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OD REDAKCJI
Rozpoczynający się 1 października 659. rok akademicki
w dziejach naszego Uniwersytetu na pewno nie będzie łatwym
dla nas okresem pracy. I to nie tylko dlatego, że nadal będziemy żyli w niepewności związanej z realnymi zagrożeniami
kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19, dalszymi konsekwencjami trwającej wojny w Ukrainie. [...] Po raz
pierwszy od wielu lat musimy zmierzyć się
z poważnymi problemami finansowymi, które
rodzi inflacja, zatrważający wzrost wydatków
na utrzymanie Uczelni, spadek realnego poziomu wynagrodzeń pracowników, wysokości stypendiów. Musimy możliwie najszybciej
wprowadzić program oszczędności – akcentuje w rozmowie otwierającej to wydanie
„Alma Mater” rektor UJ prof. Jacek Popiel,
apelując jednocześnie do społeczności akademickiej o wspólne działania, które pozwolą przetrwać trudny czas.
Optymistyczne wieści są takie, że w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Uniwersytet Jagielloński został uznany
za jedną z dwóch najlepszych uczelni akademickich w Polsce, uzyskując we wskaźniku rankingowym
99,4 procent. Uczelnia bardzo dobrze radzi sobie również
w rankingach międzynarodowych. Wciąż jest bardzo duże
zainteresowanie młodych ludzi studiami na UJ. W roku akademickim 2022/2023 na wszystkich kierunkach i stopniach
studiów krakowskiej Wszechnicy kształcić się będzie ponad
40 tysięcy osób, w tym 14 tysięcy na pierwszym roku. Pytanie
tylko, w jakiej mierze trudna sytuacja finansowa Uczelni wymusi zmiany w organizacji dydaktyki. Czy konieczne stanie
się wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? Czy trzeba będzie częściej, niż to wcześniej zakładano, organizować
zajęcia zdalne? W obecnej sytuacji każdy scenariusz jest możliwy. A zatem: Quod felix, faustum fortunatumque sit! – Oby
wszystko ułożyło się szczęśliwie, dobrze i pomyślnie!
Na kartach tego numeru zaklinamy rzeczywistość. Oprócz
obszernego wywiadu z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem
zamieszczona została szczegółowa analiza zagranicznych
rankingów oraz teksty poświęcone: badaczom zatrudnionym
na UJ CM z dużą liczbą cytowań, a także sukcesom uniwersyteckich naukowców, realizujących swe pasje badawcze na
wielu polach, w różnych dziedzinach nauki. – Niepewność
jutra jest mniej dolegliwa, gdy to jutro tworzymy razem. Szanse
kształtowania są większe wówczas, gdy tworzymy je, czerpiąc
z różnorodności ludzi oraz siły organizacji – podkreśla prof.
Wojciech Czakon w artykule powstałym na bazie wykładu wygłoszonego w Modlnicy podczas Śniadania Profesorskiego.
Zapraszam serdecznie do lektury z nadzieją na dobre rozwiązania w trudnych kwestiach, które pojawią się w 659. roku
akademickim najstarszej polskiej uczelni.
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

Apeluję o wspólne działania,
które pozwolą nam przetrwać trudny czas
Rozmowa z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem

■ Uniwersytet Jagielloński z zaskoczeniem przyjął wyniki
ewaluacji poszczególnych dyscyplin. Oczywiście, w pierwszej
kolejności moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, że
żadna z dyscyplin nie uzyskała kategorii B, która wprowadzałaby
prawne konsekwencje w uprawnieniach dotyczących kształcenia
w szkołach doktorskich i przeprowadzaniu postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Z drugiej strony, można powiedzieć, że
mamy cztery dyscypliny w kategorii A+ i siedem w A. Ale zaraz
dodaję, że aż 17 z kategorią B+. Jesteśmy po Uniwersytecie
Warszawskim uczelnią z największą liczbą kategorii A+. Nasza
orientacja w dorobku wielu krajowych jednostek badawczych pozwala na stwierdzenie, że niektóre dyscypliny powinny znaleźć się
w wyższej kategorii. Stąd decyzja o złożeniu odwołań aż w 18 dyscyplinach. Trudno było w pełni merytorycznie przygotować te
odwołania, nie mając dostępu do wszystkich dokumentów, które
stały u podstaw decyzji ministra. Istotne dla każdej dyscypliny
są także pytania, czy na wynik osiągnięć miały wpływ zmiany
wykazu czasopism naukowych ogłoszone przez ministra edukacji
i nauki oraz czy Komisja Ewaluacji Nauki uwzględniała ten fakt
przy określaniu wartości referencyjnych dla oceny osiągnięć
podmiotów podlegających ewaluacji w dyscyplinie.
□ Czy proces ewaluacji przeprowadzany w takiej formule
rodzi jeszcze jakieś dodatkowe przemyślenia?
■ Nie tylko ja mam przekonanie, że cała procedura ewaluacji
daleka była od zasad, które powinny wyznaczać standardy
obowiązujące w nauce. Trzeba wciąż powtarzać, że w trakcie
procesu ewaluacji nie wolno zmieniać reguł oceny (między
innymi poprzez wprowadzenie przez ministra istotnych przewartościowań na liście czasopism), manipulować w trakcie okresu
podlegającego ocenie z liczbą N (pracowników zaliczanych do
grupy badawczej), tolerować publikacji na łamach tzw. czasopism
drapieżnych. Jeśli po zakończeniu ewaluacji, czyli już po odwołaniach, środowisko nie dokona oceny tych wszystkich zachowań,

Anna Wojnar

□ Na początku sierpnia 2022 resort edukacji i nauki opublikował wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021.
Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie była ocena działalności naukowej wydziałów, lecz osiągnięcia naukowe pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. W przypadku
Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenie podlegało 28 dyscyplin
naukowych. Jak podsumowałby Pan wyniki tej ewaluacji?

Rektor UJ prof. Jacek Popiel

będzie to świadczyło, że godzimy się na kolejny etap odchodzenia
nauki od standardów uczciwości w ocenie badań naukowych.
Już w tej chwili niepokoi fakt, że 1 stycznia 2022 rozpoczął się
kolejny okres, który będzie podlegał ocenie, a nadal nie znamy
kryteriów tej oceny. Nie wiemy także, jaki wpływ będzie miała
ewaluacja na subwencję, czyli finansowanie uczelni.
□ Analizując wyniki ewaluacji, nie sposób nie odnieść się też do
tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”, ogłoszonego 22 czerwca, w którym Uniwersytet Jagielloński został
uznany za drugą najlepszą uczelnię akademicką w Polsce,
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uzyskując 99,4 procent we wskaźniku rankingowym... Uczelnia dobrze radzi sobie także w rankingach międzynarodowych. W opublikowanym w lipcu tzw. rankingu szanghajskim,
dotyczącym dyscyplin i specjalności – Global Ranking of
Academic Subjects (GRAS), Uniwersytet Jagielloński został
wysoko sklasyfikowany w kategorii zdrowie publiczne, plasując się w przedziale 101–150 na 500 klasyfikowanych uczelni.
■ Do każdego rankingu przywiązujemy wagę, dlatego staramy
się aktualizować wszystkie dane, które stają się podstawą klasyfikacji uczelni. Ranking jest zawsze okazją do analizy naszych
osiągnięć. Po dwóch latach, w których zwyciężaliśmy w klasyfikacji „Perspektyw”, tym razem zajęliśmy drugie miejsce.
Nikt z nas nie ma wątpliwości, że UJ i UW to najlepsze od lat
uczelnie. Bardzo ważny dla nas jest ranking najlepszych szkół
wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities
(ARWU), znany również jako Lista Szanghajska. Od 2003 roku,
kiedy Shanghai Jiao Tong University opublikował wyniki po
raz pierwszy, uczelnie z uwagą analizują te dane. Od 2009 roku
raport przygotowuje Shanghai Ranking Consultancy. Wartość
tego rankingu podkreśla fakt, że tworzony jest w oparciu o sześć
obiektywnych wskaźników, między innymi liczbę absolwentów
i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla i Medal Fieldsa,
liczbę wysoko cytowanych badaczy, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach „Nature” i „Science” oraz publikacji,
które znalazły się w wybranych indeksach cytowań: Science
Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index.
Co roku ocenianych jest ponad 2500 uczelni, a lista 1000 najlepszych – publikowana. W świetle ostatniego rankingu najlepszymi
uczelniami w Polsce według Listy Szanghajskiej są Uniwersytet
Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (miejsce w przedziale
401–500). W kontekście wspomnianej wcześniej ewaluacji dyscyplin warto przeanalizować, jak polskie uczelnie znajdujące
się na tej liście zostały ocenione w procesie ewaluacji, także
w odniesieniu do rankingu szanghajskiego, dotyczącego dyscyplin i specjalności. Jeśli w rankingu GRAS wśród 25 polskich
uczelni w największej liczbie dyscyplin, bo aż 13, odnotowany
został Uniwersytet Jagielloński, to mogą w nas rodzić się poważne
wątpliwości co do wiarygodności naszego procesu ewaluacji.
□ W związku ze znacznymi podwyżkami, między innymi cen
gazu czy energii, jak również na skutek inflacji z miesiąca
na miesiąc wzrastają koszty utrzymania Uczelni. W jakiej
kondycji finansowej jest Uniwersytet? Jakie są prognozy na
rok 2023?
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Dziedziniec Collegium Novum

Paweł Kozioł

■ Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że do końca 2021
roku sytuacja finansowa Uczelni była dobra. Bieżący rok budżetowy też powinniśmy zamknąć bez wykazania straty. Ale
już w 2023 roku pojawią się poważne trudności finansowe. To
jest problem całego środowiska akademickiego, związany z niewielkim wzrostem wysokości subwencji stanowiącej podstawę
funkcjonowania uczelni, inflacją, a przede wszystkim ogromnym
wzrostem cen energii i tym samym kosztów utrzymania i funkcjonowania Uniwersytetu. To problem, na który od wielu miesięcy
zwraca uwagę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zarówno w bezpośrednich rozmowach z władzami naszego
resortu, jak i w mediach. Już na początku 2022 roku KRASP
poinformowała Ministerstwo Edukacji i Nauki o niebezpiecznie

□ A jak w tej sytuacji wygląda problem wynagrodzeń pracowników Uczelni?
■ Od paru lat środowisko akademickie, w tym związki zawodowe,
sygnalizowały poważny spadek realnej wysokości wynagrodzeń
w szkolnictwie wyższym, w odniesieniu, między innymi, do
minimalnego wynagrodzenia. Apelowaliśmy o obiecaną kolejną
regulację wynagrodzeń. Wysoka i ciągle wzrastająca inflacja stawia pracowników szkolnictwa wyższego w dramatycznej sytuacji
i nie zmieni tego zapowiedziany od 1 października wzrost wynagrodzeń o 4,4 procent. Punktem wyjścia do zmiany poziomu płac
w sferze szkolnictwa wyższego i nauki powinno być podniesienie
wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora,
które nie było zmienione od 2018 roku, a które zgodnie z ustawą
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa pośrednio, między innymi, minimalne wynagrodzenia zasadnicze pozostałych
nauczycieli akademickich czy stypendia w szkołach doktorskich.
Na początku nowego roku akademickiego muszę z całą stanowczością powiedzieć, że przy tym poziomie inflacji, jaką obecnie
obserwujemy, trudno myśleć o codziennym funkcjonowaniu
pracowników, których wynagrodzenia daleko odbiegają od zobowiązań składanych jeszcze parę lat temu, przy okazji wejścia
w życie tzw. Ustawy 2.0. Nie możemy zaakceptować sytuacji,
w której wynagrodzenie asystenta jest zbliżone do minimalnego
wynagrodzenia w Polsce.
□ A jeśli chodzi o pieniądze na badania naukowe?
■ Od ostatniej reformy szkolnictwa zasadnicza część środków
na badania ujęta jest w ramach subwencji, którą uczelnia otrzymuje na dany rok budżetowy. Wspomniane poważne problemy

Mirosław Kaźmierczak, Archiwum KRASP

rosnących kosztach funkcjonowania publicznych instytucji
szkolnictwa wyższego i nauki, które nie znajdują pokrycia
w przychodach uczelni. W pełni wiarygodne dane przekazaliśmy
ministerstwu w lipcu w oparciu o porównanie wykonania planów
rzeczowo-finansowych szkół wyższych w 2021 roku i ich nowo
zatwierdzonych planów na rok 2022. Już wówczas mówiliśmy,
że obecna wysokość subwencji nie wystarczy nawet na przetrwanie 2023 roku, nie mówiąc o realizacji planów rozwoju uczelni.
Pracuję na Uniwersytecie czterdzieści pięć lat, ale nie pamiętam,
żeby rektorzy tak dramatycznie przedstawiali najbliższy okres
w funkcjonowaniu podległych im szkół. Z raportu KRASP wynika, że w 2022 roku spodziewany jest wzrost kosztów mediów
o ponad 50 procent. Szeroko omawiany w mediach raport był
sporządzony, kiedy nasze przewidywania dotyczące nowych
cen energii elektrycznej były oparte na prognozach, które już
w obecnej sytuacji można wrzucić do kosza. Kiedy na początku września UJ otrzymał ofertę na prąd w 2023 o blisko 700
procent wyższą od obecnie obowiązującej, to po raz pierwszy
pomyślałem, że żyjemy w rzeczywistości, w której nikt w kraju
nie panuje nad zachodzącymi procesami ekonomicznymi. Jeśli
spółka państwowa oferuje państwowej uczelni taką umowę, to
trzeba ogłosić stan alarmowy. Jako rektor wiem, że musimy jak
najszybciej opracować program oszczędnościowy, zwrócić się
do całej wspólnoty akademickiej o pomoc w jego realizacji, ale
nawet przy maksymalnych oszczędnościach bez znaczącego
zwiększenia subwencji nie udźwigniemy ciężaru wzrostu cen
energii i pozostałych mediów.

Jubileuszowe posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP
zorganizowane w murach Uniwersytetu Warszawskiego, przemawia rektor UW
prof. Alojzy Nowak, obok rektor UJ prof. Jacek Popiel; 9 czerwca 2022

związane z dramatycznym wzrostem kosztów funkcjonowania
Uniwersytetu wpływają na realne zmniejszenie środków przeznaczonych na badania. Proszę pamiętać, że wiele grup naukowych
wykorzystuje w badaniach energię elektryczną i tym samym
wzrost cen prądu wpłynie na efektywność tych badań. W chwili
przyznania UJ statusu uczelni badawczej wyrażaliśmy radość
z faktu uzyskania kolejnych środków na działalność naukową. Ale
proszę zauważyć, że te środki od samego początku przyznawane
są w formie obligacji. Z radością przyjmujemy kolejne decyzje
o przyznaniu pracownikom Uczelni grantów badawczych, między
innymi z Narodowego Centrum Badań. Trzeba również pamiętać,
że Uniwersytet Jagielloński prowadzi zadania o wymiarze przekraczającym nasze uniwersyteckie środowisko. W grudniu 2021
roku, po bardzo długich staraniach, podpisałem umowę, na mocy
której w latach 2021–2025 UJ otrzyma prawie 200 milionów
złotych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Ta umowa
umożliwi nie tylko codzienne funkcjonowanie Centrum, ale także
doprowadzi do uruchomienia kolejnych linii technologicznych,
które będą otwarte dla całego środowiska naukowego Polski
i Europy. NCPS SOLARIS zapewnia dostęp do zasobu technik
eksperymentalnych mających zastosowanie w wielu dziedzinach
badań podstawowych i stosowanych – w biologii, chemii, fizyce,
medycynie, inżynierii materiałowej nanotechnologii, farmakologii, geologii. Może mieć także zastosowanie w wybranych
badaniach z dziedziny nauk humanistycznych. Od 2018 roku
z usług NCPS SOLARIS skorzystali naukowcy z 31 polskich
jednostek badawczych i z 26 instytucji zagranicznych. Ułatwia
to polskim naukowcom ubieganie się o najbardziej prestiżowe
granty badawcze w Europie i na świecie.
□ A jak wygląda sytuacja na polu inwestycyjnym UJ? Czy
wszystkie prace realizowane są zgodnie z planem?
■ W roku akademickim 2021/2022, mimo zewnętrznych przeciwności, związanych przede wszystkim z trudnościami na rynku
budowlanym: brakiem robotników, wzrostem cen materiałów,
opóźnieniami w dostarczaniu podzespołów, narastającymi kosztami, udało nam się kontynuować kilka inwestycji i rozpocząć
nowe, które w znaczący sposób wpłyną na obraz Uniwersytetu.
Niestety, z opóźnieniem kończymy rozbudowę i modernizację
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pomieszczeń technicznych, zostaną usytuowane magazyny biblioteczne. Przewidywany koszt tej inwestycji to około 16 milionów
złotych, w tym jest dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa
Edukacji i Nauki.

Adam Koprowski

□ Czy następuje dalsza rozbudowa Kampusu 600-lecie Odnowienia UJ?

Widok na kompleks Paderevianum, w tym rozbudowę i modernizację
najstarszego z budynków; wrzesień 2022

budynku tzw. małego Paderevianum. Budynek został oddany do
użytkowania w latach 70. XX wieku. Zgodnie z projektem obiekt
w minionych latach miał dwie funkcje: naukowo-dydaktyczną
i mieszkalną (jako hotel asystencki). W roku 2012 zamknięto
budynek i przeznaczono go do generalnego remontu w ramach
całościowego projektu Kampusu Wydziału Filologicznego UJ. Po
remoncie w budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia, między innymi, Instytutu Filologii Klasycznej oraz Językoznawstwa.
Na parterze będzie 49-osobowa sala wykładowa oraz biblioteka
z czytelnią. Na pierwszym i drugim piętrze planuje się sale dydaktyczne. Trzy ostatnie kondygnacje, na trzecim, czwartym i piątym
piętrze, przeznaczone zostaną na pokoje pracowników Instytutu
Językoznawstwa i Instytutu Filologii Klasycznej, sekretariaty,
pokoje dyrekcji oraz małe sale dydaktyczne. W piwnicy, oprócz

■ Prowadzimy tam obecnie kilka bardzo ważnych inwestycji. Jedna z nich, związana jest z rozwojem badań w naukach
ścisłych i przyrodniczych oraz medycznych. Coraz bardziej
odczuwamy potrzebę zwiększenia liczby pracowni badawczych
i pomieszczeń laboratoryjnych. Stąd decyzja o rozbudowie
budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przy
ul. Gronostajowej 7A. Przewidywany koszt inwestycji to około
32,5 miliona złotych.
Nie trzeba nikomu przypominać o znaczeniu w polskim i światowym środowisku badawczym wspomnianego już wcześniej
Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS UJ przy ul. Czerwone Maki 98. W maju 2022 ruszyła
od dawna planowana rozbudowa hali eksperymentalnej. Powiększenie ośrodka jest niezbędne, aby zmieścić nową infrastrukturę
badawczą i poszerzyć jego możliwości o kolejne kluczowe dla
polskich naukowców techniki pomiarowe. Przewidywany koszt
inwestycji to około 55 milionów złotych. Powiększony budynek
umożliwi przede wszystkim uruchomienie czterech kolejnych linii
badawczych. W nowej hali umieszczone zostanie, między innymi,
Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej.
□ W planach inwestycyjnych Uczelni dotyczących kampusu
w Pychowicach, oprócz pomysłu stworzenia nowoczesnych
obiektów sportowych dla studentów, wielokrotnie pojawiała
się też idea budowy akademika. Na jakim etapie jest realizacja
tych przedsięwzięć?
■ Niestety, budowa akademika jest nadal w sferze projektów.
Brakuje nam środków na tę ważną inwestycję. Natomiast zgodnie
z zapowiedzią realizujemy Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne UJ – zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W ramach Centrum
powstanie, między innymi, boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, rugby, boisko typu Orlik do gry w koszykówkę, siatkówkę,
boisko do siatkówki plażowej. Planujemy także zespół czterech
kortów do tenisa, tereny rekreacyjne – ścieżki do biegania i drogi
rowerowe, siłownię zewnętrzną oraz stoły do tenisa, szachów.
Oczywiście, musimy tam także zlokalizować budynek, który
będzie pełnił funkcję zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego. Przewidywany koszt inwestycji to około 33 miliony
złotych, w tym 9,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Kinga Wróbel

□ Czy planowana jest rozbudowa kampusu medycznego
Collegium Medicum w Prokocimiu?

Linia końcowa Astra w Narodowym Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS
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■ Rozbudowa tego kampusu ma kluczowe znaczenie dla całego
Uniwersytetu. 10 maja 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum
Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Dzięki dofinansowaniu
ze środków zewnętrznych z programu unijnego POWER zakupiono
nowoczesny sprzęt medyczny i szkoleniowy (wartość inwestycji:

□ W 2021 roku Uniwersytet Jagielloński został dotknięty
powodziami. Czy prowadzone są jakieś działania, by w przyszłości nie dopuścić do tego rodzaju zagrożenia?
■ Rzeczywiście, w lecie 2021 roku Uczelnia zmagała się – po raz
pierwszy od wielu lat – z poważnymi zagrożeniami wywołanymi
przez gwałtowne ulewy i podtopienia budynków, nie tylko na
kampusie w Pychowicach, ale i w centrum, w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie, między innymi, doszło do zalania magazynów
Biblioteki. Dlatego oprócz doraźnych prac, które zostały już
wykonane, rozpoczęliśmy bardzo kosztowne przygotowania
do zabezpieczenia zaporami przeciwzalewowymi budynków
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Małopolskiego
Centrum Biotechnologii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie to
kosztowna inwestycja, która jednak, w uzgodnieniu z władzami
Krakowa, musi być wykonana, by w przyszłości nie doprowadzić
do jeszcze poważniejszych strat niż w minionym roku.
□ Jak przebiegał tegoroczny proces rekrutacji na UJ? Ilu
młodych ludzi ubiegało się o możliwość studiowania na najstarszej polskiej uczelni?

Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS

dziś mogę powiedzieć, że zainteresowanie studiami na UJ jest
nadal bardzo duże. Na studia licencjackie w języku polskim oraz
studia w języku angielskim przyjęliśmy 8133 kandydatów. Dodatkowa tura uruchomiona została na 55 kierunkach, między innymi
na tych, gdzie dla utrzymania jakości studiów ustaliliśmy wysoki
próg punktowy, czyli na informatykę i informatykę analityczną.
Na jednolite studia magisterskie w języku polskim przyjęto do tej
pory 1627 kandydatów. Tradycyjnie w pierwszej lipcowej turze
rekrutacji gorzej wygląda przyjęcie na studia II stopnia. Przyjęto
3289 kandydatów. Dodatkowa rekrutacja skierowana jest przede
wszystkim do osób, które podchodzą do obrony prac licencjackich
dopiero we wrześniu.
□ Czy pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęła na zainteresowanie studiami na UJ cudzoziemców?
■ Na studia licencjackie w języku polskim oraz w języku angielskim przyjęto do początku września 568 kandydatów, w tym 347
obywateli Ukrainy. Na studia magisterskie w języku polskim – 69,
w tym 31 z Ukrainy. Na studia II stopnia w języku polskim oraz

Anna Wojnar

■ Nasza rozmowa odbywa się w połowie września, kiedy proces
rekrutacji jeszcze trwa, trudno zatem o podsumowania. Ale już

Joanna Kowalik

51 milionów złotych). Trwają ostatnie ustalenia dotyczące pierwszego etapu realizacji dużego zadania inwestycyjnego określonego jako „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ
CM w Krakowie-Prokocimiu”. W tym pierwszym etapie ma być
wzniesiony budynek badawczy oraz budynek dydaktyczny. Koszt
tej części inwestycji to ponad 120 milionów złotych. Mamy nadzieję, że za parę lat Collegium Medicum będzie, wraz z dwoma
tam umieszczonymi szpitalami i akademikami, stanowiło jedno
z najwspanialszych w tej części Europy centrów medycznych:
kształcenia, badań medycznych i leczenia pacjentów.

Immatrykulacja podczas, ostatniej przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, inauguracji roku akademickiego w auli Auditorium Maximum; 1 października 2019
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w języku angielskim przyjęto 448 osób, 144 pochodzą z Ukrainy.
Ostateczna liczba nowych studentów będzie znana pod koniec
września.
Przy tych bardzo wysokich progach punktowych, które stawiamy
maturzystom, możemy być zadowoleni z liczby kandydatów
startujących do UJ.
□ Studentom, zwłaszcza tym rozpoczynającym kształcenie,
dużo trudniej było w tym roku wynająć mieszkanie w Krakowie – na rynku nieruchomości był wyraźnie większy
popyt. Ile miejsc w akademikach zaoferował studentom
Uniwersytet?
■ Na rok akademicki 2022/2023 udostępniono 2723 miejsca
w domach studenckich UJ oraz 150 miejsc w Domu Studenckim „Akropol” (na podstawie porozumienia z AGH) – w sumie
2873 miejsca. W momencie naszej rozmowy nadal mamy wolne
miejsca w akademikach. Jestem jednak przekonany, że w wyniku
kolejnych tur aplikowania zajęte zostaną wszystkie miejsca.

■ Zarówno w pierwszych dniach od wybuchu wojny, jak i w kolejnych miesiącach wspólnota akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego w różnych formach wyraziła solidarność z całym
narodem ukraińskim. W budynkach należących do Uniwersytetu
przyjęto łącznie ponad 700 osób, z czego 502 przebywały w nich
przez pół roku. Ponieważ na początku sierpnia pojawiło się bardzo
wiele nieporozumień i niekorzystnych dla obrazu UJ wiadomości
wokół sprawy przemieszczenia uchodźców z dwóch naszych
akademików, chciałbym jeszcze raz przedstawić przebieg zdarzeń,
o których szczegółowo wraz z kanclerz Moniką Harpulą mówiłem
18 sierpnia, podczas konferencji prasowej, poświęconej sytuacji
uchodźców z Ukrainy zamieszkujących w akademikach UJ przy
ul. Kamionka. Przede wszystkim uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego, nigdy ze strony
władz Uczelni nie otrzymali gwarancji, że będą mogli przebywać
w akademikach przez 18 miesięcy. Nieporozumienie mogło wyniknąć z ustawy o pobycie uchodźców w Polsce, która umożliwia
legalny pobyt przez półtora roku. Umowy zawierane z urzędem
wojewódzkim i aneksy do tych umów są podpisywane na okres
nie dłuższy niż 30 dni. Ostatnia podpisana umowa kończyła się
31 sierpnia. Nie mamy żadnej pewności, wbrew temu, co prasie
podała rzeczniczka wojewody, że będą kolejne umowy. Przypomnę, że decyzja o sprzedaży obiektów przy ul. Kamionka zapadła
31 stycznia 2018 (uchwała nr 14/I/2018 Senatu z dnia 31 stycznia
2018 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w Krakowie przy ul. Kamionka 11 i 11a). Akademiki
funkcjonowały w nich do końca roku akademickiego 2018/2019.
Postępowanie ofertowe zostało rozstrzygnięte pozytywnie 29 października 2021, czyli Uczelnia znalazła nabywcę cztery miesiące
przed wybuchem wojny w Ukrainie. 22 lutego 2022, jeszcze przed
atakiem wojsk rosyjskich, wojewoda małopolski Łukasz Kmita
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Rita Pagacz-Moczarska

□ W związku z atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę i trwającą od 24 lutego 2022 wojną polską granicę
przekroczyło ponad 6 milionów uchodźców. Szacuje się, że na
terenie Małopolski może przebywać ich obecnie ponad 230
tysięcy, a w samym Krakowie około 50 tysięcy. Uniwersytet
od początku zaoferował uchodźcom różne formy pomocy. Na
czym teraz głównie ta pomoc polega?

□ Czy rozmawiał Pan Rektor z wolontariuszkami, które
przekazały mediom nieprawdziwe informacje i tym samym

Rita Pagacz-Moczarska

poprosił krakowskich rektorów o przygotowanie miejsc dla ewentualnych uchodźców. Środowisko naukowe od razu zareagowało na
tę prośbę. Władze UJ i UJ CM podjęły decyzję o udostępnieniu 335
miejsc w funkcjonujących akademikach, przy ul. Racławickiej 9a
(akademik UJ CM) i w domach studenckich UJ na miasteczku
studenckim, znajdujących się w zarządzie Fundacji Bratniak. Gdy
ukraińsko-polską granicę zaczęła przekraczać olbrzymia liczba
osób uciekających przed wojną, wojewoda poprosił ponownie
o pomoc. 25 lutego podjąłem decyzję o przeznaczeniu dwóch
niezamieszkanych budynków na Kamionce na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Taka decyzja była możliwa, ponieważ trwały
dalsze ustalenia w sprawie sprzedaży, między innymi trzeba było
w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości
ujawnić służebność drogi, która została tam ustanowiona kilka
lat temu. Sytuacja ta wpłynęła na wydłużenie procesu sprzedaży
tych budynków. Dzięki ogromnej pracy administracji UJ i wolontariuszy bardzo szybko udało się przystosować pomieszczenia
do potrzeb przybywających uchodźców. Już w nocy 28 lutego
pojawili się tam pierwsi z nich, głównie matki z małymi dziećmi
i osoby starsze. By zapewnić im jak najlepsze warunki, w budynkach naprawiono instalację elektryczną, wyposażono pokoje
w łóżka, meble, pościel, środki higieny, żywność. W późniejszym
czasie zainstalowano także WiFi. Po zakwaterowaniu uchodźców
w obiekcie została stworzona i wyposażona świetlica, dowieziono sprzęt sportowy, pralki, kuchenki gazowe, przekazano na
potrzeby dzieci laptopy i wiele innych sprzętów. Część z nich
została pozyskana od darczyńców, część pochodziła od Uczelni.
Uniwersytet, chcąc umożliwić funkcjonowanie tych budynków,
utworzył od marca siedem dodatkowych etatów dla portierów
i sprzątaczek. 24 czerwca rektorzy krakowskich uczelni otrzymali
pismo od wojewody, w którym Łukasz Kmita napisał: zasadnym
jest podejmowanie przez państwa służby działań zmierzających
do pełnego usamodzielnienia się przebywających w państwa
obiektach obywateli Ukrainy. Informuję, że właściwym jest zakończenie systemowego wsparcia wobec uchodźców, którzy podejmują
pracę zarobkową i są w stanie pokryć koszty wynajmu miejsca
noclegowego. Po otrzymaniu tego pisma władze Uczelni zleciły
osobom z administracji, by rozpoczęły procedurę rozlokowania
mieszkańców z budynków przy ul. Kamionka do miejsc, które
zaproponuje wojewoda. Wszystkie wskazane lokalizacje były
rozproszone po całym województwie i żadna z nich nie znajdowała się w Krakowie. Dlatego przedstawiciele Uczelni rozpoczęli
poszukiwania odpowiedniego miejsca na własną rękę. Uczelnia
znalazła dla uchodźców nowe miejsce w hotelu System przy
al. 29 Listopada. 18 sierpnia wojewoda wydał zgodę na relokację
163 osób, w tym 72 dzieci do tego hotelu. W dniu naszej rozmowy
wszyscy uchodźcy, którzy wyrazili taką wolę, będą więc mogli
zostać w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński zagwarantował im
wszelką pomoc przy przeprowadzce, zapewniając też, między
innymi, transport.
Warto odnotować, że w Małopolsce w budynkach należących
do szkół wyższych przyjęto łącznie 1300 osób, z czego 502 na
terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 31 sierpnia w akademikach Uniwersytetu Jagiellońskiego nadal pozostanie jeszcze 335
uchodźców. Kwestia długości ich zakwaterowania jest uzależniona od tego, jakie będą dalsze decyzje Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja prasowa poświęcona sytuacji uchodźców z Ukrainy, od prawej
kanclerz UJ Monika Harpula, rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz Adam Koprowski
z Biura Prasowego UJ; Collegium Novum, 18 sierpnia 2022

wywołały nieprzychylną atmosferę wokół pomocy, jaką Uniwersytet oferuje uchodźcom?
■ Spotkałem się z wolontariuszkami, studentkami UJ. W spotkaniu tym uczestniczył także zastępca kanclerza UJ Marek Uliński.
Po przedstawieniu im sytuacji nasze studentki, od początku bardzo zaangażowane w pomoc uchodźcom, pomagały nam także
w trudnej procedurze przeniesienia ich do hotelu System. Bardzo
jestem im za to wdzięczny.
Natomiast do dziś nie rozumiem i nie akceptuję zachowania
wolontariuszek z grupy Kamionka 11, których aktywność w trudnych sierpniowych dniach ograniczyła się do wywołania rozgłosu.
□ Dlaczego Uniwersytet nie chciał udostępnić danych o instytucji, która kupiła akademiki na Kamionce?
■ Postępowanie dotyczące zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kamionka 11 i 11a było prowadzone w formie zapytania ofertowego (ogłoszenia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Małopolskie Centrum Wspierania
Rozwoju MCWR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prowadzące
działalność z zakresu edukacji i terapii dzieci z autyzmem, w tym
także dzieci z Ukrainy. Informacje o MCWR zostały przekazane
osobom, które zwróciły się z pytaniem na podstawie przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Centrum, ze względu na
charakter prowadzonej działalności i spokój dzieci autystycznych
znajdujących się pod ich opieką, zależało, żeby do czasu, kiedy
zostaną zakończone procedury związane z zakupem nieruchomości,
nie wywołać dodatkowych emocji wokół budynków na Kamionce.
□ A jeśli chodzi o pozostałe formy pomocy uchodźcom
z Ukrainy?
■ Uczelnia zorganizowała dla studentów/doktorantów i pracowników oraz zakwaterowanych na terenie UJ uchodźców z Ukrainy, głównie matek z dziećmi, między innymi wsparcie prawne
i psychologiczne, zbiórki rzeczowe i finansowe. Utworzony został
fundusz stypendialny na utrzymanie uchodźców, a także bezpłatne
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kursy języka polskiego. Po raz kolejny społeczność akademicka
udowodniła, że idea solidarności, pomocy drugiemu człowiekowi
jest dla nas jedną z podstawowych wartości. Bardzo dziękuję za
tę piękną, ofiarną postawę.
□ Ilu ukraińskich naukowców znalazło zatrudnienie na UJ?
■ W ramach umowy o pracę zostało zatrudnionych 17 obywateli
Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022:
11 nauczycieli akademickich (grupa badawcza) oraz 6 osób niebędących nauczycielami.
W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnienie znalazło
28 osób, zawarto 13 umów na zajęcia dydaktyczne. Obecnie
19 umów z 28 zostało zakończonych (w tym cztery osoby przeszły na umowy o pracę).
□ Jakie konsekwencje dla Uniwersytetu miało zawieszenie
współpracy z rosyjskimi uczelniami? Czego i kogo ono dotyczy?
■ W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę współpraca z jednostkami naukowymi
w Rosji została niezwłocznie
zawieszona, zarówno w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jak i w ramach wszystkich
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Zgodnie
z wytycznymi agencji finansujących badania, w tym, między
innymi, Komisji Europejskiej, MEiN, NCN, NCBiR, obecnie nie
można składać wniosków o finansowanie projektów, w których
planuje się współpracę z rosyjską jednostką naukową. W przypadku projektów realizowanych na UJ zawieszenie współpracy
z rosyjskimi jednostkami naukowymi wiązało się dla naukowców
z koniecznością odwołania wszystkich wyjazdów na konferencje,
warsztaty oraz wizyty naukowe
w rosyjskich jednostkach oraz
odwołanie wszelkich przyjazdów
naukowców z Rosji. Kierownicy
projektów, w których pierwotnie
zaplanowana była współpraca
naukowa z rosyjskimi uczelniami, niezwłocznie wprowadzili
niezbędne zmiany, na przykład
zmieniając kierunek wyjazdu.
Realizacja niektórych projektów, w których partnerami były
rosyjskie jednostki naukowe, jak w przypadku międzynarodowego projektu edukacyjnego, finansowanego w ramach programu
Erasmus, kontynuowana jest z pominięciem tych jednostek przy
dalszej współpracy z pozostałymi partnerami. Wykluczenie partnerów z Rosji nie wpłynęło negatywnie na realizację tych projektów,
zadania rosyjskich uczestników zostały rozdysponowane między
pozostałych partnerów. Uniwersytet Jagielloński zaangażowany
był w realizację umowy współpracy ze Zjednoczonym Instytutem
Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Umowa pomiędzy jednostkami przewidywała przez kolejnych siedem lat bezpośrednie
przeznaczenie 30 procent polskiej składki do ZIBJ na inwestycję
w budowę linii SOLCRYS w Solaris. Budowa tej linii badawczej
wiąże się z koniecznością rozbudowy hali eksperymentalnej.
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Na realizację prac budowlanych w tym zakresie Uniwersytet Jagielloński pozyskał środki z MEiN w ramach projektu Rozbudowa
hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS. Umowa pomiędzy MEiN a UJ
została podpisana w lipcu 2020 roku, przewiduje finansowanie
w kwocie 18 100 000 złotych, przy 7 700 000 złotych wkładu
własnego, który pochodzić ma ze środków przekazanych przez
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej. Realizacja
tego projektu została rozpoczęta, rozbudowa hali eksperymentalnej Solaris cały czas jest prowadzona. W liście z 1 marca
2022 sekretarz stanu prof. Włodzimierz Bernacki poinformował
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej
o decyzji strony polskiej o wystąpieniu Polski ze Zjednoczonego
Instytutu Badań Jądrowych. Proces wystąpienia naszego kraju
z tej inicjatywy cały czas trwa. Skutkiem tej decyzji będzie zaprzestanie współpracy badawczej, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Trudno w tym momencie precyzyjnie określić skutki finansowe
związane z przepływem środków pieniężnych pomiędzy MEiN,
ZIBJ a UJ. Warto nadmienić,
że zgodnie ze stanowiskiem
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum SOLARIS
zawiesiło przyjmowanie grup
badawczych pochodzących
z rosyjskich i białoruskich
uniwersytetów oraz ośrodków
badawczych.
□ Czy planowane są jakieś zmiany w sposobie organizacji
nauczania? W jakiej mierze w nadchodzącym roku akademickim wykorzystywane będą metody zdalnego nauczania?
■ Na razie nie widzę uzasadnienia do wydania zarządzenia, które
miałoby wprowadzać szczególne zasady kształcenia w nadchodzącym roku akademickim. W przypadku utrzymania stanu
zagrożenia epidemicznego, obowiązującego od 16 maja 2022
do odwołania, lub ogłoszenia
stanu epidemii, przepisy rozporządzenia w sprawie studiów
przewidują możliwość kształcenia zdalnego niezależnie od
tego, czy zostało to przewidziane
w programie studiów. Dodatkowo w części programów studiów
niektóre zajęcia są realizowane zdalnie w oparciu o obowiązujące
programy studiów.
□ W 2023 roku z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika w Polsce odbędą się dwa Światowe Kongresy Kopernikańskie. W jakiej mierze Uniwersytet Jagielloński jest
zaangażowany w organizację tych przedsięwzięć?
■ Jesteśmy współautorami jednego Kongresu – organizowanego
wspólnie z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Drugi
Kongres jest powiązany z ustawą o Akademii Kopernikańskiej,
uchwaloną przez Sejm 28 kwietnia 2022. Kolejne części Kongresu

□ Jaka jest rola UJ w rozwoju miasta i regionu, zwłaszcza
w obliczu zapobiegania skutkom zmian klimatycznych? Jakie
realne działania są dziś podejmowane na Uczelni?
■ Rzetelna odpowiedź na to pytanie wymagałaby przywołania
całej listy działań podejmowanych przez poszczególne jednostki UJ, zadań realizowanych zarówno na zlecenie określonych
instytucji z poziomu władz centralnych, jak i samorządowych
(województwo małopolskie, samorząd miejski). Coraz bardziej
istotną rolę odgrywa powołana w maju 2021 roku na UJ Rada
Klimatyczna. Warto zaznaczyć, że Uczelnia prowadzi wiele
projektów dotyczących różnych aspektów wpływających na
zmiany klimatyczne, dotyczących zarówno działań przemysłu,
oceny zmian wprowadzanych, między innymi, w ramach uchwały
antysmogowej, wpływu skażenia na zdrowie mieszkańców, roli
odnawialnych źródeł energii. Niektóre z tych zadań realizowane
są w trybie ekspresowych ekspertyz. Jeden przykład: ostatnio
wszyscy żyjemy dramatem związanym ze skażeniem rzeki Odry.
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w drugiej połowie sierpnia zwrócił się z prośbą o pilne zbadanie stanu
wód rzeki Raby. Zespół Ekosystemów Wodnych Instytutu Nauk
o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie opracował Opinię dotyczącą
próby pobranej z rzeki Raby w oparciu o badania mikroskopowe.
Opinia ta dotyczyła spektakularnego i niepokojącego (w szczególności społeczność lokalną) zjawiska różowych wykwitów
na Rabie, nieco poniżej ujścia Krzyworzeki. Stanowi ona cenne
uzupełnienie rezultatów analiz fizykochemicznych wody. Muszę
powiedzieć, że lektura tej opinii potwierdza skalę problemów,
o których coraz częściej mówimy w odniesieniu do konsekwencji zmian klimatycznych. Naukowcy potwierdzają, że bakterie
i związana z nimi mikrobiocenoza wytwarza się wskutek silnego
nasłonecznienia, wysokiej temperatury, niższego poziomu wody
i związanego z tym słabego przepływu oraz nadmiaru zanieczyszczonych wód pochodzących ze spływu powierzchniowego terenu
zlewni i z gospodarstw domowych. Naukowcy coraz częściej
wręcz alarmują, że te procesy mogą w przyszłości przybierać
na sile, jeśli obecne warunki pogodowe będą utrzymywały się
przez dłuższy czas. To będzie realne zagrożenie nie tylko dla
życia organizmów żyjących w wodzie, ale też dla zwierząt i ludzi.
□ 21 czerwca 2022 krakowscy rektorzy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa przyjęli wspólne stanowisko
w sprawie małopolskiej uchwały antysmogowej. Podpisali oni

Anna Wojnar

organizowanego przez te uczelnie będą odbywać się od lutego do
września 2023 roku w Toruniu, Krakowie i Olsztynie. W każdym
z tych ośrodków akademickich prowadzone będą sekcje tematyczne: do Krakowa zaproszeni zostaną ekonomiści, filozofowie
oraz badacze historii tych dyscyplin. Olsztyńskie obrady będą
poświęcone biografii Kopernika, ze szczególnym uwzględnieniem
jego wykształcenia i okresu warmińskiego w jego życiu. Toruńska
część Kongresu zgromadzi kulturoznawców, literaturoznawców
i historyków sztuki zainteresowanych miejscem wielkiego astronoma w szeroko rozumianej kulturze pamięci, a także historyków
astronomii i nauk medycznych. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 w Toruniu. W najbliższych tygodniach
będziemy bardziej szczegółowo informować o krakowskiej części
Kongresu.

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podczas którego przyjęto
stanowisko zawierające apel o pełne wdrożenie przepisów uchwał antysmogowych
w województwie małopolskim; Collegium Novum, 21 czerwca 2022

deklarację zawiązania koalicji na rzecz czystego powietrza.
Jednym z argumentów, jaki pojawia się w tym dokumencie,
jest fakt, że zły stan powietrza powoduje pogorszenie kondycji
zdrowotnej mieszkańców Małopolski, [...] nie pozostaje też bez
wpływu na rozwój gospodarczy naszego regionu. Co podpisanie
tej deklaracji ma oznaczać w praktyce?
■ Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Głos krakowskich rektorów był chyba pierwszą medialną reakcją na próbę opóźnienia
wprowadzenia w życie uchwały antysmogowej w Małopolsce.
Jako środowisko akademickie jesteśmy przekonani, że realne
problemy związane z wojną w Ukrainie i zagrożenie w dostawie
źródeł energii, w tym gazu, nie mogą opóźnić koniecznych działań
związanych z kryzysem klimatycznym.
□ Jakie najważniejsze wyzwania czekają Uniwersytet w najbliższych miesiącach?
■ Rozpoczynający się 1 października 659. rok akademicki w dziejach naszego Uniwersytetu na pewno nie będzie łatwym dla nas
okresem pracy. I to nie tylko dlatego, że nadal będziemy żyli
w niepewności związanej z realnymi zagrożeniami kolejnymi
mutacjami wirusa COVID-19, dalszymi konsekwencjami trwającej
wojny w Ukrainie. Kiedy 12 maja 2020 Kolegium Elektorskie powierzyło mi zaszczytną funkcję rektora, nie tylko ja, ale chyba nikt
nie przypuszczał, jak trudna to będzie kadencja. Wiedzieliśmy, że
czeka nas proces wprowadzania w życie Ustawy 2.0. Nikt jednak
nie przewidywał, jak poważne skutki wywoła pandemia, nikt nie
przewidywał wojny w Ukrainie, tak wysokiej inflacji i zatrważającego wzrostu kosztów energii, gazu i pozostałych mediów.
Po raz pierwszy od wielu lat musimy zmierzyć się z poważnymi
problemami finansowymi, które rodzi inflacja, ogromny wzrost
wydatków na utrzymanie Uczelni, spadek realnego poziomu wynagrodzeń pracowników, wysokości stypendiów. Musimy możliwie
najszybciej wprowadzić program oszczędności. Apeluję więc do
naszej społeczności akademickiej o wspólne działania, które pozwolą nam przetrwać ten trudny czas i zapisać kolejną godną kartę
w wielowiekowej historii naszej Uczelni.
□ Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Paweł Kozioł

egoroczna edycja QS World University Rankings (datowana przez organizatorów na 2023 rok) zakończyła się
powrotem Uniwersytetu Jagiellońskiego
do grona uczelni sklasyfikowanych
w trzeciej setce tego rankingu – awansował z 309. miejsca w ubiegłym roku
na 293. w bieżącym. Najlepiej wypadł
w ocenie pracodawców: w tym kryterium
został sklasyfikowany na 150. miejscu na
świecie, co oznacza awans o 57 pozycji
w stosunku do ubiegłorocznego wyniku.
Słabiej oceniła go kadra akademicka:
w świetle ankiety Uniwersytet Jagielloński zajął 221. miejsce na świecie,
poprawiając ubiegłoroczną pozycję
o zaledwie cztery miejsca. O 11 miejsc
wyżej, na 240. miejscu, sklasyfikowano
naszą Uczelnię pod względem proporcji
między liczbą studentów a liczbą nauczycieli akademickich. W pozostałych trzech
kryteriach Uniwersytet Jagielloński nadal
jest klasyfikowany poniżej 600. miejsca,
przy czym, mimo poprawienia wyników
punktowych, awansował w nich tylko
pod względem procentu obcokrajowców
wśród kadry akademickiej. Zaś pod
względem procentu obcokrajowców
wśród studentów oraz liczby cytowań
publikacji przypadających na członka
kadry akademickiej jego pozycja uległa
osłabieniu (organizatorzy nie podają
informacji o miejscach uczelni poniżej
600. miejsca).
Warto zwrócić uwagę, że w dwóch
nowych kryteriach zaplanowanych przez
organizatorów (nie były jeszcze brane
pod uwagę w tej edycji) w klasyfikacji
generalnej Uniwersytet Jagielloński uzyskał wyniki wyraźnie powyżej mediany
światowej i zajął pod względem międzynarodowej sieci badawczej 274. miejsce,
a pod względem wyników zatrudnienia
absolwentów – 384. Stwarza to szanse
na lepszy wynik w kolejnych edycjach,

jeśli te kryteria zostaną uwzględnione
w klasyfikacji generalnej.
W rankingu sklasyfikowano 22 polskie uczelnie, o trzy więcej niż w roku
2021. Najwyżej znalazł się Uniwersytet
Warszawski, który awansował z 308. na
284. miejsce, oraz UJ (293.). Pozostałe
polskie uczelnie zostały sklasyfikowane

QS World University Rankings
by Subject 2022
W najnowszej edycji QS World University Rankings by Subject ogólna liczba
dyscyplin, w zakresie których oceniano
uczelnie, wzrosła z 48 do 51, podzielonych na pięć głównych dziedzin: nauki

zajął tylko 222. miejsce. W obu przypadkach oznacza to awans w porównaniu do
ubiegłorocznych wyników o kilkadziesiąt miejsc. Największy awans nastąpił
w zakresie life science & medicine: w tej
dziedzinie Uniwersytet Jagielloński
awansował z przedziału 401–450 na 262.
miejsce. W zakresie nauk społecznych

Miejsca polskich uczelni w QS World University Rankings w czterech ostatnich edycjach
Nazwa uczelni

Miejsce
w 2020

Miejsce
w 2021

Miejsce
w 2022

Miejsce
w 2023

Uniwersytet Warszawski

349

321

308

284

Uniwersytet Jagielloński

338

326

309

293

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

X

X

X

521–530

Politechnika Warszawska

521–530

511–520

501–510

521–530

Akademia Górniczo-Hutnicza

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Krakowska

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Gdańska

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Łódzka

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Poznańska

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Uniwersytet Gdański

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Uniwersytet Łódzki

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Uniwersytet Wrocławski

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Wrocławska

801–1000

801–1000

801–1000

801–1000

Politechnika Śląska

X

801–1000

801–1000

100–1200

Politechnika Lubelska

X

X

1001–1200

1001–1200

Uniwersytet Białostocki

X

X

1001–1200

1001–1200

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

X

X

X

1001–1200

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

801–1000

N/A

1001–1200

1001–1200

Uniwersytet Rzeszowski

X

X

X

1201–1400

Uniwersytet Śląski

801–1000

N/A

1001–1200

1201–1400

x – nieuwzględnione w danym roku w klasyfikacji
N/A – poza pierwszym tysiącem uczelni, ale analizowane w ramach QS World University Rankings
kolorem zielonym – uczelnie, które poprawiły swój wynik
kolorem czerwonym – uczelnie, które osiągnęły słabszy rezultat

powyżej 501. miejsca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Politechnika Warszawska w przedziale 521–530, kolejne
11 między miejscami 801. a 1000., pięć
uczelni – między 1001. a 1200., i ostatnie
dwie – między 1201. a 1400.
Liderem QS World University Rankings pozostał Massachusetts Institute
of Technology (MIT), na drugie miejsce
z trzeciego awansował University Cambridge, a na trzecim utrzymał się Stanford
University. W pierwszej dziesiątce jest
pięć uczelni amerykańskich, cztery brytyjskie i szwajcarski ETH Zurich – Swiss
Federal Institute of Technology.

humanistyczne, nauki inżynieryjne, life
science i medycyna, nauki ścisłe oraz
nauki społeczne. Analizowano 15200
programów prowadzonych na 1543 uczelniach w 88 krajach.
Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany tylko w czterech z pięciu
głównych dziedzin, ponieważ nie prowadzi studiów inżynieryjnych. Najwyższą pozycję uzyskał w zakresie nauk
humanistycznych – 189. miejsce na
świecie, uzyskując ogółem 68,3 punktu.
Najwięcej punktów uzyskał w zakresie
nauk ścisłych – 69,9, jednak ze względu
na ostrzejszą rywalizację w tej dziedzinie

nasza Uczelnia awansowała z przedziału
401–450 na 362. miejsce.
W porównaniu do ubiegłorocznych
wyników w poszczególnych dyscyplinach,
w których Uniwersytet Jagielloński został
sklasyfikowany, Uczelnia poprawiła swoją
pozycją w 65 procent dyscyplin, w 25
procent pozostała na takiej samej lokacie,
a w 10 uzyskała niższą. Liczba dyscyplin,
w których ujęty został nasz Uniwersytet,
wzrosła z 14 do 20. Po raz pierwszy UJ
został sklasyfikowany w zakresie dyscyplin: history, pharmacy & pharmacology,
psychology i education, a powrócił do
grona klasyfikowanych w zakresie philo-
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sophy i materials science (szczegółowe
dane w tabeli obok).
Pod względem miejsc w poszczególnych kryteriach rankingu Uniwersytet
Jagielloński najwięcej punktów uzyskał:
• w ocenie kadry akademickiej – w modern
languages (74,1 punktu),
• w ocenie pracodawców – w biological
sciences (64,8),
• pod względem liczby cytowań przypadających na publikację – w pharmacy &
pharmacology (86,2),
• pod względem indeksu Hirscha – w pharmacy & pharmacology (83,7 – najwyższy
wynik w tej dyscyplinie).
W kraju Uniwersytet Jagielloński zajął
pierwsze miejsce tylko w jednej dziedzinie
– life science & medicine, w pozostałych
trzech został sklasyfikowany na drugim
miejscu, za Uniwersytetem Warszawskim.
Pod względem liczby sklasyfikowanych w tym rankingu programów
studiów Polska zajęła 33. miejsce wśród
najbardziej reprezentowanych krajów.
Ogółem oceniono 103 programy studiów
prowadzone na 23 uczelniach w Polsce.
Jednak pod względem liczby programów
sklasyfikowanych w pierwszej setce nasz
kraj zajął 42. miejsce, dzięki trzem programom studiów, prowadzonym na trzech
uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim
(w zakresie archaeology w przedziale
51–100), SGGW (w zakresie agriculture
& forestry na 48. miejscu) i Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (w zakresie performing arts
w przedziale 51–100).
Liderem wśród krajów pozostają
Stany Zjednoczone, których uczelnie są
najlepsze w 28 z 51 dyscyplin. Najlepszymi uczelniami są Uniwersytet Harvarda
i Massachusets Institute of Technology
(MIT), które przewodzą w 12 dyscyplinach. Drugie miejsce zajmują uniwersytety brytyjskie, które dominują w 13 dyscyplinach, a wśród nich najlepszy jest Uniwersytet Oxfordzki, zajmujący pierwsze
miejsce w sześciu dyscyplinach. Najlepszą uczelnią kontynentalnej Europy jest
ETH Zurich, który dominuje w trzech
dyscyplinach. Szwajcaria zajmuje trzecie
miejsce pod względem procentowego
udziału wśród krajów reprezentowanych
w Top-10.

Miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dyscypliny

Arts & Humanities
Archaeology
Classics & Ancient History
English Language & Literature
History
Linguistics
Modern Languages
Philosophy
Theology, Divinity
& Religious Studies
Engineering & Technology
Computer Science & Information Systems
Life Sciences & Medicine
Anatomy & Physiology
Biological Sciences
Medicine
Pharmacy & Pharmacology
Psychology
Dentistry
Nursing
Natural Sciences
Chemistry
Earth & Marine Sciences
Environmental Sciences
Geography
Materials Science
Mathematics
Physics & Astronomy
Geology
Social Sciences & Management
Accounting & Finance
Anthropology
Business & Management
Studies
Communication
& Media Studies
Development Studies
Economics & Econometrics
Education
Hospitality
& Leisure Management
Law
Library
& Information Management
Politics & International Studies
Social Policy & Administration
Sociology
Sports-related Subjects

Globalnie w poszczególnych latach

W Polsce

2019
229
101–150
x
201–250
x
151–200
x
151–200

2020
236
101–150
x
201–250
x
151–200
x
151–200

2021
227
151–200
x
201–250
x
151–200
101–150
x  

2022
189
151–200
x
151–200
201–220
101–150
101–150
151–200

2022
2
2=
x
1=
2
1
1=
1=

x

x

x

x

x

  

  

  

x

551–600 551–600 551–600 451–500

3=

373
x
351–400
251–300
x
x
x
x
258
351–400
x
x
151–200
351–400
251–300
251–300
x
401–450
x
x

396
x
351–400
251–300
x
x
x
x
242
251–300
x
x
151–200
x
251–300
251–300
x
401–450
x
x

401–450
x
351–400
301–350
x
x
x
x
250
251–300
x
401–450
151–200
x
251–300
251–300
x
401–450
x
x

262
x
251–300
251–300
251–300
251–300
x
x
222
301–350
x
401–450
151–200
401-410
301–350
251–300
x
362
x
x

2
2
x
2=
1=
4
2=
2=
x
2
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
301–350

x
x
1

x

x

x

x

x

201–250 201–250 251–300 201–250
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
201–250 201–250 201–250 151–200
x
x
x
x

1
x
2
1
1
2

2
x
x
x
1=
x

x – oznacza brak klasyfikacji UJ w danej dyscyplinie; przyczyny mogą być różne, począwszy od
nieprowadzenia studiów w danej dyscyplinie do zbyt małej liczby publikacji lub uzyskania za małej
liczby punktów, aby zmieścić się na liście sklasyfikowanych
= – znak równości wskazuje, że dane miejsce Uniwersytet Jagielloński zajmuje ex aequo z inną
uczelnią
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W Academic Ranking
of World Universities 
(rankingu szanghajskim) bez zmian

Global Ranking of Academic Subjects
Uniwersytet Jagielloński najwyżej został
sklasyfikowany w zakresie:
• Public Health – w przedziale 101–150,
na 500 klasyfikowanych uczelni
• Mathematics – w przedziale 151–200, na
500 klasyfikowanych uczelni
• Veterinary Sciences – w przedziale 151–
200, na 300 klasyfikowanych uczelni
• Clinical Medicine – w przedziale 201–
300, na 500 klasyfikowanych uczelni
• Dentistry and Oral Sciences – w przedziale
201–300, na 300 klasyfikowanych uczelni
• Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
– w przedziale 201–300, na 500 klasyfikowanych uczelni
• Physics – w przedziale 301–400, na 500
klasyfikowanych uczelni
W kilku innych dyscyplinach zajął
bardziej odległe miejsca:
• Chemistry – w przedziale 401–500, na
500 klasyfikowanych uczelni
• Ecology – 401–500, na 500 klasyfikowanych uczelni
• Chemical Engineering – 401–500, na 500
klasyfikowanych uczelni
• Biological Sciences – 401–500, na 500
klasyfikowanych uczelni
• Medical Technology – 201–300, na 400
klasyfikowanych uczelni
• Psychology – 301–400, na 500 klasyfikowanych uczelni

Global Ranking of Academic Subjects

Utrata pozycji lidera
w Rankingu Uczelni Akademickich
„Perspektyw” 2022

Twórcy rankingu szanghajskiego opracowują także inne rankingi uczelni w ramach 54 dyscyplin. W najnowszej edycji

Uniwersytet Jagielloński w tegorocznej edycji Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektyw” został sklasyfikowany

Anita Kot / Perspektywy

W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Jagielloński utrzymał się w piątej
setce, w tym samym przedziale sklasyfikowany został ponownie Uniwersytet
Warszawski. Przewaga punktowa Uniwersytetu Warszawskiego nad UJ uległa
zmniejszeniu z 1,1 do 0,43 punktu. Stało
się to w konsekwencji poprawienia wyników w trzech kryteriach rankingu. Nasza
Uczelnia zdobyła o 1,1 punktu więcej za
publikacje na łamach „Nature” i „Science”,
a także o 0,3 punktu więcej za liczbę publikacji. Pozwoliło to zwiększyć średnią liczbę punktów uzyskanych w podstawowych
kryteriach rankingu, w przeliczeniu na
kadrę akademicką, o 0,8 punktu. Uniwersytet Jagielloński ma nadal wynik lepszy
od UW tylko w jednym kryterium – liczby
publikacji zindeksowanych w bazie Web of
Science. Punktacja ta jest częściowo uzależniona od zmian wyników najlepszych
uczelni w poszczególnych kryteriach. Niemniej nadal podstawową słabością naszej
(i warszawskiej) Uczelni pozostaje brak
członków kadry akademickiej zaliczanych
do Highly Cited Researchers. Warto pamiętać, że w tym rankingu pod uwagę brane
są tylko artykuły z zakresu science i social
science, przy czym te ostatnie liczone są
podwójnie. Poza analizą pozostają publikacje z zakresu humanistyki. W tej sytuacji
uczelnie, których kadra w znaczącym
procencie składa się z jej przedstawicieli,
mają utrudnione warunki rywalizacji, gdyż
humaniści mogą oddziaływać dodatnio
na wynik swojej uczelni tylko pośrednio,

czyli kształcąc przyszłych laureatów
Nagrody Nobla. Trudno o systematyczne
osiągnięcia w tym zakresie. Przeliczanie
punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach na liczbę kadry akademickiej
powoduje, że liczne grono humanistów co
roku wpływa na obniżenie wyniku w tym
kryterium rankingu.
Od 20 lat na czele rankingu pozostaje
Uniwersytet Harvarda, na drugim miejscu
utrzymał się Uniwersytet Stanforda, a na
trzecie awansował z czwartego Massachusetts Institute of Technology (MIT).
W rankingu ciągle dominują uczelnie
amerykańskie: osiem z nich jest w pierwszej dziesiątce, 39 w pierwszej setce,
127 w pierwszej pięćsetce, a 196 w pierwszym tysiącu. Systematycznie poprawia się
pozycja uczelni chińskich.
Według rankingu szanghajskiego najlepszą uczelnią na kontynencie europejskim pozostaje francuski Uniwersytet Paris-Saclay, sklasyfikowany na 16. pozycji.
W Europie Środkowo-Wschodniej
najwyżej sklasyfikowaną uczelnią jest
Uniwersytet Karola w Pradze, sytuujący
się w czwartej setce.
Wśród 1000 najlepszych Rosję reprezentuje dziesięć uczelni (o jedną więcej
niż w poprzedniej edycji), w tym dwie
w pierwszej pięćsetce: jedna w przedziale
101–150 (Uniwersytet Moskiewski, poprzednio na 97. miejscu) i jedna w czwartej setce – Uniwersytet Petersburski.

Gala wręczenia dyplomów Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” 2022. Laureaci rankingów: kierunków studiów, najlepszych publicznych uczelni
zawodowych, najlepszych uczelni niepublicznych, najlepszych uczelni według typu oraz uczelni akademickich; Warszawa, 22 czerwca 2022
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na drugim miejscu, za Uniwersytetem
Warszawskim, ze stratą 0,6 punktu. Wciąż
jednak pozostaje uczelnią cieszącą się
największym prestiżem i posiadającą
największy potencjał naukowy. Pod względem warunków kształcenia UJ pozostał na
drugim miejscu głównie z powodu zmniejszenia się liczby ważnych akredytacji
wyróżniających PKA i braku większych
sukcesów w pozyskiwaniu certyfikatów
doskonałości PKA (do momentu zbierania
danych do tegorocznej edycji rankingu
udało się to tylko fizyce). W pozostałych
głównych kryteriach UJ sklasyfikowany
jest poza podium. W kryterium absolwent
na rynku pracy Uniwersytet Jagielloński
zajął dopiero 35. miejsce wśród uczelni
akademickich, o dwa miejsca niżej niż
w 2021 roku. W kryterium wynalazczość,
które zastąpiło innowacyjność – na miejscu
8. W zasadzie to kryterium jest tożsame
z ubiegłoroczną innowacyjnością pod
względem składowych wskaźników, jednak organizatorzy uzupełnili ją o jeden
nowy element: badanie zaangażowania
uczelni w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju na podstawie publikacji
zakwalifikowanych do pozycji dotyczących
tych kwestii w bazie SCOPUS. To nowe
kryterium ma obecnie tylko 2-procentową
wagę, jednak w przyszłości jego znaczenie
może wzrosnąć.
Dalszemu osłabieniu uległa pozycja
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod względem efektywności naukowej: w tej grupie
UJ spadł z szóstego na 12. miejsce. Prawdopodobnie w związku z wprowadzeniem
progów do pomiarów bibliometrycznych
nasza Uczelnia odrobiła część strat z ubiegłego roku w zakresie grupy kryteriów
dotyczących publikacji. W konsekwencji
awansowała z 30. na szóste miejsce w kraju. Poprawiła się też ocena Uniwersytetu
Jagiellońskiego w zakresie umiędzynarodowienia: w tej grupie kryteriów
awansował z ósmego na piąte miejsce.
Pomogło zwiększenie liczby studentów
obcokrajowców oraz przezwyciężenie kryzysu w wymianie międzynarodowej, jaki
spowodowała pandemia COVID-19. Nie
bez znaczenia jest pojawienie się nowego
kryterium, oceniającego, czy uczelnia
jest zaangażowana w projekt tworzenia
uniwersytetu europejskiego.
Tegoroczny Ranking Kierunków Studiów „Perspektyw” oceniał 73 kierunki
studiów – o dwa więcej niż w 2021 roku.
Organizatorzy doprecyzowali swoje
założenia metodologiczne, wycofując
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z analizy nie tylko uczelnie nieposiadające
na danym kierunku programów studiów
II stopnia, ale także te, które na ocenianym
kierunku nie prowadzą studiów I stopnia,
chociaż mają programy II stopnia. W konsekwencji z zestawienia rankingowego usunięta została, między innymi, kosmetologia
na UJ, ponieważ jest prowadzona tylko jako

studia II stopnia. Uniwersytet Jagielloński
został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w 14 kierunkach studiów (w tym po
raz pierwszy w ratownictwie medycznym),
w 12 kierunkach na miejscu drugim, a w 10
na trzecim. W pięciu kierunkach studiów
nasza Uczelnia zajęła miejsce poza podium
(szczegóły w tabeli poniżej).

Wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw” w latach
Nazwa kierunku studiów
2020
2021
Analityka medyczna
1
1
Biologia
1
1
Biotechnologia (II st.)
1
1
Chemia
1
1
Farmacja
1
1
Filozofia
2
1
Kierunek lekarski
1
1
Kierunki dentystyczne
1
1
Pedagogika specjalna
X
3
Pielęgniarstwo
1
1
Położnictwo
1
1
Prawo
2
1
Ratownictwo medyczne
X
X
Zdrowie publiczne
1
1
Astronomia
2
2
Dietetyka
1
1
Fizyka
2
2
Geologia
2
2
Historia
2
2
Filologia angielska
4
4
Informatyka (II st.)
3
2
Kulturoznawstwo
2
2
Politologia
2
2
Psychologia
2
3
Socjologia
2
2
Stosunki międzynarodowe
2
2
Administracja
1
1
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2
2
Ekonomia
3
3
Filologia polska
3
3
Filologie obce i lingwistyka
4
3
Geografia
3
3
Kierunki o bezpieczeństwie
X
2
Matematyka
2
2
Ochrona środowiska
2
3
Pedagogika
4
2
Archeologia
1
3
Gospodarka przestrzenna
X
3
Zarządzanie
3
7
Finanse i rachunkowość
X
7
Fizjoterapia
5
6
x – UJ nie był klasyfikowany w danym roku

2022
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
7
13

W porównaniu do ubiegłorocznych
wyników awans na miejsce pierwsze
– oprócz ratownictwa medycznego –
Uniwersytet Jagielloński odnotował
w zakresie pedagogiki specjalnej. Utracił
pierwsze miejsce w kosmetologii, w której obecnie nie jest klasyfikowany, oraz
w zakresie dietetyki (spadek na drugie
miejsce) i administracji (spadek na trzecie
miejsce). Awansował na drugie miejsce
w filologii angielskiej oraz psychologii.

W pierwszym przypadku pomogło poprawienie arkusza kwalifikacyjnego (co
pozwoliło uniknąć błędów w ustalaniu
wyników matury kandydatów przyjętych na ten kierunek studiów), a także
wprowadzenie progów przy pomiarach
bibliometrycznych, dzięki czemu uniknięto wypaczenia wyników w zakresie
kryteriów jakościowych przez uczelnie
legitymujące się pojedynczymi publikacjami.

Reasumując: wyniki podstawowych
rankingów wskazują, że Uniwersytet Jagielloński nadal rozwija się szybciej niż
większość uczelni. Po raz kolejny umocniła
się jego pozycja międzynarodowa. Jednak
w poszczególnych dyscyplinach rośnie
liczba rywali tak w kraju, jak i za granicą,
skutecznie walczących z nim o palmę
pierwszeństwa.

Leszek Śliwa

Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
ma dziesięcioramiennego imiennika!
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.220345

Ekipa naukowców pod przewodnictwem prof. Mariusza A. Salamona z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w skład
której wchodził, między innymi, naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bartosz Jan Płachno z Instytutu Botaniki
Wydziału Biologii UJ, odkryła na terenie północno-zachodniej Etiopii znakomicie zachowaną, prawie kompletną skamielinę szkarłupnia.
Nowo odkryty gatunek, liliowiec Ausichicrinites zelenskyy, otrzymał nazwę
na cześć dwóch osób: amerykańskiego
paleontologa i paleoekologa, czołowego eksperta w dziedzinie liliowców,
prof. Williama I. Ausicha (nazwa rodzajowa) oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (nazwa gatunkowa) – za „jego odwagę i bohaterstwo
w obronie wolnej Ukrainy”.
Ausichicrinites zelenskyy to pierwszy
prawie kompletny kopalny liliowiec
odkryty na kontynencie afrykańskim,
w pobliżu formacji wapienia Antalo
w Etiopii, w basenie Nilu Błękitnego.
Jest odległym kuzynem rozgwiazd, wężowideł i jeżowców. Współcześnie poNowo odkryta skamielina Ausichicrinites zelenskyyi, nazwana na cześć prezydenta Ukrainy
Wołodymyra Zełenskiego
dobne liliowce zamieszkują tropikalne
rafy. Ten pradawny organizm, żyjący w środowisku oceanicznym w górnej jurze (około 150 milionów lat temu), mierzył
około 8 centymetrów. Posiadał dziesięć ramion, przy pomocy których pobierał pokarm oraz mógł pływać. Posiadał
wyrostki przypominające „pazury”, za pomocą których przyczepiał się do powierzchni rafy. Jak twierdzą badacze – niektóre z ramion wykazują oznaki regeneracji (odrastały po uszkodzeniu).
Red.
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Badacze zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim
– Collegium Medicum z dużą liczbą cytowań znaczących
I

stnieje wiele metod oceny dorobku naukowca. Zdecydowanie najgorszą z nich
jest sumowanie współczynników oddziaływania (impact factor) jego publikacji, która
to metoda, niestety, rozpowszechniła się
w naszym kraju. Impact factor czasopisma
w żaden sposób nie koreluje, na przykład,
z liczbą cytowań określonej publikacji,
a wartość ta uchodzi za lepszy wskaźnik,
jakości/popularności pracy.
Od pewnego czasu zdajemy sobie
sprawę z niedostatków również i tego
wskaźnika, dlatego w ocenach badaczy
często odliczane są, na przykład, autocytowania. Inny problem sprawiają publikacje
wieloautorskie/ wieloośrodkowe, gdzie
autorami jednej pracy jest czasem 1000
(lub więcej) naukowców z 1000 różnych
ośrodków. Jeżeli praca jest często cytowana, to każdy z autorów zalicza sobie pełną
liczbę cytowań, co zaciemnia obraz tego
wskaźnika.
Z tym ostatnim problemem próbują
uporać się twórcy rankingu Stanford University (SU), sporządzając zestawienie,
w którym pierwsze czy ostatnie miejsce na
liście badaczy w publikacji „waży” więcej
niż miejsca w środku. W ostatnim rankingu
SU na liście dwóch procent najczęściej
cytowanych badaczy z różnych dyscyplin
nauki znalazło się ponad 700 Polaków.
15 z nich zatrudnionych było w UJ CM.

W jeszcze inny sposób wygląda analiza
cytowań prowadzona przez Allen Institute
for Artificial Intelligence (organizacja założona przez Paula Allena, współtwórcę firmy
Microsoft), który stworzył przeglądarkę
o nazwie Semantic Scholar (www.semanticscholar.org.). Wyławia ona, za pomocą
sztucznej inteligencji, publikacje ważne czy
istotne dla cytującego. Prace istotne to te, do
których odnośnik pojawia się w danej publikacji kilka razy, albo takie, które są określone
przymiotnikiem typu „pionierska”, „ważna”,
„istotne odkrycie”. Liczba cytowań znaczących to tylko niewielki procent wszystkich
odwołań do prac (w przypadku badaczy
UJ CM wynosi on od 1,61 do 5,11 procent
wszystkich cytowań (średnio 3,14 procent;
tabela 1). Semantic Scholar podaje również
całkowitą liczbę cytowań (bez autocytowań)
oraz indeks Hirscha.
W przeprowadzonej analizie umownie
przyjęto liczbę 100 cytowań istotnych, by
znaleźć się na liście przedstawionej w tabeli 2.
Kryterium to wypełniło 51 badaczy z UJ
CM: 42 z nich pracuje na Wydziale Lekarskim, siedmiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
i dwóch na Wydziale Farmacji. Na liście znaleźli się badacze z liczbą cytowań od 2566
do 71944, z indeksem Hirscha od 14 do 76.
Są tam również wszyscy badacze z listy SU.
W Semantic Scholar każdy może dowiedzieć się nie tylko o liczbie cytowań

znaczących, ale też może zobaczyć, na kogo
prace uczonych z UJ CM wywarły istotny
wpływ, i odwrotnie: kto taki wpływ wywarł na nasze badania. W przypadku prof.
Ryszarda Gryglewskiego (tabela 1) wśród
pięciu osób, które wywarły największy
wpływ na jego publikacje, są John Vane
i Bengt Samuelsson, którzy razem z Sune
Bergströmem otrzymali Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizjologii lub medycyny za
ich odkrycia dotyczące prostaglandyn
i pokrewnych substancji biologicznie
czynnych w roku 1982. John Vane jest na
liście osób, na które największy wpływ
wywarły publikacje prof. Gryglewskiego. Takie powiązania można analizować
w oparciu o Semantic Scholar na kolejnych
poziomach.
Niestety, często ta sama osoba może
mieć w tej przeglądarce kilka profili i choć
scalenie ich nie jest żadnym problemem, to
jednak wymaga działania osoby zainteresowanej. Wydaje się, że Semantic Scholar
daje najpełniejszy obraz dotyczący wagi
prac uczonych z UJ CM w porównaniu
z innymi bazami danych i powinien być
częściej używany do analizy dorobku naukowego badaczy.

Andrzej Pilc

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Instytut Farmakologii PAN
im. Jerzego Maja w Krakowie

Nazwisko		

Influence score				

Influence score

Nazwisko

John Vane 		
Salvador Moncada
Bengt Samuelsson
Stuart Buntig		
Mats Hamberg		

419					
355					
120	         Ryszard Gryglewski
116					
113					

218		    Ryszard Korbut
172		    Andrzej Szczeklik
151		    Stefan Chłopicki
149		    John Vane
91		    Józef Święs

Tabela 1. Współczynniki wpływu (influence scores).
Po lewej naukowcy, którzy wywarli największy wpływ na badania prof. Ryszarda Gryglewskiego; po prawej badacze,
na których największy wpływ wywarł prof. Ryszard Gryglewski
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Imię i nazwisko
Małgorzata M. Bała
Marcin Barczyński
Krzysztof Bartuś
Władysław Bielański
Tomasz Brzostek
Tomasz Brzozowski
Bogusława Budziszewska
Stefan Chłopicki
Aldona Dembińska-Kieć
Dariusz Dudek
Jerzy Gąsowski
Tomasz Grodzicki
Ryszard Jerzy Gryglewski
Tomasz Guzik
Grażyna Jasieńska
Wiesław Jędrychowski
Wojciech Jurczak
Artur Jurczyszyn
Bogusław Kapelak
Kalina Kawecka-Jaszcz
Stanisław Jan Konturek
Ryszard Korbut
Sławomir Kwiecień
Piotr M. Laidler
Marcin Majka
Maciej Małecki
Janusz Marcinkiewicz
Jacek Musiał
Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Gabriel Nowak
Rafał Olszanecki
Andrzej Pająk
Wiesław W. Pawlik
Andrzej Pilc
Piotr Podolec
Piotr Popik
Jerzy Sadowski
Marek Sanak
Aleksander Skotnicki
Agnieszka Słowik
Jerzy Stachura
Andrzej Szczudlik
Andrzej Szczeklik
Wojciech Szczeklik
Marian Szczepanik
Krzysztof Tomaszewski
Roman Topór-Mądry
Wiesława Tracz
Anetta Undas
Jerzy Walocha
Marek Zembala
średnie

Wydział

Liczba
cytowań
znaczących

Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Farmacji
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Farmacji
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Nauk o Zdrowiu
Lekarski
Lekarski
Lekarski
Lekarski
  

115
247
149
124
131
543
144
143
142
1082
106
496
331
721
361
279
392
101
171
248
526
205
166
127
304
251
119
141
393
295
101
634
136
401
110
293
279
268
158
247
144
166
511
278
169
190
1160
139
243
142
262
286

Liczba
cytowań
4164
6250
4081
4285
2566
15117
4570
6004
6217
31619
3959
16919
21373
21150
16278
7048
9316
2667
4401
8219
23880
8080
4824
4045
9524
6961
4399
7045
9604
10420
3341
24775
4692
10836
3941
7785
7181
8526
4404
8649
7606
5513
20493
8730
4780
4573
71944
4631
12045
3198
7573

Procent
cytowań
znaczących
2,76
3,95
3,65
2,9
5,11
3,59
3,15
2,38
2,28
3,42
2,68
2,93
1,54
3,4
2,21
3,96
4,21
3,88
3,88
3,02
2,21
2,54
3,44
3,14
3,19
3,61
2,7
2
4,1
2,83
3,02
2,56
2,9
3,70
2,79
3,76
3,89
3,35
3,59
2,86
1,89
3,01
2,49
3,18
3,53
4,25
1,61
3
2,02
4,44
3,46
3,14

Indeks
Hirscha
32
44
25
41
14
66
37
38
37
76
26
39
40
67
44
45
40
23
24
45
72
37
42
28
45
41
37
42
32
55
31
62
40
56
31
49
32
51
29
44
45
37
57
38
32
32
69
34
54
28
40

Lista
Stanforda
tak

tak

tak
tak
tak
tak

tak

tak
tak

tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak

Tabela 2. Badacze zatrudnieni w UJ CM, którzy uzyskali co najmniej 100 cytowań znaczących
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Na Uniwersytecie Jagiellońskim gościli
Ambasador Japonii
W

Od lewej: dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Władysław Witalisz, prorektor UJ ds. współpracy
międzynarodowej prof. Dorota Malec, ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio, przedstawicielka
DWM UJ Adriana Hołub-Palonka, kierownik Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ prof. Stanisław Meyer

Fot. Adam Koprowski

spółpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z uczelniami japońskimi
była głównym tematem rozmowy ambasadora Japonii w Polsce Miyajimy Akio
z prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorotą Malec podczas
spotkania 13 czerwca 2022. Odbyło się
w Sali Senackiej, uczestniczyli w nim
także dziekan Wydziału Filologicznego
UJ prof. Władysław Witalisz, kierownik Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ
prof. Stanisław Meyer, przedstawicielka
Działu Współpracy Miedzynarodowej
UJ Adriana Hołub-Palonka oraz dyrektor Wydziału Informacji i Kultury
ambasady Japonii Michiko Makino.
Japońskie uczelnie są ważnym partnerem
Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
UJ oraz innych jednostek. Uniwersytet jest także beneficjentem Funduszu
Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy

Podczas spotkania w Sali Senackiej tematem rozmowy przedstawicieli
Uniwersytetu Jagiellońskiego z ambasadorem Japonii w Polsce Miyajimą Akio
było partnerstwo z japońskimi uczelniami

Od prawej: prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec,
ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury
ambasady Japonii Michiko Makino

dla Młodych Liderów (The Ryoichi
Sasakawa Young Leaders Fellowship
Fund), ustanowionego w 1987 roku.
Profesor Malec zaprosiła ambasadora
na obchody 30-lecia programu SYLFF
na UJ, które planowane są na czerwiec
przyszłego roku. Goście byli szczególnie
zainteresowani sytuacją w Ukrainie oraz
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formami pomocy uchodźcom oferowanej
przez społeczność akademicką UJ.
Drugim punktem wizyty był wykład
ambasadora Japonii dla studentów Today’s World and Japan-Poland Relations
w Collegium Paderevianum.

Ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio
oraz dyrektor Wydziału Informacji i Kultury ambasady Japonii
Michiko Makino

Red.

Ambasador Panamy
B

około 300 gatunków storczyków. Uczony
w latach 1854–1866 był inspektorem
(głównym ogrodnikiem) Ogrodu Botanicznego UJ. Ekspozycja przybliżała kulturę i przyrodę Panamy. 15 czerwca 2022,
podczas wernisażu z udziałem ambasadora
Panamy w Polsce Javiera Bonagasa i prorektora UJ ds. badań naukowych prof. Piotra

Kuśtrowskiego, gości powitał kierownik
Ogrodu Botanicznego UJ dr hab. Michał
Węgrzyn, profesor UJ. Następnie złożono
kwiaty pod pomnikiem Józefa Warszewicza
i zaprezentowano okazy botaniczne, które
badał. Z kolekcji założonej przez uczonego
w Ogrodzie przetrwał tylko jeden okaz –
Cyrtopodium andersonii.

Anna Wojnar

ioróżnorodność i różnorodność kulturowa Panamy – to tytuł wystawy, jaka
w czerwcu była prezentowana w Ogrodzie Botanicznym UJ w związku z 210.
rocznicą urodzin Józefa Warszewicza
(1812–1866), botanika podejmującego
pionierskie ekspedycje naukowe w Ameryce Środkowej i Południowej, odkrywcy

Od lewej: kierownik Ogrodu Botanicznego UJ dr hab. Michał Węgrzyn,
profesor UJ, prorektor UJ prof. Piotr Kuśtrowski, ambasador Panamy w Polsce
Javier Bonagas

Wystawa fotografii prezentujących bogactwo form życia w tropikalnym
klimacie i najciekawsze miejsca Panamy była prezentowana w kompleksie
szklarniowym Victoria

Ambasador Kolumbii
mbasador Kolumbii w Polsce Assad José Jater Peña, jako pierwszy
dyplomata kolumbijski, złożył wizytę na
Uniwersytecie Jagiellońskim 23 czerwca
2022. W spotkaniu z prorektor UJ ds.
współpracy międzynarodowej prof. Dorotą Malec wzięły udział także konsul
honorowa Republiki Kolumbii w Krakowie Joanna Natasza Wais oraz kierownik
Działu Współpracy Międzynarodowej
dr inż. Izabela Zawiska. Tematem rozmowy
były kontakty naukowe z kolumbijskimi
uczelniami, w szczególności program Erasmus+. Omówiono również możliwości
współpracy Republiki Kolumbii z uniwersyteckimi szkołami praw obcych, przede
wszystkim Szkołą Prawa Amerykańskiego
UJ. Goście zwiedzili też Muzeum UJ.

Red.

Adam Koprowski

A

Od lewej: kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej dr inż. Izabela Zawiska, konsul honorowa
Republiki Kolumbii w Krakowie Joanna Natasza Wais, ambasador Kolumbii w Polsce Assad José Jater
Peña, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec
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Ambasador Irlandii
11

rektor ds. kulturalnych w Departamencie
Spraw Zagranicznych Irlandii Eugene
Downes. Goście spotkali się z prorektor
UJ prof. Dorotą Malec, przedstawicielami
Wydziału Polonistyki UJ: prof. Magdaleną Heydel oraz prodziekanem dr. hab.
Tomaszem Bilczewskim, profesorem UJ,

oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ dr inż. Izabelą Zawiską.
Tematem rozmowy była wymiana naukowa
UJ z uczelniami irlandzkimi, a także współpraca Uniwersytetu z fundacją rodziny
Heaneyów, obejmująca pobyty pisarzy
irlandzkich w Krakowie.

Fot. Anna Wojnar

lipca 2022 na Uniwersytecie złożyła
wizytę ambasador Irlandii w Polsce
Emer O’Connell oraz Christopher i Catherine
Heaneyowie, dzieci Seamusa Heaneya,
noblisty, który w 2005 roku otrzymał tytuł
doktora honoris causa UJ, a także konsul
Irlandii w Polsce Dominic Berkeley i dy-

Przyjazd do Krakowa dzieci Seamusa Heaneya – Christophera i Catherine
Heaneyów, był okazją do zwiedzenia przez nich Uniwersytetu i miasta.
Podczas spotkania w Sali Senackiej Collegium Novum omówiono współpracę
z fundacją rodziny Heaneyów. Córka noblisty wspomniała
o dużym przywiązaniu ojca do Krakowa

Od lewej: ambasador Irlandii w Polsce Emer O’Connell, prorektor UJ
prof. Dorota Malec, prof. Magdalena Heydel, Christopher Heaney,
prodziekan Wydziału Polonistyki UJ dr hab. Tomasz Bilczewski, profesor UJ,
Catherine Heaney i dyrektor ds. kulturalnych w Departamencie Spraw
Zagranicznych Irlandii Eugene Downes

Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej
21

lipca 2022 na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł ambasador Królestwa
Arabii Saudyjskiej w Polsce Saadem Salehem Al-Salehem. Dyplomacie towarzyszył
Mohammed Alhedaithy, pierwszy sekretarz
ambasady. Ze strony UJ w spotkaniu, które
odbyło się w Collegium Novum, uczestniczyli: rektor prof. Jacek Popiel, prorektor
prof. Dorota Malec, dziekan Wydziału
Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz,
profesor UJ, oraz kierownik Katedry Arabistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska.
Rozmowa dotyczyła związków łączących
najstarszą polską uczelnię z Królestwem
Arabii Saudyjskiej. Rektor UJ prof. Jacek
Popiel podkreślił, między innymi, że do tej
pory absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego jest ośmiu Saudyjczyków – sześciu z nich ukończyło studia na Wydziale
Lekarskim UJ CM, pozostali na Wydziale
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Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Profesor Barbara Michalak-Pikulska
przypomniała, że współpracę Uniwersytetu z krajem z Półwyspu Arabskiego
zainicjował w 2003 roku ówczesny rektor
UJ prof. Franciszek Ziejka. Jego dzieło
kontynuowały władze kolejnych kaden-

cji. Podczas spotkania omówione zostały
również szczegóły, zaplanowanej na jesień
tego roku, wizyty, którą złoży w Krakowie
książę Królestwa Arabii Saudyjskiej Turki
Al Faisal. Następnie goście udali się na
zwiedzanie auli Collegium Novum oraz
Muzeum UJ.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel wręczył
ambasadorowi Królestwa Arabii Saudyjskiej
w Polsce Saademowi Salehem Al-Salehem
album Mikołaj Kopernik z serii
„Wielcy Polacy”

Świat pożegnał królową Elżbietę II
8

września 2022 społeczność akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego z ogromnym żalem przyjęła wiadomość o śmierci
królowej Elżbiety II. Jej panowanie
trwało 70 lat i 214 dni i było najdłuższym
ze wszystkich brytyjskich monarchów.
Królowa Elżbieta II była najdłużej w historii panującą kobietą głową państwa. Pogrzeb odbył się 19 września w Opactwie
Westminsterskim w Londynie, następnie
trumna z ciałem monarchini spoczęła
w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie wcześniej zostali pochowani, między innymi, Jej rodzice, a także
mąż, książę Filip. – Królowa Elżbieta II
uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach   XX i XXI wieku, wpływając w ten
sposób wydatnie na kształt gwałtownie
przeobrażającego się świata. Nie ulega
więc żadnej wątpliwości, że Jej śmierć
oznaczać musi dla tego świata niepowetowaną stratę – napisał rektor UJ prof.
Jacek Popiel w liście, jaki przesłał na ręce
ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce dla
wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii.
Kondolencje złożył w imieniu własnym
oraz całej społeczności akademickiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Pragnę
zapewnić, że społeczność akademicka
najstarszej polskiej Wszechnicy zachowuje
wciąż we wdzięcznej pamięci wspomnienie wizyty, którą Jej Królewska Mość
Elżbieta II złożyła 27 marca 1996 roku
wraz z małżonkiem, księciem Edynburga
Filipem, w najstarszym, historycznym
gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Maius. Zasługuje jednocześnie
na przypomnienie, że w tym najzupełniej
wyjątkowym wydarzeniu, posiadającym
szczególne znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa oraz Małopolski, jak
i dla całego narodu polskiego, wzięły
udział nie tylko władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym przewodził ówczesny
rektor Uczelni prof. Aleksander Koj, lecz
także najwyżsi rangą oficjele i dostojnicy:
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką,
ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii i Polski, władze Stołecznego Kró-

lewskiego Miasta Krakowa i województwa małopolskiego oraz przedstawiciele
krakowskiego środowiska akademickiego
i duchowieństwa.

Szczegółowa relacja z tej wizyty została zamieszczona w pierwszym numerze
„Alma Mater” na stronie 4. Przypominamy
ją poniżej.

Red.

W obliczu nowych wyzwań
Międzynarodowa konferencja naukowa
z okazji 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności

W

2022 roku mija 150 lat od przekształcenia Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego w Akademię Umiejętności,
dzisiaj noszącą nazwę Polska Akademia
Umiejętności.
Dla upamiętnienia tej rocznicy w dniach
18–20 października odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana Świat
w obliczu nowych wyzwań. Udział w przedsięwzięciu zapowiedziało grono specjalistów z różnych dziedzin nauki, w większości członków PAU, których wystąpienia
dotyczyć będą stanu społeczeństwa międzynarodowego w sytuacji pandemii, kryzysu
ekologicznego i zachwiania tradycyjnych
wartości. Uczestnicy konferencji spróbują
także nakreślić kierunki rozwiązania najważniejszych problemów.
Podczas głównej sesji plenarnej, zorganizowanej 18 października w Auditorium
Maximum, głos zabiorą, między innymi,
ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Mark Brzeziński, prof. Timothy
Garton Ash, prof. Sir Leszek Borysiewicz,
prof. Magdalena Żernicka-Goetz oraz Laura
Spinney.
W kolejnych dniach miejscem obrad
stanie się siedziba PAU przy ul. Sławkowskiej 17, gdzie zaplanowano rozmaite
panele, poświęcone, między innymi, kwestii
ocieplenia klimatu, wyzwań współczesnej
medycyny czy sztucznej inteligencji.
O ociepleniu klimatu, konieczności dekarbonizacji gospodarki w celu osiągnięcia
neutralizacji klimatycznej do 2050 roku
i wpływie człowieka na środowisko naturalne dyskutować będą wybitni specjaliści
z kraju i zagranicy: prof. Szymon P. Malinowski, prof. Jan Kozłowski, prof. January
Weiner, prof. Michal K. Kamiński, prof.
Alicja Jóźkowicz, prof. Richard Frackowiak.

W panelu poświęconym współczesnej
medycynie prof. Jerzy Kupiec-Węgliński
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zabierze głos w sprawie przyszłości
transplantologii. Profesor Marek Radomski
z Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie,
który komentował całą pandemię w mediach kanadyjskich, opowie o tryumfie oraz
o wątpliwościach związanych z postępem
nauk w dziedzinie chorób zakaźnych.
O możliwościach terapeutycznych przy
użyciu komórek macierzystych, a także
sukcesach i zagrożeniach związanych z tą
metodą będzie mówił prof. Józef Dulak.
O nowych lekach w terapii bólu opowie
prof. Barbara Przewłocka, farmakolog
i światowej sławy badaczka mechanizmów
bólu. Profesor Andrzej Pająk, epidemiolog,
który przeprowadził duże badania populacji
Polski, spróbuje przekonać do modyfikacji

czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Problemami fake newsów
dotyczących spraw medycznych zajmie się
w swoim wystąpieniu prof. Rafał Ryguła.
O zagrożeniach, oczekiwaniach
i nadziejach związanych ze sztuczną inteligencją, z rzeczywistością rozszerzoną, z rzeczywistością wirtualną
podczas panelu Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja dyskutować
będą specjaliści w dziedzinie sztucznej inteligencji i interakcji ze światem cyfrowym:
prof. Krzysztof Cios, prof. Krzysztof Diks,
prof. Jan Kreft, prof. Rafał Maciąg, prof.
Grzegorz J. Nalepa i Stefan Życzkowski.
Naukowcy spróbują także odpowiedzieć
na pytania, czy sztuczna inteligencja potrafi
nas uwolnić od pracy lub uratować czyjeś
życie.
W panelu poświęconym problematyce
pandemii wezmą udział: prof. Dariusz
Czaja, dr Katarzyna Pękacka-Falkowska,
prof. Krzysztof Loska, prof. Piotr Krasny,
prof. Maria Poprzęcka. Ich referaty będą
próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
pandemia wpływa i wpłynie w przyszłości
na rozwój kultury współczesnej. Ponadto
Robert Piaskowski będzie mówił o kulturze
Krakowa w czasie pandemii.
– Uroczystości związane z jubileuszem
oraz towarzysząca mu konferencja stanowią dla nas kolejne cenne doświadczenie,
dotyczące szerokiej współpracy wewnątrzkrajowej i międzynarodowej. Zbudowana
i utrwalona sieć kontaktów będzie służyła
bieżącej pracy przez następne lata oraz
procentowała w postaci różnorodnych przyszłych projektów – podkreślają członkowie
Polskiej Akademii Umiejętności.
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Polska Akademia Umiejętności, od swych początków w roku 1872, była czynnikiem integrującym polskie środowisko
akademickie, w imię rozwoju i upowszechniania nauki. Już w czasach zaborów, przełamując ówczesne bariery, działała
sięgając jednocześnie do największych skupisk polskiej diaspory. W 1954 roku ówczesne władze zawiesiły jej działalność.
Reaktywowana w 1989 roku, po 35 latach, prowadzi szeroką działalność w trzech podstawowych kierunkach: organizuje
i wspiera badania naukowe, integruje środowiska naukowe i przekazuje społeczeństwu wyniki tych badań oraz propaguje
związane z nimi postawy.
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Consolidator Grant ERC
dla prof. Dawida Pinkowicza
oktor habilitowany Dawid Pinkowicz,
profesor UJ, z Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Zakładu
Chemii Nieorganicznej UJ został laureatem prestiżowego konkursu Consolidator
Grant European Research Council – ERC
i uzyskał dofinansowanie w wysokości
ponad 1,7 miliona euro na realizację projektu „Bringing Molecular Photomagnets
to Light – Achieving Magnets through
Visible Light Excitation at Room Temperature (LUX-INVENTA)”, który doprowadzi
do uzyskania unikatowych fotomagnesów
molekularnych.
– Światło słoneczne jest najczystszą formą energii, a jego wykorzystanie jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju
technologicznego i socjoekonomicznego.
Efekt fotomagnetyczny, w którym światło
powoduje znaczące zmiany magnetyzacji
układu molekularnego, jest potencjalnie
jednym ze sposobów wykorzystania energii
słonecznej. Umożliwia zapisywanie i odczytywanie informacji magnetycznej za
pomocą światła, co stanowi o jego unikatowości oraz potencjalnych zastosowaniach
technologicznych. Efekt ten wykazują tzw.
fotomagnetyki molekularne, które po raz
pierwszy zostały odkryte w 1996 roku.
Występuje on jedynie w bardzo niskich

Łukasz Wspaniały
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Dr hab. Dawid Pinkowicz, profesor UJ

temperaturach, tzw. helowych, co skutecznie uniemożliwia jego wykorzystanie
– wyjaśnia laureat, dodając, że celem jego
projektu jest odkrycie fotomagnesów molekularnych działających w temperaturze
pokojowej oraz zbadanie mechanizmu ich
działania. Doprowadzi to do przełomu nad
badaniami fotomagnetyków, a także otworzy drogę do badań nad ich zastosowaniem
w przedmiotach codziennego użytku.

Granty ERC na przełomowe badania
prowadzone na terenie Unii Europejskiej
i państw stowarzyszonych przyznawane
są od 2008 roku. Consolidator Grant jest
skierowany do naukowców będących od
7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają
co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także
wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami
naukowymi – publikacjami w znaczących
recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, prezentacjami wygłoszonymi
na uznanych konferencjach międzynarodowych oraz otrzymanymi patentami,
nagrodami i wyróżnieniami. Maksymalna
wartość dofinansowania na projekt trwający do pięciu lat wynosi 2 miliony euro.
Wśród naukowców z Uniwersytetu
Jagiellońskiego granty ERC w ubiegłych
latach otrzymali także: dr hab. Tomasz
Żuradzki, profesor UJ, i dr Rafał Banka
(Wydział Filozoficzny), dr hab. Michał
Németh, profesor UJ (Wydział Filologiczny), dr hab. Sebastian Glatt (Małopolskie
Centrum Biotechnologii), dr hab. Szymon
Chorąży, profesor UJ (Wydział Chemii),
i dr Krzysztof Szade (Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii).

ŁW, RPM

Doktor habilitowany Dawid Pinkowicz, profesor UJ, zajmuje stanowisko profesora uczelni na Wydziale Chemii UJ.
W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych pod opieką prof. Barbary Siekluckiej, a następnie habilitację w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. We wczesnym okresie swojej przygody z chemią (2007–2017) odbył
trzy długie staże naukowe w uznanych ośrodkach zagranicznych. W 2009 roku przebywał na siedmiomiesięcznym stażu
doktorskim w ramach międzynarodowego projektu „Magmanet” na Uniwersytecie we Florencji. Po uzyskaniu stopnia
doktora przeniósł się do grupy prof. Masahiro Yamashity na Uniwersytet Tohoku w Sendai w Japonii, gdzie odbył swój
pierwszy staż podoktorski w ramach międzynarodowego stypendium Fundacji Matsumae. W tym okresie projektował i badał fotochromowe nanomagnesy molekularne. W 2012 roku uzyskał prestiżowe dwuletnie stypendium Marie Skłodowska-Curie International Outgoing Fellowship na odbycie kolejnego stażu podoktorskiego, tym razem na Uniwersytecie Texas
A&M pod opieką prof. Kim Dunbar. Staż ten koncentrował się na otrzymaniu multifunkcjonalnych materiałów molekularnych z mostkami CN i kończył się obowiązkową fazą powrotu do Europy.
Był wielokrotnie nagradzany za prowadzone badania naukowe. W roku 2019, w wieku 36 lat, otrzymał nagrodę Narodowego Centrum Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, przyznawaną młodym
naukowcom (poniżej 40. roku życia). Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują molekularne układy fotomagnetyczne, fotochromowe oraz magneto-chiralne – unikatowe związki chemiczne, łączące na pozór wykluczające się właściwości fizyczne. Uzyskany Consolidator Grant pozwoli mu zrealizować najambitniejsze plany badawcze związane z tymi
zainteresowaniami.
alma mater nr 235
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Honoris Gratia dla prof. Anny Sowy-Staszczak

Dr hab. Anna Sowa-Staszczak, profesor UJ

w ośrodkach w Londynie i w Regio Emilia we Włoszech. Ukończyła liczne kursy
i szkolenia z zakresu endokrynologii, w tym
Szkoły Endokrynologii organizowane przez
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,
oraz medycyny nuklearnej. Brała udział

Nowy przewodniczący
Europejskiego Towarzystwa
Psychologii Poznawczej
B

adacz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał
Wierzchoń został przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej (European Society for Cognitive
Psychology – ESCoP), które zrzesza blisko
1000 badaczy z całego świata. Profesor jest
pierwszym polskim naukowcem, który objął tę funkcję od założenia tej Towarzystwa
w 1985 roku.
– Bardzo się cieszę, że tak liczne grono
badaczy z wybrało mnie, abym pokierował
Europejskim Towarzystwem Psychologii Poznawczej. To zaszczyt i wielkie
wyzwanie, które motywuje do dalszej
pracy – mówi prof. Michał Wierzchoń.
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Jak podkreśla prof. Piotr Kuśtrowski,
prorektor UJ ds. badań naukowych, nominacja prof. Michała Wierzchonia to
przede wszystkim dowód, że osiągnięcia
badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego są
zauważane i doceniane w międzynarodowym środowisku naukowym. Profesor
kieruje C-Lab Laboratorium Badania
Świadomości w Instytucie Psychologii
UJ oraz Centrum Badań Mózgu UJ. Pełni
też funkcję prodziekana ds. naukowych
Wydziału Filozoficznego UJ i kierownika
Międzynarodowego Programu Doktoranckiego z Neuronauki Poznawczej.
Jest również wiceliderem inicjatywy
„Neuronalna architektura świadomości”

w licznych konferencjach krajowych
i zagranicznych z zakresu endokrynologii
i medycyny nuklearnej jako uczestnik
i wykładowca. Jest współautorką blisko
70 publikacji, w tym oryginalnych opisów
przypadków, prac poglądowych, a także
współautorką rozdziałów do polskich i zagranicznych książek naukowych. Jest również pomysłodawczynią, organizowanego
od siedmiu lat, festiwalu Black or White,
powstałego w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę nowotworów neuroendokrynnych
(NEN). Współtworzy także projekt „Akustyczna OpeRacja”, który w niekonwencjonalny sposób promuje profilaktykę tych
podstępnych nowotworów, łącząc edukację
prozdrowotną z muzycznym występem.
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Archiwum CPiK UJ

ierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Uniwersyteckiego dr
hab. Anna Sowa-Staszczak, profesor UJ,
jednocześnie współinicjatorka i współtwórczyni wielu pięknych i ważnych przedsięwzięć muzyczno-prozdrowotnych, została
uhonorowana przez prezydenta Krakowa
Jacka Majchrowskiego odznaką Honoris
Gratia, przyznawaną za szczególne zasługi
dla miasta i jego mieszkańców.
Profesor Anna Sowa-Staszczak od 1998
roku pracuje w Klinice Endokrynologii
UJ CM. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego
Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, European Association of Nuclear Medicine
oraz Europejskiego Towarzystwa Guzów
Neuroendokrynnych. Staże odbywała

Karolina Fok / Archiwum SU
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Prof. Michał Wierzchoń

w ramach programu COST, który finansuje
Komisja Europejska. Jego zainteresowania
obejmują, między innymi, teorie świadomości, świadomość wzrokową, neuronowe
korelaty świadomości oraz substytucję
sensoryczną. Zespół nowo wybranego
przewodniczącego ESCoP wspiera rozwój
technologii Colorophone’a – specjalnego
oprogramowania, które umożliwia osobom
niewidomym rozpoznawanie kolorów za
pomocą dźwięku. Projekt ten powstaje
na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym, a jego inicjatorem jest
także polski naukowiec Dominik Osiński.

ŁW, Red.

Pacjenci onkologiczni
w nowej siedzibie przy ul. Kopernika 50
ddział Kliniczny Onkologii, Dzienny
Oddział Chemioterapii oraz Poradnia
Onkologiczna Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie mają wreszcie stałą siedzibę
w murach dawnego Centrum Urazowego
Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy
ul. Kopernika 50. Od 1 sierpnia mieści
się tam również Uniwersyteckie Centrum
Leczenia Chorób Piersi „Breast Unit”,
w którym pacjentki z podejrzeniem raka
piersi mogą liczyć na szybką i kompleksową diagnostykę oraz wielokierunkowe
leczenie. W skład zespołu wchodzą radiolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, patolodzy,
onkolodzy, radioterapeuci i chirurg plastyczny. W połowie września, już w nowej
siedzibie, zespół lekarzy pod kierunkiem
dr Katarzyny Gary przeprowadził setną
operację.
– Spektrum obecnie wykonywanych
w Centrum Leczenia Chorób Piersi „Breast
Unit” zabiegów chirurgicznych obejmuje
zabiegi oszczędzające i onkoplastyczne,
biopsje węzłów wartowniczych, zabiegi
radykalne, wreszcie jednoczasowe i odroczone rekonstrukcje piersi. Ściśle współpracujący zespół radioterapeutów i onkologów
zabezpiecza dalsze leczenie, tj. brachyterapię, teleradioterapię oraz terapię
systemową – informuje dyrektor Szpitala
Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.
– Chorujące kobiety mogą liczyć tutaj,
między innymi, na wsparcie psychologa
i opiekę od momentu diagnozy, poprzez rozpoczęcie leczenia, czyli wykonanie zabiegu
i podawanie chemii, aż do czasu, kiedy
pozostają już tylko pod kontrolą medyków.

