skalska
Piotr Major
Michał Pędziwiatr

NAUKI O ZDROWIU

Doktoraty
Magdalena Pieniążek
Magdalena Kostrzon
Magdalena Koperny
Karol Łyziński
Monika Słupińska
Urszula Stolarska
Dorota Zielińska
Joanna Biegańska-Banaś
Kamila Rawojć
Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Maciej Polak
Magdalena Jabłońska
Roksana Dela
Joanna Sułkowska
Agnieszka Kruszecka-Krówka
Piotr Urbański
Anna Świtoń
Danuta Pięciak-Kotlarz
Roksana Epa
Artur Daren
Habilitacje
Dariusz Bazaliński
Hanna Czajka
Małgorzata Kołpa
Irena Milaniak
Katarzyna Zawisza

Przegląd wydarzeń
24 czerwca – 20 września

24 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w zakończeniu programu doktorskiego „ZintegrUJ”.

24–25 czerwca

Rektor J. Popiel otworzył zorganizowane
na Uniwersytecie Jagiellońskim obrady
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
KRUP, którego gospodarzem z ramienia
UJ był prorektor P. Jedynak.

25 czerwca

Rektor J. Popiel uczestniczył w odbywającym się w siedzibie Politechniki Śląskiej
w Gliwicach posiedzeniu Komisji ds.
Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP.

27 czerwca

Prorektor J. Górniak uczestniczył w uroczystości otwarcia Alei Gwiazd Chorwackich, zorganizowanej w krakowskim
parku Bagry Wielkie.

28 czerwca

Rektor J. Popiel uczestniczył w cyklicznym, organizowanym w formie zdalnej,
spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

30 czerwca

Podczas posiedzenia Senatu UJ rektor
J. Popiel złożył podziękowania prof.
Zdzisławowi Pietrzykowi w związku z zakończeniem pełnienia przez niego funkcji
dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

1 lipca

Rektor J. Popiel i prorektor A. Edigarian
uczestniczyli w uroczystości zakończenia
kadencji 2019–2021 Samorządu Studentów UJ.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył
w prezentacji robota Versius firmy CMS
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystej prezentacji nowo otwartego rezonansu magnetycznego, zakupionego do
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2 lipca

Rektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanym w formie zdalnej posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

5 lipca

Rektor J. Popiel uczestniczył w cyklicznym,
organizowanym w formie zdalnej, spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w spotkaniu z Pablo Padruttem, kierownikiem Sekcji
Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej
Ambasady Szwajcarii w Warszawie.

6 lipca

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w spotkaniu komitetu sterującego ds. polityki
dostępności i strategicznych kierunków
działań projektu „Odpowiedzialne wsparcie
i zrównoważony rozwój”.

8 lipca

Rektor J. Popiel uczestniczył w pierwszym
posiedzeniu Rady ds. Planu dla Pracy
i Rozwoju, zorganizowanym w siedzibie
Politechniki Warszawskiej.

8–9 lipca

Rektor J. Popiel uczestniczył w obradach
prezydium i Zgromadzenia Plenarnego
KRASP, odbywających się na Politechnice
Warszawskiej.

15–16 lipca

Prorektor J. Górniak wziął udział w zorganizowanej w Warszawie konferencji Polskie
uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą
w ramach International Visibility Project.

19 lipca

Rektor J. Popiel, rektor poprzednich kadencji prof. Wojciech Nowak, prorektorzy
A. Edigarian, D. Malec i P. Jedynak odwiedzili cmentarz Salwatorski, aby oddać
cześć prof. Franciszkowi Ziejce, w pierwszą
rocznicę śmierci Profesora.

12 sierpnia

Prorektor T. Grodzicki i prof. Maciej Małecki – dziekan Wydziału Lekarskiego UJ

CM, przyjęli w Collegium Novum wizytę
Miyajimy Akio, ambasadora Japonii.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w otwarciu wystawy drzeworytów japońskich Hokusai. Wędrując..., zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie.

26 sierpnia

Prorektorzy J. Górniak i T. Grodzicki wzięli
udział w jubileuszu 130-lecia Krakowskiego
Pogotowia Ratunkowego, zorganizowanym
w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

29–31 sierpnia

Prorektor T. Grodzicki otworzył 20. Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

1 września

Prorektor D. Malec wzięła udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki INNOCEL.

2 września

Rektor J. Popiel i prorektor J. Górniak uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem spraw
zagranicznych prof. Arkadym Rzegockim,
dotyczącym współpracy UJ z Akademią
Dyplomatyczną.

2–3 września

Prorektor J. Górniak reprezentował władze
UJ podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC CEE Regions
& Cities, zorganizowanego w Krynicy-Zdroju.

3–4 września

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego
w Tarnowie.

6 września

Rektor J. Popiel uczestniczył w cyklicznym,
organizowanym w formie zdalnej, spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.

9 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym w formie zdalnej spotkaniu
prorektorów sieci The Guild.
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10 września

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w zjeździe Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka
w związku z obchodami 95-lecia Domu
Studenckiego „Żaczek” oraz 15-lecia Stowarzyszenia.

