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OD REDAKCJI
W

arsztaty w ramach grupy roboczej
ds. międzynarodowych aspektów
ochrony środowiska – zmiany klimatu,
przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, międzynarodowa konferencja
Science, Technology, Higher Education
and Society in the Conceptual Age,
organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Centralnej Florydy
oraz Uniwersytet Koreański w Seulu,
Forum Dziedzictwa Europy Środkowej,
przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to
zaledwie trzy z ponad 70 przedsięwzięć
zaplanowanych w naszym regionie na
184 dni trwania polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. W Krakowie
uroczystości inaugurujące to wydarzenie odbędą się 2 lipca 2011 na Rynku
Głównym. Tego dnia zorganizowanych zostanie wiele imprez, między
innymi gra miejska „Gołąbki Europy”,
Europejska Lekcja Śpiewu, przejazd
zabytkowych samochodów ulicami Starego Miasta oraz „Kabaretowa lekcja
śmiechu”.
Pod Wawelem pierwsze spotkania
eksperckie rozpoczną się już 5 lipca.
A miejscem obrad będzie, między
innymi, Auditorium Maximum UJ.
Przewodniczenie przez Polskę pracom
Rady UE stanowić będzie doskonałą
szansę na promocję naszego regionu,
Krakowa, a także nauki w Polsce, na
co stawiają władze najstarszej polskiej
uczelni, bo – jak akcentował rektor UJ
prof. Karol Musioł 13 maja w Collegium
Maius – Uniwersytet ma być uczelnią
uczestniczącą w rozwiązywaniu wielkich
wyzwań współczesnego świata, wspomagającą rozwój Krakowa i Małopolski,
współpracującą z uczelniami zarówno
krakowskimi, jak i wybranymi partnerami na całym świecie.
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ROZWIJA TALENTY
647. rocznica powołania najstarszej polskiej uczelni

K

A. Wojnar

A. Wojnar

Wśród przybyłych na uroczystość gości byli reprezentanci
władz państwa, województwa i miasta, przedstawiciele świata
nauki i kultury nie tylko krakowskich i polskich, ale także
zagranicznych uczelni.
– Mamy prawo do dumy z tego, że Uniwersytet Jagielloński
talentów nie marnuje, tylko je rozwija, a naszymi studentami

raków jest silnym ośrodkiem akademickim, w którym kształci
się ponad 180 tysięcy studentów. Funkcjonuje tu jedenaście
uczelni publicznych, kilkanaście uczelni niepublicznych i kilkanaście instytutów naukowych. Kraków jest silnym ośrodkiem naukowym, którego ważnymi atutami w rozwoju będą: duży potencjał
naukowy uczelni i jednostek badawczych oraz dobrze wykształceni

12 maja br. w katedrze wawelskiej na sarkofagach wielkich fundatorów krakowskiej Uczelni: królów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły
oraz św. królowej Jadwigi, przedstawiciele społeczności akademickiej UJ złożyli wiązanki kwiatów

A. Wojnar

młodzi ludzie – absolwenci krakowskich uczelni – mówił rektor UJ
prof. Karol Musioł 13 maja br. w auli Collegium Maius podczas
uroczystego posiedzenia Senatu UJ, zorganizowanego z okazji
647. rocznicy powołania najstarszej polskiej uczelni. – Niezwykle
ważne jest stworzenie takiego systemu kształcenia, który nie gubi
na niełatwej edukacyjnej drodze utalentowanych młodych ludzi.
Dziś jeszcze nie wiemy, gdzie urodzili się już lub gdzie się urodzą najwięksi uczeni XXI wieku. Myślę, że będą tacy i w Polsce,
w Małopolsce, w Krakowie.
Dwudniowe obchody Święta
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęły się 12 maja br. w katedrze
wawelskiej złożeniem kwiatów na
sarkofagach wielkich fundatorów
krakowskiej Uczelni: królów Kazimierza Wielkiego i Władysława
Jagiełły oraz św. królowej Jadwigi.
13 maja w Collegium Maius,
w ramach uniwersyteckiego święta,
podczas uroczystego posiedzenia
Senatu UJ, tytuł doktora honoris
causa otrzymał prof. Peter-Christian Müller-Graff z Uniwersytetu
w Heidelbergu, a medalem Plus
Ratio Quam Vis uhonorowany został
Joachim Gollwitzer.

stają się młodzi ludzie z dużych miast i małych wiosek, z rodzin
zamożnych i niezamożnych. Zarówno Mikołaj Kopernik, jak i Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II, zachowali nasz Uniwersytet
we wdzięcznej pamięci. Podkreślali, że wiele Uniwersytetowi
zawdzięczają. [...] Duma z tego, że wśród naszych absolwentów
są i tacy, którym zawdzięczamy zmiany oblicza tej ziemi, jest równocześnie wielkim zobowiązaniem dla całej naszej społeczności
akademickiej – akcentował rektor.
Rektor UJ prof. Karol Musioł podczas swojego wystąpienia;
13 maja 2011, aula Collegium Maius
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W dalszej części swego wystąpienia zaznaczył, że Uniwersytet
Jagielloński ma być uczelnią uczestniczącą w rozwiązywaniu
wielkich wyzwań współczesnego świata, ale i wspomagającą
rozwój Krakowa i Małopolski, współpracującą z uczelniami zarówno krakowskimi, jak i wybranymi
partnerami na całym świecie.
Rektor przypomniał także ważne
przedsięwzięcia, w których realizację zaangażowany jest Uniwersytet
Jagielloński. Mówił o uruchomieniu
w przyszłym roku akademickim,
wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym,
nowego kierunku studiów – weterynarii, o tym, że Uniwersytet wraz
z innymi uczelniami krakowskimi
i Krakowskim Parkiem Technologicznym uczestniczy w programie
wyboru i wprowadzenia w Małopolsce
dziesięciu priorytetowych technologii.
Podkreślił, że niedawno wmurowany
został kamień węgielny pod Centrum
Nanotechnologii i Nowych Materiałów, które jest wspólną, prowadzoną
przez AGH, inwestycją krakowskich
uczelni. Mówił także o rozpoczęciu
budowy na uniwersyteckim kampusie w Pychowicach Małopolskiego
Centrum Biotechnologii oraz Naro- Wśród przybyłych na uroczystość gości byli reprezentanci władz państwa, województwa i miasta, przedstawiciele
dowego Centrum Promieniowania świata nauki i kultury nie tylko krakowskich i polskich, ale także zagranicznych uczelni
Elektromagnetycznego. Zwrócił uwagę, że współpraca całego który na zakończenie uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu
środowiska naukowego i akademickiego w Krakowie jest w Pol- Jagiellońskiego życzył wszystkim pracownikom i studentom zasce dostrzegana, czego dowodem było choćby niedawne otwarcie dowolenia z pracy, a także dumy i satysfakcji z tego, że wszyscy
w Krakowie Narodowego Centrum Nauki. – Te działania podej- razem tworzymy i budujemy Uniwersytet Jagielloński.
mowane są dla młodych ludzi, aby im zapewnić to, co w przyszłym świecie będzie najbardziej cenione – dobre wykształcenie.
Rita Pagacz-Moczarska
Chcemy stworzyć w Krakowie nowoczesne centrum badawcze na
światowym poziomie, w którym swoje pasje będą mogli rozwinąć
nasi absolwenci. W którym dobre pomysły z pracowni naukowych
będą przekazywane do zastosowań, aby w Krakowie rozwijała
się i dominowała w przyszłości gospodarka oparta na wiedzy
– mówił prof. Karol Musioł.
Dalsza część uroczystości poświęcona została jednemu z najwybitniejszych prawników niemieckich, współtwórcy działającej od
1998 roku na UJ Szkoły Prawa Niemieckiego, wielkiemu erudycie
i znawcy niemieckiej kultury – prof. Peterowi-Christianowi Müller-Graffowi z Uniwersytetu w Heidelbergu. Senat UJ uhonorował
6
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Medal Plus Ratio Quam Vis otrzymuje Joachim Gollwitzer
z Friedrich-Alexander-Universität
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Rektor UJ prof. Karol Musioł składa gratulacje nowemu doktorowi honoris causa
prof. Peterowi-Christianowi Müller-Graffowi

go najważniejszym uniwersyteckim wyróżnieniem – tytułem
doktora honoris causa. Z wnioskiem o nadanie profesorowi tego,
sięgającego swą historią 1815 roku, tytułu wystąpili przedstawiciele
Wydziału Prawa i Administracji UJ w maju 2009 roku. Uchwałę
o jego przyznaniu podjął Senat UJ 27 października 2010.
Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie medalu Plus
Ratio Quam Vis Joachimowi Gollwitzerowi z Friedrich-Alexander-Universität, wieloletniemu prezesowi Studentenwerk
Erlangen-Norymberga. O przyznanie tego wyróżnienia wystąpił
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 lutego 2011
w podzięce za ponaddwudziestoletnią współpracę i liczne wspólnie
organizowane przedsięwzięcia. – To właśnie z inicjatywy Joachima
Gollwitzera kilkuset studentów z Polski i z Niemiec miało okazję
poznać wzajemnie tradycje i współczesność obu partnerskich uczelni, a jednocześnie współpracować podczas realizacji muzycznych
projektów, do których należą, między innymi, Carmina Burana Carla
Orffa czy ostatnio wydana wspólna płyta kompaktowa z utworami
niemieckich i polskich kompozytorów – przypomniał rektor UJ,

„SPRAWDŹ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”
kampanię promocyjno-rekrutacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego
zobaczyło 8,5 miliona osób

U

niwersytet Jagielloński najczęściej
jest określany słowami: historia,
tradycja, prestiż. Chcielibyśmy dodać do
nich czwarte: nowoczesność.
Ta nowoczesność znalazła odzwierciedlenie w działaniach promocyjnych
naszej Uczelni, których głównym celem
była prezentacja oferty edukacyjnej wśród
młodych ludzi – potencjalnych studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której internet stanowi
najważniejsze źródło informacji, postanowiliśmy zrealizować kampanię promocyjno-rekrutacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworząc, między innymi, stronę
internetową www.przyszlosc.uj.edu.pl.
Nowoczesna formuła graficzna oraz intrygujące hasło: „Sprawdź swoją przyszłość”,
zachęcało do wejścia na stronę, gdzie
młody człowiek mógł zapoznać się z pełną
ofertą edukacyjną Uniwersytetu na I i II
stopniu studiów. Zaproponowana zabawna
gra w „przepowiadanie” przyszłości miała
na celu zwrócenie uwagi użytkowników
na to, jak ważny jest świadomy wybór
kierunku studiów i uczelni oraz zakomunikowanie, że Uniwersytet Jagielloński
jest uczelnią nowoczesną, która kształci
ludzi o szerokich horyzontach, umiejących
sprostać wyzwaniom rynku pracy.
Kampania była prowadzona od 2 maja
do 30 czerwca 2011 przy wykorzystaniu:
• reklamy displayowej w najpopularniejszych w Polsce portalach internetowych
• mailingu do grupy 200 000 wyselekcjonowanych użytkowników poczty
elektronicznej
• artykułów sponsorowanych w prasie
i w internecie
• reklamy prasowej
• citylight’ów w wybranych miastach
południowej Polski,
• spotów reklamowych w regionalnych
ośrodkach Telewizji Polskiej w południowej Polsce,
• reklam w wybranych klubach.
Działaniom tym towarzyszyły liczne
wydarzenia o charakterze PR-owym, mię-

dzy innymi bieżące kontakty z mediami
ogólnopolskimi i lokalnymi, wysyłanie
komunikatów prasowych oraz organizacja
konferencji prasowej na UJ.
Była to pierwsza tak kompleksowo
przeprowadzona kampania promocyjnorekrutacyjna Uniwersytetu, a jednocześnie
pionierskie przedsięwzięcie tego typu
w branży edukacyjnej w Polsce.
SUKCES KAMPANII
Kampania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony młodych
ludzi, jak i ze strony mediów.
Poniższe liczby mówią za siebie:
• ponad 20 milionów odsłon
• ponad 8,5 miliona osób, którzy zapoznali się z reklamą UJ
• ponad 60 tysięcy kliknięć we wszystkie
wyświetlane reklamy
• ponad 80 publikacji PR-owych (prasa,
internet, radio, telewizja, social media)
• 20-procentowy wzrost liczby użytkowników fun page uniwersyteckiego
profilu Facebook

Dodatkowo, na potrzeby kampanii, jak
również przyszłych działań promocyjnych,
przeprowadziliśmy badanie ankietowe
na grupie prawie pół tysiąca licealistów,
które miało na celu ustalenie odpowiedzi
na pytanie, co decyduje o wyborze uczelni.
Wyniki wykazały, że w przypadku wyboru
Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsca
studiów najwyżej ocenianymi kryteriami
były: oferta programowa uczelni, osobiste
ambicje, łatwość znalezienia pracy zgodnej
z wykształceniem, osobiste zainteresowania
– pasje, perspektywa dobrych zarobków po
studiach oraz wysoki poziom nauczania.
Ankieta jednoznacznie pokazała też, że takie
czynniki jak prestiż uczelni, tradycje akademickie uczelni czy rodzinne tradycje studiowania na danej uczelni są mniej istotne.
Wyniki przeprowadzonej ankiety, a także ogólna sytuacja na rynku edukacyjnym
(wzrastająca konkurencja oraz niż demograficzny) potwierdzają konieczność podejmowania szeroko zakrojonych i długofalowych
działań promocyjnych również przez taką
uczelnię, jaką jest nasza Alma Mater.
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RUSZA BUDOWA PADEREVIANUM II
W

A. Wojnar

krótce rozpocznie się budowa Paderevianum II, w którym swoją siedzibę znajdą przede wszystkim jednostki
Wydziału Filologicznego UJ. Umowa dotycząca realizacji inwestycji została podpisana 18 maja br. w Sali Senackiej Collegium
Novum UJ przez rektora UJ prof. Karola Musioła, kwestor UJ
dr Marię Hulicką oraz ze strony konsorcjum Budostal-2 SA
– Elektromontaż Kraków SA przez Tadeusza Dulbę, Krzysztofa Bartyzela, Władysława Świadka i Krzysztofa Nowickiego.

A. Wojnar

Podpisanie umowy dotyczącej budowy Paderevianum II odbyło się w sali
Senackiej Collegium Novum

Od lewej: rektor UJ prof. Karol Musioł, kwestor UJ dr Maria Hulicka
oraz prezes zarządu Budostalu Tadeusz Dulba

Nowa inwestycja to dwa budynki usytuowane po prawej i po
lewej stronie Paderevianum. Obiekty zostaną połączone w jeden
kompleks o powierzchni dziewięciu tysięcy metrów kwadratowych. Warto dodać, że ze względu na plan zagospodarowania
przestrzennego nowe budynki będą niższe od istniejącego
Paderevianum. Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 30
miesięcy, koszt przeprojektowania i budowy Paderevianum II
został oszacowany na około 50 milionów złotych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs o stypendia naukowe
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków
na rok akademicki 2011/2012
O stypendium mogą się ubiegać laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych dla szkół średnich, którzy w finale
stopnia centralnego zajęli jedno z pięciu pierwszych miejsc i podjęli studia na UJ bezpośrednio po maturze.
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
wypełniony formularz zgłoszeniowy; zaświadczenie potwierdzające uzyskane miejsce w olimpiadzie centralnej;
zaświadczenie o rozpoczęciu studiów na UJ.
Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.
Dokumenty należy składać w Biurze Informacji UJ,
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków,
z adnotacją: „Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków”, w nieprzekraczalnym terminie
do 25 października 2011 roku.
Więcej informacji: tel. 012 430 10 12, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl i na stronie Biura Informacji UJ.
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milionów złotych z budżetu
państwa otrzyma Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu na modernizację i rozbudowę
obiektu zaplanowaną na lata 2011–2016.
Jak poinformowała minister zdrowia Ewa
Kopacz podczas konferencji prasowej
zorganizowanej 3 czerwca br. w szpitalu,
decyzję o zatwierdzeniu finansowania
podjęła Rada Ministrów 24 maja br.
– Warszawa ma Centrum Zdrowia
Dziecka, Łódź ma Centrum Matki Polki,
a ja chcę, żeby Kraków miał pediatryczne
centrum z prawdziwego zdarzenia, do
którego wszyscy z całej Polski będą mogli
z najtrudniejszymi przypadkami przyjechać, licząc, że spotka się tu fachową
kadrę – akcentowała minister Kopacz.
Plany dotyczące modernizacji tego wysokospecjalistycznego szpitala, w którym
rocznie hospitalizowanych jest 36,6 tysiąca małych pacjentów i wykonuje się blisko
sześć tysięcy zabiegów operacyjnych,
w tym ponad 400 zabiegów kardiochirurgicznych – są naprawdę imponujące.
Przebudowa dotyczy pomieszczeń
o łącznej powierzchni ponad 52 tysięcy
metrów kwadratowych, natomiast dobudowana powierzchnia liczyć będzie około
3 tysięcy metrów kwadratowych. Cały
obiekt ma funkcjonować według najnowocześniejszych standardów. Wdrożony zostanie nowoczesny system informatyczny
umożliwiający zastosowanie najnowszych

osiągnięć medycyny, z tzw.
telemedycyną włącznie.
Ponadto na dachu jednego
z rozbudowanych budynków powstanie lądowisko
dla helikopterów, dzięki
czemu pacjenci trafią na
oddział ratunkowy w ciągu kilkunastu sekund bez
dodatkowego transportu.
Rozdzielona zostanie droga
dojazdu dla karetek oraz
pojazdów pracowników
i rodziców. Nowe aranżacje
oddziałów zapewnią lepsze
warunki pobytu zarówno
dla dzieci, jak i ich rodzi- Minister Ewa Kopacz w rozmowie z prorektorem UJ
ds. Collegium Medicum prof. Wojciechem Nowakiem
ców.
Aby podczas wszystkich remontowo- „rehabilitacji”. Na końcu odpowiednio
-budowlanych działań szpital mógł w mia- zagospodarowane zostanie otoczenie szpirę normalnie funkcjonować, prace zostaną tala, powstaną nowe chodniki, parkingi,
podzielone na kilka etapów. Pierwszy ogrodzenie, a także piękny ogród.
przewiduje zabudowę tarasów główneWarto podkreślić, że jeśli obecnie
go budynku (nad aulą), gdzie powstaną w szpitalu udzielanych jest rocznie blisko
pomieszczenia dla administracji. Dotych- 157,5 tysiąca porad ambulatoryjnych, to
czasowe pomieszczenia administracyjne po jego rozbudowie i zakupie nowoczesprzeznaczone zostaną na oddziały. Kolejny nego sprzętu będzie można ich udzielać
etap to budowa Szpitalnego Oddziału co najmniej o 20 procent więcej. Poza tym
Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla niektóre oddziały uzyskają wyższy stohelikopterów oraz oddziałów w Centrum pień referencyjności, co w konsekwencji
Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci. Na- korzystnie wpłynie także na finansowanie
stępnie modernizacji poddane zostaną szpitala.
wszystkie oddziały mieszczące się zarówno w tzw. okrąglaku, jak i w budynkach
Rita Pagacz-Moczarska

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie działa już od 46 lat. Powstał dzięki funduszom zebranym przez Polonię amerykańską. Fundacja HOPE finansowała rozbudowę kolejnych skrzydeł szpitala i zakup specjalistycznego sprzętu wyłącznie
do lat 90. Później finansowe wsparcie przeznaczyła dla krajów mniej rozwiniętych gospodarczo. Kiedy na początku XXI
wieku okazało się, że niezbędna jest modernizacja szpitala, z inicjatywy dyrektora, dr. hab. Macieja Kowalczyka, powołano Akcję Odnowy Szpitala. Dzięki niej szpital uzyskał wsparcie finansowe nie tylko prywatnych sponsorów, ale także
Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego oraz Funduszy Europejskich i Ministerstwa Zdrowia. To pozwoliło
na zmodernizowanie kilku oddziałów i pracowni, wybudowanie nowego bunkra dla nowoczesnego akceleratora, jak
również budowę bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii, która właśnie dobiega końca. Warto też dodać, że
dzięki pozyskanym w ramach Akcji funduszom udało się kupić wiele specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.
Nikt jednak nie miał złudzeń, że na gruntowną odnowę szpitala potrzebne będą znacznie większe środki. Stąd pomysł, by
przygotować Program Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2011–2016, zapewniający
finansowanie z budżetu państwa. Podczas konferencji prasowej minister Ewa Kopacz podziękowała wszystkim zaangażowanym w działania zmierzające do zatwierdzenia programu przez Radę Ministrów, wymieniła posłów i senatorów z Małopolski, władze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urząd Marszałkowski, radę i prezydenta Krakowa, izby
lekarskie, a także metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza.
ALMA MATER nr 137–138
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Uroczyste podpisanie umowy dotyczącej utworzenia na UJ katedry języka tamilskiego. Od lewej: ambasador
Indii Shri Deepak Vohra, prorektor UJ prof. Michał du Vall oraz prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

logicznego prof. Marcela Świątkowska
oraz, ze strony indyjskiej, ambasador Shri

A. Wojnar

a naszym Uniwersytecie już od przyszłego roku akademickiego będzie
można uczyć się języka tamilskiego. Umowę, na mocy której zostanie utworzona
katedra języka tamilskiego (ICCR’s Tamil
Chair), podpisali 17 maja br. prorektor
ds. polityki kadrowej i finansowej prof.
Michał du Vall, dziekan Wydziału Filo-

A. Wojnar

JĘZYK TAMILSKI
NA UJ
Deepak Vohra (jako przedstawiciel Indian
Council for Cultural Relation – ICCR)
oraz pierwszy sekretarz ambasady Indii
w Warszawie Vikrant Rattan. W spotkaniu
w gabinecie prorektora prof. Michała du
Valla uczestniczyły także dyrektor Instytutu Orientalistyki prof. Lidia Sudyka
oraz kierownik Zakładu Indianistyki prof.
Marzenna Czerniak-Drożdżowicz.
Katedra rozpocznie działalność w roku
akademickim 2011/2012 w Instytucie
Orientalistyki UJ przy Zakładzie Indianistyki. Będzie to druga taka jednostka
w Polsce i jedna z 65 na świecie. Podpisanie umowy było poprzedzone okresem
kilkuletnich starań Zakładu Indianistyki
IO. W Katedrze będą prowadzone kursy
języka tamilskiego oraz wykłady z zakresu literatur południa Indii, co pozwoli
Zakładowi Indianistyki na rozszerzenie
oferty dydaktycznej oraz otworzy nowe
możliwości rozwoju naukowego.

Uczestnicy spotkania, od lewej: prof. Marcela Świątkowska, prof. Lidia Sudyka, prof. Marzenna
Czerniak-Drożdżowicz, ambasador Indii Shri Deepak Vohra oraz prorektor UJ prof. Michał du Vall

Język tamilski (tamil) pochodzi z rodziny drawidyjskiej. Jest drugim pod względem liczby użytkowników,
obok języka telugu, językiem z tej rodziny – posługuje
się nim około 65 milionów Tamilów, którzy zamieszkują głównie południowoindyjski stan Tamilnadu oraz
wyspę Sri Lanka. Językiem tamilskim posługuje się
także ponad milion emigrantów w Malezji i Singapurze. Tamilski jest językiem urzędowym w Singapurze,
w stanie Tamilnadu i w części Sri Lanki. Tamilski język
literacki wykształcił się już w I wieku naszej ery. Do
zapisu używa się odrębnego południowoindyjskiego
pisma tamilskiego.
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BRĄZOWY LIDER
MEDYCYNY
2010
Prof. Bożena Romanowska-Dixon odebrała wyróżnienie podczas gali 12 maja br.
w hotelu Marriott w Warszawie

O

ddział Kliniczny Kliniki Okulistyki
i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego kierowany przez
prof. Bożenę Romanowską-Dixon otrzymał tytuł Brązowego Lidera Medycyny
2010 w kategorii „Innowacyjne pomysły
w ochronie zdrowia” jako jednostka
wyznaczająca nowy poziom i standard
w ochronie zdrowia.
Nagrodę przyznało czasopismo specjalistyczne „Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia” w ramach konkursu „Liderzy
Medycyny”. Kapituła nagrodziła działalność oddziału klinicznego związaną
z wdrożeniem – wspólnie z Instytutem

Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – najnowocześniejszej metody leczenia nowotworów oka poprzez zabiegi radioterapii
protonowej. W Europie funkcjonuje
zaledwie sześć ośrodków stosujących tę
metodę leczenia. W przyszłości krakowski
ośrodek radioterapii protonowej ma być
bazą szkoleniową dla lekarzy i fizyków
oraz miejscem badań nad metodami walki
z rakiem.
Uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki Liderom Medycyny 2010,
odbyła się 12 maja br. w hotelu Marriott
w Warszawie.

Red.

COPERNICUS

Czwarta edycja polsko-niemieckiej nagrody naukowej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft rozpoczęły
nabór nominacji do czwartej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową
COPERNICUS.
Nagroda przyznawana jest od 2006
roku co dwa lata dwóm współpracującym
ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólnie projekt
badawczy. Celem nagrody jest wyróżnienie
najbardziej aktywnych uczestników polskoniemieckiej współpracy naukowej, którzy
mogą się wykazać wybitnym dorobkiem
badawczym, jak również znaczącymi

sukcesami w promowaniu młodej kadry
naukowej.
Wysokość nagrody wynosi 100 000
euro, po 50 000 euro dla każdego z dwóch
laureatów. Uroczystość jej wręczenia odbywa się naprzemiennie w Niemczech i w
Polsce. Obecna edycja konkursu zostanie
rozstrzygnięta wiosną 2012 roku.
Do nagrody mogą być nominowani
uczeni, którzy posiadają co najmniej stopień
naukowy doktora, nie ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji
naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody
zaangażowani są w polsko-niemiecki pro-

jekt badawczy. Konkurs skierowany jest do
reprezentantów wszystkich dziedzin.
Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź
niemieckiej instytucji naukowej.
Nominacje do nagrody powinny być
składane za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stronie
Fundacji. Termin zgłaszania kandydatów
upływa 31 lipca 2011.
Szczegółowe informacje o konkursie
dostępne są na stronie internetowej: www.
fnp.org.pl
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ZŁOTY SKALPEL DLA NASZYCH KARDIOCHIRURGÓW
P
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złotych ufundowany przez
rojekt opracowania
firmę farmaceutyczną Glai wdrażania nowych techxoSmithKline.
nik wszczepienia protez bioNagrodzony projekt jest
logicznych zastawki aortalnej
realizowany w Klinice Chiserca, prowadzony przez prof.
rurgii Serca, Naczyń i TransJerzego Sadowskiego w Kliplantologii CM UJ już od 10
nice Chirurgii Serca, Naczyń
lat. Kierownikiem projektu
i Transplantologii Collegium
jest prof. Jerzy Sadowski.
Medicum UJ, otrzymał naWprowadzenie protez biogrodę Złoty Skalpel 2011
logicznych zastawki aorw trzeciej edycji konkursu
Prof. Jerzy Sadowski
talnej serca pozwoliło na
„Puls Medycyny”. Nagroda
jest przyznawana wybitnemu innowatorowi znaczące skrócenie i uproszczenie techniki
operacyjnego leczenia wad zastawki, co
w polskiej ochronie zdrowia.
24 maja br. odbyła się w Warszawie gala spowodowało, że zabieg ten stał się mało
finałowa konkursu Złoty Skalpel 2011, pod- inwazyjny, a to jest szczególnie istotne
czas której dyplom zwycięzcy odebrali z rąk w przypadku pacjentów z grupy podwyżprezes Medicine Today Poland (wydawcy szonego ryzyka powikłań operacyjnych.
Krakowscy lekarze używają głównie
„Pulsu Medycyny”) Iwony Kossmann prof.
Jerzy Sadowski oraz jego współpracow- trzech rodzajów biologicznych protez
nicy: dr hab. Rafał Drwiła, dr Bogusław zastawki aortalnej. Pierwszy rodzaj to
Kapelak i dr Krzysztof Bartuś. Zwycięzcom bezstentowe i bezszwowe zastawki 3F
gratulował wiceminister zdrowia Adam Therapeutics, po raz pierwszy wszczepioFronczak. Nagrodą główną w konkursie ne w Klinice w 2002 roku. Do tej pory
był grant naukowy w wysokości 10 tysięcy zespół z Krakowa wszczepił 55 takich

zastawek, co daje mu pozycję światowego
lidera. Kolejny typ to bezszwowa, dwuczęściowa zastawka firmy Arbor Trilogy,
wszczepiona w krakowskim ośrodku po
raz pierwszy w 2007 roku, o unikatowej,
dwuczęściowej budowie, co ułatwia jej
ewentualną wymianę po kilkunastu latach
procesów biodegradacji. Ostatnia grupa
to zastawki Edwards-Sapien, CoreValve,
wszczepiane metodą przezskórną (TAVI)
po raz pierwszy w 2005 roku w Klinice
Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
CM UJ. Dokonano tego przez koniuszek
lewej komory serca na bijącym sercu.
Tego typu operacja jest konieczna u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym
wynikającym z dodatkowych schorzeń
i zaawansowanego wieku.
Dzięki takim dokonaniom uniwersytecka kardiochirurgia jest obecnie jednym
z najbardziej znanych i cenionych ośrodków
na świecie.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.pulsmedycyny.pl

KOLEJNA EDYCJA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
R

ozpoczęła się kolejna edycja oceny
zajęć dydaktycznych. Akcja składa
się z dwóch części. Pierwsza potrwa od
6 czerwca do 16 lipca br. Studenci będą
oceniać zajęcia dydaktyczne, w których
uczestniczyli w semestrze letnim roku
akademickiego 2010/2011. Akcja połączona zostanie z oceną pracowników
sekretariatów dydaktycznych oraz koordynatorów ds. pomocy materialnej. Część
druga potrwa od 29 sierpnia do 24 września, przeznaczona będzie dla tych, którzy
nie zdążyli ocenić swoich zajęć przed
wakacjami. W tej części akcji nie będzie
można już oceniać pracy administracji.
Aby wziąć udział w ocenie, wystarczy
zalogować się na stronę www.usosweb.
uj.edu.pl, wejść w zakładkę dla studentów/moje studia/ankiety na indywidualnym koncie, wybrać zajęcia i wypełnić
ankiety.
12
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Wśród studentów, którzy wezmą udział w ocenie zajęć dydaktycznych, tradycyjnie rozlosowanych zostanie 100 bonów książkowych o wartości 200 złotych każdy.
Podobnie, w przypadku osób
uczestniczących w ocenie pracy
administracji przewidziano losowanie 100 ulgowych biletów miesięcznych MPK na wszystkie linie.
Akcja jest organizowana w ramach Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
przez pełnomocnika rektora UJ ds.
ewaluacji jakości systemu kształcenia dr. Grzegorza Brydę oraz
zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania UJ.

Grzegorz Bryda

pełnomocnik rektora UJ ds. ewaluacji
jakości systemu kształcenia

AWoj

Na podstawie studenckiej ankietowej oceny zajęć dydaktycznych
za rok akademicki 2009/2010 zostały przyznane Nagrody
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy
Jagiellońskie Centrum Językowe Collegium Medicum
dr Ewa Donesch-Jeżo
Jagiellońskie Centrum Językowe UJ
W jednostce wyróżniono dwóch pracowników, którzy nie wyrazili zgody na upublicznienie informacji.
Studium Wychowania Fizycznego UJ
Jerzy Buwaj
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. Andrzej Kozik, prof. Zbigniew Madeja
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Henryk Głąb, dr Michał Gradziński, dr Krzysztof Gwosdz, dr hab. Maria
Kościńska-Pająk, prof. Henryk Okarma,
prof. Józefa Styrna, dr Mateusz Troll

Wydział Historyczny
dr
Przemysław
Nocuń,
dr Tomasz Pudłocki, dr Marcin Szyma oraz jeden pracownik, który nie wyraził
zgody na upublicznienie
informacji
Wydział Lekarski
prof. Tomasz Brzozowski,
prof. Artur Dembiński, prof.
Józef Gierowski, dr Grzegorz
Goncerz, prof. Piotr Laidler,
dr Agata Musiał, prof. Marek
Sanak, dr hab. Janusz Skrzat,
dr hab. Jerzy Walocha oraz jeden pracownik, który nie wyraził zgody na
upublicznienie informacji
Wydział Matematyki i Informatyki
dr Krzysztof Ciesielski, dr Adam Janik,
prof. Marek Zaionc

Wydział Chemii
dr Paweł Kornelak, dr Mariusz Mitoraj,
dr Ewa Wasielewska oraz dwóch pracowników, którzy nie wyrazili zgody na upublicznienie informacji

Wydział Nauk o Zdrowiu
Maria Ogarek, Michał Paździor, Katarzyna Wojtas oraz jeden pracownik,
który nie wyraził zgody na upublicznienie informacji

Wydział Farmaceutyczny
prof. UJ Marek Cegła, dr hab. Halina
Ekiert

Wydział Polonistyki
prof. Andrzej Borowski, dr Partycja
Huget, prof. Jerzy Jarzębski

Wydział Filologiczny
dr Ewa Dębicka-Borek, Małgorzata Hac,
dr Joanna Janik, dr Małgorzata Jędrusiak,
Anna Kosiarz-Stolarska, dr Beata Piątek,
dr Wanda Stępniak-Minczewa, prof. Wasilij Szczukin oraz jeden pracownik, który
nie wyraził zgody na upublicznienie informacji

Wydział Prawa i Administracji
dr Monika Florczak-Wątor, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, dr Jacek Malczewski, dr Marian Małecki oraz jeden
pracownik, który nie wyraził zgody na
upublicznienie informacji

Wydział Filozoficzny
dr Małgorzata Bogunia-Borowska, dr Beata Cyboran, dr Joanna Hańderek, prof.
Edward Nęcka, dr Marcjanna Nóżka, prof.
UJ Andrzej Szyjewski, dr Agata Świerzowska oraz jeden pracownik, który nie wyraził zgody na upublicznienie informacji
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej
dr hab. Paweł Korecki, prof. Krzysztof Sacha, dr Dagmara Sokołowska, prof. Jan
Stanek, dr Sebastian Szybka

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
prof. Antoni Dudek, Danuta Gałyga,
dr Rafał Kęsek, dr Bartosz Kwieciński,
dr Partick Vaughan oraz jeden pracownik, który nie wyraził zgody na
upublicznienie informacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
dr Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.
UJ Marek Bugdol, dr Krzysztof Groń,
dr Remigiusz Sapa, dr Kinga Tucholska,
oraz jeden pracownik, który nie wyraził zgody na upublicznienie informacji

Na podstawie studenckiej ankietowej
oceny pracy administracji za rok akademicki 2009/2010 zostały przyznane
Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy.
Wyróżniono 19 pracowników. Poniżej
znajduje się lista osób, które wyraziły
zgodę na upublicznienie informacji.
Osoby zajmujące się obsługą toku studiów:
Wydział Filologiczny
Kamila Dudzińska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Alicja Mysłek
Wydział Historyczny
Renata Ochońska-Norek, Katarzyna Polak, Agnieszka Zwadło
Wydział Matematyki i Informatyki
Grażyna Łukasik, Piotr Pogoda
Koordynatorzy ds. pomocy materialnej:
Wydział Filozoficzny
Danuta Klepacz, Jolanta Poniedziałek
Wydział Prawa i Administracji
Stanisław Regiec
Osoby zatrudnione w agendach centralnych:
Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych
Monika Woźniak
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FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE
T

egoroczny XI Festiwal Nauki w Krakowie odbywał się pod hasłem „Materia – Człowiek – Kultura”, które nawiązywało do postaci dwóch znakomitych
noblistów: Marii Skłodowskiej-Curie
oraz Czesława Miłosza. Od 11 do 14 maja
2011 w różnych miejscach w Krakowie
odbywały się liczne prezentacje, wykłady,

prelekcje, wystawy, koncerty i wycieczki
po muzeach i pracowniach naukowych.
Głównym elementem Festiwalu, jak co
roku, był Festyn Nauki zorganizowany
na Rynku Głównym. Tłumy krakowian
zwiedzały namioty, w których wszystkie
krakowskie uczelnie zaprezentowały
swoje dokonania naukowe, zachęcając

przyszłych studentów do wyboru danego
kierunku studiów. Uniwersytet Jagielloński przedstawił bogatą ofertę zarówno
z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistyki. W tym roku głównym organizatorem
przedsięwzięcia był Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z Festynu Nauki.

Oﬁcjalne otwarcie Festiwalu Nauki odbyło się 12 maja na estradzie na Rynku Głównym, z udziałem przedstawicieli władz krakowskich uczelni.
Nasz Uniwersytet reprezentował rektor Karol Musioł

Po oﬁcjalnym otwarciu rektor Karol Musioł zwiedził prezentacje festiwalowe w namiotach, gdzie spotkał się ze studentami naszej Uczelni

14
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Na Festiwalu nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych. Można było podziwiać erupcję wulkanu, nauczyć się sztuki origami...

... malować oraz uczestniczyć w eksperymentach chemicznych

Uwagę przyciągały liczne szkielety zwierząt, a studenci pieczołowicie objaśniali zwiedzającym podstawowe zagadnienia z różnych dziedzin nauki

Prezentacje przygotowano także w Collegium Medicum; można było wykonać podstawowe badania, m.in. poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego
oraz zawartości witaminy C w organizmie
Fotografowała Anna Wojnar

Warsztaty konserwacji dzieł sztuki w Muzeum UJ

Prezentacja przygotowana w ramach Festiwalu Nauki w Muzeum UJ

serwacji dzieł sztuki, można było poznać niezwykły świat nauki:
matematyki i fizyki, przedstawiony w postaci łamigłówek.
Zachęcano także młodzież do studiowania na najstarszej
polskiej uczelni.

J. Pollesch

„Dzień Odkrywców” w Rzeszowie, 11 czerwca 2011
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Jolanta Pollesch

główny konserwator Muzeum UJ i kierownik Działu Konserwacji Dzieł Sztuki

J. Pollesch

ramach Festiwalu Nauki, który 12 i 13 maja br. odbył się
we wnętrzach Collegium Maius, uniwersyteckie Muzeum
odwiedziło prawie 1200 osób.
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum UJ wraz z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
przygotowały projekt związany z zagadnieniem „wolności”
w konserwacji dzieł sztuki. Próbowano także znaleźć odpowiedź
na pytanie, czym powinien kierować się człowiek, który przekazuje dorobek sztuki, kultury i tradycji następnym pokoleniom.
Zwiedzający sami mogli podjąć próbę namalowania obrazów
w różnych technikach, na przykład – jak Julian Fałat – w technice
akwareli, a także w pastelu na wzór Leona Wyczółkowskiego,
jak również poznać technikę olejno-żywiczną na przykładzie
technologii stosowanej przez malarzy holenderskich bądź też
wzorować się na malarstwie Józefa Pankiewicza, dla którego
inspiracją były przedmioty codziennego użytku.
Zwiedzający mogli porównać oryginał i kopię portretu
księżnej burgundzkiej Marii Adelajdy pędzla Francisa de Froy
ze zbiorów Muzeum i przekonać się, że wykonanie kopii portretu
nie jest rzeczą łatwą, bo oprócz znajomości technologii i techniki,
jakiej użył artysta, kopista musi być bardzo pokorny, aby „nie
sprzedać siebie choćby w jednym procencie”. Można było też
samemu wykonać witraż.
Ponadto zwiedzając Muzeum UJ podczas Festiwalu Nauki,
można było również zobaczyć prace konserwatorskie pieca rokokowego w Sali Antoniego Żołędziowskiego.
Warto też dodać, że 28 maja br. Pracownia Konserwacji
razem z Działem Historii Nauki Muzeum UJ brała także udział
w Pikniku Naukowym w Warszawie, natomiast 11 czerwca br.
Rzeszowie. Oprócz przygotowanych zagadnień z zakresu kon-

A. Wojnar

W

A. Wojnar

FESTIWAL NAUKI
W COLLEGIUM MAIUS
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PRIORYTETY POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE
P

rogram sześciomiesięcznej polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
został przygotowany z uwzględnieniem
kalendarza prac UE oraz sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się wspólnota
wychodząca z kryzysu.
Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca br. Zgodnie z zapisami
Traktatu Lizbońskiego podstawową funkcją
rotacyjnej prezydencji jest zarządzanie
pracami UE oraz rozpoczynanie debat politycznych w sprawach szczególnie istotnych.
Państwo sprawujące prezydencję przewodniczy obradom Rady Unii Europejskiej,
instytucji, w której reprezentowane są interesy państw członkowskich, mediuje w negocjacjach, a także reprezentuje Radę przed
innymi instytucjami Unii. Przywilejem prezydencji jest możliwość wyboru ważnych
dla wspólnoty tematów, które następnie są
proponowane Radzie Europy, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej.
Za szczególnie istotne polski rząd uznał
zagadnienia sformułowane w następujących priorytetach: „integracja europejska
jako źródło wzrostu”, „bezpieczna Europa”,
„Europa korzystająca na otwartości”.
Polska rozpocznie prace nad budżetem
wspólnoty po 2013 roku. Budżet ten w założeniu ma stać się narzędziem inwestycyjnym przyczyniającym się do wzrostu
gospodarczego.
Kalendarz prac legislacyjnych przewiduje wdrażanie zmian do zasad funkcjonowania wspólnego rynku (opisanych w dokumencie KE Single Market Act) właśnie
w czasie polskiej prezydencji. Trwające
od trzech lat załamanie gospodarcze autorzy programu postrzegają jako impuls do
wprowadzenia systemowych reform UE.
Istotne jest wypracowanie modelu wzrostu,
który umożliwi dalszy rozwój społeczno-gospodarczy wspólnoty.
Obecnie średni wzrost gospodarczy
w Europie nie przekracza 2 procent. Zgodnie
z szacunkami KE zniesienie barier na rynku
wewnętrznym Unii może spowodować
wzrost gospodarczy o 2 procent. Najbardziej
odczuwalnym elementem uczestnictwa
w Unii jest wspólny rynek 500 milionów
obywateli. Zniesienie istniejących na nim
barier daje szansę na wykorzystanie tego
źródła wzrostu. Dąży się do zwiększenia
możliwości transakcyjnych rynku wewnętrznego – wolnego przepływu osób,
kapitału usług i towarów, tak aby obywatele

w całej Unii korzystali z mobilności, rynku
pracy, świadczyli usługi i robili zakupy
również przez internet. Wciąż tylko w niewielkim stopniu wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam wspólny rynek on-line.
Tylko 7 procent konsumentów europejskich
dokonało zakupów w innym państwie
członkowskim. Handel internetowy stanowi jedynie 2 procent handlu detalicznego
w UE. Istotną barierą hamującą dynamikę
rynku jest istnienie 27 reżimów kontraktowych. Ponieważ państwa członkowskie nie
zrezygnują ze swojego dorobku prawnego,
w czasie polskiej prezydencji zostaną podjęte negocjacje w celu utworzenia 28. systemu
prawnego, dzięki któremu zawieranie umów
sprzedaży na rynku wewnętrznym będzie
łatwiejsze, również on-line.
Obecnie w Unii dyskutowane są zagadnienia potencjału intelektualnego Europy.
Innowacyjność krajów wspólnoty nie jest
dostatecznie wykorzystywana. Stworzenie
jednego, wspólnego patentu w miejsce
istniejących 27 systemów patentowych
w 23 językach w znacznym stopniu ma
zwiększyć konkurencyjność Europy na
arenie globalnej. Polska zamierza wprowadzać strategię „Unia innowacji”, która
zakłada przyspieszenie tworzenia nowych
produktów i usług, a w konsekwencji nowe
miejsca pracy i wzrost gospodarczy.
W priorytetach polskiej prezydencji
wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu
Europy, w tym również gospodarczemu,
finansowemu oraz energetycznemu.
Polski rząd rozpocznie dyskusję o zagranicznej polityce energetycznej UE, przyjmując założenie, że przy wspólnej polityce
energetycznej pozycja w negocjacjach
każdego państwa członkowskiego byłaby
wzmocniona. Dostawcom spoza Unii byłoby
trudniej narzucać niekorzystne warunki.
W drugim półroczu w rozstrzygającą
fazę wejdzie dyskusja nad przyszłością
Wspólnej Polityki Rolnej. Jest szansa, że
w tym czasie zakończy się reforma Wspólnej Polityki Rybackiej. Prowadzone będą
także prace nad ochroną granic.
Trzeci priorytet strategiczny zakłada
działania UE wobec sąsiednich krajów.

W sprawach polityki zagranicznej wiodącym urzędem jest wysoki przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Każde posunięcie prezydencji
odbywa się we współpracy z nim. Obecnie
tę funkcję pełni Catherine Ashton.
Polska będzie zaangażowana w tworzenie nowej unijnej strategii wobec krajów
w Afryce Północnej, gdzie może służyć
doświadczeniem w transformacji ustrojowej i rynkowej. W porozumieniu z urzędem
wysokiej przedstawiciel UE Catherine
Ashton została zorganizowana wizyta byłego prezydenta Lecha Wałęsy w Tunezji
i spotkanie ministra Radosława Sikorskiego
z władzami powstańczymi w Libii. Polska
propozycja utworzenia funduszu na rzecz
demokracji spotkała się z dużym zainteresowaniem Lady Ashton.
Polska jest zwolennikiem rozszerzania
wspólnoty i deklaruje wspieranie europejskich aspiracji państw prowadzących
negocjacje akcesyjne. Jednym z bardziej
zauważalnych sukcesów polskiego przewodnictwa będzie podpisanie traktatu
akcesyjnego z Chorwacją. W tym roku są
duże szanse na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. To będzie pierwszy znaczący krok Ukrainy w kierunku
integracji z UE, ale jednocześnie wielka
szansa dla gospodarki unijnej i gospodarki
ukraińskiej. Dalsze cele współpracy Unii ze
wschodnimi sąsiadami zostaną wyznaczone
podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego
z udziałem szefów państw oraz rządów
państw członkowskich i partnerskich.
Polska przygotowuje się do objęcia
prezydencji w Radzie UE od dwóch lat.
Autorzy programu polskiej prezydencji zaakcentowali te zagadnienia, w rozumieniu
których cenne może okazać się polskie doświadczenie i usytuowanie geopolityczne.
Wybrane zagadnienia zbliżającej się
prezydencji były dyskutowane podczas
debaty Unia po polsku: rynek bez granic
zorganizowanej przez Instytut Obywatelski, Instytut Europeistyki UJ, Fundację
Konrada Adenauera w Polsce, biuro
posłanki do Parlamentu Europejskiego
Róży Thun 13 maja br. w Auditorium Maximum. W spotkaniu, które prowadziła dr
Magdalena Góra z Instytutu Europeistyki
UJ, uczestniczyli posłanka Róża Thun
oraz Konrad Niklewicz, rzecznik polskiej
prezydencji, zastępca dyrektora Centrum
Informacyjnego Rządu.