Paweł Kozioł
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Siedziba Oddziału Klinicznego Onkologii oraz Centrum Leczenia Chorób Piersi „Breast Unit”

Ośrodek prowadzi także poradnictwo
dla młodych kobiet z rakiem piersi, które
pragną zachować płodność po leczeniu
onkologicznym. Jest też placówką referencyjną w makroregionie dla kobiet
ciężarnych z rozpoznanym rakiem piersi.
Posiada rozbudowaną ofertę edukacyjną
i prowadzi szkolenia w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób piersi dla
lekarzy specjalizujących się w dziedzinie
chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej,
położnictwa i ginekologii oraz ginekologii
onkologicznej.
Rocznie w Ośrodku leczonych jest
blisko 400 kobiet z rozpoznanym rakiem
piersi, z czego większość pochodzi z województwa małopolskiego, ale z uwagi na
unikatowy w skali makroregionu serwis
chirurgiczny około 40 procent pochodzi

z województw sąsiednich: śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
– Problemem onkologii na całym świecie jest rosnąca liczba pacjentów. W skali
kraju mamy około 200 tysięcy nowych
zachorowań rocznie, ponad 130 tysięcy
zgonów. Pokazuje to, że nie udaje nam się
obniżyć umieralności poniżej 50 procent,
a jest to obserwowalne w krajach z lepiej
funkcjonującą opieką medyczną. Mamy
jeszcze ogromne rzesze pacjentów, u których nie uda się przeprowadzić leczenia
dającego wyleczenie. To powoduje, że liczby pacjentów, których mamy pod opieką
w naszym ośrodku, niestety, gwałtowanie
rosną – akcentuje prof. Piotr Wysocki,
kierownik Oddziału Onkologii Szpitala
Uniwersyteckiego.
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Praca Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Chorób Piersi opiera się na sprawdzonych metodach z ośrodków amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, działających w oparciu o tzw. breast unit. Oprócz konwencjonalnego badania USG
i mammografii cyfrowej istnieje możliwość poszerzenia diagnostyki o mammografię 3D, biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
biopsję gruboigłową oraz biopsję mammotomiczną wykonywaną pod kontrolą USG lub MMG. W każdym przypadku
rozpoznanego raka piersi decyzja dotycząca leczenia podejmowana jest wspólnie przez lekarzy biorących udział w cotygodniowych konsyliach.
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Badanie świata przyrody
za pomocą metod obliczeniowych
Rozmowa z dr. Guillemem Yllą Bou,
kierownikiem Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

□ Czym zajmuje się bioinformatyka? Co sprawiło, że zainteresował się Pan tą relatywnie nową dziedziną nauki?

Joanna Wypiór

■ Bioinformatyka to, najogólniej mówiąc, wykorzystanie
komputerów do badania zjawisk biologicznych. Podobnie jak
to ma miejsce w innych aspektach naszego życia, komputery
stały się wszechobecne także w badaniach biologicznych. Co
więcej, w obszarze nauk biologicznych postęp technologiczny
oraz zwiększenie mocy obliczeniowej doprowadziły do bezpre-

cedensowego przyspieszenia w procesie gromadzenia różnego
rodzaju danych. 30 lat temu poznanie ludzkiego genomu kosztowało 3 miliardy dolarów i zajęło blisko 13 lat, przy obecnych
technikach dziesiątki nowych genomów jest sekwencjonowanych
każdego tygodnia za ułamek tej ceny.
Największym ograniczeniem jest obecnie przełożenie tej
ogromnej ilości wygenerowanych danych na wiedzę. I tutaj
właśnie bioinformatyka odgrywa kluczową rolę. Jako bioinformatycy dysponujemy wiedzą z obszaru biologii pozwalającą

30

alma mater nr 235

Dr Guillem Ylla Bou

na zrozumienie tych danych, wiemy, jakie pytania zadać i jak
zaplanować eksperymenty, które pozwolą na nie odpowiedzieć.
Równocześnie posiadamy umiejętności oraz moce obliczeniowe
pozwalające na analizę tych ogromnych ilości danych, w celu
uzyskania znaczących informacji.
Odpowiadając na drugą część pytania: jednym z powodów,
które sprawiły, że zainteresowałem się bioinformatyką, jest ta
ogromna i bezprecedensowa zdolność do zrozumienia świata
przyrody za pomocą metod obliczeniowych.
□ Jest Pan Katalończykiem, studiował Pan w Barcelonie. Po
doktoracie wyjechał Pan do Stanów Zjednoczonych. Staż
podoktorski odbył Pan na Uniwersytecie Harvarda. Jak trafił
Pan na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?
■ Po doktoracie w Barcelonie otrzymałem pierwsze stanowisko
na Uniwersytecie Florydy, gdzie spędziłem rok, pracując nad
bardzo ciekawym i stymulującym projektem obliczeniowym. Po
jego ukończeniu zdecydowałem się przyjąć ekscytującą – ale też
będącą dużym wyzwaniem – ofertę pracy w Laboratorium prof.
Cassandry Extavour w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Biologii
Organizmów na Uniwersytecie Harvarda. Tam miałem przywilej
prowadzenia własnego projektu w niesamowitej atmosferze,
w otoczeniu najlepszych naukowców na świecie. Tam również
miałem możliwość uczenia wyjątkowych studentów oraz bycia
ich naukowym mentorem. Jednak po czterech latach na innym
kontynencie, z dala od rodziny i przyjaciół, bez możliwości podróżowania w ostatnim okresie w związku z wybuchem pandemii
COVID-19, stało się to trudne, zarówno dla mojej żony, jak i dla
mnie. Równocześnie trzy lata intensywnej pracy na Harvardzie
wpłynęły na mój rozwój naukowy i przygotowały mnie do podjęcia kolejnych kroków w karierze naukowej.
W takich właśnie okolicznościach zaczęliśmy się zastanawiać nad powrotem do Europy. Bez jakichś konkretnych planów
i dat – sprawdzaliśmy różne możliwości. Jedną z nich okazała
się oferta zamieszczona w „Nature”, dotycząca otwarcia nowego
laboratorium bioinformatycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Oferowana praca była ciekawa i idealnie dopasowana do moich
umiejętności oraz zainteresowań. Moja żona pochodzi z Polski
i była bardzo podekscytowana perspektywą powrotu, po wielu
latach, do rodzinnego kraju. Mnie również pociągał pomysł życia
w pięknym mieście Krakowie, bliższego poznania bogatej polskiej
kultury, historii oraz języka. Z tych wszystkich powodów zdecydowałem się ubiegać o stanowisko na UJ, które później przyjąłem.

Sieć regulacji ekspresji genów

Częstotliwość występowania nukleotydów w wybranym obszarze genu – fragment
plakatu z najnowszymi wynikami badań zespołu dr. Guillema Ylli Bou

■ W naszym laboratorium wykorzystujemy i rozwijamy techniki
obliczeniowe do badania ewolucji genów, genomów oraz sieci
regulacji genów. Innymi słowy, używamy komputerów i dużej
liczby danych biologicznych, aby zrozumieć mechanizmy genetyczne, dzięki którym powstają złożone żywe organizmy, oraz
aby się dowiedzieć, jak te mechanizmy powstały i ewoluowały
przez miliony lat. W tym kontekście badamy różne elementy
związane z biologią i ewolucją zwierząt: analizujemy genomy,
rolę epigenomiki lub udział małych RNA, takich jak miRNA
i piRNA, w tych procesach.

Fot. Joanna Wypiór

□ Od listopada 2021 roku kieruje Pan Pracownią Bioinformatyki i Biologii Genomu, utworzoną w ramach programu
POB-Bios. Czym zajmuje się prowadzony przez Pana zespół?

Dr Guillem Ylla Bou
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Rysunek z artykułu naukowego, w którym po raz pierwszy opublikowany został genom świerszcza śródziemnomorskiego (G. Ylla i wsp., Insights into the
Genomic Evolution of Insects from Cricket Genomes, „Communications Biology” 2021)

□ Czy w swojej pracy wykorzystuje Pan wyłącznie komputery i programy komputerowe, czy też prowadzi Pan lub
zamierza prowadzić bardziej tradycyjne doświadczenia
w laboratorium?

nowania, będącego źródłem informacji o genach oraz genomach,
wykorzystywanych następnie do analizy bioinformatycznej.
W jednym z projektów generujemy prognozy obliczeniowe i hipotezy dotyczące funkcji poszczególnych genów i innych elementów
genetycznych. Następnie w laboratorium biologii molekularnej
przeprowadzamy doświadczenia, aby przetestować te hipotezy,
na przykład tłumiąc ekspresję danego genu i obserwując wyniki
takiego wyciszenia.

■ Część naszych projektów badawczych realizowana jest w laboratorium biologii molekularnej. Korzystamy z niego w celu
pozyskiwania próbek biologicznych – materiału do sekwencjo-

□ Czy w działalność Pracowni zaangażowani są studenci?
■ Prowadzenie badań jest kluczowe w kształtowaniu umiejętności
studentów. W laboratorium gościmy więc studentów studiów
licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wnoszą oni do
naszej pracy nowy, świeży punkt widzenia. W Pracowni studenci
poznają dobre praktyki prowadzenia badań naukowych oraz uczą
się myśleć jak naukowiec, biorąc udział w realizowanych przez
nas projektach.

Fot. Joanna Wypiór

□ W wyniku niedawnego rozstrzygnięcia konkursu NCN
SONATA 17 uzyskał Pan środki na realizację projektu „Rola
somatycznych piRNA i ich ewolucja”. Co to jest piRNA i dlaczego tak Pana interesuje?
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■ Głównym dogmatem biologii molekularnej jest to, że DNA jest
transkrybowane (przepisywane) na RNA, a RNA podlega translacji do białek. Jednak to nie wszystko. Komórki muszą wytwarzać
bardzo precyzyjne ilości każdego produktu białkowego, a zatem

□ Czy istnieją jakieś określone typy w królestwie zwierząt,
którymi jest Pan szczególnie zainteresowany?
■ Około 90 procent opisanych gatunków zwierząt to owady.
Owady były jednymi z pierwszych zwierząt, które skolonizowały
lądy. Od tego czasu rozwijały się na Ziemi nieustannie i obecnie można je znaleźć praktycznie we wszystkich ekosystemach
lądowych. Ich długa historia ewolucji, niezliczone rodzaje stylu
życia i formy, a także łatwość hodowli w warunkach laboratoryjnych czynią z nich doskonałe modele do badania ewolucji
i rozwoju zwierząt. Co więcej, klad owadów obejmuje model
genetyczny par excellence, czyli muszkę owocową (Drosophila
melanogaster).
Z tych wszystkich powodów w naszej pracy – jako modele
doświadczalne – wykorzystujemy najczęściej owady oraz inne
stawonogi. Niemniej jednak analizujemy także dane pochodzące
od innych gatunków zwierząt i roślin, szczególnie w ramach
współpracy naukowej.
□ Jakie są Pana plany badawcze? Czy myśli Pan o nawiązaniu
współpracy z innym grupami w Polsce lub za granicą?
■ Nauka to działanie kolektywne, a teraz, dzięki technologii,
współpraca z ludźmi z innych krajów i kontynentów jest łatwiejsza
niż kiedykolwiek. W dzisiejszych czasach projekty badawcze
o dużym znaczeniu wymagają multidyscyplinarnego zespołu
i współpracy ekspertów z różnych dziedzin, aby podejść do
tego samego pytania przy użyciu różnych metodologii i technik.
Dlatego współpracujemy i nadal będziemy współpracować z najlepszymi laboratoriami na świecie. Obecnie prowadzimy badania
wspólnie z grupami z różnych uczelni w Polsce, USA, Japonii
i Hiszpanii. My skupiamy się na używaniu i rozwijaniu narzędzi
bioinformatycznych, aby odpowiadać na pytania istotne dla biologii i ewolucji, nasi koledzy dostarczają nam danych, które uzyskali, korzystając z modeli eksperymentalnych lub bezpośrednio

Joanna Wypiór

istnieje wiele warstw regulacji, kontrolujących każdy etap: od
transkrypcji DNA po translację i aktywację białka.
W ciągu ostatnich dwóch dekad okazało się, że różne tak
zwane małe RNA stały się ważnymi regulatorami ekspresji
genów na poziomie posttranskrypcyjnym. Te małe RNA same
w sobie nie ulegają translacji, czyli nie są przekładane na białka,
jednak odgrywają bardzo ważną rolę w komórkach, kontrolując
poziomy innych RNA, faktycznie kodujących białka. W grupie
małych RNA jednym z ostatnio odkrytych są piRNA. Badano je
dotychczas głównie pod kątem ich roli jako „strażników genomu” w komórkach rozrodczych (jajach i plemnikach) ssaków.
Wiadomo, że piRNA chronią genomy tych komórek (w których
wszelkie zmiany w materiale genetycznym byłyby przekazywane
potomstwu) przed inwazyjnymi cząsteczkami DNA, zwanymi
elementami transpozycyjnymi. Mamy jednak dowody, że piRNA
są również wyrażane w innych typach komórek i oprócz pełnienia
funkcji strażników genomu w niektórych liniach rozwojowych
zwierząt mogą być aktywnymi regulatorami ekspresji genów.
W najnowszym projekcie zamierzamy badać rolę piRNA jako
regulatorów ekspresji genów. Mamy nadzieję, że wyniki tych
badań pozwolą nam zrozumieć funkcje piRNA, ich znaczenie
w rozwoju zwierząt oraz sposób, w jaki ewoluowały w różnych
liniach rozwojowych zwierzęcego drzewa życia.

Rycina z XVIII wieku przedstawiająca świerszcze – obiekt zainteresowań dr. Guillema
Ylli Bou. Ilustracja z książki Innumerable Insects: The Story of the Most Diverse
and Myriad Animals on Earth, której autorem jest Michael S. Engel

z okazów zebranych podczas ekspedycji terenowych. Niekiedy
także przeprowadzają doświadczenia, korzystając z zaawansowanych metod biologii molekularnej, by zweryfikować nasze
hipotezy. Ich dane oraz wyniki eksperymentów, w połączeniu
z naszą umiejętnością analizy oraz interpretacji wyników, często
skutkują fascynującymi naukowymi odkryciami.
Jeśli chodzi o plany na przyszłość: jest wiele ważnych i interesujących pytań badawczych, na które chciałbym odpowiedzieć. Realizacja konkretnych projektów będzie uzależniona od
umiejętności i zainteresowań moich nowych współpracowników
oraz uzyskanego dofinansowania. Jednak jestem przekonany,
że będziemy nadal badać różne elementy regulujące ekspresję
genów, które umożliwiły pojawienie się na Ziemi złożonych
wielokomórkowych zwierząt.
□ Jakie są Pana pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce i prowadzenia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i na
Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii?
■ Miałem rzadko spotykaną okazję studiowania i prowadzenia
badań na ośmiu różnych uniwersytetach, w różnych częściach
świata – w Katalonii, Chinach, na Tajwanie, w USA, a teraz
w Polsce. Każdy kraj i każdy uniwersytet ma swoje specyficzne
cechy, tradycje, mocne oraz słabsze strony. W każdym z tych
miejsc nauczyłem się wielu rzeczy. Starałem się czerpać z nich
to, co najlepsze, i korzystać z tych doświadczeń w przyszłości,
gdziekolwiek się udam. Uniwersytet Jagielloński nie jest tu
wyjątkiem – ma swoje mocno zakorzenione sposoby działania,
które mogą zaskoczyć kogoś z zewnątrz. Jednak ciepłe przyjęcie
– za które serdecznie dziękuję, oraz profesjonalizm naukowców
i administracji WBBiB sprawiły, że moja adaptacja przebiegła
całkiem szybko i sprawnie.
Mimo trudności, które napotykam w nauce polskiego (przepraszam, ale to taki trudny język!), jestem szczęśliwy, że zamieszkałem w tak pięknym mieście, w pobliżu wspaniałych parków
przyrody i gór. Cieszę się także na nowe współprace naukowe,
które zaczynam powoli nawiązywać na Uniwersytecie. Wierzę,
że przyniosą one znaczące wyniki nie tylko dla środowiska naukowego, ale także dla całego społeczeństwa.

Rozmawiała Magdalena Tworzydło
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W rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę
w 1400 roku przywileju odnowienia Uniwersytetu
26

UJ, członkowie Rady Uczelni i zaproszeni
pracownicy naukowi. Zgromadzonych
gości powitał rektor UJ prof. Jacek Popiel.
Okolicznościowy wykład zatytułowany
Niepewność jutra wygłosił kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Wydziału

Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
prof. Wojciech Czakon. Wydarzenie było
także okazją do uroczystego pożegnania
profesorów UJ przechodzących na emeryturę.

Red.

Fot. Anna Wojnar

lipca 2022 na tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim, które odbywa się
w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 roku przywileju odnowienia Uniwersytetu, w dworze w Modlnicy spotkali się przedstawiciele władz

Gości powitał rektor UJ prof. Jacek Popiel; przy stole od lewej: prof. Stanisław Kwiatkowski, zastępca kanclerza UJ ds. CM Joanna Nikodemowicz, zastępca
kwestora UJ ds. CM Dorota Kłyś, kwestor UJ Teresa Kapcia, kanclerz UJ Monika Harpula, dr hab. Małgorzata Kruczek, profesor UJ, prof. Stanisław Kistryn
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Na pierwszym planie od lewej: dr hab. Jarosław Fazan, profesor UJ, prof. Renata
Przybylska, prof. Wojciech Ligęza, prof. Stefan Chłopicki

Na pierwszym planie od prawej: prof. Stanisław Waltoś, prof. Jan Białczyk,
prof. Maria Kłańska

Fot. Anna Wojnar

Śniadanie Profesorskie odbyło się w Ośrodku Recepcyjno-Konferencyjnym UJ w Modlnicy
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Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania przed dworem w Modlnicy
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Niepewność jutra
R

zadko w historii zdarzają się okresy
– podobne do obecnych doświadczeń
ludzkości – tak głęboko odczuwanych
przeobrażeń otaczającej nas rzeczywisto-

wśród decydentów politycznych, gospodarczych i wojskowych w roku 1990, przy
okazji upadku ZSRR. Wygasły wówczas
największe wyzwania, a nowy porządek

Prof. Wojciech Czakon podczas wygłaszania okolicznościowego wykładu
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świata jeszcze się nie wyłonił. Oznacza
to, że dzisiejsze głębokie przeobrażenia
wcale nie są aż takie wyjątkowe, jakimi się

Fot. Anna Wojnar

ści. Gwałtowny wzrost inflacji, niedobory
żywności w skali globalnej, nierównowaga
dostępu do źródeł energii, agresja wojenna,
postpandemiczne zmiany w globalnych łańcuchach dostaw czy wchodzenie w dorosłe
życie młodych ludzi urodzonych w świecie
ucyfrowionym – to najbardziej widowiskowe, nakładające się na siebie wstrząsy,
które zmieniają bieg teraźniejszości, a jutro czynią zagadką. W świecie biznesu,
ekonomii i finansów taką rzeczywistość
nazywa się akronimem VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity),
oznaczającym zmienność, niepewność,
złożoność i niejednoznaczność warunków,
w których przychodzi nam funkcjonować.
Dziś to określenie robi zawrotną karierę,
także w salach dydaktycznych studiów
menedżerskich.
Jednakże VUCA nie jest określeniem
ustanowionym dla scharakteryzowania
współczesności roku 2022 ani nawet czasów pandemiczno-wojennych. Akronim
wprowadzono do literatury strategii już
cztery dekady temu, a popularność uzyskał

wydają. Co więcej, wyglądają dość blado,
gdy przyjrzeć się im z innej perspektywy.
Moja śp. prababcia Helena Szulik urodziła się w małej wsi pod Gliwicami, leżącej
wówczas na terenach Cesarstwa Niemieckiego. Gdy miała dwa lata, w roku 1918,
porządek ówczesnego świata całkowicie się
zawalił. Gdy miała trzy lata – epidemia grypy „hiszpanki” zabiła miliony ludzi. Będąc
czterolatką, została obywatelką odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy kończyła
13 lat, wystąpił najgłębszy kryzys gospodarczy w historii, zwany „wielką depresją”.
Jako 23-latka przeżyła wybuch drugiej
wojny światowej, po której zakończeniu
Polska pozostała po niewłaściwej stronie
„żelaznej kurtyny”. Prababcia widziała
też upadek komunizmu, odrodzenie się
niepodległej Rzeczpospolitej, odczuła plan
Balcerowicza. Z perspektywy doświadczeń
mojej prababci obecne czasy nie są szczególnie niepewne...
Jeśli ten dyskomfort niepewności, który
odczuwamy, nie jest związany z faktami –
tempem, głębokością czy skutkami zmian,
to skąd się bierze? Ano, jest związany
z naszymi procesami myślowymi: postrzeganiem, interpretacją, heurystykami... Odwołuję się do osiągnięć psychologii dlatego,

Tradycja wykładów rozpoczynających Śniadanie Profesorskie nawiązuje do uroczystości nadania przez
króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej 26 lipca 1400, kiedy przed
ucztą wydaną przez króla z okazji inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił Piotr Wysz z Radolina
(ok.1354–1414), profesor, biskup krakowski
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Daniel Kahneman

Jak to możliwe, że wystąpiła pomyłka na
taką skalę?
Obecnie liczne modele prognostyczne
całkowicie zawodzą, schematy myślowe
nie przystają do faktycznego biegu spraw,
otwierając drogę do porażki i podsycają poczucie zagrożenia. Długie okresy trwałych
tendencji pozwalają na stworzenie modeli
prognostycznych, a także na wypracowanie
heurystyk użytecznych w podejmowaniu
decyzji ważnych dla sprawnego działania.
Ekonomiści przełomu XIX i XX wieku
pracowali nad teorią cykli gospodarczych,
czyli regularności, które można ustalić, prognozować, a nawet częściowo kształtować.
Ostatnie półwiecze wskazuje, że – choć takie wzorce w danych można identyfikować
– długie okresy względnej przewidywalności wiążą się nie tyle z powtarzalnymi zjawiskami, ile z tak zwanymi megatrendami.
To nazwa nadana dokładnie cztery dekady
temu przez Johna Naisbitta zmianom o zasięgu globalnym, składającym się zwykle
z wielu współbieżnych procesów, które
wyznaczają kierunek, istotę oraz tempo
rozwoju. Obserwowane przeobrażenia
zwiastują wygasanie niektórych megatrendów (jak globalizacja), a pojawienie
się nowych: cyfryzacji, ocieplania klimatu,
przejścia od świata jednobiegunowego do
wielobiegunowego... Taką sytuację nazywa
się w zarządzaniu strategicznym „głęboką
niepewnością”, w której nie ma możliwości powiązania działań ze skutkami, nie są
znane wszystkie możliwe zdarzenia ani
dystrybuanty ich prawdopodobieństwa, nie
można zidentyfikować ani ich konsekwencji, ani ich względnego znaczenia.
Odczuwany dziś dyskomfort niepewności przypisuję pogłębiającemu się
odchyleniu naszych heurystyk i wzorców
działania od biegu rzeczywistości. Uporczywe trwanie przy dotychczasowych
heurystykach i wzorcach działania czyni
nas ślepymi na zmiany, niezdolnymi do
adekwatnej reakcji, zwykle spóźnionych.
To chyba najkrótsza charakterystyka krótkowzroczności strategicznej.
Jak poradzić sobie z pytaniem o najlepsze zachowanie w obliczu głębokiej
niepewności jutra?
Gdyby poszukiwać szczególnych
symboli ostatnich stuleci, to wiek XVIII
byłby wiekiem filozofów, XIX – wiekiem
wynalazców, a XX – wiekiem menedżerów.
Złoty okres menedżerów trwa zresztą do
dziś. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że
społeczeństwa rozwinięte od rozwijających
się odróżnia nie tyle zaawansowanie tech-

Archiwum prywatne

że wywarły one ogromny wpływ na nauki
ekonomiczne. Tak wielki, że psycholog
Daniel Kahneman odebrał w roku 2002
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.
Jego prace dotyczą sposobu, w jaki podejmujemy decyzje w warunkach niepewności, które stale nam towarzyszą. Otwarł
nauki ekonomiczne na uwarunkowania
behawioralne.
Prace Daniela Kahnemana wychodzą
z obserwacji, że nawet w najprostszych,
codziennych sytuacjach nie dysponujemy
pełną informacją ani zdolnością jej interpretacji. To znaczy, że niepewność towarzyszy nam nieustannie. Jeśli zaś otaczająca
nas rzeczywistość daje się interpretować
w kategoriach, którymi dotychczas się
posługiwaliśmy, i pozwala na sprawne
funkcjonowanie dzięki heurystykom,
które wypracowaliśmy poprzez własne doświadczenie – to poruszamy się w niej bez
poczucia niepokoju, prawie automatycznie,
z niskim udziałem świadomych procesów
myślowych. Poczucie dyskomfortu pojawia
się wówczas, gdy nasze wzorce myślowe
przestają wystarczająco dobrze pasować do
rzeczywistości. Dzieje się tak, gdy wygasają te trendy, zjawiska, wzorce wydarzeń,
procesy i struktury, które ułatwiały nam
trafne antycypowanie jutra.
Proszę spojrzeć na prognozę inflacji, nie
tak dawno opublikowaną przez Narodowy
Bank Polski. To bardzo kompetentna instytucja, doświadczona, posiadająca rozbudowane modele analityczne i odpowiednie
narzędzia prognozowania. Jeszcze rok temu
NBP przewidywał, że najgorszy scenariusz
na rok 2022 to inflacja na poziomie około
5 procent. Tymczasem jej najnowszy odczyt
(za czerwiec 2022 roku) to 15,5 procent!

Helena Szulik,
prababka prof. Wojciecha Czakona

nologiczne (są, na przykład, technologie
rakietowe Korei Północnej czy program
kosmiczny Nigerii), nie wspaniała kultura
(na przykład Indie), a tym bardziej nie bogactwa naturalne (Arabia Saudyjska), ile
menedżeryzm. Wszędzie tam, gdzie nastał
menedżeryzm i poszerzył swoje wpływy,
odcisnął piętno na organizacjach, społeczeństwa przechodzą na wyższy poziom
rozwoju.
Nie ulegajmy jednak pokusie antropomorfizmu: to nie pojedynczy menedżer
zmienia świat czy organizację, w której
nie ma przecież pełni władzy, nawet na jej
najwyższych szczeblach, choć łatwiej jest
wskazywać konkretną osobę, bo wówczas
zjawisko zyskuje twarz, ma imię, łatwiej
się z nim oswoić. Istota menedżeryzmu
jest instytucjonalna. W odpowiedzi na
zapotrzebowanie zgłaszane przez wielkie
organizacje najpierw pojawiła się umiejętność, potem zawód, następnie formalne
wykształcenie, a wreszcie dyscyplina nauki niezbędna do sprawnego zarządzania
organizacjami. Sprawne zarządzanie organizacjami to skuteczne kształtowanie jutra.
Kształtowanie tego, co się ma zdarzyć, a nie
przewidywanie tego, co zdarzyć się może.
W tym sensie „niewidzialną rękę rynku”
– słynny XVIII-wieczny bon mot ojca ekonomii Adama Smitha – zastąpiła „widzialna
ręka menedżera”, jak to trafnie ujął w tytule
swojej książki ojciec zarządzania strategicznego Alfred Chandler w roku 1962.
By przekonać się o znaczeniu organizacji we współczesnym świecie, warto
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spojrzeć na liczby. Korporacje transnarodowe mają ogromny wpływ na gospodarkę
światową – jak pokazują badania sprzed
dekady, odpowiadają one za 80 procent
handlu międzynarodowego, tworzą bowiem globalne łańcuchy dostaw. Ciekawie
wygląda struktura kontroli nad nimi: otóż
ponad 43 tysiące korporacji transnarodowych kontrolowanych jest przez zaledwie
737 innych, a 147 kontroluje znaczną ich
część. Analizując zależności kapitałowe
i personalne, możemy zauważyć, że cały
świat rozwinięty kontroluje 50 korporacji,
a te z kolei kontroluje, pośrednio lub bezpośrednio, tylko pięć wielkich konglomeratów
finansowych. Bez względu na to, czy jest
ich 5, 50, 147 czy 737 – kierują nimi menedżerowie. Zatem – globalne jutro kształtują
decyzje tak niedużej zbiorowości.
Niewiele jest dyscyplin nauki, które
zajmują się niepewnością jutra z taką
sprawczością jak nauki o zarządzaniu.
Sprawczością – ponieważ wpływ na rzeczywistość jest nie mniej ważny niż jej wyjaśnianie. Nauki o zarządzaniu wychodzą
z założenia o kruchości człowieka, akceptują niedoskonałość w obliczu niepewności,
ale też dają potężne narzędzie do stawiania
jej czoła: organizację. Organizacja może
łagodzić poczucie niepewności jutra,
ponieważ nadaje sens działaniu, codzienności, zmianom. Daje wartości i poczucie
wspólnoty. Organizacja zwielokrotnia także
sprawczość jednostki, będąc narzędziem
kontrolowania globalnej kreatywności, produkcji i dystrybucji. Spektakularnie dowiedli tego producenci szczepionek w czasie
pandemii COVID-19. Organizacja może
podejmować lepsze decyzje niż pojedynczy człowiek wówczas, gdy w proces ten
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włącza wiele osób o różnorodnych poglądach, doświadczeniach czy perspektywie.
Jeżeli przewidywanie jutra jest w okresach
niepewności rozczarowująco nietrafne,
to organizacja powinna zdecydować, czy
utrzymywać dotychczasowy kurs działań,
czy go zmienić. Może to uczynić lepiej niż
pojedynczy człowiek. Nie zawsze się udaje, o czym świadczą spektakularne upadki
wielkich firm, jak Nokia czy Polaroid.
Dlaczego więc nie wszystkie organizacje spełniają równie dobrze swoją
rolę? Dlaczego nie korzystają ze swojego
potencjału, a nawet, pomimo wielkości,
upadają?
Spójrzmy na dwa konkurujące ze sobą
modele samolotów: Airbus A380 i Boeing
787. Decyzje o rozpoczęciu programu
podjęto 20 lat wcześniej, niż pierwszy
samolot wzbił się do lotu. Ten większy,
dwupokładowy, ma więcej silników, może
latać na ogromne odległości, ale wymaga
większych lotnisk, potrzebuje dłuższych
pasów startowych. Jak ustalić najlepszy wariant produktu? Najprościej byłoby zapytać
klientów, gdzie i w jakich warunkach chcą
latać. Tyle tylko, że w momencie podejmowania tych decyzji przyszli użytkownicy byli
w przedszkolu albo jeszcze się nie urodzili.
Na podstawie tych samych danych, niepełnych i niepewnych, menedżerowie dwóch
wielkich firm podjęli odmienne decyzje.
Airbus A380 został wycofany z użytkowania jeszcze przed pandemią, bo sprzedawał
się znacznie gorzej i był mniej elastyczny

od Boeinga. Można zatem powiedzieć, że
menedżerowie Airbusa podjęli nietrafioną
decyzję. Obecnie obserwowany wzrost
zapotrzebowania na podróże lotnicze spowodował, że nie da się obsłużyć gigantycznego
popytu bez wielkich samolotów. Dlatego
już ponad 100 egzemplarzy Airbusa A380
przywrócono do użytkowania. To połowa
dostępnej floty. Nie można było przewidzieć
przyszłości ani uruchamiając program, ani
wycofując produkt. Trzeba było jednak
spróbować ją kształtować.
Za działania organizacji odpowiadają
menedżerowie, którzy mogą być krótkowzroczni, jak każdy człowiek. W warunkach organizacji są dodatkowo poddani
presji osiągania krótkoterminowych celów.
Pod naciskiem interesariuszy podejmują
decyzje nierzadko prowadzące do porażki.
Jeśli ludzkość ma skutecznie stawiać czoła
niepewności i tworzyć lepsze jutro, to niezbędne jest nie tylko kształcenie menedżerów zdolnych do przełamywania własnej
krótkowzroczności, ale także do takiego
kształtowania organizacji, by możliwie
najlepiej chronić przed niepewnością. Są
takie organizacje, które żyją przeszłymi
sukcesami, budują mit wielkości menedżerów, kierują się celami ilościowymi, a za
fasadowymi rytuałami działają wyłącznie
rutynowo oraz posługują się jednym
sposobem rozumienia świata. W czasach
głębokiej niepewności takie organizacje
tylko pogłębiają krótkowzroczność menedżerów, wzmacniają odchylenie pomiędzy
wzorcami działania a rzeczywistością.
Otwierają drogę do upadku. Jeśli organizacje mają być narzędziem kształtowania
lepszego jutra, to powinny pozwolić na
przełamanie ograniczeń pojedynczego
człowieka.
Zarządzanie strategiczne bada sposoby
przełamywania krótkowzroczności i budowania lepszego jutra. Ta dyscyplina nauki
wychodzi poza zdrowy rozsądek, poza
gospodarskie myślenie. Zwykle łatwiej
jest powiedzieć, co należy zrobić, trudniej
słowo obrócić w działanie, a jeszcze trudniej uzyskać zamierzone efekty. Sposoby
przełamywania krótkowzroczności badane
są od ponad półwiecza, a dziś wykazują się
nadzwyczajną skutecznością. W gruncie
rzeczy polegają na dopuszczeniu innych
niż dominujące sposobów myślenia, na

43 060 korporacji transnarodowych odpowiada za 80 procent globalnego
handlu, 737 korporacji kontroluje 80 procent wszystkich innych, 147 kontroluje 40 procent wszystkich innych

Anna Wojnar

Za wygłoszenie wykładu prof. Wojciech Czakon otrzymał z rąk rektora UJ prof. Jacka Popiela
pamiątkowy dyplom

cje, to one opracowały masową produkcję
i one tworzyły dobrobyt i rozwój.
Niepewność jutra jest mniej dolegliwa, gdy to jutro tworzymy razem. Szanse
kształtowania są większe wówczas, gdy
tworzymy je, czerpiąc z różnorodności
ludzi oraz siły organizacji: z tymi, którym
do jutra bliżej, i tymi, którym do jutra dalej.
Z tymi, którym wczoraj ciążyło, i z tymi,
którym wczoraj przyniosło sukces. Z tymi,

którzy w nim widzą nadzieję, i z tymi, którzy odczuwają obawy.
I tym właśnie jest silny Uniwersytet
Jagielloński już od siedmiu wieków.

Wojciech Czakon

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
Tekst wykładu wygłoszonego podczas Śniadania Profesorskiego 26 lipca 2022 w Modlnicy

Adam Koprowski

otwarciu się na nowe idee, na świadomym
eksperymentowaniu – zakładającym liczne
porażki poprzedzające sukces, a także na
przełamywaniu barier współpracy. Jeśli
jutro ma być lepsze, to warto znaleźć
do niego drogę, warto ponosić ryzyko
poszukiwań, warto widzieć je inaczej, niż
widzieliśmy rzeczywistość dotychczas,
a znalezioną drogę do lepszego jutra
sprawnie pokonywać.
Czas podsumować powyższy wywód.
Najczęściej jutro jest na tyle podobne do
wczoraj, że można sprawnie funkcjonować, posługując się wypracowanymi
wzorcami działania i heurystykami.
Obecnie jednak jutro coraz bardziej odchyla się od dotychczasowych wzorców –
niektóre, długoterminowe, wygasły, inne
dopiero się wyłaniają. Dlatego odczuwana dziś niepewność jest głęboka i wymaga reakcji, nie tylko w sensie działania, ale
także w sensie poznawczym. Aby stawić
czoła niepewności jutra samodzielnie,
samotnie, człowiek musiałby nieustannie
się doskonalić, tak długo, aż stanie się
doskonałym. Racjonalnym, kompletnie
rozumiejącym otoczenie, zdolnym do
pojęcia istoty wszystkiego, co ma znaczenie, zdolnym do działań bez żadnych
ograniczeń. Doskonałość jest jednak
przymiotem boskim, nie ludzkim. A organizacje stwarzają sprawdzoną i skuteczną
alternatywę. W zdominowanym przez
głęboką niepewność czasie życia mojej
prababci to organizacje tworzyły innowa-
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Dwór w Modlnicy

Znaki Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w XIX–XXI wieku
cz. 4
Berła wydziałowe z lat 1947–1948.
Kontynuacja tradycji

I

nsygnia sporządzone w 1862 roku oraz ofiarowane Uniwersytetowi w czasie jubileuszu 500-lecia odnowienia w 1900
roku na długi czas zamknęły ten zespół, gdyż Uczelnia uzyskała
ich nawet więcej, niż potrzebowała1. Zapotrzebowanie na nowe
insygnia pojawiło się dopiero wraz ze zmianą jej struktury.
Przez ponad 500 lat Uniwersytet Jagielloński, pomimo
pewnych zmian zachodzących w organizacji, funkcjonował
jako uczelnia czterowydziałowa, a insygnia były przystosowane do tej struktury. Przez cały okres staropolski, aż do
1862 roku, insygnia – w postaci bereł i sygnetu – przysługiwały wyłącznie rektorowi. Rok 1862 otworzył nowy etap.
Sporządzono wówczas łańcuch rektorski, cztery łańcuchy
dziekańskie i cztery berła wydziałowe, a były one w użytku
w tej liczbie do czasu, gdy wraz z rozwojem Uczelni zaczęto
tworzyć nowe wydziały.
Pierwsza zmiana tradycyjnej struktury wydziałowej,
wywodzącej się z czasów średniowiecza, nastąpiła dopiero
w 1923 roku, gdy powołano Wydział Rolniczy2. Jednak
w okresie międzywojennym nie spowodowało to żadnych
zmian w zakresie insygniów wydziałowych. Dziekan Wydziału Rolniczego nie posiadał łańcucha, nie było też berła
wydziałowego. Zostały one sporządzone dopiero po wojnie.
Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły właśnie po drugiej
wojnie światowej. Wówczas sporządzono nowe łańcuchy
dziekańskie i berła wydziałowe oraz zarządzono pewne zmiany w zakresie przynależności dawnych bereł. W 1946 roku
Wydział Filozoficzny podzielono na dwa odrębne: Wydział
Humanistyczny oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
W 1947 roku powołano Wydział Farmaceutyczny. Z biegiem
czasu następowały kolejne zmiany struktury Uniwersytetu,
a wraz z nimi pojawiła się potrzeba tworzenia nowych insygniów dziekańskich i wydziałowych.
12 listopada 1946, za urzędowania rektora prof. Franciszka Waltera, Senat UJ podjął decyzję o uzupełnieniu
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brakujących insygniów. Zlecono wykonanie trzech łańcuchów i dwóch bereł. Dwa komplety przeznaczone były
dla Wydziału Rolniczego i Wydziału Humanistycznego,
zaś trzeci łańcuch został sporządzony w miejsce zaginionego w czasie wojny. Koszt planowanych prac wynosił
150 tysięcy złotych. Ponieważ Uniwersytet nie posiadał
takiej sumy, Senat zwrócił się do wszystkich profesorów
z prośbą o opodatkowanie się na ten cel sumą tysiąca złotych,
która byłaby ściągnięta z pensji w dwóch ratach3. Autorką
projektów bereł była Jadwiga Horodyska. Berła i łańcuchy
zostały wykonane przez firmę E. i K. Kowalkowscy – Fabryka
Wyrobów Srebrnych i Metalowych, mieszczącą się w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 24.
Na berle Wydziału Humanistycznego umieszczono postać
średniowiecznego kronikarza Jana Długosza (zm. 1480), a na
berle Wydziału Rolniczego – biologa prof. Emila Godlewskiego seniora (zm. 1930). W 1948 roku Izby Aptekarskie:
Krakowska, Katowicka i Rzeszowska, ufundowały dla
Wydziału Farmaceutycznego berło z postacią Szymona Syreniusza5. Berła te były wiernie wzorowane na insygniach
z 1862 roku, dlatego w ich opisie skoncentruję się na
umieszczonych na nich postaciach, pomijam natomiast opis
lasek, które zostały już omówione w artykule poświęconym
wcześniejszym berłom6.
Jan Długosz został przedstawiony jako dojrzały mężczyzna o długich włosach, bez zarostu, patrzący na wprost.
Ubrany w strój kanonika, z szerokimi rękawami, z mucetem
(pelerynką) i kapturem, w birecie na głowie. W prawej ręce
trzyma pióro, lewą podtrzymuje otwartą księgę. Na przedniej
ściance postumentu napis objaśniający wykonany kursywą:
Joannes Długosz, a na tylnej sygnatura Jadwigi Horodyskiej
– „J.H.”. Wysokość berła wynosi 1500 milimetrów7.
Długosz (1415–1480) był wychowankiem Uniwersytetu Krakowskiego, bliskim współpracownikiem biskupa

Berło Wydziału Humanistycznego (obecnie Wydziału Historycznego)
z postacią Jana Długosza; 1947

Zbigniewa Oleśnickiego, kanonikiem krakowskim, wybitnym warzyszył ponowny pochówek kronikarza, inicjujący Kryptę
historykiem, dyplomatą, wychowawcą synów króla Kazimierza Zasłużonych w kościele paulinów na Skałce w Krakowie. Przy
Jagiellończyka. Pod koniec życia został arcybiskupem lwow- jej otwarciu, 19 maja 1880, Józef Łepkowski wypowiedział
skim, ale nie zdążył już objąć archidiecezji. Był największym znamienne słowa, świadczące o traktowaniu kronikarza jako
historykiem polskiego średniowiecza, człowiekiem o głębokiej „miernika” wielkości: Jeśli na Wawelu królów zwłoki, u was
formacji duchowej i intelektualnej8. Pozostawił bardzo bogaty [...] otwarta dzisiaj katakumba dla tych wybranych, o których
dorobek piśmienniczy, między innymi Roczniki, czyli
przyszłość orzecze, że do miary Długosza dorośli14.
Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Liber beneNa berle Wydziału Rolniczego umieszczono postać profeficiorum dioecesis cracoviensis, Banderia Prutenosora Emila Godlewskiego seniora. Został on ukazany jako
rum, żywoty świętych oraz biskupów polskich9. Był
starszy, brodaty mężczyzna, o wysokim czole, z odkrytą
szczodrym fundatorem. Jako realizator testamentu
głową zwróconą w lewo. Ubrany jest w długą do ziemi
Zbigniewa Oleśnickiego doprowadził do wybudotogę, z szerokimi rękawami, z łańcuchem na piersi, który
wania Bursy Jerozolimskiej i ustabilizowania jej
podtrzymuje prawą ręką, lewą ma opuszczoną wzdłuż
podstaw materialnych. Sfinansował rozbudowę
boku. Na przedniej ściance postumentu, na którym
Bursy Ubogich, a przede wszystkim ufundował
stoi, umieszczono napis wykonany kursywą: Ae.
przy ul. Grodzkiej Bursę Prawniczą zwaną też
Godlewski. Sen. Na ściance tylnej znajduje się
Bursą Kanonistów lub Bursą Długosza10. Bursa
sygnatura Jadwigi Horodyskiej – „J.H.”. Wysoobecnie nie istnieje, zachowała się jedynie takość berła wynosi 1492 milimetry15.
blica erekcyjna, przechowywana w Collegium
Emil Godlewski senior (1847–1930) studioMaius, wmurowana na parterze w północnował nauki przyrodnicze w Warszawie, a następnie
wschodnim narożniku krużganków11.
w Jenie i Würzburgu, doktoryzował się w Jenie
Postać Jana Długosza została bardzo trafnie
(1872), habilitował w Krakowie (1873)16. Na różwybrana na patrona Wydziału Humanistycznego
nych etapach swej kariery pracował we Lwowie,
(w późniejszym czasie, po zmianach organizaDublanach i Puławach, ale jego działalność naukowa,
cyjnych, Wydziału Filozoficzno-Historycznego,
dydaktyczna i organizacyjna była związana przede
a obecnie Wydziału Historycznego). Był on wychowszystkim z Krakowem. W 1891 roku podjął pracę
wankiem Uniwersytetu oraz jego dobrodziejem.
na UJ jako pierwszy profesor mianowany dla potrzeb
W swojej kronice zamieścił wiele informacji
Studium Rolniczego, utworzonego w 1890 roku.
świadczących o głębokim zrozumieniu znaczeW 1893 roku został dyrektorem Studium Rolniczego
nia Uniwersytetu dla państwa i narodu, a swymi
i funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 16 lat. Blifundacjami potwierdzał to w praktyce. Miarą
sko 30 lat kierował też Katedrą Chemii Rolniczej.
zaufania, jakim obdarzał Almae Matris, było uczyBył organizatorem Studium Rolniczego, nadał
nienie z Uniwersytetu depozytariusza swego najważmu formy organizacyjne, plany nauczania i kierunek
niejszego dzieła: Roczników, czyli Kronik sławnego
naukowy. Znalazł teren pod budowę gmachu StuKrólestwa Polskiego. W zakończeniu kroniki pisał:
dium, który został wzniesiony w latach 1908–1911
W końcu proszę i błagam wszystkich mężów
(al. Adama Mickiewicza 21). Dla uczczenia
związanych z Kościołem, duchownych
jego szczególnych zasług gmach ten nai świeckich, a szczególnie czcigodnych
zwano Collegium Godlewskiego.
i znakomitych mężów, doktorów, profeJako nauczyciel dobrze przygotosorów, magistrów, studentów i skrybów
wał do pracy wiele pokoleń rolników,
na każdym wydziale naszej żywicielki,
wykształcił też grono wybitnych
Uniwersytetu Krakowskiego Studium
naukowców, określanych mianem
Generalnego, żeby i oni [...] po mojej
„szkoły Godlewskiego”. Zajmował się
śmierci kontynuowali niniejsze Roczniki
fizjologią roślin, mikrobiologią i chemią ori nie pozwolili, ażeby upadły i skończyły się –
ganiczną. Nauki te zawdzięczają mu wiele odkryć
a następnie zamieścił piękne słowa zachęcające do
o fundamentalnym znaczeniu. Był członkiem
naukowej gorliwości12. Nie wiemy, czy przy poi działaczem licznych towarzystw naukowych
polskich i zagranicznych, między innymi PAU.
dejmowaniu decyzji o umieszczeniu postaci Jana
Był doktorem honoris causa czterech polskich
Długosza na berle Wydziału Humanistycznego
uwzględniono argument płynący z powyższych
uczelni, odznaczony został Krzyżem Komansłów, ale na pewno dawni, jak i współcześni człondorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
kowie Wydziału powinni pamiętać o tym przesłaniu
Orderu Odrodzenia Polski. Cieszył się ogromnym
swego wielkiego poprzednika.
szacunkiem rolniczego środowiska naukowego.
Można przytoczyć wiele przejawów głębokiego
W świetle tego umieszczenie jego postaci na berle
szacunku, jakim darzyło go środowisko historyków.
Wydziału Rolniczego wydaje się w pełni uzasadnione.
Przywołajmy tylko jeden: pierwszy Zjazd
Trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla
Postać Jana Długosza
Historyków Polskich odbył się w 1880 roku,
Wydziału Rolniczego. Warto podkreślić, że po
na berle Wydziału Humanistycznego
w 400. rocznicę śmierci Jana Długosza, i nosił
raz pierwszy umieszczono na jednym z bereł
(obecnie Wydziału Historycznego);
jego imię13. Uroczystościom zjazdowym towydziałowych postać z najnowszej historii
1947
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nauki polskiej, zmarłą zaledwie 17 lat wcześniej (dotychczas plecami. Długosz ukazany został w ubiorze kanonika, z szerokisięgano do postaci z czasów staropolskich).
mi rękawami, i w almucji z kapturem opadającym na ramiona,
Autorką bereł z postaciami Jana Długosza i Emila Godlew- spiętej pod szyją zapinką, oraz w birecie na głowie. Wydaje
skiego była Jadwiga Horodyska (1905–1973) – rzeźbiarka się, że postać Długosza umieszczona na berle wywodziła się od
działająca we Lwowie i Krakowie. W latach 1927–1929 studio- przedstawienia przetworzonego w XIX wieku. Ubiór oraz rysy
wała w Szkole Przemysłowo-Artystycznej we Lwowie,
twarzy są podobne do postaci na płycie erekcyjnej. Twarz jest
a w latach 1929–1932 w Akademii Sztuk Pięknych
pełna, bez zarostu, o szerokiej dolnej szczęce.
w Rzymie. Zajmowała się przede wszystkim rzeźbą
Zasługi Jana Długosza były znane i doceniane na
sakralną. Po drugiej wojnie światowej zamieszkała
Uniwersytecie, czego świadectwem są znajdujące się tu
w Krakowie i została zatrudniona na Politechnice Krawizerunki, mogące stanowić inspirację dla postaci
kowskiej, gdzie w 1957 roku otrzymała stanowisko
umieszczonej na berle. Przede wszystkim doceniono
docenta i została kierownikiem pracowni rzeźby17.
kronikarza, umieszczając jego postać w zwieńczeniu
Obydwie postacie umieszczone na berłach naXIX-wiecznej fasady Collegium Maius od strony
wiązują formą do rzeźb z XIX-wiecznych bereł,
ul. św. Anny. Znalazł się tam w gronie licznych
ale zgodnie z tendencjami właściwymi sztuce
zasłużonych dla Uniwersytetu postaci21. Spośród
XX wieku zostały opracowane bardziej schenich na berłach z 1862 roku umieszczono trzy:
matycznie, z pominięciem detali.
Kazimierza Wielkiego, Mikołaja Kopernika i SeNiestety, nie wiemy, jak wyglądały prace
bastiana Petrycego. Teraz w tej grupie znalazł się
przygotowawcze do wykonania bereł. Na pewteż Jan Długosz. Oprócz tego w zbiorach uniwerno konieczne były przynajmniej podstawowe
syteckich zachował się przedstawiający go obraz
studia ikonograficzne, pozwalające ustalić wygląd
z około 1845 roku, przypisywany Władysławowi
postaci umieszczonych na berłach. Zapewne jakieś
Łuszczkiewiczowi22, dwa rzeźbione popiersia aumateriały i wskazówki zostały dostarczone rzeźtorstwa Franciszka Wyspiańskiego oraz medalion
biarce przez Uniwersytet. Materiały ikonograficzne
z płaskorzeźbionym profilem kronikarza autorstwa
w przypadku obydwu postaci były zróżnicowane,
Walerego Gadomskiego.
co wynikało z faktu, że pochodziły z różnych epok.
Ikonografia „portretowa” Jana Długosza przeW przypadku prof. Godlewskiego autorka szczególbiegała dwoma nurtami. Pierwszy z nich ukazuje
nie musiała zadbać o podobieństwo postaci, gdyż od
go jako mężczyznę o szczupłej twarzy, z zarostem.
jego śmierci upłynęło zaledwie 17 lat, żyli współOtwiera tę serię obraz pochodzący z XVII wieku
pracownicy profesora, jego uczniowie, aktywni
ze zbiorów katedry na Wawelu23. Duży wpływ na
po wojnie na Wydziale Rolniczym, oczekujący
ukształtowanie się wyobrażeń o wyglądzie Dłuzapewne, że rzeźba patrona Wydziału wiernie odda
gosza wywarł też rysunek Jana Matejki, inspirujący
jego wygląd. W zbiorach Uniwersytetu Jagiellońliczne XIX-wieczne wizerunki kronikarza24. Na berle
skiego znajduje się portret Emila Godlewskiego, ale
Wydziału Humanistycznego nawiązano do drugiego
namalowany dopiero w 1959 roku na podstawie
nurtu długoszowskiej ikonografii, wywodzącej się
fotografii, nie mógł więc być wykorzystany
ze średniowiecznej płyty erekcyjnej z Domu
przy sporządzaniu berła18. PrawdopoPsałterzystów. Reprezentują go, między
dobnie również w przypadku postaci na
innymi, wspomniane dwa popiersia
berle skorzystano z fotografii.
kronikarza autorstwa Franciszka WyW przypadku Jana Długosza prospiańskiego, znajdujące się w zbiojekt także nie mógł być całkowicie dorach Uniwersytetu Jagiellońskiego25.
wolny, gdyż istniała bogata ikonografia
Prawdopodobnie bezpośrednim wzordługoszowska19. Przypuszczam, że strona
cem dla postaci umieszczonej na berle
zamawiająca, czyli Uniwersytet i Wydział
było jedno z nich.
Humanistyczny, mogła wręcz postawić wymóg,
Na koniec ze zdziwieniem dodać należy, że
by rzeźba nawiązywała do tej tradycji. Odbiorcami
w opracowaniu Iwony Podgórnik dotyczącym wibyli członkowie Wydziału, między innymi histozerunków Jana Długosza brak wzmianki o berle
rycy i historycy sztuki, którzy mieli świadomość
wydziału ukazującym jego wyobrażenie.
tej tradycji, sięgającej średniowiecza.
Na berle Wydziału Farmaceutycznego
Najstarszy wizerunek kronikarza powstał
umieszczono postać Szymona Syreniusza, który
jeszcze za jego życia i jest umieszczony na płycie
został przedstawiony jako starszy mężczyzna,
erekcyjnej Domu Psałterzystów, który znajdował
z odkrytą głową i bujną brodą, w długiej szubie
się na Wzgórzu Wawelskim20. Po jego zburzeniu
z dużym futrzanym kołnierzem i krótkiej spodniej
płyta została wmurowana w ścianę Domu Długosza
szacie powyżej kolan. W prawej ręce trzyma księgę
u zbiegu ulic Kanoniczej i Podzamcze. Na płycie erekprzyciśniętą do piersi, bez wątpienia Zielnik [...], który
cyjnej, noszącej datę 1480, ukazano Długosza
był dziełem jego życia, w lewej, opuszczonej
jako fundatora, klęczącego przed Matką Bożą Postać prof. Emila Godlewskiego seniora, wzdłuż ciała, pęk roślin (ziół). Identyfikuje go
na berle Wydziału Rolniczego
z Dzieciątkiem i polecanego przez swojego
napis objaśniający, umieszczony na przedniej
(obecnie Wydziału Biologii);
patrona św. Jana Chrzciciela, stojącego za jego
ściance postumentu – wykonany kapitałą:
1947
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SYRENIUS. Na trzonku berła, pomiędzy plakietą z herbem UJ
a zwieńczeniem berła, umieszczono napis fundacyjny:

włączając w to berło z księdzem Piotrem Skargą, ofiarowane dla
Wydziału Filozoficznego przez miasto Wilno podczas jubileuszu
1900 roku. Chociaż powstawały one w różnym czasie, tworzyły
BERŁO TO
spójny zespół. Wynikało to stąd, że berła powstałe w latach
UFUNDOWAŁY W ROKU PAŃSKIM 1948 YM*
1947–1948 były wiernie wzorowane na berłach z 1862 roku.
IZBY APTEKARSKIE*
Również ofiarowane przez miasto Wilno berło z Piotrem
KRAKOWSKA, KATOWICKA I RZESZOWSKA*
Skargą dobrze mieści się w ramach tego zespołu. SzczegóGDY GODNOŚĆ PIERWSZEGO DZIEKANA*
ły rozwiązań plastycznych oraz bogactwo zdobień różnią
WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO***
je od pozostałych bereł, ale łączy ogólny schemat
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO*
budowy – z realistycznie potraktowaną postacią
PIASTOWAŁ
patrona umieszczoną na wysokim trzonku berła.
PROF. DR MAREK GATTY-KOSTYAL
Ponieważ struktura Uniwersytetu podlegała
z biegiem czasu zmianom, dokonywano nowego
Żadne z bereł wydziałowych nie posiada tak
przydziału bereł. W tym czasie nie tylko powołydokładnej metryki.
wano nowe wydziały, ale także zamykano dawne.
Szymon Syreniusz (ok. 1540–1611) był lekaDecydujące dla zmiany struktury Uniwersytetu
rzem, botanikiem, profesorem Uniwersytetu Krabyły lata 50. XX wieku. W 1950 roku Wydział
kowskiego26. W Krakowie uzyskał tytuł magistra
Lekarski i Farmaceutyczny opuściły Uniwersytet
sztuk wyzwolonych i doktora filozofii, doktorat mei zostały przekształcone w Akademię Medyczną31.
dycyny uzyskał w Padwie. Był członkiem Wydziału
Trzy lata później, w 1953 roku, Wydziały Rolniczy
Lekarskiego jako profesor medycyny praktycznej,
i Leśny zostały przekształcone w Wyższą Szkopełnił jednocześnie funkcję lekarza dla ubogich
łę Rolniczą (obecnie Uniwersytet Rolniczy)32.
Krakowa. W 1600 roku był dziekanem Wydziału LeW 1954 roku Wydział Teologiczny, ze względów
karskiego. W swoich wykładach objaśniał lecznicze
ideologicznych, został usunięty z Uniwersytetu
właściwości roślin. Dziełem jego życia był Zielnik
i włączony do Akademii Teologii Katolickiej
herbarzem z języka łacińskiego zowią. To jest opiw Warszawie33.
sanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków
Po tych zasadniczych zmianach w latach 60.
i mocy ziół.... Druk Zielnika rozpoczął się pod koniec
XX wieku przydział bereł wyglądał następująco:
życia Syreniusza, ale ostatecznie ukończony został
Wydział Prawa zatrzymał berło z Kazimierzem
dopiero w 1613 roku. Jest to monumentalne dzieło, efekt
Wielkim, Wydział Filozoficzno-Historyczny berło
30-letniej pracy, zawierające opis 765 roślin, głównie
z Janem Długoszem, Wydział Filologiczny otrzymał
leczniczych, ich działania i sposobu używania.
dotychczasowe berło Wydziału Lekarskiego z poNie znamy autora berła, gdyż, w przeciwieństacią Sebastiana Petrycego – potraktowanego
stwie do dwóch poprzednich, nie jest ono
tym razem jako poeta, a nie lekarz, Wydział
sygnowane. Nie wiemy też, na jakiej podMatematyki, Fizyki i Chemii otrzymał
stawie opracował on postać Syreniusza
berło z postacią Mikołaja Kopernika,
umieszczoną na berle. Jego ikonografia
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi berło
jest bardzo skromna. Znany jest zaledz postacią Emila Godlewskiego, używie jeden wizerunek, wykonany w 1839
wane dotychczas przez Wydział Rolroku w Krakowie przez Jana Nepomucena
niczy34. Berło Wydziału Teologicznego,
Bizańskiego, zamieszczony w pracy Ambroktóry został usunięty z Uniwersytetu,
żego Grabowskiego27. Istnieją pewne przesłanki
z przedstawieniem św. Jana Kantego, pozostało
pozwalające przypuszczać, że mógł on być wzorem
w zbiorach Uniwersytetu bez przydziału, podobdla postaci umieszczonej na berle. Podobne są rysy
nie jak berło z Piotrem Skargą.
twarzy, wysokie czoło, długa broda oraz szuba
Nowo powstałe na bazie wydziałów Uniwerz dużym kołnierzem.
sytetu Jagiellońskiego uczelnie nie zabrały wraz
Berło zostało wykonane z posrebrzanego mosiąz przechodzącymi do nich wydziałami swoich
dzu, jego wysokość wynosi 1470 milimetrów, a podotychczasowych bereł. Traktowano je bowiem
stać Syreniusza 1500 milimetrów28. Gdy w 2008 roku
jako własność Uniwersytetu. Wyjątkiem było berło
uroczyście obchodzono jubileusz 225-lecia nauczania
Wydziału Farmaceutycznego, które wraz z wydziałem
farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, sporządzono
przeszło do Akademii Medycznej. Zostało bowiem
w 100 egzemplarzach wierną kopię umieszczonej na
ufundowane przez Izby Aptekarskie jako dar dla
berle figurki Szymona Syreniusza i rozdawano osobom
Wydziału, a nie dla Uniwersytetu. Jednak Akademia
zasłużonym dla Wydziału Farmacji29. Było to możliwe,
Medyczna nie pogodziła się z utratą tradycyjnego berła
gdyż zachował się woskowy model postaci Syreniusza,
Wydziału Lekarskiego, z postacią Sebastiana Petrycego,
który wykorzystano wtórnie do wykonania jubileuszowych
które musiała pozostawić, opuszczając Uniwersytet.
figurek30.
W 1962 roku sporządzono jego wierną koPostać Szymona Syreniusza na berle
Pod koniec lat 40. XX wieku Uniwersytet
pię. Napis umieszczony na niej określa czas
Wydziału Farmaceutycznego;
dysponował ośmioma berłami wydziałowymi,
i miejsce powstania oraz wykonawcę berła:
1948
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8
I. Chrzanowski, Jan Długosz. Próba charakterystyki człowieka, w: Pisma
Wyk. „Imago Artis” Kraków 1962. Berło służyło
wybrane, opracowanie Z.J. Nowak, J. Starnawski, Kraków 2003, s. 91–108;
Wydziałowi Lekarskiemu zarówno w ramach
M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości,
„Studia Źródłoznawcze”, t. XV, 1970, s. 109–140.
Akademii Medycznej, jak i (od 1993 roku) na
9
Jan Długosz nie posiada nowoczesnej biografii, podstawowe informapowrót w strukturze Collegium Medicum UJ.
cje wraz z odsyłaczami do starszej literatury zob. F. Papée, Długosz Jan
Sporządzenie kopii berła z postacią Seba(1415–1480), Polski Słownik Biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946,
s. 176–180, oraz M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, Kraków
stiana Petrycego dla Wydziału Lekarskiego
1893. Istnieje natomiast poświęcona mu obszerna współczesna liteAkademii Medycznej (1962) i powrót wydziaratura monograficzna. Problematykę związku kronikarza z Uniwersyłu do struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego
tetem Krakowskim omawia K. Ożóg, Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi
sprawiły, że obecnie dwa wydziały mają tego
o stanie i perspektywie badań, „Studia Źródłoznawcze”, t. LV, Warszawa
samego patrona i takie same berła. Wydział Ma2017, s. 163–172, tam też nowsza literatura.
10
Fundacje Jana Długosza wzmiankuje K. Ożóg, Kontakty personalne
tematyki i Informatyki używa oryginalnego
i instytucjonalne Jana Długosza..., op.cit., s. 169; zob. też A. Włodarek,
berła z 1862 roku, a Wydział Lekarski – kopii
Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowberła z roku 1962. Jest to jedyny przypaskiego, Kraków 2000, s. 278–302, oraz K. Stopka, Jan Długosz
w kręgu spraw gospodarczych, „Zeszyty Długoszowskie”,
dek na Uniwersytecie posługiwania
nr X, Kłobuck 2011, s. 124–125. Autor wspomina też
się tym samym berłem przez dwa
o zaangażowaniu Długosza w szersze działania zmierzające do stworzenia „dużego kwartału uniwersyróżne wydziały.
teckiego”, które zakończyły się fiaskiem.
Omówione berła wydzia11
P. Mrozowski, Polskie tablice erekcyjne z wiełowe są przechowywane na
ków XIV i XV, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXII–
XXXIII, 1990, s. 104; Piękno darowane. Dzieła ofiaUniwersytecie z ogromnym
rowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach
pietyzmem. W gabinecie rektora
Collegium Maius. Katalog wystawy zorganizowanej w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 maja
UJ, w szafie insygnialnej, umiesz– 6 sierpnia 2014 roku z okazji jubileuszu 650-lecia uczelni, pod
czono siedem bereł wydziałowych.
red. J. Pollesch i M. Zdanka, Kraków 2014, s. 106–107.
Pierwotnie znajdowały się tam insygnia
12
Jana Długosza Kroniki, czyli roczniki sławnego Królestwa
Polskiego. Księga Dwunasta: 1462–1480, Warszawa 2006, s. 462.
rektorskie i dziekańsko-wydziałowe z lat
13
B. Wyrozumska, Pierwszy Zjazd Historyków Polskich imienia
1862 i 1900 35. Po zmianie ekspozycji
Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierumieszczono tam cztery berła wydziałowe
ci Jana Długosza, cz. 2 Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r.,
z 1862 roku, dwa berła z 1947 roku, opisane
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, DCCII, „Prace
w niniejszym artykule – Wydziału HistoryczneHistoryczne”, z. 76, Warszawa–Kraków 1985, s. 135–142.
14
go oraz dawnego Wydziału Rolniczego,
M. Rożek, Panteon Narodowy na Skałce, Kraków
1987, s. 76–84, powyższy cytat na s. 81.
obecnie używane przez Wydział BioloPopiersie Jana Długosza, gips patynowany,
15
A. Bochnak, Les insignes..., op.cit., s. 57.
autorstwo przypisywane Franciszkowi Wyspiańskiemu;
gii, a także jedno berło nowe, z 2017
16
B. Hryniewiecki, Godlewski Emil (1847–1930), Polze
zbiorów
Muzeum
UJ
roku, Wydziału Geografii i Geologii.
ski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław–Kraków–
Warszawa 1959–1960, s. 172–173; H. Jurkowska, Emil Godlewski (senior) (1847–1930),
Również berło Wydziału Farmacji jest przechowywane
bardzo godnie. Znajduje się w Muzeum Farmacji Uniwersytetu 17 w: Złota Księga Akademii Rolniczej..., op.cit., s. 42–48, tam też dalsza literatura.
J. Smirnow, Jadwiga Horodyska. Życie i twórczość artystyczna, Lwów 2005. Wśród prac
Jagiellońskiego, w ramach ekspozycji muzealnej. Umieszczone
rzeźbiarki zestawionych przez autora brak informacji o berłach sporządzanych dla Wydziału Humanistycznego i Rolniczego UJ.
jest w gablocie wraz z łańcuchem dziekańskim oraz repliką figurki Szymona Syreniusza, wykonaną z okazji 225-lecia farmacji 18 A. Jasińska, Portrety profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego działających od 1800 do
1945 roku w zbiorach Muzeum Collegium Maius, Kraków 2019, s. 128–129, autorką porna Uniwersytecie Jagiellońskim.
tretu była Zofia Skalska.
Ufundowanie nowych bereł wydziałowych w latach 1947– 19 I. Podgórnik, Wizerunki Jana Długosza, w: Dlugossiana... op.cit., s. 161–166.
1948 rozpoczęło proces, który trwa do dziś. Wraz z powstawa- 20 I. Podgórnik, Wizerunki Jana Długosza..., op.cit., s. 161–162; P. Mrozowski, Polskie taniem nowych wydziałów tworzono dla nich nowe berła i łańcuchy 21 blice erekcyjne..., op.cit., s. 108.
Z. Piech, Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX–XXI wieku..., cz. 2, op.cit., przyp. 31,
dziekańskie, które zostaną omówione w kolejnych częściach cyklu
tam też dalsza literatura.
22
poświęconego znakom Uniwersytetu Jagiellońskiego.
K. Estreicher, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2, Warszawa–Kraków 1980,

Zenon Piech

Instytut Historii UJ
Fotografie w artykule Karol Kowalik
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Szerzej na ten temat zob. Z. Piech, Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX–XXI wieku,
cz. 2 Berła wydziałowe z 1862 roku, „Alma Mater” 2022, nr 231–232; Z. Piech, Znaki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX–XXI wieku, cz. 3 Insygnia – dary jubileuszowe z 1900
roku, „Alma Mater” 2022, nr 233.
Z. Staliński, Akademickie studia rolnicze w Krakowie. W 110-lecie utworzenia uniwersyteckich studiów rolniczych w Polsce, w: Złota Księga Akademii Rolniczej, pod red. Z.
Stalińskiego, Kraków 2000, s. 13–16.
Archiwum UJ, S III 849.
Ibidem.
Berła powyższe krótko omawia A. Bochnak, Les insignes de l’Université Jagellonne, Cracovie 1962, s. 57–60, 105, il. 42–43, oraz szerzej G. Vorbrodt, I. Vorbrodt, Die akademischen Szeptern und Stäbe in Europa, Heidelberg 1971 („Corpus Sceptrorum”, Bd. I, 1–I,
2), s. 129–130, il. 121–122.
Z. Piech, Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX–XXI wieku..., cz. 2, op.cit.
A. Bochnak, Les insignes..., op.cit., s. 57.
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s. 99; I. Podgórnik, Wizerunki Jana Długosza..., op.cit., s. 166.
I. Podgórnik, Wizerunki Jana Długosza..., op.cit., s. 163.
24
Ibidem, s. 164.
25
Ibidem, s. 165–166, przyp. 24. Autorka pisze tylko o jednym popiersiu kronikarza.
26
M. Barcik, Syreński (Syreniusz, Sirrenius, Sirennius) Sacranus (z Oświęcimia) Szymon
(ok. 1540–1611), Polski Słownik Biograficzny, t. 46, Warszawa–Kraków 2009, s. 279–281.
27
A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, Kraków 1840, t. 1.
28
A. Bochnak, Les insignes..., op.cit., s. 57; Z. Bela, O starożytnych antidotach, złotych
pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji, Kraków 2013, s. 577–582.
29
225 lat farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod red. Z. Beli, Kraków 2008.
30
Z. Bela, O starożytnych antidotach..., op.cit., s. 577–582.
31
K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000,
s. 200–205.
32
Z. Staliński, Akademickie studia rolnicze, w: Złota Księga Akademii Rolniczej..., op.cit.,
s. 17–19.
33
M. Barcik, Okupacja – wyzwolenie – likwidacja, w: Wydział Teologiczny w Krakowie
1397–1997. Księga jubileuszowa, pod red. S. Piecha, Kraków 1997, s. 210–214.
34
Informacje te podaję za: A. Bochnak, Les insignes..., op.cit., s. 80, 105–106.
35
Opis pierwotnej zawartości szafy oraz jej fotografię zob. Z. Piech, Znaki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w XIX – XXI wieku..., cz. 3, op.cit.
23

PERSONAE

Srebrny medal Plus Ratio Quam Vis
dla prof. Tomasza Grodzickiego
rorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, znakomity geriatra i hipertensjolog, ceniony
lekarz, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz badania dotyczące
opieki nad osobami starszymi, został odznaczony srebrnym medalem Plus Ratio
Quam Vis. Uroczystość wręczenia odbyła
się 29 czerwca 2022 w auli Collegium
Novum UJ. Laudację wygłosiła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej
prof. Dorota Malec, a łacińskie uzasadnienie przyznania wyróżnienia odczytał
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
prof. Maciej Małecki. Medal wręczył
rektor UJ prof. Jacek Popiel.
Plus Ratio Quam Vis to pamiątkowy
medal, który przyznawany jest osobie
wyjątkowo zasłużonej dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jego dewiza – „Więcej znaczy rozum niż siła” – pochodzi
z Elegii żyjącego w VI wieku poety Maximianusa, a widnieje, między innymi,
na portalu prowadzącym z auli do Sali
Kopernika w Collegium Maius.
Profesor Tomasz Grodzicki od roku
2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium
Medicum. Od 21 lat pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wchodził w skład władz
Wydziału Lekarskiego jako prodziekan
ds. dydaktyki (2005–2008), a później
dziekan Wydziału Lekarskiego (2008–
2016). Sprawował wiele ważnych funkcji,
między innymi konsultanta krajowego ds.
geriatrii (2002–2014) i prezesa Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2006–2008). Jest
członkiem korespondencyjnym Polskiej
Akademii Nauk i Polskiej Akademii
Umiejętności.

Jerzy Sawicz

P

Prof. Tomasz Grodzicki odbiera medal Plus Ratio Quam Vis oraz okolicznościowy dyplom
z rąk rektora UJ prof. Jacka Popiela

W 2019 roku otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany: otrzymał, między innymi,
Nagrodę im. prof. Andrzeja Steciwko
(2021) – za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i projekty epidemiologiczne
oraz badania odnoszące się do organizacji
opieki nad osobami starszymi, czy medal
Gloria Medicinae (2021) – przyznawany
corocznie przez Polskie Towarzystwo

Lekarskie dziesięciu najwybitniejszym
przedstawicielom polskiego środowiska
lekarskiego.
Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupiają się
wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem ponad
200 publikacji z tego zakresu, a także
z kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Grodzickiego jest opieka nad
chorymi na choroby rzadkie.
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Naukowiec światowej sławy
doktorem honoris causa UJ
P

Prof. Andrzej Królewski odbiera pamiątkowy dyplom z rąk rektora UJ prof. Jacka Popiela

skiego. Laudację wygłosił prof. Tomasz
Klupa z Wydziału Lekarskiego UJ, który
przedstawił najważniejsze osiągnięcia badawcze prof. Andrzeja Królewskiego oraz

Fot. Anna Wojnar

rofesor Andrzej Królewski, światowej
sławy diabetolog z Uniwersytetu Harvarda, został wyróżniony tytułem doktora
honoris causa UJ. Uroczystość odbyła
się w auli Collegium Novum 2 czerwca
2022. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Uczelni, dyrektorzy Szkół
Doktorskich, członkowie Senatu UJ oraz
Konwentu Godności Honorowych, a także
reprezentanci studentów i doktorantów.
Nie zabrakło rodziny, przyjaciół i uczniów
uhonorowanego. Zebranych gości powitał
rektor UJ prof. Jacek Popiel, który poinformował, że prof. Andrzej Królewski
otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ
za olbrzymi wkład w naukę światową na
gruncie epidemiologii i genetyki cukrzycy oraz jej powikłań, w szczególności
nefropatii cukrzycowej, oraz zasługi dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego, głównie
w formie wsparcia udzielonego środowisku
naukowemu poprzez stworzenie możliwości
odbywania staży badawczych w USA przez
liczne grono naukowców z Wydziału Lekar-

Prof. Andrzej Królewski (za katedrą) to wybitny diabetolog związany z Uniwersytetem Harvarda, po prawej
u góry rektor UJ prof. Jacek Popiel, przed nim od lewej prorektorzy, profesorowie: Armen Edigarian,
Dorota Malec, Piotr Kuśtrowski; aula Collegium Novum, 2 czerwca 2022
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szczegóły współpracy uhonorowanego
z polskim środowiskiem lekarskim. Profesor Maciej Małecki, dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ, odczytał łaciński tekstu
dyplomu, a rektor UJ wręczył dyplom
prof. Andrzejowi Królewskiemu.
Profesor, dziękując za wyróżnienie,
powiedział, że do wielu jego osiągnięć
naukowych przyczynili się właśnie lekarze
z Krakowa. Wspomniał, między innymi,
prof. Macieja Małeckiego, prof. Tomasza
Klupę, prof. Jana Skupienia, dr. hab. Stanisława Wanica, dr Natalię Nowak, dr. Jacka
Bocheńskiego i dr. Pawła Wołkowa. – Sukces laboratorium zależy od wielu osób.
Z wielkim uznaniem mówię o krakowskich
medykach. Szczególne podziękowania pragnę jednak złożyć mojej żonie, dr Bożenie
Królewskiej, która od 25 lat jest moim
partnerem naukowym. Oboje jesteśmy
autorami wielu prac i planujemy jeszcze
wiele projektów badawczych. Tak prywatnie, 3 czerwca 2022 będziemy obchodzili
50-lecie naszego małżeństwa – dodał na
zakończenie prof. Andrzej Królewski.

AWoj

Ekspert w dziedzinie epidemiologii i genetyki
B

Moment tuż po przyznaniu zaszczytnego tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Królewskiemu
(w środku), po lewej rektor UJ prof. Jacek Popiel, po prawej prof. Maciej Małecki

długa, dlatego skoncentruję się jedynie
na tych najważniejszych.
W 1991 Profesor stworzył, w ramach
Joslin Diabetes Center, nową jednostkę
badawczą do prowadzenia badań translacyjnych związanych z cukrzycą. W oparciu o niemal 20-tysięczną populację
pozostających pod opieką Joslin Diabetes
Clinic pacjentów z cukrzycą, przy zasto-

sowaniu nowoczesnych technologii badań
genetycznych i proteomicznych, otworzył
nowy rozdział badań nad genetyką i patogenezą cukrzycy oraz ich powikłaniami
nerkowymi.
Jednym z największych osiągnięć
badawczych prof. Andrzeja Królewskiego
było odkrycie kilku genów dla podtypu
cukrzycy zwanego MODY (Maturity On-

Fot. Anna Wojnar

y zrozumieć, dlaczego prof. Andrzej
Królewski cieszy się w środowisku
naukowym tak wielkim autorytetem,
należałoby spędzić z nim trochę czasu,
zobaczyć, jak planuje i organizuje pracę, odbyć kilka fascynujących rozmów
naukowych, parę razy zjeść wspólnie
lunch, posłuchać, jak dyskutuje z innymi
wybitnymi naukowcami, z jaką łatwością
wchodzi z nimi w polemiki, jak konsekwentnie broni swoich racji.
Profesor Andrzej Królewski ukończył
studia medyczne w roku 1969 na Warszawskiej Akademii Medycznej (obecnie
Warszawski Uniwersytet Medyczny).
W roku 1971 podjął pracę lekarza
w tamtejszej Klinice Gastroenterologii
i Chorób Metabolicznych. Równocześnie
rozpoczął prace badawcze w Katedrze
Epidemiologii WAM, koncentrując się
na problematyce epidemiologii cukrzycy
i jej powikłań sercowo-naczyniowych.
Efekty pracy ówczesnego doktora Królewskiego zaowocowały w 1980 roku
zaproszeniem go do najbardziej prestiżowego medycznego uniwersytetu świata
– Harvard Medical School w Bostonie.
Przechodził kolejne szczeble kariery akademickiej. Od początku pobytu
w USA związał się z wiodącym w skali
światowej ośrodkiem badawczym cukrzycy – Joslin Diabetes Center. W roku
1983 został tam wykładowcą, w 1987
adiunktem (Professor Assistant). W latach 1988–1990 odbył zaawansowany
staż podoktorski w Ośrodku Badań nad
Rakiem w Massachusetts Institute of
Technology (MIT). W 1996 roku otrzymał stanowisko Associate Professor,
a w 2013 został profesorem medycyny
w Harvard Medical School. Od roku 1983
nieprzerwanie kieruje Sekcją Genetyki
i Epidemiologii w Joslin Diabetes Center.
Ponadto w latach 1991–1996 sprawował
tam funkcję kierownika tzw. kluczowego
laboratorium (core laboratory) genetyki,
a w latach 2005–2008 kierownika banku
próbek biologicznych.
Lista wybitnych osiągnięć badawczych prof. Królewskiego jest bardzo

Goście zgromadzeni w auli Collegium Novum; 2 czerwca 2022
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Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło rodziny, przyjaciół i uczniów prof. Andrzeja Królewskiego
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prof. Królewskiego było zidentyfikowanie
panelu nowych białek krążących, które są
silnymi predyktorami wczesnego postępującego pogorszenia czynności nerek.
Białka te są obecnie testowane w warunkach klinicznych jako narzędzia medycyny precyzyjnej w nefrologii, w tym do
diagnozowania pacjentów zagrożonych
postępującą niewydolnością nerek, dla
doboru odpowiednich terapii nerkoprotekcyjnych i monitorowania skuteczności
takich terapii. Wyrazem translacyjnego
charakteru tych badań jest współpraca
z firmami farmaceutycznymi. Profesor
Królewski bada niektóre z tych białek

Fot. Anna Wojnar

set of Diabetes in Youth) – dziedziczonej
monogenowo. Badania te były kluczowe
dla poznania mechanizmów, które leżą
u podstaw uszkodzenia komórek Beta
trzustki i prowadzą do rozwoju cukrzycy,
zarówno jej form mono-, jak i wielogenowych. Z kolei badania prof. Królewskiego
dotyczące tła genetycznego cukrzycowej
choroby nerek zaowocowały odkryciem
ochronnego genu, który może zapobiegać
rozwojowi zwłóknienia i progresji niewydolności nerek. Potencjalne znaczenie
kliniczne tego odkrycia jest trudne do
przecenienia.
Oba te obszary badań prof. Królewskiego są zgodne z koncepcją medycyny translacyjnej: punktem wyjścia jest obserwacja
w warunkach klinicznych, prowadząca do
zaprojektowania odpowiednich badań laboratoryjnych, eksperymentalnych, których
wynikiem ma być opracowanie interwencji
użytecznej z klinicznego punktu widzenia, a więc mającej na celu wyleczenie
choroby lub zapobieganie jej. Przykładem
ogromnego sukcesu badań translacyjnych
zainicjowanych i prowadzonych przez
prof. Królewskiego, o olbrzymim znaczeniu klinicznym, było zidentyfikowanie
wcześniej nierozpoznanej manifestacji
cukrzycowej choroby nerek u ludzi, to
jest wcześnie i szybko postępującej utraty
funkcji nerek, która w stosunkowo krótkim
czasie prowadzi do niewydolności nerek
i wymaga dializy lub przeszczepu nerki.
Kolejnym niezmiernie istotnym osiągnięciem ostatnich kilku lat laboratorium

jako potencjalne cele terapeutyczne, aby
opracować nowe leki zapobiegające cukrzycowej chorobie nerek.
W obszarze nefropatii cukrzycowej
Profesor należy do grona kilku najbardziej
produktywnych autorów w pierwszych
dwóch dekadach XXI wieku, zaś jego
dokonania w ostatniej dekadzie XX wieku
klasyfikują go na 19. miejscu pod względem liczby cytowań w całym obszarze
badań nad cukrzycą i jej powikłaniami.
Profesor jest światowej klasy ekspertem, często powoływanym do oceny
priorytetów i trendów badawczych na
poziomie amerykańskiego Narodowego
Instytutu Zdrowia czy odpowiedników
tej instytucji w innych krajach. Współorganizował badanie późnych powikłań
cukrzycy pod auspicjami WHO, był
organizatorem wielu konferencji poświęconych tym zagadnieniom. Był
współedytorem prestiżowego czasopisma
„Diabetes” oraz należał do rad naukowych
„Clinical Journal of American Society
of Nephrology”, „Diabetic Medicine”
i „Open Diabetes”. W roku 2014 został
uhonorowany najwyższym wyróżnieniem
w dziedzinie epidemiologii, przyznawanym przez Amerykańskie Towarzystwo
Diabetologiczne – Nagrodą Kelly West.
Doskonałego wykładu wygłoszonego
przez Profesora przy okazji wręczenia tej
nagrody wysłuchało w San Diego kilka
tysięcy naukowców z całego świata. Dla
wielu uczonych i lekarzy z Polski obecność na tej uroczystości była powodem
do ogromnej dumy. W tym roku także
prof. Królewski odebrał w Salzburgu

W Sali Senackiej prof. Andrzej Królewski wpisał się do Księgi uhonorowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego

kolejną bardzo prestiżową Nagrodę im.
Ruth Osterby, przyznawaną przez Europejską Grupę Roboczą ds. Nefropatii Cukrzycowej, za badania nad powikłaniami
nerkowymi w cukrzycy.
Omawiając aktywność naukową
prof. Andrzeja Królewskiego, nie sposób
pominąć jego olbrzymie zaangażowanie
w rozwój nauki w Polsce, w promocję
młodych lekarzy i naukowców z naszego kraju. Amerykański etap współpracy
prof. Królewskiego z naukowcami z Polski został zainicjowany wizytą w Bostonie prof. Jacka Sieradzkiego w 1986
roku. W efekcie w laboratorium prof.
Królewskiego długoterminowe staże
badawcze, na jego zaproszenie, odbyło
liczne grono naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ CM. W tym gronie należy
wymienić: prof. Macieja Małeckiego,
prof. Jana Skupienia, dr. Paweł Wołkowa,
dr. hab. Bartłomieja Matejkę, dr. hab.
Krzysztofa Wanica, dr Natalię Nowak,
dr. Jacka Bocheńskiego oraz piszącego
te słowa, z których każdy spędził kilka lat
w jego laboratorium. Warto też wymienić
innych polskich badaczy: prof. Wojciecha
Młynarskiego i prof. Dariusza Moczulskiego z Łodzi, dr. Grzegorza Plachę
i dr Monikę Niewczas z Warszawy. Ogółem na przestrzeni lat w laboratorium
pracowało około 50 osób na stażach podoktorskich, w tego kilkanaście z Polski.
Profesor wielokrotnie przyjeżdżał do
naszego kraju, aby dzielić się wiedzą ze
środowiskiem naukowym. Przeprowadził
dziesiątki wykładów, także w Krakowie,

Wpis prof. Andrzeja Królewskiego do księgi pamiątkowej

gdzie był kilkakrotnie podejmowany przez
władze Collegium Medicum i Wydziału
Lekarskiego. Profesor Królewski jest
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W ostatnich
latach jego Sekcja Genetyki i Epidemiologii wsparła tworzenie Ośrodka Genomiki
Medycznej OMICRON Wydziału Lekarskiego UJ CM i uzyskanie przez niego
pełnej funkcjonalności.
Lista „mierzalnych” osiągnięć prof.
Andrzeja Królewskiego jest imponująca,
ale równie długa mogłaby być lista tych

osiągnięć, których wymierzenie nie jest
łatwe.
Drogi Andrzeju, za Twoją mądrość,
życzliwość, za wszystko, co dla nas
czyniłeś – dziękujemy. My, Twoi uczniowie, dziękujemy za to, że nauczyłeś nas
Nauki przez duże „N”, że nauczyłeś nas
ambicji w nauce, naukowej rzetelności,
bezkompromisowości, sięgania po najszczytniejsze naukowe cele, twardego
naukowego charakteru. Dziękujemy za
to, że otworzyłeś nam drogę do indywidualnych karier, dbając jednocześnie o rozwój naszych macierzystych jednostek.
Dziękujemy za publikacje z najwyższej
półki, które stały się naszym udziałem
dzięki Tobie. Dziękujemy Ci za to, że na
zjazdach i międzynarodowych konferencjach mogliśmy być dumni, że jesteśmy
krajanami, uczniami, przyjaciółmi takiej
postaci jak prof. Andrzej Królewski.
Twoje nazwisko otwierało wiele drzwi,
ułatwiało nawiązywanie współpracy,
pozyskiwanie grantów naukowych. Dziękujemy my – Twoi uczniowie, dziękuje
cała polska diabetologia, dziękuje nasza
Alma Mater.

Tomasz Klupa

Fot. Anna Wojnar

Ośrodek Zaawansowanych Technologii
Diabetologicznych
Katedra Chorób Metabolicznych UJ CM

Bohater uroczystości z prof. Maciejem Małeckim w auli Collegium Novum
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Wybitny autorytet współczesnej polonistyki
rofesor Ryszard Nycz, jeden z najwybitniejszych autorytetów współczesnej
polonistyki i kulturoznawstwa, został uhonorowany srebrnym medalem Plus Ratio
Quam Vis za działalność i dokonania dla
dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Uczelni.
Uroczystość wręczenia wyróżnienia,
połączona z jubileuszem 70-lecia Profesora, odbyła się w auli Collegium Novum
22 czerwca 2022, z udziałem przedstawicieli władz UJ, Rady Uczelni, a także
licznego grona przyjaciół, współpracowników, wychowanków i rodziny bohatera
wydarzenia. Witając gości, rektor UJ
prof. Jacek Popiel poinformował, że
prof. Ryszard Nycz otrzymał medal za
autorstwo znakomitych książek i rozpraw,
z których każda staje się wydarzeniem
najwyższej wagi o istotnej sile inspiracji,
stworzenie pionierskiej na gruncie polskich nauk humanistycznych Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
na Wydziale Polonistyki UJ, pełnienie
od kilkudziesięciu lat funkcji redaktora
naczelnego pisma naukowego „Teksty
Drugie”, jednego z najważniejszych na
gruncie literaturoznawstwa i wytyczającego odkrywcze kierunki badawcze.
Laudację wygłosiła prof. Anna Łebkowska
z Wydziału Polonistyki UJ. Łaciński tekst
dyplomu odczytał dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Jarosław Fazan.
Dziękując za wyróżnienie, w swojej pełnej humoru i wspomnień mowie
Profesor podziękował swoim współpracownikom i uczniom za wszystkie
lata spędzone razem na Uniwersytecie.
Nawiązał również do dewizy Plus ratio
quam vis. – Dzięki świetnemu esejowi
naszej koleżanki z sąsiedniego wydziału,
prof. Anny Wasyl, dowiedziałem się, że nie
jest to tylko uniwersalny apel o trzymanie
się racji rozumu, choć może chodzić też
o rozsądek, sposób, sedno rzeczy..., a nie
siły, przemocy, fizycznej lub psychicznej,
żądzy dominowania, podporządkowywania sobie wszystkiego, dziś powiedzielibyśmy: nie tylko ludzi, lecz i środowiska
czy świata. Najpierw okazało się, że jest
to cytat z melancholijno-erotycznego ele-
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P

Srebrny medal Plus Ratio Quam Vis oraz pamiątkowy dyplom wręczył prof. Ryszardowi Nyczowi
rektor UJ prof. Jacek Popiel

gijnego poematu Maximianusa z VI wieku
naszej ery opłakującego swoje starcze
niedołęstwo. Pomyślałem więc: Magnificencja daje mi do zrozumienia: Jesteś
starcem, pogódź się z tym i kieruj raczej
resztkami kropel rozumu niżeli fantazmatami starczej wyobraźni, co niewątpliwie
jest bardzo rozsądną radą. Ale zaraz
potem spostrzegłem, że sentencji tej Maximianus wcale nie kieruje do siebie, lecz
do młodych. Pamiętajcie, powiada, że
wszystko to stanie się również i waszym
udziałem, więc szacunek wobec starości
drugiego to też szacunek wobec siebie
samego – mówił. – Czytając bardzo liczne
i rozmaite wykładnie tej sentencji, miałem
nieodparte wrażenie, że jej erotyczne znaczenie w źródłowym tekście Maximianusa
wydawało się interpretatorom na tyle
wstydliwe, że uznali, iż najlepiej o nim
nie wspominać w ogóle. Uważam, że to
niesłuszne. Moim zdaniem jest przeciwnie.
Właśnie dzięki aktywowaniu tego zwykle
pomijanego wymiaru sentencja staje się
aktualna także dla młodych pokoleń. Tak
rozumiana, głosiłaby więc jako motto Uniwersytetu Jagiellońskiego: tu zrozumiesz
i nauczysz się, jak żyć mądrze i dobrze,

troszcząc się nie tylko o ducha, ale i o naznaczane przez czas ciało. Najprawdopodobniej Karol Estreicher, pomysłodawca
funkcji uniwersyteckiej dewizy tej sentencji, nie znał jej źródłowych znaczeń, ale
jako mistrz w wynajdywaniu tradycji nie
zawiódł i w tym przypadku – dodał laureat.
Swoje wystąpienie zakończył słowami:
Żyjemy tylko w teraźniejszości, reszta to
fantazmaty i utopijne projekcje wyobraźni
albo niegdysiejsze śniegi i kompulsywne
powroty traumatycznej przeszłości. Jeśli
będziemy starali się żyć tylko z kapitału,
onegdajszych przewag, a nawet porażek,
albo na kredyt – przyszłych osiągnięć lub
nadziei, to może się okazać, że ten szczególny zmysł egzystencjalny – poczucie, że
dobrze jest być, niepowtarzalne odczucie
intensywnego smaku życia – nie stanie
się naszym udziałem. Niewykluczone, że
do tej, może trochę zaskakującej, rady:
żyjcie w teraźniejszości – zachęca mnie
moja funebralna perspektywa dzisiejszej
uroczystości. Ale nawet jeśli tak jest, to na
koniec mam dla Was dobrą wiadomość:
jeśli by się Wam nie udało zaprzyjaźnić
jeszcze z teraźniejszością, to nie traćcie
nadziei – jest życie po siedemdziesiątce,

Fot. Anna Wojnar

W imieniu społeczności akademickiej kwiaty wręczyli prof. Ryszardowi Nyczowi przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”; aula Collegium Novum, 22 czerwca 2022

i nawet jego smak możecie jeszcze poczuć,
o czym też przekonuje mnie i teraźniejsza
uroczystość!
Jubileuszową część uroczystości poprowadził prof. Jarosław Fazan. Mowy
okolicznościowe wygłosili: prof. Anna
Łebkowska, prof. Elżbieta Rybicka,
prof. Piotr Oczko, dr Agnieszka Dauksza
i dr Arkadiusz Półtorak, a dr hab. Jerzy
Franczak, profesor UJ i dr hab. Tomasz
Kunz wręczyli Profesorowi księgę pamiątkową zatytułowaną Sztuka inwencji.

Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje. Publikacja została stworzona przez najbliższych współpracowników uhonorowanego
z Katedry Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych oraz wszystkich jego doktorantów. Pewną wariację w stosunku do
przyjętej konwencji „prac ofiarowanych”
wprowadzają trzy rozmowy z Jubilatem.
Zawierają one cenny autokomentarz,
pozwalają lepiej zrozumieć jego drogę
intelektualną, kreślą ideowe, biograficz-

ne i anegdotyczne tło. Pozostałe teksty
zamieszczone w książce – choć formalnie
nie posiadają dialogowej postaci – są też
w zdecydowanej większości świadectwem
bezpośredniego spotkania z myślą autora
„Sylw współczesnych”. Nasze badania
i dociekania zawdzięczają bowiem Ryszardowi Nyczowi bardzo wiele. Stanowią
mniej lub bardziej jawne z nim rozmowy
– napisali we wstępie redaktorzy tomu.

Oprac. AWoj

Energetyczny i energetyzujący
– profesor Ryszard Nycz
P

rofesor Ryszard Nycz jest absolwentem i magistrem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1975 roku zatrudniony w Instytucie
Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, tam doktoryzował
się i habilitował. Od 1988 roku pracował
równolegle w Instytucie Filologii Polskiej,
a następnie – do 2022 roku – na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest uczonym o sławie międzynarodowej,
przebywał na stażach naukowych, stypendiach i jako wykładowca na uniwersytetach w Yale, Moguncji i Wiedniu, jego
książki są tłumaczone na wiele języków

obcych. Co godne podziwu, prof. Nycz intensywnie włącza się w działania związane
z organizacją nauki. W latach 2000–2005
pełnił funkcję prodziekana Wydziału
Filologicznego UJ. Od 2000 roku kieruje
Katedrą Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. To on zainicjował i rozwinął badania antropologiczno-kulturowe w obszarze literaturoznawstwa,
przyczyniając się do stworzenia ośrodka badawczego. Nie do przecenienia są jego zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest
bowiem twórcą i założycielem pionierskiej
na gruncie polskich nauk humanistycznych

Katedry Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ.
Wydawane z jego inspiracji i jego współautorstwa tomy „Kulturowej teorii literatury”
zyskały już miano nowej szkoły badawczej
w Polsce.
Profesor był kierownikiem i wykonawcą wielu grantów, także międzynarodowych. O jego aktywności organizacyjno-naukowej świadczy też zaangażowanie
merytoryczne (był współautorem koncepcji programowych) w organizację zjazdów
polonistów w latach 2004 i 2011, a także
Krakowskiego Kongresu Polonistyki Zagranicznej w 2008 roku.
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Gratulacje prof. Ryszardowi Nyczowi składa prof. Jarosław Fazan, obok prof. Anna Łebkowska

Niezwykle ważne są też osiągnięcia
i zasługi prof. Nycza na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego na gruncie dydaktyki.
Wymienić tu należy przede wszystkim
przebudowę studiów polonistycznych,
stworzenie nowej specjalności antropologiczno-kulturowej w ramach kierunku
filologia polska, a potem kierunków
polonistyka antropologiczno-kulturowa
i kulturoznawstwo – teksty kultury. To
właśnie w ramach tych kierunków realizowane są nowe dydaktyczno-naukowe
perspektywy badań polonistycznych. Przypomnieć trzeba też prowadzenie studiów
doktoranckich (prof. Nycz był przez lata
ich kierownikiem). Szczególnie ważnym
osiągnięciem Profesora jest organizacja
ogólnopolskiej Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów i kierowanie nią
w latach 2011–2014.
Od 2019 roku prof. Nycz pełni funkcję
przewodniczącego Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sam wypromował ponad 200 magistrów i ponad 30 doktorów.
Jest promotorem i opiekunem „energetycznym i energetyzującym” – to określe-

Profesor w otoczeniu uczniów
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nie, którego użył Profesor, charakteryzując
inspirującą postawę Janusza Sławińskiego,
ale równie dobrze można te słowa zastosować do niego samego. Znów należy
powtórzyć: Nie bez powodu w polskich,
a nawet europejskich gremiach naukowych mówi się od lat o szkole naukowej
prof. Nycza, który wytycza młodym adeptom nowe drogi w myśleniu i działaniu,
skłania do podejmowania nowatorskich
badań naukowych. Profesor jest też osobą
niezwykle cenioną przez studentów, magistrantów i doktorantów. Stara się śledzić
rozwój ich kariery, także po opuszczeniu
murów Uczelni, służyć w razie potrzeby
radą i wsparciem.
Od 2010 roku prof. Nycz jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii
Nauk, od 2016 – członkiem rzeczywistym
PAN, członkiem prezydium PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii
Umiejętności. Od 2015 roku pełni funkcję
wiceprezesa krakowskiego oddziału PAN,
przewodniczącego Rady Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
a od 2000 roku jest członkiem Centralnej
Komisji do spraw Stopni i Tytułów (do

2011 w Sekcji I – Nauk Humanistycznych
i Społecznych) oraz Komitetu Badań
Naukowych (Sekcja Nauk o Literaturze
i Bibliotekoznawstwa). W obecnej kadencji jest członkiem Rady Doskonałości
Naukowej w ramach dyscypliny nauki
o kulturze i religii. Od 1995 roku, jako
jeden z fundatorów, jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych.
W 2008 roku Profesor został uhonorowany przez Uniwersytet Opolski tytułem
doktora honoris causa. Jako wybitny
uczony wchodzi w skład licznych gremiów naukowych, komisji i komitetów,
jest jurorem kilku nagród i członkiem rad
redakcyjnych czasopism naukowych. [...]
Rzadko zdarza się mieć do czynienia z uczonym, do którego określenie
„osobowość naukowa” pasuje w pełni.
Z uczonym, który przyczynił się (a właściwie spowodował je) do istotnych przemian w nauce o literaturze, którego idee
naukowe, innowacyjne projekty zmieniły
bieg współczesnego literaturoznawstwa
i kulturoznawstwa. I wreszcie uczonego,
którego wkładu w istotne przemiany w polonistyce, polegające na jej unowocześnieniu, wprowadzeniu na nowe, atrakcyjne
obszary badawcze, nie sposób przecenić.
Jest bowiem Ryszard Nycz naukowym innowatorem i inspiratorem. Powiedzieć, że
każda jego książka od razu staje się naukowym wydarzeniem – to zdecydowanie za
mało. Już pierwsze dzieło naukowe, Sylwy
współczesne, opublikowane w 1984 roku
(i wznowione w 1996), stanowiło przełom.
Książce tej przypisuje się dziś zmianę
paradygmatu w polskim literaturoznawstwie (Adam Dziadek), określa ją mianem
„projektu nowego języka badawczego”
(Andrzej Skrendo), „metodologicznej
zmiany warty” (Małgorzata Czermińska).
I nie chodzi tu tylko o odkrywcze interpretacje twórczości Miłosza, Gombrowicza,

Księgę pamiątkową wręczyli Profesorowi dr hab. Jerzy Franczak, profesor UJ i dr hab. Tomasz Kunz

Anna Wojnar

Różewicza, Buczkowskiego czy o nowe
odczytanie literatury już tam określonej
jako nowoczesna, ale także o wskazanie
nowatorskich dróg dla badań literaturoznawczych, o nowe, inne spojrzenie na
kategorię współczesności, postrzeganej już
wtedy przez autora poprzez relację między
modernizmem i postmodernizmem. Tytułowe sylwy, czy szerzej: kategoria sylwiczności, właśnie w rozumieniu Ryszarda
Nycza weszły na stałe do repertuaru pojęć
dzisiejszego literaturoznawstwa. Jakby
tego było mało, to właśnie ta książka przyczyniła się do rozwoju polskiej odmiany
poststrukturalizmu i – ogólnie – sylwicznej
koncepcji literatury. Już tu uwydatnił się
szlak badawczy uczonego, który – rozczytany w najnowszych teoriach europejskich
i światowych – nie powielał ich biernie,
ale wytyczał własną drogę, doceniając
specyfikę naszej literatury i sytuacji geopolitycznej [...].
Najnowsza propozycja Ryszarda
Nycza została zaprezentowana w książce
z 2017 roku1 Kultura jako czasownik.
Sondowanie nowej humanistyki. To niezwykle ważny projekt dla współczesnej
humanistyki i badań kulturowych, łączący
w sobie trzy aspekty: charakteryzujący,
diagnozujący i postulatywny, które splatają
się wzajemnie, stanowiąc nieustanne źródło inspiracji dla badaczy [...]. Ogromną
zaletę książki stanowi, między innymi,
połączenie rozważań o charakterze teoretycznym z praktyką badawczą. Innymi
słowy, założenia nowej humanistyki
zestawione zostają z analizą konkretnych
zjawisk współczesnej kultury. Znajdziemy
tu niezwykle ważne interpretacje kwestii
tożsamości polskiej w czasach PRL-u
powiązane z zagadnieniem pamięci
podzielonej i specyfiką społeczeństwa
przesiedleńców; roli wydarzeń 1989/1990
i ujawniających się aż do dziś (a właściwie
dziś coraz intensywniej) w zróżnicowanych politykach pamięci.
W książce splatają się dwie sfery
badań: humanistyka i kultura. Według
Ryszarda Nycza to właśnie współczesny
status humanistyki poświadcza wyraźną
wspólnotę z kulturą, ujmowaną w aspekcie
czynnościowym. Przede wszystkim współczesna humanistyka, wbrew ustawicznemu
zapędzaniu jej w zaułek nieprzydatności
i w niszę kryzysu, powinna bronić się nie
tylko w sposób defensywny, ale także za
pomocą nowych projektów, a propozycja
Nycza właśnie w takie ożywcze tendencje
się wpisuje. Ponadto wskazuje się w niej

Prof. Ryszard Nycz został uhonorowany za, między innymi, autorstwo znakomitych książek i rozpraw,
z których każda staje się wydarzeniem najwyższej wagi o istotnej sile inspiracji oraz stworzenie pionierskiej
na gruncie polskich nauk humanistycznych Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
na Wydziale Polonistyki UJ

te drogi, które w obecnych czasach nie są
dostatecznie doceniane. Jedną z nich stanowi formowanie krytycznej samowiedzy,
wrażliwości i sprawczej kreatywności.
U podstaw nowej humanistyki stoją –
według Nycza – współczesne przemiany,
których główne cechy to nowe orientacje
badawcze, transdyscyplinarność, a także
operacyjny i zarazem wędrujący charakter
stosowanych pojęć. Uczony wskazuje,
z jednej strony, na współuczestnictwo
humanistyki w szeroko pojętych naukach
ścisłych i społecznych, a z drugiej – na
jej specyfikę, zaznaczając zwłaszcza
dwie cechy: odkrywczość merytoryczną
i przydatną społecznie wynalazczość [...].
Wymienić jeszcze trzeba następujące
pola naukowe Jubilata: „dyscyplinowy profesjonalizm”, ujęcie literatury poprzez cztery
dyskursy: fikcjonalny, autobiograficzny, dokumentarny i eseistyczny, zagadnienia kulturowej historii literatury, przejście od kulturowej teorii literatury do lektury tekstów
kultury, problem przedmiotu badań, który
jednocześnie staje się kategorią analityczną,
instrumentem poznania i zarazem medium,
czy zagadnienie aspektu afektywnego,
emocjonalnego i nastrojowego [...].
Profesor Nycz inspiruje nauki humanistyczne nie tylko jako autor i twórca naukowy, ale także jako organizator i animator:
– przed laty – najpierw bardzo aktywnie
działający członek redakcji „Pamiętnika
Literackiego”, a potem – powtórzę – jako
redaktor naczelny „Tekstów Drugich”.
Pomysłodawca niezwykle cennych serii
wydawniczych: oprócz wspomnianych już
„Horyzontów Nowoczesności” również
serii „Modernizm w Polsce. Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą
i myślą humanistyczną” (od 2002 roku,

wraz z Włodzimierzem Boleckim) czy,
równie istotnej dla współczesnej sytuacji
naszej dziedziny nauk, serii „Nowa Humanistyka” (od 2012 roku), a także „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary
Theory, and History” oraz „Testi, Studi
e Strumenti” (wydawanej przez uniwersytet La Sapienza; był członkiem komitetu
naukowego) i „Academic Studies Press”
(University of Wisconsin, Madison).
Jako osobowość i wybitna indywidualność naukowa jest prof. Nycz obdarzony
aurą energetyzującą, pobudzającą do
aktywności. Jest autorytetem nieautorytarnym: nie narzuca swoich pomysłów jako
jedynie słusznych idei badawczych, choć
w ich obronie bywa stanowczy i zdecydowany. Zakłada jednak samodzielność
innych badaczy, także swoich uczniów,
stawia na oryginalność i odpowiedzialność
naukową, dzieli się swoimi pomysłami, nie
chowa ich pod korcem, zachęca – inspirując, ucząc nie odtwarzania jego myśli,
ale własnej samodzielności i odkrywczej
inwencji. Dany jest mu dar motywowania
do pracy – nie ukrywam, że wiele moich
tekstów powstało z „nakazu” prof. Nycza,
za co jestem mu wdzięczna.
Drogi Ryszardzie, czekamy na Twoje
nowe rozprawy i książki, czekamy też
– nieco egoistycznie – abyś dzielił się
z nami optymizmem naukowym (mimo
trudnych czasów dla humanistyki), nadal
nas inspirował, wspierał i motywował do
aktywności naukowej.