INNE WYDARZENIA
25 czerwca

12–13 września

Prorektor P. Kuśtrowski wziął udział w obchodach 100-lecia działalności łódzkiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i uroczystym otwarciu 63. Zjazdu
Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

13 września

Rektor J. Popiel uczestniczył w cyklicznym,
organizowanym w formie zdalnej, spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.

15 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki
Kolumbii w Polsce z udziałem ambasadora
Republiki Kolumbii w Polsce Javiera Dario
Higuery Ángela oraz konsul honorowej
Republiki Kolumbii Joanny Nataszy Wais.

16 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w uroczystości nadania imienia Republiki Słowackiej
rondu w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim,
na którą przybyli sekretarz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej Martin Klaus oraz
ambasador Republiki Słowackiej w Polsce
Andrej Droba.

16–18 września

Prorektor P. Kuśtrowski wziął udział w odbywającym się na Uniwersytecie w Białymstoku posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji
Nauki.

20 września

Rektor J. Popiel uczestniczył w cyklicznym,
organizowanym w formie zdalnej, spotkaniu Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.
Prorektor A. Edigarian otworzył konferencję
Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów, zorganizowaną przez Centrum
Wsparcia Dydaktyki UJ.
Rektor J. Popiel przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa. W uroczystości zorganizowanej
w Klubie Studio Akademii Górniczo-Hutniczej uczestniczył prorektor T. Grodzicki.
Prorektor P. Kuśtrowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym współpracy z PCG w ob-
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szarze zarządzania informacją naukową
z przedstawicielami PCG Academia oraz
Research Intelligence Officer z Elsevier.
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Prof. T. Grodzicki – prorektor UJ ds. CM,
Marcin Jędrychowski – dyrektor Szpitala
Uniwersyteckiego, oraz prof. Krzysztof
Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ zostali wyróżnieni przez redakcję
„Gazety Krakowskiej” tytułem „Człowiek
Roku 2020”. Wyróżnienie przyznawane
jest w drodze organizowanego od 30 lat
konkursu, w którym nagradzani są naukowcy, artyści, przedsiębiorcy oraz inne osoby
zmieniające oblicze Małopolski.

PODSUMOWANIE SUKCESÓW SPORTOWYCH
Akademickie Mistrzostwa Polski:
– tenis ziemny mężczyzn: w zawodach
odbywających się w Gdańsku w dniach
10–13 czerwca 2021 zawodnicy UJ zajęli
III miejsce, w typie uniwersytety,
– jeździectwo: w zawodach odbywających
się w Radzionkowie w dniach 27–30 czerwca 2021 zawodnicy UJ zajęli III miejsce
w klasyfikacji drużynowej, w typie uniwersytety,
– futsal kobiet: w sezonie 2020/2021 zawodniczki UJ zajęły I miejsce w klasyfikacji
generalnej.

ZMARLI
Prof. Adam Małkiewicz – w latach 1962–
2007 pracownik Instytutu Historii Sztuki UJ
oraz jego kilkukrotny dyrektor. Wieloletni
kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej. Specjalista w zakresie historii i teorii
architektury nowożytnej, badacz sztuki
Krakowa, znawca dziejów historii sztuki
w Polsce. Senator UJ. W latach 1992–1996
wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Członek PAU, przewodniczący Komisji Historii Sztuki PAU, członek Komitetu
Nauk o Sztuce PAN. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Zmarł 25 czerwca.
Mgr inż. Robert Czak – starszy inspektor
nadzoru Działu Remontów UJ. Zmarł
30 czerwca.
Prof. Stanisław Stachowski – turkolog,
slawista, językoznawca, leksykograf. Wicedyrektor (1981–1984 oraz 1989–1991)
i dyrektor (1991–1994) Instytutu Filologii
Orientalnej (obecnie Instytut Orientalistyki)
UJ. Członek Komisji Słowianoznawstwa,
Komisji Językoznawstwa i Komisji Orientalistycznej oddziału PAN w Krakowie oraz
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN,