Tun
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SCIENTIA

WYSOKO CYTOWANI NAUKOWCY WYDZIAŁÓW
BIOMEDYCZNYCH UJ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA
Analiza w skali lokalnej i międzynarodowej

K

ilkanaście lat istnienia mało sensownych rankingów instytucji
naukowych wdrożonych przez MNiSW
głęboko zaburzyło zrozumienie w środowisku nauki tego, jak powinno się
oceniać jakość pracy naukowców. Ocena jakości na podstawie nieszczęsnego
Impact Factor jest nonsensem. Obecnie,
wraz ze stworzeniem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN),
działającym niezależnie od ministerstwa, pojawia się szansa na zmianę tego
stanu rzeczy.
Uniwersytet Jagielloński, chyba
jako pierwszy w kraju, od trzech lat
w ramach tak zwanej samooceny bada
i premiuje osiągnięcia swoich pracowników. Okazuje się, że na każdym z wydziałów Uniwersytetu istnieje stosunkowo nieliczna 10–15-procentowa grupa
badaczy, którzy osiągają najlepsze wyniki w samoocenie prowadzonej według
kryteriów danego wydziału. Ponieważ
każdy z wydziałów UJ przyjmuje własne
kryteria, celowym wydaje się przedstawienie dokonań pracowników w jednolity
sposób. Dobrym sposobem mierzenia jakości w naukach biomedycznych i ścisłych
jest liczba cytowań i indeks Hirsha – H
(indeks H jest zdefiniowany jako liczba
prac naukowych, które uzyskały liczbę
cytowań równą lub większą od H), dlatego
postanowiono sprawdzić, jak wskaźniki te
wyglądają u pracowników UJ.
Przeanalizowano publikacje badaczy
pięciu spośród 15 wydziałów Uniwersytetu, należących do grupy wydziałów
biologiczno-medycznych. Były to wydziały: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
(BBB), Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ),
Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk
o Zdrowiu (WNoZ). Wszystkie publikacje
musiały mieć afiliacje z UJ. Cytowania
prac, które powstały przed rokiem 2000,
nie są w tej analizie uwzględniane. Ponieważ liczba cytowań prac z dziedziny
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biomedycyny jest z reguły wyższa niż
w klasycznej biologii, na listach znaleźli
się badacze z CM UJ o H ≥14 oraz naukowcy z Wydziałów BBB lub BiNoZ
o H ≥ 10. Listy są ułożone według wielkości współczynnika H, kryterium II rzędu
jest liczba cytowań. H = 10 to w skali 10
lat bardzo dobry wynik, osiągany według
mnie przez około 1–2 procent naukowców
w Polsce.
Wybrany okres ostatnich 10 (a w zasadzie 11) lat, z jednej strony, zawiera
cezurę, jaką jest rok 2000, z drugiej
zaś – jest dostatecznie długi, by oceniać
dokonania naukowe, a zarazem pozwala
na zaistnienie ludziom, którzy pracują na
UJ krócej niż osoby o bardzo długim stażu
pracy. Trzeba oczywiście być świadomym,
że okres 10 lat znacznie obniża parametry
naukometryczne dla starszych badaczy.
Kryteria spełniło 22 samodzielnych
pracowników nauki CM UJ (19 z Wydziału
Lekarskiego, 2 z Wydziału Nauk o Zdrowiu i 1 z Wydziału Farmacji), oraz 22
z wydziałów biologicznych (10 z Wydziału
BiNoZ i 12 z Wydziału BBB). Z analizy
nie wykluczano pracowników innych wydziałów UJ publikujących w dziedzinach
biologii i medycyny, jednak nie znaleziono
takich osób.
Analiza cytowań jest czymś trywialnym, niewymagającym myślenia, zadałem
więc sobie pytanie, czy naukometria może
umożliwić znalezienie takich obszarów
badawczych, w których naukowcy UJ
przodują w skali światowej. Zanalizowałem osiągnięcia tych naukowców, którzy
uzyskali ponad 1000 cytowań, sprawdzając, jakie wyniki w skali światowej uzyskali oni w swoich obszarach badawczych.
W tym celu posłużyłem się słowami kluczowymi, specyficznymi dla prac danego
badacza. Znalezienie ich stanowi problem
i wymaga znajomości specyfiki i tematyki
pracy naukowca. Przyjąłem, że w dziedzinie, w której pracuje dany naukowiec,

musiało powstać 1000 (lub więcej) publikacji. Kryterium 1000 prac pozwala na
pominięcie „miniobszarów badawczych”,
w których prawie każdy naukowiec na
podstawie odpowiednich słów kluczowych
zajmowałby czołowe miejsca.
Analizując prace prof. Andrzeja
Szczeklika w połączeniu ze słowami kluczowymi „astma” i „aspiryna”, znaleziono
953 publikacje o tej tematyce. Prace prof.
Szczeklika uzyskały najwięcej cytowań
(1708) oraz najwyższy współczynnik H
(22). Współpracujący z nim prof. Marek
Sanak był na tej liście trzeci – 616 cytowań, H = 14. Uniwersytet Jagielloński
w tej tematyce badawczej jest najczęściej
publikującą jednostką badawczą na świecie (przed uniwersytetami w Harvard, Ajou
i kliniką Scripps).
Analiza słowa „gastroprotekcja”
wykazała 1165 prac. Profesor Stanisław
Konturek był najczęściej publikującym (74
prace) i najczęściej cytowanym badaczem
(801 cytowań), a jego prace miały najwyższy współczynnik H (17); na drugim
miejscu w zestawieniu był prof. Tomasz
Brzozowski, a na czwartym prof. Wiesław
Pawlik. W tej tematyce Uniwersytet Jagielloński jest również najczęściej publikującą
jednostką badawczą na świecie, przed
Uniwersytetem Erlangen i Uniwersytetem
Farmaceutycznym w Kioto.
Słowa kluczowe „oksygenaza hemowa
i naczynia” dały listę 1062 publikacji.
Profesor Józef Dulak z 29 publikacjami
w tej dziedzinie był trzeci w kolejności,
z trzecią z kolei liczbą cytowań (795),
o współczynniku H = 17. Następne miejsce na liście zajmuje prof. Alicja Józkowicz. Tutaj również UJ jest najczęściej
publikującą jednostką naukową świecie,
przed Uniwersytetem Connecticut.
Według słów kluczowych „glutaminian” i „lęk” lub „leki przeciwdepresyjne”
znaleziono 1603 publikacje. Profesor
Andrzej Pilc, z 64 publikacjami, o H = 22,

cytowanymi 1311 razy, zajmuje pierwsze
miejsce na tej liście, a UJ jest drugą najczęściej publikującą instytucją naukową (po
Polskiej Akademii Nauk), a przed NIMH,
koncernem farmaceutycznym Eli Lilly
i Uniwersytetem Yale.
Hasło „porphyromonas gingivalis” daje
3422 publikacje, prof. Jan Potempa z 81
pracami jest na drugim miejscu na świecie pod względem liczby cytowań (1498)
oraz H = 21. Uniwersytet Jagielloński jest
siódmą najczęściej publikującą jednostką
w tej dziedzinie nauki po, między innymi,
uniwersytetach: Washington, Boston oraz
Osaka.
Poszukując według słów „lęk i depresja”
oraz „cynk i magnez”, znaleziono 1186
prac na ten temat. Profesor Gabriel Nowak
był najczęściej publikującym, najczęściej
cytowanym (579 cytowań), a jego wskaźnik

H wynosił 14. Uniwersytet Jagielloński jest
najczęściej publikującą jednostką na świecie, przed Polską Akademią Nauk i Chińską Akademią Nauk oraz Uniwersytetem
w Maryland.
Dla pozostałych osób nie udało mi się
znaleźć słów kluczowych zapewniających
im lub ich jednostce pierwszeństwo w skali
światowej. Jeśli się mylę, bardzo proszę
o korespondencję z podaniem zestawu słów
kluczowych i wtedy dokonam odpowiedniej
korekty.
Podsumowując, dostęp do takich baz
danych jak Web of Science, według której
przeprowadzono te poszukiwania, czy
Scopus, pozwala na przeprowadzanie analiz
pozwalających nie tylko na znalezienie najczęściej cytowanych badaczy, co jest zupełnie proste, ale i na wyodrębnienie obszarów
badawczych, w których polscy naukowcy

Współczynnik H i cytowania prac samodzielnych
pracowników nauki CM UJ w latach 2000–2010
Imię i nazwisko

H

Liczba
cytowań

Wydział

Jednostka

1.

Andrzej Szczeklik

30

2886

Lekarski

II Katedra Chorób
Wewnętrznych

2.

Stanisław
Konturek

26

2676

Lekarski

Katedra Fizjologii

3.

Andrzej Pilc

25

1605

Nauk o
Zdrowiu

Zakład Gospodarki Lekiem

4.

Tomasz
Brzozowski

24

1555

Lekarski

Katedra Fizjologii

5.

Dariusz Dudek

22

1972

Lekarski

Instytut Kardiologii

6.

Anetta Undas

19

1296

Lekarski

Instytut Kardiologii

7.

Sławomir
Kwiecień

19

863

Lekarski

Katedra Fizjologii

8.

Gabriel Nowak

18

1200

Farmacji

Katedra Farmakobiologii

9.

Marek Sanak

18

1169

Lekarski

II Katedra Chorób
Wewnętrznych

10.

Kalina Kawecka-Jaszcz

16

2872

Lekarski

Instytut Kardiologii

11.

Wiesław Pawlik

16

874

Lekarski

12.

Marcin Majka

15

1341

i reprezentowane przez nich placówki naukowe przodują w nauce w skali światowej.
Sensownie sporządzane analizy tego typu
mogą pozwolić na prowadzenie racjonalnej
polityki naukowej w skali jednostki badawczej czy w skali całego kraju. Kryteria,
według których zostało sporządzone to
zestawienie, mogłyby wchodzić w skład
rankingów prowadzonych w przyszłości
przez KEJN, mam nadzieję – różnych od
tych robionych przez MNiSW. Przedstawienie listy nie ma na celu antagonizowania, ale
informowanie i uaktywnianie badaczy oraz
zachęcanie ich do współpracy. Myślę, że
zestawienia takie staną się normą w środowisku naukowym w niedługim czasie.

Andrzej Pilc

pracownik Collegium Medicum UJ, WNoZ oraz
Instytutu Farmakologii PAN

Współczynnik H i cytowania samodzielnych pracowników nauki
Wydziału BBB i BiNoZ w latach 2000–2010
Imię i nazwisko

H

Liczba
cytowań

1.

Józef Dulak

26

2.

Jan Potempa

3.
4.

Wydział

Jednostka

1640

BBB

Zakład Biotechnologii
Medycznej

23

2089

BBB

Zakład Mikrobiologii

Alicja Józkowicz

23

1350

BBB

Zakład Biotechnologii
Medycznej

Tadeusz Sarna

17

849

BBB

Zakład Biofizyki

5.

Kazimierz Strzałka

16

819

BBB

Zakład Fizjologii
i Biochemii Roślin

6.

Jacek Radwan

13

651

BiNoZ

Instytut Nauk
o Środowisku

7.

Szczepan Biliński

13

605

BiNoZ

Instytut Zoologii

8.

Barbara Bilińska

13

449

BiNoZ

Instytut Zoologii

9.

Mariusz Cichoń

13

438

BiNoZ

Instytut Nauk
o Środowisku

10.

Witold Korytowski

13

432

BBB

Zakład Biofizyki

11.

Barbara Płytycz

12

472

BiNoZ

Instytut Zoologii

Katedra Fizjologii

12.

Jerzy Kruk

12

422

BBB

Lekarski

Polsko-Amerykański
Instytut Pediatrii

Zakład Fizjologii
i Biochemii Roślin

13.

Bernard
Korzeniewski

12

405

BBB

Zakład Biofizyki

14.

Adam Dubin

12

318

BBB

Zakład Biochemii
Analitycznej

15.

Katarzyna Turnau

11

562

BiNoZ

Instytut Nauk
o Środowisku

13.

Tomasz Guzik

15

1254

Lekarski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi

14.

Andrzej Szczudlik

15

755

Lekarski

Katedra Neurologii

15.

Rafał Olszanecki

15

587

Lekarski

Katedra Farmakologii

16.

Ryszard Korbut

14

902

Lekarski

Katedra Farmakologii

16.

Paweł Mak

11

407

BBB

Zakład Biochemii
Analitycznej

17.

Jacek Musiał

14

826

Lekarski

II Katedra Chorób
Wewnętrznych

17.

Jerzy Dobrucki

11

376

BBB

Pracownia Biofizyki
Komórki

18.

Wiesława Tracz

14

733

Lekarski

Instytut Kardiologii

17.

Alfred Uchman

11

332

BiNoZ

Instytut Nauk
Geologicznych

19.

Andrzej Pająk

14

675

Nauk o
Zdrowiu

Zakład Epidemiologii

19.

Wiesław Babik

11

322

BiNoZ

Instytut Nauk
o Środowisku

20.

Agnieszka Słowik

14

667

Lekarski

Katedra Neurologii

20.

Juliusz Pryjma

11

312

BBB

Zakład Immunologii

21.

Stefan Chłopicki

14

607

Lekarski

Katedra Farmakologii

21.

10

248

BiNoZ

Instytut Zoologii

Lekarski

Zakład Immunologii
Klinicznej

Magdalena
Chadzińska

22.

Elżbieta Pyza

10

182

BiNoZ

Instytut Zoologii

22.

Marek Zembala

14

509
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NOWE MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
FIZYKÓW
N

K. Magda

K. Magda

a Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otwarto Laboratorium Zaawansowanych Materiałów
Magnetycznych i Nadprzewodnictwa oraz
Laboratorium Spektroskopii Elektronów
wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów

dla innowacyjnej gospodarki – ATOMIN”.
Otwarcie zostało połączone z uruchomieniem wielofunkcyjnego systemu pomiaru
fizycznych parametrów nowoczesnych
materiałów (ang. PPMS – Physical Property Measurement System) oraz spektrometru fotoelektronów XPS,
UPS (ang. X-ray
P h o t o e l e c t ro n
S p e c t ro m e t r y ,
UV-Photoelectron Spectrometry), unikatowej
aparatury badawczej znajdującej
się w Zakładzie
Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki, kierowanym
przez prof. Andrzeja Szytułę.
Otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i NadprzeWi e l o f u n k wodnictwa. Od lewej: prof. Andrzej Szytuła, prof. Jarosław Koperski, dr Teresa
c
y
j
ny system
Jaworska-Gołąb, prof. Stanisław Kistryn, prof. Kazimierz Łątka, prof. Andrzej
pomiaru
fizyczWarczak, prof. Jerzy Jurkiewicz, dr Wiesława Bażela
nych parametrów nowoczesnych materiałów
umożliwia określenie własności
magnetycznych
(namagnesowania, podatności
magnetycznej),
transportowych
(przewodnictwa
elektrycznego,
cieplnego) oraz
termicznych (ciepła właściwego)
w przedziale temOtwarcie Laboratorium Spektroskopii Elektronów. Od lewej: prof. Tadeusz Wasiu- peratur od 1,8 K
tyński, dr hab. Maria Bałanda, dr Magdalena Makarewicz, prof. Wojciech Gawdo 400 K oraz
lik, dr hab. Edward Görlich, prof. Jarosław Koperski, dr Paweł Starowicz (stojący
w zewnętrznym
tyłem), dr hab. Piotr Kuśtrowski
polu magnetyczZaawansowanych Materiałów oraz Zespo- nym o natężeniu do 90 kOe. Aparatura
łu Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki została wyprodukowana przez znaną
o Powierzchni. Laboratoria powstały amerykańską firmę Quantum Design Inc.
w wyniku realizacji projektu „Badanie i dodatkowo wyposażona w miniskrapukładów w skali atomowej: nauki ścisłe larkę helową produkcji amerykańskiej
20
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firmy Cryomech Inc., umożliwiającą prowadzenie ciągłych pomiarów w niskich
temperaturach. Wykonanie serii pomiarów
przy zastosowaniu różnych technik z zastosowaniem różnych sond pozwala na
określenie własności makroskopowych
badanych materiałów. Zaletą wielofunkcyjnego systemu jest to, że do uzyskania
wyników wysokiej jakości wystarczają
próbki o masie zaledwie miligramów.
Spektrometr fotoelektronów XPS,
UPS służy do badania struktury elektronowej i obejmuje pomiary rozkładu
energetycznego oraz rozkładu kątowego
emitowanych fotoelektronów wzbudzanych przez promieniowanie rentgenowskie
(XPS) lub promieniowanie ultrafioletowe
(UPS). W efekcie otrzymuje się informacje o strukturze pasma walencyjnego,
powierzchni Fermiego, relacji dyspersji
oraz o energii poziomów rdzeniowych
w badanym materiale. Spektrometr fotoelektronów, wykonany przez polską
firmę Precision & Vacuum Technology
PREVAC, to układ komór z ultrawysoką
próżnią rzędu 10-10 mbara. Źródłem promieniowania ultrafioletowego są lampy
HeI oraz HeII, emitujące promieniowanie
o energiach odpowiednio 21,2 eV oraz
41,8 eV, natomiast źródłem promieniowania rentgenowskiego są lampy MgKα
i AlKα emitujące promieniowanie o energiach odpowiednio 1253,6 eV i 1486,7 eV.
Analiza energetyczna fotoelektronów jest
prowadzona za pomocą analizatora VG
Scienta R 4000 o energetycznej zdolności
rozdzielczej 1,8 meV.
Badania naukowe prowadzone w nowo
powstałych laboratoriach dotyczą określania własności związków międzymetalicznych, głównie na bazie pierwiastków
ziem rzadkich. Ze względu na ciekawe
własności magnetyczne, transportowe
i elektronowe są one przedmiotem badań
w Instytucie Fizyki UJ od prawie 40 lat.
Efektem tych badań jest opublikowanie
kilkuset prac z tej tematyki, co przyniosło środowisku fizyków krakowskich

K. Magda

K. Magda

Spektrometr fotoelektronów XPS, UPS – z przodu widoczna czasza
analizatora energii elektronów

Wielofunkcyjny system pomiaru ﬁzycznych parametrów nowoczesnych
materiałów: kriostat helowy i skraplarka helu

Realizacja kierowanego przez prof. Jarosława Koperskiego projektu „Badanie układów w skali ATOMowej: nauki ścisłe
dla INnowacyjnej gospodarki – ATOMIN” umożliwia Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz
Wydziałowi Chemii UJ powiększenie swojego potencjału badawczego w niespotykanym dotąd stopniu. Projekt, którego
budżet wynosi ponad 92 miliony złotych, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności obu wydziałów poprzez rozwinięcie krytycznego potencjału dla podjęcia
zaawansowanych badań w obszarach info, techno i bio.
Projekt ATOMIN umożliwi rozwój innowacyjnych prac aplikacyjnych w oparciu o gruntowną wiedzę podstawową z nauk
ścisłych, wspartą zaawansowanym modelowaniem komputerowym. Oddziaływanie zewnętrzne powstałego w ten sposób
ośrodka zintegrowanych badań w dziedzinie nauk ścisłych polegać będzie na intensyfikacji współpracy z instytucjami
naukowymi, uczelniami w kraju i za granicą, jednostkami badawczo-wdrożeniowymi, przedsiębiorstwami oraz z instytucjami użyteczności publicznej.
W wyniku realizacji projektu ATOMIN zostanie powołanych kilka międzywydziałowych zespołów laboratoriów (m.in.
Zaawansowanych Materiałów, Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni, w skład którego wchodzi Laboratorium Nanotechnologii; Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii; Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych;
Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych), które zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą
(ponad 130 urządzeń) pozwalającą na prowadzenie innowacyjnych badań o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.
Projekt ATOMIN jest realizowany w latach 2009–2012.
Strona internetowa Projektu ATOMIN: www.if.uj.edu.pl/ATOMIN
Sekretariat projektu ATOMIN: ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, p. 356, tel. 12 663 55 53
Stosowanej stworzono nowe, nieosiągalne
dotąd możliwości prowadzenia badań na
unikatowych aparatach, umożliwiających
uzyskiwanie wyników na najwyższym
światowym poziomie.

Andrzej Szytuła

kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki

Jarosław Koperski

kierownik projektu ATOMIN,
profesor w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki

Spektrometr fotoelektronów XPS, UPS – widok pokazujący złożoną budowę urządzenia; w głębi Danuta Myrek – pracownica biura projektu
ATOMIN

K. Magda

badanie struktury elektronowej związków
wykazujących anomalne własności, takie
jak mieszana wartościowość czy układy
„ciężkofermionowe”. W tym przypadku
spektroskopia fotoelektronów jest unikalną metodą badania tych własności.
W wyniku realizacji projektu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych kadrze naukowej i studentom
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki

K. Magda

światowe uznanie. Zakupiona aparatura
jest cennym nabytkiem, który poszerzy
możliwości badawcze i pozwoli na kontynuację badań ważnych również z punktu
widzenia zastosowań, jakimi są obecnie
materiały wykazujące efekt magnetokaloryczny czy magnetoelastyczny. Innymi
istotnymi obszarami prowadzonych badań
są określanie sytuacji fazowej i wyznaczanie diagramów fazowych (T, H, p) oraz

Władze w „krzywym zwierciadle” wypolerowanej powierzchni analizaALMA
MATER
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tora elektronów: dziekan
Wydziału
FAiIS
Jerzy Jurkiewicz oraz 21
wicedyrektor Instytutu Fizyki prof. Stanisław Kistryn wraz z autorem zdjęć
Krzysztofem Magdą

CO MOŻNA ODKRYĆ W POWIETRZU
POD OBIEKTYWEM MIKROSKOPU?
W

e współczesnej nauce coraz częściej
obserwuje się trend w kierunku rozwoju badań interdyscyplinarnych łączących
obserwacje z różnych, pokrewnych, dziedzin w celu lepszego zrozumienia zjawisk
występujących w otaczającym nas świecie.
Do takich nauk zalicza się aerobiologię
zajmującą się badaniem biernego transportu
organizmów i cząstek pochodzenia organicznego w powietrzu, w tym ich uwalniania
do atmosfery, rozprzestrzeniania, depozycji
oraz wpływu na inne organizmy żywe.
Zawartość powietrza jest badana przez aerobiologów wyposażonych w specjalistyczną
aparaturę.
Termin „aerobiologia” został po raz
pierwszy użyty przez Freda C. Meiera
w 1930 roku, ale jako oficjalna dziedzina
nauki aerobiologia została zdefiniowana dopiero w 1974 roku podczas I Międzynarodowego Kongresu Ekologii w Hadze. Powstało
wówczas Międzynarodowe Stowarzyszenie
Aerobiologii (IAA). Historia badań aerobiologicznych sięga czasów starożytnych, a za
inspiratora aerobiologii uważa się Hipokratesa. Do rozwoju tej dyscypliny przyczyniły
się obserwacje dotyczące etiologii różnych
chorób (wywoływanych przez alergeny
pyłku roślin, zarodników grzybów, bakterie,
wirusy, mikotoksyny), a także mechanizmów rozprzestrzeniania się cząstek organicznych w powietrzu i badania zjawiska
wiatropylności. Wśród wielu autorytetów
tej dziedziny nauki warto wymienić Roberta
Hooka, Ludwika Pasteura, Roberta Kocha,
Aparat pomiarowy F. Lanzoni,
Collegium Śniadeckiego

Dr Dorota Myszkowska

Charlesa Blackleya, Johna Malcolma Hirsta,
Philipa Herriesa Gregory’ego.
Interdyscyplinarny charakter aerobiologii wiąże się z jej usytuowaniem na
pograniczu ekologii, botaniki, fenologii,
palinologii, mykologii, mikrobiologii,
meteorologii, klimatologii, a także chemii
i fizyki atmosfery. Rezultaty badań aerobiologicznych mają zastosowanie w różnych
dziedzinach zarówno nauki, jak i gospodarki. Duże znaczenie ma regularny monitoring
stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów jako nośników alergenów
w profilaktyce i leczeniu chorób
alergicznych, głównie alergii
pyłkowej. Badania nad patogenami roślin, składem miodu
oraz rozprzestrzenianiem się
pyłku roślin modyfikowanych
genetycznie to wkład do badań
fitopatologicznych. Analizy
palinologiczne stosowane do rekonstrukcji paleoekologicznych
czwartorzędu dały podstawę do
badań „współczesnego” opadu
pyłku roślin, które odgrywają

istotną rolę przy ocenie zmian klimatu.
Analiza materiału biologicznego dla potrzeb
kryminalistyki, walka z bioterroryzmem
czy ocena zagrożeń biodegradacją zabytkowych budowli to także pole do popisu dla
aerobiologów.
Swój wkład w rozwój aerobiologii zarówno w kraju, jak i poza granicami mają
także jednostki badawcze Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zainteresowanie badaniami
nad koncentracją pyłku roślin i zarodników
grzybów w powietrzu w Polsce sięga pierwszej połowy XX wieku (Jadwiga Dyakowska, Maria Bremówna, Maria Sobolewska).
W roku 1939 dr Mieczysław Obtułowicz,
nestor polskiej alergologii, w publikacji
O nieżycie pyłkowym zaprezentował pierwsze kalendarze fenologiczne kwitnienia
i pylenia roślin alergogennych z okolic Krakowa. W roku 1960 zainicjowano pomiary
stężenia zarodników grzybów w Krakowie
i Rabce (Anna Weiss, Wanda Koperowa).
W roku 1982 całoroczne analizy aeropalinologiczne metodą grawimetryczną (opadową)
rozpoczął prof. Kazimierz Szczepanek (Instytut Botaniki UJ), natomiast od roku 1991

prowadzone są regularne pomiary metodą
wolumetryczną (objętościową). Obecnie
monitoring pyłkowy jest prowadzony przez
Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego działającą w ramach Zakładu
Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
CM UJ.
Stały monitoring pyłkowy obejmuje
oznaczanie stężenia pyłku ponad 50 taksonów roślin i zarodników grzybów (przede
wszystkim Alternaria, Cladosporium).
Szczególną uwagę zwraca się na pyłek
roślin alergizujących (brzozy, traw, bylicy
i ambrozji). Okresowo prowadzony jest
również monitoring zarodników innych
rodzajów grzybów (Didymella, Ganoderma,
Epicoccum).
Stały monitoring aeropalinologiczny,
prowadzony obydwiema metodami od
1982 roku, pozwala na określenie profilu
pyłkowego dla Krakowa, dynamiki sezonów pyłkowych oraz zależności stężenia
pyłku od czynników meteorologicznych.
Profil zarodnikowy dla Krakowa w oparciu
o 13 rodzajów grzybów wykonała w ramach
pracy doktorskiej dr Danuta Stępalska (IB
UJ) w latach 1997–1999.
Głównym zadaniem stacji krakowskiej
jest zastosowanie wyników obserwacji
aerobiologicznych w alergologii. W ramach
profilaktyki dla chorych z alergią pyłkową
przygotowywane są komunikaty dla pacjentów i lekarzy alergologów. Informacje o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku
roślin i zarodników grzybów są podawane
w mediach (Radio Kraków) i na stronach
internetowych (krakow.pios.gov.pl, ptzca.pl,
toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl). Informacje
te ułatwiają pacjentom unikanie ekspozycji na alergeny, spożywania pokarmów
dających reakcje krzyżowe czy właściwe
planowanie czasu wolnego.
Rozwój badań aerobiologicznych w Krakowie w jednostce medycznej jest związany
ze współpracą z zespołem palinologów z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki UJ
i z Zakładem Klimatologii UJ. Nawiązana
została także współpraca z organami administracji lokalnej, w tym ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, Urzędem Miasta
Krakowa i Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska. Regularne pomiary
stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów
w powietrzu w rejonie Rynku Głównego są
prowadzone od kilku lat w ramach projektu
Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK (magicznykrakow.pl). Planuje się poszerzenie oferty
badań środowiskowych, w tym głównie
alergenów wewnątrzdomowych.

Zarodnik Alternaria oraz pyłek Larix; obraz z mikroskopu świetlnego, powiększenie 400-krotne

Stacja krakowska od wielu lat współpracuje z krajowymi uniwersyteckimi ośrodkami monitoringu, co zaowocowało utworzeniem Sieci Aerobiologicznej w Polsce, której
koordynatorem jest Collegium Medicum UJ
(aero.cm-uj.krakow.pl). Ścisła współpraca
dotyczy także Ośrodka Monitoringu Alergenów Środowiskowych w Warszawie, w ramach której przygotowywane są komunikaty
pyłkowe dla całej Polski. W celu konsolidacji
działania polskiej grupy aerobiologicznej
została powołana Sekcja Aerobiologiczna
przy Polskim Towarzystwie Botanicznym
(przewodnicząca: prof. Elżbieta Weryszko-Chmielewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).
Kraków jako pierwszy w kraju podjął
współpracę z Europejską Siecią Monitorowania Aeroalergenów (EAN) w Wiedniu
(pierwszy komunikat wysłano w styczniu
1991 roku). Obecnie należymy do sieci europejskiej obejmującej ponad 500
ośrodków w 48 krajach. Ścisła współpraca
została nawiązana z innymi ośrodkami
europejskimi: Uniwersytetem w Kordobie
(Hiszpania), Uniwersytetem w Worcester
(Wielka Brytania), HNO Kliniką w Wiedniu,
uniwersytetami w Sztokholmie i w Turku
(Finlandia).
Członkowie polskiej grupy aerobiologicznej, w tym także przedstawiciele ośrodka krakowskiego, aktywnie uczestniczą
w europejskich i światowych konferencjach
aerobiologicznych. Wynikiem aktywności
całego krajowego zespołu na arenie międzynarodowej była decyzja o organizacji
5. Europejskiego Sympozjum Aerobiologii w Krakowie, 3–7 września 2012 roku
(5esa.cm-uj.krakow.pl). Patronat honorowy
nad sympozjum objął rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, a do
organizacji włączyły się z Wydziału Bio-

logii i Nauk o Ziemi Instytut Botaniki oraz
Geografii i Gospodarki Przestrzennej, a także
Polska Akademia Nauk. Jako przewodnicząca komitetu organizacyjnego i sekretarz
IAA szczególnie zachęcam do udziału w tej
konferencji.
Od 1999 roku organizowane są corocznie
w Krakowie, w Ogrodzie Botanicznym UJ,
Dni Alergii Pyłkowej, konferencje naukowo-dydaktyczne skupiające przedstawicieli
różnych dziedzin, takich jak medycyna, biologia, palinologia, aerobiologia, klimatologia
oraz pacjenci z alergią pyłkową. W tegorocznej konferencji, 27–28 maja, uczestniczyli
goście z Ukrainy oraz ze Szwajcarii. Na
zaproszenie Collegium Medicum przyjechał
jako wykładowca dr Bernard Clot z Uniwersytetu w Neuchatel, wiceprzewodniczący
IAA, specjalista w dziedzinie aerobiologii
i meteorologii.
Dzięki wysiłkom wielu osób zajmujących się omawianą problematyką w Krakowie dziedzina ta stała się znana i ceniona
w środowisku naukowym, medycznym
i wpisuje się w prace administracji lokalnej.
Jednak, jak każda dyscyplina naukowa,
wymaga stworzenia silnego zespołu badawczego ze specjalistami z pokrewnych
dziedzin, co, mamy nadzieję, zaowocuje
pełnym i ciągłym rozwojem i konsolidacją
sfery dydaktycznej, badawczej i komercyjnej, aby zoptymalizować efekty działalności
naukowej i aby być równorzędnym partnerem dla pokrewnych przodujących ośrodków
europejskich.

Dorota Myszkowska

pracownik Zakładu Alergologii Klinicznej
i Środowiskowej CM UJ

Współpraca: prof. Krystyna Obtułowicz,
prof. Kazimierz Szczepanek, dr Danuta Stępalska
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SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIE – ŚRODOWISKO

U

niwersytet Jagielloński rozpoczyna
realizację nowego projektu: „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko
(STŚ)”. Jego celem jest rozwój naukowy
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z programu mogą
skorzystać: doktoranci I roku poprzez
udział w anglojęzycznym trzyletnim
interdyscyplinarnym programie studiów

doktoranckich i otrzymanie stypendiów
w wysokości 2 tysięcy złotych (pierwszy
nabór we wrześniu br.), młodzi doktorzy
– uczestnicząc w dwuletnich stażach badawczych na UJ (nabór w listopadzie br.),
oraz doktoranci i pracownicy naukowi, dla
których przewidziano finansowanie udziału
w stażach naukowych i szkołach w czołowych światowych jednostkach badawczych

(nabór już w czerwcu br.), a także zajęcia
prowadzone na UJ przez światowej sławy
profesorów (od przyszłego roku).
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie projektu: www.set.uj.edu.pl.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Red.

O HUMANISTACH I NIE TYLKO
U

kazał się właśnie kolejny numer czasopisma „NIMB” (Nauka, Innowacje,
Marketing, Biznes), wskazujący perspektywy rozwoju zawodowego humanistów,
z którego dowiedzieć się można, między
innymi, co może biznesowi i organizacjom
publicznym zaoferować orientalista oraz
jak w świecie na styku uczelni i rynku
radzą sobie socjologowie.
W wydawnictwie, publikowanym
przez działające na UJ Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Uniwersytetu (CITTRU), nie zabrakło
również refleksji dotyczących relacji humanistyki z mediami. W jednym z tekstów zaprezentowane zostały szanse, jakie
daje humanistom zaangażowanie
w działania think tanków
– fabryk idei i naukowo-społecznych analiz.
– Planując nowego „NIMB-a”, myśleliśmy o prowokacyjnym podtytule w stylu
„Jestem humanistą

24

ALMA MATER nr 137–138

i co mam z tym zrobić?” – mówi Bożena
Podgórni z redakcji czasopisma. Chcieliśmy pokazać, że odpowiedź na to pytanie
– wbrew pozorom – jest pozytywna. Tak
naukowo, jak i pozaakademicko – przed
humanistami stoi sporo ciekawych możliwości.
W kontekście naukowym jedną z nich
jest cyfrowa humanistyka, która otwiera
nowe pola badawcze. Inną – omawianą
w „NIMB-ie” – możliwością jest współtworzenie ośrodków wymiany myśli
i analiz. Świetnym przykładem takiego
przedsięwzięcia jest działające przy krakowskiej socjologii centrum analiz działań
publicznych (CEAPP).
W najnowszym, 11., numerze „NIMB-u”
ponadto: ekspert CITTRU komentuje
problematyczne przypadki dotyczące
korzystania z cudzej własności intelektualnej w sieci, zaś inni autorzy szukają
odpowiedzi na pytania: jak „dobrać się do
skóry” tradycyjnym instytucjom naukowym oraz, w zupełnie innym kontekście,
jak „dobrać się” do wnętrza ciała pacjenta,

aby precyzyjnie zdiagnozować stan jego
zdrowia. Warto polecić także felietony.
W jednym z nich Sławomir Zagórski, szef
działu naukowego „Gazety Wyborczej”,
odnosi się do narastającej presji na coraz
większe naukowe specjalizacje. Czy to
dobry trend?

PŻ

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE
DLA WETERYNARZY
atedra UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową uruchamia w roku akademickim
2011/2012 nowe studia podyplomowe
przeznaczone dla absolwentów nauk weterynaryjnych znających w stopniu zaawansowanym język angielski i posiadających
predyspozycje do zawodu tłumacza. Nowy
kierunek powstanie przy już istniejących
na Wydziale Filologicznym podyplomowych studiach dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, kształcący absolwentów
studiów licencjackich i magisterskich
doskonale znających języki obce.
O pomyśle utworzenia specjalistycznych studiów dla tłumaczy mówiła dziekan
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Marcela Świątkowska: – Projekt powołania studiów podyplomowych dla tłumaczy o specjalności
weterynaria pojawił się w zimie 2010
roku, w czasie rozmów prowadzonych
z prof. Edwardem Wierzchosiem, jednym
z wielkich zwolenników powołania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Centrum, powstałe 8 czerwca
2010 na mocy porozumienia między
Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, prowadzi
działalność badawczą i promocyjną w zakresie nauk weterynaryjnych, medycznych,
biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych. Jednym z wielu celów, jakie
postawiła przed sobą nowo powołana
jednostka, jest doskonalenie kwalifikacji
lekarzy nauk weterynaryjnych. Potrzeba
rozszerzania kompetencji językowych
studentów i absolwentów weterynarii
wydaje się oczywista, jednak mimo organizowania kursów języków obcych na
różnych poziomach kształcenia brakuje
lekarzom nauk weterynaryjnych słownictwa fachowego w dziedzinach, w których
się specjalizują. Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego od lat prowadzi studia podyplomowe dla tłumaczy
zarówno w dziedzinie tłumaczeń ustnych,
jak i pisemnych, jednak dotąd nie posiadał
studiów dla tłumaczy specjalistycznych
wyraźnie ukierunkowanych na konkretną

grupę odbiorców, jaką mogą być absolwenci weterynarii. Możliwość utworzenia
takich unikatowych w skali kraju studiów
otwiera nowe perspektywy w kształceniu
tłumaczy, toteż od nowego roku akademickiego 2011/2012 planujemy otwarcie
jednej pilotażowej grupy o specjalności
weterynaria na studiach podyplomowych
dla tłumaczy pisemnych działających
już w Katedrze UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.
Potrzebę powołania studiów dla tłumaczy w zakresie weterynarii szerzej
uzasadniał prof. Edward Wierzchoś
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
– Otwarcie się Polski na świat i Europę,
wejście do struktur Unii Europejskiej
spowodowało, że zaczęły do naszego kraju
docierać, przeważnie w języku angielskim,
specjalistyczne dokumenty regulujące
prace państwowej służby weterynaryjnej,
a także działalność lekarzy weterynarii
pracujących w prywatnych klinikach,
lecznicach, ambulatoriach czy też laboratoriach diagnostycznych. Na rynku
księgarskim pojawiły się podręczniki i materiały zjazdów, konferencji, instrukcji metodycznych. Są też ich przekłady – niestety,
dość często z błędami terminologicznymi.
Odczuwalnym stał się również brak fachowych tłumaczy na licznych spotkaniach
szefów służb weterynaryjnych, grup roboczych, międzynarodowych konferencjach
i sympozjach naukowych omawiających
tematykę dotyczącą wielu aspektów nauk
weterynaryjnych. W środowiskach naukowych oraz administracyjnych zaczęto więc
postulować potrzebę specjalistycznego
kształcenia na poziomie uniwersyteckim
w dziedzinie przekładoznawstwa weterynaryjnego.
Powołanie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR
(czerwiec 2010), a następnie podpisanie
porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (marzec 2011) dało impuls do
nawiązania kontaktu z władzami Wydziału

Prof. Edward Wierzchoś

Filologicznego UJ (kształcącego przyszłych specjalistów w dziedzinie przekładoznawstwa) w celu zorganizowania
w oparciu o Katedrę UNESCO do Badań
nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową podyplomowych studiów dla
tłumaczy – specjalistów z dziedziny nauk
weterynaryjnych. Inicjatywa ta spotkała
się z bardzo życzliwym poparciem rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karola
Musioła, rektora Uniwersytetu Rolniczego
prof. Janusza Żmii, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB prof.
Tadeusza Wijaszki, dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Marceli Świątkowskiej
oraz kierownika Katedry UNESCO prof.
Elżbiety Tabakowskiej. Włączenie bowiem
do dydaktyki kadry naukowej i praktyków
mających olbrzymi dorobek w reprezentowanych przez siebie specjalnościach

A. Wojnar

K

Prof. Marcela Świątkowska
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A. Wojnar

Prof. Elżbieta Tabakowska

dawało gwarancje opanowania prawidłowego słownictwa i zapewnienia najwyższego poziomu nauczania przyszłych tłumaczy
lekarzy weterynarii.
Wspólne prowadzenie studiów podyplomowych ma przede wszystkim na
celu: polepszenie kwalifikacji lekarzy
weterynarii pracujących w administracji
państwowej, ośrodkach naukowych i akademickich, chcących zdobyć uprawnienia
dokonywania przekładu w dziedzinie terminologii specjalistycznej, zasad i odpowiedzialności za nie, analizy tekstu obcojęzycznego pod kątem trudności i wyzwań
translatologicznych i pokonywania tych
trudności z użyciem różnych metod przekładoznawczych. Jest to więc kształcenie
tłumaczy wysokospecjalistycznej literatury
medycznej i dokumentów przekładanych
na język polski i z języka polskiego. Oferta
ta jest kierowana także do absolwentów
wydziałów weterynarii, którzy mogą nabyć nowe uprawnienia oraz udoskonalić
znajomość języka obcego.
Kierownik Katedry UNESCO do Badań
nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową prof. Elżbieta Tabakowska zapowiada dalsze rozszerzenie oferty studiów podyplomowych skierowanych do konkretnych
grup zawodowych: – Katedra UNESCO
do Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzynarodową prowadzi już od wielu
lat studia podyplomowe dla tłumaczy
specjalistycznych w różnych grupach językowych, ale dotąd nie prowadziliśmy zajęć
organizowanych na zamówienie określonej
grupy zawodowej, jaką są, na przykład
lekarze weterynarii. Odbiorcy, do których
adresujemy naszą ofertę, znają oczywiście
języki obce, ale odczuwają potrzebę pogłębienia umiejętności posługiwania się
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specjalistycznym językiem danej dziedziny
zawodowej w sytuacjach wymagających
konfrontacji języka ojczystego z językiem
obcym. Takich umiejętności nie kształtują
u słuchaczy zwykłe kursy języka specjalistycznego. Lekarze nauk weterynaryjnych
obracający się w międzynarodowych
kręgach naukowców i praktyków zawodu
sygnalizują potrzebę ćwiczenia i rozwijania
umiejętności wyższych, jak napisanie abstraktu artykułu naukowego, przygotowanie
referatu w języku obcym na międzynarodową konferencję, napisanie artykułu do
zagranicznego fachowego czasopisma lub
przełożenie na język obcy pracy powstałej
w języku polskim, udział w międzynarodowej dyskusji na tematy zawodowe, spotkania i kontakty z kolegami z zagranicy. Studia
powołane przez Katedrę UNESCO, oprócz
zajęć z tłumaczenia i opracowywania tekstów o tematyce weterynaryjnej, medycznej
czy zootechnicznej, oferują także zajęcia
z terminologii prawniczej i administracyjnej. Innymi słowy, dają lekarzom narzędzie,
którym w przyszłości będą się posługiwać
w kontaktach międzynarodowych, tym bardziej że w programie studiów znajdą się też
informacje o Unii Europejskiej i jej strukturach, a także terminologia dokumentów
i aktów prawnych polskich i unijnych. Specjalistyczny program kształcenia skierowany do lekarzy weterynarii będzie pierwszą
zapowiedzią programów ukierunkowanych
na konkretne grupy zawodowe.
Studia podyplomowe dla tłumaczy
tekstów specjalistycznych w zakresie weterynarii przeznaczone są dla absolwentów
studiów magisterskich na kierunku weterynaria znających w stopniu zaawansowanym język angielski oraz posiadających
predyspozycje do wykonywania zawodu
tłumacza, potwierdzone pomyślnym
wynikiem egzaminu wstępnego. W roku
akademickim 2011/2012 przewiduje się
stworzenie jednej grupy, która powstanie,
gdy zostanie zakwalifikowanych co najmniej 15 kandydatów.
Absolwent podyplomowych studiów
dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
w zakresie weterynarii powinien znać:
– kryteria oceny wykonalności tłumaczeń wysokospecjalistycznych na przykładzie tekstów o tematyce weterynaryjnej,
– zasady ekstrakcji słownictwa specjalistycznego z tekstów popularnonaukowych,
objaśniających, instruktażowych, poradnikowych i naukowych z dziedziny medycyny
weterynaryjnej oraz z tekstów handlowych
(ulotki, informacje o produkcie),

– zasady poszukiwania, selekcji i doboru osobowych i piśmienniczych źródeł
realioznawczych oraz leksykograficznych
niezbędnych do wykonania przekładu,
– zasady współczesnej polszczyzny –
konieczne przy oddawaniu treści dzieła
obcojęzycznego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent powinien umieć:
– samodzielnie zlokalizować źródła
dokumentalne i poglądowe konieczne do
wykonania przekładu, a następnie uzyskać
do nich dostęp, poddać je ocenie i selektywnie wykorzystać do sporządzenia
tłumaczenia,
– ocenić, czy do wykonania przekładu
potrzebna jest konsultacja z ekspertem
z danej dziedziny, nawiązać kontakt z takim
specjalistą, a następnie umiejętnie przeprowadzić z nim rozmowę, w wyniku której
uzyska gwarancję pełnego rozumienia
treści przekazu źródłowego,
– sprawnie analizować tekst obcojęzyczny pod kątem trudności i wyzwań
translatologicznych,
– pokonywać te trudności z użyciem
różnorodnych metod przekładowych.
Absolwent powinien także akceptować fakt, że tłumaczenie tekstów objętych
programem nauczania przedmiotu podlega
szczególnym rygorom etycznym wynikającym z pracy w sytuacjach komunikacyjnych,
których skutki mogą wywierać bezpośredni
wpływ na ludzkie życie i zdrowie, oraz to,
że do wykonania prawidłowego przekładu
wszelkich typów użytkowych i naukowych
tekstów z zakresu medycyny i weterynarii
bezwzględnie niezbędne jest pełne rozumienie treści merytorycznej przekazu, a obowiązkiem tłumacza jest pozyskanie wiedzy
koniecznej do pojęcia tej treści.
W programie studiów przewidziane
są wykłady i ćwiczenia prowadzone przez
pracowników naukowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także przez zawodowych
tłumaczy praktyków. Wśród przedmiotów
prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Katedry UNESCO można wyróżnić: wykłady
dotyczące terminologii, semantyki i podstaw
juryslingwistyki, wykłady oraz ćwiczenia
z gramatyki i stylistyki języka polskiego,
adiustacji tekstu, a także wiedzy o strukturach Unii Europejskiej. Ćwiczenia koncentrują się głównie na zajęciach warsztatowych
z tłumaczeń streszczających, unijnych, prawniczych i naukowych. Specjalną grupę zajęć
tworzą ćwiczenia prowadzone w pracowni
komputerowej – dotyczą zagadnień pracy
tłumacza z komputerem (narzędzia CAT).

procesów fizjologiczno-endokrynologicznych
u zwierząt), prof.
Zygmunt Maciej
Kowalski (schorzenia metaboliczne zwierząt,
żywienie, dietetyka), doktor
nauk weterynaryjnych Małgorzata KlimowiczStudenci podczas zajęć w Katedrze UNESCO
-Bodys (rozród
i andrologia zwierząt), oraz innych w zakresie weterynarii mogą przystąpić
instytucji: dr hab. Jacek Madany z Aka- do egzaminu końcowego polegającego
demii Rolniczej w Lublinie przygotuje na tłumaczeniu pisemnym wybranych
studentów do tłumaczenia zagadnień tekstów, dla których podstawą są teksty
związanych z chorobami wewnętrznymi opracowywane w czasie całego roku akazwierząt gospodarskich i towarzyszących, demickiego.
Katedra UNESCO do Badań nad Przea doktor nauk weterynaryjnych Jerzy
Gawor (Klinika Weterynaryjna „Arka”) kładem i Komunikacją Międzykulturową
– z chirurgią zwierząt towarzyszących kształci obecnie tłumaczy w sekcjach
językowych: angielskiej, francuskiej,
i domowych.
Warunkiem zaliczenia kursu jest ak- hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej,
tywne uczestnictwo w zajęciach ze szcze- ukraińskiej i włoskiej. Prowadzi zajęcia
gólnym uwzględnieniem wykonywania na studiach magisterskich II stopnia oraz
indywidualnych zadań przekładowych. na studiach podyplomowych i kursach
Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich kształcenia ustawicznego.
modułów składających się na program studiów słuchacze podyplomowych studiów
Monika Curyło
kustosz w Bibliotece Katedry UNESCO UJ
dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
A. Wojnar

Oprócz warsztatów z tłumaczeń pisemnych
słuchacze zapoznają się problematyką
tłumaczeń ustnych liaison. Zajęcia te będą
prowadzone w specjalistycznym laboratorium posiadanym przez Katedrę UNESCO
(kabiny do tłumaczeń).
Specyficzną tylko dla tych studiów
jest grupa przedmiotów zawodowych
prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
Każdy z wymienionych niżej modułów
dotyczy tłumaczenia tekstów specjalistycznych koncentrujących się wokół
konkretnych zagadnień: prof. Tadeusz
Wijaszka poprowadzi zajęcia z tłumaczeń
administracyjnych i prawnych dotyczących weterynarii, prof. Zygmunt Pejsak
zapozna słuchaczy z tematyką tłumaczenia tekstów dotyczących ochrony zdrowia
zwierząt gospodarskich, natomiast prof.
Tomasz Stadejek – chorób zakaźnych
zwierząt i ich rozpoznawania, prof. Iwona
Markowska-Daniel przeprowadzi zajęcia
dotyczące zdrowia zwierząt i ludzi, a prof.
Krzysztof Kwiatek nauczy słuchaczy
tłumaczenia tekstów dotyczących higieny
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Oprócz wymienionych wyżej naukowców
z Instytutu w Puławach, wśród kadry dydaktycznej są też profesorowie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: prof. Dorota
Zięba-Przybylska (regulacja zaburzeń

FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ
J

uż po raz dziesiąty fizycy z Instytutów
Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący
badania fazy skondensowanej materii
spotkali się na seminarium. W tym roku
organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Fizyki Ciała Stałego IF UJ. Obrady
odbywały się w dniach 20–21 maja br.
w Instytucie Fizyki UJ. Seminarium otworzył prof. Andrzej Szytuła, kierownik
Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ. Wykład inauguracyjny zatytułowany W poszukiwaniu punktu krytycznego Lifszica
w UPd2Si2 wygłosił zaproszony gość: prof.
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Wystąpienie prof. Andrzeja Ślebarskiego w trakcie dyskusji. Obok siedzą profesorowie
Stanisław Wróbel i Dariusz Kaczorowski

Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we
Wrocławiu.
Program seminarium obejmował pięć
sesji. Dwie były poświęcone omówieniu
własności magnetyków. Sesjom przewodniczyli profesorowie Grażyna Chełkowska
i Andrzej Ślebarski z Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka obejmowała zagadnienia: informacji o hybrydyzacji elektronów 4f z 5d
w związkach ceru (J. Goraus), wyników symulacji struktury atomowej i elektronowej
nanocząsteczek stopu Co-Pt (Ł. Zosiak),
własności magnetycznych związków RT3
(A. Bajorek) oraz materiałów funkcjonalnych z mostkami cyjankowymi (M. Makarewicz), paramagnetyzmu Van Vlecka
w kryształach PbYb0.5T0.5O3 (T = Nb,Ta)
(E. Talik), aspektów technologicznych oraz
własności magnetycznych nanokrystalicznych związków Fe-Nb-B-X (A. Chrobak),
wybranych własności stopów Fe-Nb-B-Ni
(M. Kądziołka-Gaweł), własności magnetostrukturalnych związków RMn2-xTxGe2
(R = Pr, Nd; T = Fe, Co, Cu) (T. Jaworska-Gołąb), magnetyzmu związków R11M4In6
(R = Gd-Er; M = Si, Ge) (R. Duraj).
Następną sesję – o ciekłych kryształach
– prowadził prof. Jerzy Zioło z Uniwersytetu Śląskiego. W ramach sesji wygłoszono
komunikaty:
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− o mieszaninach ciekłokrystalicznych
z potencjalnym zastosowaniem w LCD
(J. Czerwiec),
− o badaniach strukturalnych szeregu
4-bromobenzynideno 4’alkoksyaniliny
(nBBAA) (N. Osiecka),
− o badaniach dynamiki w butylobenzeoesanu 4-cyjano-3-fluorofenylu przy podwyższonym ciśnieniu (T. Rozwadowski),
− o badaniach dielektrycznych ciekłego kryształu z fazą antyferroelektryczną
(Ł. Kołek),
− o zmianach uporządkowania orientacyjnego w przejściu z fazy de Vriesa (SmA)
do fazy ferroelektrycznej (E. Hylewska).
Czwartą sesję, zatytułowaną Aspekty
biologiczne i inne, prowadziła prof. Alicja
Ratuszna z Uniwersytetu Śląskiego. Sesję
otworzył referat prof. Józefa Mościckiego
Ewolucja przewodnictwa elektrycznego
w procesie dehydratacji nawilżonego hydrofilowego proszku silikatowego. W kolejnych referatach omówiono: własności
metanu w nanorurkach węglowych dla różnych modeli cząsteczek CH4 (K. Bartuś),
nowe minerały i niektóre ich własności
fizyczne (A. Winiarski), spektroskopowe
i mikroskopowe własności powierzchni
biosensora o strukturze białko/warstwa
aminoorganiczna/krzem (K. Awsiuk),
tautomeryzacja amorficznych substancji
leczniczych jako kluczowy problem w ba-

daniach preformulacyjnych (Ż. Wojnarowicz), nadstruktury mikrowzorów protein
na powierzchni 3D polimeru (J. Zemła).
Sesja specjalna odbyła się w Sali im.
Michała Bobrzyńskiego w Collegium
Maius. Przewodniczył jej prof. Andrzej
Szytuła. Oprócz uczestników seminarium
wzięli w niej udział dziekan Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Jerzy Jurkiewicz, prodziekan
prof. Antoni Pędziwiatr oraz wicedyrektor
Instytutu Fizyki prof. Stanisław Kistryn.
Następnie profesorowie Jerzy Jurkiewicz
i Grażyna Chełkowska (prodziekan Wydziału MFCh UŚ) w krótkich wystąpieniach scharakteryzowali dotychczasową
współpracę. Profesor Jerzy Jurkiewicz
wręczył prof. Alicji Ratusznej, która była
inicjatorką współpracy, list gratulacyjny.
W dalszej części prof. Alicja Ratuszna
omówiła ostatnie dziesięciolecie rozwoju katowickiej fizyki ciała stałego – od
kryształów objętościowych po nanoi biofizykę, prof. Jerzy Zioło mówił
o fizyce molekularnej w Katowicach po
dziesięciu latach, prof. Stanisław Urban
o dziesięciu latach współpracy w zakresie
fizyki ciekłych kryształów; prof. Andrzej
Szytuła o efektach 10-letniej współpracy
dotyczącej badań struktury elektronowej
związków międzymetalicznych pierwiastków f-elektronowych.
W sesji posterowej przedstawiono
14 prac omawiających własności strukturalne, magnetyczne oraz strukturę
elektronową kryształów. Ciekawe wyniki
zawierała, na przykład, praca poświęcona badaniom mikroskopowym bakterii
z oczyszczalni ścieków. Prezentowane
prace miały wysoki poziom. Warto podkreślić, że idea wspólnych seminariów
przyczyniła się do integracji dwóch środowisk, czego efektem są liczne wspólne
publikacje. Ponadto seminaria przyczyniły
się do wzrostu aktywności naukowej oraz
rozwoju naukowego zwłaszcza młodych
pracowników naukowych.
Na kolejne spotkanie – za rok w Katowicach, uczestników tegorocznego przedsięwzięcia zaprosiła prof. Alicja Ratuszna.