Anna Łebkowska

Wydział Polonistyki UJ

Fragmenty laudacji wygłoszonej przez prof. Annę
Łebkowską 22 czerwca 2022 w auli Collegium
Novum UJ
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Prawnicy zasłużeni dla UJ
P

autorem publikacji dotyczących, między
innymi, historii polskiej myśli politycznej,
funkcjonowania amerykańskich sądów,
komparatystyki w analizie praw i wolności człowieka, porównawczych studiów
nad prawem konstytucyjnym, naukowej
krytyki i zapowiedzi kryzysu systemu komunistycznego. – Profesor Ludwikowski
stanowi wzór osoby działającej zgodnie
z duchem Uniwersytetu Jagiellońskiego –
nie tylko poprzez ogromne zaangażowanie
w naukę, dydaktykę i współpracę międzynarodową, ale także poprzez nowatorski
charakter działań, realizowanych wytrwale

Należą do nich liczne stypendia i granty,
przyznane, między innymi, przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Instytut Hoovera na Stanford University,
Instytut Maxa Plancka w Hamburgu, Fundację Fulbrighta i wiele innych. Profesor
otrzymał też wiele odznaczeń, w tym Krzyż
Oficerski, a następnie Komandorski Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2005
roku – dodał prof. Piotr Szwedo.
Profesor Walter Rechberger został uhonorowany za wieloletnie zaangażowanie
w rozszerzanie i pogłębianie współpracy
między Uniwersytetem Wiedeńskim a Uni-

Fot. Anna Wojnar

rofesorowie Rett Ryszard Ludwikowski
oraz Walter Rechberger uhonorowani
zostali odznaką „Zasłużony dla UJ”. Uroczystość, którą poprowadziła prorektor
UJ prof. Dorota Malec, odbyła się w auli
Collegium Novum 24 czerwca 2022. Profesor Rett Ryszard Ludwikowski otrzymał
odznaczenie za stworzenie podstaw pod
współpracę naukową i dydaktyczną między
Szkołą Prawa Katolickiego Uniwersytetu
Ameryki a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnią wyjątkową służbę na rzecz twórczego
rozwoju wspólnych programów nauczania

Prof. Rett Ryszard Ludwikowski jest związany z UJ
od ponad 60 lat

oraz wychowanie kilku pokoleń prawników
po obu stronach Atlantyku. Laudację wygłosił prof. Piotr Szwedo z Wydziału Prawa
i Administracji UJ. Podkreślił, że Profesor
jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od blisko 60 lat. To tu ukończył studia,
a następnie uzyskał stopień doktora prawa
(w 1971 roku) i doktora nauk społecznych
ze specjalnością politologiczną (1976). Do
Stanów Zjednoczonych wyjechał sześć
lat później. Został tam profesorem prawa
na Katolickim Uniwersytecie Ameryki
w Waszyngtonie, założył Comparative and
International Law Institute, a następnie
nim kierował. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności zagadnień
z zakresu handlu międzynarodowego,
ochrony praw człowieka, systemów konstytucyjnych i doktryn politycznych. Jest
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Prof. Walter Rechberger to twórca Szkoły Prawa Austriackiego
na Wydziale Prawa i Administracji UJ

na dwóch kontynentach – mówił laudator. Poinformował też, że w 1991 roku
prof. Rett Ryszard Ludwikowski uruchomił
na UJ prestiżowy International Business
and Trade Summer Law Program, który
otworzył drzwi do zgłębienia zasad prawa
amerykańskiego tysiącom polskich studentów, a także umożliwił poznanie Polski
wielu studentom amerykańskim, oferując
bogaty program dydaktyczny i kulturalny.
Dalsza współpraca z Wydziałem Prawa
i Administracji UJ była rozwijana w kolejnych latach, również w postaci innych
programów amerykańskich. – Profesor
Ludwikowski jest przykładem nieprzeciętnego naukowca, świetnego organizatora,
oddanego pedagoga i wychowawcy, ale też
pomocnego i bezinteresownego człowieka,
skromnego pomimo wielu swoich sukcesów.

wersytetem Jagiellońskim, w szczególności
w zakresie powołania i opieki nad pierwszą
w Polsce Szkołą Prawa Austriackiego,
pełnienie funkcji dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, pracę
naukową nad austriackim i europejskim
postępowaniem cywilnym i arbitrażowym,
wydanie wiodących komentarzy do prawa
o notariacie i egzekucji oraz aktywność
dydaktyczną na uniwersytetach w Europie,
w tym w Ukrainie, a także w USA, Ameryce
Południowej, Chinach i RPA. Laudację
wygłosił prof. Fryderyk Zoll, który przypomniał, że prof. Walter Rechberger swoją
drogę naukową związał z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, którego
dziekanem był w latach 1999–2006. Należał także do senatu uczelni, przez wiele
lat był również kierownikiem Instytutu Po-

stępowania Cywilnego. Działał też w innych instytucjach naukowych, kierując
ich pracami, między innymi, w Akademii
Nauk Dolnej Austrii w Donau-Universität
Krems i Ludwig-Boltzmann-Institut. Był
prezydentem Wiedeńskiego Towarzystwa
Historycznoprawnego, przedstawicielem
Austrii w Radzie International Association
of Procedural Law, należał do prezydium
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego
przy Austriackiej Izbie Gospodarczej. Jest
znakomitym specjalistą prawa cywilnego
procesowego (postępowania cywilnego),
autorem ponad 300 prac opublikowanych
nie tylko w Austrii, ale również w USA,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii,
Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji,
Turcji, Rumunii i w Polsce.

Laudator podkreślił również, że to
właśnie prof. Walter Rechberger zainicjował uruchomienie w 2006 roku Szkoły
Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa
i Administracji UJ, gdzie od kilkunastu lat
wykłady prowadzą najlepsi profesorowie
z Uniwersytetu Wiedeńskiego, zapoznając
studentów z austriackim porządkiem prawnym z perspektywy prawnoporównawczej,
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu
prawa europejskiego na prawo krajowe
austriackie i polskie. Zajęcia odbywają się
w semestrze letnim. Jest to sześć trzydniowych kursów z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego,
prawa ubezpieczeń i bankowego, prawa
konkurencji, prawa handlowego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego,

prawa karnego gospodarczego i postępowania karnego. Każdy kurs zakończony
jest egzaminem pisemnym. – Dzisiejsze
odznaczenie dla prof. Waltera Rechbergera
nie jest wyróżnieniem jedynie za zasługi
dla UJ – jest odznaczeniem za wielkie
uczestnictwo w budowaniu idei europejskiego uniwersytetu, budowaniu wspólnoty
prawników, którzy mają zadanie tworzenie
Europy zgodnej z zasadami państwa prawa
– podkreślił prof. Fryderyk Zoll.
Kolejną część uroczystości poprowadził prof. Piotr Szwedo, a było nią wręczenie dyplomów absolwentom Szkoły
Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa
Austriackiego.

AWoj
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ateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego
UJ został najmłodszym w historii polskim profesorem tytularnym. 4 lipca 2022,
jeszcze przed swymi 30. urodzinami, na
mocy postanowienia prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
Stopień doktora uzyskał w 2017 roku,
będąc jeszcze studentem VI roku kierunku
lekarskiego. Był to pierwszy taki przypadek w Polsce. W 2020 został najmłodszym
posiadaczem stopnia doktora habilitowanego. Rada dyscypliny nauki medyczne UJ
nadała mu ten tytuł na podstawie dorobku
naukowego i monotematycznego cyklu
artykułów pod zbiorczym tytułem Atrial
Septal Pouch – Occurrence, Imaging
Methods and Clinical Significance of the
New Lydes Cribed Anatomical Structure.
Profesor Hołda od lat związany jest
z Katedrą Anatomii UJ CM, przy której
w 2013 roku założył międzynarodowy
zespół naukowy HEART – Heart Embryology and Anatomy Research Team,

zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego. Na
jego dorobek naukowy składa się niemal
100 publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, w tym, między innymi,
w „Annals of Anatomy”, „International
Journal of Cardiology”, „Europace”,
„Journal of Anatomy”, „JACC: Cardiovascular Interventions”, „Stroke”, „JASE”.
W 2019 roku amerykańskie czasopismo
„Forbes” umieściło go na liście „30 under
30”, czyli w prestiżowym gronie osób,
które – choć nie ukończyły jeszcze 30.
roku życia – stają się liderami w swoich
branżach. W tym samym roku został
uznany przez brytyjski think-tank Emerging Europe za najbardziej wpływowego
Europejczyka młodego pokolenia.
Najmłodszy profesor jest też laureatem
wielu nagród i wyróżnień, między innymi
przyznanej pod koniec lipca 2022 Nagrody
Województwa Małopolskiego „Polonia
Minor”, którą odebrał z rąk marszałka województwa Witolda Kozłowskiego i prze-

Archiwum CPiK

Najmłodszy profesor

Prof. Mateusz Hołda

wodniczącego Sejmiku Województwa
Małopolskiego prof. Jana Tadeusza Dudy.

W 2020 roku profesorem, w wieku 35 lat, został Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (do
tej pory pozostawał najmłodszym polskim profesorem). Wiosną 2022 roku nominację uzyskał 36-letni Paweł Chmielarz
z Politechniki Rzeszowskiej. W 2005 roku najmłodszym uczonym z tytułem profesora był 37-letni Marek Ogiela z Akademater
nr 235
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mii Górniczo-Hutniczej. Jesienią 2021 roku do grona młodych profesorów dołączyłalma
38-letni
Wojciech
Piątek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ŁW

100. rocznica urodzin prof. Aleksandra Krawczuka

Prof. Aleksander Krawczuk; Collegium Maius,
10 czerwca 2013

Uroczyste spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Aleksandra Krawczuka;
Sala Senacka Collegium Novum UJ, 6 czerwca 2022

Prezentem dla Jubilata od Wydziału
Historycznego było faksymile cymelium o bogach greckich ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej, które w 1585
roku naszej Uczelni ofiarowała królowa
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trud kształcenia pokoleń historyków
i popularyzację wiedzy o starożytności,
które są nie do przecenienia. Nazwał go
„współczesnym aojdą”, przedstawiającym mityczne i historyczne wydarzenia
z odległej przeszłości.
Profesor Krawczuk przez 29 lat był
również wykładowcą Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie (ówczesnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej) – pojawiły się więc życzenia także od społeczności Instytutu Historii i Archiwistyki
UP, które przekazała jego dyrektorka
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska,
profesor UP. Jubilat był także wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego. Za lata
współpracy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w imieniu
pracowników i studentów, podziękował
dr hab. Piotr Wróbel, profesor UJ. Przypomniał ogromną energię Profesora oraz
godną najwyższego podziwu pasję naukową i dydaktyczną, które wywarły ogromny
wpływ na środowisko Instytutu. Do dziś,

Anna Wojnar

Anna Jagiellonka. Następnie głos zabrał
uczeń prof. Aleksandra Krawczuka –
prof. Marek Wilczyński, który odczytał
okolicznościowe adresy Stowarzyszenia

Anna Wojnar

czerwca 2022, w wigilię 100. rocznicy urodzin prof. Aleksandra Krawczuka – długoletniego pracownika
Wydziału Historycznego, wybitnego
dydaktyka i znawcy dziejów antyku,
znakomitego popularyzatora wiedzy
o starożytności, odbyła się uniwersytecka uroczystość.
W Sali Senackiej Collegium Novum zgromadzili się przedstawiciele
władz Uniwersytetu Jagiellońskiego
z rektorem prof. Jackiem Popielem na
czele, członkowie kolegium dziekańskiego Wydziału Historycznego oraz
uczniowie i współpracownicy Profesora. Dziekan Wydziału Historycznego
prof. Stanisław Sroka przypomniał zasługi Aleksandra Krawczuka dla badań
nad antykiem, popularyzacji wiedzy
o tej epoce i wychowania wielu pokoleń
historyków. Najserdeczniejsze życzenia
od społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego rektor Jacek Popiel przekazał
dostojnemu Jubilatowi na ręce jego syna,
prof. Wojciecha Krawczuka.

Jerzy Sawicz

6

Prezes zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności prof. Marek Wilczyński przekazuje nagrodę Magistro Optimo dla Jubilata synowi prof. Wojciechowi Krawczukowi

Historyków Starożytności i Komisji
Filologii Klasycznej Polskiej Akademii
Umiejętności. Stowarzyszenie przyznało
prof. Krawczukowi nagrodę Magistro
Optimo, jako podziękowanie za wieloletni

przez swych uczniów, prof. Aleksander
Krawczuk inspiruje kolejne pokolenia do
podejmowania nowych wyzwań badawczych. Swoimi wspomnieniami z lat współpracy z Profesorem podzielił się też prof.

jego rozprawa doktorska Kolonizacja
sullańska (Wrocław–Kraków 1960) oraz
habilitacyjna Virtutis ergo. Nadania
obywatelstwa rzymskiego przez wodzów
Republiki (Kraków 1963). W roku 1962
opublikował książkę Gajusz Juliusz Cezar

kroju” na czele. Jego publikacje, programy
telewizyjne i spotkania z publicznością,
organizowane w różnych zakątkach Polski,
uczyniły go postacią powszechnie znaną.
W roku 1986 zdecydował się zaangażować w życie polityczne, obejmując
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Edward Dąbrowa. Przypomniał wyjątkową
erudycję swojego mistrza i jego zdolności
oratorskie. Na zakończenie spotkania głos
zabrał prof. Wojciech Krawczuk, który
w imieniu ojca podziękował za pamięć,
upominki i wiele ciepłych słów, które –
jak podkreślił – wiele znaczą dla Jubilata
i sprawiają mu ogromną radość.
Tego samego dnia o godzinie 16 w Instytucie Historii odbyła się okolicznościowa sesja naukowa, podczas której prelegenci przypomnieli obszary zainteresowań
prof. Aleksandra Krawczuka i jego imponujący dorobek, na który składa się blisko
40 książek i kilkaset artykułów. Przypomniano, że kilka pokoleń Polaków poznawało
świat antyczny dzięki jego publikacjom, ale
także z niezwykle popularnych programów
telewizyjnych z cyklu „Antyczny świat profesora Krawczuka”. Głos zabrali: dr Adrian
Szopa z Instytutu Historii i Archiwistyki UP
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Jakub Kuciak z Jagiellońskiego
Centrum Językowego oraz doktorzy Tomasz
Grabowski, Bartosz Kołoczek i Maciej Piegdoń z Instytutu Historii UJ.
Aleksander Krawczuk przyszedł na świat
7 czerwca 1922 w kamienicy przy Rynku
Głównym w Krakowie, jednak całe swoje
życie związał z Podgórzem. Tutaj ukończył
szkołę średnią – obecne IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W czasie okupacji należał do zgrupowania „Żelbet”
Armii Krajowej. Po wojnie studiował historię i filologię klasyczną na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W roku 1949 został asystentem prof. Ludwika Piotrowicza w Katedrze
Historii Starożytnej UJ. Na krótko podjął
pracę w dziale numizmatycznym Muzeum
Narodowego w Krakowie, by wkrótce na
stałe związać się z Uniwersytetem. Pracę
doktorską przygotował i obronił w roku
1960 pod opieką prof. Józefa Wolskiego.
Aż do przejścia na emeryturę w roku 1992
związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie – po Józefie Wolskim – kierował
Zakładem Historii Starożytnej.
Profesor Krawczuk zajmował się początkowo dziejami społecznymi republiki
rzymskiej. Tej tematyce poświęcone były

Upominek od władz Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Jubilata odbiera prof. Wojciech Krawczuk

– pierwszą polską biografię tej wybitnej
postaci. Monografia ta zapoczątkowała,
realizowaną przez całe późniejsze życie,
misję popularyzacji wiedzy historycznej.
Jego książki doczekały się kilku wydań
i były tłumaczone na wiele języków: arabski, bułgarski, czeski, estoński, litewski,
niemiecki, rosyjski, serbsko-chorwacki,
słowacki, węgierski, włoski. W roku 2008,
z inicjatywy włoskich uczonych, został
opublikowany w Bolonii przekład jego
rozprawy doktorskiej La colonizzazione
sillana. W ich przekonaniu monografia,
mimo upływu blisko 50 lat, zachowała
swoją dużą wartość naukową.
Profesor prowadził stałe cykle w kilku czasopismach, z najbardziej znanym
„Pocztem cesarzy rzymskich”, publikowanym od 1980 roku na łamach „Prze-

funkcję ministra kultury i sztuki, którą
pełnił przez trzy lata. W latach 1991–1997
był posłem na Sejm RP I i II kadencji. Pełnił funkcję prezesa krakowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich oraz prezesa
krakowskiego oddziału Fundacji Kultury
Polskiej.
Za osiągnięcia badawcze, popularyzację kultury klasycznej oraz twórczość
literacką był wielokrotnie nagradzany,
między innymi: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1997), złotym
medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria
Artis” (2009) czy Nagrodą Miasta Krakowa (1973).
Plurimos annos, Profesorze!

Justyna Gałuszka

Wydział Historyczny UJ

Piękny jubileusz jednego z najwybitniejszych
polskich prawników
bchody 90. rocznicy urodzin wybitnego polskiego prawnika ‒ prof.
Stanisława Waltosia rozpoczęły się
26 maja 2022 w murach Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Uroczystość poprowadził
rektor UJ prof. Jacek Popiel wraz z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji
UJ prof. Jerzym Pisulińskim. Laudację na
cześć Jubilata wygłosiła dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, profesor UJ.
Przedstawiła ścieżkę życiową Profesora
oraz zaprezentowała jego wkład w rozwój
polskiego prawa i polskiej kultury.
Słowa uznania dla dokonań Jubilata,
w imieniu polskich sędziów, przekazał
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław Zabłocki. W imieniu
środowiska muzealników podziękowania za całokształt pracy złożyła dr hab.
Dorota Folga-Januszewska, profesor
ASP w Warszawie. Podczas uroczystości
wręczono księgę pamiątkową, ofiarowaną
przez środowisko prawników, zatytułowaną W pogoni za rzetelnym procesem
karnym... (tytuł stanowił symboliczne
nawiązanie do autobiograficznej książki
Jubilata). Równocześnie prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej Przemysław Rosati
wręczył prof. Waltosiowi Wielką Odznakę „Adwokatura – Zasłużonym”. Profesor serdecznie podziękował wszystkim
gościom. Wspomniał też o nieobecnych:
Tego szczęścia, przeżycia tylu lat, nie
miało wiele osób bardzo mi bliskich,
znajomych i przyjaciół, ludzi, którym
niejedno zawdzięczam. Wymienił, między
innymi: Janusza Szwaję, Kazimierza Zastawnika, profesorów Teresę Eminowicz,
Kazimierza Grotowskiego, Franciszka
Ziejkę, Stanisława Grodziskiego, a także Adama Zagajewskiego, Krzysztofa
Pendereckiego, Stanisława Dziedzica,
Zofię Gołubiew, Jerzego Trelę oraz
Edwarda Skrętowicza, Mariana Filara,
Karola Modzelewskiego czy Stanisława
Salmonowicza.
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Prof. Stanisław Waltoś podczas swojego jubileuszu w auli Collegium Novum; 26 maja 2022

W dalszej części wystąpienia Profesor
odniósł się do trudnej sytuacji we współczesnym świecie, podkreślając zwłaszcza
tragizm wojny w Ukrainie: Uroczystość
dzisiejsza odbywa się w czasie przerażająco znaczonym mnożącymi się tragediami.
Zaledwie 250 kilometrów dzieli nas tu,
w Krakowie, od miejsca, w którym wojska
rosyjskie wykonują tak zwaną „specjalną
operację wojskową” w Ukrainie [...].
Jubilat nawiązał też do bieżącej sytuacji w kraju. Poruszył kwestie, które od
kilku lat są przedmiotem gorącej debaty
publicznej. Wyraził, między innymi,
opinię na temat kontrowersji związanych
z porządkiem prawnym w Polsce, a wśród
nich sporu z Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE) o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego czy wciąż
pogłębiającą się niewydolność wymiaru
sprawiedliwości, uderzającą w każdego
z nas [...]. Zwrócił uwagę na fakt, że
problematyka ta jest ogólnie znana i podawana do publicznej wiadomości, jednak

niewiele dzieje się w kierunku naprawienia sytuacji, choć istnieją instytucje, które
stoją na straży praworządności.
Profesor podzielił się refleksją, że
często w trudnych sytuacjach dużej części
społeczeństwa towarzyszy [...] obojętność,
lecz zakończył swój wywód optymistycznie: Wierzę jednak, że zawsze każde
zło dochodzi swego kresu. Potem dobro
zaczyna brać górę. Historia pełna jest na
to przykładów.
Uroczystość uświetnił koncert zorganizowany w murach Collegium Maius przez
Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie,
nad którym patronat honorowy objął prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
Jubileuszowe uroczystości kontynuowano 27 maja 2022 na Wydziale Prawa
i Administracji UJ, gdzie odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa
Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar
sprawiedliwości. Prawo i postępowanie
karne. W przedsięwzięciu wzięli udział
naukowcy oraz sędziowie z Niemiec,

W uroczystości wzięli udział, między innymi, (pierwszy rząd od lewej): rektor UJ
ubiegłych kadencji prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ prof. Tomasz Grodzicki,
wiceprezydent Krakowa dr hab. Andrzej Kulig, profesor UJ,
dr hab. Dorota Szumiło-Kulczycka, profesor UJ

W imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego prezent
prof. Stanisławowi Waltosiowi wręczył dr hab. Andrzej Kulig, profesor UJ

Goście zgromadzeni
w auli Collegium Novum

Z rąk prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego Profesor otrzymał
Wielką Odznakę „Adwokatura – Zasłużonym” wraz z okolicznościowym dyplomem

Moment wręczenia księgi pamiątkowej

Fot. Anna Wojnar

Prof. Stanisław Waltoś z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem, prorektorem UJ
prof. Dorotą Malec oraz wnukami Sebastianem i Tomaszem

Prof. Stanisław Waltoś z rodziną: żoną Dorotą, wnukami Tomaszem i Sebastianem,
synową Małgorzatą i synem Jakubem
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Wśród uczestników jubileuszu nie zabrakło również współpracowników,
uczniów i przyjaciół Profesora

Holandii, Danii, Litwy, Norwegii, Portugalii, Ukrainy oraz z Polski. Obecny
był także przedstawiciel OBWE. Łącznie
w obradach uczestniczyło ponad 80 osób.
Pierwszy panel poświęcony był zagadnieniom ogólnym, a wśród referentów znaleźli się prof. Stanisław Waltoś,
prof. Ewa Łętowska, prof. Paweł Wiliński
oraz prof. Piotr Hofmański. Przedstawili
wpływ stanów nadzwyczajnych (w tym
takich jak pandemia COVID-19) na
funkcjonowanie prawa karnego i procesu
wymierzania sprawiedliwości oraz zagrożenie, jak nieprawidłowo mogą one
być wykorzystane przez ustawodawcę do
osiągania zupełnie innych celów, a także
rozważanie, gdzie leżą granice możliwych
modyfikacji postępowania.
W drugiej części zaprezentowany
został wpływ pandemii COVID-19 na

Wystąpienie prof. Stanisława Waltosia zostało nagrodzone gromkimi brawami

Trzeci panel poświęcony był zmianom w prawie oraz w praktyce polskich
sądów. Profesor Radosław Olszewski
przedstawił problem zmian wprowadzonych w związku z pandemią w obszarze
środków przymusu, doc. UW Hanna
Gajewska-Kraczkowska przybliżyła problematykę wpływu pandemii na realizację
zasady jawności postępowań sądowych,
prof. Jerzy Skorupka zajął się problematyką ograniczenia zasady kolegialności
orzekania, a prof. Hanna Paluszkiewicz
zaprezentowała referat poświęcony
wpływowi pandemii na bieg terminów
w prawie i procesie karnym.

Podsumowania konferencji dokonała
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, profesor UJ. Patronat honorowy nad
konferencją objął prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław
Rosati. Konferencja została przeprowadzona we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Wymiarem
Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego,
OBWE, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sędziów, Stowarzyszeniem Sędziów
„Iustitia”, Okręgową Radą Adwokacką
w Krakowie oraz przy wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer.

DSK, Red.

funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych w różnych systemach
prawnych. Referaty wygłosili: sędzia
Sądu Okręgowego w Monachium Roland
Kempfle LL.M., sędzia Sądu Apelacyjnego i prezes Duńskiego Stowarzyszenia
Sędziów Mikael Sjöberg, prof. Marc de
Werd z Holandii oraz prof. Oksana Kaplina
z Uniwersytetu w Charkowie.
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Prof. Stanisław Waltoś
z małżonką Dorotą

Książka autorstwa prof. Stanisława Waltosia, stanowiąca zbiór esejów, które są zarówno wspomnieniami, jak i przemyśleniami Jubilata dotyczącymi, między innymi, tradycji akademickich, chochlików
drukarskich, uroczystości jubileuszowych czy momentu przejścia na emeryturę

Zasłużony dla rozwoju prawa i polskiej kultury
N

ze szkockiej rodziny MacIntoshów, a po
mieczu z Sas-Buszyńskich, nie pracowała
zawodowo, przekazała jednak Profesorowi
zamiłowanie i niezwykły talent do języków
obcych. Wojenne losy rzucały państwa
Waltosiów, kolejno, do Warszawy, Jasła,
Gorejowic, Lipnicy, Krakowa, aż wreszcie,
tuż po wojnie, do Dębicy. Tam też Stanisław
Waltoś ukończył gimnazjum. O poziomie
dębickiego gimnazjum niech zaświadczy
fakt, że w tym samym czasie uczniami byli
tam przyszły wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki (1933‒2020) i późniejszy
wybitny geograf i geolog prof. Leszek
Starkel (1931‒2021).
Stanisław Waltoś podjął studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które – pod opieką takich sław jak
Adam Vetulani, Władysław Wolter, Michał
Patkaniowski czy Konstanty i Stefan Grzybowscy – ukończył w roku 1954. Był to
niełatwy czas tak na studiowanie, jak i na
rozpoczynanie kariery prawniczej. Mimo
marzeń o aplikacji sędziowskiej prof. Waltoś
skierowany został do pracy w prokuraturze,
gdzie pełnił funkcję najpierw prokuratora
Prokuratury Rejonowej Miasta Krakowa,
a potem (od 1962 roku) radcy w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. Przez
pierwsze dwa lata uczęszczał, jako wolny
słuchacz, na seminaria prowadzone przez
prof. Władysława Woltera, a od roku 1956
– po opublikowaniu na łamach „Państwa
i Prawa” swojego pierwszego artykułu,

poświęconego krytycznej analizie projektu
części ogólnej kodeksu karnego – został
asystentem w Katedrze Postępowania
Karnego, kierowanej wówczas przez
prof. Mariana Cieślaka. Od tego momentu
kariera naukowa Stanisława Waltosia zaczęła nabierać tempa: w 1962 roku uzyskał
stopień doktora, a w roku 1968 stopień
doktora habilitowanego. Nieco wcześniej,
w 1964 roku, rozstał się ostatecznie z pracą
w prokuraturze, a swoją pozauniwersytecką uwagę skierował ku muzealnictwu,
angażując się w powstanie Muzeum Wesela
w bronowickiej Rydlówce. Muzealna pasja
miała odtąd stać się jego drugim życiem,
drugim powołaniem, równoległą ścieżką
kariery zawodowej.
W 1974 roku objął kierownictwo Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a trzy lata później
stanowisko dyrektora Muzeum UJ. Obie te
funkcje pełnił z jednakową pasją i zaangażowaniem przez kilkadziesiąt kolejnych lat.
Dodatkowo w latach 1997–2019 zatrudniony był na stanowisku profesora w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesorem nadzwyczajnym został
w roku 1979, profesorem zwyczajnym –
w 1987, w 2007 – członkiem rzeczywistym
PAN, a w 2008 – członkiem rzeczywistym
PAU. Lista tytułów honorowych, nagród
i wyróżnień dopełnia sylwetkę naukową
Profesora, czyniąc go jedną z najważniejszych postaci polskiej nauki prawa we

Fot. Karol Kowalik

iełatwo jest pisać o roli, jaką prof.
Stanisław Waltoś odegrał dla polskiej
nauki i kultury. Bogactwo jego dorobku
i osiągnięć musi przytłaczać każdego,
komu przychodzi się zetknąć z osobą Profesora. Sytuację utrudnia fakt, że sylwetka
prof. Waltosia była już wielokrotnie opisywana przy okazji różnych uroczystości,
najważniejsze to nadanie tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004), Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.
Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2007),
Uniwersytetu Warszawskiego (2011),
wręczenie medalu Merentibus, stanowiącego najwyższe odznaczenie Uniwersytetu
Jagiellońskiego, tylko wyjątkowo przyznawane własnym pracownikom (2001),
oraz uniwersyteckiego medalu Plus Ratio
Quam Vis (2007), nadanie tytułu profesora
honorowego UJ (2012) czy Nagroda im.
Aleksandra Gieysztora, przyznawana przez
Fundację Kronenberga przy banku Citi
Handlowym (2003). Już samo zestawienie
zaszczytów i tytułów, jakimi obdarzano
Profesora, dowodzi Jego szczególnej roli
i pozycji w świecie polskiej nauki.
Profesor Stanisław Waltoś urodził się
w 1932 roku w Stanisławowie, w rodzinie
nauczycielskiej. Dziadek Profesora, także
Stanisław, był nauczycielem w gimnazjum
we Lwowie, a ojciec, Tadeusz, nauczycielem w szkole zawodowej w Chorzowie.
Mama, Elma, pochodząca po kądzieli

Wieczorne spotkanie w auli Collegium Maius. Od lewej mecenas
Stanisław Kłys, prof. Stanisław Waltoś i rektor UJ prof. Jacek Popiel

Prezent od Naczelnej Rady Adwokackiej wręczył Profesorowi
prezes Przemysław Rosati
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Uroczystość uświetnił koncert zorganizowany w murach Muzeum UJ. Wystąpili: prof. Anna Polony, dr hab. Piotr Lato, profesor Akademii Muzycznej
w Krakowie, prof. Mariola Cieniawa (fortepian), prof. Robert Kabara, dr hab. Dorota Imiełowska (wiolonczela), sopranistka Iwona Socha,
Dmytro Hołowenko (gitara) oraz Joanna Bartkiewicz, Klaudia Borowiec, Julia Rusin i Agnieszka Szejdewik

współczesnym świecie. A przecież wypada
jeszcze choćby tylko wspomnieć o otrzymanych przez Jubilata odznaczeniach:
Krzyżu Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski (1998), złotym medalu „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis” (2005), Złotym
Medalu Muzeum Narodowego (2007), Złotym Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego
(2010), Nagrodzie im. Edwarda J. Wende za
szczególne dokonania na polu krzewienia
i poprawy kultury prawnej i realizację idei
państwa prawa (2010), Krzyżu Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski (2011) czy Medalu św. Krzysztofa,
przyznawanym przez Muzeum Krakowa.
W dorobku prof. Waltosia znajduje
się 418 opublikowanych pozycji, w tym
12 monografii, 10 podręczników, 20 redakcji naukowych, 146 artykułów opublikowanych w języku polskim, 52 artykuły
opublikowane w językach obcych – angielskim, niemieckim, francuskim, ale też
węgierskim, czeskim i słowackim, 33 glosy,
35 recenzji, 67 publikacji z zakresu historii
kultury i dalsze 43 pozycje o charakterze
popularyzatorskim.
Wspomnieć też trzeba o licznych wyjazdach naukowych Profesora. Wyprawy
te wiodły przez Uniwersytet Columbia,
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley,
Uniwersytet Connecticut w Hartford,
Uniwersytet DePaul w Chicago, uniwersytety w Augsburgu, Bonn, Bochum, Bremie, Budapeszcie, Erlangen, Edynburgu,
Frankfurcie nad Menem, Frankfurcie nad
Odrą, Freiburgu Bryzgowijskim, Giessen,
Halle, Kolonii, Londynie, Münster, Pescu,
Saarbrucken, Uppsali, Warwick, Trewirze...
Profesor wypromował setki magistrów,
kilkudziesięciu doktorów, wspierał i służył
radą dziesiątkom osób ubiegającym się
o stopień doktora habilitowanego czy tytuł
profesora. Pozostawał i pozostaje mentorem i opiekunem wielu z nas. Życiorys
i dokonania Profesora wystarczyłyby dla
co najmniej trzech naukowców, a każdy
z nich pozostawałaby mistrzem w swojej
dziedzinie.
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Suchy opis biograficzny nie oddaje
do końca wpływu, jaki prof. Stanisław
Waltoś wywarł na naukę procesu karnego
i muzealnictwa.
Pierwszym obszarem, wokół którego koncentrowały się zainteresowania
badawcze Profesora, było postępowanie
przygotowawcze. Poświęcił mu zarówno
doktorat (1963), zatytułowany Akt oskarżenia w procesie karnym, jak i habilitację
– Model postępowania przygotowawczego
na tle prawnoporównawczym. Obie pozycje
nagrodzone zostały w konkursie „Państwa
i Prawa”, odpowiednio jako najlepsza
praca doktorska i habilitacyjna. Dopiero
z dzisiejszej perspektywy ocenić można
znaczenie i rzeczywisty wpływ wyrażonych
wówczas postulatów na kształt obecnego
postępowania przygotowawczego. Bo tak
się złożyło, że o ile książka habilitacyjna
Profesora nie odegrała od razu – z przyczyn
ustrojowych – większej roli przy pracach
nad kodeksem postępowania karnego,
przyjętego w roku 1969, to wyraźnie widać
jej wpływ na kształt tego postępowania
przyjęty w kodyfikacji z 1997 roku. Wtedy
też stworzyły się warunki do uwzględniania
takich postulatów, zgłaszanych trzydzieści
lat wcześniej przez prof. Waltosia, jak
rozszerzenie gwarancji procesowych podejrzanego, postulat szerokiej kontroli sądowej
nad postępowaniem przygotowawczym czy
też postulat zwiększenia uprawnień pokrzywdzonego na tym etapie postępowania.
Drugim obszarem badawczym prof.
Waltosia był obszar zasad procesowych.
Od najwcześniejszego okresu naukowej
działalności jego zainteresowanie tą tematyką było bardzo wyraźne. W 1964 roku
ukazał się na łamach „Państwa i Prawa”
(nr 1) artykuł zatytułowany Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym. Zasada równości stron, a na łamach „Palestry”
(nr 10) – Problemy kontradyktoryjności
w procesie karnym. Kierowanie rozprawą.
W tamtych czasach, świeżo po odsunięciu
prokuratora od stołu sędziowskiego, pisanie
o zasadzie równości stron w procesie kar-

nym dowodziło nie tyle swoistej odwagi, co
wizjonerskiego spojrzenia na proces karny.
W 1997 roku ukazał się z kolei artykuł
Zasada domniemania niewinności a środki
masowego przekazu, łączący problematykę zasad procesowych z innym bardzo
istotnym nurtem zainteresowań Profesora.
Wiele uwagi w swoich badaniach poświęcił
także zasadzie prawdy materialnej, która –
do pewnego stopnia – podsumowana została
w autorskim opracowaniu Zasada prawdy
materialnej, zamieszczonym w III tomie
Systemu polskiego procesu karnego (2014).
Przywołać też wypada duże, interdyscyplinarne badania, prowadzone pod
kierunkiem prof. Waltosia, a zwieńczone
książką Świadek w procesie sądowym
(1985). Niewątpliwie pokłosiem badań
nad złożoną naturą świadka w procesie
karnym, a równocześnie trwałym wkładem
prof. Waltosia w polskie prawodawstwo
było doprowadzenie do uchwalenia w 1997
roku ustawy o świadku koronnym oraz
uregulowania w kodeksie postępowania
karnego z 1997 roku instytucji także świadka anonimowego.
Sporo uwagi w swojej działalności
naukowej Profesor poświęcał problemom
sprawozdawczości prasowej i jej związków z procesem karnym. Prace badawcze
w tym obszarze zwieńczone były badaniami
prowadzonymi we współpracy z przedstawicielami niemieckiej nauki prawa i opublikowane w monografii wieloautorskiej pod
redakcją Jubilata, a zatytułowanej Relacje
o przestępstwach i procesach w prasie
codziennej Niemiec i Polski (1997). Rozszerzone wydanie tej pozycji ukazało się
w Niemczech pod tytułem Kriminalberichterstattung in der Tagespresse in Deutschland und Polen. Podobnie jak w przypadku zainteresowań świadkiem, także
zainteresowania w obszarze zależności
pomiędzy prasą a postępowaniem karnym
miały wpływ na prawo stanowione: jest on
jednym z pomysłodawców art. 13 ustawy
Prawo prasowe, zakazującego wyrażania
w prasie twierdzeń przesądzających o winie

zyskuje nowych czytelników. Przytoczyć też
trzeba Owoce zatrutego drzewa. Procesy
i wydarzenia, które wstrząsnęły prawem
(1978), które stanowią znakomite połączenie
wnikliwej prawnej analizy badanego zjawiska z umiejętnością jego przedstawienia
w niebanalny, lecz przejrzysty sposób, na tle
historycznych wydarzeń. Książka ta z jednakowym zainteresowaniem odbierana jest
przez prawników teoretyków, prawników
praktyków i przez osoby, które z prawem
nie mają wiele wspólnego.
Wszystkie te walory posiada także jedna
z ostatnich monografii w dorobku Profesora:
Grabież ołtarza Wita Stwosza (2015), stanowiąca nie tylko doskonały przyczynek do
dysput naukowych o prawnej ochronie dóbr
kultury rabowanych podczas konfliktów
zbrojnych, ale równie znakomitą powieść,
przybliżającą historię i zagmatwane losy jednego z najcenniejszych dzieł sztuki w Polsce.
Szerokie zainteresowania historią kultury znalazły swoje odzwierciedlenie także
w dwóch innych pozycjach, adresowanych
nie tylko do naukowców, prawników, lecz
do ogółu społeczeństwa. To trzykrotnie
wznawiane Krajobrazy „Wesela” (pierwsze
wydanie w 1982 roku) oraz zbiór opowieści
Na tropach „Doktora Fausta” i inne szkice,
nagrodzony w konkursie Krakowska Książka Miesiąca (2004). I najnowsza książka,
której premiera zbiegła się w czasie z jubileuszem – Czy Profesor powinien mieć
psa, stanowiąca zbiór zabawnych, autoironicznych, a zarazem pełnych refleksji nad
otaczającym nas światem felietonów.
Profesor Stanisław Waltoś jest nie tylko
autorem książek, artykułów, opracowań.
Mało kto wie, że – jak na popularyzatora
wiedzy o prawie przystało – trafił też do

kultury masowej, zostając jednym z bohaterów książki Kasacja Remigiusza Mroza,
opisującej prawnicze zmagania niejakiej
Chyłki. Paradoksalnie, takie właśnie historie
świadczą o ponadprzeciętnej osobowości
Profesora, o jego wielkości i wpływie na
otaczający nas świat.
Równe 20 lat temu o prof. Stanisławie
Waltosiu pisał nieżyjący już dziś prof. Tomasz Grzegorczyk: Stanisław Waltoś należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych polskich procesualistów karnych,
a jego wkład w rozwój nauki procesu karnego oraz kształtowania ustawodawstwa
III Rzeczpospolitej w tym zakresie jest nie
do przecenienia*. Cóż można dodać do
tych słów po kolejnych 20 latach aktywności zawodowej Jubilata? Chyba tylko
tyle, że prof. Stanisław Waltoś należy bez
wątpienia do grona najwybitniejszych polskich osobowości, a jego wkład w rozwój
nauki, ustawodawstwa III Rzeczpospolitej
oraz kultury polskiej jest nie do przecenienia.

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Katedra Postępowania Karnego
Wydziału Prawa i Administracji UJ

Tekst laudacji wygłoszonej z okazji jubileuszu 90-lecia
prof. Stanisława Waltosia 26 maja 2022 w auli Collegium Maius. Jest to skrócona wersja tekstu opublikowanego w księdze dedykowanej Jubilatowi „W pogoni za rzetelnym procesem karnym”, wydanej pod
redakcją Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej (Warszawa 2022).
*

Cytat pochodzi z tekstu opinii przedstawionej przez
prof. Tomasza Grzegorczyka 26 maja 2004 podczas nadawania prof. Stanisławowi Waltosiowi doktoratu honoris
causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opublikowanej w: Stanisław Waltoś. Doktor honoris
causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 35.

Karol Kowalik

oskarżonego, zanim zapadnie wyrok sądu
I instancji, jak również zakazującego publikacji wizerunku uczestników toczącego
się postępowania, w tym oskarżonego, bez
uzyskania odpowiedniej zgody. Warto też
wspomnieć, że także przyjęty w kodeksie
postępowania karnego z 1997 roku kształt
definicji tajemnicy dziennikarskiej w dużej
mierze wytyczony był w oparciu o postulaty prof. Stanisława Waltosia, zgłaszane
jeszcze w 1993 roku w publikacji Prawo do
tajemnicy dziennikarskiej a dowód prawdy
na tle europejskich standardów ochrony
praw człowieka.
Największy wkład we współczesny
polski proces karny wiąże się jednak przede
wszystkim z instytucją porozumień procesowych: Profesor odegrał bardzo istotną rolę
podczas kodyfikowania zasad i warunków
dopuszczalności zarówno tak zwanego
skazania bez rozprawy, jak i dobrowolnego
poddania się karze.
Pozostając jeszcze w kręgu prawa i procesu karnego, nie sposób nie wspomnieć
o publikacjach o charakterze historycznym,
często przybliżającym korzenie określonych
instytucji prawnych lub przyczyny istotnych
przeobrażeń w procesie, a pisanych w sposób
popularyzatorski i przez to przyciągających
setki odbiorców, nie tylko w gronie prawników. W pierwszej kolejności wymienić tu
trzeba – wchodzący już zapewne do kanonu
literatury sensacyjnej – Pitaval krakowski,
obejmujący relacje ze słynnych procesów. To
jedna z pierwszych pozycji w dorobku prof.
Waltosia, wydana po raz pierwszy w 1962
roku, a napisana we współautorstwie z prof.
Stanisławem Salmonowiczem oraz prof.
Januszem Szwają. Do dziś Pitaval krakowski
doczekał się już sześciu wydań i nieustannie
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Rodzinne miasto prof. Franciszka Ziejki upamiętniło drugą rocznicę Jego śmierci

R

adłów – rodzinne miasto prof.
Franciszka Ziejki, rektora UJ
dwóch kadencji w latach 1999–2005,
pięknie uczciło drugą rocznicę Jego
śmierci. Podczas uroczystości, która
odbyła się 24 czerwca 2022, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radłowie nadano Jego imię. To nie
przypadek, że miejscy rajcy podjęli taką
decyzję. Franciszek Ziejka był bowiem
wybitnym radłowianinem i wielkim
przyjacielem ziemi radłowskiej, który
w rzeczonej bibliotece wielokrotnie
bywał i z którą ściśle współpracował,
a Jego zasługi dla Radłowa są ogromne.
Uroczystość, z licznym udziałem
rodzinny Profesora, rozpoczęła się od
mszy świętej odprawionej w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Radłowie
i sprawowanej w intencji Franciszka Ziejki
oraz niedawno zmarłego brata Profesora,
Jana Ziejki, w dniu jego imienin. Następnie przedstawiciele władz samorządowych
oraz rodzina i liczne grono znajomych
i przyjaciół Franciszka Ziejki z Krakowa,
Radłowa, Woli Radłowskiej i Suchej
Beskidzkiej udali się do biblioteki, gdzie
odbyła się główna część uroczystości.
Po oficjalnym powitaniu gości piszący te słowa przypomniał osobę prof.
Franciszka Ziejki z uwzględnieniem
jego dorobku naukowego oraz zasług nie
tylko dla Krakowa i Uniwersytetu, ale
przede wszystkim dla społeczności Radłowa. Tytuł tego wspomnienia, Rodem
radłowianin, sercem polonista, a talentem świata obywatel. Franciszek Ziejka
1940–2020, był parafrazą powszechnie
znanych słów Cypriana Kamila Norwida,
wypowiedzianych przez poetę nazajutrz
po śmierci Fryderyka Chopina. Franciszek
Ziejka był synem radłowskiej ziemi, który
pomimo wybitnej kariery naukowej i piastowania wielu godności nigdy nie zerwał
więzi ze środowiskiem, z którego wyrósł.
W swoich publikacjach książkowych oraz
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Archiwum rodzinne

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Wielki przyjaciel Radłowa

Prof. Franciszek Ziejka z żoną Marią w ruinach teatru rzymskiego w Płowdiwie (Bułgaria);
listopad 2000

Fragment wystawy fotograficznej poświęconej prof. Franciszkowi Ziejce, zorganizowanej
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie

tułowana Złota legenda chłopów polskich
były tak naprawdę ciągłym odkrywaniem
własnej tożsamości. Związki Franciszka
Ziejki z rodzinnym Radłowem wcale
nie osłabły, gdy robił zawrotną karierę
naukową i otrzymywał liczne godności na
Uniwersytecie. Wręcz przeciwnie – stały się
one o wiele bardziej intensywne. Profesor
zapraszany był na wszystkie większe uroczystości, jakie miały miejsce w Radłowie,
i pomimo swoich bardzo licznych obowiązków zawsze starał się w nich uczestniczyć.
Niekiedy wymagało to dużego wysiłku
organizacyjnego, a w wielu przypadkach
także przygotowania merytorycznego do

Archiwum rodzinne

licznych wywiadach prasowych
i artykułach bardzo często sięgał
do czasów swojego dzieciństwa
i wczesnej młodości, do lat
szkolnej edukacji najpierw w radłowskiej podstawówce, a potem
w sławnym Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, wskazując, jak wiele
zawdzięcza wszystkim tym wartościom, które wyniósł w rodzinnego domu i środowiska, które
go ukształtowało1. Jest rzeczą
znamienną, że pierwszy opublikowany przez siebie artykuł, gdy
jeszcze był studentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
poświęcił właśnie problemom
społecznym rodzinnej miejscowości.
Tekst zatytułowany O starym i młodym
Radłowie ukazał się w bardzo poczytnym
w tamtych czasach krakowskim tygodniku
„Wieści”, poświęconym problemom wsi.
Tematyka wsi pozostała w kręgu zainteresowań naukowych Franciszka Ziejki
także wtedy, gdy po ukończeniu studiów
zdecydował się pozostać na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybór tematyki badań
naukowych przez niego też był, zapewne,
nieprzypadkowy, bo jako chłopski syn
z większą łatwością dostrzegał kontekst
kulturowy własnych dociekań. Zarówno
jego rozprawa doktorska poświęcona obrazom – symbolom Wesela Stanisława Wyspiańskiego, jak i praca habilitacyjna zaty-

Franciszek Ziejka podczas promocji doktorskiej w auli Collegium Novum; 1971

publicznego wystąpienia, co zostało docenione i wdzięcznie zapamiętane przez
radłowskie środowisko. Nie sposób wymienić wszystko, co Radłów zawdzięcza
swojemu wybitnemu rodakowi, ale warto
zwrócić uwagę na te najważniejsze.
Profesor Franciszek Ziejka przypomniał i upowszechnił najstarsze, „bajeczne” dzieje Radłowa doskonałym esejem
Dziedzictwo Mieszkowych drużynników.
Kilka kart z dziejów Radłowa i ziemi
radłowskiej. Odwołując się do Karola
Bunscha2, stworzył poniekąd na nowo
postać rycerza Radło, jako założyciela
osady rycerskiej w puszczy nad brzegiem
Dunajca. Był pomysłodawcą, inspiratorem
i koordynatorem monumentalnej pracy
historycznej, jaką jest dwutomowe dzieło
Radłów i gmina radłowska, opracowane
przez zespół historyków pod redakcją
Feliksa Kiryka, a wydane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.
To, że od roku 2010 Radłów jest miastem, w dużej mierze także jest zasługą
prof. Franciszka Ziejki, który lobbował za
nadaniem praw miejskich tej historycznej
miejscowości. Wielokrotnie przy różnych
okazjach podkreślał miejskość Radłowa,
pierwotnie jako stolicy radłowskiego
klucza dóbr biskupów krakowskich, potem dawnej siedziby sądu powiatowego
i grodzkiego, a w czasach nam bliższych
– ośrodka oddziaływania na okolicę sławnego Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Radłowie.
Dzięki żmudnej pracy badawczej
odkrył zapomniane, a jakże ważne postaci związane z ziemią radłowską. Nie
tylko przypominał i upowszechnił zasługi
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Przemawia syn Profesora – mec. Dominik Ziejka

Tablica poświęcona byłemu rektorowi UJ prof. Franciszkowi Ziejce, znajdująca się w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Radłowie

Podczas uroczystości prof. Franciszka Ziejkę wspominali także, od lewej: Jego siostra Anna Pszczoła,
mąż siostrzenicy Profesora Józef Katra oraz kuzyn prof. Edward Mleczko

Fot. Anna M. Kędzior

Franciszka Gawełka, ale zebrał i przygotował do wydania obszerny wybór pism
tego przedwcześnie zmarłego etnografa.
Odświeżył pamięć o Franciszku Haburze
– pedagogu, literacie i tłumaczu literatury
klasycznej z Woli Radłowskiej, Janie Kraweckim z Radłowa i wielu, wielu innych
postaciach. Materialnym dziedzictwem
prof. Franciszka Ziejki jest pomnik Jana
Pawła II, wzniesiony na placu kościelnym. Jak dobitnie podkreślił jego autor
i darczyńca, prof. Czesław Dźwigaj, swój
dar dla Radłowa i parafii zdecydował się
przekazać przez szacunek i uznanie dla
swojego przyjaciela Franciszka. Z inicja-

Uczestnicy uroczystości w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie
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tywy sławnego badacza historii literatury
w 2008 roku posadzono Dąb Wolności
oraz dęby trzech wieszczów – jako swoiste
powtórzenie czynności wykonanej przed
stu laty (tamte pierwotne drzewa zostały,
niestety, wycięte).
Był prof. Franciszek Ziejka wielkim
przyjacielem Liceum Ogólnokształcącego
w Radłowie, a potem Szkoły Ponadgimnazjalnej utworzonej w jego miejsce.
Zawsze w ciepłych słowach wspominał
naukę w radłowskiej Alma Mater, szanował swoich profesorów, podkreślając
ich zasługi dla jego przyszłej edukacji.
Chętnie uczestniczył w najważniejszych
wydarzeniach z życia szkoły, takich jak
zorganizowana w roku 1992 uroczystość
przywrócenia imienia Tadeusza Kościuszki, jubileusz 60-lecia w roku 2005,
50-lecie matury i wielu innych. Na każdą

Od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Radłowa Piotr Kapera, szwagier Profesora Marek Kasprzycki,
kuzyn – prof. Edward Mleczko, szwagierka – Teresa Kasprzycka, prof. Jan Michalik, córka Profesora
dr Dagmara Darczuk, burmistrz miasta i gminy Radłów Zbigniew Mączka, syn Profesora Dominik Ziejka,
siostrzenica – Grażyna Katra, zastępca burmistrza Wiesław Armatys, mąż siostrzenicy – Józef Katra

własnymi wspomnieniami i refleksjami
związanymi z osobą patrona Miejsko-Gminnej Biblioteki w Radłowie. Głos
zabrała, między innymi, siostra Profesora,
Jego syn Dominik, kuzyn prof. Edward
Mleczko, mąż siostrzenicy Józef Katra,
a także przyjaciel Profesora – prof. Jan
Michalik. O zasługach prof. Franciszka
Ziejki dla środowiska krakowskiego i całej Małopolski mówiła członkini Zarządu
Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, o swoich relacjach z Profesorem
wspomniał też burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Uczestnicy uroczystości
zwiedzili specjalnie przygotowaną na tę
okazję wystawę zdjęć Profesora, wśród
których znalazły się również mniej znane
fotografie z archiwum rodzinnego. Dalsza

część uroczystości odbyła się w pobliskim
Miejskim Centrum Kultury, gdzie zorganizowano okolicznościowy koncert kwartetu
smyczkowego SunDay Quartet.
Wzruszająca, zwłaszcza dla najbliższych, uroczystość nadania imienia prof.
Franciszka Ziejki radłowskiej książnicy
nie będzie zapewne jedynym i ostatnim
akcentem upamiętniającym tę niezwykłą
postać, o czym zapewniali przedstawiciele
lokalnych władz.