a także prestiżowej Societas Uralo-Altaica
z siedzibą w Hamburgu (od 1990 roku).
Wieloletni redaktor naczelny pism „Folia
Orientalia” i „Prace Językoznawcze. Zeszyty Naukowe UJ”. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 2 lipca.
Janina Szarek – pracownik Instytutu Filozofii
UJ. Kierownik Biblioteki Instytutu Filozofii
UJ w latach 1989–1998. Zmarła 9 lipca.
Prof. Krystyna Bogdanowicz-Szwed – emerytowana profesor Wydziału Chemii UJ.
Specjalistka w zakresie chemii organicznej
oraz chemii związków heterocyklicznych.
Pracownik Zakładu Chemii Organicznej
Wydziału Chemii UJ oraz jego kierownik
w latach 1985–1991. Zmarła 12 lipca.
Mgr Maria Urbaniec – emerytowana kustosz
Biblioteki Jagiellońskiej, zastępca kierownika Oddziału Zbiorów Kartograficznych
w latach 1994–1996. Związana z Biblioteką
przez 40 lat. Zmarła 15 lipca.
Jacek Malinowski – technik elektryk, emerytowany wieloletni pracownik Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia
UJ. Zmarł 23 lipca.
Prof. Helena Żygulska-Mach – emerytowany pracownik UJ CM. Kierownik Katedry
i Kliniki Chorób Oczu, a następnie kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki. W latach
1987–1990 prorektor Akademii Medycznej
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 25 lipca.
Dr Teresa Kaźmierczyk – kustosz Biblioteki
Jagiellońskiej. W latach 1997–2014 kierownik Oddziału Opracowania Wydawnictw
Ciągłych Nowych. Zmarła 28 lipca.
Prof. Romana Izmaiłow – emerytowana
profesor Instytutu Botaniki Wydziału Biologii UJ. Botanik, cytolog i embriolog roślin,
specjalistka w dziedzinie apomiksji roślin
kwiatowych. Wieloletni zastępca dyrektora
Instytutu Botaniki UJ ds. dydaktyki. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi. Zmarła 1 sierpnia.
Mgr inż. Władysław Baranowski – emerytowany pracownik UJ, związany z Uczelnią
od 1972 roku. Dyrektor Zakładu Aparatury
Naukowej UJ w latach 1973–1985. Zmarł
2 sierpnia.
Dr hab. Ewa Bobrowska – pedagog i socjolog, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki UJ. Długoletni kierownik
Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andrago-

giki UJ. Znawczyni pedagogiki społecznej
i socjologii kultury, badaczka i propagatorka
animacji społeczno-kulturowej i edukacji
obywatelskiej. Zmarła 9 sierpnia.
Kazimierz Jaśkowiec – emerytowany wieloletni pracownik Działu Administrowania
Nieruchomościami UJ. Zmarł 12 sierpnia.
Prof. Henryk Olszewski – doktor honoris
causa UJ. Historyk prawa oraz historyk
doktryn politycznych i prawnych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
członek Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Uhonorowany przez prezydium PAN
Medalem Oswalda Balzera za całokształt
twórczości w zakresie historii ustroju oraz
historii stosunków polsko-niemieckich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. Zmarł 19 sierpnia.
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Prof. Elżbieta Traple – emerytowana profesor Katedry Prawa Cywilnego Wydziału
Prawa i Administracji UJ. Specjalistka
w dziedzinie prawa autorskiego, w działalności naukowej zajmująca się również
prawem własności przemysłowej, prawem
cywilnym, prawem farmaceutycznym oraz
prawem konsumenckim. Współautorka
wielokrotnie wznawianych publikacji:
Komentarz do Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, System prawa
autorskiego oraz System prawa własności
przemysłowej. Wieloletnia prezes Sądu

Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie oraz arbiter Komisji Prawa
Autorskiego przy Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła
w pracach ustawodawczych jako ekspert
Sejmu i Senatu oraz w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego jako ekspert
Komisji Europejskiej. Zmarła 20 sierpnia.
Gabriela Taler – absolwentka historii, zatrudniona na stanowisku kustosza w Bibliotece
Instytutu Historii UJ w latach 1976–2020.
Odznaczona złotym Medalem za Długoletnią
Służbę (2009). Zmarła 21 sierpnia.
Zdzisław Sochacki – prałat, proboszcz Parafii św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu
(od 2007 roku). Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Oddany opiekun katedry
wawelskiej i jej dziedzictwa. Życzliwy
przyjaciel Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zmarł 2 września.
Dr hab. Ewa Teresa Ściesińska – emerytowany pracownik naukowy Instytutu Fizyki
UJ i IFJ w Krakowie. Ukończyła w 1959 roku
fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez
następne lata pracowała w Zakładzie Fizyki
Ciała Stałego Instytutu Fizyki UJ. Na tej
uczelni uzyskała kolejne stopnie naukowe:
doktora (1969) i doktora habilitowanego
(1992). Prowadziła badania materii metodami spektroskopii absorpcyjnej w podczerwie-

ni, kalorymetrii adiabatycznej i rozpraszania
neutronów, które przyniosły interesujące
rezultaty naukowe o strukturze i dynamice
molekuł. Jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dydaktyczne w I Pracowni
Fizycznej, wprowadzała młodych fizyków,
chemików i biologów w trudne prawa fizyki.
Była ceniona jako bardzo dobry dydaktyk.
W 1992 roku podjęła pracę w Zakładzie III
Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, ale nadal ściśle współpracowała z fizykami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koledzy i współpracownicy cenili Ją
za głęboką wiedzę, sumienność i koleżeństwo. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
w 1980 roku. Zmarła 2 września.
Izabela Pieczara – dziennikarka Telewizji
Kraków. Autorka około 1500 programów
telewizyjnych, między innymi cyklu „Poczet
Rektorów UJ”. Twórczyni felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych oraz cyklów
audycji poświęconych także krakowskim
zabytkom oraz środowisku naukowemu.
Zmarła 3 września.
Prof. Józef Korpanty – latynista, emerytowany profesor Wydziału Filologicznego
UJ. Wieloletni dyrektor Instytutu Filologii
Klasycznej UJ. Członek PAU i Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Zmarł
11 września.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ
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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 pięciu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracow
ników i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz
UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukce
sywnie 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 2021 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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