Andrzej Szytuła

kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego
w Instytucie Fizyki UJ

SCHOLARIS

AMBASADOROWIE
POLSKIEJ MEDYCYNY
Spotkanie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles z udziałem: prorektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka, prof. Piotra Laidlera, dr Joanne Witkowski, prof. Leonarda
Rome’a oraz prof. Neila Parkera

N

ajlepsi studenci Wydziału Lekarskiego CM UJ na ostatnim roku studiów
mogą wyjechać na kursy kliniczne prowadzone na uczelniach medycznych w USA,
w tym w stanie Kalifornia. Możliwość
ta pojawiła się dzięki temu, że Wydział
od 1994 roku prowadzi studia lekarskie
w języku angielskim, którym udało się
uzyskać w 2007 roku akredytację Medical
Board of California. Otworzyło to drogę
studentom naszej Uczelni do odbywania praktycznych staży w najlepszych
amerykańskich szpitalach. – Dzięki uzyskaniu akredytacji mogliśmy przystąpić
do współpracy polegającej na wymianie
studenckiej z czterema uczelniami z Kalifornii. Są to: Uniwersytet Kalifornijski
w Irvine, Los Angeles, San Diego i Uniwersytet Medyczny Loma Linda. Bez tej
akredytacji uczelnie te nie podjęłyby
z nami żadnej współpracy. Trzeba tu
zaznaczyć, że stan Kalifornia jest jednym
z najbardziej restrykcyjnych i trudnych,
jeśli chodzi o rezydentury oraz prawo
wykonywania zawodu lekarza – wyjaśnia
prof. Piotr Laidler, pełnomocnik rektora
UJ do spraw nauki i współpracy z zagranicą w Collegium Medicum. Kalifornijska komisja, przyznając naszej Uczelni
akredytację, brała pod uwagę wiele czynników, kierując się ostrymi kryteriami:
analizowano kompleksową działalność
medyczną, zaplecze edukacyjne, program
studiów, kwalifikacje kadry nauczycielskiej i wyposażenie techniczne. Akredytacja została przyznana studiom w języku
angielskim, a komisja musiała sprawdzić,
czy studia te spełniają kryteria, aby ich
absolwenci mogli potem pracować jako
lekarze w Kalifornii. Warunkiem wymiany studenckiej pomiędzy Polską a Kalifornią było właśnie prowadzenie studiów
w języku angielskim na Uniwersytecie
Jagiellońskim. – W 2007 roku doszliśmy
do wniosku, że bardzo ważne jest, aby beneficjentami tej współpracy byli również
polscy studenci, a nie tylko podejmujący

u nas studia medyczne obywatele ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Okazało
się przy tym, że uczelnie amerykańskie są
bardzo zaintrygowane możliwością przyjęcia polskich studentów, bo jest to dla
nich coś nowego – dodaje prof. Laidler.
– W związku z tym w ślad za podpisaniem
porozumień, pojawiła się z naszej strony
intencja wysyłania także polskich studentów na kursy kliniczne prowadzone przez
amerykańskie uniwersytety. Jako że nie
możemy liczyć na wsparcie finansowe ze
strony uczelni amerykańskich w tym zakresie, postanowiliśmy sami pokryć koszty
pobytu i kształcenia naszych studentów
– jednak pod warunkiem, że taki wyjazd
będzie formą nagrody dla najlepszych,
mogących poszczycić się wysoką średnią
i nienagannym przebiegiem studiów. Warunkiem jest także doskonała znajomość
języka angielskiego. Staramy się więc, aby
studenci, którzy wyjeżdżają, prezentowali
wysoki poziom, ponieważ dzięki temu
i nasza Uczelnia daje się poznać z jak
najlepszej strony.
Program trwa już ponad trzy lata, w tym
czasie na kursy do USA wyjechało 12 osób.
Ze względu na ograniczenia finansowe
wyjeżdża, niestety, niewielu studentów
w stosunku do dużej liczby aplikujących.
Wyjazd jest tak zorganizowany, że nie

koliduje z programem studiów w Polce,
a kursy zaliczone w USA wliczają się
w nasz program. – Koszt pobytu jednego
studenta to 10–15 tysięcy złotych, na co
składają się różne elementy, w zależności od uczelni, na którą jedzie student.
Opłacamy przelot, studiowanie, koszty
utrzymania i zakwaterowanie – wyjaśnia
prof. Laidler. Kursy w USA trwają około
ośmiu tygodni, a studenci sami wybierają przedmioty, kierując się własnymi
zainteresowaniami. Najczęściej były to:
chirurgia ogólna, anestezjologia, chirurgia ortopedyczna, chirurgia plastyczna,
neurochirurgia i okulistyka. – Specyfiką
tych zajęć jest to, że mają wymiar praktyczny – przy łóżku chorego, jest to już
więc realne zetknięcie się z pacjentem
i pracą na oddziale szpitalnym. Prowadzący oceniają postępy i wiedzę studentów
na bieżąco – dodaje profesor. Na ostatnim
roku studiów medycznych amerykański
student jest już członkiem zespołu lekarskiego na oddziale szpitalnym, wchodzi
w normalne tryby funkcjonowania w zawodzie lekarza, oczywiście z ograniczonymi
uprawnieniami w stosunku do lekarzy czy
rezydentów. – U nas dopiero na stażu po
studiach studenci pracują na oddziałach
szpitalnych. Pamiętajmy jednak, że to są
uczelnie, które przyjmują na pierwszy rok

Przed budynkiem UCI Medical Center. Od lewej: prorektor prof. Wojciech Nowak, Anna Bieńkowska,
prof. Tomasz Grodzicki, prof. Piotr Laidler, dr Joanne Witkowski oraz dr Lawrence Gold
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studiów medycznych 100–120 osób, my
w tej chwili przyjmujemy a uwzględniając
kształcenie w języku angielskim, rocznie
około 400 osób. Również zaplecze kliniczne
w USA jest nadal lepsze, na przykład jest
znacznie więcej sal operacyjnych – my cały
czas nadganiamy te braki – wyjaśnia prof.
Laidler. – Ostatni rok studiów medycznych
w Stanach można więc porównać do stażu
po studiach u nas. My też oferujemy podobnie pomyślane kursy kliniczne w języku
angielskim, ale mamy ich mniej. Sytuacja
ta zaczyna się zmieniać, bo na ostatnich
latach studiów wprowadzamy stopniowo
upraktycznienie kształcenia, ale przy takiej
liczbie studentów nie da się tego tak realizować jak w USA. Generalnie staramy się
kształcić w sposób, który umożliwia naszym
studentom czy absolwentom włączenie się
w działalność medyczną na całym świecie
nawet w najlepszych ośrodkach. Dlatego
cieszymy się, że nasi studenci potrafią tak
dobrze odnaleźć się w tym systemie. Przy
tej okazji, w tym innym trybie kształcenia,
mają szansę trochę wcześniej zdobyć bezpośrednio doświadczenie medyczne, które,
miejmy nadzieję, w przyszłej działalności
lekarskiej będą dyskontować ku satysfakcji
swoich pacjentów.
Doradcą Wydziału Lekarskiego CM
UJ w zakresie w edukacji medycznej

w Stanach Zjednoczonych, jest dr Joanne
Witkowski. Od 2006 roku zajmuje się
pomocą w nawiązaniu relacji z uczelniami
w Kalifornii. Wraz z mężem, Mariuszem,
pomaga także polskim studentom w trakcie ich pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Spotykają się oni dzięki temu z dużą życzliwością środowisk polonijnych, nie tylko
lekarskich. – Próbujemy więc cały czas
stworzyć system, który umożliwiłby nam
w przyszłości wysyłanie większej liczby
studentów na kursy w amerykańskich
uczelniach, szczególnie że od lekarzy ze
Stanów Zjednoczonych słyszymy o naszych
studentach bardzo dobre opinie, dotyczące
poziomu ich umiejętności i możliwości
przystosowania się do nowych warunków
i ciężkiej pracy. Bardzo nas to cieszy,
ponieważ liczymy na ciągły rozwój programu. W tym celu wraz z prorektorem
prof. Wojciechem Nowakiem i dziekanem
prof. Tomaszem Grodzickim w kwietniu
2011 roku odbyliśmy spotkania na dwóch
uniwersytetach w Kalifornii, gdzie również
w tym czasie przebywali nasi studenci
– informuje prof. Laidler. Pozytywne
opinie ze strony amerykańskich lekarzy
potwierdza także dr Witkowski: Lekarze
prowadzący oddziały szpitalne są bardzo
zainteresowani polskimi studentami. Na
przykład lekarz prowadzący oddział trau-

matologii, gdzie praktykowała Małgosia
Krakowska (w 2010 r.), stwierdził, że była
jedną z jego najlepszych studentek, nawet
lepszą od miejscowych studentów. Podobnie
Jagoda Stępniewska, która ukończyła studia
razem z Małgorzatą Krakowską w ubiegłym
roku, odbywając kurs z okulistyki na Uniwersytecie w Los Angeles, zrobiła bardzo
dobre wrażenie i wykazała się bardzo dużą
wiedzą. Współpraca z uniwersytetami
w Kalifornii ma również, jak podkreśla dr
Witkowski, dodatkowy wymiar – mianowicie nawiązywane są kontakty z amerykańskimi lekarzami, którzy przyjeżdżają potem
na Uniwersytet Jagielloński z gościnnymi
wykładami oraz konsultacjami dla krakowskich lekarzy. Następuje więc dodatkowa wymiana wiedzy i powstają warunki
wspólnej działalności naukowej. – Nasi
studenci, wyjeżdżając do USA, otwierają
nam drzwi, pokazują, że mamy tu ludzi
świetnie przygotowanych, z dużą chęcią
do pracy, świetnie mówiących po angielsku
i otwartych na świat – podsumowuje prof.
Piotr Laidler. – To są właśnie młodzi ludzie,
którzy będą kształtować przyszłość naszego
kraju, również w kontekście współpracy
z zagranicą. W tym sensie możemy o nich
mówić jako o ambasadorach naszej medycyny w USA.

Anna Wojnar

Małgorzata Krakowska
Ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne w ubiegłym roku.
Obecnie odbywa staż w Szpitalu Wojskowym w Krakowie.
W Stanach Zjednoczonych uczestniczyła w kursach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine z dziedziny anestezjologii
i chirurgii ogólnej. W przyszłości myśli o wyborze neurologii
jako specjalizacji.
Zdecydowałam się
na wyjazd do USA, po
pierwsze, z ciekawości,
bo nigdy przedtem nie
byłam w Stanach Zjednoczonych i chciałam zobaczyć, jak wygląda medycyna w wielkim świecie. Po drugie, chciałam
spróbować swoich sił
w amerykańskim szpitalu. Już wcześniej miałam okazję wyjeżdżać
na wakacyjne praktyki
zagraniczne, z których
zawsze miałam bardzo
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miłe wspomnienia – lubię porównywać, jak wygląda medycyna
w różnych krajach.
Wybrałam kurs z chirurgii, ponieważ zawsze interesowała
mnie ta dziedzina medycyny, oraz kurs z anestezjologii, ponieważ chciałam robić coś praktycznie. Pracując w amerykańskim
szpitalu, przekonałam się, że poziom naszej wiedzy i tego, czego
nas uczą w Polsce na studiach, wcale nie odbiega od tego, co
jest w Stanach Zjednoczonych. Byłam nawet świadkiem sytuacji,
kiedy amerykańscy rezydenci czegoś nie wiedzieli, a my się tego
tutaj uczymy i jest to na porządku dziennym.
Odbywając kursy kliniczne na oddziałach szpitalnych,
zetknęłam się z realną pracą lekarza – taką, jaką mam teraz
szansę wykonywać podczas stażu po studiach. Przychodziłam
rano do pracy, była odprawa, dostawałam „swoich” pacjentów,
musiałam ich zbadać, zebrać wywiad i zaproponować leczenie.
Byłam też mile zaskoczona przyjęciem, ponieważ bardzo się denerwowałam, jak dam sobie radę sama w obcym kraju. Wszyscy
byli dla mnie bardzo przychylni i pomocni, aczkolwiek wymagali
ode mnie bardzo dużo – pracowałam tam jak miejscowi studenci
i nie miałam żadnej taryfy ulgowej. W amerykańskich szpitalach
pracuje się dłużej niż u nas, na przykład na chirurgii od 6 rano
do 18–19 wieczorem. Wszyscy są wtedy w szpitalu i na bieżąco
przeprowadzane są operacje. Jest oczywiście różnica w wyposa-

żeniu technicznym oddziałów szpitalnych, wszystko jest skomputeryzowane. Ponadto tamtejsi studenci medycyny uczą się trochę
innym systemem, bardziej pod kątem praktycznym, u nas jest
więcej wiedzy książkowej, którą ciężko nam czasami przenieść
na praktykę (amerykańscy studenci mają natomiast praktykę, ale
z kolei mniej wiedzy teoretycznej). Co jest też ważne, w szpitalach w USA mniej jest studentów przypadających na oddział niż
u nas. Podczas mojego pobytu były to maksymalnie cztery osoby
na cały oddział.
Korzystając z okazji, chciałam złożyć szczególne podziękowania
w imieniu wyjeżdżających studentów rodzinie państwa Witkowskich,
ponieważ jesteśmy zachwyceni ich pomocą. Są niezastąpieni również jeśli chodzi o pokazywanie nam, poza pracą w szpitalu, miejsc,
które warto zobaczyć, będąc w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że
bez takich ludzi ten program nie miałby szansy istnieć.

Maciej Wybraniec
W tym roku kończy studia medyczne na Wydziale Lekarskim
CM UJ. Przebywał w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie UCLA w Los Angeles, gdzie odbywał kursy z chirurgii
bariatrycznej, ginekologii onkologicznej i anestezjologii. Myśli
o specjalizacji z ginekologii.
Podczas mojego
pobytu w Los Angeles mogłem się przekonać, że studenci
będący na ostatnim
roku studiów medycznych są już właściwie
częścią zespołu na
oddziale szpitalnym
i mają takie same obowiązki jak rezydenci,
czyli lekarze w trakcie
specjalizacji. Studenci
są rozliczani z wykonanych zadań, a ich
poczynania podlegają
wnikliwej kontroli.
W ten sposób mogą
przekonać się, będąc
jeszcze studentami, czy dana specjalizacja rzeczywiście spełnia ich
oczekiwania. W Stanach Zjednoczonych przykłada się wagę do tego,
by student miał możliwość wykonania wszystkich procedur medycznych niezbędnych w przyszłej pracy w konkretnej dziedzinie medycyny.
Jednym z kursów, które wybrałem, była chirurgia bariatryczna, zajmująca się leczeniem otyłości. Chociaż w Polsce jest to
jeszcze mało znana dziedzina medycyny, w Krakowie operacje
bariatryczne wykonuje się już od kilku lat. Miałem możliwość
skonfrontowania mojej wiedzy teoretycznej zdobytej na rodzimej
uczelni z ogromnymi doświadczeniami ośrodka w Los Angeles.
Co więcej, w centrum medycznym im. Ronalda Reagana, w którym odbywałem kursy, miałem do dyspozycji symulator chirurgii
laparoskopowej. Ćwicząc na takiej maszynie, można doskonalić
swoje umiejętności praktyczne w bezpiecznych dla pacjentów
warunkach.

W Cedars-Sinai Medical Center, który również podlega uniwersytetowi UCLA, odbyłem kurs z ginekologii onkologicznej.
W trakcie czternastogodzinnego dnia pracy samodzielnie zajmowałem się przydzielonymi mi pacjentami i asystowałem przy licznych
zabiegach operacyjnych. Był to dla mnie czas bardzo intensywnej
pracy – dzień zaczynał się o 5 rano a kończył o godzinie 19. Na
własnej skórze przekonałem się, jak ciężkie jest życie młodych adeptów medycyny w USA. Zdobyta wiedza i doświadczenie, a przede
wszystkim bardzo pozytywna ocena mojej pracy przez tamtejszych
lekarzy pozwoliły mi uwierzyć we własne umiejętności.
Zwieńczeniem mojego pobytu w Los Angeles był kurs z anestezjologii, podczas którego miałem możliwość wykonywania tak
przydatnych w przyszłej pracy lekarza zabiegów, jak intubacja
czy też zakładanie „linii tętniczych”.
Mimo że wyjazd ten otworzył mi drogę do robienia specjalizacji w USA, planuję zostać po studiach w Polsce. Nie ulega
wątpliwości, że praca w dużym amerykańskim szpitalu stanowi
ogromną szansę osobistego rozwoju, ale mnie odpowiada atmosfera dynamicznie rozwijającego się kraju, jakim jest Polska.

Anna Bieńkowska
Kończy szósty rok studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM.
Przebywała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, gdzie
wybrała zajęcia z chirurgii ogólnej i traumatologii. Waha się
jeszcze pomiędzy specjalizacją z reumatologii i endokrynologii.
Podczas kursu z chirurgii
ogólnej miałam możliwość obserwowania pacjenta od momentu
przyjazdu na izbę przyjęć, poprzez
diagnozę, operację i późniejszą
konsultację kontrolną w klinice.
Bardzo dużo dała mi praca w izbie przyjęć, gdzie cały czas coś
się działo i miałam możliwość
wykonywania podstawowych
zabiegów, szycia i zakładania
opatrunków, co niewątpliwe przyda się w praktyce każdemu lekarzowi. Nie wiążę mojej przyszłości
z chirurgią, ale podstawowe
manualne umiejętności są potrzebne lekarzowi niezależnie od
specjalizacji.
Bardziej pod kątem przyszłej
specjalizacji wybrałam drugi
kurs, czyli reumatologię. Tam były
nieco inne warunki pracy, ponieważ byłam tylko ja i jeden lekarz
pod opieką jednego profesora. Była to intensywna współpraca,
dlatego w samych superlatywach mogę mówić o zyskach z tego
wyjazdu. Generalnie podczas pobytu w USA bardzo pozytywnie
zaskoczyło mnie to, że student ostatniego roku medycyny jest już
częścią zespołu na oddziale szpitalnym. Do tego liczba studentów
przypadająca na cały oddział jest bardzo mała, dlatego oni bardziej
już pracują, niż jeszcze się uczą. Mają swoje obowiązki od rana
do wieczora. Z tego wynika, że umiejętności studenta z ostatniego
roku medycyny w USA są bardziej praktyczne niż u nas.
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UNIWERSYTECKI
TEATR
REMEDIUM
Próby do spektaklu Michael Jackson Memories – The Music Takes It All

J

ak w większości bajek, tak i w historii
powstania Teatru Remedium UJ wszystko zaczęło się od młodej dziewczyny,
której głowa pełna była marzeń... Nie jest
to jednak kolejna opowieść o słabej dziewczynce zdającej się na przypadek. Patrycja
Parandyk – w roku 2010 studentka II roku
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim,
doskonale wiedziała, że do spełnienia
marzenia, jakim było przywrócenie po
18 latach teatru studenckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, potrzebne będzie
dużo zaangażowania i pracy. Zaraziła
swym pomysłem grupę bliskich znajomych.
Wspólnie zorganizowali casting, w którym
z ponad 80 chętnych studentów i studentek
wyłoniono 15 najzdolniejszych osób, od
tamtej chwili stanowiących zespół aktorski
powstającego teatru. 14 lipca 2010 marzenie stało się rzeczywistością, bo to właśnie
wtedy, po spełnieniu wszystkich wymogów
administracyjnych, oficjalnie na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonować zaczął
Teatr Remedium UJ, którego opiekunem
został prof. Emil Orzechowski. Dla członków teatru ten dzień stał się początkiem
wspaniałej przygody.
W październiku 2010 roku, w związku
z obchodami 170. rocznicy urodzin Heleny
Modrzejewskiej, Teatr Remedium UJ po raz
pierwszy wystąpił przed publicznością. Stało się to na deskach Starego Teatru w Krakowie. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce
na debiut. Zaprezentowanie przemówienia
Modrzejewskiej z Konwentu Kobiet
w Chicago w 1895 roku, a także jego dramatycznych konsekwencji dla artystki wywołało bardzo pozytywne reakcje widowni.
Sukces debiutu stał się siłą napędową
dla członków Teatru Remedium UJ do
tworzenia nowych projektów i jeszcze
w tym samym miesiącu zaprezentowany
został wieczór poezji – pierwszy z cyklu
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Trzy Siostry Antoniego Czechowa, reż. Zmicer Chartkou

Miki Mr DJ Mateusza Pakuły, reż. Karolina Sokołowska

„Spotkań Nocnych Marków”. Tym razem
nie na wielkiej scenie teatralnej, a w bardziej
kameralnej dolnej sali klubu Rotunda. Dla
spotęgowania niesamowitej atmosfery,
poza poezją częścią wieczoru był również
koncert jazzowy i wystawa obrazów. Każdy
kolejny wieczór poezji odbywał się w innym
miejscu, miał inny motyw przewodni i reżyserowany był przez innego członka Teatru
Remedium. Aktorzy zmierzyli się, między
innymi, z tematyką czasów PRL, twórczoś-

cią Wallace’a Stevensa czy wizjami onirycznymi; występowali w klubie Rotunda oraz
klubie Żaczek. Tworzenie za każdym razem
unikatowego klimatu odebrane zostało przez
widownię z wielkim entuzjazmem, czego
dowodem jest rosnące zainteresowanie
kolejnymi projektami z tego cyklu.
Wraz z nabieraniem doświadczenia, jak
i z coraz większym powodzeniem kolejnych
przedsięwzięć aktorzy pragnęli nowych
wyzwań, a widownia oczekiwała nowych

Michael Jackson Memories – The Music Takes It All, reż. Artur Dobrzański

wrażeń. 1 lutego 2011 Teatr Remedium UJ
w klubie Rotunda wystawił premierowo
sztukę Miki Mister DJ. Reżyserii tego
niekonwencjonalnego dramatu Mateusza
Pakuły podjęła się Karolina Sokołowska,
która trudne relacje międzyludzkie, wątek
pedofilii i obraz człowieka w krzywym
zwierciadle ukazała w konwencji imprezy przy akompaniamencie współczesnej
muzyki. Podjęte ryzyko wystawienia tak
nietypowego i kontrowersyjnego spektaklu
opłaciło się – przychylne opinie widzów
i duże zainteresowanie sztuką po jej premierze doprowadziło do jej kolejnych wystawień 17 i 19 kwietnia 2011, tym razem
w przestrzeni klubu Kitsch.
W międzyczasie, po zaledwie kilku
tygodniach prób, 10 kwietnia 2011 aktorzy
Teatru Remedium UJ zagrali premierowo
spektakl Trzy siostry Antoniego Czechowa
w reżyserii Zmicera Chartkoua. Po wielomiesięcznych staraniach członków Teatru
Remedium UJ po raz pierwszy wystąpili na
scenie Teatru 38, co jest bardzo znaczącym
i symbolicznym wydarzeniem, gdyż po prawie 20 latach na deski Teatru 38 powrócił
teatr studencki. Spektakl był zagrany jeszcze 12, 13, 14 i 16 kwietnia, a wszystkie
wejściówki na jego odsłony rozeszły się
w ciągu dwóch pierwszych dni.
Po raz pierwszy poza Krakowem aktorzy Teatru Remedium mieli okazję wystąpić
w marcu 2011 roku w Instytucie Teatralnym
w Warszawie na obchodach imienin Heleny
Modrzejewskiej.
Od listopada 2010 roku, równolegle ze
wszystkimi innymi projektami, trwały prace
nad największym przedsięwzięciem Teatru
Remedium UJ: show tanecznym Michael
Jackson Memories – The Music Takes It
All. Trzy castingi, żeby znaleźć ponad
20-osobową grupę tancerzy, zaangażowanie
do współpracy profesjonalistów: reżysera,
dwójki choreografów, scenografki, miesiące wielogodzinnych prób, a wszystko po to,
żeby 18 maja 2011 w Operze Krakowskiej
odbyła się premiera tego niesamowitego show będącego hołdem składanym
Michaelowi Jacksonowi.
W ciągu niespełna roku funkcjonowania
Teatru Remedium UJ jego członkowie występowali już na najważniejszych scenach
w Krakowie, w Warszawie i wielu krakowskich klubach. Przygoda trwa, a co jeszcze
czeka młodych aktorów – to pokaże czas.

Arkadiusz Wójcik

student IV roku prawa,
rzecznik Teatru Remedium UJ
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BRĄZOWY MEDAL DLA NASZYCH INFORMATYKÓW
D

rużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyła brązowy medal w finałach
Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, które odbywały
się w Orlando w USA. W skład naszej
drużyny weszli trzej studenci informatyki
analitycznej: Robert Obryk, Adam Polak
i Maciej Wawro. Opiekunem grupy był
prof. Paweł Idziak.
W zawodach uczestniczyło 24 915
zawodników w 8305 drużynach z 2070
uniwersytetów świata z 88 krajów i sześciu
kontynentów. W finałach konkursu rywalizowały najlepsze zespoły wyłonione drogą
wcześniejszych eliminacji. Oprócz studentów naszej Uczelni Polskę reprezentowały
także drużyny z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, które
zajęły dalsze miejsca. W skład każdego z zespołów wchodziło trzech studentów, którzy
do dyspozycji mieli tylko jeden komputer, co
zmuszało do zespołowego działania. Każda
z drużyn miała pięć godzin na rozwiązanie
kilkunastu zadań. Jako kryterium oceny
przyjęto głównie liczbę rozwiązanych zadań,
a następie czas ich rozwiązania.

Zwycięska drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akademickie Mistrzostwa Świata
w Programowaniu Zespołowym w USA
są organizowane od 1977 roku. Obecnie
jest to największy i najbardziej prestiżo-

wy konkurs dla młodych programistów
reprezentujących uniwersytety z całego
świata. Od 1997 zawody sponsorowane
są przez firmę IBM.

SUKCES STUDENTÓW
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO!
W

dniach 26–29 maja 2011 odbyły
się w Krakowie II Ogólnopolskie
Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym zorganizowane pod
honorowym patronatem prof. Wojciecha
Nowaka – prorektora UJ ds. Collegium
Medicum, oraz dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu prof. Jolanty Jaworek. Trzej
absolwenci ratownictwa medycznego:
Karol Łyziński, Marek Siuta i Adrian
Stanisz (zwycięzcy zeszłorocznych zawo-
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Uczestnicy II Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Medycznym

AWoj

Studenci ratownictwa medycznego w symulacji ratowniczej

dów), Zakład Ratownictwa Medycznego
oraz Samorząd Studentów Collegium
Medicum zadbali o każdy szczegół
organizacyjny tegorocznych zawodów,

które zorganizowane były na najwyższym
poziomie.
Mimo że regulamin zawodów wyklucza organizatorów z listy rankingowej, stu-

denci III roku ratownictwa medycznego:
Monika Stańco, Michał Gajda oraz Rafał
Butryn, byli bezkonkurencyjni i zdobyli
największą liczbę punktów.

Red.

BIOIDEA 2011
A

leksandra Milewska, studentka
V roku na Wydziale Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, otrzymała nagrodę główną w konkursie BioIdea 2011 za projekt
innowacyjny z obszaru life science „In
situ PCR w warunkach izotermicznych
w diagnostyce ludzkich chorób wirusowych”. Organizatorem konkursu było
Jagiellońskie Centrum Innowacji Venture
Sp. z o.o. – Jesteśmy pod wrażeniem
wysokiego poziomu merytorycznego tegorocznych zgłoszeń. Zwycięski projekt
jest zarówno ambitny pod względem
naukowym, jak i posiada duży potencjał
aplikacyjny. Bardzo dobre wrażenie zrobił
na nas precyzyjnie zaprojektowany plan
badań oraz przygotowanie laureatki do
jego realizacji – twierdzi Paweł Błachno,
prezes zarządu spółki.
Głównym celem zwycięskiego projektu jest opracowanie szybkiej praktycznej
metody analizy replikacji ludzkich wirusów w diagnostyce chorób powodowanych
przez te patogeny. Nowatorskie rozwiązanie ma się cechować prostotą, niskim
kosztem jednostkowym, szybkością
analizy oraz dostępnością w placówkach

Aleksandra Milewska oraz Paweł Błachno podczas oﬁcjalnych gratulacji

diagnostyki molekularnej wyposażonych
w podstawowy sprzęt analityczny. Test ma
umożliwić wykonywanie badań diagnostycznych także w przypadku wykrywania
nowych patogenów wirusowych, może też
znaleźć zastosowanie w testowaniu nowych leków. Nagroda w wysokości 40 000
złotych ma zostać przeznaczona głównie
na zakup odczynników i materiałów pozwalających na realizację projektu.
Konkurs BioIdea jest wydarzeniem
cyklicznym, skierowanym do studentów,
absolwentów, doktorantów i pracowników

naukowych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu związanego
z badaniami naukowymi, wynalazkami,
innowacyjnymi pomysłami, produktami
i inicjatywami z obszaru nauk przyrodniczych, które mogą mieć zastosowanie
komercyjne. Laureatem poprzedniej edycji
konkursu BioIdea jest dr Krzysztof Hinc
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
realizujący projekt doustnej szczepionki
przeciwko Helicobacter pylori.

Wr
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DZIEWCZYNA PRZYSZŁOŚCI Z UJ
■ Joanna Filipowska, studentka piątego roku biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie
„Dziewczyny przyszłości – śladami Marii Skłodowskiej-Curie”,
organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznik „Elle”. W konkursie zostają uhonorowane
młode utalentowane badaczki – studentki studiów licencjackich,
inżynierskich i magisterskich, które kształcą się na kierunkach
ścisłych, przyrodniczych, technicznych i medycznych. Warunkiem jest udział w trakcie studiów w projektach badawczych lub
prowadzenie własnych nowatorskich i profesjonalnych badań
naukowych oraz publikowanie wyników swoich badań w światowych czasopismach.
Joanna Filipowska jest autorką pracy Mechanizmy formowania tkanki kostnej przez ludzkie szpikowe komórki progenitorowe
hodowane w bioaktywnych szkłach i szkło-ceramice nowej generacji. W konkursie otrzymała nagrodę w wysokości 20 tysięcy
złotych oraz możliwość wyjazdu na wybraną europejską konferencję naukową.
□ Jak doszło do tego, że wystartowała Pani w konkursie
„Dziewczyny przyszłości – śladami Marii Skłodowskiej-Curie”?
■ O konkursie dowiedziałam się przez pocztę elektroniczną
UJ i uznawałam, że warto wziąć w nim udział. Sprawdziłam
informacje na stronie ministerstwa – przede wszystkim terminy
i kryteria, powiadomiłam także mojego opiekuna naukowego,
dr Annę M. Osyczkę, o chęci uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
Absolutnie nie liczyłam na nagrodę, ale w głębi duszy wiedziałam, że wspólnie z dr Anną Osyczką i pozostałymi wykonawcami
grantu jej autorstwa: prof. Marią Borczuch-Łączką z AGH, prof.
Tadeuszem Niedźwiedzkim z CM UJ i dr. Gwendolen Reilly
z University of Sheffield, mamy się czym pochwalić. Miałyśmy
tylko tydzień na opracowanie formularza zgłoszeniowego. Jak
się jednak okazało, szybko podjęte decyzje i presja czasu zmobilizowały nas z dobrym skutkiem.
□ Czego w szczególności dotyczą prowadzone przez Panią
badania naukowe w ramach nagrodzonego projektu?
■ Projekt, w którym uczestniczę, jest interdyscyplinarny i ostatecznie ma na celu opracowanie optymalnej metody terapii tkanki
kostnej z wykorzystaniem popularnej w ostatnich latach dziedziny
– inżynierii tkankowej. Naszym założeniem jest połączenie trzech
zasadniczych elementów: prekursorowych komórek kostnych
(izolowanych ze szpiku kostnego pacjentów), czynników wzrostowych z rodziny białek morfogenetycznych kości: BMP-2
i BMP-7, oraz nowoczesnych materiałów typu polimer/bioszkło
w formie 3D, które służą jako rusztowanie dla narastającej
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tkanki. Obecnie skupiamy się na poznaniu
samych materiałów
i ich interakcji z komórkami. Chodzi nam
o zgłębienie molekularnych mechanizmów
różnicowania tych
prekursorów w kierunku tkanki kostnej
(w szczególności na
poziomie ekspresji genów), a w niedalekiej
Joanna Filipowska
przyszłości pragniemy
wprowadzić warunki
dynamiczne – bioreaktory do naszych hodowli. Tego typu kultury
pozwalają na odzwierciedlanie rzeczywistego środowiska tkanki
kostnej, w którym jest ona poddawana nieustannym bodźcom
mechanicznym, wyzwalającym różnicowanie tkanki kostnej
z komórek prekursorowych.
□ Jakie zastosowanie medyczne mogą mieć wyniki tych badań
w przyszłości?
■ Naszym największym marzeniem byłoby wprowadzenie materiałów, nad którymi prowadzimy prace, do leczenia schorzeń
układu kostnego. Dla przykładu, z niezrastającymi się złamaniami
można żyć, ale jakość życia pacjentów zmagających się z tym
problemem jest wątpliwa. Zaproponowanie skutecznej terapii
leczenia uszkodzeń szkieletu mogłoby się okazać przełomowe.
Zwłaszcza że wciąż czekamy na lepszą alternatywę dla obecnie
znanych sposobów leczenia. Należy jednak zdawać sobie sprawę
z ogromnych nakładów finansowych, których wymagają testy
kliniczne z udziałem pacjentów, konieczne do wykonania przed
wprowadzeniem na rynek konkretnych produktów. Na razie
chcemy dokończyć pierwszą, najważniejszą, część projektu, czyli
badania podstawowe. Co będzie dalej – zobaczymy.
□ Jakie są Pani plany zawodowe po skończeniu studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Moim największym marzeniem jest obecnie dostanie się na studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdecydowanie
chcę kontynuować prace badawcze w temacie, którym obecnie się
zajmuję. Myślę, że tak będzie wyglądała moja droga zawodowa.
Kładę nacisk na dalszy rozwój w nauce.
□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Wojnar

NAGRODZONA PRACA
W

pływ funduszy europejskich na rozwój turystyki w województwie małopolskim to tytuł pracy magisterskiej Sławomira Komina, która zdobyła II miejsce
w konkursie ogłoszonym przez ministra
rozwoju regionalnego na najlepszą pracę
magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów.
Praca została przygotowana pod
kierunkiem prof. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej w Zakładzie Gospodarki
Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej
UJ. Recenzentem był prof. Włodzimierz
Kurek. Obrona odbyła się 6 października
2010. Promotor ocenił pracę na celująco
i wnioskował o wyróżnienie jej odpowiednią nagrodą.

W części wstępnej autor przedstawił
zakres zainteresowania turystyką Unii
Europejskiej i politykę turystyczną Unii
na szczeblu krajowym i regionalnym.
Ocenę projektów turystycznych w województwie małopolskim poprzedził analizą wdrażania funduszy europejskich
w Polsce.
W badaniach autor nawiązał do dwóch
okresów programowych funduszy strukturalnych: lat 2004–2006 i 2007–2013.
Przedstawił rodzaje projektów związanych z turystyką, beneficjentów środków
europejskich, przestrzenne zróżnicowanie
przepływu środków oraz pokazał stosowne przykłady. W części końcowej dokonał
porównania efektów obu okresów programowych, wykazując istotny wpływ fun-

duszy europejskich na rozwój turystyki
w województwie małopolskim.
Praca jest bardzo dobrze zredagowana,
a także świetnie zilustrowana. Imponująca
jest systematyczność, precyzja i pracochłonność badań.

Red.

MONETA AUREA
P

iotr Skalimowski, student Uniwersytetu
Jagiellońskiego, został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu podatkowego Moneta
Aurea. Wyróżnienie otrzymał za pracę Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej. Drugie miejsce zajęła również studentka
naszej Uczelni Anna Borgosz za pracę Wokół
zagadnienia unikania opodatkowania.
Trzecie miejsce zdobył Kamil Jezierski,
studiujący na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
za pracę Strategia podatkowa jako element
zarządzania przedsiębiorstwem.
Moneta Aurea to najbardziej znany
ogólnopolski konkurs podatkowy skierowany do studentów i absolwentów uczelni
wyższych. Jest to wspólne przedsięwzięcie

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Prawa ELSA, firmy Deloitte, dziennika
„Rzeczpospolita” oraz portalu Interia.
pl. Tegoroczna, siódma, edycja konkursu
odbyła się w nowej formule: uczestnicy
musieli przesłać pisemną pracę o tematyce
podatkowej, następnie pięciu najlepszych
miało za zadanie „obronić” swoje prace
przed ośmioosobowym jury złożonym
z wybitnych specjalistów w dziedzinie
prawa podatkowego.
Finał zmagań uczestników konkursu
miał miejsce w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie
10 maja br. odbyła się także uroczysta gala
wręczenia nagród, wspólna dla konkursu
Moneta Aurea oraz konkursu Moneta

Platina (ogólnopolskiego konkursu wiedzy
o rachunkowości, audycie i sprawozdawczości finansowej).
Na uczestników konkursów czekały
atrakcyjne nagrody pieniężne i laptopy
ufundowane przez firmę Lenovo, szkolenia
firmy BCSystems, książki wydawnictwa
prawniczego LexisNexis oraz staże w dzienniku „Rzeczpospolita” i całoroczne e-prenumeraty „Rzeczpospolitej”, a także udział
w Akademii Podatkowej firmy Deloitte oraz
dostęp do bazy aktów prawnych NetTAX.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją
objęli: Trybunał Konstytucyjny, Naczelny
Sąd Administracyjny oraz Krajowa Izba
Doradców Podatkowych.