Józef Trytek

były dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
1

2

Szerzej na ten temat w: F. Ziejka, Odkrywanie świata, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
Karol Bunsch (1898–1987) – autor powieści historycznej
Dzikowy skarb (1945), trylogii o Aleksandrze Wielkim,
powieści o czasach Jagiellonów i wielu innych.

Fot. Anna M. Kędzior

wizytę przygotowywał stosowny wykład,
przywoził prezenty w postaci własnych
publikacji. Profesor chętnie uczestniczył
także w ważnych uroczystościach miejskich
i gminnych, nadając im swoją obecnością
wyższą rangę. Był obecny, między innymi,
podczas odsłonięcia pomnika Bohaterów
Września 1939, poświęcenia budynku
gimnazjum czy uroczystości nadania miejscowości praw miejskich. Współpracował
z radłowskim kwartalnikiem „Radło” oraz
Miejsko-Gminną Biblioteką w Radłowie,
której przekazał wiele ważnych dokumentów oraz publikacji naukowych i czasopism. Uczestniczył, jako gość honorowy,
w pierwszym i drugim Zjeździe Radłowian,
podczas których prowadził panel dyskusyjny. Otaczał troską młodzież z Radłowa
pragnącą kształcić się na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Należy też podkreślić, że
zawsze pomagał bezinteresownie, pomny
własnej niełatwej drogi do sukcesu. Lista
zasług honorowego obywatela Radłowa
i patrona Miejsko-Gminnej Biblioteki
w Radłowie dla naszej małej ojczyzny jest,
oczywiście, zdecydowanie dłuższa. Czytając książki prof. Franciszka Ziejki, prawie
w każdej odnajdujemy jakiś radłowski
ślad – niekiedy jest to krótka wzmianka, ale
nierzadko cały rozdział poświęcony naszej
ziemi. Tak jest też w jego ostatniej książce,
wydanej w 2019 roku, Podróże pisarzy,
gdzie w ostatnim rozdziale zamieścił esej
Król Władysław Jagiełło w Radłowie.
Po przypomnieniu licznych zasług
Profesora odczytano uchwałę Rady Miejskiej Radłowa z 17 lutego 2022, nadającej
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radłowie imię prof. Franciszka Ziejki,
a następnie odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową. Kilkoro spośród zaproszonych gości zdecydowało się podzielić

Zasługi prof. Franciszka Ziejki dla społeczności Radłowa przypomniał podczas uroczystości Józef Trytek, były dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie

Rodzina prof. Franciszka Ziejki z burmistrzem Radłowa Zbigniewem Mączką
i zastępcą burmistrza Wiesławem Armatysem
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Observo ergo sum – pamięć i rozwój
Z

Tadeusz Banachiewicz w swoim mieszkaniu

ty), przedstawiono najnowsze dokonania
pracowników OA UJ w astronomii optycz-

nej oraz wizję przyszłych badań
w tej dziedzinie. Tematy wystąpień konferencyjnych dotyczyły
osiągnięć prof. Banachiewicza,
a także historii stacji astronomicznej na Lubomirze i krakowskiej
astronomii, obserwacji gwiazd
zmiennych i galaktyk oraz współczesnych badań planetoid i komet.
Następnego dnia po sesji,
odbywającej się na Wydziale
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, odprawiona
została msza święta w kościele
na Skałce w intencji prof. Tadeusza Banachiewicza, a następnie
uczestnicy udali się do Obserwatorium Astronomicznego na
Lubomirze.
Konferencji towarzyszyła
wystawa przedstawiająca życie
i pracę prof. Tadeusza Banachiewicza na zachowanych fotografiach. Znalazły się tam, między
innymi, zdjęcia z uroczystości
przejęcia w 1953 roku od wojska
Fortu „Skała” w celu ulokowania
tam Obserwatorium Astronomicznego UJ. Wyeksponowano
również pierwsze numery „Rocznika Astronomicznego Obserwatorium
Astronomicznego” oraz „ActAstronomi-

Fot. Archiwum Obserwatorium Astronomicznego UJ

okazji przypadających
w 2022 roku dwóch rocznic: 140. rocznicy urodzin prof.
Tadeusza Banachiewicza oraz
100. rocznicy założenia stacji
astronomicznej na Lubomirze,
28 maja 2022 w Krakowie odbyła
się konferencja naukowa zorganizowana przez Obserwatorium
Astronomiczne UJ oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova. Profesor
Tadeusz Banachiewicz, pełniący
w latach 1919–1954 funkcję
dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ, był astronomem,
matematykiem i geodetą, twórcą
rachunku krakowianowego, inicjatorem programu obserwacji
gwiazd zmiennych zaćmieniowych oraz pomysłodawcą badań
radioastronomicznych w Krakowie. Dokładnie 100 lat temu,
w 1922 roku, właśnie z inicjatywy
prof. Banachiewicza powstała
stacja astronomiczna na Łysinie
(Lubomirze), gdzie Lucjan Orkisz
odkrył pierwszą „polską” kometę.
Podczas konferencji, oprócz
przypomnienia sylwetki i dorobku
prof. Banachiewicza, mówiono
także o odkryciach dokonanych w stacji
na Lubomirze (gwiazdy zmienne i kome-

Prof. Tadeusz Banachiewicz, zdjęcie zrobione w Collegium Śniadeckiego,
przy ul. Kopernika 27; Kraków, lata 40.– 50. XX wieku
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Uroczystość podpisania aktu przejęcia Fortu „Skała”
przez Uniwersytet Jagielloński; 1953

Archiwum Obserwatorium Astronomicznego UJ

Archiwum Obserwatorium Astronomicznego UJ

ca” – czasopism powstałych z inicjatywy
prof. Banachiewicza, wybrane publikacje
Profesora oraz liczne prace poświęcone
jego działalności zawodowej, jego kalendarzyki i notesiki, a także zawiadomienie
o złożeniu prochów prof. Banachiewicza w Krypcie Zasłużonych na Skałce
i klepsydra pogrzebowa. Znaczna część
wystawy została poświęcona historii stacji
obserwacyjnej na Lubomirze.
Więcej informacji na temat konferencji, której pomysłodawcą był prof. Jerzy
M. Kreiner, można znaleźć na stronie
internetowej: http://www.oa.uj.edu.pl/
banachiewicz2022/index.html

Dorota Antosiewicz

Sarkofag prof. Tadeusza Banachiewicza w Krypcie Zasłużonych na Skałce

Karolina Jurusik

Obserwatorium Astronomiczne UJ

Stara leśniczówka na Lubomirze – stacja astronomiczna
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tadeusz Banachiewicz stoi w środku

Karolina Jurusik

Prof. Tadeusz Banachiewicz podpisuje akt przejęcia Fortu „Skała”
przez Uniwersytet Jagielloński; 1953

Uczestnicy konferencji Observo ergo sum. Pamięć i rozwój; 28 maja 2022
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Niewiasty z pastorałami
istoria Uniwersytetu Jagiellońskiego
zawiera karty związane z różnymi
grupami etnicznymi i narodowościami.
Jedną z nich są polscy Ormianie, którzy
tu studiowali i wykładali. Byli wśród nich
koryfeusze polskiej nauki, jak Jan Dominik
Jaśkiewicz – chemik, geolog i mineralog,
czy Walerian Bogdanowicz – prawnik,
obaj z końca XVIII wieku. Pochodzili
najczęściej z południowowschodnich
kresów dawnej Polski: ze Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Stanisławowa, Kut.
Ku tamtym stronom i ku wspomnieniu
Ormian w dziejach Polski prowadzi otwarta
12 sierpnia 2022 w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ramach tegorocznej
edycji projektu „Cracovia Sacra” wystawa
pod tytułem Kobiety pod znakiem krzyża:
ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich
duchowość. Dotyczy klasztoru żeńskiego,
który istniał od schyłku XVII do drugiej
połowy XX wieku. Przygotował ją zespół
muzealny pod kierunkiem dwóch kuratorek, Jolanty Pollesch i Joanny Sławińskiej,
a wsparło finansowo miasto Kraków oraz
– merytorycznie i finansowo – Ośrodek
Badań nad Kulturą Ormiańską PAU. Eksponaty tylko w części pochodzą ze zbiorów
Muzeum UJ. Większość wypożyczyła
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian
Polskich w Warszawie, a także muzea, biblioteki i archiwa państwowe oraz kościelne
Warszawy, Krakowa, Sandomierza i Wrocławia, kolekcjonerzy prywatni i klasztory
– benedyktynek w Wołowie i Krzeszowie,
benedyktynów w Tyńcu, dominikanów
i zmartwychwstańców w Krakowie.
Ormianie pojawili się na ziemiach polskich mniej więcej w tym samym czasie,
w którym powstał krakowski uniwersytet,
o kilkanaście lat wcześniej. Gdy pod
koniec lat 40. XIV wieku król Kazimierz
Wielki przyłączył do swego państwa
Księstwo Rusi Halickiej jako dziedzictwo po zmarłym bezpotomnie kuzynie,
urządzając nową prowincję, zaczął do niej
sprowadzać nowych osadników i wprowadzać nowe prawo miejskie. Miało to
zwiększyć jej wartość ekonomiczną. I tak,
Lwów został ulokowany na prawie mag-
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Fot. Konrad K. Pollesch. Ze zbiorów Fundacji Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie

H

Marianna Ksawera Nersesowiczówna
(1625–1710), ksieni w latach 1701–1710

Helena Fortunata Spendowska (1669–1751),
ksieni w latach 1710–1751

deburskim (1356), a w królewskim akcie
lokacyjnym znalazło się zobowiązanie
monarsze także dla Ormian, którzy, jeżeli
w nim zamieszkają, będą mogli żyć w nowej ojczyźnie zgodnie z własną kulturą.
Ogłoszenie tej gwarancji poprzedziła wizyta w Polsce ormiańskiego arcybiskupa
katolickiego Zachariasza z Artazu (1354).
Napływ osadników ormiańskich, głównie
z Krymu, był na tyle duży, że pojawiła się
konieczność wydania dla nich osobnego
aktu prawnego. Tylko niektórzy z nich
byli bowiem katolikami i mogli urządzić
swe życie wspólnotowe we Lwowie wraz
z innymi wyznawcami swej religii – Polakami, Niemcami, Włochami. Większość
wyznawała chrześcijaństwo narodowe,
podlegające władzy katolikosów rezydujących wtedy w Sis w Królestwie Armenii
cylicyjskiej, a potem w Eczmiadzynie
w Armenii zakaukaskiej. Dla ich biskupa
Grigora król wydał w 1357 roku osobny
przywilej, zgodnie z którym uzyskali całkowitą wolność wyznania i organizowania
się w autonomicznej gminie o charakterze
religijno-etnicznym.
Zestawienie kresowej fundacji wspólnoty ormiańskiej we Lwowie z krakowską
fundacją uniwersytecką (1364) pozwala
uzmysłowić sobie znaczenie rządów Ka-

zimierza Wielkiego dla dziejów Polski
w ich długim trwaniu. Rola Uniwersytetu
jest dobrze znana, bo wciąż aktualna, ale
wkład Ormian, czyli niebywały rozwój
handlu orientalnego i jego konsekwencje
w postaci orientalnej reorientacji kulturowej między XV a XVIII wiekiem, został
nieco wyparty ze świadomości Polaków.
Jednak i w tym drugim przypadku dalekosiężne skutki decyzji króla Kazimierza
wciąż w nas trwają w postaci dziedzictwa
nazywanego umownie sarmackim.
Wystawa w Muzeum UJ, którą można
oglądać do 12 listopada 2022, przypomina
o tym historycznym procesie. Poświęcona
jest jednak tylko jednemu wątkowi: kobietom. I dzięki temu ujawnia inne jeszcze
zawikłania przeszłości, porządkując nasze
wyobrażenia o społeczeństwie dawnej
Polski i roli w nim kobiet oraz napływowych kultur. W ten sposób odnosi się do
dylematów dnia dzisiejszego, do debaty
o uchodźcach, często mieszającej nieuzasadnione obawy z naiwnymi nadziejami,
do postulatów ambitnych feministek, burzących czasami mury, które tak naprawdę
już wieki temu obalono.
Ormianie w dawnej Polsce byli najczęściej uchodźcami z dwóch imperiów:
perskiego i tureckiego, krępujących ich

Fot. Konrad K. Pollesch. Ze zbiorów Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie

Magdalena Benedykta Manczukiewiczówna
(1690–1757), ksieni w latach 1751–1757

Marianna Alojza Augustynowiczówna
(1696–1772), ksieni w latach 1757–1772

Magdalena Rypsyma Matiaszewiczówna
(1707–1789), ksieni w latach 1772–1789

Gertruda Ksawera Teodorowiczówna
(1732–1796), ksieni w latach 1791–1796

Barbara Weronika Piramowiczówna
(1744–1827), ksieni w latach 1796–1827

Marianna Kolumba Nedejówna (1758–1835),
ksieni w latach 1827–1835

Anna Ludwika Krzysztofowiczówna (1781–1843),
ksieni w latach 1839–1843,
mal. Jan Piotr Łuczyński

Rozalia Kajetana Popowiczówna-Sarkisiewiczówna
(1805–1893), ksieni w latach 1845–1893,
mal. Ludomir Koehler

Joanna Alojza Janowiczówna (1850–1927),
ksieni w latach 1895–1927,
mal. Janusz Rybałtowski
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Pisemna przysięga ksieni Rozalii Kajetany Popowiczówny-Sarkisiewiczówny; 1845,
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie: f.475, op. 1, spr. 634, k.38

obyczaju kobiety były niemal w pełni
poddane władzy męskiej. W rodzinach
żyły pod rozkazami swych ojców lub braci. Przechodząc po zawarciu małżeństwa
z jednej rodziny do innej, zmieniały to
podporządkowanie tylko personalnie, na
rzecz mężów. Zasady dziedziczenia majątku i dysponowania nim również zostały
zachowane takie jak w prawie ormiańskim.
Także i te Ormianki, które wybierały życie
w dziewictwie jako mniszki, nie przestawały podlegać tradycyjnym normom.
Nad ich konwentami (istniały takie we
Lwowie, Kamieńcu Podolskim i Jazłowcu) władzę trzymali starsi gminni, czyli
nadal mężczyźni. Oczywiście, wybranie
tej drogi życiowej umożliwiało odegranie
bardziej znaczącej roli społecznej niż ta
spełniana w rodzinach przez matki, żony
i siostry. Mniszki ormiańskie zajmowały
się bowiem sprawami świątyń, w których
modliła się cała wspólnota. Co więcej,
Kościół ormiański zachował starożytną
Ze zbiorów Teresy Znamierowskiej

byt, a czasami prześladujących. W Polsce
uzyskali możność swobodnej egzystencji
w każdym wymiarze – nie tylko ekonomicznym, ale też religijnym i prawnym.
Oczywiście, państwo polskie nie zrezygnowało ze sprawowania rozsądnej kontroli nad przybyszami. Prawo ormiańskie
zostało przetłumaczone na język urzędowy
(łaciński), skrupulatnie przejrzane przez
prawników królewskich i zatwierdzone
(1519) dopiero po upewnieniu się, że nie
stoi w sprzeczności z normami polskimi.
Ormiańskie gminy samorządowe i ich
sądy zostały zlikwidowane przez Austrię
po rozbiorze Polski.
Tak więc, ormiańskie mniszki, o których opowiada wystawa, wywodziły się
ze społeczności, która nawet w otoczeniu
odmiennym kulturowo posiadała prawne
gwarancje przestrzegania swych tradycyjnych norm i obyczajów, o odległej
genezie, przywiezionych z poprzedniej,
orientalnej, ojczyzny. W ormiańskim
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funkcję diakonis, czyli żeńskiej posługi
duszpasterskiej. Mniszki, które otrzymały
z rąk biskupa święcenia diakońskie, mogły
tłumaczyć prawdy wiary innym kobietom
i towarzyszyły posługom sakramentalnym
świadczonym przez kapłanów względem
kobiet. Z terenu Polski znane są nazwiska
dwóch takich Ormianek, które w XVII
wieku pełniły funkcje diakonis: Ryspymy
Spendowskiej z Jazłowca i Marii Bohosówny z Kamieńca Podolskiego.
Prawo prawem, ale obyczaje kierują się
swoją naturą. Młode Ormianki wychowane
w Polsce zaczęły przejawiać ambicje inne
niż ich matki – imigrantki. Wzorowały się
na swych polskich rówieśnicach, i to nie
tylko pod względem ubioru. Pod koniec
wieku XVI wśród lwowskich Ormian praktykował zawód kupiecki młody gdańszczanin, Martin Gruneweg. Ukształtowany
w kulturze niemieckiej, bardzo odmiennej
od obyczajowości miasta położonego na
przeciwległym krańcu Polski, był obserwatorem wyczulonym na specyfikę obyczajową swych gospodarzy. Zapisał rozmowę
pomiędzy ormiańskim ojcem i jego córką,
która domagała się dostępu do polskich
książek. Na ojcowskie zakazy odpowiedziała buntowniczym i celowo przesadnym
zarzutem, że sprowadzają ją one do pozycji
kobiet islamu, a przecież żyje w innym już
społeczeństwie, które nie zmusza do ukrywania się pod zasłoną hidżabu.
Przyjęcie przez Kościół ormiański
w Polsce unii z Kościołem katolickim
w XVII wieku spowodowało nie tylko
zmianę jurysdykcyjną. W stosunkach
religijnych polskich Ormian wzmógł się
odtąd wpływ wzorców łacińsko-polskich.
To właśnie ten nowy kontekst kościelny
w połączeniu z ewolucją obyczajową spowodował powstanie we Lwowie klasztoru
mniszek ormiańskich, które w miejsce
tradycyjnych zasad, dziedziczonych przez
wieki po generacjach swych poprzedniczek, wybrały nowe, zachodnie, czyli
regułę benedyktyńską. Jej polska wersja,
przygotowana wiek wcześniej przez wielką reformatorkę zakonu benedyktynek
w Polsce matkę Magdalenę Mortęską
z Chełmna, została przetłumaczona na
język ormiański przez ojca jednej z mniszek i stała się podstawą nowej formacji.
Konieczne okazały się papieskie dyspensy
i zatwierdzenia, a także przezwyciężenie
oporów starszych ormiańskich, niechętnie wydzielających pieniądze na budowę
klasztoru odpowiadającego nowemu,
prestiżowemu statusowi mniszek. Żyły

Ostatnia ksieni Elekta Orłowska,
z nauczycielami i uczennicami szkoły żeńskiej
przy klasztorze benedyktynek ormiańskich;
Lwów, 1931

ormiańskiego, zarządzając swym życiem
i majątkiem. Już nie tylko posługiwały
w katedrze, sąsiadującej z ich klasztorem. W wieku XVIII uznanie wiernych
budziła ich kapela instrumentalno-wokalna, prezentująca sakralną muzykę
ormiańską, polską i włoską (bo ta była
wtedy szczególnie modna). Prowadziły
też pensję dla ormiańskich panien z Polski, Siedmiogrodu, Krymu i Mołdawii.
W wieku XIX zasłynęły z publicznej
szkoły dla dziewcząt, odznaczającej się
wysokim poziomem edukacji i szerokimi
horyzontami, przy zachowaniu szacunku
dla norm moralnych. Szkoła ta wychowała
tysiące młodych Polek, Ormianek, Niemek, Rusinek i Żydówek. I to wychowała
nie tylko do życia rodzinnego, ale też do
ważnych ról publicznych. Można mnożyć
tego przykłady, wspomnijmy tu choćby
dwa: Marceliny Sembrich-Kochańskiej
– diwy Metropolitan Opera w Nowym
Jorku, i Krystyny Moszumańskiej-Nazar
– wybitnej kompozytorki, rektor Akademii
Muzycznej w Krakowie.
Tak działo się aż po 12. ksienię, którą
została w 1928 roku pierwsza na tym
stanowisku Polka – Elekta Orłowska.
Była ona jednocześnie ksienią ostatnią,
gdyż po zmianie wschodniej granicy Polski konwent przeniósł się, podobnie jak
polscy Ormianie, w nowe granice. Osiadł
najpierw w Lubiniu w Wielkopolsce,
gdzie w 1954 roku zmarła ksieni Elekta
Orłowska, a ostatecznie w Wołowie na
Śląsku. Tam dziedziczki tradycji „panien
Ormianek” mają swój klasztor do dziś,
ale już w obrządku łacińskim. Z obrządku
ormiańskiego zrezygnowały w latach 60.
XX wieku, gdyż nowe powołania były
już wyłącznie polskie. Ostatnia zakonnica
Ormianka zmarła w 1984 roku.
Ze Lwowa mniszki przywiozły do
Wołowa 11 portretów swych ormiańskich

Fot. Karol Kowalik / Muzeum UJ

one uprzednio w bardzo skromnych warunkach, zadowalając się okazjonalną
jałmużną. Wiele było innych jeszcze
przeciwności i „zamieszania wielkiego”,
a Ormiankom, które tworzyły zręby nowego zakonu, „oczy we dnie i w nocy prawie
od łez nie wysychały” – jak czytamy w ich
kronice. Podczas kilkuletniego nowicjatu
władzę nad rodzącym się konwentem
sprawowali już nie starsi ormiańscy, lecz
kobieta – ksieni łacińskich benedyktynek
we Lwowie. Wreszcie biskup ormiański
Deodat Nersesowicz, ówczesny administrator diecezji lwowskiej, uznał, że czas
nadzoru ze strony benedyktynek polskich
minął i jego rodaczki dojrzały do pełnej
samodzielności, także względem władzy
innych kobiet o odmiennej etniczności.
Pod koniec stycznia 1701 roku zjawił się
w klasztorze wraz z arcybiskupem Wartanem Hunanianem. Nieco wcześniej, „dla
poratowania zdrowia”, z Jarosławia zjechała jego siostra Marianna, benedyktynka
łacińska. Wątpliwe, aby zbieżność obu
wydarzeń była przypadkowa. I zasiedli na
elekcję ksieni [...], przeczytawszy regułę,
po starszemu szły panny zakonne wszystkie po jednej przed urząd ten duchowny,
dobrowolne swoje dodawały głosy [...], aż
do ostatniej. Zgodnie głosując, mianowali
pannę Mariannę Nersesowiczównę. Nowa
ksieni otrzymała benedykcję z rąk biskupa
w katedrze ormiańskiej „z wielkim nabożeństwem, kazaniem i napływem gości”
– podaje ta sama kronika.
W tych okolicznościach mniszki ormiańskie uzyskały emancypację w formie
tak pełnej, jak to było wówczas możliwe.
Własna – ormiańska – ksieni, obierana
przez nie same, kierowała ich klasztorem
według reguł, które były nowatorskie:
niezależnie od rodzin, starszych gminnych,
innych zgromadzeń zakonnych, pod religijnym jedynie zwierzchnictwem biskupa

Wernisaż wystawy, od lewej: prezes PAU prof. Jan
Ostrowski, dziekan Wydziału Historycznego UJ prof.
Stanisław Sroka, pierwszy wicewojewoda małopolski
Ryszard Pagacz, dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof
Stopka; 12 sierpnia 2022

ksień, wizerunek malarski 12. ksieni –
Elekty Orłowskiej nigdy nie powstał.
Część z tych portretów przetrwała na
klasztornym strychu, zwinięta w rulon
przez blisko 70 lat. Odnalezione i przekazane Fundacji Kultury i Dziedzictwa
Ormian Polskich, która opiekuje się pamiątkami po Kościele Ormian polskich,
zostały wszystkie wspaniale odrestaurowane przez konserwator Jolantę Pollesch
i są prezentowane jako centralna część
wystawy w Collegium Maius. Towarzyszą
im ormiańskie księgi i szaty liturgiczne,
relikwiarze, obrazy święte, brewiarze
i drobne przedmioty życia codziennego
z lwowskiego konwentu, portrety ormiańskich biskupów oraz eksponat wyjątkowy
– obraz Modlitwa w stepie pędzla Józefa
Brandta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, który powstał pod sam
koniec wieku XIX i nie jest zazwyczaj
eksponowany. Przedstawia scenę nocnej
modlitwy Ormian, wygnanych z Kamieńca Podolskiego po zajęciu tej kresowej
twierdzy przez Turków w 1672 roku.
W centrum obrazu artysta przedstawił
mniszki ormiańskie, klęczące przed wizerunkiem Matki Boskiej.
Wystawa posiada też ciekawą oprawę muzyczną. Jest nią hymn ku czci
św. Rypsymy, męczenniczki ormiańskiej
z IV wieku, która uważana była za patronkę konwentu lwowskiego. Oryginalny tekst, napisany w wieku XVIII przez
polsko-ormiańskiego poetę religijnego,
Gabriela Andrzeja Kasparowicza, śpiewa
według zrekonstruowanej melodii trio
żeńskie z zespołu Piwnica św. Norberta.
O dziejach ormiańskich mniszek opowiada
obszernie monografia zbiorowa przygotowana z okazji wystawy pod tytułem
Niewiasty z pastorałami. Portrety ksień
klasztoru benedyktynek ormiańskich we
Lwowie: historia, konteksty, konserwacja,
wydana przez krakowską oficynę Księgarnia Akademicka.

Andrzej A. Zięba

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
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Budowanie uniwersytetu przyszłości
– aspekty prawne działalności Una Europa
U

Zrzeszenie skupia 11 uniwersytetów
europejskich, które umiejętnie łączą proces dydaktyczny z intensywną działalnością naukową. Powstało w odpowiedzi na
inicjatywę Komisji Europejskiej z roku
2017, w ramach pilotażowego programu
European Universities Initiative, zorientowanego na integrację kształcenia akademickiego i badań poprzez utworzenie
ponadnarodowych grup skupiających
uniwersytety zlokalizowane w różnych
częściach Europy.
Realizacja przedsięwzięć podejmowanych przez Una Europa możliwa jest dzię-

ki finansowemu wsparciu uzyskanemu
w ramach projektu „1Europe”. Projekt ten,
jako jeden z pierwszych 17 europejskich
programów pilotażowych, wybrany został
przez Komisję Europejską w 2019 roku
i jest współfinansowany z grantu Erasmus+, uzupełniając środki, które wnoszą
uczelnie partnerskie. Stanowi impuls do
inicjowania przedsięwzięć, które przyczyniają się do osiągania długoterminowych
celów, jakim jest tworzenia europejskiego
uniwersytetu przyszłości. Już w 2019
roku podjęto współpracę uniwersytetów
partnerskich, która obejmuje kluczowe

https://www.una-europa.eu/stories/global-challenges-global-solutions-una-europa-week-in-helsinki

niwersytet Jagielloński jest członkiem międzynarodowego zrzeszenia funkcjonującego pod nazwą
Una Europa. Działalność zrzeszenia
koordynują: Zgromadzenie Ogólne
(General Assembly), Komitet Wykonawczy (Executive Committee) i Rada
Dyrektorów (Board of Directors).
Uniwersytet Jagielloński reprezentowany jest w Radzie Dyrektorów przez
prof. Stanisława Kistryna, pełnomocnika rektora UJ ds. Una Europa (w latach
2012–2020 prorektora UJ ds. badań
naukowych i funduszy strukturalnych).

Grupowe zdjęcie uczestników Una Europa Week w Helsinkach
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Stinne Vognas

Spotkanie Komitetu Sterującego programu Una-Her-Doc, Doctoral Training Cluster oraz Legal Cluster

się z innymi grupami tematycznymi, na
przykład z Doctoral Training Cluster czy
Self-Steering Committee of Una-Her-Doc,
celem omówienia aspektów prawnych
podejmowanych działań.
W ostatnim czasie znaczącym sukcesem Legal Cluster było skonstruowanie
formuły prawnej umożliwiającej finalizację umowy, której przedmiotem jest
realizacja wspólnego kursu MOOC AI
in Society. Umowa została podpisana
podczas wydarzenia Una Europa Week,
odbywającego się w Helsinkach w dniach

30 maja – 3 czerwca 2022. 2 czerwca 2022
w Helsinkach miało też miejsce oficjalne
wydarzenie inaugurujące AI in Society
MOOC. W jego ramach odbyła się dyskusja Czy jesteś gotowy na życie ze sztuczną
inteligencją? Dyskusja umożliwiła prezentację treści kursu MOOC, który pozwala
uczącym się na zrozumienie tematyki
sztucznej inteligencji i jej wpływu na otaczający nas świat, związanych z tym szans
i pojawiających się wyzwań. Kurs MOOC
AI in Society daje – zarówno studentom,
jak i profesjonalistom – możliwość posze-

An Huts

obszary tematyczne: Cultural Heritage,
Data Science and Artificial Intelligence,
European Studies, One Health oraz Sustainability.
Udział Uniwersytetu Jagiellońskiego
w zrzeszeniu Una Europa jest niezwykle
istotny dla rozwoju Uczelni, umożliwia
bowiem podejmowanie różnorodnych
działań, których celem jest jej umiędzynarodowienie i stworzenie atrakcyjnej oferty
dla kandydatów, studentów i doktorantów.
Projekt „1Europe” zakłada realizację
wspólnych programów kształcenia studentów i doktorantów, prowadzących do uzyskiwania przez nich międzynarodowych
certyfikatów naukowych. W wymiarze
edukacyjnym projekt ma na celu reformowanie edukacji i procesu nauczania,
aby dostosować uczelnie do dzisiejszych
i przyszłych wyzwań. Ważnym założeniem jest, by studenci i doktoranci mieli
możliwość dostępu do interdyscyplinarnej,
transnarodowej i integracyjnej edukacji,
zgodnej z aktualnymi potrzebami. Istotnym celem projektu jest także budowanie
wspólnot pracowników i studentów, tak
aby inicjatywy i pomysły przerodziły
się w realne działania i funkcjonujące
programy.
Powiązana z projektem „1Europe” jest
także inicjatywa, której założeniem jest
stworzenie ogólnoeuropejskiego standardu
służącego do wdrażania wspólnych innowacyjnych formatów kształcenia i mobilności (Joint Innovative Formats – JIFs).
JIFs będą rozwijane w taki sposób, aby
można było je adaptować w innych dyscyplinach naukowych oraz instytucjach.
Realizacja tych ambitnych zadań koordynowana jest przez kilka międzynarodowych zespołów tematycznych, zwanych
klastrami. Jednym z nich jest klaster prawny (Legal Cluster), któremu przewodniczy
Alicja Nowakowska z Zespołu Radców
Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Legal Cluster zrzesza doświadczonych
prawników – reprezentantów uniwersytetów partnerskich, którzy tworzą ramy
prawne dla wszystkich przedsięwzięć
sieci. Jego członkowie opracowują i redagują teksty umów, synchronizując je
z regulacjami prawnymi obowiązującymi
w poszczególnych krajach i na uczelniach.
Koordynują także wdrażanie procedur
zawartych w umowach dotyczących inicjatyw podejmowanych przez Una Europa.
Spotkania odbywają się cyklicznie w formie zdalnej, przynajmniej raz w miesiącu.
Ponadto Legal Cluster często spotyka

Spotkanie stacjonarne 2 czerwca 2022 w Helsinkach
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rzenia wiedzy na temat sztucznej inteligencji, a także praktycznego jej zastosowania,
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
prawnych, etycznych i politycznych1.
Podczas spotkań w Helsinkach reprezentanci Uniwersytetu mieli okazję
wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami uniwersytetów partnerskich
Una Europa oraz porozmawiać o wielu
złożonych problemach, związanych z planowanymi przedsięwzięciami2. W trakcie
wydarzenia odbyło się także wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego programu
Una-Her-Doc, Doctoral Training Cluster
oraz Legal Cluster, podczas którego omawiane były szczegóły współpracy w ramach
drugiej edycji programu Una-Her-Doc
oraz planowanego wspólnego programu
doktorskiego na poziomie międzynarodowym – Joint PhD in Cultural Heritage.
Projekt ten jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Uniwersytet Paris 1
Panthéon-Sorbonne i zakłada stworzenie
nowatorskiego programu doktorskiego na
poziomie europejskim. Na spotkaniu reprezentanci uczelni członkowskich wypowiadali się na temat regulacji obowiązujących
w poszczególnych krajach i podobieństw
w sposobie kodyfikacji zagadnień, ale też
dyskutowali o potencjalnych przeszkodach
z nich wynikających. Omawiane były postępy w negocjacjach dotyczących umów
bilateralnych, zawieranych pomiędzy
uczelniami w zakresie realizacji programów

doktorskich, we współpracy w ramach już
funkcjonującego programu Una-Her-Doc.
Obecnie trwają intensywne prace nad
kolejnymi przedsięwzięciami. Procedowane są umowy dotyczące Lifelong Learning
Certificate czy Una Europa Micro-Credential in Sustainability. Legal Cluster zajmuje
się ponadto tworzeniem, weryfikowaniem
i analizą dokumentów dotyczących programu BAES – Bachelor in European Studies.
Prace koncentrują się, między innymi, na
wypracowaniu zasad wspólnego podejścia
do niewłaściwego postępowania studenta,
wspólnych regulacjach egzaminacyjnych
oraz zasadach kształcenia. Dokumenty te
są niezbędne, aby studia licencjackie, na
które pierwszy nabór okazał się wielkim
sukcesem, mogły, zgodnie z harmonogramem, rozpocząć się już w najbliższym
roku akademickim – 2022/2023.
Podejmowane dyskusje, zarysy koncepcji, a także stworzone przez reprezentantów
Uniwersytetu propozycje zyskują realne
kształty i przeradzają się w funkcjonujące
programy, szkolenia i kursy, które znacząco
wzbogacają ofertę edukacyjną Uniwersytetu. Co więcej, porównywanie obowiązujących regulacji, próby synchronizacji
– często zupełnie różnych, a niejednokrotnie sprzecznych – porządków prawnych
obowiązujących w krajach uniwersytetów
partnerskich stanowią ogromne wyzwanie,
ale są także niezwykle satysfakcjonujące,
gdyż dzięki wspólnym wysiłkom udaje się

stworzyć ramy formalnoprawne umożliwiające realizację głównych zadań merytorycznych zrzeszenia Una Europa i budowę
fundamentów europejskiego uniwersytetu
przyszłości.
Zaznaczyć należy, że zrzeszenie stale
się rozwija i intensyfikuje współpracę
pomiędzy uczelniami partnerskimi, co
zyskuje również uznanie Komisji Europejskiej. Dowodem tego jest niezwykle
wysoko oceniony wniosek Una Europa
dotyczący współfinansowania projektu
Una Universitas, którego pozytywną ocenę
otrzymano w lipcu tego roku. Dodatkowa
perspektywa finansowa pozwoli na realizację kolejnych inicjatyw, które stanowić
będą nowe wyzwania, także natury prawnej. Członkowie Legal Cluster podchodzą
do nich z dużym entuzjazmem i doceniając
dotychczasowe sukcesy – cieszą się na
dalsze zacieśnianie więzi pomiędzy uczelniami partnerskimi.

Wiktoria Pomykalska

Dział Rekrutacji na Studia
Centrum Wsparcia Dydaktyki

Istnieje możliwość zapisania się na kurs MOOC poprzez
stronę internetową: https://ai-in-society.mooc.fi
2
Na spotkaniu Legal Cluster na przełomie maja i czerwca
2022 Uniwersytet Jagielloński reprezentowały: Alicja Nowakowska (jako przewodnicząca Legal Cluster) i Anna
Durbas z Zespołu Radców Prawnych UJ oraz Wiktoria Pomykalska z Działu Rekrutacji na Studia Centrum
Wsparcia Dydaktyki UJ.
1

Wymiana doświadczeń pracowników administracji
uniwersytetów Una Europa
Z

wiązek 11 europejskich uniwersytetów
Una Europa to unikatowe przedsięwzięcie dążące do stworzenia uniwersytetu
przyszłości oraz prawdziwie europejskiego środowiska międzyuczelnianego.
Wspólnotę budują studenci, pracownicy
naukowi oraz pracownicy administracyjni. Studenci i pracownicy naukowi mają
wiele możliwości skorzystania z różnego
rodzaju programów, grantów i stypendiów
– pracownicy administracyjni często są
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pomijani w tego rodzaju inicjatywach. Uważa się (często
sami pracownicy administracyjni również są tego zdania), że
praca ta nie wymaga szczególnego
doskonalenia kwalifikacji, nabywania nowych umiejętności oraz że nie ma w niej
miejsca na rozwój zawodowy.
Dlatego też należy docenić, że w ramach konsorcjum Una Europa powstał program „Live My Life”, skierowany właśnie

do pracowników administracyjnych. Uczestnicy programu
łączeni są w międzyuczelniane
tandemy zgodnie z zakresem
ich odpowiedzialności zawodowej.
W ramach tandemów odbywały się kilkudniowe wizyty na uczelniach na zasadzie
formuły job shadowing polegającej na
obserwowaniu i towarzyszeniu w pracy.
Poprzedzone były trzema spotkaniami
on-line wszystkich uczestników projektu.

Od lewej: Grit Rothe
i Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Projekt „Live My Life” ma na celu
międzynarodową integrację pracowników
administracyjnych, umożliwienie wymiany
doświadczeń zawodowych, ukonstytuowanie się świadomości tej grupy zawodowej.
Kolejna edycja programu planowana
jest na rok akademicki 2022/2023. O tym,
że warto w nim uczestniczyć, świadczą relacje naszych pracowników, którzy wzięli
w nim udział w tym roku.

Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Wydział Prawa i Administracji UJ

wyjazdem do Berlina, a także ze studentami z naszego wydziału, którzy w przyszłym
roku spędzą tam rok w ramach wymiany
programu Erasmus.
Bardzo polecam udział w programie
„Live My Life” innym pracownikom
administracyjnym naszego Uniwersytetu.
Uczestnictwo poszerza horyzonty, umożliwia spojrzenie z innej, szerszej perspektywy na własną pracę i, last but not least,
pozwala na poznanie wspaniałych ludzi.

Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Freie Universität Berlin
W ramach programu „Live My Life”
spędziłam cztery dni na Wydziale Prawa
Freie Universität Berlin w dziale współpracy międzynarodowej. Moja „partnerka” – Grit Rothe, okazała się świetną,
niezwykle zaangażowaną w swoją pracę
osobą. Poznałam tajniki funkcjonowania
jej jednoosobowego działu. Szczególnie
interesowało mnie, w jaki sposób tamtejszy
wydział prawa koordynuje współpracę
z uczelniami spoza Unii Europejskiej.
Spotkałam się również z dziekanem ds.
współpracy międzynarodowej oraz profesorami zainteresowanymi współpracą
z naszym wydziałem.
Przekonałam się, że wyzwania i problemy, z którymi spotykamy się w pracy,
są bardzo podobne; omówienie ich z Grit
pomogło w rozwiązaniu wielu z nich. Poszerzyłam również sieć moich kontaktów
zawodowych; jeden z profesorów poznanych w Berlinie uczestniczył już w konferencji organizowanej na Wydziale Prawa
i Administracji UJ.
Z ciekawostek, moją uwagę zwrócił
fakt, że Freie Universität Berlin kładzie
bardzo duży nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju. Pracownicy są tam
zachęcani do używania zrównoważonych
środków transportu, uniwersytecka stołówka serwuje głównie dania wegańskie
i wegetariańskie.
Po kilku tygodniach Grit przyjechała do
Krakowa. Była pod ogromnym wrażeniem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego historii
i pięknej dzielnicy uniwersyteckiej. Wzięła
również udział w Europe Day – wydarzeniu
organizowanym corocznie na Wydziale
Prawa i Administracji UJ, gdzie podczas
swojej prezentacji przedstawiła możliwości
uczestnictwa w programach międzynarodowych na Freie Universität Berlin.
Spotkała się również z wieloma profesorami i doktorantami zainteresowanymi

Uniwersytet Complutense w Madrycie
Ciudad Universitaria – na tym właśnie
przystanku madryckiego metra codziennie
w czasie roku akademickiego wysiadają
tysiące studentów zmierzających na zajęcia. Po jednej stronie ulicy mieszczą
się Facultad de Medicina, Facultad de

Piotr Rapciak

Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Podczas tych spotkań można było wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących
grupy zawodowej Higher Education
Professionals oraz wyzwań i nowych
możliwości związanych z tym zawodem.
W pierwszej edycji programu wzięło
udział 56 pracowników administracyjnych
z ośmiu uniwersytetów należących do
konsorcjum Una Europa. Najwięcej, bo
aż 13, z Uniwersytetu Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. 12 osób przybyło z Uniwersytetu w Edynburgu, siedem z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cztery z Uniwersytetu
w Helsinkach, trzy z Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz dwie z Uniwersytetu w Bolonii.
Grupą najliczniej reprezentowaną
byli specjaliści od komunikacji i PR
(22 osoby). W programie wzięli udział także
pracownicy bibliotek (18 osób), specjaliści
ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju
(10 osób) oraz pracownicy dbający o kontakt z absolwentami (dwie osoby).

Uniwersytet Complutense
w Madrycie

Odontologia i Facultad de Farmacia,
a także uniwersytecki ogród botaniczny.
Nieco dalej, po drugiej stronie znajdziemy
Facultad de Ciencias de la Informacion.
Wydziały te i ogród odwiedziłem jednak
nieco później, moim pierwszym celem
było bowiem Biuro Programu Alumni.
To właśnie tu miałem dowiedzieć się, jak
wyglądają kontakty z absolwentami na
Uniwersytecie Complutense w Madrycie.
Na co dzień współpracuję z absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem
członkiem Alumni Network Working Group
działającej w ramach Una Europa. Dzięki
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zwykle bogatej historii i codziennego funkcjonowania. Miałem okazję odwiedzić kilka
z 26 wydziałów – oprócz tych już wspomnianych także Wydziału Sztuk Pięknych
i Wydziału Filozoficznego. Duże wrażenie
pozostawiła wizyta w Bibliotece Historycznej
Marqués de Valdecilla i połączonym z nią
audytorium, w którym odbywa się wiele
oficjalnych uroczystości i wydarzeń.

Piotr Rapciak
Biuro Karier UJ

Uniwersytet w Edynburgu
W dniach 8–13 czerwca 2022 miałem
przyjemność uczestniczyć w wymianie
zorganizowanej w ramach programu Una
Europa „Live My Life”, którego celem jest
umożliwienie ekspertom, profesjonalistom
w swoich dziedzinach, wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą z partnerami
z innych uczelni europejskich.

brary Research Support. Zespół Dominica
zajmuje się szeroko pojętą komunikacją
naukową, zarządzaniem publikacjami
naukowymi, zarządzaniem danymi badawczymi, otwartym dostępem do badań
i publikacji, zarządzaniem prawami autorskimi oraz tworzeniem repozytorium
instytucjonalnego i systemu CRIS (Current
Research Information System). Jego zakres
obowiązków jest w dużej mierze zbieżny
z zadaniami, które ja wykonuję na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W trakcie spotkań poznałem wspaniałych ludzi (również Polki i Polaków
pracujących w bibliotece uniwersyteckiej
i mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii). Dowiedziałem się wielu ciekawych
rzeczy na temat funkcjonowania biblioteki
i wsparcia, jakiego zespół Dominica udziela naukowcom i studentom. Okazało się
też, że wiele zadań wykonujemy podobnie.
Przykładowo, nasze repozytoria działają

Leszek Szafrański

projektowi „Live My Life” miałem okazję
z bliska przyjrzeć się działaniom związanym z realizacją programu Alumni na jednej z największych hiszpańskich uczelni.
Zespół odpowiedzialny za realizację
programu ma biuro w budynku leżącym
tuż obok kompleksu sportowego, na który
składają się boiska, korty tenisowe, korty
do niezwykle popularnego w Hiszpanii
padla (najkrócej można go określić jako
połączenie tenisa i squasha) oraz otwarta
pływalnia. Sport, a także muzyka to dwa
niezwykle istotne elementy, które są nieodłączną częścią życia na Uniwersytecie
Complutense. Odbywają się tu liczne zawody, festiwale i inne wydarzenia. W niektórych mogą uczestniczyć również absolwenci. Dzięki programowi Alumni mogą
oni również korzystać, między innymi,
z zasobów bibliotecznych Uniwersytetu czy
ze wspomnianych obiektów sportowych.
Dotyczy to osób, które zdecydują się na
opłacenie specjalnej karty absolwenta
(roczna opłata to obecnie 30 euro). Przez
pierwsze dwa lata po zakończeniu studiów
absolwenci zwolnieni są z tej opłaty.
Zespół programu Alumni koordynuje
działania związane z komunikacją z absolwentami, rejestracją i weryfikacją
osób chcących otrzymać kartę, a także
prowadzeniem platformy internetowej
dla absolwentów, która spełnia nie tylko
rolę informacyjną, ale posiada również
część społecznościową, mającą na celu
umożliwienie wszystkim zarejestrowanym
wzajemnej komunikacji i podejmowania
działań networkingowych.
Od kilku lat również Biuro Karier UJ
(Centrum Wsparcia Dydaktyki) prowadzi
program współpracy z absolwentami.
Koncentruje się on na działaniach w zakresie wsparcia studentów naszej Uczelni
w wejściu na rynek pracy. Nasi absolwenci są mentorami, prowadzą szkolenia,
uczestniczą w dyskusjach, webinarach.
Komunikacja z absolwentami prowadzona
jest przede wszystkim na profilu Uniwersytetu Jagiellońskiego w portalu LinkedIn
oraz poprzez stronę internetową alumni.
uj.edu.pl
Spotkania z przedstawicielami Biura
Programu Alumni były doskonałą okazją
do rozmowy na temat bieżącej współpracy
z absolwentami, dzisiejszych działań, planów
związanych z rozwojem tych kontaktów, wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi
praktykami.
Pobyt w Madrycie był także szansą na
poznanie samego uniwersytetu, jego nie-

Biblioteka Uniwersytetu w Edynburgu

Celem mojego wyjazdu był Edynburg. Miasto bardzo piękne, urzekające
wspaniałymi zabytkowymi budowlami,
a w szczególności królującym nad miastem
spektakularnym zamkiem i przepięknymi
ogrodami. To w Edynburgu pisała powieści
o Harrym Potterze Joanne Rowling i na
każdym niemal kroku można zaopatrzyć
się w pamiątki związane z magią.
Uniwersytet w Edynburgu i biblioteka główna zlokalizowane są w centrum
miasta, więc zarezerwowałem sobie hotel
w ich pobliżu, dzięki czemu miałem blisko
zarówno do tymczasowego mojego miejsca
pracy, jak i głównych zabytków miasta.
Podczas wyjazdu poznawałem pracę
Dominica Tate’a, kierownika działu Li-

na takich samych systemach i, podobnie
jak w Polsce, co kilka lat w Wielkiej
Brytanii odbywa się ewaluacja jednostek
naukowych na poziomie krajowym. Ciekawostką jest, że publikacje naukowe, żeby
mogły brać udział w ewaluacji, muszą być
zdeponowane w uczelnianych repozytoriach w otwartym dostępie.
Pobyt na uniwersytecie w Edynburgu
był wspaniałym doświadczeniem i przywiozłem do Krakowa wiele nowych pomysłów, które staram się realizować w bieżącej pracy w Bibliotece Jagiellońskiej.

Leszek Szafrański

Oddział Zbiorów Cyfrowych
Biblioteka Jagiellońska

Przedstawiciele czterech dyscyplin – psychologii, pedagogiki, nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii wraz z laudatorami i rektorem UJ
prof. Jackiem Popielem; aula Collegium Maius, 14 czerwca 2022

Adam Koprowski

Promocja habilitacyjna osób, którym tytuły przyznały Rada Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Rady Dyscyplin: Nauki
Fizyczne i Astronomia; 28 czerwca 2022

Jerzy Sawicz

Doktorzy habilitowani dwóch dyscyplin – nauk prawnych i nauk o zarządzaniu
i jakości; 23 czerwca 2022

Jerzy Sawicz

Anna Wojnar

Rektor UJ i laudatorzy w otoczeniu doktorów habilitowanych, którym tytuły
nadały Rada Wydziału Filozoficznego i Rada Dyscypliny Filozofia;
14 czerwca 2022

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Uroczyste promocje habilitacyjne na UJ

Doktorzy habilitowani, którym tytuły nadała Rada Wydziału Farmaceutycznego oraz Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne; 28 czerwca 2022

Rektor UJ i laudatorzy w otoczeniu doktorów habilitowanych, którym tytuły
nadały Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Rada
Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji; 23 czerwca 2022
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Jubileuszowy tort

W

tów, prowadzi spotkania popularyzujące
naukę i wiele innych.
Centralnym punktem obchodów była
uroczysta gala, która miała miejsce 8 maja
2022 w auli Collegium Nowodworskiego
przy ul. św. Anny. Wydarzenie zgromadzi-

Mateusz Lelek

maju 2022 roku Towarzystwo
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego świętowało jubileusz 30-lecia.
Program obchodów obfitował w wiele interesujących przedsięwzięć, które zaplanowano na cały miesiąc. Celem wydarzenia

było zaznaczenie obecności Towarzystwa
w przestrzeni Uniwersytetu i zaoferowanie
doktorantom interesujących form spędzania wolnego czasu. Przez cały maj odbywały się spotkania o różnorodnej tematyce,
którymi Towarzystwo mocno podkreśliło
swoją obecność na gruncie Uczelni.
Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało założone
w 1992 roku, wtedy też przyjęty został
jego pierwszy statut. Od tamtego czasu
cele organizacji nie uległy zmianie, zmieniły się natomiast drogi dążenia do nich.
TD UJ podejmuje działalność na wielu
płaszczyznach: reprezentuje doktorantów
przed władzami Uczelni, uczestniczy
w przyznawaniu świadczeń z zakresu
pomocy socjalnej, przydziela miejsca
w akademikach, organizuje szkolenia,
spotkania towarzyskie i zajęcia sportowe,
wspomaga finansowo badania doktoran-
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ło niemal setkę gości, a wśród nich: władze
Uniwersytetu, obecnych członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów, byłych i obecnych
pracowników Biura TD UJ, reprezentantów komisji, przedstawicieli samorządów
doktoranckich funkcjonujących na innych
polskich uczelniach. Obecny był także
przewodniczący Krajowej Reprezentacji
Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski.
Nie zabrakło również byłych prezesów
i byłych członków z różnych okresów
działalności. W imieniu władz rektorskich
przemawiali prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum, oraz
prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds.
dydaktyki.
Podczas gali zaprezentowano krótką
historię Towarzystwa, wysłuchano też
okolicznościowego słowa pierwszego
prezesa – dr. hab. Marka Bernackiego,
profesora ATH, a także obecnej prezes TD
UJ – mgr Anny Wójtowicz. Stworzyło to
interesujący dialog na temat przeszłości
organizacji, jej początków – i jej teraźniejszości. Zaproszony zespół jazzowy
nadał spotkaniu piękną oprawę i wprawił
obecnych w miły nastrój.