AWoj
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PIERWSZE EFEKTY PROGRAMU
„KONSTELACJA LWA”
J

nych, ich objawów i sposobów pomocy. niu obowiązków akademickich jest duża
Swoimi doświadczeniami w tym zakresie – uważa Ireneusz Białek, kierownik BON
podzielili się również reprezentanci uczelni UJ. Zainteresowanie, jakim cieszy się probrytyjskich i amerykańskich.
gram, przerosło najśmielsze oczekiwania
„ K o n s t e l a c j a koordynatorów. I choć na początku pojawił
Lwa” to nowator- się opór ze strony studentów w kontakcie
ski w Polsce pro- z zespołem projektu, to po zapoznaniu
jekt, mający na celu się z zasadami pomocy zdecydowanie się
wsparcie adapta- on zmniejszył. – Chętnych jest więcej niż
cyjne dla studen- miejsc, co nie oznacza, że osoby, które się
tów chorujących do programu nie zakwalifikowały, pozostały
psychicznie; rea- bez pomocy. Mają możliwość otrzymania
lizowany jest na jej w ramach standardowej oferty BON UJ
Uniwersytecie Ja- – dodaje Ireneusz Białek. Organizatorzy
giellońskim przez liczą także na dalszą i szerszą współpracę ze
Biuro ds. Osób Nie- strony społeczności akademickiej, głównie
pełnosprawnych. nauczycieli mających bezpośredni konWłaśnie zakończył takt ze studentami i osób podejmujących
się pierwszy etap indywidualne decyzje w ich sprawach
realizacji projektu. na poziomie instytutu lub wydziału. Na
– Przychodziło do przykład procedury i regulamin studiów poPrezentacja działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ podczas
nas bardzo wielu winny uwzględniać indywidualną sytuację
konferencji; przemawia Ireneusz Białek, kierownik Biura
wrażliwych młodych osób niepełnosprawnych w ogóle, a w tym
pomoc okazać. Z najwyższą satysfakcją ludzi, zatroskanych o siebie i swoje zdrowie także właśnie studentów doświadczających
przyjmuję fakt, że nasza jednostka – Biuro psychiczne. Przychodzili często samotni, problemów psychicznych. – Jest tu jeszcze
ds. Osób Niepełnosprawnych, podjęła się bez wiary w siebie i otoczenie, czasami wy- wiele do zrobienia, ponieważ poruszamy
tego zadania, co zostało wsparte środkami szydzeni i dyskryminowani, jeśli tylko ktoś się w sferze otoczonej ogromnym tabu spoUnii Europejskiej w ramach Programu wiedział, jakie tło mają ich problemy. Nie łecznym, od którego nie jest wolna nawet
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze wszystkim osobom udało się pomóc, bo nie nasza Uczelnia – wyjaśnia Ireneusz Białek.
rezultaty funkcjonowania tego projektu są ma takiego programu, którego skuteczność – Obserwujemy jednak pierwsze symptomy
imponujące – mówił prorektor UJ prof. wynosiłaby 100 procent, ale liczba osób optymistycznych zmian, i to także zawdzięAndrzej Mania podczas konferencji pod- deklarujących wzmocnienie w wypełnia- czamy „Konstelacji Lwa” oraz wydanej
sumowującej projekt „Konstelacja Lwa”,
która odbyła się w Auditorium Maximum
14 kwietnia br. – Niech to będzie źródłem inObrady konferencyjne odbywały się w sali wystawowej Auditorium Maximum
spiracji dla obecnych i przyszłych inicjatyw
na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego i niesienia wsparcia osobom tego potrzebującym, których pełen jest współczesny
świat – dodał prof. Mania. Konferencja
stanowiła pierwszą w Polsce debatę środowiska akademickiego na temat problemów
psychicznych studentów i sposobów efektywnego wsparcia dla nich, aby nie musieli
rezygnować ze studiów. Program obrad
składał się z warsztatów i dyskusji, podczas
których została przekazana rzetelna wiedza
na temat różnorodnych zaburzeń psychiczA. Wojnar

A. Wojnar

est w szkolnictwie wyższym liczna grupa studentów, nie zawsze rozpoznana,
którzy mając problemy psychiczne, potrzebują pomocy, a my musimy umieć tę
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A. Wojnar

na początku działania programu książce
Moja wędrówka, zawierającej opowieści
studentów o ich wynikających z choroby
problemach podczas studiów. Książka
i program pozwoliły zrozumieć, że studenci
zgłaszający się do BON po wsparcie nikomu nie zagrażają, są skoncentrowani na
sobie i swoich problemach, chcą wrócić
do zdrowia i nie mają obniżonego ilorazu
inteligencji. Dzięki programowi udało
się więc wyjaśnić dwa groźne stereotypy
dotyczące kojarzenia choroby psychicznej z zagrożeniem i niepełnosprawnością
intelektualną. – Mam świadomość, że nie
przekonaliśmy wszystkich, jednak nie spotykamy się już z całkowitym zamknięciem
i niezrozumieniem. W tym sensie widzę
wyrwę w murze, która w oczywisty sposób
będzie się powiększać, wszak jesteśmy
na Uniwersytecie, na którym osiągnięcia
nauki, poszanowanie kreatywności umysłu
ludzkiego i tolerancja wezmą górę nad
przesądami i dyskryminacją – uzupełnia
Ireneusz Białek.
Pierwsza tura projektu „Konstelacja
Lwa” trwała od października 2010 do marca
2011 roku. Kwestionariusz rekrutacyjny
wypełniły 42 osoby, jednak do pełnego
procesu rekrutacji zakwalifikowało się 29
spośród aplikujących. Druga tura programu
rozpoczęła się w marcu br. i potrwa do końca sierpnia. Rejestracji dokonało 59 osób,
z których 48 złożyło wymagane dokumenty
i uczestniczyło w rozmowach kwalifikacyjnych. Większość z tych osób zwróciła się
o pomoc do BON UJ w związku z nasilającymi się trudnościami na uczelni. U niektórych pierwsze objawy pojawiły się już
kilka lat wcześniej, znacząco utrudniając
funkcjonowanie na studiach. Mimo tego,
z powodu różnorodnych obaw i wstydu,
nie zgłaszali się po pomoc do psychologa
czy psychiatry.
Głównymi kryteriami branymi pod
uwagę podczas rekrutacji były: motywacja
studentów, ich oczekiwania względem
programu oraz wpływ obecnego stanu
zdrowia na sytuację akademicką. Wyłoniono dwie grupy po 20 osób. – Najczęściej
pojawiającą się diagnozą były zaburzenia
nastroju, następnie zaburzenia lękowe oraz
zaburzenia osobowości. Rozpiętość wieku
wynosiła od 19 do 30 lat. W przypadku
ponad połowy uczestników trudności zdrowotne skutkowały w przeszłości koniecznością wznowienia studiów, powtarzania
roku bądź skorzystania z urlopu zdrowotnego. Jedynie pięcioro studentów miało
orzeczony stopień niepełnosprawności

Dyskusja podczas obrad konferencyjnych

ze względu na stan zdrowia psychicznego
– wyjaśnia Katarzyna Czarnecka z Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Pierwszą
część programu wsparcia stanowił cykl
16 indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz, w razie potrzeby, psychiatrycznych. Najczęstsze problemy zgłaszane przez uczestników dotyczyły braku
motywacji, występowania prokrastynacji
i nieefektywnego zarządzania czasem,
niemożności radzenia sobie ze stresem,
zwłaszcza egzaminacyjnym. Wsparcie
psychologiczno-psychiatryczne oferowane w ramach konsultacji miało charakter
adaptacyjny, czyli było nakierowane na
radzenie sobie z trudnościami w procesie
studiowania będącymi skutkiem stanu
zdrowia. Druga część programu wsparcia polegała na uczestnictwie studentów
w szkoleniach dotyczących efektywnego
uczenia się oraz autoprezentacji.
Po zakończeniu pierwszego etapu programu przeprowadzono ankietę, w której
przeważająca liczba uczestników zadeklarowała, że udział w programie spełnił
ich oczekiwania. – Otrzymane wsparcie
znacząco wzmocniło ich w wypełnianiu
obowiązków akademickich. Większość
deklaruje gotowość do studiowania. Mimo
to część uczestników jest zdania, że obecny
stan zdrowia psychicznego w dość dużym
stopniu utrudnia im studiowanie. Wyniki te
sugerują, że wsparcie edukacyjne może być
skuteczne jedynie wtedy, gdy student jest
równolegle objęty adekwatnym leczeniem
i terapią. Doświadczenia nabyte w czasie
trwania projektu wskazują jednak na fakt,
że wsparcie specjalistyczne jest trudno
dostępne. Przeszkodę stanowią głównie

długie terminy oczekiwania na terapię
oraz mała dostępność lekarzy psychiatrów, którzy często ograniczają wizyty
do wypisania recepty – dodaje Katarzyna
Czarnecka. Ponadto warto podkreślić fakt,
że większość uczestników „Konstelacji
Lwa” jest zdania, że warunki panujące na
uczelni nie sprzyjają studiowaniu przez
osoby z trudnościami w obszarze zdrowia
psychicznego. Dlatego tak ważny jest, że
dzięki programowi „Konstelacja Lwa”
udało się także rozpocząć w środowisku
akademickim debatę na ten temat. Największe wyzwanie stanowi zwiększenie
świadomości pracowników i studentów
w zakresie natury problemów psychicznych oraz ich konsekwencji dla procesu
studiowania, zindywidualizowane podejścia wykładowców do studenta i większa
elastyczność dotycząca warunków studiowania. – W wypowiedziach uczestników
programu pojawiają się ponadto dwie
ważne kwestie. Pierwszą z nich jest potrzeba zwiększenia przejrzystości systemu oceniania, druga dotyczy bardziej przyjaznego
funkcjonowania administracji uczelni
– uzupełnia Katarzyna Czarnecka.
Zapraszamy na stronę projektu www.
KonstelacjaLwa.pl, gdzie funkcjonuje
platforma edukacyjna, na której są umieszczane artykuły ukazujące problematykę
zdrowia psychicznego z różnych perspektyw. Można na niej również znaleźć listę
ośrodków oferujących wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne na terenie
Krakowa, a także listę certyfikowanych
terapeutów. Dodatkowo na platformie
umieszczona została wersja elektroniczna
książki Moja wędrówka.

Anna Wojnar
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ZJAZD
STUDENTÓW
MEDYCYNY
Uczestnicy zjazdu

W

dniach 31 marca – 3 kwietnia br.
w Krakowie odbył się Ogólnopolski
Zjazd Studentów Medycyny pod hasłem
Innowacyjność w medycynie. W ramach
przedsięwzięcia zorganizowane zostało 26.
Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland.
Członkowie jedenastu oddziałów dyskutowali o przyszłości Stowarzyszenia i jego
podstawowych celach. Podsumowując dotychczasową działalność, skupili się głów-

nie na aspektach wymagających poprawy.
Wiele mówiono o nawiązaniu współpracy
międzyoddziałowej, a także o rozwijaniu
jej w innych regionach Polski.
Podczas warsztatów i szkoleń przygotowanych przez krakowskie kliniki studenci
zapoznawali się z techniką szycia chirurgicznego, opatrywania ran, przeprowadzaniem badań USG czy też z zagadnieniami
kardiochirurgii i chirurgii laparoskopowej.

Do dyspozycji uczestników został oddany telewizor umożliwiający, za pomocą
specjalnych okularów, analizę i wgląd do
wyników diagnostyki trójwymiarowej.
Po zakończeniu obrad i warsztatów był
czas na zwiedzanie miasta oraz integrację
decydentów poszczególnych oddziałów,
która odbywała się w krakowskich klubach.

Agata Kłosowicz

studentka II roku studiów na Wydziale Lekarskim UJ

MILIONOWA RZESZA STUDENTÓW
rogram stały ds. praktyk wakacyjnych
IFMSA cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów z całego świata.
IFMSA-Poland ma blisko 350 kontraktów
na rok, tyle samo studentów wyjeżdża
z Polski i przyjeżdża do nas na praktyki
wakacyjne.
Udział w takiej wymianie to niepowtarzalna szansa na poznanie systemu
medycznego w innym kraju. Każdy student
poznaje lekarzy, pacjentów, ma możliwość
uczestniczenia w procesie leczenia, poznaje
nowe metody terapii. Studenci biorący
udział w wymianie mają prawo uczestniczyć w większości prac oddziału. Kwestia
asystowania przy zabiegach i operacjach
zależy w głównej mierze od lekarzy danego
oddziału, jednak w wielu krajach obecność
studenta przy zabiegu jest niedopuszczalna.
Studenci mają za to możliwość pogłębiania
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P

Studenci z całego świata, którzy przyjechali na wymianę do Krakowa organizowaną przez IFMSA.
Spacer na Salwatorze

Archiwum Oddziału Kraków IFMSA-Poland

Praktyki wakacyjne na Krecie w ramach wymiany studenckiej organizowanej przez IFMSA na świecie,
zdjęcie z lekarzami na oddziale internistycznym

-Poland. Drugim ważnym programem stałym jest Standing Committee on Research
Exchange. Program międzynarodowej
wymiany naukowej SCORE umożliwia
studentom medycyny pracę przy projekcie
naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie
wiedzy teoretycznej podczas nabywania
praktycznych umiejętności prowadzenia
badań naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje
opiekę nad studentem. Daje to szansę
poznania oraz skorzystania z doświadczeń,
rozwiązań i technologii stosowanych przez
najlepsze ośrodki akademickie na świecie
oraz uzyskania dodatkowych punktów
na macierzystej uczelni. Umożliwia także indywidualne podejście do każdego
z uczestników wymiany i poszerzanie jego
zainteresowań.

Archiwum Oddziału Kraków IFMSA-Poland

wiedzy z danego przedmiotu, wymiany
doświadczeń z innymi studentami oraz
lekarzami. Mają też okazję poznania innych
poglądów i stosowanych metod leczenia
oraz diagnostyki w innym kraju. Często też
spotykają się z przypadkami, którym nie
mają możliwości przyjrzeć się w naszym
kraju, na przykład z dziedziny chorób tropikalnych w krajach afrykańskich. Studenci
odbywają często praktykę na oddziale, który
specjalizuje się w konkretnym temacie, co
daje okazję zapoznania się z najnowszymi
badaniami z zakresu tego przedmiotu.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland organizuje praktyki wakacyjne dla studentów
medycyny na terenie prawie 100 państw
członkowskich. W ramach tych praktyk
ich uczestnicy mają możliwość wyjazdu
na miesiąc do Japonii, Ghany, Francji,
Portugalii, Armenii, Kanady, Indonezji,
Tajlandii, Chile, Brazylii, Meksyku, Egiptu, Peru, Włoch, Hiszpanii, Czech, Grecji,
Czarnogóry, Bułgarii, Rumunii, Rosji,
Tatarstanu, Serbii, Sudanu, Holandii, Finlandii, Tunezji, Libanu, Izraela, Palestyny,
Jordanii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii,
Danii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny,
Chorwacji, Norwegii, Turcji, Kuwejtu,
a także na Litwę, Węgry, Maltę, Słowację czy Tajwan. W niektórych krajach
praktyki odbywają się pod nazwą letnich
szkół. Studenci uczestniczą w wykładach
i ćwiczeniach poświęconych danemu
przedmiotowi, poszerzając w ten sposób
wiedzę zdobytą na uczelni w kraju.
Praktyki wakacyjne to nie jedyna
możliwość wyjazdu, jaką oferuje IFMSA-

Projekty naukowe obejmują zakres
wszystkich dziedzin medycyny. Podzielone są na trzy główne grupy: projekty
kliniczne, przedkliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej.
Standardowo wymiana trwa cztery tygodnie, jednak często istnieje możliwość
przedłużenia wymiany do ośmiu, a nawet
12 tygodni, za dodatkową opłatą, w zależności od organizatora. W czasie wolnym
uczestnicy wymiany SCORE mają także
niepowtarzalną okazję poznania nowych
ludzi i kultur, biorąc udział w licznych imprezach i wycieczkach organizowanych
przez studentów goszczących.
Od niedawna IFMSA-Poland aktywnie uczestniczy w procesie rekrutacji
w ramach programu Erasmus. W oddziale
krakowskim aktywni studenci działający
na rzecz IFMSA-Poland otrzymują dodatkowe punkty, które uwzględniane są
przez komisję kwalifikacyjną Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe
informacje dotyczące kwalifikacji na
wyjazd w ramach programu Erasmus
studenci znajdą na stronie www.krakow.
ifmsa.pl. Wyjazd to ogromne wyróżnienie i nagroda dla najbardziej aktywnych
członków Oddziału Kraków IFMSA-Poland.
Wszystkie te możliwości sprawiają,
że przed każdym studentem Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
świat stoi otworem. A każdy, kto pragnie
przeżyć przygodę swojego życia, powinien dołączyć do milionowej rzeszy
studentów, którzy już przekonali się, że
warto.

Łukasz Durajski

Forum Romanum, studenci z całego świata podczas międzynarodowej wymiany studentów w Rzymie

wiceprezydent ds. marketingu IFMSA-Poland
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XI TURNIEJ W TENISIE ZIEMNYM
W

dniach 7–8 maja 2011 na kortach
w Żywcu odbył się XI Turniej
w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana
Wydziału Farmaceutycznego prof. Jana
Krzeka.
Zawody zorganizowało Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ oraz
klub uczelniany AZS CM UJ.
Wyniki turnieju:
studentki

1. Magda Todorow
Szkoła Medyczna
dla Obcokrajowców, IV rok
2. Magdalena Solarz
Wydział Farmaceutyczny, V rok
3. Anna Gwizdak
Wydział Farmaceutyczny, I rok
studenci
1. Karol Urbański
Wydział Lekarski, I rok
2. Paweł Pieczyrak
Wydział Farmaceutyczny, I rok
3. Dominik Biel
Wydział Farmaceutyczny, IV rok
pracownicy
1. Janusz Strzępek
2. Stanisław Zieliński
3. Andrzej Zieliński
Zawody, jak co roku, zaszczycił swoją
obecnością prof. Janusz Marcinkiewicz,
zaskakując uczestników zawodów wysoką formą sportową i dając równocześnie
przykład możliwości zdrowego spędzenia
wolnego czasu.

Dorota Palik

kierownik ds. dydaktycznych Studium Wychowania
Fizycznego UJ CM

TURNIEJ
O PUCHAR REKTORA UJ
W

yjątkowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się 4 czerwca 2011 roku na
terenie Studium Wychowania Fizycznego UJ. Okazją do spotkania
12 drużyn szczypiornistów był jubileusz 25-lecia pracy trenera
Stanisława Cendy, nauczyciela i wychowawcy. Od wielu lat
współpracuje on ze studentami w sekcji piłki ręcznej, rywalizując
w zawodach z drużynami szkół wyższych w naszym kraju, zdobywając wielokrotnie mistrzostwo szkół wyższych Krakowa. W maju
br. wywalczył wraz z męskim zespołem studentów UJ brązowy
medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uniwersytetów. Mecze odbywały się na dwóch boiskach trawiastych przy
ul. Piastowskiej, na których rywalizowały zespoły żeńskie i męskie
zaproszonych uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii
Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości,
byłych zawodników trenera, których los porozrzucał po Polsce.
Atmosfera świetnej zabawy, turnieju, udzieliła się zarówno
zawodnikom, jak i gościom. Pierwsze miejsca zajęły drużyna

męska z Akademii Wychowania Fizycznego oraz dziewczęta
z Akademii Górniczo-Hutniczej. Studentki UJ oraz byli absolwenci naszej Uczelni zdobyli drugie miejsca.

Jacek Kumański

pracownik Muzeum UJ

Stanisław Cenda wyraża serdeczne podziękowania rektorowi UJ
za honorowy patronat nad zawodami oraz pomoc finansową
przy organizacji turnieju, kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego za ufundowanie
pucharów, a wszystkim zawodnikom i gościom za udział w jego
jubileuszu.
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NA RZECZ ZWIĘKSZENIA
KONKURENCYJNOŚCI ABSOLWENTÓW
D

zięki umowie zawartej między firmą
ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna
i Uniwersytetem Jagiellońskim powstało
specjalistyczne zaplecze dydaktyczne dla
kształcenia językowego w zakresie języka
angielskiego i niemieckiego, przeznaczone
dla studentów i osób kierowanych przez
ArcelorMittal Poland SA dla zwiększenia
ich konkurencyjności na rynku pracy. Środki w wysokości 36 600 złotych przekazane
na ten cel przez ArcelorMittal Poland
w całości pokryły koszt sprzętu komputerowego i nowoczesnego oprogramowania
Sanako Study 700 wraz z modułem nagrywającym Study Lite Recorder SW dla laboratorium językowego, składającego się
z dziewięciu indywidualnych stanowisk
dla uczniów, wyposażonych w słuchawki
z mikrofonem, oraz centralnej jednostki
sterowania zamontowanej w biurku nauczyciela. Oprogramowanie umożliwia
przeprowadzanie ćwiczeń dyskusyjnych
rozwijających komunikację werbalną,
monitorowanie aktywności uczniów w
środowisku Study, wspieranie uczących
się podczas pracy z innymi aplikacjami na

Laboratorium językowe

oddzielnym wyświetlaczu, nauczanie na
podstawie tekstów lub plików audio oraz
zarządzanie komputerami uczących się.
Głównymi beneficjentami są studenci Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu

Filologii Germańskiej UJ, którzy w laboratorium językowym zlokalizowanym przy
ul. Kanoniczej 14 w Krakowie realizować
będą część zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego i niemieckiego.

Red.

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY
S

towarzyszenie „Absolwenci na walizkach” powstało w 2009 roku jako
odpowiedź na brak pozarządowej instytucji, która wspomagałaby absolwentów
uczelni wyższych. Taka też jest jego misja,
którą coraz skuteczniej realizuje. Stowarzyszenie działa w Poznaniu, Warszawie,
Toruniu, Wrocławiu, Krakowie i skupia
się między innymi na:
– pomocy w tworzeniu aplikacji na
konkretne stanowisko pracy oraz tłumaczeniu ich na języki obce,
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– wsparciu IT dla NGO i nowo powstałych przedsiębiorstw,
– prezentacji biogramów zawodowych
będących przykładami sukcesów absolwentów na rynku pracy,
– publikacji tekstów stanowiących
wskazówki w budowie ścieżki kariery,
– organizacji różnego rodzaju szkoleń
służących kreowaniu umiejętności miękkich i zawodowych.
Krakowski oddział stowarzyszenia
współpracuje między innymi z Kołem

Naukowym Doradztwa Personalnego
„Doradca” działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Współpraca ta
obejmuje prowadzenie szkoleń, których
kolejna edycja odbędzie się w nowym roku
akademickim.
Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można znaleźć na
stronie internetowej www.absolwencinawalizkach.pl

Justyna Trzeciakowska

DOMY GOŚCINNE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Bursa im. S. Pigonia
31-131 Kraków, ul. Garbarska 7a
tel. +48 12 422 30 08, 12 422 67 66,
12 429 63 31
fax: +48 12 422 30 08
kierownik: Halina Sulma
e-mail: halina.sulma@uj.edu.pl

Dom Gościnny
31-019 Kraków, ul. Floriańska 49
tel./fax: +48 12 421 12 25; 12 429 17 87
email: dguj@if.uj.edu.pl
kierownik: Barbara Rybak
e-mail: barbara.rybak@uj.edu.pl

Dom Gościnny UJ „Przegorzały”
30-252 Kraków, ul. Jodłowa 13
tel. +48 12 429 71 15
fax +48 12 429 70 06
kierownik: Halina Ząbczyńska
e-mail: halina.zabczynska@uj.edu.pl

Ośrodek Konferencyjno-Recepcyjny Rektora UJ w Modlnicy
32-085 Modlnica
tel. +48 12 419 20 17, 12 637 81 73
tel. kom.: 506 006 667
kierownik: Iwona Mazurkiewicz
e-mail: iwona.mazurkiewicz@uj.edu.pl
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Tegoroczne krakowskie Juwenalia odbywały się od 17 do 22 maja. Bogaty program obejmował nie tylko liczne
koncerty z udziałem gwiazd polskiej muzyki, ale także spektakle teatralne, imprezy taneczne,
Wielkie Śniadanie na Miasteczku, kabareton, turniej piłki plażowej oraz grę miejską „Magiczny Eliksir Studenta”.
Wielki Korowód Juwenaliowy, oficjalnie inaugurujący studenckie święto, odbywał się 20 maja.
Tysiące barwnie przebranych studentów reprezentujących wszystkie krakowskie uczelnie
przemaszerowało z ul. Reymonta na Rynek Główny, gdzie prezydent Krakowa
przekazał studentom klucz do bram miasta.
Następnie na estradzie wystąpili Grzegorz Turnau oraz Andrzej Sikorowski.
Poniżej prezentujemy fotoreportaż z tego wydarzenia.

11

czerwca 2011 był dniem Radiofonii.
Na zaproszenie radia do Krakowa
przyjechało dwóch mistrzów sceny elektronicznej – Eskmo i King Cannibal.
Niespełna dwa lata temu radiowy świat
powitał nową rozgłośnię. Radiofonia,
tworzona przez pasjonatów alternatywnych dźwięków głównie z pogranicza

M.P. Torba

BRAWA
DLA RADIOFONII
radiofonia receive. – Eskmo

utrudniały oderwanie się od bezbłędnie
skonstruowanej utopii. Po występie Eskmo muzyczny ster przejął King Cannibal.
Przyjemna lewitacja publiczności została
zderzona z ostrymi, agresywnymi beatami.
Ekstaza w czystej postaci. Król zatriumfował. Po długim secie zgromadzeni
długo nie mogli odnaleźć się w rzeczywistości. Tak długich oklasków nie słyszałam nigdy po imprezie elektronicznej.
Brawa należą się nie tylko artystom, ale
przede wszystkim gospodarzowi. Radiofonia spisała się po raz kolejny na medal.
Przez dwa lata skutecznie umacnia swoją
pozycję. Pokazuje, że to, co z pozoru niewykonalne, z odpowiednim nastawieniem
i pracą jest możliwe. Imprezy z cyklu
receive. to już solidna marka. Radiofonia
z niemowlęctwa wkroczyła w okres dojrzewania, zgrabnie przeskakując pośrednie
etapy. Z takim tempem i ambicjami wróżę
radiu wieczność. Gromkie sto lat, radiofoniczny dwulatku.

Małgorzata Opalska

specjalista PR w Radiofonii

M.P. Torba

M.P. Torba

Ninja Tune cieszącą się ogromnym uznaniem w środowisku muzycznym. Sprowadzenie do grodu Kraka muzyków tego
pokroju jest marzeniem niejednej
agencji koncertowej. Radiofonia tę
fantazję spełniła.
Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha
przez kilka godzin
oderwane było od
rzeczywistości.
Zgromadzeni radiofoniczni słuchacze zostali porwani przez wyżej
opisaną dwójkę.
Hipnozę rozpoczął
radiofonia receive. – Eskmo
Eskmo. Jak wprawiony magik, za
elektroniki, różniła się od swoich star- pomocą grzechotek i muszelek wprowadził
szych braci niemal wszystkim. Skupiona publikę w stan przyjemnego zapomnienia.
na odkrywaniu nieznanych muzycznych Rewelacyjne wizualizacje zsynchronii kulturalnych ścieżek skutecznie omijała zowane z pojawiającymi się dźwiękami
etykietę komercji. Wizja przyszłości raradiofonia receive. – King Cannibal
diofonii kreślona była różnie. Entuzjazm
towarzyszący zwolennikom radia nierzadko tłumiony był przez grono sceptyków,
którzy niemowlęcej rozgłośni nie brali pod
uwagę na mapie programów radiowych.
Jak się okazało, byli w sporym błędzie,
co sobotnia impreza urodzinowa tylko
potwierdziła.
Zaplanowana na 11 czerwca 2011
impreza urodzinowa radia, będąca kolejną
odsłoną cyklu receive., kusiła od samego
początku. Na zaproszenie radia do Krakowa przyjechało dwóch mistrzów sceny
elektronicznej – Eskmo i King Cannibal.
Artyści reprezentują niezależną wytwórnię
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PERSONAE

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
R

zym już na trzy dni przed beatyfikacją Jana Pawła II wyraźnie
wyczekiwał uroczystego świętowania. Wzmożony ruch pielgrzymów
z różnych części świata przeplatał
się z przygotowaniami świata medialnego do transmisji wielkiego
religijnego wydarzenia. Wielu ludzi
koczowało na placu Świętego Piotra,
aby mieć jak najlepsze miejsca.
W dzień beatyfikacji, 1 maja
2011, zgromadzonym na placu św.
Piotra towarzyszyło pogodne niebo
i słońce. – Bycie błogosławionym na
wieki Jana Pawła II, które Kościół
dziś z radością ogłasza, wpisane jest
w słowa Chrystusa: „Błogosławiony
jesteś, Szymonie, i błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Jest to błogosławieństwo wiary,
którą Jan Paweł II otrzymał w darze
od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego – powiedział
podczas mszy świętej beatyfikacyjnej papież Benedykt XVI. Słowa
papieskie niewątpliwie charakteryzowały całą posługę Jana Pawła II.
Dla wiernych charakterystyka polskiego papieża była oczywista i wyrażona w trakcie pogrzebu w 2005 roku
słynnym Santo subito. W uroczystości
uczestniczyła ponadmilionowa rzesza
pielgrzymów, z udziałem ponad 50 delegacji państw z całego świata.
Warto też dodać, że w folderze
Beatificazione di Giovanni Paolo II,
udostępnionym w kilku językach
wszystkim pielgrzymom, znajdował
się życiorys Jana Pawła II zawierający
trzy wzmianki dotyczące Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W swym wystąpieniu
podczas mszy beatyfikacyjnej kardynał
Agostino Vallini, wikariusz generalny
dla diecezji rzymskiej, wspomniał
o studiach Karola Wojtyły na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1938 roku oraz o jego habilitacji na Wydziale Teologicznym UJ.
W efekcie wspomnień dotyczących Jana
Pawła II wielokrotnie został przywołany Uniwersytet Jagielloński.
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W uroczystościach beatyﬁkacyjnych uczestniczyły tłumy pielgrzymów z Polski

Nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Od prawej prorektor UJ prof.
Andrzej Mania oraz prof. Jacek Dubiel

Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
podczas otwarcia wystawy poświęconej
Janowi Pawłowi II

2 maja, w trakcie dziękczynnej Eucharystii za beatyfikację, kardynał Tarcisio
Bertone, mówiąc o błogosławionym Janie
Pawle II, powiedział, że był on człowiekiem, który żył dla Boga. Jego życie było
nieustającą modlitwą, modlitwą, która

z miłością obejmowała każdego mieszkańca Ziemi.

ks. Robert Nęcek

rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej

Kwestor UJ Maria Hulicka podczas uroczystości beatyﬁkacyjnych w Rzymie

Andrzej Mania
prorektor UJ

O SPOTKANIACH Z PAPIEŻEM

Rektor UJ prof. Karol Musioł rozpoczął uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej
studia ﬁlologiczne Karola Wojtyły

A. Wojnar

omysł zaproszenia prof. Tadeusza
Ulewicza do siedziby Stowarzyszenia
Absolwentów UJ powstał w kwietniowym
słońcu pod „Gołębnikiem” w dniu, gdy na
frontonie gmachu Wydziału Polonistyki
UJ odsłonięto tablicę wmurowaną dla
upamiętnienia filologicznych studiów Karola Wojtyły. Gdy przy pomocy rektora UJ
prof. Karola Musioła prof. Tadeusz Ulewicz
uporał się z oporną wstęgą kryjącą napis,
delegacja Stowarzyszenia Absolwentów
UJ, złożywszy kwiaty pod tablicą, otoczyła
go tysiącem serdecznych wspomnień. Zaproponowano, by jako przyjaciel papieża-polonisty z okresu studiów opowiedział
o nim w Piwnicy Gotyckiej. Tym bardziej
że właśnie zaplanowano tam cykl spotkań
z osobami, które miały bezpośredni kontakt
z Ojcem Świętym.
Wkrótce, w towarzystwie żony, dr Teresy
Bałuk-Ulewicz, anglistki, profesor zjawił się
przy ul. Grodzkiej 53. – To dla nas bardzo
cenne, że zechciał Pan być naszym gościem – mówiła prezes Stowarzyszenia prof.
Marta Doleżal. – Tym cenniejsze, że dzieje
się to 12 maja, gdy w katedrze wawelskiej
składamy kwiaty na grobach założycieli Akademii Krakowskiej i przywołujemy pamięć
wielkich postaci z nią związanych.
Profesor, członek honorowy SA UJ,
stworzył atmosferę pogody i międzyludzkiej zażyłości. Uczestnicy spotkania pytali
go o wspólnych znajomych, o losy dawnych
studentów, którzy swoim życiem przynieśli Uniwersytetowi chlubę. Wspominając
Karola Wojtyłę, Profesor podkreślił, jak
bezpośrednim, szczerym i prawdomównym
był kolegą. W latach 1938–1939 studiowali
razem filologię polską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wśród późniejszych wspomnień znalazło
się spotkanie Ojca Świętego ze światem
nauki na Skałce w 1979 roku, gdy Tadeusz
Ulewicz wygłaszał w kościele powitalną
orację, na zewnątrz zaś jego przyszła
małżonka, Teresa, jeszcze jako studentka,
prowadząc prof. Olgę Dobijankę-Witczakową, zwróciła uwagę na wyróżniającego
się z tłumu księdza Józefa Tischnera oraz
powódź kwiatów płynących ku Papieżowi
sztafetą studenckich rąk.

A. Wojnar

P

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście

Potem była niezapomniana uroczystość
nadania Papieżowi doktoratu honoris causa w Collegium Maius. I podziw dla jego
pamięci, bo witał się z wszystkimi i do
każdego coś mówił.

Były także rozmowy z Papieżem w czasie „rzymskich wakacji”. Za każdym razem
inne, świeże i bogate w treść...
Z chwil spędzonych w Watykanie
profesor zapamiętał zwłaszcza miejsce
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Moment odsłonięcia tablicy z udziałem: rektora UJ prof. Karola Musioła, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej,
dziekana Wydziału Polonistyki UJ prof. Tadeusza Popiela, kardynała
Franciszka Macharskiego oraz prof. Tadeusza Ulewicza

powstawania encyklik – mały pokój założony książkami, gdzie On, Karol, chował
się z robotą. Były tam dzieła bliskie obu
badaczom. Czy w czasach studenckich
mógł o czymś takim pomarzyć? Czy
mógł choćby pomyśleć o tym, że jego
dawny kolega, już jako Ojciec Święty,

Pomysł wmurowania pamiątkowej tablicy na ścianie „Gołębnika” liczy już wiele lat
i należy do prof. Tadeusza Ulewicza

weźmie go kiedyś na szczyt bazyliki
Świętego Piotra i stamtąd, z iglicy na
kopule świątyni, ukaże prawie satelitarny
(jak podpowiadała żona Teresa) obraz
Wiecznego Miasta?
– Widać było, że mu cały ten Rzym istotnie leży na sercu. Tego spojrzenia nie da się

zapomnieć. To niezwykła, niewiarygodna
wspaniałość. Nie do wymazania z pamięci.
Myślę, że jestem jedynym w tej sali, który
był z Ojcem Świętym na tej wieży – mówił
ze wzruszeniem prof. Ulewicz.

Ewa Owsiany

członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UJ

KRONIKA FILMOWA UJ

Od 2008 roku prezentuje istotne wydarzenia
z życia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Filmy wideo są dostępnie pod adresem:
www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto

SMAK ŻYCIA

– Jako badacz opisuję ślady, dokumentuję, szukam źródeł i tu się zatrzymuję. To, co teraz
powiem, jest może przykre dla niektórych historyków sztuki i archeologów, ale uważam,
że nie można sobie pozwolić na – nazwałabym to kolokwialnie – „bujdologię”. Niektóre
koleżanki i koledzy wymyślają coraz to śmielsze hipotezy. Ja zatrzymuję się dokładnie
w tym miejscu, w którym kończą się źródła – mówi prof. Klementyna Żurowska.

CZŁOWIEK NA LODOWEJ KRZE
– Życie ludzkie można porównać do
pływania na lodowej krze. Stoimy na
jednej, obok nas płynie druga, przed nami
trzecia, za nami czwarta... Trzeba stale
myśleć, gdzie zrobić następny krok, aby
nie wpaść do wody i nie utonąć. Nieustannie przeskakujemy z kry na krę, co wymaga podejmowania natychmiastowych
decyzji – słyszę od prof. Klementyny
Żurowskiej, historyka sztuki, uznawanej
za najwybitniejszą wśród współczesnych
polskich znawców architektury wczesnopiastowskiej.
DWÓR W LESZCZKOWIE
Przetrwał jedynie w jej pamięci oraz
na starej fotografii. Dwór w Leszczkowie, rozłożysty, z gankiem i kolumnami,
zbudowany jeszcze w XVIII wieku, kupił
ojciec, Roman Żurowski, w 1919 roku.

Z wykształcenia był architektem, ale widać
kra, na której stał, podpłynęła do innej,
która w jego życie wniosła odmianę. On
deskę kreślarską zamienił na spokojne
życie na wsi. Chociaż... czy było ono takie
spokojne?
Żona (ślub brali w 1913 roku), Karolina
z domu Kraińska, urodzona po zachodniej
stronie Bugu, w majątku Perespa, obdarzyła
go szczęśliwie pięciorgiem dzieci. We
dworze był młyn. Przyjeżdżali do niego
z ziarnem okoliczni chłopi. Razu jednego
Roman Żurowski zauważył, że oprócz worków z ziarnem na wozach mają coś jeszcze:
worki z wełną owczą.
– Gdzie tę wełnę wieziecie? – zapytał.
– Daleko. Aż do Rakszawy – usłyszał.
– Faktycznie, jest tych kilometrów
sporo... – powiedział i zaczął myśleć, co
by to było, gdyby tak tutaj, w Leszczkowie, zbudować zakłady sukiennicze?

Dwór w Leszczkowie

Prof. Klementyna Żurowska

Jest woda, a przede wszystkim są ludzie
chętni do pracy.
I niedługo potem obok dworu wyrosła fabryka. Architekt przekwalifikował się na szefa i właściciela w jednej
osobie, przyjął fachowców z branży,
leszczkowskie materiały zdobyły sobie
dobrą markę. Dwór, będący zarazem
siedzibą dyrekcji, odnowiono. Na każde
święta przyjeżdżało rodzeństwo Romana Żurowskiego, wśród nich wielce
ukochany przez dzieci wujek Józek Żurowski z Krakowa (zmarł w 1936 roku,
w wieku 44 lat). Archeolog, specjalista
od neolitu, doktor habilitowany, zastępca profesora w Katedrze Prehistorii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz
Komisji Antropologii i Prehistorii PAU.
Potrafił z piątką dzieci brata dokazywać
do późnego wieczora, aż nie wkroczyła
zdecydowanie pani domu, przypominając trzem córkom i dwóm synom, że o tej
porze już się powinno spać.
Niezwykłym widowiskiem, jakie
latem 1931 roku poszli obserwować
na niebie wszyscy mieszkańcy dworu
i wsi, był rajd samolotowy ze Lwowa do
Wilna. Przeleciał jeden samolot, drugi,
trzeci. A czwarty nagle zawrócił i wylądował na leszczkowskim ściernisku.
Ojciec, Roman Żurowski, zawołał:
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Pracownicy fabryki w Leszczkowie w dniu jej poświęcenia, 1937 r.

– Szybko! Bryczka! Konie!
W mig bryczka była gotowa do jazdy.
Razem z ojcem wskoczyła do niej najstarsza jego córka, Haneczka, i najmłodsza,
wtedy ośmioletnia, Klementyna. Ojciec
podjechał do miejsca, gdzie wylądował
pilot, pyta go, co się stało i jak można
mu pomóc?
– Mam defekt. Potrzebuję skontaktować się z bazą – usłyszał.
Pojechali do dworu, skąd on zatelefonował do Lwowa. I już po dwudziestu
minutach nadleciał następny samolot,
z mechanikami na pokładzie, którzy usterkę
usunęli. Pilot usiadł za sterami i odleciał.

Tragicznym w historii dworu wydarzeniem był pożar fabryki 25 grudnia
1934 roku. Roman Żurowski wtedy
poczuł, że kra, na której się znalazł,
przechyliła się niebezpiecznie w jedną
stronę. Ale zaraz nadeszła wiadomość,
że wysokie ubezpieczenie fabryki wystarczy na to, aby na ruinach powstał
nowy zakład. Kra odzyskała równowagę
i można było dalej bezpiecznie płynąć.
W krótkim czasie obok dworu stanęły
mury nowych zakładów, większych niż
przed pożarem.
Wrzesień 1939 roku otworzył ostatni
rozdział historii dworu. Niestety. Kiedy

Rodzice: Karolina z Kraińskich i Roman Żurowski, 1914 r., Lwów
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już było wiadomo, że ulegliśmy, bo szans
na wygraną nie było, zaczęli schodzić
się do dworu wieczorami rozproszeni
po okolicznych lasach żołnierze. Ofi cerowie prosili o cywilne ubrania, aby
móc bezpiecznie wrócić do rodzin.
Kiedy 17 września 1939 w nasze granice
wtargnęli Sowieci, znajomy Ukrainiec
ostrzegł Żurowskich, że lepiej będzie,
jak się ukryją. I zapewnił im schronienie
w innej wsi. Opuszczając dwór, spakowali trochę pamiątek do czterech dużych
koszy, które zostały następnie oddane na
przechowanie do klasztoru sióstr felicjanek w miasteczku Bełz. Co się dało,
przeniosły do swoich pokoi – ukochane
bardzo – niania i gosposia, dzięki czemu
żołnierze radzieccy tego nie zrabowali.
Co innego własność kapitalisty, obszarnika i fabrykanta. Ona stanowiła ich
wojenny łup.
W tym samym 1939 roku rodzina
Żurowskich zamieszkała w wynajętym
mieszkaniu w Warszawie, przy ulicy
Brackiej 13. Przy czym fabryka sukna
w Leszczkowie, który w efekcie znalazł
się po niemieckiej stronie, nadal pracowała. Roman Żurowski w związku z tym
był stale w rozjazdach. Dwór został
zajęty przez Niemców.
– I już nigdy do niego nie powróciliśmy – słyszę od pani profesor, bo
przy końcu wojny, kiedy Niemcy się
wycofywali, zwykłym ich obyczajem
było nafaszerować budynek materiałami
wybuchowymi i wysadzić. W taki też
sposób on przestał istnieć.

– Reszty dokonali miejscowi, polscy
i ukraińscy chłopi, którzy rozebrali mury
fabryki, a także dworskie zabudowania,
przeznaczając cegły i kamienie na budowę
swoich domów – kończy opowieść o dworze w Leszczkowie prof. Żurowska.
– Pojechała tam Pani jeszcze kiedyś?
– pytam.
– W 2000 roku, z moim siostrzeńcem
Romanem i jego rodziną. Jedynie spichlerz ocalał. Mnie natomiast pozostał
w pamięci dokładny obraz dworu, każdy
sztych (ojciec je kolekcjonował) mogłabym dzisiaj powiesić w tym miejscu,
w którym on wisiał – słyszę.

Z Szucha trafili na Pawiak, do celi
przejściowej, przy czym ojciec, Roman
Żurowski, okazał się dla Niemców postacią najważniejszą. Jemu spokoju nie dali.
Z Pawiaka wozili go na przesłuchania
na Szucha, skąd wracał coraz bardziej
skatowany, bez życia. Ale jeszcze na początku, zanim przesłuchania nie weszły
w zaawansowaną fazę, ojciec pani profesor, znający znakomicie język niemiecki,
został wyznaczony do sprzątania. Dzięki
możliwości poruszania się po terenie więzienia udało mu się rozwikłać zagadkę,
kto ich wydał. Greckokatolicki ksiądz
Józef Kładoczny.
Wyszło to przypadkiem. Jeden z więźKSIĄDZ KONFIDENT
niów Pawiaka, AK-owiec, o nazwisku Retinger, opowiedział Romanowi ŻurowskieTo nie mury są najważniejsze ani obra- mu, jak go gestapo zgarnęło. Z przystanku
zy, najdelikatniejsza porcelana, fabryka tramwajowego w Warszawie. Umówił się
i co tam jeszcze w Leszczkowie pozostało w tym miejscu z księdzem Kładocznym.
i przepadło. Ważne jest ludzkie życie. A tu się okazało, że on na spotkanie nie
To o nie toczy się gra, kiedy przychodzi przyszedł sam.
– Ten Kładoczny
przychodził do nas
jeszcze w Leszczkowie – mówi pani profesor. – Ojciec dawał
mu za każdym razem
a to trochę pieniędzy,
a to parę kuponów
materiału w przekonaniu, że ta pomoc
trafi, gdzie powinna. To wszystko, co
wiem na ten temat.
W sposób bezpośredni ojciec się w walkę
z okupantem nie angażował.
Na przełomie
Młodzi Żurowscy przed dworem, w bryczce
marca i kwietnia 1943
balansować oraz umiejętnie przeskakiwać roku ojciec pani profesor z przesłuchania
z kry na krę, aby nie utonąć.
na Szucha już na Pawiak nie wrócił. Jako
30 grudnia 1942 do ich warszawskie- ostatni widział go przewieziony z Pawiaka
go mieszkania (naprzeciw, przy ul. Bra- na Szucha, na konfrontację z nim, sprzeckiej 12, był firmowy sklep z materiałami dawca ze sklepu, Ryszard Okoń. Ten rosły,
produkowanymi w Leszczkowie) weszło krzepki mężczyzna dogorywał.
gestapo. Zostali wygarnięci wszyscy,
OBÓZ W MAJDANKU
kto tylko był wtedy na miejscu, a więc
rodzice, ich trzy córki, czyli najstarsza
Matka, Karolina Żurowska, oraz jej
Marysia, młodsza Haneczka i najmłodsza 18-letnia Klementyna, sekretarka, trzy córki trafiły do Majdanka; wtedy,
gosposia, a ze sklepu naprzeciwko kiedy hitlerowcy zaczęli tam organizować
– sprzedawcy. Powieźli ich najpierw do obóz kobiecy.
– O szczęściu teraz Pani opowiem –
budynku gestapo przy al. Szucha. Na
szczęście dwaj bracia, Wincenty i Sta- uprzedza pani profesor, a ja sobie myślę:
nisław Żurowscy, byli nieobecni i tak „O szczęściu?”. Przecież w tej opowieści
jest teraz miejsce chyba tylko na rzeczy
uniknęli aresztowania.

Leszczków, Klementynka z babcią,
Teresą z Konopków Żurowską

straszne. Niemożliwe, aby szczęście pojawiło się właśnie w tym momencie jej
życia, chociaż...
Najstarsza z sióstr Żurowskich, Marysia, była pielęgniarką. Trafiła do szpitalnego baraku, co im wszystkim dało szansę
przeżycia. Haneczka też tam się znalazła,
jako posługaczka. Natomiast Klementyna
była wysyłana do pracy w ogrodach warzywnych, jakie otaczały wtedy (i teraz
także) pobliski Lublin. Z tych ogrodów
udawało się Klementynie przynosić
a to buraki, a to marchew i groch jasiek,
a Marysia, mając jako pielęgniarka swobodę poruszania się oraz nieco lepsze

Starsze rodzeństwo Klementyny: Wicek, Marysia
i Staś Żurowscy
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ludzie stamtąd. Dawni pracownicy ojca.
Zapytali: Może pieniędzy potrzeba?
Pomogli mamie stanąć na nogi. Jeszcze
w Leszczkowie odkryła w sobie talent
do komponowania wzorów. Po wojnie
pojechała do Bielska, gdzie pracowali
fachowcy z naszej fabryki i gdzie dla
niej także znalazło się miejsce. Dzięki
temu ja mogłam studiować – mówi pani
profesor.
CZEREŚNIE

Kraków, 3 lutego 1951, bal karnawałowy. Od lewej: Wojciech Krakowski, obok niego Klementyna
Żurowska

od innych warunki zakwaterowania, na
maszynce przeznaczonej do sterylizacji
igieł gotowała nocami z tych warzyw
prawdziwe zupy! W warunkach obozowych pożywienie stanowiła wyłącznie
zupa z brukwi.
Garnek ze smakowitą zawartością
stawiała pod swoją pryczą. W ciągu dnia
przychodziły siostry oraz mama i wypijały wszystko, do ostatniej kropelki.
– Kiedy na tyfus zmarła Haneczka,
moja siostra Marysia szła zapłakana,
a tu podchodzi do niej SS-man Raeinerz,
nazywany przez więźniarki „Zębatym”,
któremu podlegał rewir, bierze ją za rękę
i mówi: Marija! Pamiętaj, że masz jeszcze
matkę i siostrę! Widzi Pani, nic innego, a właśnie szczęście pozwoliło nam
w piekle, pomiędzy szatanami, spotkać
człowieka! – słyszę.
I utrzymać się na krze.
LUDZIE STAMTĄD
Profesor Klementynie Żurowskiej nie
śni się po nocach ani obóz w Majdanku,
ani ten drugi, w którym się znalazła,
Ravensbrück.
– Spłynęło to po mnie jak woda po
gęsi! – mówi do mnie pani profesor,
a więc wierzę, że nigdy nie wracało do
niej wspomnienie „krwawej środy” na
Majdanku, 3 listopada 1943, kiedy to
w tym jednym dniu zostało rozstrzelanych
tam 18 400 Żydów. A potem, już w Ravensbrück, widok osłabionej tyfusem
Marysi, która, słaniając się na nogach,
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jako pierwsza z nich trzech została zwolniona i zajęła miejsce w białym autobusie
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Wiosną 1945 roku odjechała nim najpierw do
Danii, a potem do Szwecji. Z ramienia
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża akcją
„Białe Autobusy” kierował hrabia Folke
Bernadotte, bratanek szwedzkiego króla
Gustawa V.
Tymczasem ona i matka czekały
w obozie na kolejne białe autobusy.
Ale po którymś bombardowaniu już nie
podjechały. A więc Klementyna umówiła
się z matką, że jak tylko zostanie wyprowadzona za druty, to pójdzie piechotą do
Odry, a stamtąd dalej, do Poznania, potem
może jakimś pociągiem do Krakowa,
gdzie się spotkają przy ul. Wrocławskiej, w mieszkaniu siostry mamy, cioci
Marysi Horochowej, która im przez całą
okupację posyłała paczki żywnościowe.
I tak się stało. Obie znalazły się
w Krakowie. Bez niczego. W tym, co
miały na sobie.
– Pokażę Pani jedno zdjęcie, które
bardzo lubię – mówi pani profesor. –
W środku są sfotografowani moi rodzice,
a naokoło nich siedzą i stoją pracownicy
fabryki w Leszczkowie. Kadra zarządzająca oraz robotnicy. Dziewczęta w białych chustkach to panny na wydaniu.
Mieszkali w okolicy zarówno Polacy, jak
i Ukraińcy, i Żydzi. Wszyscy oni mogli
liczyć na zatrudnienie i cenili to sobie.
Ojciec był przez nich bardzo szanowany.
Kiedy po wojnie znalazłyśmy się z mamą
w Krakowie, bez grosza, zjawili się u nas

– Nie zapomnij powiedzieć o czereśniach! – mówi pani, która właśnie się
z nami żegna i wychodzi z mieszkania.
– A tak, Krysiu, powiem – słyszę od
pani profesor.
– To były czereśnie rosnące w waszym
sadzie, przed wojną? – pytam.
– O nie! – zaprzecza moja rozmówczyni. – Te czereśnie kupiłam w Warszawie, w 1945 roku.
Było tak. W obozie przez trzy lata
nie widziała na oczy żadnego owocu.
Do Warszawy pojechała na prośbę koleżanki z obozu w Ravensbrück, chorej
i słabej, aby jej pomóc odszukać męża.
Warszawa w czerwcu 1945 roku... Gruzy,
wypalone fragmenty domów... Z Dworca
Zachodniego, dokąd dojeżdżały pociągi, do centrum miasta (wtedy, pamięta,
tylko Aleje Jerozolimskie były odgruzowane) dojeżdżało się, za odpłatnością
15 złotych, wozami konnymi. Wysiadła
z takiego wozu, patrzy i wprost wierzyć
własnym oczom nie chce, że to nie są
omamy, a realna rzeczywistość! Otóż na
tych gruzach, brunatnych i czarnych, bo
osmolonych płomieniami, gdzie ludzie
wydeptali ścieżki, zostały ustawione
stoiska z kolorowymi kwiatami oraz
owocami. Ach, serce podeszło jej do
gardła, takie były piękne! Czereśnie
i truskawki. Jeśli ktoś miał pieniądze, to
zarówno te kwiaty, jak i owoce miał w zasięgu ręki. A jeśli ich nie miał, jak ona,
to musiało mu wystarczyć, że nacieszy
oczy...
– Trzeba się zgłosić do PCK, dają
zapomogę, jeszcze bony na obiad... – ktoś
jej podpowiedział i wskazał kierunek.
Poszła. I szybko wróciła. Za połowę
zapomogi otrzymanej w warszawskim
PCK, za 50 złotych, kupiła kilo czereśni.
Usiadła na gruzach, bo dłużej czekać nie
była w stanie. Takich pysznych czereśni
ani wcześniej, ani nigdy później w życiu
nie jadła!

Najpierw poszła do archeologa, do
Lidki Zoll-Adamikowej, i zapytała, czy
się zaangażuje. Jak tylko usłyszała, że tak,
to – jak się mówi – zaczęła latać jak z piórem. A to drzewo załatwiać na szalunki,
a to kartony, aby mieć w co pakować
pozyskane w czasie wykopalisk obiekty,
a także ludzkie kości. Były to czasy,
kiedy brakowało wszystkiego. Ponadto
ani jedna, ani druga pani samochodem
nie dysponowały. Do Tyńca jeździło się
wtedy tak: najpierw autobusem na Bielany, następnie szło się wałem do promu
i nim jechało na drugą stronę Wisły, pod
klasztor. Profesor Kalinowski co tydzień
przyjeżdżał zobaczyć, jak się sprawy
mają. Przeorem w klasztorze był wówczas
lwowiak z urodzenia, Mateusz Skibniewski. Kiedy w czerwcu 1961 roku udała się
do niego inicjatorka przedsięwzięcia wraz
z prof. Kalinowskim, on wzniósł ręce do
góry i powiedział:
– Oto wybiła wielka godzina Tyńca!
– Miał rację? – pytam.
– W pewnym sensie tak.
Niedługo po tej rozmowie Lidia Zoll-Adamikowa musiała jechać do Warszawy. Jej miejsce zajął kolega, Zenon
Woźniak, też archeolog. To on 7 września
1961 nadzorował prace. A tu odsłaniany
jest grób. On patrzy i w pewnej chwili aż
oczom nie wierzy. Szkielet ma w środku
złotą kulę. Prace zostały wstrzymane do
chwili, aż przyjechał fotograf, Władysław
Gomuła, który sfotografował nie tylko
złoty nodus od pastorału, ale także leżące
po lewej stronie złoty kielich i paterę.
Zaraz dali znać prof. Kalinowskiemu. On
zawiadomił prof. Aleksandra Gieysztora.
Przyjechał z Warszawy. Kiedy podniósł
jedenastowieczny kielich i paterę do góry,
to ręce mu się trzęsły. Nie wiadomo, jak
nazywał się duchowny, z którym pochowano te skarby. Dla nich został „złotym
opatem”. Obok niego był jeszcze jeden
grób. Sarkofag miał mury z kostki, z niszą
na głowę. Grób był przykryty płytą, na
niej leżał metr ziemi, w posadzce z XI
wieku była położona druga płyta upamiętniająca Anhorusa, opata tynieckiego.
– Na miarę historycznej sensacji było
odkrycie w środku, a więc w miejscu
zarezerwowanym na pochówek władcy
albo kogoś niezwykle znaczącego, opróżnionego ze zwłok grobu, w którym zachowała się jednak rzepka od kolana. Pani
wysunęła hipotezę, że tu został pierwotnie
pochowany Bolesław Śmiały – mówię, bo
z tym Śmiałym historia ma kłopot. Parę

lat temu, jadąc przez austriacki Ossiach,
w tamtejszym klasztorze oglądałam płytę
z wyrytym napisem, że oto tutaj jest pochowany polski król. Potem przeczytałam, że badanie szkieletu to wykluczyło.
Pogrzebane w grobie szczątki należały do
kobiety. A więc w Ossiach króla nie ma,
w Tyńcu też nie ma...
– ...ale, moim zdaniem, on tu mógł
zostać pochowany. Miejsce centralne
należało mu się jako fundatorowi świątyni. Tyle tylko, że w czasie procesu
kanonizacyjnego świętego Stanisława
mnisi tynieccy zdecydowali, że nie chcą
mieć pod posadzką świątyni zabójcy
biskupa ze Szczepanowa. Wyciągnęli go
z grobu i pochowali gdzieś na zewnątrz.
Nie zauważyli jednak, że rzepka z kolana
mu wypadła i została w pustym grobie – mówi pani profesor.
MAMA WĘGIERKA
Po zakończeniu badań w Tyńcu
należało wyniki opisać, opracować,
co było trudne do wykonania w kraju.
Głównie z powodu braku dostępu do
najnowszej literatury. Klementyna Żurowska otrzymała roczne stypendium
w Genewie i pojechała tam pracować.
Profesor Kalinowski zdecydował, że
opisanie wyników prac w Tyńcu będzie
jej rozprawą habilitacyjną, więc tym bardziej należało nad nimi „przysiąść”. Biblioteka uniwersytecka w Genewie była
niezwykle bogata, ale inne aspekty pobytu w Szwajcarii wzbudzały w polskiej
uczonej znacznie mniejszy entuzjazm. Na
przykład konstrukcja psychiczna Szwajcarów. Zasadniczy, chłodny stosunek
do ludzi, skoncentrowanie wyłącznie na
sobie. Kiedy zbliżały się święta Bożego
Narodzenia, właśnie z tego powodu nie
chciała ich spędzać w Szwajcarii. Jednego
razu na uniwersyteckiej tablicy ogłoszeń
przeczytała: Jadę 25 grudnia na dwa tygodnie do Paryża samochodem, chętnie
zabiorę jedną lub dwie osoby w zamian
za udział w kosztach benzyny.
Zatelefonowała. Umówili się, że autor ogłoszenia podjedzie pod akademik,
w którym mieszkała, i ją zabierze. Już
sobie z góry wyobrażała, że cała podróż
upłynie jej w ciszy lub na słuchaniu
zdawkowych odpowiedzi, a tymczasem
miłe rozczarowanie. Kierowca okazał
się rozmownym, ciepłym człowiekiem.
Kiedy wracali razem z Paryża do Genewy,
ona nie wytrzymała i zapytała:

W dawnej wieży na Ledniczce

– Jak to się dzieje, że pan, Szwajcar,
jest takim bezpośrednim i otwartym
człowiekiem?
– Widzi pani, moja matka jest Węgierką – usłyszała.
OBECNOŚĆ NA SPECJALNEJ LIŚCIE
W 1970 roku Klementyna Żurowska
złożyła rozprawę habilitacyjną Romański
kościół Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
Recenzentami byli prof. Lech Kalinowski,
prof. Adam Bochnak i prof. Aleksander
Gieysztor. W rok potem otrzymała tytuł
docenta. W 1983 roku natomiast ukazała
się jej książka profesorska: Studia nad
architekturą wczesnopiastowską, wydana przez PWN. Ale na tytuł profesorski
czekała aż do 13 listopada 1989 roku,
kiedy już było po ustrojowej transformacji. Parę lat temu wyszło na jaw, że
siedemdziesięciu paru uczonych, których
nazwiska umieszczone zostały na tzw. liście Hausnera, na tytuły naukowe musiało
czekać latami.
– Czego dotyczyły zastrzeżenia polityczne co do Pani? – pytam.
– Szalenie naraziłam się jednemu
partyjnemu dygnitarzowi na Uniwersytecie Jagiellońskim; myślę, że taki był
powód – słyszę.
– Czym się tak Pani naraziła? – pytam.
– Wolałabym o tym nie mówić. Ten
profesor jest, tak samo jak ja, na emeryturze, ale jakbym wyjawiła choćby tylko
materię sprawy, to w kręgach uniwersy-
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Instytut Historii Sztuki. Jubileusz 100-lecia Instytutu, 1982 r.

teckich od razu byłoby wiadomo, o kogo
chodzi. Po co wracać do przeszłości? Ja
do nikogo nie mam pretensji. Nie stała
mi się żadna krzywda. Trochę później
otrzymałam tytuł profesora, to wszystko – kończy sprawę prof. Żurowska.
BASENY CHRZCIELNE NA OSTROWIE
LEDNICKIM
Kolejna naukowa przygoda prof.
Żurowskiej jest związana z najlepiej
zachowanym w Polsce zespołem budowli wczesnośredniowiecznych, gdzie
badacz napotyka nie tylko fundamenty,
ale też mury naziemne. Z zabytkami
z pierwszych lat naszego historycznego
bytu, które znajdują się na Ostrowie
Lednickim, związany jest spór o miejsce,
gdzie ochrzcił się pierwszy historyczny
władca Polski Mieszko I.
Jedni są zdania, że stało się to w Poznaniu. Drudzy, że daleko stąd, w Ratyzbonie. Profesor Klementyna Żurowska
opowiada się za Ostrowem Lednickim,
gdzie znajdowała się pierwsza po przybyciu z Czech do Polski siedziba księżniczki Dobrawy oraz biskupa Jordana.
Poszlakowym dowodem na słuszność
takiej tezy (źródła pisane nie istnieją)
są ustalenia dendrologiczne. Według
wyników badań drewna, z którego zbudowano dwa pomosty wiodące na wyspę,
wynika, że stało się to w latach 963–964,
co należy wiązać z przybyciem chrześcijańskiej księżniczki do nowej ojczyzny.
Wtedy też na wyspie wzniesiony został
kompleks pałacowo-sakralny. Ale dowód
koronny wiąże się z ważnym odkryciem,
które pani profesor zalicza do swoich
najważniejszych naukowych przygód
oraz sukcesów.
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Zaczęło się to wszystko... pukaniem do
drzwi gabinetu pani profesor. W latach 80.
tamtego stulecia.
– Proszę! – powiedziała.
Wszedł wysoki, szczupły pan w okularach, przedstawił się, że jest kustoszem
muzeum na Ostrowie Lednickim, w imieniu dyrektora przyjechał do Krakowa
zaproponować pani profesor napisanie
monografii o tym niezwykłym miejscu.
Jeśli ona zadecyduje, że trzeba przeprowadzić prace archeologiczne, to oni jak
najbardziej okażą wszelką pomoc.
– Na pewno trzeba będzie usunąć
wszystkie kolejne warstwy, aby dojść do
najniższego poziomu posadzki w baptysterium i palatium, a także w kościele grodowym, pełniącym rolę grobowej kaplicy –
powiedziała pani profesor, bo przecież
na Ostrowie Lednickim bywała nie raz.
Teraz, kiedy mi opowiada o tym, co zaszło dwadzieścia parę lat temu, przydałoby
się pokazać kolejne etapy prac na planie.
Ale gdzie on jest? Gdzieś się zapodział.
– Na najniższym poziomie baptysterium, które pełniło zarazem rolę kaplicy
pałacowej (nigdzie takiego zbiegu funkcji
sakralnych nie było), znaleźliśmy misy
dwóch basenów chrzcielnych. Najpierw,
w 1988 roku, od strony południowej. Ten
basen miał wymiary 4,6 na 1,8 metra, był
głęboki na 10–15 centymetrów. Po roku
drugi, od strony północnej, podobnej
wielkości, ale głębszy. Miał od 25 do 30
centymetrów. Na dnie jednego z basenów
leżał fragment deski. Badania dendrologiczne wskazały na 978 rok. Badania
zaprawy w basenach potwierdziły, że
zostały zbudowane w drugiej połowie X
wieku. Dotknęłam ręką wnętrza obu mis.
Poczułam dreszcze na ciele. Oto dotykam
1000 lat naszej historii. Tu się wszystko

zaczęło. Prywatnie określam ten kompleks
pałacowy oraz kaplicę chrzcielną jako
miejsce, gdzie dokonał się chrzest pierwszych Piastów – mówi pani profesor.
– W głębszym basenie chrzest otrzymywali dorośli, w tym płytszym dzieci.
Biskup Jordan polewał wodą poganina
Mieszka, a obok stała czeska księżniczka,
pierwsza historyczna władczyni Polaków.
A w tym płytszym basenie chrzczony
był zapewne malutki synek Dobrawy,
Bolesław, potem pierwszy król Polski,
urodzony około 967 roku. Może wołał do
rodziców przyglądających się ceremonii:
Zimna woda! Zimno w nóżki! – rozmyślam głośno, a pani profesor mnie
wstrzymuje:
– Jako badacz opisuję ślady, dokumentuję, szukam źródeł i tu się zatrzymuję. To, co teraz powiem, jest może
przykre dla niektórych historyków sztuki
i archeologów, ale uważam, że nie można sobie pozwolić na – nazwałabym to
kolokwialnie – „bujdologię”. Niektóre
koleżanki i koledzy wymyślają coraz to
śmielsze hipotezy. Ja zatrzymuję się dokładnie w tym miejscu, w którym kończą
się źródła.
Rezultaty poszukiwań źródeł i dowodów wskazujących na słuszność hipotezy,
że miejscem chrztu pierwszych Piastów
był Ostrów Lednicki, zostały zebrane
w dwutomowej monografii pod redakcją
prof. Klementyny Żurowskiej U progu
chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki (Wydawnictwo Gutenberg, Kraków
1994).
UDANE ŻYCIE
– Po przejściu na emeryturę jeszcze
przez dziesięć lat pracowałam i publikowałam. Potem zaczęły się kłopoty z oczami.
Dzisiaj widzę tylko kontury. Mam tym
sposobem dużo czasu. Dlatego zaczęłam
się zastanawiać nad różnymi rzeczami.
Kiedyś pomyślałam: – Jak mi się to moje
życie udało! Niesamowicie!
Żegnamy się tymi właśnie słowami
o udanym życiu. Jeśli porównamy je do
poruszania się na lodowej krze, to widać,
że ta kra była solidna, a kiedy zanosiło
się, że zaraz może dojść do niekorzystnego biegu zdarzeń, prof. Klementyna
Żurowska momentalnie wykonywała ten
właściwy ruch albo skok na sąsiednią krę
i dalej płynie, płynie, płynie...

Elżbieta Dziwisz

ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ
maja br. rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Karol Musioł wręczył prof. Stanoji Stoimenovowi
z Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego
w Skopje (Macedonia) pamiątkowy medal
Plus Ratio Quam Vis.
Uroczystość ta wiąże się z faktem,
że w tym roku mija 40 lat od momentu
podpisania umowy o współpracy między
Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Skopje.
W ceremonii wręczenia medalu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
z dziekanem prof. Jerzym Jurkiewiczem
oraz dyrektorem Instytutu Fizyki prof.
Andrzejem Warczakiem.
Profesor Stanoja Stoimenov w roku
1971 ukończył studia fizyczne i został pracownikiem Instytutu Fizyki Uniwersytetu
im. św. Cyryla i Metodego w Skopje. Na
tej uczelni przeszedł całą karierę naukową,
od asystenta do profesora zwyczajnego,
wyróżniając się najlepszymi cechami
badacza i dydaktyka. Doktoryzował się na
Uniwersytecie w Belgradzie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień
z pogranicza fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej. Badania prowadzone
przez prof. Stoimenova koncentrują się
wokół określenia własności kryształów
wykazujących ciekawe właściwości, takie
jak efekt magnetoelastyczny w stopach
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Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł wręcza medal
prof. Stanoji Stoimenovowi z Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia)

ferromagnetyków, stopów „z pamięcią”
oraz wysokotemperaturowych nadprzewodników. W badaniach wykorzystywał
technikę ultradźwięków. Od 1992 roku
prof. Stoimenov jest koordynatorem
współpracy między Uniwersytetem
w Skopje i UJ w zakresie fizyki. Efektem tej współpracy jest cykl publikacji
poświęconych własnościom związków
międzymetalicznych i wysokotemperaturowych nadprzewodników.

Podczas wielokrotnych pobytów w Instytucie Fizyki UJ w ramach wymiany
między uniwersytetami prof. Stoimenov
brał udział we wspólnych seminariach
i konferencjach. Wymiana informacji
o prowadzonych badaniach, jak i procesie
dydaktycznym przyniosła korzyści dla obu
środowisk.

Andrzej Szytuła

kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego
w Instytucie Fizyki UJ

AMITABH BACHCHAN NA UJ

A. Wojnar

12 kwietnia br. legendarny aktor kina indyjskiego Amitabh Bachchan gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przekazaniem portretu swojego ojca, a zarazem wybitnego poety języka
hindi – Harivansha Rai Bachchana, Wydziałowi Filologicznemu
UJ. W spotkaniu uczestniczyli, między innymi prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. Szczepan Biliński oraz
dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Marcela Świątkowska.
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PRACA JEST POWOŁANIEM
NAJLEPSZYCH
Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Grodziskiego
dr Karoliny Grodziskiej,
a także przedstawicieli
doktorantów, studentów
oraz pracowników.
Jak poinformował rektor, z wnioskiem
o odnowienie po pięćdziesięciu latach
doktoratu prof. Stanisława Grodziskiego
i nadanie tej uroczystości charakteru
ogólnouniwersyteckiego wystąpiła grupa
profesorów Wydziału Prawa i Administracji UJ w marcu 2010 roku. Wniosek
ten został poparty przez Radę Wydziału
Prawa i Administracji na posiedzeniu 22
marca 2010. Niespełna miesiąc później
Senat UJ jednogłośnie zaopiniował ten
wniosek pozytywnie.
– Trudno jest mierzyć dokonania
naukowe. Przedstawiciele nauk ścisłych
i przyrodniczych czynią to poprzez indeksy cytowań i inne kryteria ilościowe.
W humanistyce o wielkości naukowych
osiągnięć świadczy w pierwszej kolejności
uznanie środowiska. Z pewnością w nauce
historii prawa prof. Stanisław Grodziski
jest obecnie gwiazdą pierwszej wielkości.
Potwierdzają to dedykowane mu trzy księgi

Uroczyste posiedzenie Senatu UJ, któremu przewodniczył rektor Karol Musioł
odbyło się w auli Collegium Maius
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ybitny uczony, znawca historii
ustroju i prawa polskiego oraz
znakomity popularyzator wiedzy o dawnej
i współczesnej polskiej kulturze prawnej,
wielce zasłużony dla Polski, Krakowa
i całej społeczności uniwersyteckiej – prof.
Stanisław Grodziski 11 kwietnia 2011 na
Uniwersytecie Jagiellońskim świętował
odnowienie doktoratu po ponad pięćdziesięciu latach. Uroczyste posiedzenie
Senatu UJ zorganizowane w związku z tym
pięknym jubileuszem odbyło się w auli
Collegium Maius.
W uroczystości wzięło udział grono wyjątkowych gości, wśród których
oprócz władz Uniwersytetu, prorektorów
i dziekanów poszczególnych wydziałów,
członków Senatu UJ, a także członków
Rady Wydziału Prawa i Administracji
byli, między innymi, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego prof. Jerzy Malec, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej ksiądz
infułat Bronisław Fidelus. Nie zabrakło
przyjaciół i rodziny profesora, w tym córki
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Prof. Stanisław Grodziski

jubileuszowe. Wyrazem uznania jest też
nadanie mu przez Uniwersytet Wrocławski
w 2002 roku godności doktora honoris
causa, a przez Senat UJ w roku 2006 medalu Merentibus. [...] Dokonania profesora
znalazły także uznanie władz państwa,
czego wyrazem są przyznane odznaczenia,
w szczególności Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – mówił wygłaszający laudację prof. Wacław Uruszczak z Katedry Historii Prawa Polskiego. – Podziw
całego środowiska, i to nie tylko historyków prawa, prawników czy historyków, ale
całej społeczności uniwersyteckiej, a także
wielu innych środowisk profesor zyskał
dzięki ogromnej pracowitości, wielkiej
kulturze osobistej oraz wrodzonej życzliwości, którą okazywał zwłaszcza młodszym
pracownikom i studentom.
Studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim Stanisław Grodziski rozpoczął w 1947 roku. Już od pierwszego
roku jego zainteresowania naukowe
koncentrowały się wokół historii prawa
polskiego, którą wówczas wykładał prof.
Adam Vetulani. Najprawdopodobniej to
właśnie on – co w swoim wystąpieniu
zaznaczył prof. Uruszczak – namówił
młodego adepta prawa do wstąpienia na
drogę uniwersyteckiej kariery. Pod kierunkiem prof. Vetulaniego w 1951 roku
obronił pracę magisterską, a 11 maja 1959
pracę doktorską. Kolejne lata przynosiły
dalsze sukcesy, które w 1972 roku zaowocowały uzyskaniem tytułu i stanowiska
profesora nadzwyczajnego, a siedem lat
później tytułu profesora zwyczajnego.
– Droga naukowa prof. Grodziskiego jest
w istocie rezultatem jego benedyktyńskiej
pracy i twórczego wysiłku, w wyniku czego powstały liczne publikacje naukowe
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Moment przekazania przez rektora UJ okolicznościowego dyplomu
A. Wojnar

i popularnonaukowe. Ich liczba wynosi
obecnie 450 pozycji, w tym kilkadziesiąt
książek. Powstawały one w ciągu 60 lat,
w różnych okresach najnowszych dziejów
Polski. Z całym przekonaniem pragnę
stwierdzić, że żadna z tych prac, nawet te,
które wydane były w latach 50. i 60., nie
straciła wartości poznawczej. Bez żadnych
zmian mogłyby one być publikowane także
dzisiaj – podkreślał laudator.
Pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, prof. Grodziski pełnił także wiele
odpowiedzialnych funkcji: był kierownikiem Zakładu Historii Państwa i Prawa
Polskiego, Katedry Powszechnej Historii
Państwa i Prawa, dziekanem Wydziału
Prawa i Administracji, prorektorem do
spraw studenckich UJ, a także kierownikiem Pracowni Wydawnictw Źródłowych.
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Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości,
wśród których nie zabrakło przyjaciół i rodziny Profesora

W latach 1994–2000 sprawował funkcję
wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności, do odbudowy której wielce się
przyczynił. Członkiem czynnym PAU jest
zresztą do dziś. Trudno także nie wspomnieć o wieloletnim udziale profesora
w pracach Komitetu Badań Naukowych.
Na swym koncie ma również sporo osiągnięć dydaktycznych. I nie tylko chodzi tu
o opracowanie doskonałych podręczników
akademickich, a w szczególności wydanej w 1998 roku Porównawczej historii
ustrojów państwowych. – Na Wydziale
Prawa wśród wielu generacji studentów
prof. Stanisław Grodziski słynął jako
porywający wykładowca, który z nadzwyczajną maestrią trafiał do umysłów i serc
słuchaczy. Znają go pokolenia prawników,
którzy stykali się z nim na pierwszym roku
studiów na wykładzie z historii państwa
i prawa polskiego czy historii ustrojów
państwowych. Wykształcił wielu magistrów
i doktorów, z których część osiągnęła tytuły
i stanowiska profesorskie – akcentował
prof. Uruszczak.
Po wystąpieniu laudatora łaciński tekst
dyplomu odczytała dziekan Wydziału
Prawa i Administracji prof. Krystyna
Chojnicka, a następnie głos zabrał bohater
uroczystości, dziękując za wszystkie słowa
uznania.
Na zakończenie uroczystości rektor
życzył Profesorowi zdrowia i wszelkiej
pomyślności, a także dalszych wielu lat
owocnej pracy naukowej. By osobiście
dołączyć się do tych życzeń i pogratulować
Profesorowi, trzeba było w Stubie Communis ustawić się w długiej kolejce.

Rita Pagacz-Moczarska
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Nagroda dla dr. Marcina Grabowskiego

D

oktor Marcin Grabowski z Instytutu
Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę im.
prof. Józefa Kukułki, przyznawaną na
Uniwersytecie Warszawskim za najlepszą
rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych. Wyróżniona praca, napisana pod
kierunkiem prof. Andrzeja Mani, nosi tytuł
Stany Zjednoczone a procesy integracji
gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989
roku, ze szczególnym uwzględnieniem
APEC i ASEAN.

Badania naukowe prowadzone przez dr.
Marcina Grabowskiego koncentrują się na
zagadnieniach integracji gospodarczej Azji
i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz
Chińskiej Republiki Ludowej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii
stosunków międzynarodowych (szczególnie teorii systemowej). Doktor Grabowski
jest także laureatem II Nagrody Ministra
Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę
magisterską w dziedzinie współczesnych
stosunków międzynarodowych. Pełni
funkcję sekretarza krakowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Studiów Między-

A. Wojnar

STANY ZJEDNOCZONE
A PROCESY INTEGRACJI
GOSPODARCZEJ
Od lewej: prorektor UJ prof. Andrzej Mania
oraz dr Marcin Grabowski

narodowych oraz skarbnika krakowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych. Ponadto jest koordynatorem
w projekcie interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko” (mającym na celu
wypracowanie nowego modelu kształcenia
doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz w projekcie SAPIENT, którego
celem jest rozszerzenie współpracy z uczelniami z RPA (projekt jest realizowany
w ramach IRUN). Wspiera także aktywnie
Europejskie Forum Studentów AEGEE.

Wr

Maria Kościałkowska, aktorka, profesor krakowskiej PWST, przekazała do Muzeum UJ medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dyrektor Muzeum prof. Stanisław Waltoś gościł donatorkę w Sali Zielonej Collegium Maius 15 czerwca br.
Czas okupacji prof. Kościałkowska spędziła na Wileńszczyźnie, w rodzinnej resztówce w miejscowości Rekanciszki. W 1943 roku z pobliskiego klasztoru ss. dominikanek, które przyjmowały uchodźców, zostało przysłane żydowskie małżeństwo: nauczyciel i krawcowa z Poznania. Pani profesor wspomina, że wspólnie
pracowali. Rekanciszki leżą przy drodze między Nową Wilejką a Wilnem. Często
przychodzili Niemcy i robili przeszukania. Po roku sytuacja stawała się coraz
bardziej niebezpieczna i małżeństwo opuściło Rekanciszki w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia. Wiele lat po wojnie odnaleźli prof. Kościałkowską w
Krakowie.
– W teatrze przekazano mi, że ktoś z zagranicy o mnie pytał i ta Fela, z którą
byłam w dużej przyjaźni, szukała mnie. Nawiązaliśmy kontakt. Zaprosili mnie do
Izraela, gdzie przez miesiąc pokazywali mi kraj. Jak wspominała moją matkę, to
miała oczy pełne łez. Zgłosili nas do Instytutu Yad Vashem.
Prof. Maria Kościałkowska
Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świat został przyznany mojej mamie, mnie i bratu w 1988 roku.
Profesor Kościałkowska kilkakrotnie uczestniczyła w organizowanych w Polsce spotkaniach
młodzieży izraelskiej ze Sprawiedliwymi, podczas których opowiadała swoją historię.
Maria Kościałkowska zagrała w filmach: Ostatni etap (1948, reż. W. Jakubowska, G. Schneider), Pasażerka (1963, reż. A. Munk, W. Lesiewicz). W Dekalogu VIII Krzysztofa Kieślowskiego zagrała główną rolę Zofii, profesor etyki. W filmie tym zagadnienia prawdy i kłamstwa
rozważane są w kontekście dylematów i wyborów, jakie wiązały się z niesieniem pomocy
w czasie Holokaustu.
Red.
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Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
dla Anny Kościałkowskiej i jej dzieci

J. Kozina

DAR DLA MUZEUM UJ

Profesor
ODESZLI...
Jacek Puchała

19 sierpnia 1956 – 27 maja 2011

27

maja 2011 roku po długiej walce
z chorobą zmarł prof. Jacek Puchała. Od 30 lat nieprzerwanie związany
z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym
w Krakowie, wybitny mikrochirurg, założyciel i kierownik Dziecięcego Centrum
Oparzeniowego, w którym pomoc znajdują najbardziej poparzone dzieci z całej Polski. Wraz z prof. Mikołajem Spodarykiem
i zespołem anestezjologów opracował nowatorskie metody leczenia oparzeń, dzięki
którym dziś można uratować pacjentów
z oparzeniami obejmującymi więcej niż 90
procent powierzchni ciała. Przyszywał amputowane podczas tragicznych wypadków
kończyny, wykonywał przeszczepy skórne
i operacje z zakresu chirurgii plastycznej.
– Był całkowicie oddany swojej pracy.
Potrafił przyjechać do szpitala nawet
w środku nocy, jeśli była taka potrzeba
– opowiada dr Iwona Szlachta-Jezioro,
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, która przez wiele lat współpracowała
z prof. Puchałą. – Pamiętam, jak kiedyś
wyjeżdżał na święta, a my zadzwoniliśmy
do niego z informacją, że stan pacjenta,
którego operował niedawno, pogarsza się.
I profesor zawrócił z dworca, i całe święta
spędził przy tym pacjencie...
Spektakularne operacje przeprowadzane przez prof. Puchałę wielokrotnie były

tematami reportaży i doniesień medialnych, ponieważ – co podkreślają wszyscy,
którzy go znali – był niezwykle otwarty
wobec ludzi. Nawet po wielogodzinnej
operacji potrafił rzeczowo i cierpliwie tłumaczyć dziennikarzom zawiłości medyczne przeprowadzonego zabiegu. Tak samo,
jak tłumaczył je pacjentom i ich rodzicom.
– Był człowiekiem o wielkiej kulturze
osobistej. Wszystkich traktował z szacunkiem, każdego wysłuchał, niezależnie, czy
była to pielęgniarka, lekarz czy student
– zgodnie podkreślają jego współpracownicy. – Oczywiście, czasem zdarzały się
sytuacje konfliktowe, ale on zawsze szukał
kompromisu, bo przecież wszyscy mieliśmy
na względzie dobro pacjenta – opowiada
dr Andrzej Kowalczewski, anestezjolog
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie i wieloletni współpracownik
profesora. – To był wspaniały chirurg, chyba najlepszy, jakiego znałem – dodaje.
Wielokrotnie nagradzany za swe osiągnięcia, pozostał człowiekiem skromnym
i przystępnym. Prawdziwy humanista
– kochał muzykę, poezję, góry, szczególnie upodobał sobie Włochy (doskonale
mówił po włosku). – Uwielbiał podróże
– opowiada dr Szlachta-Jezioro. – Jego
ostatnim, niespełnionym, niestety, marzeniem była podróż na wyspę Goa.

2 czerwca na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie prof. Jacka Puchałę żegnały
tłumy: przyjaciele, lekarze, pielęgniarki,
pacjenci. – Chcieliśmy go pożegnać, bo on
uratował nasze dziecko... Jak mamy wyrazić naszą wdzięczność za to, co zrobił?
– mówił zrozpaczony ojciec 10-letniego
Mateusza Kwaka, który w 2009 roku
uległ tragicznemu wypadkowi i groziła
mu amputacja obu nóg. Profesor Puchała
wraz zespołem ortopedów operował wówczas chłopca. Dziś Mateusz samodzielnie
chodzi. – Trudno nam uwierzyć, że już nie
zobaczymy Profesora. To był wspaniały
lekarz, wspaniały człowiek – dodaje.
Przyjechała również Kasia z Elbląga,
która w wyniku porażenia prądem straciła obie ręce i nogę. Przez wiele tygodni
w Dziecięcym Centrum Oparzeniowym
walczyła o życie. Tak jak wielu innych
pacjentów, którzy zawdzięczają życie
Profesorowi. Przybyli tłumnie, by towarzyszyć mu w tej ostatniej drodze.
– Będzie nam ciebie brakować – mówił nad grobem Profesora dr hab. Maciej
Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie. – Wierzę jednak, że nadal, tam z góry będziesz
nad nami czuwał…

Magdalena Oberc

rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie-Prokocimiu

Profesor Jacek Puchała (ur. 19 sierpnia 1956 roku w Krakowie), ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń oraz kierownik jedynego w Polsce Dziecięcego Centrum Oparzeniowego. Posiadał dyplom specjalisty II st.
w chirurgii dziecięcej oraz dyplom specjalisty w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
Należał do wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń, w których pełnił różne funkcje, był, między innymi, członkiem
Zarządu Głównego European Burns Association – EBA (2003–2005), sekretarzem EBA (2005–2007); sekretarzem generalnym
European/ International Club for Pediatric Burns (ECPB) na kadencję 2008–2011; prezesem (1999–2003), a następnie wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń – PTLO; prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii – PTM (od 2000 r.);
członkiem założycielem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran; członkiem zwyczajnym Śródziemnomorskiej Rady Oparzeniowej (Mediterranean Burns Council – MBC), a także członkiem Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (IFSSH), Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepów Ręki i Złożonych Przeszczepów Allogenicznych (ISHCTA),
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Był również laureatem wielu nagród, między innymi: medalu Gloria Medicinae (2010)
przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, Nagrody Giuseppe Whitakera (2009) przyznawanej przez Śródziemnomorską Radę Oparzeniową oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), „Złotej Brzytwy” im. Zory Janžekovič (2008)
– nagrody przyznawanej przez Europejski Klub Oparzeń Dziecięcych (ECPB), nagrody „Per aspera ad astra” Polskiego TowaALMA
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rzystwa Chirurgów Dziecięcych, medalu „Serce za serce” przyznanego przez Fundację
Prometeusz
Orderu Uśmiechu.

HISTORIA MAGISTRA VITAE

2. FESTIWAL MIŁOSZA W KRAKOWIE

Podczas 2. Festiwalu Miłosza w Krakowie przygotowano w mieście wiele wydarzeń towarzyszących obradom konferencyjnym. Był to, między innymi, wielki
namiot, w którym utworzony został pawilon ku pamięci Czesława Miłosza. Odbywały się tam koncerty, odczyty, prezentacje multimedialne oraz warsztaty
przybliżające odbiorcom postać poety

Wydział Polonistyki i Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ zorganizowały międzynarodową konferencję poświęconą twórczości literackiej i myśli
Czesława Miłosza zatytułowaną Miłosz i Miłosz

64
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Celem konferencji, trwającej od 9 do 13 maja, była próba naszkicowania złożonego portretu Miłosza – jako poety, eseisty, ﬁlozofa i teologa.
W obradach uczestniczyli znakomici znawcy literatury i ﬁlozofowie z całego świata

Jednym z głównych wydarzeń podczas Festiwalu Miłosza było seminarium przekładowe „Miłosz 365”, panele dyskusyjne odbywały się
w auli Auditorium Maximum
Fotografowała Anna Wojnar

PORTRET
ZŁOŻONY
M

iłosz – portret złożony to tytuł
wystawy zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w ramach imprez
towarzyszących 2. Festiwalowi Czesława
Miłosza w Krakowie. Jej otwarcia 10

Maria Dłuska, Czesław Miłosz, Katarina Šalamun-Biedrzycka podczas spotkania w kawiarni polonistów
przy ul. Gołębiej w Krakowie w 1981 r.; fot. nieustalonego autora; Przyb. BJ 134/08

maja 2011 dokonali dyrektor Biblioteki
Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk

oraz dziekan Wydziału Polonistyki UJ
prof. Jacek Popiel.
Wyjątkowa przychylność właścicieli
zaprezentowanych obiektów: muzeów,
bibliotek oraz osób prywatnych, sprawiła,
że z fragmentów archiwaliów rozsianych
po różnych zbiorach udało się zrekonstruować wątki biograficzne z życia poety
i zaprezentować je publiczności w sali
wystawowej Biblioteki. Przygotowanie
i realizacja wystawy były możliwe dzięki
wsparciu finansowemu ze strony Wydawnictwa Znak oraz Poczty Polskiej SA.
W liście pochodzącym najprawdopodobniej z 1979 roku Czesław Miłosz
pisał z Berkeley do prof. Jana Błońskiego:
Nigdy nie pisałem listów z myślą o niedyskretnej potomności i włosy mi stają
na głowie, kiedy pomyślę o szperaczach.
Ale życie z pozowaniem do portretu w ramach byłoby nie do zniesienia, niechby
przynajmniej tyle swobody, że après
nous le déluge. Słowa te zostały wybrane przez autorki scenariusza na motto
ekspozycji.
Najstarsze obiekty pokazane na wystawie były związane z okresem wileńskim Miłosza i pochodziły ze zbiorów
prof. Tadeusza Bujnickiego, syna Teodora. W papierach Teodora Bujnickiego,
współtwórcy czasopisma „Żagary” oraz
przyjaciela Miłosza z Akademickiego
Klubu Włóczęgów Uniwersytetu Stefana
Batorego, zachowały się, między innymi:
maszynopis Szopki Radjowej z około
1934 roku, niepublikowany fragment
rękopisu wiersza Teodora Bujnickiego
Poemat o Panu Bobrze, zawierający strofy poświęcone Miłoszowi, oraz maszynopis anonimowego wiersza Pomiędzy tobą

List Czesława Miłosza do Wiktora Weintrauba
z 11 lutego 1973, autograf; Przyb. BJ 299/07

P. Widacha

Czesław Miłosz w Czytelni Starych Druków BJ, lipiec 1996

warszawski, mającego opowiadać o losach
samotnie wędrującego pośród ruin Warszawy pianisty Władysława Szpilmana.

Epizodem z wojennej biografii Miłosza, opisanym w słynnym opowiadaniu
Jana J. Szczepańskiego Koniec legendy,

P. Widacha

a mną, zgłoszonego na konkurs „Kuriera
Wileńskiego”, z odręcznymi komentarzami członków jury: Światopełka Karpińskiego, Teodora Bujnickiego, Aleksandra
Rymkiewicza, Czesława Miłosza i Józefa
Maślińskiego.
Wyjątkową wartość dla literaturoznawców mają autografy wczesnych
wierszy Miłosza, jak Z dołu, Rachunek
znowu, Tabu i Podróż. Wiersz Pinigo
garbei (Na cześć pieniądza) w tłumaczeniu Albinasa Żukauskausa, zamieszczony
w czasopiśmie „Kuryba ir Kritika”, to
najprawdopodobniej pierwszy ogłoszony drukiem przekład utworu Miłosza na
język litewski.
Z międzywojnia pochodził przedstawiony na wystawie list Miłosza do
uwielbianego wówczas przez niego jego
mistrza rzemiosła poetyckiego Jarosława
Iwaszkiewicza, pozostający w zbiorach
Instytutu Badań Literackich PAN. W liście

Poeta w Czytelni Starych Druków BJ,
lipiec 1996

pisanym z Wilna 1 lutego 1931, oprócz
słów podziwu, można znaleźć wiersze
Dom młodzieńców oraz Zabite głuszce.
Własnoręcznie przez poetę kaligrafowany
tomik, podpisany pseudonimem „B.B.
Kózka”, z przekładem fragmentu z Torquata Tassa, został zadedykowany Annie
Iwaszkiewiczowej.
Ze spuścizny Jerzego Andrzejewskiego, pozostającej w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, pochodził szkic scenariusza pisanego
wspólnie z Miłoszem do filmu Robinson

Czesław Miłosz, Tabu, b.d.,
autograf wiersza ze zbiorów
prof. Tadeusza Bujnickiego
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W ramach imprez towarzyszących 2. Festiwalowi Czesława Miłosza w Krakowie zorganizowano w Bibliotece Jagiellońskiej wystawę zatytułowaną Miłosz – portret złożony. Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk oraz dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Jacek Popiel

Częścią wystawy, która pozwoliła inaczej spojrzeć na poezję i osobę Miłosza, był pokaz prac studentów Pracowni Projektowania Książki Wydziału Graﬁki ASP,
które można było nie tylko oglądać, ale również dotykać, potrząsać, składać, czytać przez lupę, co stanowiło dużą atrakcję i zaskoczenie dla zwiedzających
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Z fragmentów archiwaliów rozsianych po różnych zbiorach udało się zrekonstruować wątki biograﬁczne z życia poety i zaprezentować je publiczności
w sali wystawowej Biblioteki

Życzenia Czesława Miłosza dla Biblioteki Jagiellońskiej 19 czerwca 1998, autograf; Przyb. BJ 82/98

był pobyt w goszyckim dworze u Anny
i Jerzego Turowiczów na przełomie lat
1944 i 1945. W archiwum Jerzego Turowicza z tego okresu przetrwał ręcznie
przepisywany przez Miłosza i Turowicza
bordowy notatnik z wierszami, który
poeta nazwał żartobliwie „pierwszym
wydaniem” tomu Ocalenie. Wyjątkową
formę posiada dedykowany Jerzemu Turowiczowi tomik Wierszy pół-perskich,
do którego autor przygotował specjalne
liternictwo i wykonał kolorowe winiety. Stały się one motywem graficznym
obecnym w oprawie plastycznej wystawy.

Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego został wypożyczony, rzadko
prezentowany szerszej publiczności, autograf Traktatu moralnego, napisanego
przez Miłosza w 1947 roku, a przesłany
w liście do Tadeusza „Tygrysa” Krońskiego.
Powojenne losy autora Światła dziennego to czas poszukiwania miejsca poza
Polską. Z bogatej w autografy literackie
kolekcji Imago Paloniae Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków
Kultury, ufundowanej przez dr. Tomasza
Niewodniczańskiego z Bitburga, będącej depozytem w Zamku Królewskim
w Warszawie, zostały zaprezentowane listy Miłosza do Aleksandra
Wata z okresu ich wspólnej pracy
w Berkeley nad wywiadem-rzeką
Mój wiek. Pamiętnik mówiony.
W kolekcji Niewodniczańskiego zostały również znalezione
książki z dedykacjami Miłosza
dla antykwariusza Aleksandra
Janty-Połczyńskiego z czasów
jego pobytu w Nowym Jorku.
Wystawa ukazała także Miłosza jako tłumacza. Spośród jego
bogatego dorobku w tej dziedzinie wyeksponowane zostały
między innymi: przygotowany
w Warszawie podczas okupacji
przekład Ziemi jałowej Thomasa
S. Eliota oraz pochodzący z lat
70. autograf Słowa wstępnego
tłumacza do Księgi Hioba.
Ilustracją dla kolejnych etapów biografii poety były liczne
fotografie, między innymi z malarzem Józefem Czapskim, Anną
Czesław Miłosz, Wiersze pół-perskie, okładka z reprintu
i Jerzym Turowiczami, Zofią
zbiorku rękopiśmiennego, Kraków 2001

i Markiem Skwarnickimi, żoną Carol
Thigpen, poetami Josifem Brodskim,
Tomasem Venclową i Ryszardem Krynickim, profesorem Janem Błońskim oraz
redaktorem Jerzym Illgiem. Utrwalone
zostały na nich momenty, w których
Miłosz pojawia się jako osoba prywatna,
przebywająca w gronie przyjaciół.
Fotografie dokumentowały również
oficjalne wydarzenia z życia poety, takie jak wręczenie Nagrody Nobla czy
otrzymanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ciekawostką
była fotografia z 8 grudnia 1980, rozładowująca atmosferę powagi wydarzeń
noblowskich, przedstawiająca Miłosza
z jego rówieśnikiem Stefanem Kisielewskim w „pojedynku na miny”.
Ekslibrisy, pochodzące ze zbiorów
Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej
PAU i PAN oraz z Galerii Ekslibrisu
Domu Kultury Podgórze, dopełniały graficznej oprawy ekspozycji. Na podstawie
tych dwóch bogatych kolekcji można
było prześledzić, jak mocno osobowość
poety oraz jego twórczość zainspirowały
artystów sztuki, która w szczególny sposób powiązana jest z książką. Z inspiracji
zrodził się także, pozostający w zbiorach
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, portret olejny na płótnie Czesława
Miłosza pędzla Arkadiusza Walocha,
datowany na 1984 rok.