Dominika Kurda

Poprzednia prezes TD UJ Anna Wójtowicz (w środku) i prorektor UJ prof. Armen Edigarian
oraz byli prezesi TD UJ
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30-lecie Towarzystwa Doktorantów UJ

Uczestnicy Salonu Gigantów wraz z jury konkursu

Gala stanowiła idealny moment do
podsumowań i podziękowań, dlatego też
w trakcie spotkania wręczono nagrody
„Zasłużony dla Towarszystwa Doktorantów UJ”. Wręczenie każdej statuetki
poprzedzone było laudacją. Z grona
pracowników naukowych uhonorowani
zostali: prof. Stanisław Kistryn, dr hab.
Elżbieta Bilska-Wodecka, profesor UJ,
oraz dr Monika Stawicka. W kategorii
pracownik administracyjny nagrodę
otrzymały Elżbieta Krąż oraz Małgorzata
Wojciechowska. Rada TD UJ postanowiła
również przyznać nagrodę w kategorii
specjalnej – otrzymała ją Wioletta Pugacewicz.

z niebios. Kult jednostki w Korei Północnej
z perspektywy religioznawstwa kognitywnego, oraz Aleksandry Różańskiej (studia
doktoranckie w Instytucie Psychologii
UJ) – Umiejętność dostosowywania się
do nowych okoliczności z perspektywy
psychologii.
Elementem obchodów była też wycieczka terenowa w ramach cyklu „TlenUJ”,

do wykorzystania na stoiskach promocyjnych UJ, gdzie można zakupić produkty
sygnowane herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczestnicy każdego jubileuszowego
wydarzenia otrzymali okolicznościowe
gadżety z elementami identyfikacji wizualnej upamiętniającej 30 lat funkcjonowania
Towarzystwa Doktorantów UJ.

Podczas jubileuszu Komisja Kultury
TD UJ zorganizowała na terenie Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ kino plenerowe,
które wpisało się w szersze przedsięwzięcie – Doktorancki Klub Filmowy. W czasie
seansu zaprezentowano poruszający obraz
Wszystko za życie (Into the Wild).
Równie ciekawym wydarzeniem była
wycieczka poza Kraków – do Garlicy
Murowanej, gdzie zwiedzano winnicę
„Garlicki Lamus”, prowadzoną przez
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zapoznano tam uczestników z problematyką
uprawy winorośli w Polsce.
W Auditorium Maximum zorganizowano Salon Gigantów: czyli finał i podsumowanie Salonów Naukowych z roku
akademickiego 2020/2021 – jednego
z ważniejszych przedsięwzięć Towarzystwa Doktorantów. Salony Naukowe stanowią rodzaj konkursu, w którym prezentowane są publicznie kilkunastominutowe
wystąpienia, mające na celu przybliżenie
prowadzonych przez doktorantów badań
z różnych dziedzin. Nagrodę Kapituły
Salonów oraz drugie miejsce w ramach
nagrody publiczności zdobyła Julia Ząber
(Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, kierunek chemia) za swoją
prezentację Synteza małocząsteczkowych
inhibitorów PD-1/PD-L1 w immunoterapii
nowotworowej. Nagrodę publiczności uzyskał Łukasz Fiedeń (studia doktoranckie
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej WGiG UJ) za wystąpienie Czym
do pracy? Jak na wakacje? Uczestnicy
Salonów mieli ponadto okazję wysłuchania wystąpień: Romana Husarskiego
(studia doktoranckie w Instytucie Religioznawstwa UJ) – Generał, który zszedł

Mateusz Lelek

Pozostałe przedsięwzięcia

Członkowie Rady i Zarządu Towarzystwa Doktorantów z Wiolettą Pugacewicz, wyróżnioną w kategorii
specjalnej nagrody „Zasłużony dla TD UJ”

który oferuje doktorantom wycieczki po
mieście lub poza miasto (dotychczas udało
się zorganizować wycieczki na Turbacz i do
Ojcowskiego Parku Narodowego). Tym
razem celem był spacer połączony ze zdobywaniem kopca Piłsudskiego oraz kopca
Kościuszki i zwiedzaniem odnowionej
ekspozycji w Muzeum Kościuszkowskim.
Było to ważne wydarzenie zwłaszcza dla
doktorantów z zagranicy, którzy mieli
okazję poznać życie i dokonania bohatera
Polski i Stanów Zjednoczonych.
Piszący te słowa zorganizował też
wizytę w Muzeum UJ, połączoną ze
spacerem po dzielnicy uniwersyteckiej,
a członkini Rady TD UJ, Małgorzata Śliż,
przygotowała spacer przyrodniczy po Ruczaju oraz wyjście do Centrum Edukacji
Przyrodniczej.
Wyjątkowe spotkanie odbyło się także
w klubie Prominent. Tam doktoranci mieli
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
w interaktywnym quizie. Zwycięzcy
otrzymali nagrody w postaci voucherów

Formą podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do sprawnej organizacji wydarzeń jubileuszowych, była
uroczysta kolacja. W wydarzeniu wziął
udział prorektor UJ ds. dydaktyki prof.
Armen Edigarian.
Jubileusz jest dla członków Towarzystwa powodem do dumy – ale to jedynie
wycinek jego bogatej działalności i historii. Aby uwiecznić trzydziestoletnią
działalność TD UJ, zostaną zgromadzone
wspomnienia i dokumenty związane z pracą członków Towarzystwa.
Towarzystwo Doktorantów UJ serdecznie zaprasza wszystkich chętnych
do włączenia się w jego działalność.
Różnorodność realizowanych tam przedsięwzięć sprawia, że każdy może czuć się
potrzebny.

Maciej Wcisło

prezes Towarzystwa Doktorantów UJ

Więcej informacji na stronach:
https://doktoranci.uj.edu.pl/historia_tduj
https://doktoranci.uj.edu.pl/-zasluzeni2
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HistoriUJemy
Wszystko zaczęło się od beczki z piwem, czyli słów kilka o przygotowaniach do studiów

P

oczątek roku akademickiego w życiu
studenta wiąże się nie tylko z nowymi
wykładami, nauką i kolejnymi książkami
do przeczytania. To również kilka kwestii
organizacyjnych, z którymi zmierzyć musieli się już pierwsi żacy. Co znajdowało
się na studenckiej liście „to do” w dawnych
wiekach i jak wyglądała organizacja roku
akademickiego?
Sakiewką potrząśnij

Dzisiaj podczas rejestracji na Uniwersytet Jagielloński kandydat musi wpłacić
85 złotych wpisowego. Na początku XVI
wieku na Uniwersytecie Krakowskim
opłata wstępna wynosiła 8 groszy polskich. Co można było za to kupić? Posłużmy się „studenckim przelicznikiem”
– piwem. Jego miary i ceny różniły się
w zależności od okresu, a także od pochodzenia i gatunku napoju. Upraszczając,
można przyjąć, że za 8 groszy scholar był
w stanie zakupić wówczas w Krakowie
80–160 litrów zwyczajnego piwa (pół lub
całą beczkę tego trunku).
Wpisany w 1491 roku do metryki uniwersyteckiej Mikołaj Kopernik uiścił całość
kwoty. Jednak już jego brat Andrzej oraz
wielu innych kandydatów wpłacało tylko
część. Chociaż zgodnie z uczelnianymi
przepisami opłaty należało dokonać jeszcze przed przystąpieniem do zajęć, wielu
próbowało się od niej „wymiksować”, nie
wpisując się do uniwersyteckich rejestrów.
W tej sprawie interweniował nawet sam
król Zygmunt August. Taryfą ulgową objęto
biedniejszych scholarów i tych pełniących
służbę u profesorów – ich zwalniano
z opłat. Funkcjonowały także zniżki – na
przykład Mikołaj Rej wpłacił 4 grosze.
Zdarzało się, że „wpisowe” opłacano
w naturze, między innymi w piwie. Było
ono w XV i XVI wieku bardzo popularne
w tym regionie. Kraków plasował się
w czołówce miast europejskich, jeśli cho82
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Miniatura z rękopisu Die Hausbücher der Nürnerger Zwölfbrüderstiftungen (Księgi dwunastu braci);
Amb. 317,2 f. 60r (Mendel I); Stadtbibliothek Nürnberg

dzi o produkcję tego trunku, gorzej bywało
z jego jakością. Pierwszy ze studentów
wpisany do metryki uniwersyteckiej, Andrzej, syn Boruty z Ujazdu, ofiarował rek-

torowi całą beczkę piwa! Inny zaś, Piotr,
syn Mikołaja ze Starzyn, uczynił podobnie,
choć jego beczka była niepełna. Kto wie,
może sam trunek był lepszej jakości.

Iluminacje z rękopisu Jamesa le Palmera, Omne Bonum (Absolucio-Circumcisio), Anglia, XIV w.; Royal 6 E VI f. 138v i 136v; The Brtish Library

W poszukiwaniu mieszkania
Według jagiellońskiej fundacji Uniwersytet Krakowski miał funkcjonować w systemie kolegialnym (studenci mieli mieszkać
razem w bursach). Wielu scholarów jednak
wynajmowało lokum od mieszczan. W XV
i XVI wieku walczyły z tą praktyką nie tylko
władze uniwersyteckie i miejskie, ale także
krakowscy biskupi czy nawet monarchowie.
Zygmunt August i Stefan Batory zakazywali
mieszczanom utrzymywania scholarów
w swoich mieszkaniach pod groźbą kar
finansowych!
Bursy miały ujarzmiać młodzieńcze
temperamenty, koncentrując uwagę na
studiach, w hospicjach (wówczas tak nazywano stancje dla studentów) panował
większy luz. Według uniwersyteckich mistrzów – za duży. Na początku XV wieku
Mikołaj z Wielkiego Koźmina grzmiał, że
kto chce się uczyć, niech omija szerokim
łukiem tawerny, hospicja i... towarzystwo
kobiet. W podobnym duchu wyrażał się inny
profesor, Stanisław ze Skarbimierza. Także
on był zdania, że mieszczańskie stancje są
siedliskiem rozpusty.
Nie od razu jednak kolegia studenckie,
czyli bursy, zbudowano – był to proces
kosztowny i długotrwały. Nawet gdy było
ich już więcej, scholarzy i tak cenili sobie
wynajmowanie lokum „na mieście”. Manifestowano w ten sposób niezależność, ale
też słono za to płacono, ponieważ koszty
utrzymania na stancji były zdecydowanie

wyższe niż w bursach. Niejeden scholar
tracił przez to „płynność finansową”, czego
śladem są zapiski o długach w aktach sądu
rektorskiego.
Kiedyś czas płynął inaczej
Studia to odrębna czasoprzestrzeń, co
potwierdza, między innymi, niestandardowy
podział roku. Przyroda żyje według cyklu
astronomicznego, 1 stycznia rozpoczyna się
rok kalendarzowy, zaś akademicy inaugurują działalność 1 października. Jednak nie
zawsze tak było – w ciągu wieków uniwersytety różnie ustalały początek kolejnego
roku nauczania.
W okresie staropolskim, zgodnie z XV-wiecznymi statutami, rok akademicki na
Uniwersytecie Krakowskim dzielił się na
dwa semestry: zimowy od 19 października
i letni od 26 kwietnia. Podział na semestry
funkcjonował także w czasach austriackich,
z tym że od połowy XIX wieku rok akademicki zaczynał się 1 października. W okresie międzywojennym na UJ rok akademicki
podzielony był na trymestry, a według
reformy z 1933 roku początek roku akademickiego przypadał... 1 września.
Wrzesień stał się okresem przejściowym między starym i nowym rokiem, który
w praktyce i tak uroczyście inaugurowano
w pierwszych tygodniach października.
Zajęcia rozpoczynały się 9 października.
W dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego
w XX wieku zdarzały się także wyjątkowe

terminy rozpoczęcia roku akademickiego:
w 1920 roku, na skutek wojny polsko-bolszewickiej, inaugurację roku akademickiego przesunięto na 1 stycznia 1921, zaś
po drugiej wojnie światowej uroczystość
miała miejsce 19 marca 1945. Po wojnie
powrócono do podziału na semestry, zaś
na inaugurację roku akademickiego wyznaczono stałą datę: 1 października.
Wszystkim i sobie życzymy, aby
w kolejnym roku akademickim spełniły
się życzenia, jakie podczas inauguracji
wygłasza rektor, trzykrotnie uderzając
berłem w katedrę: Quod felix faustum
fortunatumque sit! – Oby wypadło dobrze,
szczęśliwie i pomyślnie!

Łukasz Pieróg

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
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IMPRESSIONES

GALERIA „ALMA MATER”
cz. 11

U

mbria to malowniczy region środkowej części Włoch, na terenie którego
znajduje się, największe na Półwyspie
Apenińskim, Jezioro Trazymeńskie,
a także wiele urokliwie położonych
średniowiecznych miast i miasteczek:
Perugia, Gubbio, Asyż, Castiglione del
Lago, Narnia czy Castelluccio di Norcia.
Umbryjska kraina to również ulubiony
kierunek włoskich podróży dr Małgorzaty
Kistryn. Efektem tych peregrynacji jest
ogromny zbiór wykonanych przez artystkę
fotografii, którego niewielki fragment można zobaczyć w październikowej GALERII
„ALMA MATER”.
Doktor Małgorzata Kistryn, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
z wykształcenia jest fizykiem jądrowym. Do
2014 roku pracowała naukowo w Instytucie
Fizyki Jądrowej PAN i współpracowała
z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Infor-

matyki Stosowanej UJ. Obecnie z sukcesem realizuje pasje fotograficzne. Ma na
swym koncie sporo nagród i kilkanaście
autorskich wystaw zrealizowanych, między
innymi, w Galleria Lucarelli Urzędu Miasta
Gubbio, galerii Instytutu Kultury Włoskiej
w Krakowie, a także w podziemiach Collegium Maius oraz Bibliotece Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Fotografie jej autorstwa prezentujące niezwykłe krajobrazy Castelluccio di
Norcia podczas kwitnienia łąk oraz jedną
z najbardziej niezwykłych i najstarszych
fiest włoskich „Bieg świec”, odbywającą
się co roku 15 maja w Gubbio – kilka lat
temu publikowane były już na łamach
„Alma Mater”. Tym razem zdjęcia artystki,
oprócz ujęć ukazujących zjawiskową grę
kolorów w Castelluccio, dokumentują także
fiestę w Asyżu oraz fiestę w Spello, gdzie
mieszkańcy tego miasteczka z okazji święta

Grzegorz Zygier

Zjawiskowa gra kolorów
w obiektywie dr Małgorzaty Kistryn

Dr Małgorzata Kistryn

Bożego Ciała z maestrią układają niezwykłe
kwiatowe kompozycje. Warto dodać, że
dwa z prezentowanych w październikowej GALERII zdjęć nagrodzone zostały
w Umbrii w dwóch różnych konkursach
fotograficznych.
– Małgorzata Kistryn utożsamia się z ziemią umbryjską i chce uchronić w fotograficznych ujęciach piękno i niepowtarzalność
scenerii krajobrazowej i architektonicznej,
obronić je przed szumem współczesności,
bez odwołań malowniczych czy idyllicznych, ale z miłością do ziemi, która, choć
pozornie w niektórych rysach może wydać
się szorstka, otula widza magią swych kolorów – napisał dyrektor Włoskiego Instytutu
Kultury w Krakowie Ugo Rufino w katalogu
towarzyszącym jednej z wystaw artystki.

Rita Pagacz-Moczarska
84
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Castelluccio di Norcia;
2016

Pejzaż z Bazyliką św. Franciszka w Asyżu o zachodzie słońca; 2019

Jesienny pejzaż w okolicy Montefalco; 2017
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Portyk kościoła w Campi przed trzęsieniem ziemi; 2014

Piano Grande, Góry Sybillińskie; 2016
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Wiosna na Piano Grande; 2019

Asyż; 2016

Widok z góry Subasio; 2017
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Castelluccio di Norcia; 2016

Jezioro Trazymeńskie o wschodzie słońca; 2018
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Bazylika patriarchalna Santa Maria degli Angeli w pobliżu Asyżu; 2016
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Zbiory oliwek w okolicy Montefalco; 2017

Jezioro Trazymeńskie; fotografia nagrodzona w konkursie fotograficznym w Umbrii; 2018

90
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Paolo Fanetti

Las na Monte Cucco, Park Regionalny; 2019

Polino; 2019

Dr Małgorzata Kistryn
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Detal kompozycji kwiatowej w Spello w czasie Bożego Ciała; fotografia nagrodzona w konkursie fotograficznym w Spello; 2018

Mieszkańcy miasteczka Spello z okazji Bożego Ciała tworzą wyjątkowe kompozycje kwiatowe; 2018

92
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Podczas Święta Kalend Majowych w Asyżu; 2019

Fiesta w Spello; 2018
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A

Absolwenci Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, rocznik 1972,
na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego UJ CM; 11 czerwca 2022

bsolwenci Akademii Medycznej
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
świętowali 50. rocznicę uzyskania dyplomu
lekarza (1972) i lekarza dentysty (1971).
Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2022
w auli Collegium Nowodworskiego. Wzięło w nim udział około 100 absolwentów
Wydziału Lekarskiego i 17 Oddziału Stomatologicznego WL AM. Przybyli nie tylko
z wielu miast Polski, ale także z Kanady,
USA, Niemiec, Austrii i Węgier.
Był to rocznik, w którym spośród absolwentów wywodzi się wielu wybitnych
dziś specjalistów ze wszystkich dziedzin
medycyny, ordynatorów, dyrektorów szpitali, kierowników katedr i klinik. Jest wśród

94
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Fot. Jerzy Sawicz

CONVENTIONES

Pięćdziesiąt lat minęło...

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki wręcza okolicznościowy dyplom
prof. Antoniemu Czuprynie; aula Collegium Nowodworskiego, 11 czerwca 2022

Fot. Jerzy Sawicz

Prowadzący uroczystość prof. Aleksander Skotnicki

Prof. Jacek Dubiel wygłosił wykład na temat
postępów kardiologii w ciągu ostatnich 50 lat

nich 14 profesorów: Antoni Basta, Ewa Bętkowska-Niżankowska, Edward Czerwiński,
Antoni Czupryna, Artur Dembiński, Julian
Dutka, Bogusław Frańczuk, Leszek Kołodziejski, Jan Kulig, Jacek Musiał, Rafał
Niżankowski, Roman Pfitzner, Aleksander
Skotnicki i Władysław Sułowicz.
Jak podkreślił jeden z absolwentów –
prowadzący spotkanie prof. Aleksander
Skotnicki – przez cały okres kariery zawodowej nauczali, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem z młodszymi kolegami
oraz stażystami w swoich oddziałach
i klinikach. Szkolili studentów, a ponadto
uczyli pacjentów, jak aktywnie brać udział
w procesie terapeutycznym i jaki tryb życia

Absolwenci nie zawiedli, aula Collegium Nowodworskiego wypełniona była po brzegi.
Na pierwszym planie od lewej: prof. Tomasz Grodzicki i prof. Jacek Dubiel

prowadzić, aby zachować zdrowie. To była
najwspanialsza „profesura”.
Jak zaznaczył prof. Skotnicki, pokolenie
jego koleżanek i kolegów ze studiów to było
lucky generation. Szczęśliwe, bo urodzone
już po wojnie – w większości w 1948 roku.
Byli wychowankami profesorów sprzed
pierwszej i drugiej wojny światowej, a warto podkreślić, że profesorowie Akademii
Medycznej w Krakowie byli uważani za
elitę uczonych tamtych czasów. Należeli
do nich: Ryszard Gryglewski, Stanisław
Konturek, Wincenty Wcisło, Stanisław
Kirchmajer, Władysław Lejman, Zygmunt Hanicki, Zofia Kobielowa, Jadwiga
Ackerman, Janina Sokołowska-Pituchowa,

Julian Aleksandrowicz, Julian Blicharski,
Stefan Szwarc, Stefan Sowiński, Bogusław
Halikowski, Józef Armata.
Kolejną sprzyjającą okolicznością było
studiowanie „skoncentrowane topograficznie”, czyli odbywające się przy jednej
ulicy – Kopernika. Tam zlokalizowana była
większość katedr teoretycznych i prawie
wszystkie kliniki, z salami wykładowymi,
laboratoriami i oddziałami klinicznymi.
Jubileuszową uroczystość rozpoczęła
msza święta w akademickiej kolegiacie
św. Anny, podczas której kazanie wygłosił
proboszcz ksiądz prof. Tadeusz Panuś.
Przytoczył, między innymi, cytaty z Księgi
Koheleta, zawarte w pracach prof. Andrzeja
Szczeklika i prof. Józefa Tischnera.
W trakcie spotkania w auli Collegium
Nowodworskiego prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki
i prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ
prof. Grzegorz Kopeć wręczyli zebranym
okolicznościowe dyplomy odnowienia
zawodu lekarza i lekarza dentysty. Minutą
ciszy uczczono też pamięć 50 zmarłych
profesorów, koleżanek i kolegów ze studiów.
Przy dźwiękach Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur myśli zebranych powędrowały
do czasów studenckich sprzed 50 lat...
Na zakończenie uroczystości prof.
Jacek Dubiel wygłosił znakomity wykład
o postępach kardiologii w ciągu ostatniego
półwiecza. Nieoficjalną część uroczystości
kontynuowano w jednej z restauracji na
Rynku Głównym. Wspomnienia, wzruszenia i plany na przyszłość wypełniły
cały wieczór.

Edward Czerwiński

Dyplom w języku łacińskim – pamiątka ze spotkania absolwentów
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Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka
i sztuka Jana Bukowskiego

Jan Bukowski

Głównym zamierzeniem jest współpraca
hematologów, internistów, nefrologów,
radioterapeutów, ortopedów, neurochirurgów, neurologów, rehabilitantów, psychologów. Pacjent będzie podmiotem, wokół
którego skupiać się będą liczni specjaliści
celem prowadzenia najnowocześniejszej terapii tego złożonego nowotworu.
Potrzebne jest jednak wsparcie. Każda
pomoc jest krokiem naprzód i przybliża
do celu, jakim jest prowadzenie najbardziej optymalnej terapii oraz osiągnięcie
całkowitego wyleczenia nowotworu.
W 2022 roku nakładem fundacji
Centrum Leczenia Szpiczaka ukazała się
książka Sztuka Jana Bukowskiego pod
redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego
i Artura Jurczyszyna. Monografia jest
pierwszym od wielu lat opracowaniem
Tadeusz Łyczakowski

2008 roku w Krakowie powstała
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, której zadaniem statutowym jest
wspieranie wszelkiej działalności na rzecz
chorych ze szpiczakiem plazmocytowym.
Działalność fundacji wspiera wielu znakomitych ekspertów z kraju i zagranicy. Jest
organizacją pożytku publicznego.
Najważniejszym celem fundacji,
z uwagi na specyfikę tego nowotworu oraz
stały wzrost liczby zachorowań, jest zorganizowanie interdyscyplinarnego ośrodka
diagnostyki i leczenia szpiczaka mnogiego
– Centrum Leczenia Szpiczaka. Istnieje
ogromna potrzeba powstania takiego specjalistycznego ośrodka, który zajmowałby
się pacjentami ze szpiczakiem w sposób
kompleksowy, od chwili rozpoznania
i dalej, podczas indywidualnej terapii.

Archiwum Pałacu Sztuki w Krakowie

W
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Kaplica św. Michała Archanioła w kościele Mariackim
w Krakowie, fragment dekoracji malarskiej sklepienia; 1928

Domena publiczna

Domena publiczna

Polichromia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława w Mogile
autorstwa Jana Bukowskiego

Domena publiczna

dorobku tego krakowskiego malarza epoki łalności Bukowskiego była bardzo szeroka,
Młodej Polski. Autorami prezentowanych a dorobek – niezwykle bogaty i wielostronstudiów są, między innymi,
ny. W tomie „Sztuka Jana
historyk sztuki, architekt
Bukowskiego” staramy się
i konserwator zabytków oraz
przybliżyć jego postać oraz
literaturoznawca. – Ważnym
pokazać choćby niewielką
celem monografii, powiązaczęść wspaniałej twórczości
nym z edukacyjnym aspektem
tego wielkiego Polaka – piprojektu, jest kontynuowanie
sze w słowie wstępnym prof.
i umacnianie idei, którą od
Artur Jurczyszyn. – Bukowski
lat wciela w życie fundacja
studiował na Uniwersytecie
Centrum Leczenia SzpiczaJagiellońskim oraz w Szkole
ka – mianowicie medycyny
Sztuk Pięknych w Krakowie.
humanistycznej oraz narraPocząwszy od roku 1895,
cyjnej. Tak pojęta medycyna
odbywał podróże naukowe za
zwraca choćby uwagę na rolę
granicę: do Wiednia, Wenecji,
Okładka książki
estetyki, piękna w komplekFlorencji, potem do Paryża
sowej terapii ciężko, często nieuleczalnie, i Monachium. Był uczniem wielu znakomichorych pacjentów. Idea ta współgra tych artystów, między innymi Władysława
z dążeniami Jana BukowŁuszczkiewicza, Leona
skiego, autora, między inWyczółkowskiego, Jacnymi, pięknych dekoracji
ka Malczewskiego, Jana
w kaplicy przy Zakładzie
Stanisławskiego, Teodora
dla Nerwowo i Umysłowo
Axentowicza.
Chorych w Kobierzynie
Bukowski wykopod Krakowem – podkrenał liczne polichromie
ślają redaktorzy tomu.
w kościołach i świeckich
– Jan Bukowski urodził
gmachach publicznych
się w 1873 roku w BarszMałopolski oraz poza jej
czowicach niedaleko Lwoobrębem, stworzył również
wa, a zmarł w roku 1943
projekty witraży, mebli,
w Nowym Targu. Był znadekoracji wnętrz miesznym malarzem i grafikiem,
kalnych, kilimów, książek,
Ekslibris Biblioteki Jagiellońskiej
zaprojektowany przez Jana
tworzył wiele lat w blasku
plakatów, ekslibrisów. Za
Bukowskiego
wybitnego artysty kraswoje dzieła zdobywał
kowskiego Stanisława Wyspiańskiego, często nagrody w kraju i za granicą.
z którym łączyła go przyjaźń. Skala dzia- W 1901 roku przyczynił się do powstania

Witraż projektu Jana Bukowskiego w siedzibie
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
przy ul. Radziwiłłowskiej 4

w Krakowie Towarzystwa „Polska Sztuka
Stosowana”, działając wspólnie z Włodzimierzem Tetmajerem, Jerzym Warchałowskim, Edwardem Trojanowskim, Józefem
Czajkowskim, Józefem Mehofferem,
Karolem Tichym, Kazimierzem Brzozowskim oraz Janem Stanisławskim. W 1904
roku Bukowski został powołany przez
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na
kierownika artystycznego Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie i był nim aż do
1915 roku, przyczyniając się do sukcesów
tej instytucji. Warto podkreślić, że w 1910
roku został mianowany przez Polską Akademię Umiejętności współpracownikiem
Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce i członkiem Komitetu Wydawniczego
Komisji Antropologicznej, powołanego
dla opracowania wydawnictwa o strojach
ludu polskiego.
Integralną częścią książki są zdjęcia
licznych dzieł Jana Bukowskiego wykonane przez znakomitego fotografika dr.
Tadeusza Łyczakowskiego.
– Bardzo się cieszymy, że po ponad 90
latach od publikacji ważnej książki Przecława Smolika „Jana Bukowskiego prace
graficzne” ukazuje się nowa monografia,
która przybliża twórczą drogę i dzieła tej
znaczącej postaci w dziejach kultury polskiej – informują redaktorzy tomu.
Publikacja jest dostępna w księgarni
„Pod Globusem” w Krakowie www.podglobusem.liberglob.pl.
alma mater nr 235
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Ogólnopolski sukces Akademii Młodych Jagiellonek
N

Drużyna zdobyła 6.miejsce w ogólnopolskich finałach turnieju; 14 czerwca 2022

Fot. materiały własne KU AZS UJ

ajmłodsze futbolistki z Akademii
Młodych Jagiellonek odnoszą sukcesy pod okiem uniwersyteckich trenerów. W maju 2022 roku po raz pierwszy
w historii wygrały wojewódzki etap
turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Tym samym znalazły się
w gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce
w kategorii U-10 i awansowały do finału
ogólnopolskiego. Awans drużyny był
bezdyskusyjny, o czym świadczył, między innymi, imponujący bilans dwóch
meczów finałowych, ze stosunkiem
bramek 13 : 0. Dziewczynki otrzymały
wówczas nagrody indywidualne: królową
strzelczyń została Amelia Bigas, a MVP
(Most Valuable Player) całego turnieju
– Mira Peszt, jednak na uznanie zasłużyła cała drużyna, w skład której weszły
jeszcze: Sandra Żmuda, Maja Oratowska,
Eliza Zuziak, Natasza Wierzba, Daria
Pałka, Maja Bartkowska i Wiktoria Syrek. Trenerami drużyny byli Jacek Ćwik
i Zuzanna Maronde, a w przygotowaniu
zespołu pomagały Kinga Wilk, Katarzyna
Trytek i Natalia Sitarz. Niezbędne też
okazało się wsparcie kierującej drużyną
Martyny Peszt.

Zespół Akademii Młodych Jagiellonek w finałach wojewódzkich turnieju
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku zdobył 1. miejsce w Małopolsce; maj 2022
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W ogólnopolskim finale XXII edycji
turnieju Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku (nazywanym w kuluarach największym dziecięcym turniejem piłkarskim w Europie), w którym uczestniczą
szkoły, uczniowskie kluby sportowe,
kluby sportowe oraz podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną),
rozegranym na Stadionie Narodowym
w Warszawie 14 czerwca 2022, tuż przed
meczem Polska – Belgia, zespół zaprezentował się równie dobrze, i – pomimo że
był to debiut – rywalizował na stołecznym
boisku jak doświadczona turniejowa drużyna. Ostatecznie zawodniczki AMJ zajęły
6. miejsce w Polsce, co było niewątpliwym
sukcesem. Młode piłkarki czuły jednak
pewien niedosyt, mając przekonanie, że –
poza KKS Katowice (mistrzem turnieju)
– pozostałe drużyny były w ich zasięgu.
Zwieńczeniem rozgrywek finałowych,
w tym samym dniu, była wizyta na Stadio-

Aleksandra Staniszewska

Biuro Sportu

Alicja Bielecka-Pieczka

Przed Stadionem Narodowym w Warszawie; czerwiec 2022

Fot. materiały własne KU AZS UJ

nie Narodowym podczas meczu z Belgią
i kibicowanie reprezentacji Polski.
Najmłodsze „Jagiellonki” wystąpiły
w Warszawie w składzie: Sandra Żmuda,
Natasza Wierzba, Amelia Bigas, Mira
Peszt, Maja Oratowska, Eliza Zuziak,
Daria Pałka, Maja Bartkowska, Wiktoria
Syrek. Sztab szkoleniowy stanowili Jacek
Ćwik i Zuzanna Maronde.
Turniej, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i piłkarskich przeżyć, zrobił na młodej drużynie ogromne wrażenie.
Zawodniczki zadeklarowały dalszą ciężką
pracę na treningach, a w efekcie – obecność na meczu finałowym na Stadionie
Narodowym za rok.
Sukces młodych adeptek futbolu,
osiągnięty pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie pozostał niezauważony
przez Uczelnię. 22 czerwca 2022 odbyło
się spotkanie drużyny i kadry trenerskiej
z prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorotą Malec. Zawodniczki
emocjonalnie przyjęły gratulacje od prorektor, a uroczysty nastrój spotęgowała
aura miejsca – spotkanie zorganizowano
w auli Collegium Maius. Każda futbolistka
otrzymała indywidualny list gratulacyjny
oraz pamiątkowe uniwersyteckie gadżety.
W trakcie rozmowy dziewczynki półżartem zadeklarowały, że ich pierwszym
wyborem „studenckim” będzie właśnie
Uniwersytet Jagielloński.
Po zakończeniu części oficjalnej najmłodsze futbolistki – dzięki uprzejmości
władz Muzeum UJ – miały możliwość
zapoznania się z historią najstarszej
polskiej uczelni. Zwiedziły zabytkowe
wnętrza Collegium Maius, z jego aulą,
biblioteką, skarbcem, jadalnią i pokojami
profesorskimi. O historii Uniwersytetu
interesująco opowiadał przewodnik Muzeum UJ – Justyn Jędraszewski.
Spotkanie zakończyło się w kawiarni
U Pęcherza, mieszczącej się w historycznych piwnicach Collegium Maius.

Spotkanie drużyny AMJ i kadry trenerskiej z prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej
prof. Dorotą Malec; Collegium Maius UJ, 22 czerwca 2022

Akademia Młodych Jagiellonek to funkcjonujący od 2017 roku projekt Klubu AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego ukierunkowany na profesjonalne szkolenie sportowe dziewczynek ze szkół podstawowych.
Zespołem najmłodszych „Jagiellonek” opiekują się trenerzy z Klubu Uczelnianego AZS UJ. Na trwający sezon
2021/2022 Klub zaprosił do uczestnictwa dziewczynki z roczników 2008–2014. Treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu, w zależności od sezonu – na boisku lub w hali sportowej. Wykorzystywana jest infrastruktura sportowa UJ
przy ul. Piastowskiej 26.
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Noc Kupały w Ogrodzie Botanicznym UJ
26

Koncert Noc Kupały – w poszukiwaniu kwiatu paproci w Ogrodzie Botanicznym UJ; 26 czerwca 2022

Zespół miał, między innymi, swój
wkład w stworzenie ścieżki dźwiękowej
do intra gry Wiedźmin 2: Zabójca królów,
poprzez wykorzystanie utworu Oj ty, Pe-

Formacja sprawnie łączy ją z mocnymi
brzmieniami, korzystając z oryginalnego
instrumentarium. Gra muzykę w klimacie
tej dawnej, głównie na podstawie wiedzy

Fot. Bogusław Binkiewicz

czerwca 2022 na plenerowej scenie
w Ogrodzie Botanicznym UJ odbył
się koncert Noc Kupały – w poszukiwaniu
kwiatu paproci. Nie zabrakło dobrej aury,
słowiańskiej muzyki i świetnej zabawy.
Niektórzy odnaleźli nawet w Ogrodzie
kwiat – a już na pewno liść – paproci.
W klimat wydarzenia wprowadził zgromadzonych gości kierownik Ogrodu Botanicznego dr hab. Michał Węgrzyn, profesor UJ.
Znawcy i amatorzy muzyki słowiańskiej
krążyli po Ogrodzie przyodziani w okolicznościowe, „sobótkowe” stroje.
Koncert był nastrojową podróżą do krainy muzyki folkowej. Zagrały trzy zespoły:
Percival, Żywiołak i Żmij. Dzięki artystom
wieczorem przez Ogród Botaniczny niosły
się muzyka i pieśni folkowe, inspirowane
twórczością dawnych Słowian.
Jako pierwsza wystąpiła formacja
Żmij. To zespół wykonujący rockowe
interpretacje muzyki ludowej oraz własne utwory inspirowane wierzeniami
słowiańskim i rodzimą mitologią. Ich
muzyka balansuje pomiędzy folkiem

Zespół Percival

a rockiem alternatywnym. Utwory łatwo
wpadają w ucho, a w muzyce jest bardzo
dużo energii. W trakcie występu na scenie
zagościły mroczne klimaty słowiańskie,
pieśni poświęcone czarownicom, diabłom
ludowym i żywiołom. Zabrzmiały, między
innymi, banjo, bałałajka i ukulele.
Drugi team, Żywiołak, tworzy muzykę
w stylu klasycznego folku, powstał w 2005
roku. W jego twórczości również odnajdujemy nawiązanie do słowiańskiej kultury
czasów pradawnych.
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Formacja Żmij

tre, Petre z albumu Nowa Ex-Tradycja.
W trakcie wykonania utworu Sol Invictus
(na melodię popularnej pastorałki Gore
gwiazda Jezusowi [Hejże, ino, dyna,
dyna...]) przed sceną zgromadziła się publiczność, która żywiołowo zareagowała
na tę melodię, radośnie tańcząc i śpiewając
w rytm muzyki już do końca koncertu.
Trzecim zaproszonym wykonawcą był
Percival – zespół folkmetalowy, założony
w 1999 roku. Jego muzyka odzwierciedla
fascynację historią dawnych Słowian.

Zespół Żywiołak

o instrumentach, jakimi posługiwali się
ówcześni artyści. Poszukuje ówczesnego
nastroju i emocji.
Nazwa formacji nawiązuje do gnoma
Percivala Schuttenbacha, jednej z postaci
występujących w sadze o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Zespół
uczestniczył, między innymi, w tworzeniu
niezapomnianej ścieżki dźwiękowej do
gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która zdobyła
światowy rozgłos.

ABP

Wiktoria Moczarska

Pokaz mody Folk Design Anety Larysy Knap

Na scenie w pierwszym rzędzie od lewej: DJ Lupo, projektantka Aneta Larysa Knap, regionalny konserwator przyrody Małgorzata Mordarska-Duda,
dyrektor Ogrodu Botanicznego dr hab. Michał Węgrzyn, profesor UJ oraz prowadząca pokaz Małgorzata Opczowska; 2 września 2022

S

nia 2022 na scenie plenerowej usytuowanej na tarasach włoskich Ogrodu. Oprawę
muzyczną przedsięwzięcia zapewnił DJ
Lupo, a wydarzenie poprzedziły występy
Basi Giewont, Katarzyny Malendy i Zuzanny Janczak. Oprócz najnowszej kolekcji
Anety Larysy Knap, na zaproszonych
gości czekało wiele innych niespodzianek
i atrakcji, między innymi wystawa obrazów
Maggie Piu.

ką największego w kraju pokazu mody folk
„Polki folki”. Jej projekty pokazywane były
w Cannes, w Berlinie, w Pekinie, Szanghaju,
na Dominikanie, w Indonezji, Mediolanie.
W listopadzie 2021 roku otrzymała wyróżnienie na międzynarodowym Fashion Week
w Dubaju.
Pokaz mody w Ogrodzie Botanicznym UJ, który poprowadziła Małgorzata
Opczowska, zorganizowany został 2 wrześ-

RPM

Wiktoria Moczarska

Rita Pagacz-Moczarska

Wiktoria Moczarska

rebrzysto-księżycowo-zieloną kolekcję
Mountain Moon, zainspirowaną Giewontem na tle księżyca, zaprezentowała w Ogrodzie Botanicznym UJ podczas wyjątkowego
pokazu mody Aneta Larysa Knap, która
w branży modowej łączy tradycję z nowoczesnością. Projektantka stworzyła, między
innymi, kierpce na obcasie i jeansy ręcznie
haftowane w góralskie parzenice. Jest także
założycielką marki Folk Design, organizator-
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Ekscentryczna Tamara Łempicka
Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

B

wpływem kubistów. Na nowo została odkryta właściwie tuż przed śmiercią. Obecnie
uważana jest za najdroższą polską malarkę.
W 1994 roku na aukcji kolekcji sztuki art
déco Barbry Streisand w Christie’s obraz
Łempickiej Adam i Ewa został sprzedany
za dwa miliony dolarów.
– Pokazujemy postać, która jest legendą
sztuki XX wieku, która w jakimś sensie zdefiniowała nowoczesność dla bardzo wielu
odbiorców i która jest wciąż odkrywana
– akcentował prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
8 września 2022, podczas otwarcia ekspozycji. Dodał, że na krakowskiej wystawie
można zobaczyć zarówno najsłynniejsze
prace Tamary Łempickiej, w tym przede
wszystkim portrety, jak i obrazy mniej znane,
które ukazują zwiedzającym, jak różnorodną
tematykę podejmowała. Wśród nich są bowiem prace przedstawiające, między innymi,
uchodźców wojennych czy harmonię martwych natur. – Wyjątkowe znaczenie ma także
pokaz obrazów abstrakcyjnych z ostatniej
fazy twórczości, które trafiły do nas z kolekcji

Fotografia Tamary Łempickiej autorstwa
Dory Kallmus (Madame d’Ora),
© Tamara de Lempicka Estate, LLC

Fot. Rita Pagacz-Moczarska

lask, Dziewczyna w zieleni, Piękna
Rafaela, Kizette w różu, Meksykańska
dziewczyna, Niedokończony mężczyzna,
Starzec z mandoliną, Uchodźcy, Matka
przełożona – to zaledwie kilka z 35 wyeksponowanych na wystawie w Muzeum
Narodowym w Krakowie obrazów autorstwa Tamary Łempickiej, jednej z najwybitniejszych portrecistek XX wieku.
Pod wieloma względami była kobietą
niezwykłą. Piękną kosmopolitką polskiego
pochodzenia, tajemniczą artystką świadomie tworzącą własną markę, jedną z najważniejszych przedstawicielek art déco,
koneserką nie tylko męskiej, ale i kobiecej
urody, a jednocześnie też ekscentryczną
kłamczuchą, sprytną manipulatorką, autorką obrazów soft porno, malarką, której
twórczość ściśle łączono z ekstrawaganckim stylem życia. Jej obrazy kupowali,
między innymi, Jack Nicholson, Wolfgang
Joop, Madonna, Luther Vandross, Jerry
Moss czy David Geffen, ale współcześni
jej krytycy nie byli dla niej łaskawi. Uchodziła za artystkę niemodną, tworzącą pod

Konferencja prasowa w Muzeum Narodowym w Krakowie, od lewej: komisarz wystawy Światosław
Lenartowicz, dyrektor MNK prof. Andrzej Szczerski, wnuczka Tamary Łempickiej – Victoria de Lempicka
oraz prawnuczka – Marisa de Lempicka; 8 września 2022
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rodziny artystki – zaznaczył dyrektor. Warto
dodać, że w otwarciu wystawy uczestniczyły
wnuczka i prawnuczka malarki Victoria de
Lempicka oraz Marisa de Lempicka.
Jednym z najbardziej intrygujących
obrazów tej ekspozycji jest bez wątpienia
Piękna Rafaela – praca, która zdaniem
krytyków sztuki jest najważniejszym
aktem w sztuce XX wieku. Pozowała do
niego kobieta, którą malarka poznała pod
koniec lat 30. i o której mówiła, że jest
jej najpiękniejszą modelką. Do ważnych
i cenionych dzieł artystki należą też, między innymi, Blask, Dziewczyna w zieleni,
Niedokończony mężczyzna – portret męża
artystki Tadeusza Łempickiego, oraz prace,
do których pozowała ich córka Maria Krystyna – Kizette.
– Możemy mówić o minimonografii
artystki przedstawiającej rozwój twórczości
Łempickiej. Pierwszy prezentowany obraz
datowany jest na 1921 rok, najmłodszy

Dziewczyna w zieleni, olej na płótnie, 1927–
1930; Centre Pompidou, Paris, Musée national
d’art moderne – Centre de création industrielle

Uchodźcy, olej na desce, 1931; Musée d’art et
d’histoire Paul Eluard – Saint-Denis

Niedokończony mężczyzna (Portret Tadeusza
Łempickiego), olej na płótnie, 1928; Centre
Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne
– Centre de création industrielle, dar artystki

Fot. Rita Pagacz-Moczarska

Blask, olej na desce, 1932; Collection Rowland
Weinstein, courtesy of Weinstein Gallery,
San Francisco

Piękna Rafaela, olej na płótnie, 1927;
kolekcja sir Tima Rice’a

pochodzi z lat sześćdziesiątych – mówił
kurator wystawy Światosław Lenartowicz.
Intrygującą częścią wystawy są także
niepokazywane dotychczas filmy z domowego archiwum, ukazujące, jak dobrą
była aktorką, oraz kilkanaście portretów
fotograficznych Tamary Łempickiej, autorstwa wybitnych fotografów: Dory Kallmus,

Kizette w różu, olej na płótnie, 1927;
Musée d’arts de Nantes,
zakup w 1928 roku

Martwa natura (Młynek do kawy),
olej na desce, 1941; Musée d’arts de Nantes,
dar artystki w 1976 roku

Kizette na balkonie, olej na płótnie, 1927; Centre
Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne
– Centre de création industrielle, dar artystki

Mario Camuzzi, Constantina Joffé i Wilhelma „Willy’ego” Maywalda. – Ta część
ekspozycji poświęcona jest innemu ważnemu
aspektowi życia i twórczości artystki, czyli
autokreacji. Zdjęcia z sesji, które Tamara
zamawiała u wybitnych fotografów, to kreacja, która miała służyć zdobywaniu klienteli
– zaznaczył Światosław Lenartowicz.

Matka przełożona, olej na
tekturze, 1935; Musée d’arts de
Nantes, dar artystki w 1976 roku

Artystka pozostawiła po sobie kilkaset
płócien. Obrazy prezentowane na wystawie
pochodzą z muzeów i zbiorów prywatnych
z Europy i Stanów Zjednoczonych. Ekspozycję można oglądać do 12 marca 2023.

Rita Pagacz-Moczarska
Obrazy zamieszczone w artykule
© Tamara de Lempicka Estate LLC
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Wielki powrót Stanisława Przybyszewskiego
N

go August Strindberg) i „król bohemy”,
w Polsce nazwany został „smutnym
szatanem”. Na przełomie wieków XIX
i XX funkcjonował wręcz jako literacka
gwiazda. Miało to i swoją drugą stronę:
atrakcyjna biograficzna legenda pisarza
na wiele lat przesłoniła zainteresowanie
jego twórczością i narzuciła polskiemu

która zamknęła jego dzieła w bibliotecznych magazynach, a jemu samemu
„przyprawiła gębę” satanisty, demoralizatora i miernego pisarza. Utwory
„genialnego Polaka” nie były w Polsce
wznawiane po jego śmierci (z kilkoma
wyjątkami), podczas gdy w latach
90. XX wieku Niemcy opublikowali
osiem tomów dzieł2 tego „najbardziej
fascynującego pisarza niemieckiego
fin de siècle’u” – jak o nim pisał Jens
Malte Fischer. Literacka spuścizna Przybyszewskiego jest bowiem interesująca,
prekursorska wobec wielu zjawisk XX
wieku (choćby koncepcji Zygmunta
Freuda), w sposób przenikliwy oddająca
atmosferę epoki i jej „podziemne” prądy.
Obecnie w Polsce wreszcie nadrabia
się to zaniedbanie. 11-tomowa krytyczna
edycja dzieł obejmuje wszystkie utwory

Fot. Anna Wojnar

a Wydziale Polonistyki – w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki – od czterech lat realizowany jest ważny
projekt edytorski „Edycja krytyczna Dzieł Stanisława Przybyszewskiego (utwory literackie)”, pod kierunkiem prof. Gabrieli Matuszek-Stec
(która jest jednocześnie redaktorem
naukowym całej edycji) i przy współudziale uczonych z kilku ośrodków
uniwersyteckich w kraju.
Na podjęcie tego ważnego zadania kultura polska czekała niemal 100 lat. Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, uznawanego za przywódcę polskiego ruchu
modernistycznego, jest także znaczącym
komponentem historii literatury niemieckiej. Jako jeden z nielicznych polskich
pisarzy Przybyszewski zaistniał w litera-

Od lewej dyrektor Wydawnictwa UJ Dorota Heliasz, w głębi prof. Gabriela
Matuszek-Stec i prof. Paweł Dybel; Jama Michalika, 13 czerwca 2022

turze europejskiej, o czym wiedział nawet
Guillaume Apollinaire, pisząc w liście
skierowanym do Madeleine w 1915 roku,
że jest trzech znanych Polaków, którzy nie
tworzą po polsku: [Joseph] Conrad w Anglii, Stanisław Przybyszewski w Niemczech
i on [Apollinaire] we Francji1.
Stanisław Przybyszewski już za życia
stał się legendą. W Niemczech postrzegany
był jako „genialny Polak” (tak namaścił
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Wydarzenie zgromadziło wielu miłośników twórczości
Stanisława Przybyszewskiego

społeczeństwu wykrzywiony obraz literata, choć jego życie obfitowało również
w wiele patriotycznych i dobroczynnych
przedsięwzięć (na przykład mało kto wie,
że za zasługi na rzecz kultury polskiej
Przybyszewski został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim
Orderu Polonia Restituta).
Autor Confiteora został niesprawiedliwie potraktowany przez kulturę polską,

literackie Przybyszewskiego: poematy
prozą, powieści, opowiadania, dramaty
i inedita. W czerwcu 2022 roku ukazał się
pierwszy tom – Proza poetycka. Pentalogia, opracowany przez prof. Matuszek-Stec, we wrześniu tom trzeci, zawierający
trylogię Homo sapiens, w opracowaniu
edytorskim prof. Ewy Skorupy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do druku
złożone zostały już: tom ósmy – zawie-

Anna Wojnar
Janusz Bilczyński

Prof. Gabriela Matuszek-Stec w towarzystwie prof. Jana Michalika prezentuje archiwalny materiał

Spektakl poetycko-muzyczny, oparty na fragmentach utworów Przybyszewskiego. Od lewej: Maria Żuchowska, Maria Elena Lascar, Michał Rzepkowski, śpiewa Kamila Śladewska, po prawej Lidia Kamińska

Janusz Bilczyński

rający dramaty Dla szczęścia, Złote runo,
Goście, Matka i Śnieg (w opracowaniu
prof. Hanny Ratusznej z Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
tom dziewiąty – z dramatami Odwieczna
baśń, Śluby i Gody życia (w opracowaniu
dr. hab. Marka Kurkiewicza, profesora
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), oraz tom szósty – zawierający dylogię Dzieci nędzy, w opracowaniu
dr Katarzyny Badowskiej z Uniwersytetu
Łódzkiego. Pozostałe tomy są w zaawansowanej fazie przygotowań.
Promocję tego przedsięwzięcia rozpoczęło spotkanie 13 czerwca 2022 w Jamie Michalika, poświęcone pierwszemu
tomowi edycji. Publikacja, licząca ponad
650 stron, bardzo starannie i efektownie
wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zawiera pięć poematów
prozą: Requiem aeternam, Z cyklu Wigilii,
De profundis, Androgyne oraz Nad morzem (wraz z obszernymi komentarzami
w formie przypisów dolnych), wstęp
historycznoliteracki (w którym można odnaleźć informacje biograficzne o autorze,
interpretacje poszczególnych utworów
oraz część dotyczącą recepcji tych tekstów
w Polsce i w Niemczech), dodatek krytyczny (z informacjami na temat genezy
każdego z poematów i historii wszystkich
wydań, rejestrem odmian, porównaniem
polskich oraz niemieckich wersji tekstów)
oraz bibliografię wraz z wykazem tłumaczeń na języki obce.
Pierwsza część czerwcowego spotkania miała formę rozmowy prof. Pawła Dybla z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW z prof. Gabrielą Matuszek-Stec. Poruszone zostały tematy związane
z życiem i twórczością Przybyszewskiego,
a także z procesem przygotowania edycji.
Dyskutowano, między innymi, o powiązaniach twórczości Przybyszewskiego
z psychoanalizą, jego zainteresowaniach
stanami patologicznymi, o skomplikowanym stosunku do ciała i erotyki, podejmowanych tematach tabu, „kobiecości” tego
pisarstwa i inspirującym potencjale jego
dzieł dla współczesnego odbiorcy.
Druga część wieczoru została przygotowana przez studentów z Koła Naukowego Młodej Polski i Modernizmu UJ. Przybrała formę spektaklu poetycko-muzycznego, którego scenariusz, stworzony przez
Lidię Kamińską, doktorantkę na Wydziale
Polonistyki UJ i członkinię zespołu grantowego, opierał się na fragmentach utworów

Od lewej: Natalia Rej, Sylwia Stokłosa, Karolina Iwaniec, Bartosz Piech, Agnieszka Czyż,
Magdalena Murzyn
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Janusz Bilczyński

Studenci z Koła Młodej Polski i Modernizmu UJ wraz z prof. Gabrielą Matuszek-Stec i prof. Pawłem Dyblem oraz Lidią Kamińską

Przybyszewskiego. Wiodącym motywem
spektaklu była historia Stanisława i Dagny
Przybyszewskich. Studenci przedstawili
teatralne interpretacje poematów prozą,
a całość została urozmaicona muzyką
Fryderyka Chopina w wykonaniu Marii
Żuchowskiej i Michała Rzepkowskiego,
a także poezją śpiewaną w wykonaniu
Kamili Śladewskiej, studentki II roku filologii polskiej. Towarzyszył jej studencki
zespół muzyczny w składzie: Maria Elena
Lascar – skrzypce, Michał Rzepkowski –
kontrabas, Maria Żuchowska – pianino.