Joanna Budzyńska, ekslibris Ferdinada Felnhofera (ilustracja do wiersza Czesława Miłosza
Przypowieść o maku), 2010, z kolekcji Galerii
Ekslibrisu Domu Kultury Podgórze
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Faksymile autografu wiersza Czesława Miłosza Widok z tomu Fyra Dikter Czesław Miłosz Nobelpristagare i litteratur 1980, Uppsala 1980

Częścią wystawy, która pozwoliła
inaczej spojrzeć na poezję i osobę Miłosza, był pokaz prac studentów Pracowni
Projektowania Książki Wydziału Grafiki
ASP. Adepci sztuk pięknych, pod kierunkiem dr Doroty Ogonowskiej i asystentki
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Magdaleny Koziak, indywidualnie
wybierali wiersz lub zbiór utworów
Miłosza, aby stworzyć do nich projekt
książki artystycznej.
Ponad 40 prac studentów, które
można było nie tylko oglądać, ale rów-

nież dotykać, potrząsać, składać, czytać
przez lupę, stanowiło dużą atrakcję
i zaskoczenie dla zwiedzających. Po
chwili onieśmielenia wszyscy zaczynali
z dziecięcą radością bawić się tymi niezwykłymi „książkami-nie-książkami”;
obok obiektów formalnie przypominających książki czy arkusze poetyckie,
prezentujące różnorodne style graficzne
i rozwiązania typograficzne, znalazło się
wiele konstrukcji przestrzennych.
Największą popularnością wśród
studentów cieszyły się utwory Piosenka o końcu świata i Obłoki. Kształt,
faktura papieru, barwa pozwoliły wydobyć z poezji Miłosza nieoczekiwane
skojarzenia.
Zbiory biblioteczne – co również
znalazło odzwierciedlenie w ekspozycji –
mogą poszczycić się bogatym zasobem
edycji utworów Miłosza, które ukazały
się w drugim obiegu w formach powielaczowych, jak też dziesiątkami przekładów
jego dzieł na języki nie tylko europejskie
oraz bibliofi lską edycją tomu Castigo
della Speranza: 20 poesie z drzeworytami
kolorowanymi Aliny Kalczyńskiej.
Wystawie towarzyszyły plakat oraz
katalog zaprojektowane przez Mariusza
Palucha, pracownika Biblioteki Jagiellońskiej. Z okazji Roku Miłosza ukazała
się także specjalna edycja Wykładów
jagiellońskich Czesława Miłosza pod
redakcją Grzegorza Musidlaka, zawierająca teksty czterech wystąpień noblisty z lat 1989–2003 na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

Urszula Klatka
Małgorzata Kusak
Katarzyna Maślanka
autorki scenariusza wystawy,
pracujące w Bibliotece Jagiellońskiej

Z UJ DO BERKELEY
Poprzednik Miłosza na katedrze w Berkeley

P

oprzednikiem Czesława Miłosza
w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley był prof.
Wacław Lednicki. Rusycysta, ale także
literaturoznawca i krytyk, mocno związany
z Uniwersytetem Jagiellońskim w okresie
przedwojennym poprzez studia, doktorat
i wreszcie profesurę, przygotował solidny
grunt dla noblisty na uczelni nad Pacyfikiem. Zostawił trwały ślad jako pedagog na
najlepszych uniwersytetach amerykańskich:
prywatnym w Harvardzie, gdzie wykładał
w latach 1940–1944, i publicznym – Berkeley. Tam po przenosinach na zachodnie
wybrzeże USA pracował do emerytury
w 1962 roku.
Wacław Lednicki urodził się w Moskwie 120 lat temu, 29 kwietnia 1891 roku.
Był synem znanego polityka i adwokata
polskiego w Rosji, wybitnego oratora,
Aleksandra Lednickiego (1866–1934).
Aleksander zasiadał w pierwszej Dumie
Państwowej, gdzie był postrzegany jako
reprezentant interesów kresowych, mniejszości, by nie powiedzieć: nierosyjskich.
Został wydalony przez bolszewików
(Lednicki blisko współpracował z rządem
Lwowa i Kiereńskiego), choć przez krótki
czas był afiliowany przy sowieckich władzach. W Polsce był postrzegany jako zbyt
rosyjski, jednak jego działalność w Rosji
spotkała się z wysokim uznaniem ze
strony Józefa Piłsudskiego, co tenże wyraził w liście do Aleksandra Lednickiego
z 18 kwietnia 19191.
Wacław ukończył Gimnazjum Miedwiednikowa w Moskwie w 1910 roku, by
rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na polonistyce, lecz w Krakowie
zabawił tylko rok. Studia kontynuował
w Moskwie, uzyskując tytuł kandydata
nauk (wówczas odpowiednik magistra)
z zakresu filologii romańsko-germańskiej
w 1915 roku. Rok ukończenia studiów
był ważną cezurą w życiu młodego Lednickiego także z innego powodu: debiutu
naukowego artykułem Klasycyzm francuski
w „Echu Polskim”. W Moskwie pracował
jako nauczyciel, a także współpracownik
ojca2. W 1919 roku powrócił do Polski,
by jako ochotnik bronić ojczyzny przed

zalewem bolszewickim.
Po krótkim epizodzie
pracy w polskim MSZ
(1921) powrócił do Krakowa, by na UJ pod
kierunkiem prof. Stanisława Wędkiewicza
doktoryzować się na
podstawie dysertacji Alfred de Vigny. Z historii
pesymizmu religijnego3
(1922). Odtąd poświęcił
się całkowicie rusycystyce, co egzemplifikuje
habilitacja u slawisty,
przez ponad 20 lat związanego z UJ, prof. Mariana Zdziechowskiego
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
(Aleksander Puszkin. Studia do historii
literatury rosyjskiej, Kraków 1926)4.
W latach 20. XX wieku w organizowanym przez prof. Kazimierza Nitscha
Studium Słowiańskim UJ podjęto starania
o utworzenie tam katedry historii literatury
rosyjskiej, na którą naturalnym i jedynym
kandydatem był właśnie Lednicki, zaakceptowany w 1926 roku, po uzyskaniu samodzielności naukowej, przez Radę Wydziału
Filozoficznego UJ. Opory co do nominacji
wywołane względami natury politycznej
spowodowały, że katedra powstała dopiero
w 1928 roku, a 10 stycznia roku następnego
profesor nadzwyczajny Wacław Lednicki
zainaugurował jej działalność wykładem
Kompozycja „Anny Kareniny”5.
W oczekiwaniu na profesurę na UJ
Lednicki prowadził, w latach 1926–1928,
wykłady na Wolnym Uniwersytecie
w Brukseli, obejmując tam katedrę literatur słowiańskich6. Z uczelnią w Belgii
miał złączyć swe naukowe losy na lat
kilkanaście. W latach 1930–1933 przebywał w Brukseli, za zezwoleniem polskich
władz – na UJ był urlopowany, zachowując katedrę. Odtąd aż do wybuchu wojny
dwukrotnie w ciągu roku akademickiego
wyjeżdżał do Brukseli na parotygodniowe cykle wykładów. I właśnie tam, a nie
w Krakowie, wykształcił wybitnego ucz-

Prof. Wacław Lednicki

nia, polonistę, prof. Claude’a Backvisa7.
W stolicy Belgii wykładał po raz ostatni
w 1940 roku. Wcześniej, w latach 30.,
był prezesem Polskiego Towarzystwa dla
Badań Europy Wschodniej i Bliskiego
Wschodu i redagował 17 tomów Prac,
które Towarzystwo zdążyło wydać przed
wojną. Od 1937 roku prof. Wacław Lednicki był członkiem korespondentem PAU.
Informacja ta jest o tyle istotna, że profesor
UJ należał do ścisłego grona osób restytuujących działalność Akademii – w okresie
hitlerowskiej okupacji w Polsce – na drugiej półkuli. Warto pamiętać, że profesor
pozostawił bogatą bibliotekę prywatną
i przekazał ją w darze Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu. Skompletował także
pokaźny księgozbiór tematyczny na
Uczelni, który był po wojnie ważnym
atrybutem naukowym tworzącej się od
nowa krakowskiej rusycystyki uniwersyteckiej.
Noc okupacji hitlerowskiej zastała
Lednickiego w Krakowie. Szczęśliwie
uniknął aresztowania przez Niemców
i na wiosnę 1940 roku podjął udaną próbę
przedostania się do Belgii8, na swój drugi
macierzysty uniwersytet. Lecz tam pozostał tylko do momentu opanowania kraju
przez Niemców, co nastąpiło w maju 1940.
Stamtąd, via Lizbona, udał się do USA.
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W Stanach Zjednoczonych rusycysta
szybko znalazł satysfakcjonującą pracę
naukową: jeszcze w 1940 roku zakontraktowany został na słynny Uniwersytet
Harvarda w Cambridge (Massachusetts).
W roku następnym podjął się trudu wykładania, nie rezygnując z Harvardu,
także w nowojorskiej Ecole des Hautes
Etudes (Columbia University). Swe
pedagogiczne dzieło kontynuował jako
wykładowca przez cztery lata – okres
pobytu w Nowej Anglii. Działał także
w organizacjach polonijnych i polskich.
Ukoronowaniem działalności społecznej
Lednickiego był udział w 1942 roku przy
odtworzeniu na emigracji Polskiej Akademii Umiejętności – jako Polish Institute
of Arts and Sciences of America (PIASA)
(Polski Instytut Nauk i Sztuk, Polski
Instytut Naukowy w Ameryce)9. Współzakładał amerykańską kontynuatorkę
PAU – po likwidacji jej w kraju przez
okupanta – z luminarzami polskiej nauki
i kultury: Bronisławem Malinowskim
(studia, doktorat UJ, UL, Yale), Oskarem
Haleckim (studia, doktorat, habilitacja
UJ), Rafałem Taubenschlagiem (UJ), Janem Kucharzewskim (UW), Henrykiem
Arctowskim (UJK, Smithsonian Institution10) i Janem Lechoniem. Warto zauważyć, że wśród siedmiu założycieli polskiej
placówki naukowej w Ameryce czterech
koryfeuszy polskiej nauki wywodziło się
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1944 roku prof. Lednicki objął
obowiązki profesora slawistyki w Berkeley, gdzie w latach 1949–1950 oraz
1952–1958 był kierownikiem wydziału
slawistyki. W 1947 roku Wolny Uniwersytet w Brukseli docenił pierwszego polskiego akademickiego rusycystę wyborem
na honorowego profesora.
Od 1944 roku życie i działalność
naukową prof. Wacława Lednicki prowadził w Kalifornii11. 18 lat pracował
w Berkeley, aż do przejścia na emeryturę
w roku 1962.
Jego następcą został noblista, Czesław
Miłosz. Początkowo jako visiting lecturer,
by w późniejszym czasie otrzymać tzw.
tenure (polski odpowiednik profesora
zwyczajnego).
Wiosną 1960 roku autor Zniewolonego
umysłu otrzymał od dziekana Wydziału
Literatur Słowiańskich Uniwersytetu
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Kalifornijskiego w Berkeley, slawisty i językoznawcy prof. Francisa J. Whitfielda
(męża Polki, Celiny), propozycję objęcia
wykładów. Miłosz wahał się – z wykształcenia był przecież prawnikiem, ponad
ćwierć wieku po studiach. Do przyjęcia
propozycji bardzo zachęcał Miłosza
Jerzy Giedroyć12, będąc przekonanym,
że stanowisko profesora zapewni poecie
godne miejsce w świecie akademickim.
Istotną rolę w zainteresowaniu i ściągnięciu Miłosza do Kalifornii odegrał też
profesor slawistyki Harvardu, absolwent
UJ, historyk literatury i dyplomata Wiktor
Weintraub13. Miłosz przyjął wyzwanie
i w jesieni 1960 roku rozpoczął zmagania
z nieznaną mu dotychczas materią. Lecz
nim zaistniał w charakterze wykładowcy,
zasięgał rad polskiego profesora Berkeley.
Prosił Lednickiego o wskazówki na temat
amerykańskiego życia akademickiego,
które było mu obce – o przekazanie „drobnej cząstki swego doświadczenia”, tej
cząstki, „która nadaje się do przekazania
w słowach”14.
Marek Kornat, stypendysta Fundacji
Kościuszkowskiej, odnalazł latem 2008
roku w Archiwum Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku list Czesława
Miłosza kierowany do prof. Wacława Lednickiego z prośbą o rady doświadczonego
pedagoga przed przystąpieniem do pracy
wykładowcy uniwersyteckiego przez poetę. Miłosz, przygotowując się do nowego
zajęcia, artykułował w korespondencji
z Lednickim: Zadaję sobie pytanie, co
najlepszego mogę dać studentom, co leży
w zakresie moich możliwości15.
Lednicki, mimo że nie stworzył
szkoły naukowej, zajmuje ważne miejsce
w dziejach polskiej nauki. Jego dorobek,
osiągnięcia i ustalenia naukowe w dziedzinie rusycystyki są wartością trwałą
i zachowują do dziś swą aktualność.
Wacław Lednicki postanowił utrwalić
swe bogate życie w Pamiętnikach zamierzonych na 4 tomy. Zdołano wydać tylko
dwa (jeden już po śmierci autora, w 1963
i 1967 roku w Londynie). Niestety, narrację swej historii doprowadził w nich tylko
do 1918 roku. I właśnie spostrzeżenia
zawarte w Pamiętnikach Lednickiego
posłużyły Miłoszowi w ilustracji i analizie
via katedra trudnych stosunków polsko-rosyjskich, [...] zbyt złożonych, by można

je sprowadzić – zgodnie z narodową mitologią – do dialektyki kata i ofiary.
Profesor Wacław Lednicki zmarł po
krótkiej chorobie w październiku 1967
roku16. Jego dorobek naukowy obejmuje
223 pozycje w kilku językach17. Grób profesora znajduje się w Nowym Jorku, gdzie
spoczywa obok swej siostry, wybitnej
rzeźbiarki Maryli Szczyt-Lednickiej.

Janusz Fedirko

1

Piłsudski w liście do Aleksandra Lednickiego skierował
m.in. następujące słowa: Działalność Pańska czasu wojny
znajdzie sprawiedliwą i słuszną ocenę w przyszłości.
2
Wacław był sekretarzem Przedstawicielstwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Moskwie, którym kierował
jego ojciec.
3
Wyd. w Krakowie.
4
Lednicki uchodził za wybitnego puszkinologa; zob.
R. Łużny, Wacław Lednicki jako badacz Puszkina, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 17, 1970.
5
Wówczas to, jak zauważył prof. Wiktor Jakubowski, wykazał się od razu jako znakomity prelegent, pierwszorzędny
znawca literatury rosyjskiej, a zarazem literatur zachodnioeuropejskich, w szczególności francuskiej. Przekonania
liberalno-konserwatywne Lednickiego, wyraźnie określające jego postawę polityczną, przejawiały się często w jego
pracach naukowych, które przynosiły cenne rezultaty interpretacyjne i erudycyjne. Za: W. Jakubowski, Droga życiowa
Wacława Lednickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 17, 1970.
6
Nb. finansowaną przez rząd RP.
7
Prof. Claude Backvis (1910–1998), polonista i słowianofil,
autor m.in. dwutomowej Panoramy poezji polskiej okresu
renesansu i baroku w Polsce, Szkiców o kulturze staropolskiej, Słowacki a dziedzictwo baroku.
8
Wg Marka Kornata było to w jesieni 1939 roku. Zob.
M. Kornat, „Właściwie to nie poezja mnie interesuje...”,
„Zeszyty Literackie”, nr 112 (4), 2010.
9
Na liście członków Instytutu było lub jest ponad 1500
osób, m.in. Zbigniew Brzeziński, Stanisław Skrowaczewski, Aleksander Wolszczan oraz nobliści: Roald Hoffmann, Czesław Miłosz i Frank Wilczek.
10
Smithsonian Institution – największy na świecie kompleks muzeów, a także ośrodków badawczo-edukacyjnych, w zbiorach posiada ponad 142 miliony eksponatów,
a kanclerzem SI jest z urzędu prezes Sądu Najwyższego
USA.
11
W 1959 roku prof. Lednicki odwiedził Polskę, na UJ miał
gościnny wykład w końcu września w sali posiedzeń
Rady Wydziału Filologicznego.
12
Zob. J. Giedroyć, C. Miłosz, Listy 1952–1963, oprac.
i wstęp M. Kornat, Warszawa 2008.
13
Zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
14
M. Kornat, „Właściwie...”, op.cit.
15
C. Miłosz, List do prof. Wacława Lednickiego, „Zeszyty
Literackie”, nr 112 (4), 2010.
16
W. Jakubowski podaje dwie różne daty dzienne śmierci
W. Lednickiego: 29 X 1969 w cytowanej pozycji, a w biogramie w PSB – 20 X 1967. Zob. W. Jakubowski, Lednicki
Wacław (1891–1967), PSB, t. XVI, Wrocław–Warszawa–
–Kraków 1971.
17
Lista publikacji Lednickiego zob. Bibliografia prac Wacława Lednickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 17, 1970.

CZESŁAW MIŁOSZ NA ZNAKU KSIĄŻKOWYM
E

kslibrisy dedykowane Czesławowi
Miłoszowi, z nim związane i jemu poświęcone zacząłem wyodrębniać w swojej
kolekcji przed 2000 rokiem, kiedy, w ramach
przygotowań do pełnienia przez Kraków
funkcji stolicy kulturalnej Europy, miał się
odbyć rok honorujący laureatów literackiej
Nagrody Nobla. Kolekcję uzupełniłem
w 2004 roku znakami in memoriam, wyko-

nanymi po śmierci polskiego noblisty, a rok
bieżący, rok 100. rocznicy jego urodzin,
umożliwił kolejne powiększenie zbioru.
Liczy on obecnie około 200 znaków. Całość
obejrzeć będzie można na wystawie w Galerii Ekslibrisu Domu Kultury Podgórze
w Krakowie w sierpniu br., natomiast wybrane znaki zaprezentowane zostały w maju na
wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej.

Jakub Stańda, offset, 2004

Roman Mucha, linoryt, 1997

Poniżej kilka ekslibrisów wykonanych
dla Czesława Miłosza (kiedy jeszcze
był z nami), in memoriam, oraz znaków
z motywami noblisty, inspirowanych jego
twórczością, biografią, wykonanych dla
osób interesujących się twórczością, życiem i dorobkiem poety.

Andrzej Znamirowski

Oksana Skorobogach (Ukraina),
technika komputerowa, 2011

Czesław Woś, akwaforta, 2011
Jerzy Napieracz, światłodruk, 2011

Zbigniew Strzałkowski, technika własna, 2011

Marlene Neumann (Niemcy), akwaforta i akwatinta, 2011
Małgorzata Wyka, linoryt i technika komputerowa, 2011
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ZBUDUJMY WSPÓLNIE
PANTEON NARODOWY
L

iczne grono przedstawicieli środowiska krakowskiej kultury,
sztuki i nauki oraz władz administracyjnych i samorządowych Krakowa i województwa małopolskiego w podpisanym
26 stycznia 2010 liście intencyjnym uznało kontynuację idei
zachowania w Krakowie Panteonu Narodowego – miejsca
spoczynku twórców sztuki, kultury i nauki – za historyczną
powinność i społeczne zobowiązanie. Następstwem tego listu
stała się inicjatywa środowiska krakowskich uczelni publicznych
powołania wspólnie Fundacji Panteon Narodowy.
Celem Fundacji, założonej 31 maja 2010 przez 11 krakowskich uczelni wspartych decyzjami swoich senatów: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii
Muzycznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rolniczego,
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Polską Akademię
Umiejętności i Archidiecezję Krakowską – jest budowa trzeciej
części krakowskiego Panteonu przy kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie oraz realizacja programu szeroko rozumianej
edukacji humanistycznej i wychowania patriotycznego.
Wolą organizatorów jest, aby pierwsza część planowanej na
wiele lat inwestycji została otwarta 27 września 2012 – w 400.
rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi, spoczywającego w jednej
z krypt kościoła św.św. Piotra i Pawła, tworząc symboliczną
więź z grobami zasłużonych na Skałce, powstałymi w 400 lat po
śmierci Jana Długosza, spoczywającego w skałecznej krypcie.
Ogrom wykonanych prac badawczych i projektowych zrealizowanych w minionych miesiącach przez środowisko krakowskich uczelni, a przede wszystkim AGH, UJ i PK, poparcie władz
administracyjnych i samorządowych Krakowa i województwa
małopolskiego oraz instytucji rządowych pozwala sądzić, że
projekt zrealizowany zostanie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie trwają intensywne prace archeologiczne
finansowane, między innymi, przez Urząd Miasta Krakowa
i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Aby uzyskać dodatkowe środki, ale przede wszystkim pozyskać społeczne poparcie i zrozumienie dla wagi tego nadzwyczajnego narodowego projektu, przygotowana została emisja trzech
specjalnych „cegiełek”: złotych – w liczbie 400 sztuk, wartości
500 złotych każda, srebrnych – 4000 sztuk, wartość 50 złotych,
oraz brązowych – 40 000 sztuk, o wartości 5 złotych.
Każdy nabywca jednej z cegiełek, jeśli tylko wyrazi wolę,
znajdzie się na zamieszczonej na stronie internetowej Fundacji
liście darczyńców na rzecz Panteonu Narodowego, a w dniu
otwarcia Panteonu zostanie wpisany do specjalnej Księgi dobrodziejów budowy Panteonu Narodowego.
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Cegiełka złota

Cegiełka srebrna

Cegiełka brązowa

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu cegiełek
można znaleźć na stronie: www.panteonnarodowy.pl

IMPRESSIONES

CRACOVIA 3D
J

ednym z obszarów działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
od kilku lat jest praca nad stworzeniem wirtualnego obrazu miasta w postaci cyfrowej
rekonstrukcji. Od 5 maja do 14 sierpnia
br. w Pałacu pod Krzysztofory, głównej
siedzibie Muzeum Historycznego przy
Rynku Głównym 35, można oglądać wystawę Cracovia 3D. Rekonstrukcje cyfrowe
historycznej zabudowy Krakowa. Została
ona przygotowana w oparciu o materiał,
który jest efektem prac systematycznie
prowadzonych przez wieloosobowy zespół
specjalistów od 2004 roku.
Tematem ekspozycji jest założenie
urbanistyczne i dawna zabudowa Krakowa. Ilustrują go rekonstrukcje wybranych
zespołów budowli i pojedynczych obiektów
architektury miasta, opracowane w postaci
wirtualnych modeli przestrzennych. Obraz
uzyskany za pomocą techniki 3D (trójwymiarowego modelowania) odtwarza,
opierając się na materiale historycznym,
stan Krakowa i dawnych miast sąsiadujących – Kazimierza i Kleparza wraz z przedmieściami, jurydykami i wsiami – z połowy
XVII wieku oraz ewolucję zabudowy
krakowskiego Rynku na w okresie od XIII
do XVIII wieku.
Nazwa miasta w języku łacińskim w tytule wystawy nawiązuje do tradycji panoramicznych widoków z objaśniającymi opisami umieszczanymi w polu przedstawienia.
Z ich twórcami łączył nas podobny cel:

Rekonstrukcja zespołu miejskiego Krakowa, Kazimierza i Kleparza z około połowy XVII wieku; widok
z lotu ptaka od południowego zachodu. Widok jest rekonstrukcją stanu aglomeracji w szczytowym
okresie urbanistycznego rozwoju w okresie nowożytnym. Skalą i gęstością zabudowy murowanej
Kraków dominował nad Kazimierzem, położonym pomiędzy odnogami Wisły tworzącymi wyspę (od
strony południowowschodniej) i Kleparzem (od północy). Obwód zamykały mury obronne, łączące
miasto z Wawelem. Od zachodu z Krakowem sąsiadowało przedmieście Garbary, od wschodu Wał
Krakowski (przedmieście św. Mikołaja), a od południowego wschodu w stronę Kazimierza rozciągało
się przedmieście Stradom. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; nadzór wykonawczy
i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński

odtworzenia wyglądu miasta. Przykładów,
do których się odwołujemy, dostarczają
liczne panoramy Krakowa, wydawane
przez cały okres nowożytny. Najbliższą
relację stanowi panorama Krakowa wykonana według rysunków nieustalonego
autora z lat 1603–1605, zamieszczona
w dziele Civitates orbis terrarum w 1617
roku. Widok ten w znaczący sposób inspirował do stworzenia rekonstrukcji Krakowa
i stanowił ważne, choć nie wyłączne, źródło
ikonograficzne.
Ekspozycja składa się z dwóch części.
Tematem pierwszej jest rekonstrukcja
architektoniczno-urbanistyczna całego zespołu miejskiego Krakowa z połowy XVII
wieku, która odtwarza stan zurbanizowania
obszaru aglomeracji i wygląd budynków
w okresie poprzedzającym dwuletnią okupację szwedzką miasta w latach 1655–1657.
Skutki działań wojennych spowodowały
istotne uszkodzenia zabudowy, zarów-

no świeckiej, jak i sakralnej, a także
przyczyniły się do trwałych zmian
w jej planie i intensywności, zwłaszcza
w obszarze poza linią murów obronnych
Krakowa.
W ramach opracowania odtworzone
zostały warunki terenu z jego wszystkimi
istotnymi cechami. Zróżnicowane pod
względem rozmiarów, form i funkcji
budowle zrekonstruowano w postaci
brył odzwierciedlających ich zewnętrzne
kształty. W tej części wystawy zaprezentowane są, w postaci wydruków, obrazy uzyskane przy użyciu techniki komputerowej,
zgrupowane według tematów: urbanistyka,
architektura sakralna Krakowa i fortyfikacje.
W koncepcji wystawy postawiono akcent
na pokazanie obecnie nieistniejących obiektów i zespołów architektury lub tych, które
zachowały się w stanie przekształconym.
Ich modele cyfrowe powstały na podstawie
analizy różnorodnych źródeł – material-

Wielka panorama Krakowa, Kleparza i Kazimierza wraz z przedmieściami. Rekonstrukcja według stanu z około połowy XVII wieku, widok od północnego zachodu. Zakres przedstawionego widoku jest analogiczny do anonimowej panoramy Krakowa z lat 1603–1605, opublikowanej w wydawnictwie Civitates orbis
terrarum w 1617 roku. Obejmuje, od lewej, miasto Kleparz, Kraków, zabudowę Wawelu z zamkiem królewskim i katedrą. Na pierwszym planie zabudowa
przedmieścia Garbary, jurydyki Smoleńsk i częściowo wsi Zwierzyniec. W głębi miasto Kazimierz z przedmieściem Stradom oraz Wzgórze Lasoty. Panorama
opracowana cyfrowo na podstawie odtworzonej topograﬁi terenu i zrekonstruowanego stanu zabudowy. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński
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Zabudowa centrum Krakowa z kościołem Mariackim i ratuszem – fragment panoramy miasta. Rekonstrukcja według stanu z około połowy XVII wieku, od strony północno-zachodniej. Na pierwszym planie
widoczna zrekonstruowana zabudowa przedmieścia Garbary, z kościołem Nawiedzenia NMP na Piasku
i klasztorem karmelitów trzewiczkowych. W głębi mury obronne z Bramą Szewską. Pośrodku widoczny
ratusz z wieżą zwieńczoną wysokim hełmem. Wśród zabudowy wyróżniają się kościoły (od lewej): św.
Szczepana, Wniebowzięcia NMP (Mariacki), św. Trójcy (dominikanów), św. Anny (obok zabudowania
kolegiów uniwersyteckich) i Wszystkich Świętych. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński

nych pozostałości, ikonografii, obejmującej
zarówno widoki, jak i mapy, oraz opisów, ze
szczególnym uwzględnieniem dokumentów
archiwalnych. Niektóre wizualizacje celowo zostały umieszczone na współczesnym
planie Krakowa, aby w ten sposób ułatwić
oglądającemu lokalizację i identyfikację
określonych elementów zabudowy.
Głównym akcentem tej części ekspozycji jest dużych rozmiarów panorama opracowana jako rekonstrukcja widoku zespołu
Krakowa, Kleparza i Kazimierza według
stanu z połowy XVII wieku. Towarzyszy
jej (w postaci powiększenia) pierwowzór:
widok Krakowa od północnego zachodu według rysunków z lat 1603–1605.
Oznakowanie i opisanie w analogiczny
sposób obiektów w panoramie zachęca do
porównań.
Na wystawie szczegółowo pokazane
zostały rekonstrukcje fortyfikacji Krakowa. W modelu wirtualnym odtworzono je
zgodnie ze stanem z połowy XVII wieku,
gdy system obronny miasta tworzyły mury
właściwe, przedmurze i fosa otaczająca
pierścień fortyfikacji. Ciąg murów umacniały sytuowane w pewnych odstępach
baszty, z których każda była ukształtowana
odmiennie, a dostęp do miasta umożliwiały bramy, rozbudowane poprzez dodanie
przedbramia, tak zwanej szyi. Ważnym
uzupełnieniem obwarowań był Barbakan i,
dodane najpóźniej, w XVI wieku, trzy basteje przy zewnętrznym pierścieniu murów,
na odcinku południowo-wschodnim. Istotną

76

ALMA MATER nr 137–138

część systemu obronnego stanowiły fosy.
Rekonstrukcja wyglądu baszt oparta została
na ikonografii pochodzącej z czasu przed
ich rozebraniem w XIX wieku. Kluczowe
znaczenie dla wykonania rekonstrukcji
całego obwodu miały rezultaty badań archeologicznych.
Z uwagi jej na wyjątkowe znaczenie
w dawnej przestrzeni miasta osobno zaprezentowano temat architektury sakralnej. Zrekonstruowane zgodnie ze stanem
z około połowy XVII wieku kościoły
i klasztory zostały pokazane w wyborze.
W tym czasie w obszarze zespołu miej-

skiego czynnych było ponad pięćdziesiąt
kościołów, spośród których znaczna liczba
związana była z obecnością i działalnością
licznych zakonów. Odtworzony w rekonstrukcji stan miasta w połowie XVII wieku
uwzględnia formy świątyń, w większości
gotyckich, zgodnie z rozpoznaną fazą ich
przekształceń i uzupełnień nowożytnych
oraz pierwsze budowle wczesnobarokowe.
W ekspozycji szczególnie wyeksponowano
kościoły nieistniejące oraz te, które w późniejszym czasie zostały przebudowane
i uzyskały nowe formy. Przykładami mogą
być gotyckie kościoły św.św. Michała
i Stanisława na Skałce, św. Floriana lub
kościół św. Szczepana z otaczającą zabudową jezuicką.
W drugiej części ekspozycji pokazano
rekonstrukcje odnoszące się do przemian
architektonicznych krakowskiego Rynku,
następujących w ciągu sześciu stuleci, od
średniowiecza do końca okresu nowożytnego. Prezentacja uwzględnia ewolucję
budynków od najwcześniejszych lat funkcjonowania placu, wytyczonego w następstwie lokacji w 1257 roku, od kiedy Rynek
stopniowo zaczął zapełniać się zabudową
zmieniającą się w miarę potrzeb rozwijającego się handlu w mieście, do końca
XVIII wieku. W jego części środkowej
usytuowane były pierwsze murowane
budynki handlowe, interpretowane jako
najstarsze kramy, wzmiankowane w dokumencie lokacyjnym Bolesława Wstydliwego (przetrwały około stulecia), oraz
późniejsze Sukiennice i Kramy Bogate.
Najstarszą murowaną budowlą z okresu
przedlokacyjnego włączoną w obręb placu

Fragment zachodniego odcinka murów z furtą św. Anny i Bramą Szewską. Rekonstrukcja według stanu
z około połowy XVII wieku, widok od strony południowo-zachodniej. Widok obejmuje odcinek murów
i kolejno: furtę św. Anny z wieżą bramną rusznikarzy, basztę nożowników oraz Bramę Szewską z przedbramiem i z wieżą bramną białoskórników. Za kurtyną murów widoczny fragmentarycznie dach kościoła
św. Anny. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński

był kościół św. Wojciecha zajmujący rejon południowo-wschodniego narożnika.
W rejonie północno-wschodnim istniał
już w czasie formowania Rynku romański
kościół Mariacki (od 1220). Po zachodniej stronie placu wzniesiono murowaną
siedzibę miejskiej władzy, czyli ratusz.
Nieco później, w południowo-wschodniej
części wybudowano dwie wagi miejskie.
W ten sposób już w XIV wieku ustalony
został schemat rozplanowania Rynku,
który przetrwał przez kolejne kilkaset lat.
Wkładem następnych stuleci był rozwój
i przekształcenia wymienionych budowli.
Z czterech stron Rynek otoczyła zabudowa mieszkalna, rzutem wpisana w siatkę
wyznaczonych lokacyjnych działek.
W znacznym stopniu murowana już w XIV
wieku, rozwijała się, osiągając przeciętnie trzy kondygnacje już w XV wieku.
Niektóre kamienice były przekształcane
w reprezentacyjne siedziby patrycjuszowskie (w XVI wieku) i magnackie (w XVII
i XVIII wieku).
Uwzględniając możliwości, jakie dało
stosunkowo dobre rozpoznanie historii i kolejnych etapów kształtowania się zabudowy
w tej części miasta oraz relatywnie obszernej ikonografii, rekonstrukcje zabudowy
rynkowej opracowane są bardziej szczegółowo niż dla innych obszarów. Dla potrzeb
ekspozycyjnych zostały przygotowane

Kościół św.św. Michała Archanioła i Stanisława na Skałce z klasztorem paulinów. Rekonstrukcja według
stanu z około połowy XVII wieku, widok z lotu pTaka od strony wschodniej. Gotycki kościół ufundował
król Kazimierz Wielki w XIV wieku, następnie Jan Długosz, kanonik wawelski, w XV wieku sprowadził
zakon paulinów, rozbudował kościół i wzniósł klasztor. Rekonstruowany kościół, o trudnej do ustalenia
chronologii, był niewielki, prawdopodobnie jednonawowy (lub dwunawowy) z trójbocznie zamkniętym
prezbiterium, w którym, być może, włączono relikt romańskiej rotundy. Sąsiadował bezpośrednio z południowym i zachodnim odcinkiem murów kazimierskich. Kościół zburzono (1733), wznosząc na jego
miejscu (1733–1742) obecny, późnobarokowy. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński

wizualizacje obrazujące zasięg i kształt
zabudowy Rynku w czterech fazach: z XIV,

XV, XVII i XVIII wieku. Najwięcej uwagi
poświęcono najważniejszym budowlom.
Najdokładniej opracowano
i zrekonstruowano etapy
przemian krakowskiego ratusza, Sukiennic i kościoła
Mariackiego. Osobne miejsce poświęcono ewolucji
kamienic otaczających główny plac miasta i zabudowy
handlowej. Wystawę uzupełniają makiety Rynku z końca
XVIII wieku i wybranych
budowli rynkowych oraz
działający model urządzenia
dawnego rurmusa (wieży
ciśnień).
Ekspozycji urządzonej
w przeważającym stopniu
za pomocą druków wielkoformatowych towarzyszą animacje komputerowe
i projekcje filmów. Z pierwRynek krakowski według stanu z drugiej połowy XV wieku. Rekonstrukcja zabudowy, widok z lotu ptaka, od strony południowej. Odtworzono wygląd gmachu gotyckich Sukiennic, wzniesiony w drugiej połowie lub pod koniec XIV wieku. Po szą częścią wystawy koich wschodniej stronie zrekonstruowano cztery podłużne budynki Kramów Bogatych, ustawione w dwóch rzędach. W ich responduje film Cracovia
sąsiedztwie znajdowała się Mała Waga, w okazałym budynku ze szczytem i piętrem nadwieszonym na kroksztynach, z po- A.D. 1650, przedstawiający
czątku XV wieku, i Wielka Waga. Ratusz, przebudowany około połowy stulecia, wyróżniał się wieżą zwieńczoną wysokim
miasto w szczytowej fahełmem gotyckim. Kościół św. Wojciecha trwał w formach romańskich, podczas gdy nad Rynkiem dominował, ukształtowany ostatecznie w XV wieku, dwuwieżowy gotycki kościół Mariacki. Przyrynkowa zabudowa mieszkalna (zrekonstruowana zie urbanistycznego i arhipotetycznie) liczyła w tym czasie średnio trzy kondygnacje. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; nadzór chitektonicznego rozwoju,
wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński
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Rynek krakowski według stanu z około połowy XVII wieku. Widok z lotu ptaka od strony południowo-zachodniej. W XVII wieku plac niemal szczelnie wypełniała
zabudowa handlowa, a jej najbardziej okazały element stanowiły murowane Sukiennice z manierystyczną dekoracją (po 1555 roku). Sąsiadowały z nimi od
strony wschodniej Kramy Bogate, a od zachodniej jatki szewskie. Po zachodniej stronie, oddzielnie, stały drewniane jatki śledziowe. W otoczeniu kościoła Mariackiego znajdował się cmentarz, zamknięty murem z bramkami. Do gotyckiego gmachu właściwego ratusza przylegał dobudowany (1561–1563) i ukształtowany ostatecznie w XVII wieku, zwieńczony attyką obszerny spichlerz miejski. Obie wagi miejskie reprezentowały stan po przebudowie w XVI wieku – Mała
Waga z attyką w stylu rodzimego renesansu. Waga Wielka otrzymała być może zdobiący szczyty manierystyczny detal. Wokół głównego rynku znajdowały się
najbardziej okazałe kamienice, niektóre w ciągu XVI i XVII wieku przekształcone w rezydencje magnackie. Ze zbiorów Muzeum Historyczne Miasta Krakowa;
nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr Opaliński

Rekonstrukcja budynku Małej Wagi według stanu z około połowy XV wieku i po przebudowie pod koniec
XVI wieku. Budynek na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, ze szczytami wieńczącymi ściany krótszych
boków i nakryty dwuspadowym dachem, zbudowano być może pod koniec XIV wieku, a ukończono na
początku XV wieku. W rezultacie przebudowy z końca XVI wieku budynek otrzymał wieńczącą attykę. Ze
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; nadzór wykonawczy i opracowanie graﬁczne: Piotr
Opaliński
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przypadającej na połowę XVII wieku.
Wykonana z użyciem wirtualnych modeli
opowieść filmowa prowadzi widza po
najważniejszych miejscach ówczesnego
zespołu miejskiego Krakowa. Jako dodatek specjalny do wystawy włączona
została projekcja Cracovia. Origo, który
jest fabularyzowaną animacją filmową zrealizowaną w technice cyfrowej,
opowiadającą w krótkich sekwencjach
o kształtowaniu się krakowskiego zespołu
osadniczego i początkach Krakowa do
najazdu Mongołów w 1241 roku.
Zakres prezentacji nie wyczerpuje
wszystkich aspektów urbanistyki i architektury Krakowa. Stanowi wybór zagadnień
opracowanych w ramach prac podejmowanych przez Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa i pogrupowanych według określonych tematów. Na wystawie zaprezentowano zaledwie wybór opracowań wykonanych
w ramach tych prac. Są one kontynuowane.
Na koniec pozostaje wyrazić nadzieję, że
wystawa zostanie przyjęta z zainteresowaniem i doczeka się kolejnych edycji.

Marta Marek

kurator wystawy

MIĘDZY KRAKOWEM A NORYMBERGĄ

A. Wojnar
A. Wojnar

Pierwsza z prawej komisarz wystawy Lucyna Bełtowska

Zoltán Gyalókay (drugi z prawej) podczas wernisażu

A. Wojnar

Wystawę otworzył dyrektor Muzeum UJ prof. Stanisław Waltoś i Konsul
Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisánsky (pierwszy
z lewej)

A. Wojnar

Mistrz Paweł z Lewoczy i jego miasto – to tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum UJ Collegium Maius w dniach 7–27
kwietnia br. zorganizowanej we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej.
Miasto Lewocza – perła architektury średniowiecznej znajduje się we wschodniej Słowacji. Przez kilka wieków była
stolicą Spisza. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest późnogotycki drewniany ołtarz św. Jakuba dłuta Mistrza Pawła,
jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy w Europie Środkowej tego okresu. Właśnie w Lewoczy prowadził warsztat,
w którym powstały najcenniejsze ołtarze spiskich kościołów.
Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja książki Zoltána Gyalókayego Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza, między
Krakowem a Norymbergą – pierwsze ujęcie tematu w języku polskim. Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa DodoEditor, a jej publikacja została dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność Wydziału Historycznego UJ.

Fragment ekspozycji

Paweł z Lewoczy

D

ane archiwalne na temat poszczególnych etapów budowy ołtarza głównego
w kościele św. Jakuba Starszego w Lewoczy,
a także wzmianki o jego twórcy Pauli sculptoris (tak zapisano jego imię w łacińskim
tekście jednego z epitafiów tegoż kościoła), zachowały się w bardzo małej ilości.
Analiza dzieł związanych z twórczością
tego rzeźbiarza wskazuje na to, że mógł
on pochodzić ze Spisza i tam też spędzić

pierwsze lata nauki jako uczeń w którymś
z miejscowych warsztatów. O spiskich korzeniach jego sztuki świadczy najpełniej sam
ołtarz główny w kościele św. Jakuba, który
z pewnością nie jest dziełem stylowo obcym
w tamtym regionie. Ten „zadomowiony”
na Spiszu styl późnego gotyku miał jednak
jedno z najważniejszych swoich źródeł
w mieście królów polskich. Tu, w Krakowie,
działał w ostatniej ćwierci XV wieku Wit

Stwosz, jeden z najznakomitszych rzeźbiarzy ówczesnej Europy. Szybko zakorzeniony
„krakowski” styl Stwosza w czasie, gdy nasz
snycerz rozpoczął swoją działalność, był już
naturalnym składnikiem spiskiej tradycji,
która razem z nowszymi doświadczeniami,
przywiezionymi z późniejszych podróży,
„tzw. wędrówki czeladniczej”, mogła
kształtować oblicze twórczości późniejszego
mistrza – Pawła z Lewoczy.
ALMA MATER nr 137–138
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Š. Péchy

Kwestia krakowskiego etapu kształcenia
Pawła jest w dalszym ciągu niejasna i wciąż
niedostatecznie opracowana. Dziś zagadnienie oddziaływań rzeźby Stwoszowskiej
z okresu krakowskiego na rzeźbę górnowęgierską wychodzi poza główny nurt badań.

Lewocza, Maria z szafy ołtarza głównego
w kościele św. Jakuba Starszego
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Ołtarz ten jest także wybitnym przykładem powszechnej w średniowieczu
praktyki naśladowania pojedynczych dzieł
lub pewnych schematów kompozycyjnych
we wszystkich dziedzinach sztuki. Są
jednak dzieła w twórczości Pawła z Lewoczy, do których wzorów do dziś nie
udało się jednoznacznie odnaleźć. Takim
dziełem jest, na przykład, centralna figura
szafy ołtarza w Lewoczy, wyróżniająca się
również wielkością rzeźba Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Nie udało się do tej pory
odnaleźć wzoru dla całości rzeźby, jedynie
dla poszczególnych jej fragmentów, twarzy

Š. Péchy

Š. Péchy

Lewocza, szafa ołtarza głównego w kościele
św. Jakuba Starszego

Rozwinięcie tej problematyki umożliwiłoby
jednak odpowiedź na pytania dotyczące
początkowego okresu kształcenia Pawła,
przypadającego przypuszczalnie na ostatnią
dekadę XV wieku. W Krakowie jest to czas
nie tylko ukończenia ołtarza mariackiego,
ale także powstania wielu dzieł powiązanych z mistrzem Witem i jego naśladowcami. Możemy śmiało zakładać, że był to
okres najintensywniejszego oddziaływania
krakowskiego środowiska rzeźbiarskiego na
warsztaty spiskie. Świadczą o tym powstałe
na Spiszu figury lub nawet całe ołtarze
z przełomu XV i XVI wieku. Przykłady
osiągnięć Stwosza były dobrze znane nie
tylko na Spiszu, ale także w wielu miastach
Europy Środkowej, jednak znajomość tak
krakowskiego, jak i norymberskiego okresu
twórczości mistrza cechowała, poza Pawłem
z Lewoczy, tylko krakowskich uczniów
Stwosza.
O głównym ołtarzu kościoła św. Jakuba Starszego w Lewoczy, największym
i jedynym pewnym dziele Pawła z Lewoczy, źródła również mało mówią. W kronice napisanej przez obywatela Lewoczy
Caspara Haina czytamy, że ołtarz w 1508
roku został „pokryty tablicą”. Najprawdopodobniej wpis w tej kronice upamiętnia
postawienie konstrukcji ołtarza, zawierającej, być może, w jakiejś części także
elementy rzeźbione. Mowa jest tu raczej
o samej szafie ołtarzowej, na co wskazuje
wykonany białą kredą zapis daty: 1517 r.,
znajdujący się na tylnej stronie prawego,
nieruchomego skrzydła. Ta data może wyznaczać moment zamontowania nie tylko
tych stałych, ale także ruchomych skrzydeł zawierających rzeźbione i malowane
kwatery. Tezę, według której wzmianka
pod datą 1508 w kronice Haina świadczy
o ukończeniu prac, podjęto w badaniach na
nowo na początku XXI wieku. Niektórzy
z badaczy twierdzą, że dwuletni okres
prac, licząc od chwili pojawienia się Pawła
w Lewoczy do momentu powstania zapisu
we wspomnianej kronice (1506–1508), był
wystarczająco długi, żeby ołtarz mógł stanąć w prezbiterium kościoła – co prawda
bez malowanych kwater na skrzydłach,
ale z gotowym wystrojem rzeźbiarskim.
Osobiście uważam za bardziej prawdopodobną późniejszą datę ukończenia dzieła.
W warsztacie w tych latach powstawały też
inne ołtarze, byłoby więc niewykonalne
tworzenie jednocześnie z tymi dziełami także monumentalnego pentaptyku,
przeznaczonego do głównego kościoła
miasta.

Lewocza, św. Jakub Starszy z szafy ołtarza
głównego w kościele św. Jakuba Starszego

i szat. W sposób indywidualny ujął tu mistrz
Paweł twarz Madonny. Może ponadnaturalny rozmiar dał tu możliwość wyraźniejszego modelowania mięśni twarzy. Szczególnie rzeźbiąc okolice oczu, próbował Paweł
rozbić konwencję, uwypuklając fałdy skóry
tuż nad powieką. Umożliwiło to plastyczne
zaznaczenie wysoko uniesionych brwi,
które nadało odpowiedni wyraz twarzy
monumentalnej figurze, przeznaczonej do
oglądania ze znacznej odległości. Maria
w szafie głównego ołtarza w Lewoczy, podobnie jak i asystujący jej św. Jakub Starszy,
należy do tych dzieł Pawła, w których jego
sztuka wykazuje zrozumienie tajemnicy
geniuszu Stwosza.

B. Kurowska

Większość wzorów, stanowiących
dzisiaj jedyne punkty zaczepienia w badaniach genezy twórczości mistrza Pawła
z Lewoczy, kieruje nas bezpośrednio do
środowiska rzeźbiarskiego Norymbergi
i ogólnie Frankonii, dlatego próba ustalenia
stopnia zależności dzieł Pawła od ich wzorów oraz sposobu odtwarzania przejętych
motywów w figurach ołtarza lewockiego
jest jednym z głównych wątków niniejszej
pracy. Najsilniejsze związki artystyczne
odnajdujemy pomiędzy ołtarzem głównym

Z. Gyalókay

Wydana wiosną tego roku nakładem Studia Wydawniczego Dodo Editor publikacja pod tytułem
Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza. Między
Krakowem a Norymbergą to pierwsze w języku
polskim książkowe ujęcie twórczości wybitnego
spiskiego rzeźbiarza epoki późnego gotyku

w kościele św. Jakuba w Lewoczy a głównym ołtarzem leżącego nieopodal Norymbergi miasta Schwabach. Paweł obficie korzystał z poszczególnych motywów, które
oferowała bogata dekoracja rzeźbiarska
ołtarza w Schwabach. Taka koncentracja
dużej liczby wzorów w jednym dziele,
a także wierność, z którą Paweł odtwarzał
je w swoich figurach, była możliwa tylko
jeśli miał on możliwość ich bezpośredniego
studiowania na miejscu. Paweł mógł przebywać w warsztacie już od lat 1503–1504,
a nawet jeśli opuścił go niebawem, mógł już
zabrać ze sobą własne doświadczenia czy
szkice, na których utrwalił poszczególne
rozwiązania, charakterystyczne dla figur
tego ołtarza.
Początki własnego warsztatu Pawła
wiążą się z miastem Lewocza. Wielka
liczba dzieł na Spiszu nosi cechy jego
twórczości, co pozwala nam przypuszczać, że przybywając do miasta, Paweł
natrafił na pewną niszę, a Spisz i Lewocza
dały mu możliwość zrealizowania planów
związanych z samodzielną pracownią rzeźbiarską. Pierwsze z jego dzieł powstawały
jednocześnie z budową ołtarza głównego
w lewockim kościele św. Jakuba Starszego.
Działalność warsztatu rozciągała się jednak
w czasie aż do końca lat 30. XVI wieku,

Schwabach, Maria z szafy ołtarza głównego
w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Marcina

wytwarzając ołtarze, które zachowane do
dziś należą do najcenniejszych skarbów
kościołów Spisza oraz sąsiadujących z nim
regionów Słowacji.

Zoltán Gyalókay

Lewocza, widok miasta
ALMA MATER nr 137–138
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KSIĄŻĘ ADAM KAZIMIERZ CZARTORYSKI
U BARDEJOWSKICH WÓD
L

eżące w północnej części Królestwa
Węgierskiego, w tzw. Górnych Węgrzech (Felvidék, dziś: Słowacja), miasteczko Bártfa (dziś: słowacki Bardejov,
polska nazwa: Bardejów) jest oddalone
od Krakowa o około 170 kilometrów.
Pierwsza wzmianka o tym położonym
nad rzeką Toplą (Topľa) u południowych
podnóży Beskidu Niskiego miasteczku
pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku.
Niezwykle ciekawe są jego dzieje. Już
w XII wieku polscy cystersi założyli tam
klasztor, a dzięki położeniu na szlaku
handlowym prowadzącym z Półwyspu
Bałkańskiego do Polski i na Ruś miasto
rozwijało się bardzo szybko (w 1367 roku
zostało podniesione do rangi wolnego miasta królewskiego, posiadało prawo składu).
Już w XVI wieku działała tu pierwsza na
Węgrzech biblioteka publiczna, powstały
dwie drukarnie.
W oddalonym od centrum o około
sześć kilometrów uzdrowisku Bártfafürdő
(dziś: Bardejovské Kúpele) już od XV
wieku zaczęto leczniczo wykorzystywać
okoliczne źródła mineralne. Warto dodać,
że pierwsza pisana wzmianka o tym miejscu pochodzi już z roku 1247, z czasów
panowania króla Béli IV (1235–1270).
Szczególnie ważnym okresem dla Bardejowa były wieki XVIII i XIX, kiedy to
nastąpiło ożywienie stosunków między
wielonarodowościową Rzeczypospolitą
i równie wielonarodowościowymi Węgrami. Szczególnie silnie przejawiało się ono
w szerokich kręgach magnackich. Wielką
rolę w procesie rozwoju kontaktów polsko-węgierskich odegrało właśnie uzdrowisko
w Bártfa – Bártfafürdő, dokąd udawali się
magnaci z wielu stron Europy (kurort ten
zyskał sławę dzięki Polakowi, Tomaszowi Lisickiemu, który w początkach XIX
wieku właśnie tam powrócił do zdrowia).
W Bártfa przebywali wielcy XIX wieku,
między innymi Maria Luiza Habsburg,
późniejsza żona Napoleona, car Aleksander I, żona cesarza Franciszka Józefa I El-
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Książę Adam Kazimierz Czartoryski

żbieta (Sissi). Polską magnaterię reprezentował przede wszystkim książę Adam
Kazimierz Czartoryski, a także literat
i polityk Kajetan Koźmian (1771–1856),
pisarz, poeta i działacz polityczny Julian
Ursyn Niemcewicz (1757–1841), działacz
i pisarz polityczny ksiądz Stanisław Staszic (1755–1826).
Warto poświęcić więcej miejsca postaci księcia Adama i jego związkom

ALMA MATER nr 137–138
Bardejowskie Kupele – sanatorium

z Bardejowem. Książę Adam Kazimierz
Joachim Ambroży Marek Czartoryski
urodził się 1 grudnia 1734 w Gdańsku,
a zmarł 19 marca 1823 w Sieniawie. Jego
prochy zostały złożone w podziemiach
warszawskiego kościoła Świętego Krzyża.
Był synem Augusta Aleksandra Czartoryskiego i Marii Zofii z domu Sieniawskiej
(primo voto Denhoffowa), od 1761 roku
mężem Izabeli z Flemingów. Miał sześcioro dzieci, między innymi Adama Jerzego,
Konstantego Adama Aleksandra i Marię
Annę. Dynastyczny tytuł książęcy rodziny
Czartoryskich został potwierdzony w Polsce i na Litwie w roku 1569, a na Węgrzech
w 1442 i 1808 roku (Czartoryski’s Genealogy Page), choć pojawia się również rok
1805, a nawet 1788.
Był generałem ziem podolskich (1758–
–1794), przedstawicielem obozu reform,
członkiem Familii, a nawet przez krótki
czas jej kandydatem na króla Polski.
Sprawował funkcję komendanta Szkoły
Rycerskiej, dla której w 1774 roku napisał
Katechizm kadecki. Piastował urząd marszałka sejmu (od 7 maja do 23 czerwca
1764), a w roku 1812 był marszałkiem
sejmu nadzwyczajnego. W latach 1773–
–1780 zasiadał jako członek w Komisji
Edukacji Narodowej, w której, między
innymi, zajmował się sprawą wychowania

dziewcząt. Od 1788 roku posłował na Sejm
Czteroletni, był zwolennikiem Konstytucji
3 maja. Był również jednym z fundatorów obserwatorium astronomicznego na
Biskupiej Górce w Gdańsku, które założone zostało w 1781 roku przez Nataniela
Mateusza Wolfa, notabene nadwornego
lekarza Czartoryskich. Nadano księciu
wiele znaczących odznaczeń, między
innymi Order Orła Białego (1764), Order
Świętego Stanisława (1765), a także carski
Order Świętej Anny oraz rosyjski Order
św. Andrzeja.
Jak pisze Helena Waniczkówna w Polskim Słowniku Biograficznym (t. IV, z. 3,
s. 251), Do tego „najmilszego kawalera
XVIII w.”, władającego niemal wszystkimi językami europejskimi, nie mówiąc
o starożytnych, garnęli się najchętniej nie
tylko Polacy, ale również cudzoziemcy,
którzy wyrażali się o nim z największym
uznaniem. Pasjonowały go języki obce,
a przede wszystkim mało znane, takie jak
języki Wschodu i język węgierski. Książę
znał język turecki i z zapałem uczył się
języka węgierskiego.
Jan Reychman, polski historyk, orientalista i hungarysta (1910–1975), w artyku-

Bardejowskie Kupele na starej pocztówce

le Z dziejów orientalizmu doby oświecenia:
Adam K. Czartoryski, Karol Reviczky i William Jones („Przegląd Orientalistyczny”,
nr 4, 1958), pisał: Gdy po latach, w czasie
swych podróży bardiowskich nawiąże
książę bliższe stosunki z wieloma przedstawicielami życia umysłowego Górnych

Rynek w Bardejowie

Węgier i przystąpi [...] do nauki języka
węgierskiego, czy język ów przypomni mu
dawną naukę języka tureckiego? Czy przy
zapoznawaniu się z językiem węgierskim
nasuną mu się uwagi na temat zbieżności
morfologicznych czy leksykalnych obu
języków?

ALMA MATER nr 137–138
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Bardejów –
domy przy Rynku

Węgierski literat, bojownik o język
narodowy i literaturę w języku ojczystym
József Dessewffy (1771–1843), który również bywał w Bártfa, podarował księciu
egzemplarz gramatyki węgierskiej, tak
zwanej debreczyńskiej Magyar grammatika mellyet készített Debreczenbenn
egy Magyar Társaság wydanej w Béts
w 1795 roku (obecnie książka ta znajduje
się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich
w Krakowie). Dessewffy wspomina też
księcia w wydanych w roku 1818 Bártfai
levelek (Listy z Bardiowa).
O tym, że książę znał język węgierski,
świadczą zapiski dokonane jego ręką w zeszycie zatytułowanym Gramatyka węgierska
(obecnie także w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie) oraz wspomniana
wcześniej gramatyka debreczyńska. Wiele
rozmawiał po węgiersku w Bártfa.
O pobytach księcia Adama w tym
mieście i uzdrowisku pisze Helena Waniczkówna: W pierwszych latach po rozbiorach [książę] spędzał czas między Puławami, Sieniawą, Krakowem, Wiedniem
i Bardiowem, który zawdzięczał księciu
swój rozwój i gdzie Czartoryski zwykł był
przebywać w lecie w licznym gronie znajomych Polaków i Węgrów. Stałe i zażyłe
stosunki Czartoryskiego z magnaterią węgierską, której synowie wychowywali się
także w „szkole puławskiej”, sprawiły, że
w r. 1805 nadano mu indygenat węgierski
wraz z tytułem i godnością magnata korony
św. Szczepana [św. Stefana]. W r. 1808
dziękował mu palatyn węgierski za dar
pieniężny na założenie akademii woj-
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skowej Katonai Ludovika Akadémia na
Węgrzech (Polski Słownik Biograficzny,
t. IV, z. 3, s. 255). Natomiast Leon Dembowski, uczestnik książęcych podróży
i naoczny ich świadek, wspomina owe
wyprawy w swoich pamiętnikach Moje
wspomnienia (Petersburg 1898). Opisywana przez niego podróż do Bártfafürdő
miała miejsce w roku 1799, trwała dwa
miesiące, rozpoczęła się w maju, a chociaż
z Sieniawy do Bardyowa szosą na Łańcut,
Pilzno, Duklę, zaledwie jest 30 mil – my
jednak jechaliśmy wężykowato, wstępując
od Annasza do Kajfasza i wszędzie bawiąc
przynajmniej dzień jeden [...]. Książę za
sobą ciągnął cały szereg, nie mówię służby,
ale obywatelskiej asystencyi, która do sta
przeszło powozów wynosiła. [...] Skoro
cała ta kawalkata z żonami i dziećmi do
Bardyowa przybyła, kłopot był nie mały,
[...] trudno było pomieścić tyle gości, którzy jak szarańcza nagle spadli. Część taboru musiała w mieście szukać schronienia,
pomogli też Węgrzy i magistrat miasta.
Spędzono robotników, zwieziono materyał
i w kilka dni zapełniła się dolina rodzajem
namiotów, deskami krytych, w których, gdy
je przystrojono, kobiercami wybito i umeblowano, było nawet wygodnie.
Na wieść o przyjeździe tak znamienitych i licznych gości do Bardejowa
zaraz zjechał teatr niemiecki ze sztukami
historycznymi. Wieczorami odbywały
się w uzdrowisku festyny, wspaniałe
bale, na które zjeżdżały panie węgierskie
z córkami. Książę bardzo dbał o swoich
towarzyszy – kuracjuszy. Nie zgodził się

na to, by jeden z festynów, który miała
uświetnić illuminacyja, odbył się po
zmroku. Argumentował to w następujący
sposób: Pijecie wody, kąpiecie się, więc
zaziębić się łatwo.
A na koniec opisu Leon Dembowski
pyta: Dla czego książę wybrał wody
Bardyowskie, gdzie żadnych wygód nie
było, nie wiem, ale Węgrzy wzięli to dobrodusznie za dowód osobistej dla nich atencyi. [...] Magistrat w czarnych węgierskich
strojach oczekiwał przy wodach. Książę
po węgiersku bogato ubrany, językiem ich
przemawiał, co ich radością ujęło.
Warto dodać, że średniowieczny
w charakterze i urokliwy rynek bardejowski został wpisany w roku 2000 na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
UNESCO.

Małgorzata Stós
starszy wykładowca
Katedra Filologii Węgierskiej UJ

Wiadomości o Bardejowie pochodzą z:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bardiów
http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=9991
http://przewodnik.onet.pl/europa/slowacja/miasta/
bardejow,1,26899,miejsce.html
http://www.futpy.com/pl/node/1754
Fragmenty tekstu pochodzą z artykułu mojego autorstwa:
Książę Adam Kazimierz Czartoryski i jego własnoręcznie
napisana „Gramatyka węgierska”, „Teka Puławska”, nr 1
(11), 2009, s. 98–117.
Zdjęcia Bardejowa: M. i A. Stós
Zdjęcie księcia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kazimierz_Czartoryski
Zdjęcie-pocztówka stara z Bardejowskich Kupeli:
http://www.centrum.pogranicze.sejny.pl/img/pocztowki/
910f_m.jpg

OBRAZY MALOWANE NATURĄ
U

kryty Kraków ujawniony: świat krzemionki i wiązek Słońca (A Hidden
Kraków Revealed) – to tytuł wystawy niezwykłych fotografii prof. Douglasa Zooka
z Uniwersytetu w Bostonie. Wernisaż zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński
przy współudziale Urzędu Miasta Krakowa
odbył się 11 czerwca br. w holu Auditorium
Maximum w Krakowie.
Na 31 fotografiach autor przedstawił,
niezauważalny przez nas na co dzień,
Kraków... odbity w szybach okiennych.

Profesor, spacerując po ulicach i zaułkach
Krakowa o różnych porach dnia, zachwycił się „obrazami na szkle”, ale nie tymi
malowanymi – zachwycał się odbiciami
liści, drzew, kwiatów, kopuł kościołów,
zmieniającymi się w zależności od kąta

padania światła, od siły wiatru, od intensywności oświetlenia. Swoje odczucia
z tych wędrówek i fascynacji miastem
opisał w przygotowanym na wystawę
folderze: – Odkrywam tajemniczy i często
poetycki świat głosem natury zapisany
w szybach okiennych. Mamy na co dzień
możliwość ujrzenia odbicia w szybie. Nie
przywiązujemy jednak do tego zjawiska
większej wagi, ponieważ nie widzimy w nim
nic szczególnego. Nieustannie zmieniające
się kąty padania wiązek światła, powodują
że tańczą one w powietrzu, nadając
kształty otoczeniu. Akceptujemy je
i przyswajamy. To właśnie w czarującym, cudownym mieście Krakowie
uświadomiłem sobie, że szyba okienna, miejsce, w którym szkło kwarcowe
spotyka się z wiązką światła, może
stać się natchnieniem dla poetów...
Oglądając fotografie Douglasa
Zooka, podczas otwarcia wystawy
oświetlone naturalnym światłem
wpadającym przez oszklony sufit,
można było poczuć magię tych naturą
malowanych obrazów – nieostrych,
w ciepłych pastelowych kolorach
przypominających obrazy impresjonistów.
Nastrój stwarzała również doskonale dobrana przez autora muzyka jazzowa.
Profesor Douglas Zook jest biologiem,
znanym naukowcem, wykładowcą ekologii
globalnej w Uniwersytecie Bostońskim
w USA. Uświadamia zagrożenia cywilizacyjne dla przyrody i Ziemi, mobilizując
ludzkość do ochrony przyrody i planety.
Brał udział w naukowych wyprawach do
zagrożonych lasów deszczowych regionu Tuputini-Yasuni w Amazonii
i Nowej Zelandii, organizował
i prowadził ponad 400 konferencji
dla nauczycieli w sześciu krajach
na temat znaczenia mikroorganizmów, wygłosił ponad 100 wykładów z zakresu ekologii, mikrobiologii i symbiozy w renomowanych
uniwersytetach świata. Tytuł doktora uzyskał w Clark University
w USA, prowadząc badania nad
endosymbiotycznym pochodzeniem plastydów na Uniwersytecie
w Tybindze w Niemczech.

Prof. Douglas Zook

Współpracuje z Zespołem Interakcji
Roślin z Mikroorganizmami prowadzonym
przez prof. Katarzynę Turnau z Instytutu
Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku jako stypendysta
Fundacji Fulbrighta przebywał w Krakowie
prawie pół roku. W tym czasie, poza pracą
naukową, wykładami dla doktorantów,
odkrywał piękno Krakowa. Jego fascynacja
miastem przejawia się w fotografiach, które
przedstawił na prezentowanej wystawie.
Kraków jest tym miejscem, do którego Douglas Zook wraz z żoną Marią wracają. – To
niezwykłe miasto – podkreślają oboje.
Obecny pobyt wiąże się z organizacją
w Krakowie w 2011 roku Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Symbiozy
(International Symbiosis Society – ISS),
którego profesor jest wiceprezydentem.

Elżbieta Kuta

profesor w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin
Instytutu Botaniki UJ

Galerię fotografii prof. Douglasa Zooka
można obejrzeć w internecie na stronie:
www.douglaszookphotography.com
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sfera pracy twórczej sprawiła, że
już jako dziecko
sama próbowałam szyć, malować, haftować,
robić na drutach
czy na szydełku
– opowiada Maria
Sidor.
W dorosłym
życiu na rozwijanie zdolności
plastycznych jednak zawsze brakowało jej czasu.
Przełomowy w tej
kwestii okazał się Autorka wystawy Maria Sidor (pierwsza z prawej) z konserwatorami zabytków UJ
dopiero rok 1999. Anną Korczyńską i dr. Andrzejem Gaczołem
W „Poradniku Domowym” przeczytała Spod jej pędzla wyszło także kilka portreartykuł o modernizacji domu. Autor tekstu tów abstrakcyjnych. Ostatnio jednak najprzekonywał, że starym wnętrzom można chętniej maluje architekturę – krakowską
nadać nowy charakter na przykład poprzez i sandomierską. Trzykrotnie podjęła wypomalowanie kolorowymi farbami szkla- zwanie, by przenieść na płótno Collegium
nych drzwi, ścianek działowych, wazonów Novum, dwukrotnie dziedziniec Collegium
czy filiżanek.
Maius. Teraz kończy pracę nad dziedzińcem
– Zaintrygowana ciekawymi pomy- Kolegium Nowodworskiego.
słami dziennikarza już następnego dnia
Czas na malowanie znajduje spontaw sklepie plastycznym kupiłam zestaw nicznie, najczęściej wieczorem, po go„małego malarza” do szkła i porcelany dzinie 20. Swoje obrazy chętnie rozdaje
i... zaczęłam malować. Najpierw kubki, znajomym. W domu zostają tylko te najpotem flakony i filiżanki. Sporo z nich w po- bardziej ulubione. – Od 2001 roku sporo
staci prezentów trafiło w ręce znajomych. obrazków powędrowało do znajomych.
Widząc, jak wielką radość daje mi nowa Kilka znajduje się za granicą. W samym
pasja, moi przyjaciele, Ania Korczyńska Uniwersytecie na ścianach różnych pokoi
i Tomek Węcławowicz, namówili mnie, i gabinetów znajduje się ich około 50
abym spróbowała malować również na – wyznaje autorka.
papierze i na płótnie. Podarowali mi nawet
Na wystawie w klubie Convivium
odpowiednie książki.
Maria Sidor zaprezentowała swoje prace
Na pierwszych obrazkach Marii Sidor szerszej publiczności po raz pierwszy,
pojawiły się kwiaty, potem zafascynowały z pewnością jednak nie po raz ostatni.
ją pejzaże, woda i niesamowite zjawiska.
RPM
A. Wojnar

Po modernizacji klubu Convivium
znajdującego się na parterze Collegium
Novum urzeczywistnienia doczekał się
pomysł, poddany kilka lat temu przez prof.
Stanisława Waltosia i dr. Włodzimierza
Kiszę: by w miejscu tym organizować
autorskie wystawy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, których pasją stało
się malarstwo.
Projekt spotkał się z życzliwym
przyjęciem społeczności akademickiej,
a został zrealizowany dzięki zaangażowaniu Anny Korczyńskiej, dr. Andrzeja Gaczoła – konserwatorów zabytków UJ przy
współpracy Adama Styrylskiego – ajenta
Convivium. Pierwszą wystawę można było
otworzyć już w listopadzie 2010 roku. Zaprezentowane na niej zostały prace malarskie
Marii Sidor, na co dzień kierującej biurem
kanclerza UJ.
W kameralnej przestrzeni wystawienniczej klubu Convivium do 14 stycznia 2011
można było zobaczyć zalewie kilkanaście
z ponad 300 namalowanych przez nią
obrazów. Ich tematyka jest różna: kwiaty,
przyroda, pejzaż, architektura…
Autorka podkreśla, że niebagatelny
wpływ na rozwój jej malarskiej pasji miały
tradycje rodzinne. – Dziadek od strony
mamy był krawcem dworskim, szył przepiękne kostiumy. Zmysł artystyczny miała
także mama, która nie tylko pięknie szyła,
ale również malowała. Moja rodzina pochodzi z miejscowości Połomia, położonej
20 kilometrów od Rzeszowa, gdzie tradycją
było, zwłaszcza przed świętami, ozdabianie
okien bibułowymi firankami. Mama tworzyła
z nich prawdziwe arcydzieła, wzbogacając
misternie wykonane wycinanki wspaniałymi
malunkami kwiatów, najczęściej róż, maków
lub lilii. Z kolei mój chrzestny ojciec rzeźbił
w drewnie szopki. Panująca w domu atmo-

Bohaterem drugiej ekspozycji zorganizowanej w klubie Convivium był Tadeusz Żuk,
który przez wiele lat pracował jako renowator
zabytkowych mebli w Muzeum UJ.
Komisarze wystawy, dr Andrzej Gaczoł
i Anna Korczyńska, podzielili jego prace na
dwie grupy. W pierwszej odsłonie, prezentowanej od lutego do kwietnia 2011 roku, można
było oglądać wykonane przez Tadeusza Żuka
kopie obrazów o tematyce hippicznej, między innymi Czwórki Józefa Chełmońskiego.
W drugiej natomiast, trwającej od kwietnia
do końca maja, pokazane zostały pejzaże
w malarstwie polskim.

Red.

M. Rdzanek

PEJZAŻE W MALARSTWIE POLSKIM

Tadeusz Żuk na tle swoich obrazów

KWIATY PEŁNE PULSUJĄCYCH ODBIĆ

Autorka wystawy Irena Lorenc (w środku z różą) podczas wernisażu

Do końca lipca 2011 roku będzie
można oglądać pierwszą część wystawy
obrazów Ireny Lorenc, absolwentki Wydziału Prawa UJ, obecnie pełniącej funkcję
kierownika Działu Inwentaryzacji Ciągłej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka
od 2004 roku jest członkiem nieformalnej grupy artystycznej Amarant. Maluje
kwiaty i pejzaże, posługując się pastelami
i farbami olejnymi. Jej prace można także
zobaczyć w internecie na stronie www.
irenalorenc.pl.tl
– Irena Lorenc w charakterystyczny
dla siebie sposób buduje strukturę obrazu
przez nakładanie kolejnych warstw farby
i koloru. Zdecydowane ruchy szpachlą i efekty przenikającego się koloru
w kolejnych warstwach wprowadzają w jej
malarstwo – pełne poezji i niedomówień
– tajemnicę. Pejzaże i kwiaty w technice
olejnej pełne są miotającego się światła
i pulsujących odbić. [...] Jej prace koncentrują się wokół malarstwa monochromatycznego i strukturalnego – czytamy na
stronie internetowej autorki.
W pierwszej odsłonie wystawy zaprezentowane zostały obrazy Ireny Lorenc
przedstawiające kwiaty, w drugiej, której
otwarcie planowane jest na październik
2011, będzie można zobaczyć namalowane
przez nią pejzaże.

RPM
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przy ul. Jodłowej 13, a także w Instytucie
Zoologii przy ul. Ingardena (dawniej ul.
Karasia) oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.
Od maja 1990 roku prowadzi działalność
gastronomiczną w Paderevianum. A od

A. Wojnar

o remoncie i modernizacji uniwersytecki klub Convivium, mieszczący się
na parterze Collegium Novum, nie tylko
zmienił wystrój, ale przede wszystkim zyskał nowe funkcje. Zdecydowany podział

Pokój profesorski

88

października 2010 zawiaduje także bufetem na PWST.
Zadowolone z jego pracy władze
Uczelni w 2005 roku zaproponowały mu
również prowadzenie klubu Convivium.
Adam Styrylski sprawdza się przy
organizacji wielu uczelnianych przedsięwzięć, między innymi zapewniając
catering na większość imprez odbywających się w Collegium Novum, a także
w Collegium Maius, Pałacu Larischa czy
A. Wojnar

na dwie odrębne części sprawił, że znalazła
się tam kameralna restauracja, przeznaczona wyłącznie dla profesorów (tzw. pokój
profesorski), oraz wyjątkowa przestrzeń
wystawiennicza, gdzie w otoczeniu sztuki
posiłek może zjeść każdy.
Convivium w sposób szczególny wpisane jest w życie Uniwersytetu. To właśnie
tu od wielu już lat odbywają się różne uroczystości, jak choćby te, których bohaterami stają się obchodzący swoje jubileusze
pracownicy UJ czy dopiero wypromowani
doktorzy. Zdarza się także, że obie sale
wynajmowane są na kameralne uroczystości rodzinne profesorów, na przykład
chrzciny czy komunie. Wielu pracowników korzysta też z możliwości zamawiania
tam potraw na wynos. Dodatkową atrakcją
jest to, że wymyślność posiłków zależy od
pomysłów zamawiającego.
Osobą od ponad ośmiu lat odpowiedzialną za Convivium, a zwłaszcza za
część gastronomiczną, jest Adam Styrylski. Z Uniwersytetem Jagiellońskim
związany jest już od ponad 20 lat. Początkowo wspólnie z Tadeuszem Sztuką
prowadził bufet w hotelu w Przegorzałach

Auditorium Maximum. Jego potrawy serwowane były również podczas kilku uniwersyteckich majówek, organizowanych
na terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ, w tym także tej ostatniej, w której
uczestniczyło ponad 1200 osób. – Staram
się sprostać każdemu wyzwaniu. Przyznaję
jednak, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie
wsparcie mojej żony Anny, dla której praca
w gastronomii stała się pasją – podkreśla
pan Adam. – Na co dzień zatrudniam piętnaście osób, ale podczas przygotowywania
cateringu na większe imprezy wynajmuję
dodatkowych kucharzy. Najważniejsza jest
dobra organizacja. Ale z tym nigdy nie
miałem problemu.
Zanim Adam Styrylski w 1989 roku
rozpoczął działalność gastronomiczną,
pracował w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych, a w latach 1979–1989
prowadził koło PTTK, organizując tam,
między innymi, wycieczki w góry czy
wyjazdy na narty.
– Bardzo cenię sobie to, że przygotowując catering na uniwersyteckie
uroczystości, mam możliwość poznania
wiele wyjątkowych osób. A szczególnie
cenne jest dla mnie, kiedy słyszę od nich
dobre słowa.
Klub Convivium będzie czynny do
końca lipca br. W sierpniu zostanie zamknięty na wakacyjną przerwę. Działalność wznowi 1 września br. Natomiast
punkt gastronomiczny w Paderevianum
będzie otwarty do 20 lipca.
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Adam Styrylski (z lewej) w sali zielonej klubu Convivium
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olejne spotkanie sieci IRUN (International Research Universities
Network) odbyło się na Uniwersytecie
w Barcelonie w dniach 12–13 maja 2011.
Zgromadziło przedstawicieli 10 uczelni
będących członkami sieci IRUN: rektorów, prorektorów, przedstawicieli działów
współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz biur karier. Przedstawicielami
UJ byli: prorektor ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania, dr Maria Kantor z Działu
Współpracy Międzynarodowej i Agnieszka Dudziak z Biura Karier.
12 maja swoje sesje robocze miały grupy komunikacji oraz, po raz pierwszy, grupa przedstawicieli biur karier. Sprawy poruszane przez pierwszą grupę obejmowały
zagadnienia promocji i informacji o IRUN
(Newsletter i prezentacje w PowerPoint,
programu ambasadorów studenckich, linki
do portalu Facebook i Linkedin), możliwości współpracy organizacji studenckich,
sieci IRUN na tle innych europejskich sieci
uniwersyteckich oraz przygotowania jubileuszowego spotkania IRUN w Krakowie
w 2012 roku. Przedstawiciele biur karier
z Uniwersytetów w Glasgow, Münster,
Nijmegen, Duisburg-Essen i Krakowie
dyskutowali o problemach rynków pracy,
różnic kulturowych, schematów aplikacyjnych czy polityki informacyjnej. Grupa
ta postanowiła zbadać możliwości nakręcenia krótkich filmów o rynkach pracy
w poszczególnych krajach.
Tego samego dnia spotkali się także
przedstawiciele działów współpracy międzynarodowej uniwersytetów należących

CONVENTIONES

SPOTKANIE SIECI IRUN W BARCELONIE

Spotkanie rektorów i przedstawicieli działów współpracy

do IRUN. Powitali w swoim gronie Katję
Cerjak z Uniwersytetu w Lubljanie, która
na spotkaniu następnego dnia w Barcelonie podpisała deklarację przystąpienia
tego uniwersytetu do IRUN. Tematem
spotkania były działania sieci w latach
2011–2012: letnie seminaria, program excellence, konferencja kobiet-profesorów,
podwójne doktoraty oraz wymiana kadry
akademickiej.
Dzień 13 maja wypełniły spotkania
rektorów i przedstawicieli działów współpracy międzynarodowej oraz zwiedzanie
kampusów Uniwersytetu w Barcelonie.
Tegoroczne spotkanie rektorów IRUN
było szczególnie ważne, gdyż w jego trakcie rektor Uniwersytetu w Lubljanie prof.
Radovan Pejovnik podpisał kartę IRUN,
przez co Uniwersytet w Lubljanie stał się
10. członkiem IRUN. Komitet Sterujący
IRUN nadal rozważa możliwość zaproUczestnicy spotkania
przed pawilonem Gaudiego

szenia do współpracy uniwersytetu ze
Skandynawii. Tematem strategicznym
spotkania rektorów była Doskonałość
w programach studiów uniwersyteckich
wszystkich cykli. Wprowadzenia w ten
temat dokonali prof. Sebastian Kortmann, rektor Uniwersytetu Radbaud
w Nijmegen, oraz prof. Alessandra
Viviani, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Sienie.
Po południu wszyscy uczestnicy spotkania IRUN pojechali na nowy kampus
Uniwersytetu w Barcelonie (Barcelona
Knowledge Campus). Pierwszym, niezwykle interesującym obiektem były
pawilony (Finca Güell), zaprojektowane przez Antonio Gaudiego w latach
1884–1887 dla rodziny Güell, ze sławną
żelazną bramą przedstawiającą smoka,
które obecnie są częścią Uniwersytetu.
Drugim zwiedzanym obiektem był Wydział Chemii i Fizyki. Warto dodać, że UJ
właśnie przystąpił do projektu Erasmus
Mundus – Euro-Russian Academic Network, który koordynuje Wydział Chemii
Uniwersytetu w Barcelonie.
Spotkanie IRUN w Barcelonie ukazało
konkretne efekty współpracy uniwersytetów z ośmiu krajów europejskich, jak
również potencjał działań w dziedzinie
wymiany kadry i studentów oraz inicjowania wspólnych projektów badawczych.

Maria Kantor

pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej,
koordynator współpracy UJ
z uniwersytetami w Niemczech
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conego wieloma filmami i rysunkami.
Słuchacze mieli okazję poznać na licznych przykładach podstawy teorii potoku
Ricciego.
Wśród słuchaczy byli między innymi
rektor UJ prof. Karol Musioł, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
prof. Stefan Jackowski oraz wielu matematyków z krakowskich (i nie tylko) uczelni. Organizacją wykładu zajmowali się
profesorowie Zbigniew Błocki i Wiesław
Pawłucki z Krakowa oraz prof. Stanisław
Janeczko z Warszawy.
Pozostaje żywić nadzieję, że coroczny
wykład poświęcony pamięci prof. Stanisława Łojasiewicza na stałe wpisze się
w kalendarz imprez Instytutu Matematyki
UJ, a studenci i pracownicy będą mieli
okazję słuchać wystąpień kolejnych wyjątkowych gości.

A. Pałka

maja w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ odbyła się
już druga edycja wykładu poświęconego
pamięci wybitnego krakowskiego matematyka prof. Stanisława Łojasiewicza.
W tym roku zaproszonym wykładowcą
był prof. Richard Hamilton z Uniwersytetu
Columbia (USA). Profesor Hamilton jest
jednym z najwybitniejszych współczesnych geometrów. Jednym z jego najbardziej znanych osiągnięć jest zdefiniowanie
tzw. potoku Ricciego i nakreślenie programu badawczego z nim związanego. Jak
wiadomo, pełna realizacja tego programu
(przez Grigorija Perelmana) doprowadziła do rozwiązania słynnej hipotezy
Poincarego.
Wykład nosił tytuł The Ricci Flow in
Lower Dimensions i był adresowany do
szerokiej publiczności. Profesor Hamilton
znany jest jako znakomity mówca, co też
potwierdził podczas wykładu wzboga-

Prof. Richard Hamilton

Sławomir Dinew

adiunkt w Instytucie Matematyki

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM
GENERALNYM
N

ieczęsto zdarzają się takie wizyty
jak ta, która miała miejsce 16 maja
br. w Collegium Wróblewskiego. Otóż
w Sali Refektarz odbyło się spotkanie z
Niilo Jääskinenem – rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Fin zaprezentował licznie
przybyłym słuchaczom referat zatytułowany The Advocate General at the Court of
the EU. Już sam temat wystąpienia brzmi
ciekawie, a co dopiero gdy wygłasza je
osoba najbardziej do tego predestynowana
z racji pełnionej funkcji!
Niilo Jääskinen jest jednym z ośmiu
rzeczników przy Trybunale Sprawiedliwości. Jego rola polega na sporządzaniu
opinii w sprawach zawisłych przed Try-
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bunałem w Luksemburgu,
zanim zapadnie wyrok.
Choć opinie adwokatów
Przemawiają (od lewej) prof. Stanisław Biernat i Niilo Jääskinen
generalnych nie są wiążące, to ich pozycja jest niekwestionowana. a także dzięki Alicji Sikorze, absolwentce
Wielokroć są pomocą dla sędziów Trybu- Wydziału Prawa i Administracji UJ, która
nału przy podejmowaniu ważnych decyzji. będąc referendarzem w Trybunale na co dzień
Warto odnotować, że pod względem liczby współpracuje z rzecznikiem generalnym Trysporządzonych opinii nasz gość jest najak- bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Możliwość wysłuchania na żywo znatywniejszym i najsprawniejszym z rzeczników. Wśród licznych pytań skierowanych nych osób, zadania im pytań, poznania
do Niilo Jääskinena nie mogło zabraknąć ich zdania w interesującej kwestii była,
tych dotyczących jego opinii w związku z zwłaszcza dla studentów, bardzo cennym
polskimi sprawami – OFE (C-271/09) czy doświadczeniem.
Wardyn (C391/09).
Kamil Dobosz
Spotkanie odbyło się dzięki zaangażostudent IV roku prawa i II roku administracji
waniu Katedry Prawa Europejskiego UJ,

W gabinecie rektora UJ

2011 w auli Collegium Novum, wygłosił
wykład The Obama Administration Foreign
Policy. W swym wystąpieniu ambasador
skupił się na problematyce stosunków transatlantyckich, kluczowych z punktu widzenia naszego kraju. Spotkanie poprowadził
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
kierujący jednocześnie Katedrą Amerykanistyki UJ, prof. Andrzej Mania.
Ambasador Feinstein posiada stopień
zawodowy doktora prawa Uniwersytetu
Georgetown oraz magisterium w dziedzinie
nauk politycznych, ale przede wszystkim
bardzo bogate doświadczenie w pracy

w kluczowych amerykańskich ośrodkach
badawczych zajmujących się polityką zagraniczną, takich jak Carnegie Endowment
for International Peace, Council on Foreign
Relations czy Brookings Institution, jak
również w Departamencie Obrony i Departamencie Stanu USA, co dodatkowo zwiększało merytoryczną wartość spotkania.
Wykład ambasadora, a także odpowiedzi na pytania pracowników naukowych oraz bardzo licznie przybyłych na
spotkanie studentów (aula nie zdołała ich
wszystkich pomieścić) dotykały ważnych
aspektów stosunków pomiędzy USA
i Europą (ambasador zwrócił uwagę, że
prezydent Obama, przygotowując się do
dziewiątej podróży do Europy, przebija swoich poprzedników, co świadczy
o wadze, jaką przykłada do stosunków
transatlantyckich), polityki USA w innych
częściach świata czy polityki wewnętrznej
Stanów Zjednoczonych.
Spotkanie oraz wykład ambasadora były
związane z zaplanowaną na 27 i 28 maja
wizytą amerykańskiego prezydenta Baracka
Obamy w Polsce, która to wizyta była ważnym wydarzeniem symbolicznym (prezydent
Obama spotkał się z przywódcami krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także
spotkał się z działaczami opozycji antykomunistycznej), nie przynosząc jednak istotnych

Na wykład ambasadora przybyło liczne grono studentów
i pracowników UJ

Ambasador Lee Feinstein

rozstrzygnięć w stosunkach wzajemnych
(zadeklarowano możliwe złagodzenie reżimu
wizowego, polegające na oparciu wejścia
Polski do programu ruchu bezwizowego na
podstawie nie liczby odmów wydania wiz,
ale liczby osób nielegalnie przedłużających
pobyt w USA, sfinalizowania kwestii pobytu
A. Wojnar

A. Wojnar

mbasador Stanów Zjednoczonych
w Polsce Lee Feinstein podczas
spotkania ze studentami i pracownikami
naukowymi UJ, które odbyło się 16 maja

A. Wojnar

A

A. Wojnar

AMBASADOR USA LEE FEINSTEIN
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Spotkanie w auli Collegium Novum poprowadził
prorektor UJ prof. Andrzej Mania

żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, czy
omówiono – najbardziej chyba obiecujący
– obszar współpracy w dziedzinie energetyki,
szczególnie zaś wydobycia gazu łupkowego). Wizyta oraz ofensywa dyplomatyczna
przed nią były również związane z potrzebą
poprawy wizerunku prezydenta Obamy,
który zaniedbał nieco swoje relacje z Europą
Środkowo-Wschodnią w związku z polityką
poprawy stosunków z Rosją.
Spotkanie w auli Collegium Novum
niewątpliwie należy zaliczyć do udanych,
gdyż pozwoliło zarówno poszerzyć wiedzę
uczestników, dotyczącą merytorycznych
zagadnień amerykańskiej polityki zagranicznej, jak i zrozumieć styl pracy dyplomatów
z najlepszej ligi światowej.

Marcin Grabowski

asystent w Katedrze Historii Dyplomacji
i Polityki Międzynarodowej
ALMA MATER nr 137–138
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A. Wojnar

SPOTKANIE PACJENTÓW
PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO

27 maja 2011 roku w Krakowie odbyło się tradycyjne Spotkanie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego, leczonych w Klinice Hematologii CM UJ. Jak
co roku, pierwsza część spotkania przebiegała w nieformalnej atmosferze w scenerii ogrodu obok budynku Kliniki. Następnie zebrani goście udali się na mszę
świętą do bazyliki oo. Jezuitów (odprawianą przez kardynała Franciszka Macharskiego), gdzie odbył się także koncert muzyki organowej dedykowany przez
pacjentów lekarzom z Kliniki Hematologii. Część oﬁcjalną spotkania stanowiła uroczystość w auli Wyższej Szkoły Filozoﬁczno-Pedagogicznej IGNATIANUM
w Krakowie, gdzie odbył się recital Grzegorza Turnaua.

W

końcu kwietnia 2011 roku zakończył
się remont płyty dziedzińca arkadowego Collegium Maius. Prace, rozpoczęte
wiosną 2010 roku, były częścią projektu
„Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców
i fasady Collegium Maius”, finansowanego
między innymi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Pogarszający się
z roku na rok stan nawierzchni dziedzińca
(ostatni remont wykonano w roku 1985)
ograniczał możliwości wykorzystywania
go do działań o charakterze kulturalnym
oraz stwarzał niebezpieczeństwo dla ruchu
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J. Kozina

DZIEDZINIEC COLLEGIUM MAIUS PO REMONCIE
Remont płyty dziedzińca Collegium Maius UJ

J. Kozina
J. Kozina

Prace remontowe na dziedzińcu Collegium Maius UJ

turystycznego. Zakres prac objął częściową wymianę płyt z piaskowca i marmuru
dębnickiego, wykonanie nowych izolacji
poziomych oraz pełną konserwację studni
i fontanny przyściennej. Przy okazji wykonano, niezwykle ważne ze względów
konserwatorskich, prace nad izolacjami
pionowymi piwnic Collegium Maius oraz
wymieniono kanalizację opadową. Pracom
towarzyszyły badania archeologiczne kierowane przez dr. Dariusza Niemca z Instytutu
Archeologii UJ.
Aktualnie kontynuowane są prace
konserwatorskie fasad Collegium Maius od strony dziedzińca arkadowego.
Fasady i ich kamienne elementy zostały
odczyszczone, uzupełniono wykruszenia
i wykonano zabieg hydrofobizacji. Pracom konserwatorskim poddano również
stolarkę okienno-drzwiową wraz z ozdobnymi kratami. Zakończenie tego etapu
przewidziane jest na lipiec/sierpień 2011.
Warto tutaj zaznaczyć, że pomimo bardzo
inwazyjnego zakresu prac i wiążących się
z nimi utrudnień dziedziniec i ekspozycje
Collegium Maius były przez cały ten okres

J. Kozina

Dziedziniec Collegium Maius UJ po renowacji

Drzewko posadzone w narożu dziedzińca

dostępne dla zwiedzających i społeczności
uniwersyteckiej.
Niestety, względy technologiczne prac
izolacyjnych wymogły konieczność wycięcia ałyczy, zasadzonej w narożu dziedzińca
w 1985 roku. W jej miejsce zasadzono

sprowadzony z Holandii głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) – odmianę
ozdobną Paul’s Scarlett. Mamy nadzieję,
że podobnie jak jego poprzedniczka stanie
się barwnym elementem dziedzińca.

Włodzimierz Kisza
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PRAKTYKA PIELĘGNIARSTWA XXI WIEKU
100

-lecie pielęgniarstwa w Polsce.
Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku to tytuł międzynarodowej
konferencji dydaktyczno-szkoleniowej,
która odbyła się dniach 2–3 czerwca
2011 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedsięwzięcie
zostało zorganizowane przez Instytut
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału

Nauk o Zdrowiu CM UJ pod patronatem
honorowym prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz patronatami minister zdrowia Ewy Kopacz i minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Barbary
Kudryckiej. Współorganizatorami konferencji były Małopolska Izba Pielęgniarek
i Położnych oraz Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie.

Z okazji 100-lecia pielęgniarstwa
w Polsce w budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek,
obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa
i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
CM UJ, przy ulicy Kopernika 25, została
zorganizowana stała ekspozycja o początkach rozwoju zawodowego i kształcenia
pielęgniarek w Krakowie.

Red.

Obrady konferencyjne rozpoczęły się 2 czerwca br. w auli Auditorium Maximum. Sesję naukową otworzył rektor UJ prof. Karol Musioł

Fotografowała Anna Wojnar

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wśród gości znaleźli się m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz oraz dyrektor w departamencie zdrowia i ochrony konsumentów w Komisji Europejskiej Andrzej Ryś. Podczas uroczystości rektor UJ prof. Karol Musioł wręczył osobom zasłużonym
medale Plus Ratio Quam Vis

ZJAZD CHEMIKÓW
Z

jazd Chemików – Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywał
się 21 maja br. na Wydziale Chemii UJ.
Z tej okazji przygotowano sesję naukową
z udziałem prof. Jerzego Vetulaniego, który

wygłosił wykład zatytułowany Chemia
zdobyła mózg. Tegoroczny Zjazd został
zorganizowany w Międzynarodowym Roku
Chemii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie,
stąd uczestnicy Zjazdu mieli okazję oglądnąć

film archiwalny o życiu uczonej oraz zwiedzić wystawę Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła, która została zorganizowana
w Collegium Maius UJ. Zjazd zakończył
tradycyjny Bal Chemika.

Red.

Uczestników Zjazdu powitał w auli Wydziału Chemii rektor UJ prof. Karol Musioł

Wykad prof. Jerzego Vetulaniego zgromadził w auli wielu słuchaczy

Podczas uroczystości dziekan Wydziału Chemii prof. Grażyna Stochel wręczyła rektorowi prof. Karolowi Musiołowi numer specjalny „Alma Mater”
poświęcony chemii
Fotografowała Anna Wojnar
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POSTSCRIPTUM

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
nadane w styczniu, lutym, marcu 2011
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
Doktoraty:
Jadwiga Mączyńska
Krzysztof Kozłowski
Karol Zawiślak
Anna Juryk
Patryk Dziurosz-Serafinowicz
Krzysztof Dyl
Olga Kocaj
Marcin Menkes
Alicja Sikora
Piotr Kukuryk
Anna Karbowicz
Urszula Kosielińska-Grabowska
Michał Nowakowski
Andrzej Rataj
Bartosz Szolc-Nartowski

Małgorzata Kosińska-Zagajewska
Aneta Piech-Klikowicz
Mateusz Skucha

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty:
Łukasz Hajdlik
Zbigniew Łagosz
Magdalena Ruszel
Radosław Strzelecki
Maciej Świeży
Tomasz Poller
Inga Mizdrak
Tomasz Żuradzki

Tytuły profesora:
Krzysztof Sacha
Paweł Moskal
Jacek Dziarmaga
Stanisław Zoła

Habilitacje:
Romuald Piekarski
Alicja Głębocka
Dariusz Niedźwiedzki
Tytuły profesora:
Marta Kudelska
Małgorzata Kossowska
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty:
Maciej Witalis Czech
Lech Frączek
Wojciech Świeboda
Michał Wiśniewski
Anna Krystyna Zając
Grzegorz Siudut
Agnieszka Bakalarz
Katarzyna Jarecka-Stępień
Włodzimierz Mikulicz
Habilitacje:
Barbara Tkaczow
Andrzej Betlej
Marta Kurkowska-Budzan
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty:
Aleksandra Hudymač
Agata Kruszec
Maria Michalik
WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty:
Monika Biesaga
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Habilitacje:
Katarzyna Mroczkowska-Brand
Magdalena Sadlik
Olga Płaszczewska
Andrzej Zawadzki
WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty:
Marcin Witkowski
Habilitacje:
Grzegorz Michałek

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI
Doktoraty:
Anna Gierzkiewicz-Pieniążek
Habilitacje:
Marcin Kozik
WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty:
Jacek Kwiendacz
Marcin Kozieł
Katarzyna Prymula
Piotr Kubisiak
Waldemar Kulig
Joanna Kuncewicz
Joanna Jaworska
Habilitacje:
Zdzisław Kucybała
WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMII
Doktoraty:
Monika Bubka
Maria Pilarska
Michał Stachacz
Katarzyna Werhun
Ewa Śliwińska
Artur Banach
Habilitacje:
Elżbieta Kołaczkowska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty:
Karolina Pietras
Magdalena Tutka-Gwóźdź
Marta Hauschild
Jan Szewczyk

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH
Doktoraty:
Michał Rzepecki
Rafał Kuś
Patrycja Kozub
Jakub Stępień
Habilitacje:
Joanna Dzwończyk
Andrzej Nowosad
WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty:
Henryk Mach
Janusz Ligęza
COLLEGIUM MEDICUM UJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty:
Anna Gawor
Anna Spannbauer
Bartosz Balcerzak
Izabela Chmiel
WYDZIAŁ LEKARSKI
Doktoraty:
Anita Błaut-Szlósarczyk
Tomasz Bochenek
Urszula Czech
Paweł Krzyściak
Agnieszka Sarnecka
Grzegorz Szastak
Katarzyna Szczeklik
Paweł Chomiak
Edyta Dembińska
Agnieszka Klimkowska
Anna Knafel
Katarzyna Marcińska
Bartosz Sobień
Krzysztof Wróbel
Joanna Borowiecka-Kluza
Tomasz Klekawka
Tomasz Tekieli
Barbara Sobiecka
Habilitacje:
Przemysław Tomasik
Jerzy Tomik
Marcin Barczyński
Tomasz Klupa
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty:
Tomasz Wójcik
Natalia Szkaradek
Gniewomir Latacz
Ewa Tomerska-Kowalczyk
Habilitacje:
Tadeusz Librowski
Tytuł profesora:
Lucjan Strękowski

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
29 marca

Gościem rektora K. Musioła był prof.
Włodzimierz Bolecki, wiceprezes zarządu
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Spotkanie związane było z przygotowaniami do
jubileuszu 20-lecia FNP.

1 kwietnia

Rektor K. Musioł wręczył indeksy laureatom
XV Konkursu Wiedzy o UJ. Uroczystość
odbyła się w auli Collegium Novum.
Prorektor S. Biliński spotkał się z przedstawicielami AXA Research Fund. Podczas spotkania
omawiano system finansowania badań naukowych proponowany przez AXA RF oraz udział
pracowników UJ w kolejnych konkursach.

4 kwietnia

Prorektor S. Biliński przyjął delegację z Nigde Universitesi, z rektorem tureckiej uczelni
prof. Adnanem Gorurem na czele.

5 kwietnia

Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu
Atomium Culture Advisory Board, które
odbyło się w Paryżu.

7 kwietnia

Rektor K. Musioł przyjął delegację kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrynczenki,
której przewodniczył rektor prof. Wiktor
Ognewjuk.

8 kwietnia

Rektor K. Musioł i prof. Stanisław Komornicki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie, podpisali porozumienie o współpracy między uczelniami.
W uroczystości uczestniczył również prorektor
A. Mania.

8–9 kwietnia

W Międzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Onkologia – Konstelacje 2011,
zorganizowana przez Klinikę Onkologii
CM UJ kierowaną przez dr. hab. Krzysztofa
Krzemienieckiego. W trakcie konferencji
wystąpiło 12 wybitnych profesorów medycyny związanych z czołowymi na świecie
akademickimi ośrodkami onkologicznymi
z USA, Francji, Niemiec, Belgii, Austrii
i Włoch. Zaprezentowali oni 200 polskim
onkologom najnowocześniejsze, innowacyjne metody terapeutyczne, stworzone
i aplikowane w praktyce klinicznej do walki
z chorobami nowotworowymi.

11 kwietnia

Rektor K. Musioł wziął udział w seminarium
Polskiej Akademii Umiejętności, w ramach
którego prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor
Narodowego Centrum Nauki, wygłosił referat Miejsce polskiej nauki w zmieniającym
się świecie.

12 kwietnia

Rektor K. Musioł przyjął ambasador Australii
Ruth Pierce, która w ramach swojej wizyty
na UJ spotkała się także z grupą studentów
i wygłosiła wykład The 21st Century, the
Century of Asia-Pacific oraz uczestniczyła
w otwarciu wystawy zdjęć krajobrazów
australijskich Mysthic Australia w Instytucie
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.
Rektor K. Musioł przewodniczył spotkaniu
rady wydawniczej publikacji Co badają
naukowcy z UJ, przygotowywanej przez
Centrum Transferu Technologii i Rozwoju
Uniwersytetu.

12–16 kwietnia

Prorektor A. Mania brał udział w EUA Conference in Aarhus.

15 kwietnia

Prorektor S. Biliński spotkał się z dr Cariną
Barth, Associate Program Director w Biurze
Nauki i Inżynierii National Science Foundation. Rozmowa dotyczyła współpracy
UJ z NSF.

15–16 kwietnia

W Zakopanem odbyło się VI Sympozjum
Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej
i Perinatalnej Aktualne problemy perinatologii, zorganizowane przez Klinikę Położnictwa i Perinatologii CM UJ kierowaną przez
prof. Alfreda Reronia. W trakcie spotkania
omawiano medyczne i psychologiczne
aspekty cięcia cesarskiego we współczesnym położnictwie, problematykę diagnostyki prenatalnej i wczesnego porodu.
W Auli im. Bartłomieja Nowodworskiego
przy ul. św. Anny 12 odbyła się I Konferencja
Polskiej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. Konferencja zorganizowana przez
III Katedrę Chirurgii Ogólnej CM UJ kierowaną przez prof. Wojciecha Nowaka. W trakcie
konferencji omawiano tematykę operacji
z zastosowaniem neuromonitoringu jako
nowej, bezpiecznej metody operowania tarczycy, minimalizującej ryzyko uszkodzenia

nerwu krtaniowego. Krakowska klinika jest
czołowym ośrodkiem akademickim w Polsce
wykorzystującym neuromonitoring w operacjach tarczycy (wykonuje rocznie ponad 200
operacji tego typu). W Polsce w operacjach
tarczycy neuromonitoring wykorzystywany
jest tylko w trzech procentach operacji.
Prorektor P. Tworzewski otworzył VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego
Towarzystwa Psychologii i Medycyny
Prenatalnej i Perinatalnej organizowanego
przy współudziale Kliniki Położnictwa i Perinatologii CM UJ, Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
oraz Fundacji Dobro Matki i Dziecka. Do
udziału w sympozjum zaproszono najwybitniejszych przedstawicieli z zakresu położnictwa i perinatologii oraz ginekologii.

27 kwietnia

Rektor K. Musioł i prof. Wojciech Falkowski,
rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO), podpisali umowę o współpracy
w prowadzeniu studiów podyplomowych:
polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne
w UE i NATO.