W spektaklu wystąpili: Agnieszka Czyż,
Karolina Iwaniec, Lidia Kamińska, Zuzanna Krawczyk, Magdalena Murzyn, Bartosz
Piech, Natalia Rej i Sylwia Stokłosa.
Promocja pierwszego tomu edycji
cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności. Drugie spotkanie promocyjne
odbyło się 20 września 2022 w Berlinie,
gdzie Przybyszewski tworzył swoje pierwsze utwory. Kolejne zaplanowane zostały
na 12 października 2022 w Bibliotece Kraków (Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”)
oraz 23 listopada 2022 na Zamku Królew-

skim w Warszawie – mieście, w którym
pisarz spędził ostatnie lata życia, pracując
w Kancelarii Prezydenta RP.

Lidia Kamińska

przy współudziale

Gabrieli Matuszek-Stec

Wydział Polonistyki UJ

1

2

G. Apollinaire, Listy do Madeleine, przełożyła i wstępem
opatrzyła J. Hartwig, Kraków 1976, s. 83.
Zob. S. Przybyszewski, Studienausgabe. Werke, Aufzeichnungen und ausgewälte Briefe, in acht Bänden und einem
Kommentarband, hg. von. Michael Matthias Schardt, Igel
Verlag Paderborn 1990–1999.

Więcej o Stanisławie Przybyszewskim, edycji jego dzieł oraz spotkaniach promocyjnych można dowiedzieć się z materiałów zamieszczonych w sieci.
Podcast o edycji: Przybyszewski wraca. Edycja dzieł literackich w jedenastu tomach, t. 1. Proza poetycka. Pentalogia,
YouTube. Film z promocji tomu 1. w Jamie Michalika: Powrót Przybyszewskiego. Promocja pierwszego tomu edycji
jego „Dzieł literackich”, YouTube. Audycja w radiowej Dwójce (rozmowa Wacława Holewińskiego z prof. Matuszek-Stec): Przybyszewski wraca po 100 latach. 11-tomowa edycja dzieł, Dwójka, polskieradio.pl. Wywiad z prof. Matuszek-Stec na stronie „Nowy Gramofon”: #20 | Czuły barometr epoki. O Stanisławie Przybyszewskim z prof. Gabrielą
Matuszek-Stec, przeprowadzony przez „Nowy Gramofon” (anchor.fm). Najnowsze informacje zamieszczane są w mediach społecznościowych: Przybyszewski wraca. Edycja dzieł w jedenastu tomach | Facebook.
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Październik w Wydawnictwie UJ
E

nika o godzinie 18 w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką” (ul. Szczepańska 1) na spotkaniu poświęconym kolejnemu tomowi
edycji krytycznej dzieł Stanisława Przybyszewskiego Homo sapiens. Trylogia.

Ewa Kuc / Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

nergia towarzysząca inauguracji nowego roku akademickiego przekłada
się także na różnorodne działania Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego:
spotkania autorskie, udział w konferen-

cjach i targach. Szczególnie ważna dla
Wydawnictwa jest możliwość spotkania
z czytelnikami, kiedy oceniają książki,
mówią, jakich tematów poszukują i czego
im brakuje. W październiku 2022 roku
takich możliwości nie zabraknie. Cykl
wydarzeń rozpocznie się już 6 października o godzinie 18 w Muzeum Galicja
(ul. Dajwór 18) od spotkania z wybitnym
prawnikiem, działaczem na rzecz praw
człowieka Philippe’em Sandsem, który
opowiedział historię Otto Wächtera i jego
rodziny w książce Szlak szczurów. Historia ucieczki nazistowskiego oprawcy.
11 października o godzinie 18 w Pawilonie Józefa Czapskiego (ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 12) odbędzie się
spotkanie poświęcone pamięci prof. Anny
Pilch, podczas którego redaktorzy książki
Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu
dyskutować będą o relacjach pomiędzy
literaturą, sztuką i filozofią.
Miłośników literatury polskiego modernizmu nie może zabraknąć 12 paździer-

Archiwum WUJ

Książki wyróżnione nagrodą Gaudeamus dla najlepszej książki akademickiej podczas Targów Książki
w Krakowie w 2021 roku

O królu polskiej bohemy mówić będzie
redaktorka edycji jego dzieł literackich
prof. Gabriela Matuszek-Stec.
Październik zakończy się udziałem
Wydawnictwa UJ w 25. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.
Oferta WUJ przedstawiona zostanie na
stoisku B12 w Hali Dunaj Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego
EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.
Tam będzie można zapoznać się nie tylko
z najnowszymi monografiami z różnych
dziedzin nauki, docenianymi przez specjalistów podręcznikami i wartościowymi
poradnikami WUJ, a także z książkami
prezentującymi współczesną literaturę
piękną z różnych stron świata, wnikliwymi
reportażami, fascynującymi pozycjami
popularnonaukowymi i historycznymi
wydanymi pod szyldem nowej marki WUJ
– Bo.wiem. Będą specjalne rabaty i promocje, rozmowy o nowościach i planach
wydawniczych.
Krakowskie Targi Książki to nie tylko
czas poświęcony na sprzedaż i rozmowy
o książkach, lecz również doskonała okazja do wyróżnienia najlepszych publikacji.

Obrady Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych; Libraria Collegium Maius, 23 lutego 2022
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Metody terapii logopedycznej pod redakcją
Anety Domagały i Urszuli Mireckiej czy
Malarstwo ścienne drewnianych świątyń
Wielkopolski 1795–1939 Aleksandra Jankowskiego.
Fundator Nagrody to – działające od
1994 roku – Stowarzyszenie Wydawców
Szkół Wyższych (SWSW), którego głównym celem jest promowanie działalności
wydawniczej na krajowych uczelniach
państwowych. Zrzeszając największe polskie wydawnictwa akademickie, SWSW
aktywnie dba o ich interesy, a także
o ochronę zawodu wydawcy i jego prawa.
Na dorocznych konferencjach członkowie
stowarzyszenia omawiają najważniejsze
problemy rynku wydawniczego oraz
uzgadniają wspólne stanowisko środowiska w rozmowach z ministerstwem
i instytucjami branżowymi.
Podczas ostatniej, XXVI, konferencji
SWSW, przygotowanej przez Wydawnictwo UJ, która odbyła się w Krakowie
w dniach 22–23 lutego 2022, poruszone
zostały kwestie dotyczące otwartego

dostępu do publikacji naukowych na
podstawie współpracy Biblioteki Jagiellońskiej i Wydawnictwa UJ oraz projektu
„Most Wiedzy” Politechniki Gdańskiej.
Omówiono sytuację rynku wydawniczego
w Polsce, a także wybrany został nowy
zarząd SWSW. Przewodniczącą na drugą
kadencję została Aurelia Grejner, wiceprzewodniczącymi – Ewa Bluszcz oraz
Dorota Heliasz, sekretarzem – Jolanta
Domoradzka, a skarbnikiem – Dorota
Ślachciak. Konferencja odbyła się w murach Biblioteki Jagiellońskiej i w Librarii
Collegium Maius.
Początek roku akademickiego to
doskonała okazja, by przedstawić się
nowym i przypomnieć już obecnym
członkom społeczności uniwersyteckiej.
Niezmiennie zapraszamy całą wspólnotę
akademicką, zwłaszcza najnowszych jej
członków, do odwiedzania strony internetowej Wydawnictwa UJ, zapoznawania się
z nowościami wydawniczymi i aktualnymi
wydarzeniami.

AA

Archiwum WUJ

Podczas tegorocznej edycji poznamy laureatów, między innymi, Nagrody im. Jana
Długosza – przyznawanej dziełom wnoszącym istotny wkład w rozwój światowej
nauki i kultury, oraz nagrody Gaudeamus
– dla najlepszej książki akademickiej.
Szczególnie bliska sercu Wydawnictwa UJ jest nagroda Gaudeamus, przyznawana w czterech kategoriach: nauki
humanistyczne i nauki o sztuce, nauki
techniczne, ścisłe, matematyczne i przyrodnicze, nauki społeczne oraz e-booki.
W poprzednich latach jury w składzie:
red. Grażyna Banaszkiewicz, prof. Anna
Cysewska-Sobusiak, red. Piotr Dobrołęcki, prof. Przemysław Hauser, mgr Henryk Podolski (przewodniczący) i prof.
Waldemar Uchman, nagrodziło Mam na
Pana nowy zamach... Jerzego Giedroycia,
w opracowaniu Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego, przy
współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny
Przybysz-Gralewskiej, Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwiarskie i ich
potencjał Katarzyny Schmidt-Przewoźnej,

Uczestnicy XXVI konferencji Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych; dziedziniec Collegium Maius, 22–23 lutego 2022
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POSTSCRIPTUM

Przegląd wydarzeń
18 maja – 11 czerwca 2022

18 maja

Prorektor P. Kuśtrowski i pełnomocnik
rektora UJ ds. współpracy w ramach Una
Europa prof. S. Kistryn wzięli udział w zorganizowanej w auli Collegium Novum
międzynarodowej konferencji naukowej
ScienceCon 2022.

18–20 maja

Prorektor P. Jedynak uczestniczył w zorganizowanej w siedzibie Politechniki Łódzkiej
XI Konferencji Naukowej Zarządzanie rozwojem organizacji.

19 maja

Rektor J. Popiel otworzył pierwszy Kongres
Polskiego Przekładoznawstwa Koncepcje –
metodologie – działania na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

19–20 maja

Pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy
w ramach Una Europa prof. S. Kistryn reprezentował Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas zorganizowanego w Krakowie posiedzenia Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

23 maja

Rektor J. Popiel reprezentował Uniwersytet
Jagielloński podczas uroczystości pogrzebowych śp. prof. Jerzego Treli, zorganizowanych w bazylice oo. Dominikanów
w Krakowie.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Centrum
Seniora w Krakowie.

23–24 maja

Prorektor A. Edigarian spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
oceniającym kierunek informatyka gier
komputerowych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

24 maja

Prorektor J. Górniak wziął udział w webinarium Ministerstwa Finansów CAF – europejski model doskonalenia organizacji sektora
publicznego a system kontroli zarządczej.

25 maja

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym w Warszawie spotkaniu
z ambasadorem USA w Polsce Markiem F.
Brzezinskim.

26 maja

Prorektor D. Malec wzięła udział w posiedzeniu Rady Instytutu Konfucjusza,
w trakcie którego rozmawiano on-line
z przedstawicielami Rady z Pekińskiego
Uniwersytetu Językowego.

27 maja

Prorektor J. Górniak uczestniczył w zorganizowanej w Sukiennicach uroczystości
jubileuszu 95-lecia istnienia Radia Kraków.
Prorektor P. Jedynak reprezentował władze
UJ podczas gali wręczenia Nagrody im.
Józefa Dietla.
Prorektor P. Kuśtrowski wziął udział w uroczystości nadania imienia prof. Janusza
Wojtusiaka sali ekspozycji zoologiczno-antropologicznej w Centrum Edukacji
Przyrodniczej UJ.

27–28 maja

Prorektor J. Górniak uczestniczył w obchodach Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.

30–31 maja

Prorektor P. Jedynak uczestniczył w zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową
konferencji Przedsiębiorstwo hybrydowe.

1 czerwca

Prorektor A. Edigarian spotkał się z zarządem Stowarzyszenia Studenckiego ELSA
Kraków.
Prorektor P. Kuśtrowski uczestniczył w posiedzeniu Research Strategy Group w ramach grupy Una Europa.

2 czerwca

Prorektor J. Górniak podpisał w siedzibie
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, w imieniu władz

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Deklarację
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
Prorektor P. Jedynak uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, podczas której wręczono srebrne medale
Cracoviae Merenti.

3–4 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w V
edycji konferencji Otępienie w praktyce.

4–5 czerwca

Prorektor P. Kuśtrowski wziął udział
w XIII edycji międzynarodowej konferencji studenckiej Horizons of Science.

6 czerwca

Rektor J. Popiel otworzył w auli Collegium
Novum jubileuszową konferencję z okazji
70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN.

6–8 czerwca

Pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy
w ramach Una Europa prof. S. Kistryn
uczestniczył w odbywającym się w Brukseli zgromadzeniu plenarnym (General
Assembly) sieci The Guild, między innymi
prezentując UJ jako gospodarza kolejnego
zgromadzenia.

8 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w spotkaniu ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Case
Western Reserve University School of
Medicine w Cleveland.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w Gali
Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 2022.
Prorektor P. Jedynak uczestniczył w sesji
Rady Miasta Krakowa, podczas której odebrał statuetkę dla UJ z okazji 120. rocznicy
uruchomienia wodociągu na Bielanach.
Prorektor P. Jedynak uczestniczył w otwarciu w Muzeum UJ wystawy prac dyplomowych ASP Nauka i sztuka w służbie ochrony
dziedzictwa kulturowego.
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8–10 czerwca

Rektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanych w Warszawie uroczystościach
z okazji 25-lecia powstania Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

8–11 czerwca

Prorektorzy D. Malec, J. Górniak, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach
Una Europa prof. S. Kistryn reprezentowali
władze UJ podczas zorganizowanej w Padwie konferencji i walnego zgromadzenia
plenarnego (General Assembly) grupy Coimbra. W trakcie obrad prorektor D. Malec
została po raz kolejny wybrana do zarządu
sieci uniwersytetów Coimbra.

Żołądź – kierownik nowo powstałej jednostki, oficjalnie otworzyli Katedrę Wysiłku
i Bioenergetyki Mięśni UJ CM.

17–18 czerwca

Prorektor A. Edigarian wziął udział w sesji
naukowej z okazji 70. urodzin prof. Marka
Jarnickiego, zorganizowanej przez Wydział
Matematyki i Informatyki UJ.

20 czerwca

Prorektor P. Kuśtrowski uczestniczył
w otwarciu ósmej edycji zorganizowanego w Krakowie kongresu EUROBIOTECH
2022.

21 czerwca

9 czerwca

Prorektor P. Kuśtrowski reprezentował
Uniwersytet Jagielloński, w którego imieniu
odebrał nagrodę w kategorii uczelni na gali
konkursu Gwiazdy Horyzontu 2020 zorganizowanej w Politechnice Krakowskiej.
Prorektor P. Jedynak wziął udział w konferencji naukowej QFFQ Jakość przyszłości
– Przyszłość jakości oraz jubileuszu pracy
naukowo-dydaktycznej prof. Tadeusza
Sikory na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie.

Rektor J. Popiel i Maria Zagajewska przewodniczyli delegacji uczestników konferencji Adam Zagajewski. Poezja rozmawia z filozofią, składając kwiaty na sarkofagu poety
w Panteonie Narodowym w Krakowie.
Rektor J. Popiel przewodniczył zorganizowanemu w Collegium Novum posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa.

Inne wydarzenia
25 maja

9–10 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w zorganizowanym w Warszawie I Kongresie
Humanizacji Medycyny.

10 czerwca

Prorektor P. Jedynak uczestniczył w zorganizowanych w Akademii im. Leona
Koźmińskiego uroczystościach związanych ze 100-leciem urodzin prof. Witolda
Kieżuna.

11 czerwca

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w zorganizowanym w dworze w Modlnicy spotkaniu muzyczno-literacko-historycznym.

12–14 czerwca

Prorektor P. Kuśtrowski uczestniczył w obradach Uniwersyteckiej Komisji Nauki
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.

Katedra Medycyny Sądowej UJ CM, dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu ze środków
Priorytetowego Obszaru Badawczego
qLIFE, zakupiła nowoczesny tomograf
komputerowy.
Mikołaj Frączyk, Przemysław Nogły i Mateusz Sikora utworzą trzy nowe centra
Dioscuri na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Naukowcy, którzy obecnie pracują w Niemczech, Szwajcarii i USA, powrócą do Polski
w ciągu najbliższego półtora roku dzięki
wsparciu z programu Dioscuri. Zwycięzcy
4. międzynarodowego konkursu na centra
Dioscuri, ogłoszonego przez Towarzystwo
Maxa Plancka i Narodowe Centrum Nauki,
dołączą do pięciu centrów Dioscuri już
działających w Warszawie.

31 maja

14 czerwca

Podczas odbywającego się w dniach 26–28
maja 2022 w Atenach IX Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (ESES) prof. Marcin Barczyński
z UJ CM został wybrany na prezydenta tej
organizacji na dwuletnią kadencję.

15 czerwca

Prof. Małgorzata Kossowska, dr hab. Marcin Brocki, profesor UJ, oraz dr inż. Łukasz
Tomczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego
zostali laureatami, koordynowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, konkursu
CHANSE – Transformations: Social and
Cultural Dynamics in the Digital Age.

Rektor J. Popiel, prorektorzy A. Edigarian,
T. Grodzicki, J. Górniak, P. Jedynak i D.
Malec uczestniczyli w Laudacjach  Studenckich, zorganizowanych przez Samorząd
Studentów UJ.

Prorektor T. Grodzicki, dr hab. Piotr Pierzchalski, profesor UJ – dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu UJ CM, oraz prof. Jerzy
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10 czerwca

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało
wyniki państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską,
notarialną i komorniczą. Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UJ, podobnie
jak w latach ubiegłych, uzyskali najwyższą
zdawalność w Polsce.

11 czerwca

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii
Umiejętności wybrało nowych członków tej
instytucji naukowej, wśród których znalazło
się jedenaścioro naukowców związanych
• z Uniwersytetem Jagiellońskim. Nowymi
członkami PAU zostali:
• z Wydziału I Filologicznego: prof. Wojciech Bałus – jako członek czynny
• z Wydziału II Historyczno-Filozoficznego:
prof. Andrzej Mania – jako członek czynny; prof. Stanisław Biernat, prof. Bolesław
Ginter, prof. Paweł Valde-Nowak – jako
członkowie korespondenci
• z Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych: prof. Tomasz Dohnalik – jako członek
czynny, prof. Wojciech Kucharz – jako
członek korespondent  
• z Wydziału IV Przyrodniczego: prof.
Kazimierz Strzałka – jako członek czynny;
prof. Katarzyna Turnau – jako członek
korespondent
• z Wydziału V Lekarskiego: prof. Józef
Dulak, prof. Kalina Kawecka-Jaszcz – jako
członkowie czynni

3 czerwca

W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie
odbyła się gala będąca centralnym punktem całomiesięcznych obchodów Święta
Małopolski. Uroczystość była okazją do
wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych
dla regionu. Złote Odznaki Honorowe
Województwa Małopolskiego – Krzyże
Małopolski odebrali, między innymi, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Andrzej Mania i Andrzej Szczerski.

PODSUMOWANIE SUKCESÓW SPORTOWYCH
Akademickie Mistrzostwa Polski
Zawodnicy UJ w karate WKF podczas zawodów w Warszawie w dniach 7–8 maja
2022 zdobyli III miejsce w klasyfikacji
drużynowej w typie uniwersytety – puchar.
Zawodnicy UJ podczas zawodów w jeździectwie, które odbyły się w Radzionkowie w dniach 26–29 maja 2022, zdobyli
III miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar, oraz II miejsce w klasyfikacji drużynowej w typie uniwersytety – puchar.
Zawodniczki UJ podczas zawodów w piłce
nożnej kobiet w Warszawie, które odbyły
się w dniach 5–8 czerwca 2022, zdobyły
I miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar, oraz I miejsce w typie uniwersytety
– puchar.

Zawodnicy UJ podczas zawodów w tenisie
ziemnym mężczyzn, rozegranych w Sopocie w dniach 7–10 czerwca 2022, zdobyli
II miejsce w klasyfikacji generalnej – puchar,
oraz I miejsce w typie uniwersytety – puchar.

ZMARLI
Dr hab. Karol Derwich, profesor UJ – politolog, kulturoznawca, latynoamerykanista.
Kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej oraz
Pracowni Centrum Meksykańskiego Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ. Uznany badacz procesów demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej,
w tym problemu dysfunkcyjności państwa, przestępczości zorganizowanej oraz
kształtowania się państw i społeczeństw
latynoamerykańskich. Ekspert problematyki

meksykańskiej, autor licznych publikacji
w języku polskim, angielskim i hiszpańskim
poświęconych zjawiskom politycznym
i społecznym w Ameryce Łacińskiej. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność
badawczą przez rektora UJ. Zmarł 19 maja.
Prof. Stanisław Salmonowicz – doktor
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany profesor Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Wybitny znawca historii prawa i postępowania karnego XVI–XVIII wieku, historii Pomorza, historii Francji i Prus. Zmarł 24 maja.
Prof. Antonina Lubaszewska – emerytowana
profesor nadzwyczajna Wydziału Polonistyki UJ. Od 1973 roku związana z Katedrą
Teorii Literatury UJ. Autorka książki Poetyka

doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich. Zmarła 27 maja.
Dr hab. Paweł Dutkiewicz – pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1975–
2013. Kierownik Zakładu Etyki Wydziału
Filozoficznego UJ w latach 1999–2009.
Zmarł 6 czerwca.
Mgr Vlasta Juchniewiczová – polonistka
i słowacystka, lektorka i specjalistka z zakresu glottodydaktyki języka słowackiego. Tłumaczka i ambasadorka kultury słowackiej
w Polsce. Związana z Instytutem Filologii
Słowiańskiej UJ przez 27 lat. Pracownik
redakcji pisma „Život” Towarzystwa Słowaków w Polsce. Zmarła 9 czerwca.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ.

Każdy może pomóc
VII edycja konferencji paliatywnej
25 października 2022 odbędzie się VII edycja dorocznej konferencji naukowej Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna,
humanizm, wolontariat, w tym roku pod hasłem „Wczesna opieka paliatywna – każdy może pomóc”. Ze względu na obecną
sytuację epidemiczną zostanie ona przeprowadzona w formie hybrydowej: stacjonarnie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie oraz on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Jak co roku,
konferencja organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum oraz
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.
Stało się już dobrą tradycją, że w ramach tego wydarzenia spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim ludzie dobrej woli
z całej Polski, pragnący nieść bezinteresowną pomoc i ulgę w cierpieniu ludziom u kresu życia. Konferencja ma charakter
otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Zbiega się w czasie z obchodzonym od kilkunastu lat w połowie października Światowym Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej, wpisując się tym samym w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo
na los ludzi chorych i cierpiących.
Podczas tegorocznej, VII edycji konferencji, zostaną omówione tematy, które nigdy nie tracą na aktualności. Wiążą się ze starzeniem społeczeństwa i rosnącą liczbą cierpiących na przewlekłe, nieuleczalne schorzenia, które powodują, że borykająca
się od dawna z kłopotami finansowymi opieka paliatywna i hospicyjna staje w ostatnich latach przed nowymi wyzwaniami.
W trakcie spotkania poruszane będą, między innymi, następujące zagadnienia:
– W jaki sposób zabezpieczyć potrzeby rosnącej populacji osób potrzebujących ulgi w cierpieniu?
– Jak pogodzić konieczność pilnego obejmowania troskliwą opieką pacjentów u schyłku życia z potrzebami tych, którzy
wymagają leczenia objawów związanych z intensywnym leczeniem onkologicznym czy inną terapią przedłużającą życie?
– Którzy pacjenci powinni być leczeni objawowo przez lekarzy rodzinnych i innych specjalistów, a jaki jest optymalny moment rozpoczynania specjalistycznej opieki paliatywnej w hospicjach? Jak skoordynować współdziałanie lekarzy różnych
specjalności w opiece nad pacjentami z wielochorobowością, wymagających skutecznego łagodzenia cierpienia?
– Czy jest możliwa większa aktywizacja społeczności lokalnych we wspieraniu chorujących sąsiadów?
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi w trakcie konferencji poszukiwać będą specjaliści zaangażowani w opiekę nad nieuleczalnie chorymi. Prelegenci, reprezentujący rozmaite dziedziny wiedzy i nauki, poprzez wykłady i dyskusje wskażą możliwości i metody pomocy w godnym znoszeniu cierpienia u kresu życia.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.
Wojciech Kochan
Więcej informacji można znaleźć
pod adresem https://paliatywna.
uj.edu.pl, pod którym dostępne
są również materiały i nagrania
z poprzednich edycji konferencji.
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Półka nowości
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu.
Studia dedykowane pamięci
profesor Anny Pilch
pod redakcją Anny Włodarczyk,
Sebastiana Borowicza, Karoliny Wawer
Stawiając nas przed obrazami wielkich mistrzów, Anna Pilch udzieliła nam piękniej
i wartościowej lekcji etyki i humanizmu. Dzięki niej nasza lektura świata stawała się z czasem nie tylko wędrówką przez arkana estetyki,
ale także przez przestrzenie ludzkiej egzystencji. W kształcie tej książki zwracamy więc to, czego sami w rozmowach
z Anną Pilch i z jej prac nauczyliśmy się o człowieku w relacji do poezji
i malarstwa. Dialog stał się tu uniwersalnym narzędziem odnajdywania i odkrywania człowieka przez literaturę, sztukę i wreszcie edukację
polonistyczną pojmowaną możliwie szeroko jako kształtowanie międzyludzkiej wspólnoty. Tę uniwersalną wartość humanistycznej więzi
Anny Pilch ze sztuką najpełniej definiuje międzyliteratura. Tworzy ona
przestrzeń interdyscyplinarności, wielowymiarowości nauki, rozmów
i spotkań, negocjowania znaczeń, nieustającej gry sztuk i ze sztuką.
Jest tym, co rozpościera się między teorią a interpretacją, intuicją a krytyką czy między metodą a praktyką. Równolegle stanowi ona przestrzeń
dialogu między odbiorcą a tekstem, między patrzeniem i obserwacją
a próbą rozsmakowania nas w szczegółach i detalach, to znaczy między
czytaniem, pisaniem a poszukiwaniem i wytwarzaniem sensu. W końcu
zaś nieustannym rozedrganiem i balansowaniem między wizualnością
a tekstualnością. Wypowiedzi zawarte w tomie stworzyły tym samym
płaszczyznę wymiany myśli między uczniami, przyjaciółmi i współpracownikami, humanistami i artystami – a ideami, teoriami, propozycjami naukowymi, interpretacjami oraz fascynacjami czytelniczymi
i malarskimi Anny Pilch.
Sztuka inwencji.
Ryszarda Nycza praktykowanie
humanistyki: rozmowy, inspiracje,
kontynuacje
pod redakcją Jerzego Franczaka,
Tomasza Kunza
Idea niniejszego tomu – dla którego bezpośrednim pretekstem stały się 70. urodziny autora
Tekstowego świata – narodziła się w gronie
badaczy z krakowskiej polonistyki. Do udziału
w przedsięwzięciu zaprosiliśmy najbliższych
współpracowników z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz wszystkich tych, którzy napisali pod kierunkiem Ryszarda
Nycza swoje doktoraty. Pewną wariację w stosunku do przyjętej konwencji „prac ofiarowanych” wprowadzają trzy rozmowy z Jubilatem.
Zawierają one cenny autokomentarz, pozwalają lepiej zrozumieć jego
drogę intelektualną, kreślą ideowe, biograficzne i anegdotyczne tło. Pozostałe teksty zamieszczone w książce – choć formalnie nie posiadają
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dialogowej postaci – są również w zdecydowanej większości świadectwem bezpośredniego spotkania z myślą autora Sylw współczesnych.
Ze wstępu
„Odcisk palca – rozległy labirynt”.
Prace ofiarowane profesorowi
Wojciechowi Ligęzie
na jubileusz siedemdziesięciolecia
pod redakcją Mateusza Antoniuka,
Doroty Siwor
Wojciech Ligęza poszukuje u ulubionych pisarzy „wyobraźni serca”, ale też sam jest nią
hojnie obdarzony. To ona pozwoliła mu ocalić
z nierównej artystycznie twórczości emigracyjnej dzieła, których wartość wymyka się
kryteriom ściśle estetycznym. Poezja dotknięta doświadczeniem depresyjnej samotności, wygnania i wydziedziczenia staje się w jego ujęciu przejawem zarówno sztuki, jak i męstwa bycia. Szkice o Wittlinie,
Wacie, Czuchnowskim czy Obertyńskiej są wspaniałym świadectwem
jego zdolności do porozumienia i współodczuwania. Zdolności, którą
wyróżnia się jako naukowiec i człowiek, niezwykle wrażliwy na uczucia i potrzeby innych. Wykorzystana w tytule fraza Odcisk palca – rozległy labirynt, zaczerpnięta z wiersza Szymborskiej, jest nawiązaniem
do szczególnej cechy sztuki interpretatorskiej Jubilata, który wchodząc
w świat literatury, pozostaje uważny na choćby najdrobniejsze ślady
cudzego losu, dramatu, mikrokosmosu. W tym tomie dedykuje Jubilatowi swe teksty niemal pięćdziesięcioro badaczek i badaczy, jego przyjaciół i dłużników. Teksty pogrupowano w bloki, które odpowiadają
naukowym zainteresowaniom Wojciecha Ligęzy. Mamy więc obszerną
część zatytułowaną Polska poezja dwudziestego (i dwudziestego pierwszego) wieku, następnie Miasta o(na)pisane, Literaturę i emigrację,
a wreszcie Literaturę i sztukę. Całość zamyka blok Varia.
Szkice pomieszczone w tej księdze zbiorowej są nie tylko wyrazem
przyjaźni i wdzięczności, ale i próbą współodczuwania z Jubilatem.
Współodczuwania, które wymaga rzadkich przymiotów intelektu,
a także nadzwyczajnej „wyobraźni serca”.
Ze wstępu
Beata Drabik
Ciało – kultura – sacrum.
Semantyka i pragmatyka gestu kultowego
na przykładzie wybranych kinezycznych
znaków liturgii katolickiej
Ta rozprawa powstała [...] z przekonania, że
symbole – postawy i gesty symboliczne człowieka, związane zarówno ze sferą profanum,
jak i sacrum – są czymś niepowtarzalnym
i ważnym. Trzeba je badać, sprawdzać ich recepcję oraz aktualność. Nie są jedynie pustymi
semantycznie elementami rytuału, ich funkcji nie da się sprowadzić do
funkcji estetycznej ani nawet (bardzo ważnej) fatycznej funkcji budo-

wania współuczestnictwa. One wpływają na naszą cielesność (i jednocześnie są przez nią kształtowane), a wraz z cielesnością i za jej pośrednictwem oddziałują także na nasze myślenie i działanie – już nie
tylko symboliczne [...]. I trzeba w tym widzieć chyba zarówno wartość,
szansę, jak i – w niektórych przypadkach – zagrożenie.
Z podsumowania
Elwira Buszewicz
Dialogi z cieniami.
Dziesięć szkiców o pograniczu imitacji
i tęsknoty
Książka będzie swoistą ucztą dla miłośników
zagłębiania się w interpretacje tekstów poetyckich, a zarazem rodzajem wzorca czy podręcznika dla studentów komparatystyki, pokazującego, jak poruszać się po rozległym obszarze
literatury, jak szukać powiązań i zależności
i jak robić to w sposób mistrzowski, wciągający czytelnika i dostarczający mu satysfakcji.

Michał Lipa
Arabska Wiosna
i nieudana demokratyzacja w Egipcie
w latach 2011–2015
Niniejsza monografia stanowi próbę opisu
oraz wyjaśnienia procesu nieudanej demokratyzacji w Egipcie, jaki toczył się w latach
2011–2015, ze szczególnym naciskiem na
lata 2011–2013. Demokratyzacja była jednym
z naczelnych postulatów wyrażanych przez
ludzi, którzy w styczniu 2011 roku wyszli na
ulice egipskich miast, domagając się dymisji prezydenta Husniego
Mubaraka, rządzącego krajem w sposób autorytarny od 1981 roku. To
młodzi ludzie zapoczątkowali wydarzenia Arabskiej Wiosny, w które
włączyły się pozostałe siły opozycyjne, doprowadzając do tego, że
11 lutego 2011 prezydent Mubarak zrezygnował ze stanowiska głowy
państwa, co zapoczątkowało proces transformacji ustrojowej. Kontrolę
nad tym procesem przejęła Najwyższa Rada Sił Zbrojnych, która początkowo cieszyła się znacznym zaufaniem wśród Egipcjan, jednak
z biegiem czasu stawało się jasne, że armii nie zależy na demokracji.
Ze wstępu

Z recenzji Macieja Włodarskiego
Potrzeba spotkania rodzi tęsknotę, chęć dorównania literackim osiągnięciom – imitację lub emulację. Nieżyjący twórca uczyniony adresatem lub bohaterem dzieła zyskuje nową tożsamość i nowe życie. Tak
powstaje fikcja, będąca zarazem odmianą „kreowanej” historii literatury.
Z wprowadzenia
Małgorzata Opoczyńska
Drugie życie snów.
Frazy, ekfrazy i tak dalej
Dostaliśmy do rąk dzieło nietuzinkowe. Autorka, między innymi, książek Genealogie
psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego oraz Poza zasadą powszechności.
Próby idiograficzne oddaje nam swój kolejny
swoisty esej filozoficzny, zatrzymujący na dłużej, niż tylko przewiduje jego lektura. Autorka
zaprasza nas do refleksji wokół snów – swoich,
Innych, snów w działaniu, opracowanych w teoriach psychoanalitycznych i umysłach filozofów. Zaprasza do snucia tej refleksji również
twórców literatury pięknej, poezji i prozy. Powołuje się zatem w swoich rozmyślaniach zarówno na Carla Gustava Junga, Zygmunta Freuda,
Judith Viorst, jak i Martina Heideggera, Karla Jaspersa, Hansa-Georga
Gadamera, Umberto Eco, a także Alberta Camusa, Samuela Becketta, Franza Kafkę, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską, Olgę
Tokarczuk i Czesława Miłosza. Nie sposób tu wszystkich przywołać
(bibliografia obejmuje 313 pozycji!). W tym uważnie dobranym gronie
przystępuje do analizy snów, oddając też głos tym ostatnim – dzieląc
się własnymi wyśnionymi obrazami, przywołując opowieści z psychoterapii, łącząc sny z tym, co wydarza się na jawie.

Dariusz R. Piwowarczyk
Rekonstrukcja praindoeuropejskiego
systemu fonologicznego
Monografia ukazuje współczesny stan wiedzy
dotyczącej rekonstrukcji praindoeuropejskiego systemu fonologicznego. Opierając się
na regularnych odpowiedniościach dźwiękowych w morfemach poświadczonych w najstarszych językach indoeuropejskich, autor
przedstawia rekonstrukcję poszczególnych fonemów praindoeuropejskich oraz całego systemu fonologicznego wraz z jego możliwą interpretacją fonetyczną.
Przy każdym fonemie podaje pierwiastki i formy praindoeuropejskie
wyekscerpowane ze współczesnych leksykonów indoeuropeistycznych. Zwraca uwagę na liczbę poświadczonych form dla każdego
fonemu oraz ich rozłożenie w danych grupach języków indoeuropejskich. Dodatkowo stara się zbadać, jak statystycznie układa się liczba
odtwarzanych fonemów dla podanych pierwiastków praindoeuropejskich. W rezultacie dochodzi do wniosku, że przedstawiany obecnie
praindoeuropejski system fonologiczny powinien również być rekonstruowany dla najstarszej fazy rozwoju języka praindoeuropejskiego, jeszcze przed wyodrębnieniem się grupy języków anatolijskich.
Innowacją pracy jest kladystyczne podejście do rekonstrukcji praindoeuropejskich pierwiastków i zwrócenie uwagi na te grupy języków
indoeuropejskich, na podstawie których odtwarzane są poszczególne
pierwiastki, oraz na liczbę poświadczeń danych pierwiastków w określonych grupach języków indoeuropejskich.
Karl Pillemer
Rozłam w rodzinie.
Jak uzdrowić relacje z bliskimi
Susan, mimo że ma dwóch synów, od lat święta
spędza samotnie. Elena od dawna nie rozmawia
z matką, a Roya zmuszono do wyboru między
krewnymi a ukochaną żoną. Zerwanie stosunków z najbliższymi to problem milionów rodzin
na całym świecie. Jest źródłem cierpienia, dotkliwego poczucia wstydu i osamotnienia.
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Karl Pillemer wskazuje najczęstsze przyczyny ochłodzenia stosunków
w rodzinie oraz wpływ tej sytuacji na wszystkich jej członków. Na podstawie doświadczeń osób, którym udało się odbudować zerwane więzi,
oraz wieloletnich badań ukazuje sposoby poprawy i uzdrowienia stosunków. Zaproponowane przez niego strategie i praktyczne wskazówki
pomogą załagodzić konflikty i odtworzyć relacje z krewnymi.
Książka Rozłam w rodzinie pozwoli odbudować satysfakcjonującą
więź z najbliższymi. To połączenie niezwykle szczerych i wzruszających historii, wiedzy naukowej i skutecznych narzędzi naprawczych,
które wskażą drogę do pojednania.
Hwang Sok-Yong
O zmierzchu
Park Min-u, starzejący się architekt, może
mówić o sukcesie. Jako jedynemu z grupy
dzieciaków udaje mu się wyrwać z seulskich
slumsów. Na fali transformacji Korei, dzięki
determinacji i wieloletniej ciężkiej pracy ostatecznie staje się właścicielem dużej firmy realizującej prestiżowe projekty.
Pewnego dnia otrzymuje niespodziewaną wiadomość od kobiety, którą kiedyś pokochał,
a potem zdradził. Pogrzebane w pamięci obrazy przyjaźni z dzieciństwa i pierwszej miłości powracają. Min-u zaczyna wspominać świat,
który wymazał z pamięci. Uświadamia też sobie, że pomógł go unicestwić, przyczyniając się do bezwzględniej modernizacji Korei.
O zmierzchu to historia rozpisana na głosy ludzi, którzy nie mieli szans
w starciu z bezdusznym kapitalizmem. To także głęboko humanistyczna opowieść o dzieciństwie, stracie, rozliczaniu się z samym sobą i tragicznych kosztach transformacji kraju, które ponoszą najsłabsi jego
mieszkańcy.
Książka nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera.
Polskie herbaria renesansowe
jako źródło wiedzy medycznej
pod red. Barbary Wasiewicz
Książka jest owocem badań nad pierwszymi
zachowanymi zielnikami, wydanymi drukiem
w latach 1534–1613. Herbaria stanowią kompendium wiedzy dotyczącej botanicznych
opisów roślin oraz wskazań do ich stosowania
w schorzeniach i dolegliwościach. Autorzy
publikacji, wśród których znaleźli się lekarze,
historycy, studenci medycyny i pielęgniarstwa,
dietetyk i farmaceuta, postawili sobie za cel sprawdzenie, na ile zalecenia zapisane w zielnikach epoki odrodzenia były trafne i zgodne ze
współczesną wiedzą medyczną. Analizie poddano herbaria: O ziołach i
o mocy ich Stefana Falimirza (1534), O ziołach tutecznych i zamorskich
i o mocy ich, a k temu księgi lekarskie Hieronima Spiczyńskiego (1542),
Herbarz, to jest ziół tutecznych i postronnych i zamorskich opisanie (...)
Marcina Siennika (1568), Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i
drzew rozmaitych Marcina z Urzędowa (1595) oraz Zielnik Herbarzem
z języka łacińskiego zowią (...) Szymona Syreniusza (1613). Poszczególne gatunki roślin opisane w renesansowych dziełach analizowano
pod kątem zawartych w nich substancji czynnych. Opisano zastosowanie ziół w okulistyce, hematologii, kardiologii, gastroenterologii,
stomatologii, psychiatrii i seksuologii. Osobne rozdziały poświęcono
użyciu ziół w leczeniu ran oraz w dietetyce.
Zestawienie wiadomości sprzed prawie pięciuset lat ze współczesną
wiedzą z zakresu farmakognozji dało zaskakujące rezultaty: zalecenia
zielarzy renesansowych były bardzo trafne, ale ich skuteczność wspierana była dużą dozą tradycji, zabobonów i... magii.
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Księgarnia Akademicka
Bartłomiej Gapiński
Karol Wojtyła na tle kultury epoki.
Lata krakowskie 1938–1978
Kiedy przyjeżdżał na swoje pielgrzymki do
Polski, witały go tłumy. W czasach komunizmu, szczególnie po stanie wojennym, dawał
nadzieję. W literackich świadectwach tamtej
epoki pojawia się ufna prośba, która streszcza dobitnie miejsce Karola Wojtyły – Jana
Pawła II w narodowej mitologii: ,,Broń! My
już bronić nie umiemy się sami”. Oto ziściła
się wizja przywódcy romantycznego. Zgodnie z paradygmatem romantycznym historia to wynik działania genialnej jednostki, mającej oparcie w ludzie, „człowieka duchowego”. Jan Paweł II to Boży wybraniec,
olbrzym, atleta, siłacz, rycerz, który zadziwia i przekonuje do siebie.
W jednym z wierszy pochodzącym z lat 80. XX wieku znalazła się
zwrotka:
Jego broń to miłość – nie wie co to trwoga
Z narażeniem życia pokazuje Boga!
Duch nieustraszony! Śmierci się nie lęka
Przed Jego wielkością cały świat już klęka.
Przepowiednia Juliusza Słowackiego z wiersza Pośród niesnasków Pan
Bóg uderza miałaby się spełnić; oto wzniosła idea, wzorzec romantyczny, się urzeczywistniła, nabrała cielesności.
Potem, po latach 80., czasy transformacji i wejścia do Unii Europejskiej były naznaczone świadomością, że oto w Watykanie modli się
za nami – Polakami – nasz opiekun, często określany mianem „ojca”.
Był niesamowicie płodny, jeśli chodzi o liczbę tekstów i wypowiedzi:
szacuje się, że pozostawił po sobie ogółem 97 tysięcy stron. To oczywiście utrudnia ich percepcję, pojawia się problem, co z tego dziedzictwa
było reprezentatywne, co ważne, co drugoplanowe, a co zupełnie poboczne. Dziś, po 17 latach od śmierci Jana Pawła II, warto spojrzeć na
jego sylwetkę możliwie jak najbardziej całościowo i zarazem starać się
wyjść poza narodową mitologię, pozwolić sobie na spojrzenie krytyczne. Mnie zainteresował okres, kiedy przebywał w Krakowie, włącznie
ze studiami w rzymskim Angelicum, a potem etap pracy w Niegowici,
czyli lata 1938–1978.
O Karolu Wojtyle pisano już bardzo wiele, ciągle powstają nowe książki Jemu poświęcone. Tuż przed kanonizacją niemal nie było tygodnia,
by na rynku wydawniczym nie pojawiła się choć jedna pozycja poświęcona jego sylwetce. Kolejny ferment intelektualny związany z postacią
papieża nastąpił w związku z celebracją 100-lecia jego urodzin, prócz
głosów i świadectw o świętości pojawiły się wówczas także poważne zarzuty nieujawniania i negowania przestępstw seksualnych duchownych, w tym krzywdy wobec dzieci, za jego pontyfikatu. Zaraz
po śmierci dominowały pozycje apologetyczne, ale z czasem zaczęły
powstawać publikacje krytykujące Jana Pawła II. Tak więc recepcja hagiograficzna, która dominowała, została mocno osłabiona.
W niniejszej publikacji stawiam sobie za cel ukazanie postaci krakowskiego duchownego za pomocą kultury, w której żył. Podejmuję
to zagadnienie, sytuując się w paradygmacie antropologii historycznej, czyli koncentruję się na historii postrzeganej przez pryzmat kultury, w jakiej moi bohaterowie historyczni funkcjonowali. Interesuje
mnie działalność Karola Wojtyły w czasach krakowskich (1938–1978).
Mam zamiar skupić się na Wojtyle jako studencie polonistyki, artyście
podziemnego teatru, a potem duchownym, gdy kształtowała się jego
sylwetka duszpasterza, awansującego w hierarchii i coraz bardziej oddziałującego na Kościół polski. Postaram się skoncentrować na osobie
Karola Wojtyły funkcjonującej w specyficznych realiach dwóch systemów totalitarnych.
[...] Poprzez wszystkie [...] opracowania i źródła chcę spojrzeć na konkretnego człowieka. Przy czym na wstępie zaznaczam, że nie podej-

muję tematu jego świętości; rozważania hagiograficzne nie będą przedmiotem tej książki, natomiast przyświeca jej spojrzenie krytyczne (i to
podwójnie krytyczne – wobec materiałów źródłowych i wobec krytycyzmu innych, jako że tematykę Wojtyłową podejmuje ogromna liczba
publikacji naukowych). Kontekst krakowski wyeksponowany w tytule wskazuje, że będę Wojtyłę widział w odniesieniu do archidiecezji
krakowskiej, ale też szerzej zostanie poruszona jego aktywność w Kościele polskim. Zwrócę również uwagę na jego dokonania w Kościele
powszechnym, aczkolwiek moja lektura lokalna to przede wszystkim
lektura polska. Kraków jest tu symbolem, czasoprzestrzennym wyznacznikiem aktywności bohatera historycznego, któremu poświęcono
tę książkę.
Zasadniczo praca opiera się na warsztacie historyka, ale cechuje ją interdyscyplinarność. Odwołuje się bowiem również do warsztatów etnologa, literaturoznawcy i filozofa. Pisanie tak rozumiane ma za cel
pozwolić sobie na szersze spektrum obserwacji i analizy, choć nie aspiruję do tego, by szczególnie w literaturoznawstwie i filozofii wytyczać
nowe szlaki – ograniczam się do streszczenia poglądów tych dziedzin
na twórczość Wojtyły. Za to głównym profilem badawczym jest dla
mnie, kilkakrotnie już wspomniana, antropologia historyczna (subdyscyplina historii i etnologii).
Ze Wstępu

Mimo, że jestem chory
i jak ocet kwaśny,
ale chwytam za pióro.
Korespondencja między
Józefem Ignacym Kraszewskim
a Karolem Estreicherem
z lat 1867–1886
opracowanie Beata Kurek
Poprzez wydanie listów wymienianych między Józefem Ignacym Kraszewskim a Karolem Estreicherem chciałam przybliżyć czytelnikom sposób, w jaki zapełniali pustkę niezwykli ludzie w XIX wieku,
których nazwiska przetrwały w pamięci do naszych czasów: Kraszewskiego za dokonania literackie, Estreichera za osiągnięcia na polu bibliograficznym i jako dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Jest to całość
dostępnej korespondencji. […]
Zakres tematyczny listów jest bardzo szeroki – od wydarzeń z życia codziennego (np. ślub córki Estreichera lub samobójstwo w jego rodzinie) po spisy tłumaczeń Dantego. Wydarzenia ze świata politycznego,
mające wpływ na zmiany w szkolnictwie, stawały się tłem do opisów
życia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc i Biblioteki. Listy były też
okazją do wymiany plotek i informacji (bibliograficznych, kulturalnych,
wydawniczych). Miały również zapewnić przyjacielski kontakt i pociechę w sytuacjach trudnych (Kraszewski w więzieniu). […] Ich listy to
ciekawy materiał historyczny do studiów nad przemianami w polityce,
kulturze i nauce XIX wieku. Pozwalają na poznanie warsztatów pracy,
zakresów zainteresowań i sposobów zdobywania informacji. Korespondencja ta przedstawia również historię relacji między Józefem Ignacym
Kraszewskim a Karolem Estreicherem.
Autorka opracowania, popierając opinię Ewy Lipskiej, wypowiadającej się na temat korespondencji ze Stanisławem Lemem w latach
1983–1991, że wtedy jeszcze sztuka pisania listów była na wysokim poziomie, zgadza się z tezą, że upadek sztuki epistolarnej nastąpił wraz z
rozwojem telefonii komórkowej i internetu. Takie formy komunikacji
mają swoje zalety i stanowią nową formę zaspokajania potrzeby więzi międzyludzkich, jednak – przynajmniej u niektórych – tęsknota za
sztuką pisania listów pozostała do dziś.

Wydawnictwo „De Gruyter”
Matthias Niedobitek (Hrsg.)
Europarecht.
Grundlagen und Politiken der Union
Trzeba od razu przyznać, że na rynku wydawniczym nie brakuje opracowań dotyczących
prawa i ustroju Unii Europejskiej. O takim
niedostatku nie sposób również mówić w odniesieniu do rynku niemieckiego. Niemniej
jednak recenzowane opracowanie zaskakuje
przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze,
najłatwiejsze w ocenie jest stwierdzenie, iż
jest to najobszerniejsze dzieło na ten temat w ostatnich latach, bo obejmujące aż 2018 stron. Po drugie, równie łatwe do zweryfikowania, to
skład zespołu autorskiego. Tworzą go znani i uznani uczeni, których
nazwiska stanowią rękojmię jakości opracowanych przez nich części
przedmiotowego dzieła. Ich wyliczenie jest tutaj zatem więcej aniżeli tylko grzecznościowym ukłonem: Hermann-Josef Blanke, Robert
Böttner, Hans-Joachim Cremer, Ulrike Davy, Kerstin von der Decken,
Astrid Epiney, Ludwig Gramlich, Joachim Gruber, Ines Härtel, Peter
Hilpold, Stephanie Jungheim-Hertwig, Dieter Kugelmann, Roman
Lehner, Siegfried Magiera, José Martinez, Walter Obwexer, Eckhard
Pache, Matthias Rossi, Werner Schroeder, Karl-Peter Sommermann,
Stefan Storr oraz Wolfgang Weiß. Czytając tę listę aż trudno uwierzyć,
że Matthiasowi Niedobitkowi, pod którego redakcją to dzieło się ukazało, udało się zebrać plejadę takich autorów! Nie mówiąc już o jego
organizacyjnym wysiłku skoordynowania pracy tak licznego zespołu...
Najważniejszym jednak powodem komplementowania monografii jest,
po trzecie, jej zawartość. Na nic bowiem zdałyby się i obszerność,
i znamienite nawet nazwiska, gdyby treść opracowania nie poszerzała
zasobu naszej wiedzy o Unii Europejskiej lub, co gorsza, była podana
w sposób odległy od pożytecznego zaspokojenia naszej ciekawości. To
prawda, że powiększaniem wiedzy szczycą się różni autorzy, gdyż jest
to, jeśli wolno to tak ująć, minimum minimorum tego, czego od każdej
nowej książki wymagamy. Na tym jednak, w przypadku dzieła Niedobitka, nie koniec. Rzeczywiste novum przedstawia bowiem struktura
zaprezentowanego w dziele wykładu, która znacząco odbiega od ustalonej dogmatyką prawa konstytucyjnego. Nie zapoznajemy się tutaj
bowiem wyłącznie z klasycznym schematem opisującym i systematyzującym prawo Unii Europejskiej, bądź też, szerzej, przedstawiającym
jej funkcjonowanie i zorganizowanie instytucjonalne, ale odkrywamy
ze zdumieniem nowatorskie zastosowanie analizy zadaniowej. Statyczny opis unijnej konstrukcji ustrojowej de lege lata zastępuje tak
oto dynamiczny rozbiór procesu ustrojowego (w) Unii Europejskiej.
Oglądamy zatem także przyczynę, a nie tylko – jak ma to miejsce
najczęściej w literaturze przedmiotu – sam skutek. To tymczasem pozwala lepiej formułować zarówno zmiany w prawie, jak i postulaty de
lege ferenda w odniesieniu do całości unijnego procesu ustrojowego.
Zwłaszcza dlatego, że widzimy tu dany problem w przekroju przyczynowo-skutkowym, a nie jedynie w kostiumie deskrypcji udającej przy
tym odkrywczość. Przy wszystkich powyższych uwagach nie może naturalnie zabraknąć również jednozdaniowego przynajmniej odniesienia
się do przywołanego w pracy piśmiennictwa. Jeżeli własna kwerenda
nie myli, to mamy w przypadku dzieła Niedobitka et consortes do czynienia z najobszerniejszym doborem przykładów literatury fachowej,
co w połączeniu z aktualnym stanem cytowanego ustawodawstwa Unii
Europejskiej dało pierwszorzędny efekt. Taki, że aż prosi się o przetłumaczenie na język polski.
Jan W. Tkaczyński
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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 sześciu 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, prosimy o powiadomienie redakcji wysyłając
e-mail (almamater@uj.edu.pl) lub przesłanie wypełnionej deklaracji na adres: 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 9/3.
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 2022 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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