28–30 kwietnia

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
WL UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych zorganizowana
przez Studenckie Towarzystwo Naukowe
CM UJ. W trakcie konferencji studenci ze
wszystkich uczelni medycznych w kraju
oraz z zagranicy wzięli udział w wielu
sesjach tematycznych z zakresu poszczególnych dyscyplin medycznych, prezentując
swoje prace naukowe. Przyznano m.in.
specjalną Nagrodę im. prof. Teresy Adamek-Guzik, a autorzy wyróżnionych doniesień
naukowych w sesji chirurgicznej zostali
nagrodzeni zaproszeniem do prezentacji na
sesji anglojęzycznej Students’ Research in
Surgery, która odbędzie w Krakowie w ramach 15th Annual Meeting of the European
Society of Surgery (ESS) w dniach 17–19
listopada 2011, organizowanego przez prof.
Wojciecha Nowaka – prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego (ESS).

3 maja

Rektor K. Musioł uczestniczył w krakowskich obchodach rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja.

4 maja

Prorektorzy S. Biliński, P. Tworzewski i A. Mania przyjęli delegację członków parlamentu
bawarskiego. Omówiono kwestie związane
z historią oraz rozwojem UJ.
W Edynburgu doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy
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Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego a The University of Edinburgh,
College of Medicine and Veterinary Medicine. Na mocy porozumienia obie uczelnie
zadeklarowały współpracę w zakresie badań
naukowych i wymiany akademickiej. Dzięki
tej umowie studenci CM UJ będą mogli
uczestniczyć w kursach na poziomie przedi podyplomowym realizowanych przez Polską
Szkołę Medycyny Uniwersytetu w Edynburgu,
a kadra akademicka CM UJ będzie zapraszana
do brania udziału w procesie dydaktycznym
Polskiej Szkoły Medycyny, jako tzw. visiting
scholars. Porozumienie zakłada również
wymianę informacji, realizację wspólnych
projektów badawczych, rozwijanie nowoczesnych technik nauczania, organizację
wspólnych konferencji oraz sympozjów naukowych. Umowę ze strony CM UJ podpisała
prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik
rektora UJ ds. dydaktyki w CM, a ze strony
Uniwersytetu w Edynburgu – prof. Jeremy
Bradshaw, Director of Postgraduate Studies,
International Dean.

5–8 maja

Rektor K. Musioł przebywał w Paryżu, gdzie
jako przedstawiciel KRASP uczestniczył
w konferencji Global University Summit 2011, Building Knowledge in the 21st
Century, Through Cooperation and Exchange, organizowanej przez Konferencję Prezydentów Uniwersytetów Francuskich (CPU).

6 maja

Prorektor S. Biliński był członkiem jury
Konkursu na Najmilszą Studentkę oraz
Superstudenta UJ. Prorektor Andrzej Mania
przewodniczył jury składającemu się z prorektorów szkół wyższych Krakowa.

10 maja

Rektor K. Musioł wziął udział w otwarciu
wystawy Fizyka bliżej nas, poświęconej
90-leciu Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w auli Collegium Witkowskiego UJ. Otwarcie
wystawy poprzedził wykład prof. Andrzeja
Kajetana Wróblewskiego Fizyka w Polsce
w okresie międzywojennym.
Prorektor A. Mania przyjął rektora uniwersytetu w kosowskiej Mitrovicy.
Prorektor A. Mania uczestniczył w konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych poświęconej problemowi
interwencji we współczesnych stosunkach
międzynarodowych.

12 maja

Prorektor S. Biliński był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Wasyl
Stefanyk na tle epoki. Podczas konferencji
referaty wygłosili pracownicy naukowi
Katedry Ukrainoznawstwa UJ oraz Katedry
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Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także zaproszeni goście
z Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku.
Konferencja miała na celu uczczenie 140.
rocznicy urodzin wybitnego pisarza ukraińskiego, który w latach 1892–1900 studiował
medycynę w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prorektor S. Biliński spotkał się z konsulem
generalnym Ukrainy w Krakowie Witalijem
Maksymenką.
Prorektor M. du Vall otworzył czwarte spotkanie Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.
Celem spotkania była refleksja na temat podstawowych wartości Unii w kontekście kryzysu ekonomicznego, relacji ze wschodnimi
sąsiadami oraz zmieniającej się architektury
bezpieczeństwa w Europie.

14 maja

W auli Collegium Novum odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia
dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day)
34 absolwentom kierunku lekarskiego, programu czteroletniego Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego CM
UJ. Nowi absolwenci pochodzą ze Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii i RPA. Absolwenci nagrodzili dyplomami
dwóch wykładowców Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców CM UJ, którzy ich zdaniem
byli ich najlepszymi nauczycielami. Dyplomy
otrzymali: dr Piotr Kruczek z Kliniki Chorób
Dzieci Katedry Pediatrii CM UJ (za zajęcia
z zakresu nauk klinicznych) oraz lek. Marcin
Sobociński z Oddziału Klinicznego Kliniki
Hematologii SU (w uznaniu zajęć z zakresu
nauk przedklinicznych). W trakcie uroczystości
prorektor UJ ds. CM W. Nowak ogłosił powołanie Klubu Absolwenta Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców. Głównym celem Klubu jest
zapewnienie szeroko pojmowanego, aktywnego kontaktu uczelni z jej absolwentami.
Przedstawiciele Studenckiego Koła Anatomicznego przy katedrze Anatomii CM UJ
wzięli udział w finale II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Umiejętności Preparacyjnych
w zakresie podstaw anatomii klinicznej Scalpellum aureum, który odbył się w Olsztynie.
Studentki III roku Wydziału Lekarskiego CM
UJ pracujące pod nadzorem kierownika koła
dr. n. med. Wiesławy Klimek-Piotrowskiej:
Anna Maria Gurgacz i Renata Pacholczyk,
zajęły ex-aequo drugie miejsce. Tematem
pracy Anny Marii Gurgacz był Dostęp czołowo-skroniowo-oczodołowo-jarzmowy do
struktur anatomicznych oczodołu i zatoki
jamistej – preparat głowy jako pomoc naukowa dla lekarzy i studentów medycyny, natomiast Renata Pacholczyk wykonała preparat
Struktury naczyniowo-nerwowo-mięśniowe
widziane z różnych dostępów w chirurgii
przedramienia i dłoni – materiał dydaktyczny

dla lekarzy stawiających pierwsze kroki w chirurgii wyżej wymienionych okolic.

16 maja

Rektor K. Musioł przyjął ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Lee Einsteina,
który następnie spotkał się w auli Collegium
Novum ze studentami i wygłosił wykład
The Obama Administration Foreign Policy.
Spotkanie prowadził prorektor A. Mania.

17 maja

Rektor K. Musioł był uczestnikiem paneli
Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce
Europy oraz Wspólnota wiedzy i innowacji
– fuzja nauki i biznesu, zorganizowanych
w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach.
W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ przy ul. Kopernika 25 odbyła się uroczystość otwarcia
Saloniku Historii Pielęgniarstwa w związku
z uroczystościami z okazji 100-lecia pielęgniarstwa w Polsce. Salonik ma charakter
stałej ekspozycji nawiązującej do początków
i rozwoju zawodowego kształcenia pielęgniarek w Krakowie, został otwarty w budynku
byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek
i Higienistek, obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa CM UJ.
Prorektor A. Mania przyjął komisję PKA
wizytującą Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii.

18 maja

W Collegium Nowodworskiego odbyła się
konferencja naukowa z udziałem uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału
Lekarskiego CM UJ, której celem była
prezentacja projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych realizowanych
przez doktorantów. Konferencję uroczyście
otworzył prorektor UJ ds. CM W. Nowak
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ
Tomasz Grodzicki. Wśród zaproszonych
prelegentów znaleźli się: prof. Maciej
Banach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof.
Stephen S. Rich z University of Virginia
oraz kierownik Zakładu Chemii Fizycznej
i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ prof.
Maria Nowakowska.

19 maja

Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu,
podczas którego ogłoszone zostały wyniki
rankingu szkół wyższych 2011 miesięcznika
„Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”.
Prorektor S. Biliński spotkał się z minister
edukacji i badań naukowych Niemiec Annette Schavan.

Prorektor A. Mania przyjął przedstawicieli
ogólnopolskich Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
Prorektor A. Mania uczestniczył w otwarciu
Muzeum Sztuki Współczesnej.

19–21 maja

W Auditorium Maximum odbył się XIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Metabolicznych CM UJ kierowaną przez
prof. Macieja Małeckiego. Tematyka zjazdu
była skoncentrowana wokół problematyki
cukrzycy, w tym epidemiologii, profilaktyki
i nowych form terapii cukrzycy, jak również
nowych technologii w diabetologii.

21 maja

Rektor K. Musioł wziął udział w tradycyjnej
Majówce Uniwersyteckiej, która odbyła się
na terenie Obserwatorium Astronomicznego
UJ przy ul. Orlej.

23 maja

Prorektor S. Biliński spotkał się z prof. Jaremą Malickim z Tufts University. Spotkanie
dotyczyło organizacji konferencji naukowej
Biologia komórki i biologia rozwoju w USA
i Polsce.
24 maja
Gościem rektora K. Musioła był prof. Stanoja
Stoimenov z Instytutu Fizyki Uniwersytetu
im. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia), który otrzymał medal UJ Plus Ratio
Quam Vis – jako dowód wdzięczności za
wkład w wieloletnią współpracę między
instytutami fizyki obu uniwersytetów.

INNE WYDARZENIA:
22 marca

Przygotowana w Studenckim Kole Naukowym II Katedry Chirurgii CM UJ praca
naukowa zdobyła pierwszą nagrodę na
międzynarodowej konferencji studentów
uczelni medycznych (The Leiden International Medical Students Conference 2011),
która odbyła się na najstarszym holenderskim uniwersytecie w Lejdzie. Autorami
pracy są studenci Wydziału Lekarskiego UJ
CM: Michał Natkaniec, Kamil Szczupak,
Mateusz Ostachowski, a jej opiekunami dr
Maciej Matłok i lek. med. Michał Pędziwiatr
z II Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ.

29 marca

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Barbara Kudrycka powołała zarządzeniem
z 29 marca 2011 Radę Młodych Naukowców II kadencji, która jest organem pomocniczym ministra. W skład 15-osobowej
rady, złożonej z wybitnych przedstawicieli
wszystkich dziedzin polskiej nauki, weszły

dwie osoby z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (to wyjątek
w skali kraju): dr Marcin Andrzej Grabowski
oraz Piotr Bajor, który został wybrany na
wiceprzewodniczącego Rady, a także dr
Tomasz Bilczewski z Wydziału Polonistyki
UJ. Do zadań rady należy identyfikacja
barier rozwoju młodych naukowców,
przygotowanie rekomendacji dotyczących
instrumentów wspomagania karier młodych
naukowców, przybliżanie mechanizmów
związanych z finansowaniem nauki, wspieranie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym czy wdrażanie Europejskiej Karty
Naukowca oraz kodeksu postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych. Ponadto rada sporządza opinie i rekomendacje
dla ministra nauki i szkolnictwa wyższego
w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej
państwa.
Zakończyły się, trwające od października,
zmagania w Małopolskiej Lidze Akademickiej w pływaniu. Nasi studenci i studentki
zdobyli srebrne medale, ustępując jedynie
AWF-owi wśród pań i AGH wśród panów –
co jest dużym i pozytywnym zaskoczeniem.
Koszykarze zdobyli brąz po zaciętym boju
z kolegami z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Takiemu zadaniu nie sprostali siatkarze,
którzy ulegli zawodnikom AWF-u, zajmując
czwarte miejsce w MLA. Nasze siatkarki,
wygrywając w siostrzanym pojedynku
z Collegium Medicum UJ, zajęły piąte miejsce. Z niecierpliwością czekamy na finałowy mecz koszykarek. Prowadzone przez
trenera Dariusza Osolińskiego zawodniczki
rywalizować będą w finale MLA o złoto
z AZS-iaczkami z Krakowskiej Akademii.
Po kiepskiej jesieni rewelacyjnie rundę
wiosenną rozpoczęli piłkarze nożni, którzy
zanotowali trzy kolejne zwycięstwa i walczą
o miejsce premiowane startem w półfinale
Akademickich Mistrzostw Polski.
W uznaniu wybitnych zasług dla kultury
polskiej prof. Mieczysław Porębski, emerytowany profesor UJ, został odznaczony
złotym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. W uroczystości jubileuszowej
z okazji 90. urodzin wybitnego historyka,
krytyka i teoretyka sztuki uczestniczyła wiceminister kultury Monika Smoleń.
Profesor Porębski zajmuje się głównie
sztuką XIX i XX wieku oraz teorią sztuki.
Stworzył m.in. pojęcie „ikonosfera” – oznaczające wizualne środowisko człowieka,
całokształt otaczających go obrazów. Do
jego najważniejszych publikacji należą:
Sztuka naszego czasu (1956), Malowane
dzieje (1962), Granica współczesności
(1965), Pożegnanie z krytyką (1966), Kubizm (1966), Ikonosfera (1972), Interregnum
(1975), Sztuka a informacja (1975), Dzieje
sztuki w zarysie (t. I–III; 1976–1988), Polskość jako sytuacja (2002). Dwie książki

poświęcił przyjaciołom artystom: Deska
(1997) – opowieść i rozmowy z Tadeuszem
Kantorem, oraz Nowosielski (2003) – zbierająca wszystkie wcześniej rozproszone,
a także niepublikowane teksty Porębskiego
o tym malarzu.

13 kwietnia

Podczas Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w koszykówce rozgrywanych
w Białymstoku drużyna studentek CM UJ
zajęła trzecie miejsce, a drużyna męska
uplasowała się na miejscu szóstym. Trenerem drużyny jest Michał Jarosz ze Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ.

14 kwietnia

Uniwersytet Jagielloński jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która wdrożyła
procedury pozwalające na wykorzystanie
podpisu elektronicznego w rekrutacji na
studia. Zastosowane przez UJ rozwiązania
umożliwiają otrzymanie przez kandydata
pisma w sprawie przyjęcia na studia drogą
elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).

15 kwietnia

Laureatami I edycji stypendiów konferencyjnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w roku 2011 zostali:
Michał Araszkiewicz – prawo – USA
Iwona Chlebek – farmaceutyka i farmakologia – Włochy
Anna Gołda – farmaceutyka i farmakologia
– Grecja
Krzysztof Kamiński – farmaceutyka i farmakologia – Włochy
Beata Klimek – ekologia – Czechy
Dominik Kwietniak – matematyka – USA
Paweł Laidler – nauki o polityce – Brazylia
Katarzyna Ostapowicz – geografia – USA
Joanna Żuk – medycyna – Włochy
Studentka Wydziału Prawa Marcelina
Szwed wygrała konkurs Tax’n’You zorganizowany przez firmę KPMG pod patronatem
„Gazety Prawnej”. To już czwarta edycja
konkursu dla studentów z zakresu prawa
podatkowego i jego praktycznego stosowania oraz wiedzy ogólnej o gospodarce
w Polsce i na świecie.

16 kwietnia

15 doktorantów i pracowników UJ odebrało
dyplomy stypendystów tegorocznej edycji
programu START Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej. Ogółem w 19. edycji konkursu
o stypendia dla młodych naukowców FNP
przyznała je 128 badaczom spośród 1027
ubiegających się o nie. Laureatami programu START zostali:
dr Michał Araszkiewicz (prawoznawstwo)
Arkadiusz Borek (biofizyka)
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Michał Choptiany (literaturoznawstwo)
Monika Czapla (biofizyka)
Szymon Drobniak (ekologia)
Małgorzata Durlej (fizjologia roślin i zwierząt)
Maciej Ejsmond (biologia środowiska)
Szymon Godlewski (fizyka)
Aleksandra Kurek (astronomia)
Michał Marciak (historia)
Jakub Mielczarek (astronomia)
Krystyna Nadachowska (biologia molekularna)
Rafał Piprek (biologia środowiskowa)
dr Monika Srebro (chemia)
dr Mateusz Stępień (prawo)

17 kwietnia

10-osobowa grupa maratończyków w barwach Uniwersytetu Jagiellońskiego zadebiutowała w jubileuszowym X Cracovia
Maratonie. W jej szeregach znaleźli się
przedstawiciele kadry naukowej, pracownicy administracyjni oraz studenci
naszej uczelni. Była to pierwsze tego typu
inicjatywa. X Cracovia Maraton ukończyli
wszyscy reprezentanci UJ. Debiutanci na
dystansie 42 km 195 m uzyskali bardzo dobre czasy, natomiast bardziej doświadczeni
biegacze zmagali się ze swoimi życiowymi
rekordami

18 kwietnia

Fundacja Prometeusz, działająca pro publico
bono, przyznała 18 kwietnia 2011 swoje
najwyższe wyróżnienia: medale i statuetki
„Serce za serce”, osobom, które angażują
się w pomoc dzieciom i działalność charytatywną. Statuetkę otrzymał, między innymi,
dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Fundacja wyróżniła również prof. Janusza
Skalskiego, przyznając mu Złotą Odznakę
Prometeusza. Fundacja Prometeusz już od
blisko 20 lat zajmuje się dziećmi najbardziej
pokrzywdzonymi przez los.

19 kwietnia

W konkursie 7. Programu Ramowego – Program Możliwości projekt „Stworzenie
ośrodka zaawansowanych technologii
molekularnych o wysokiej wydajności na
Wydziale Lekarskim CM UJ” uzyskał maksymalną ocenę i został zakwalifikowany
do finansowania na kwotę 3.900.000 euro.
Projekt pod kierownictwem prodziekana
Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. Macieja
Małeckiego został przygotowany przez
zespół projektowy w składzie: prof. Tomasz Guzik, prof. Marcin Majka, dr Paweł
Wołkow, dr Jacek Sobocki, Ewa Klepacz-Zielińska, Jolanta Palowska.

29 kwietnia

Turniej siatkówki był ostatnim wydarzeniem
w cyklu rozgrywek Uniwersyteckiej Ligi
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Sportowej 2010/2011. Najbardziej usportowionym wydziałem okazał się Wydział
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio
Wydziałowi Matematyki i Informatyki UJ
oraz Wydziałowi Prawa i Administracji UJ.
Te trzy wydziały zdecydowanie zdominowały tegoroczne rozgrywki Uniwersyteckiej
Ligi Sportowej. Inicjatywa Biura Sportu
UJ w postaci organizacji ULS spotkała się
z bardzo dużym odzewem ze strony uczestników, o czym świadczy liczba zgłoszonych
drużyn i liczba rozegranych meczów podczas trzech turniejów

2 maja

Wystartowała kampania wizerunkoworekrutacyjna naszej uczelni, mająca na
celu przedstawienie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako nowoczesnej uczelni, która
kształci ludzi o szerokich horyzontach,
umiejących sprostać wyzwaniom rynku
pracy i ułatwiającą swoim absolwentom
start w życie zawodowe. Kampania prasowa
obejmie Kraków, Katowice oraz Rzeszów.
W wybranych kilkudziesięciu klubach
tych miast pojawi się niestandardowa
forma reklamy zewnętrznej nawiązująca
do głównych przekazów kampanii: lustra
w klubach zostaną oklejone ramką z deseniami gazety. Przeglądając się w nich,
przyszli studenci będą mieli wrażenie, ze
widzą swoją twarz lub postać na okładce
prestiżowego magazynu. Bilboardy i citylighty z reklamą strony internetowej www.
przyslosc.uj.edu.pl pojawią się w Krakowie.
Działania promocyjne w internecie będą się
koncentrowały wokół interaktywnej strony
www.przyszlosc.uj.edu.pl, dzięki której
przyszli i obecni studenci będą mogli w formie zabawy przewidywać swoją przyszłość
zawodową po ukończeniu studiów na UJ.
Kampanię przygotowało Biuro Promocji
UJ i rzecznik prasowy UJ we współpracy
z agencją BBDO – odpowiedzialną za kreację i działania reklamowe, Media Direction
Digital – odpowiedzialną za planowanie
i zakup mediów, Fleishman-Hillard – koordynującą działania public relations.

4 maja

Na łamach „Journal of the American Medical Association” ukazał się artykuł Fatal
and Nonfatal Outcomes, Incidience of
Hypertension and Blood Pressure Changes
in Relation to Urinary Sodium Excretion
opisujący wyniki badań na temat roli ograniczenia spożycia soli w zapobieganiu
chorobom układu krążenia. Badania koordynował prof. Jan Staessen z Uniwersytetu
w Leuven w Belgii. Prowadzono je w pięciu
ośrodkach europejskich. W Polsce przez
dr hab. Katarzynę Stolarz-Skrzypek, dr Agnieszkę Olszanecką i prof. Kalinę Kawecką-Jaszcz z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia
Tętniczego CM UJ. Badania wykazały, że

duże spożycie soli wpływało na wzrost ciśnienia (bez wpływu na ryzyko nadciśnienia
tętniczego lub powikłań ze strony układu
krążenia), natomiast niskie spożycie sodu
wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Wyniki przeprowadzonych badań sugerują
brak uzasadnienia dla uniwersalnej redukcji spożycia soli w całej populacji, ale nie
dotyczą chorych na serce lub nadciśnienie
tętnicze, dla których nadal obowiązuje
ograniczenie spożycia soli.

6 maja

W trakcie V Ogólnopolskich Mistrzostw
Polski Uczelni Medycznych w Żeglarstwie
zorganizowanych nad jeziorem Niegocin
Sekcja Żeglarska Klubu Uczelnianego AZS
CM UJ zdobyła drużynowe mistrzostwo
Polski. CM UJ reprezentowały dwie załogi.
I załoga: Grzegorz Ginter (sternik), Urszula
Doboszewska, Marek Gilarski, Paweł Tyszecki i Krystian Kraus, II załoga: Wojciech
Malinowski (sternik), Ewa Zawadzka, Izabela Jałowiecka, Jakub Sieprawski i Michał
Starmach.

7–8 maja

Na kortach w Żywcu rozegrano XI Turniej
w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana
Wydziału Farmaceutycznego CM UJ prof.
Jana Krzeka. Turniej rozegrano w trzech
kategoriach. Wśród studentek wygrała Magda Todorow (IV rok Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców), wśród studentów – Karol
Urbański (I rok Wydziału Lekarskiego),
a wśród pracowników CM UJ triumfował
Janusz Strzępek.

10 maja
The Wellcome Trust’s Basic Sciences Interview Committee poinformował o przedłużeniu grantu dla dr. hab. Artura Osyczki – International Senior Research Fellowship na realizację projektu badawczego
„Consequences of Faulty Electron Transfer
Induced by Asymmetric Cytochrome bc1
for Mitochondrial Respiratory Disease
and Aging”. Jest to pierwszy przypadek
przedłużenia tego prestiżowego grantu dla
uczonego z Polski.
Pierwsze miejsce w finale tegorocznego
konkursu Moneta Aurea, najbardziej rozpoznawalnego ogólnopolskiego konkursu
podatkowego skierowanego do studentów
i absolwentów uczelni wyższych, zdobył
student UJ Piotr Skalimowski, który obronił
pracę Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej. Drugie miejsce przypadło
studentce UJ Annie Borgosz za pracę Wokół
zagadnienia unikania opodatkowania.
Konkurs Moneta Aurea jest wspólnym
przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, firm Deloitte,

dziennika „Rzeczpospolita” oraz portalu Interia.pl. Patronat honorowy nad tegoroczną
edycją objęli: Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Krajowa
Izba Doradców Podatkowych.

12 maja

Badania prowadzone przez prof. Krzysztofa
Ciałowicza, dyrektora Instytutu Archeologii
UJ, w Tell el Farcha (Delta Nilu) zostały
uznane w wydanej przez Fundację „Kocham Polskę” publikacji Polskie symbole.
100 miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć
ważnych dla Polski, Europy i świata za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej
archeologii.

12–15 maja

Koszykarze KU AZS UJ, studenci UJ zdobyli
w Poznaniu akademickie wicemistrzostwo
Polski w klasyfikacji generalnej, okazując
się jednocześnie akademickim mistrzem
Polski wśród uniwersytetów. Dzięki temu
sukcesowi prawdopodobnie nasz zespół
reprezentować będzie Polskę na Akademickich Mistrzostwach Europy, które odbędą
się w dniach 13–20 lipca 2011 w Kordobie
(Hiszpania).

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Anna Wuwer i Adam Wojciechowski zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na
najlepszą pracę magisterską o prawach
człowieka.
Anna Wuwer zdobyła drugie miejsce za
pracę magisterską z dziedziny rosjoznawstwa Naruszenia praw więźniów w Rosji
(2004–2009). Praca została napisana na
Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, a jej promotorem jest
prof. Aleksy Awdiejew. Członkowie komisji
zgodnie uznali, że pracę czyta się z bardzo
dużym zainteresowaniem ze względu na jej
styl i zawarte treści. Temat pracy jest trafnie osadzony w realiach aktualnej sytuacji
społeczno-politycznej Rosji. Niewątpliwie
autorka wykazała się szczególnym zaangażowaniem, m.in. w dotarciu do często
trudno dostępnych źródeł.
Trzecie miejsce komisja przyznała Adamowi Wojciechowskiemu, autorowi pracy
z dziedziny stosunków międzynarodowych
Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny
i perspektywy. Autor jest absolwentem
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Po-

litycznych UJ, promotorem pracy jest prof.
Bogusława Bednarczyk. Autor wybrał ciekawy i aktualny temat, oparł się na dobrze
wyszukanym materiale. Komisja doceniła
umiejętność autora w dotarciu do swoich
własnych, odważnych sądów, popartych
solidnymi argumentami.

ZMARLI

Mgr Tadeusz Kędzierski – wieloletni pracownik Instytutu Informatyki, absolwent
pierwszego rocznika kierunku informatyka
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 2 kwietnia.
Prof. Stanisław Miklaszewski – profesor
w zakresie nauk ekonomicznych; wybitny
specjalista z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych; długoletni pracownik Instytutu Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego; współtwórca Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ. Zmarł 17 kwietnia.
Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ
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Z SENATU UJ
30 marca 2011 Librarii Collegium Maius
odbyło się siódme w tym roku akademickim
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył rektor UJ prof. Karol Musioł.
Mianowania otrzymali:
– na stanowisko profesora zwyczajnego:
prof. Marcin Fabiański, Instytut Historii
Sztuki
prof. Sławomir Kołodziej, Instytut Matematyki
prof. Marek Bankowicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
prof. Ryszard Kantor, Instytut Studiów Regionalnych
– na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
prof. Leszek Hadasz, Instytut Fizyki
prof. Lucjan Chmielarz, Zakład Technologii
Chemicznej
prof. Józef Mitka, Instytut Botaniki
prof. Filip Gołkowski, Katedra i Klinika
Endokrynologii
prof. Jacek Lelakowski, Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii
Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie
utworzenia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kierunku
studiów: elektroradiologia, na stacjonarnych
studiach pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2012/2013, poprawiony zgodnie
z uwagami Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego,
– Wydziału Historycznego w sprawie utworzenia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym kierunku
studiów: judaistyka, na stacjonarnych
studiach pierwszego i drugiego stopnia,
od roku akademickiego 2012/2013, poprawiony zgodnie z uwagami Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego,
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej w sprawie utworzenia:
• stacjonarnych studiów drugiego stopnia
na kierunku: polityka społeczna, specjalność zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, od roku akademickiego
2012/2013,
• niestacjonarnych studiów drugiego
stopnia na kierunku: polityka społeczna,
specjalność zarządzanie organizacjami
publicznymi i obywatelskimi, od roku akademickiego 2012/2013,
– Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w sprawie utworzenia specjalności: biologia środowiskowa, geografia fizyczna i systemy
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informacji geograficznej (GIS), na makrokierunku studiów biologia i geografia, na
stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od
roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Matematyki i Informatyki
w sprawie utworzenia specjalności bioinformatyka na kierunku informatyka, na
stacjonarnych studiach pierwszego stopnia,
od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Filologicznego w sprawie zamknięcia trzysemestralnych studiów drugiego stopnia z zakresu literaturoznawstwa
oraz językoznawstwa stosowanego dla
cudzoziemców, od roku akademickiego
2011/2012,
– Wydziału Filologicznego w sprawie zamknięcia Studium Przekładu Literackiego
w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, od
roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Filologicznego w sprawie
utworzenia dwusemestralnych doskonalących podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury, od roku akademickiego
2011/2012,
– Wydziału Filologicznego w sprawie utworzenia trzysemestralnych kwalifikacyjnych
studiów podyplomowych: nauczanie języka
angielskiego jako obcego, od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: zarządzanie marką w turystyce,
od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Matematyki i Informatyki
w sprawie utworzenia dwusemestralnych
doskonalących studiów podyplomowych:
programowanie urządzeń mobilnych, od
roku 2011/2012,
– Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w sprawie:
• utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: żywienie
w zdrowiu i chorobie, od roku akademickiego 2011/2012,
• zmiany nazwy studiów podyplomowych
z: podstawa oddziaływań terapeutycznych
w wieku rozwojowym, na: psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, od roku
akademickiego 2011/2012.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– przyjęcia programu wspierania dydaktycznego pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UJ,
– zmian w uchwale Senatu nr 32/V/2010
z 26 maja 2010 w sprawie ustalenia szcze-

gółowych warunków i trybu naboru na
pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego
stopnia w roku akademickim 2011/2012
oraz w uchwale Senatu nr 46/VI/2010 z 30
czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków i trybu naboru
na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia
w roku akademickim 2011/2012,
– powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów
magisterskich oraz studiów pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012,
– stwierdzenia zgodności Regulaminu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz ze statutem UJ,
– wyrażenia zgody na utworzenie wspólnie
z innymi podmiotami spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą „CC Poland
Plus” Sp. z o.o.,
– zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej
ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję
2008–2012.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Senat przyjął wnioski o rozpisanie konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego
w:
– Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
– Instytucie Nauk Geologicznych Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi (trzy konkursy)
– Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
– Katedrze Okulistyki Wydziału Lekarskiego
– Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu
Kardiologii Wydziału Lekarskiego
Opracowano na podstawie protokołu przygotowanego przez Lucynę Nycz z Biura Rektora UJ

27 kwietnia 2011 Librarii Collegium Maius
odbyło się ósme w tym roku akademickim
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył rektor UJ prof. Karol Musioł.
Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w sprawie:
• utworzenia specjalności: funkcjonowanie
i kształtowanie środowiska geograficznego,
oraz specjalności: hydrologia, meteorologia,

klimatologia, na kierunku geografia, na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od
roku akademickiego 2012/2013,
• zamknięcia specjalności: geografia fizyczna, na kierunku geografia, na stacjonarnych
studiach drugiego stopnia, od roku akademickiego 2012/2013,
– Wydziału Filologicznego w sprawie utworzenia kursu dokształcającego:
• tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa, od roku akademickiego 2011/2012,
• tłumaczenie audiowizualne – napisy
dla niesłyszących, od roku akademickiego
2011/2012,
• tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska, od roku akademickiego
2011/2012,
• tłumaczenie audiowizualne – dubbing, od
roku akademickiego 2011/2012,
• tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum, od roku
akademickiego 2011/2012,
• tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji, od roku akademickiego 2011/2012,
• różnice kulturowe jako element warsztatu
tłumacza Unii Europejskiej, od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych w sprawie utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów
podyplomowych:
• miasto i miejskość: jak współtworzyć dobre
miasto, od roku akademickiego 2011/2012,
• polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO, od roku akademickiego
2011/2012,
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: rachunkowość sektora publicznego,
od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
w sprawie utworzenia dwusemestralnych
doskonalących studiów podyplomowych:
rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie, od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w sprawie utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: biznes w biotechnologii, od roku
akademickiego 2011/2012.

– zmiany ramowego regulaminu studiów
podyplomowych na UJ,
– zmian w uchwale Senatu UJ nr 73/XII/2010
z 22 grudnia 2010 w sprawie zmian w szczegółowych warunkach i trybie naboru na
pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego
stopnia w roku akademickim 2011/2012,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie nr 35 i 38,
jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze,
stanowiących własność UJ, służebnością
przesyłu na rzecz MPWiK SA Krakowie
(sieć kanalizacji ogólnospławnej),
– powołania przedstawicieli Samorządu
Studentów do Rady Funduszu im. Jana
Kochanowskiego.

Senat przyjął następujące uchwały w sprawie:
– utworzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie,
– zmiany regulaminu studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich na UJ,
– zmiany regulaminu studiów doktoranckich na UJ,

25 maja 2011 Librarii Collegium Maius odbyło się dziewiąte w tym roku akademickim
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył rektor UJ prof. Karol Musioł.

Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Senat wyraził zgodę na rozpisanie konkursu
na stanowisko:
– profesora zwyczajnego w:
• Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki
• Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego
• Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału
Nauk o Zdrowiu
– profesora nadzwyczajnego w:
• Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
• Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej (trzy konkursy)
• Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału
Prawa i Administracji
Senat zaakceptował wniosek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie nadania Pracowni Gęstego Zapisu EEG
w Instytucie Psychologii Stosowanej WZiKS
imienia prof. Adolfa Abrahama Becka.
Opracowano na podstawie protokołu
przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz
z Biura Rektora UJ

Senat przyjął następujące wnioski:
– Wydziału Filologicznego w sprawie:
• zamknięcia specjalności: języki i kultura
krajów romańskich, na kierunku filologia, na
niestacjonarnych studiach drugiego stopnia,
od roku akademickiego 2012/2013,
• utworzenia specjalności: języki i kultura
krajów romańskich, na kierunku filologia, na

stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od
roku akademickiego 2012/2013,
• utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów
specjalistycznych w zakresie weterynarii,
od roku akademickiego 2011/2012,
• utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: tożsamość
społeczno-kulturowa narodów Bliskiego
i Środkowego Wschodu, od roku akademickiego 2011/2012,
– Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej w sprawie:
• utworzenia na podstawie art. 11 ust. 3
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kierunku studiów: elektroniczne przetwarzanie
informacji, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, od roku akademickiego 2012/2013,
• utworzenia specjalności: performatyka
kulturowa, na kierunku kulturoznawstwo,
na stacjonarnych studiach drugiego stopnia,
od roku akademickiego 2012/2013,
– Wydziału Polonistyki w sprawie przekształcenia specjalności dramatologicznej
w specjalność: performatyka przedstawień,
na kierunku wiedza o teatrze, na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, od roku
akademickiego 2012/2013,
– Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych w sprawie:
• utworzenia dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych: Fundusze
Unii Europejskiej – pozyskiwanie i rozliczanie, od roku akademickiego 2011/2012,
– o rozpisanie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału
Farmaceutycznego,
– o rozpisanie konkursów na stanowisko
profesora nadzwyczajnego:
• na Wydziale Chemii (trzy konkursy),
• w Instytucie Psychologii na Wydziału
Filozoficznym,
– w sprawie ogłoszenia konkursu o stypendia
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego
dla Olimpijczyków na rok akademicki
2011/2012. Stypendia te, w wysokości 600
zł płatne przez 10 miesięcy roku akademickiego, przeznaczone będą dla studentów
studiów dziennych I roku UJ – laureatów
pierwszych pięciu miejsc w olimpiadzie
centralnej, a finansowane ze środków wypracowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole
Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego
w roku akademickim 2012/2013,
– zmian w § 138 statutu UJ,
– ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania
godzin dydaktycznych,
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– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego za rok 2010, w tym sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego CM,
– zatwierdzenia łącznego sprawozdania
finansowego UJ za 2010 rok i zadysponowania łącznym wynikiem finansowym UJ
za 2010 rok,
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– zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2011 rok,
w tym planu rzeczowo-finansowego CM,
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
AGH w Krakowie prawa własności UJ
działek położonych w rejonie ul. Nawojki,
obręb nr 4, jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze prze-

targu nieograniczonego prawa własności działek położonych w rejonie ul. Śliskiej, obręb 12,
jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Opracowano na podstawie protokołu przygotowanego przez Lucynę Nycz z Biura Rektora UJ

PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UJ
Andrzej Mania
Department of State 1789–1939
Pierwsze 150 lat udziału
w polityce zagranicznej USA
(ss. 316)

A. Wojnar

Niniejsza monografia zrodziła się z przekonania o tym, że wiedza o Stanach Zjednoczonych Ameryki, ich instytucjach, polityce
jest coraz bardziej przydatna do zrozumienia
mechanizmów polityki zagranicznej, sposobów funkcjonowania demokracji, śledzenia
zjawisk globalizacyjnych, a także amerykanizacji kultury we współczesnym świecie. Jesteśmy w wieku XXI, w którym, być może, zmieni
się rola Ameryki, jej sposób komunikowania się ze światem czy zdolność do wywierania wpływu na kształt stosunków międzynarodowych,
kierunki rozwoju kultury masowej i na zjawiska kryzysowe czy rozwój
oraz innowacyjność w nauce. Cokolwiek by się jednak stało, warto zrozumieć doświadczenia amerykańskie w wielu dziedzinach aktywności
w krótkiej historii tego państwa. [...]

10 maja br. w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się promocja książki prof.
Andrzeja Mani Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału
w polityce zagranicznej USA

Przedmiotem analizy monografii jest proces tworzenia i rozwoju jednego z działów administracji federalnej: Departamentu Stanu. Analiza
rozwoju tej instytucji pozwala badać formowanie się głównego instrumentu tego departamentu, tj. służby dyplomatycznej i konsularnej,
w tym regulacji prawnych ich dotyczących. Sposób działania sekretarza stanu, jego pozycja w administracji, w tzw. gabinecie, czy – inaczej mówiąc – zdolność do przekazania prezydentowi swoich sugestii
mówią wiele o mechanizmach formowania polityki zagranicznej. Konstytucyjne zapisy, ustawy, rozporządzenia wykonawcze, kilka orzeczeń
Sądu Najwyższego – wszystko to tworzy formalne ramy dla działania
Departamentu Stanu i jego szefa. W praktyce jednak wiele zależało od
osobowości prezydenta i sekretarza stanu oraz relacji między nimi. Rodzaj tej więzi tworzy rzeczywisty mechanizm formowania polityki.
ze wstępu
Aaron T. Beck, Neil R. Rector,
Neal Stolar, Paul Grant
Schizofrenia w ujęciu poznawczym.
Teoria, badania i terapia
(ss. 354)
Schizofrenia w ujęciu poznawczym. Teoria,
badania i terapia to kompendium wiedzy
na temat schizofrenii i stosowania terapii
poznawczej w jej leczeniu. Autorzy prezentują obecny stan badań w wielu dziedzinach
(neurologii, genetyce, fizjologii, psychologii)
i dane pozwalające na tworzenie rozmaitych modeli tego zaburzenia.
Przedstawiają konceptualizację poznawczą urojeń, omamów, objawów
negatywnych i zaburzeń myślenia, narzędzia pomiaru psychoterapeutycznego oraz sposoby budowania pozytywnej relacji między terapeutą
a osobą cierpiącą na schizofrenię. Rozpatrują możliwości współdziałania psychiatry i psychoterapeuty dzięki zastosowaniu – w odpowiednich proporcjach – farmakoterapii i psychoterapii. Zwieńczeniem tego
starannego opracowania jest przedstawienie zintegrowanego modelu
poznawczego schizofrenii łączącego aspekty biologiczne i psychologiczne tego wciąż nie do końca poznanego zaburzenia.
Lisa M. Najavits
Poszukiwanie bezpieczeństwa.
Terapia PTSD i nadużywania substancji
psychoaktywnych
(ss. 420)
Lisa M. Najavits prezentuje pierwszą w literaturze światowej rozbudowaną i spełniającą bardzo wysokie standardy merytoryczne
koncepcję, a zarazem praktyczny podręcznik
dotyczący psychoterapii osób z podwójną
diagnozą. [...] Autorka rekomenduje podejście umożliwiające leczenie osób z diagnozą
uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz ich nadużywania,
a także osób z historią traumy, nawet wówczas, gdy nie spełniają diagnostycznych kryteriów PTSD.

A. Wojnar

z recenzji Marii Lis-Turlejskiej

Promocję książki połączono z dyskusją Czy interwencje międzynarodowe
zwiększają bezpieczeństwo? Studium polityki USA w XXI wieku z udziałem prof.
Michała Chorośnickiego, prof. Jadwigi Kiwerskiej i prof. Ryszarda Zięby
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Zarządzanie międzykulturowe
pod redakcją Beaty Glinki,
Adama W. Jelonka
(ss. 298)
Praca z całą mocą uświadamia, że różnorodne zmiany, jakie zachodzą w organizacjach
ze względu na dostosowanie do innych kultur, prowadzą do zwiększenia efektywności
funkcjonowania firmy. Dzieło ukazuje, jak
umiejętne i dynamiczne wprowadzanie zasad
zarządzania międzykulturowego ułatwia znajdowanie nowych inwestorów zagranicznych i partnerów handlowych.
Wreszcie cennym wymiarem pracy jest płynne skorelowanie aspektów
teoretycznych z praktycznymi.
Publikacja nie tylko systematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania międzykulturowego, cechuje ją również świeże spojrzenie, które jest tak
ważne dla wszystkich modnych tematów, narażonych na dewaluację
i banalizację. Praca z całą pewnością ułatwia lepsze, niebierne zrozumienie kulturowych modeli organizacji. Inspiruje do zdobywania
umiejętności negocjowania znaczeń i celów zachowań, które obowiązują w danej kulturze. Dla międzynarodowych instytucji i korporacji
wszystko to ostatecznie prowadzi do integracji, serdeczności i moralnej
dyscypliny poszczególnych pracowników, czego widocznym rezultatem jest „poczucie wspólnoty codziennych praktyk”.
z recenzji ks. Krzysztofa Kościelniaka
Michael L. Bloomquist
Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi.
Podręcznik dla rodziców i terapeutów
(ss. 220)
Poprawione wydanie tego popularnego podręcznika, oparte na najnowszej wiedzy z dziedziny rozwoju dziecka i najlepszych praktykach klinicznych, odnosi się do szerokiego
spektrum problemowych zachowań i kłopotów przystosowawczych. Autor opisał wiele
praktycznych narzędzi służących do rozwijania samokontroli u dzieci
i nastolatków przeżywających trudności, kierowania rozwojem społecznym i emocjonalnym oraz umiejętności szkolnych, a także redukowania stresu w rodzinie. Książka ta, zawierająca ponad 25 kart, które można reprodukować, jest znakomitą pomocą dla terapeutów pracujących
z rodzinami w poradniach, szkołach lub placówkach opieki społecznej.
Może być także samodzielnie wykorzystywana przez rodziców

INSTYTUT GEOGRAFII
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ
PEREGRINUS CRACOVIENSIS,
zeszyt 22, 2011
pod redakcją Antoniego Jackowskiego,
Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan
(ss. 355)
W kwietniu 2011 roku geografia polska obchodziła jubileusz 70-lecia urodzin prof. Stanisława Liszewskiego, dyrektora Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego,
wieloletniego rektora i prorektora tej uczelni,
współtwórcy polskiej geografii turyzmu, geo-
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grafii osadnictwa i geografii regionalnej, jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli geografii społeczno-ekonomicznej zarówno w Polsce,
jak i w skali międzynarodowej.
Profesor należy też do wytrwałych i długoletnich przyjaciół Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Od kilkunastu lat jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Peregrinus Cracoviensis”. Pragnąc włączyć się w obchody jubileuszowe, redakcja postanowiła przygotować
specjalny, związany z geografią religii i turystyką religijną, zeszyt „Peregrinus Cracoviensis”, który został dedykowany prof. Stanisławowi
Liszewskiemu. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono wybitnych badaczy polskich i zagranicznych.
Wydawnictwo zawiera 18 obszernych artykułów. Obok szkicu o charakterze biograficznym, który otwiera całość, zaprezentowano prace:
Franciszka Ziejki (Tradycje i przyszłość polskiego Panteonu Narodowego), René Matloviča (Geography of Religion in Slovakia since
1990), księdza Macieja Ostrowskiego (Prawno-duszpasterskie aspekty
sanktuarium. Wybrane zagadnienia), Antoniego Jackowskiego i Izabeli
Sołjan (Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 1985–2010),
Wojciecha Mruka (Czy św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do
Jerozolimy?), Anity Wolaniuk (Kościoły pw. św. Stanisława Kostki
w Polsce), Franciszka Mroza i Łukasza Mroza (Kult św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Polsce), Lucyny Przybylskiej (Nazwy sakralne ulic
w miastach wojewódzkich Polski), Eugeniusza Rydza (Kształtowanie przestrzeni i krajobrazu sakralnego diecezji bydgoskiej), Wiktora
Szymborskiego (Uwagi o znaczeniu religijnym Sanktuarium Matki
Bożej Piaskowej w Krakowie na przełomie średniowiecza i czasów odrodzenia), Marii Sojowej i Andrzeja Zborowskiego (Wymiar etniczny
struktury społecznej Krakowa – przeszłość i czasy współczesne), Ewy
Klimy (Parafia jako przedmiot zainteresowań geografii – doświadczenia łódzkie), Iwony Jażewicz (Przestrzeń sakralna Koszalina po
II wojnie światowej i tendencje zmian), Urszuli Mygi-Piątek (Sacrum
w krajobrazie Japonii), Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej i Antoniego
Jackowskiego (Turystyka religijna we Francji), Mirosława Wojtowicza
(Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela w latach 1989–2010), Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej i Izabeli Sołjan
(Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku).
W końcowej części zeszytu, zatytułowanej Archiwalia, opublikowano
reprinty kilku prac przedwojennych. Autorami są geografowie związani w różnym okresie z Instytutem Geograficznym UJ: Wiktor Ormicki,
Jerzy Smoleński i Bogdan Zaborski. Materiały te równocześnie świadczą o tradycji ośrodka krakowskiego w zakresie badań z dziedziny geografii religii.
Istotnym uzupełnieniem są barwne wkładki z interesującymi fotografiami, na ogół publikowanymi po raz pierwszy.
Wśród prezentowanych w tym wydaniu publikacji szczególną uwagę
warto zwrócić na opracowanie Antoniego Jackowskiego oraz Izabeli
Sołjan stanowiące próbę podsumowania dotychczasowej działalności
badawczej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w zakresie geografii religii (s. 77–116). Pierwsze prace z tego zakresu ukazały
się w latach 1984, 1985 (A. Jackowski). Od tego czasu pracownicy
Instytutu, a zwłaszcza byłego Zakładu Geografii Religii (od 2011 r.
przekształconego w Zespół Geografii Religii!), opublikowali już ponad dwieście prac, w większości o charakterze nowatorskim i o zasięgu międzynarodowym. Ośrodek krakowski nadal odgrywa ważną rolę
w badaniach z zakresu geografii religii w Polsce. Ważną rolę w rozwoju
wiedzy w tej dziedzinie odegrał też „Peregrinus Cracoviensis”, jedyne
tego typu pismo w Europie. Ukazuje się od 1995 roku, do chwili obecnej opublikowano 22 zeszyty.
Red.

Hydrologia Bieszczadów.
Zlewnie Sanu i Solinki
powyżej Jeziora Solińskiego
pod redakcją Bartłomieja Rzoncy
i Janusza Siwka
Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem warunków hydrologicznych Bieszczadów. Autorami są pracownicy i doktoranci
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczący w
trwających od 2007 roku badaniach hydrologicznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Scharakteryzowano główne składowe bilansu wodnego – rozkład w czasie i przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych oraz odpływ rzeczny, zarówno w ujęciu
dynamicznym, jak i przestrzennym. Przedstawiono także sieć rzeczną oraz
podział hydrograficzny. Osobny rozdział opracowania poświęcony jest
warunkom hydrogeologicznym zawierającym miedzy innymi informacje
o źródłach tego obszaru. Opracowanie ma przede wszystkim charakter
przeglądowy. Intencją autorów było zestawienie możliwie wszystkich istniejących informacji o stosunkach wodnych charakteryzowanego obszaru.
W pracy zawarto także wyniki własnych badań terenowych prowadzonych
przez zespół autorów w ostatnich latach. Praca jest bogato ilustrowana mapami przedstawiającymi poszczególne charakterystyki hydrologiczne.
Wojciech Chełmicki

INSTYTUT GEOGRAFII
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ,
OJCOWSKI PARK NARODOWY
Maria Baścik, Józef Partyka
Wody na Wyżynach Olkuskiej
i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika,
Dłubni i Szreniawy
Wyżyny Olkuska i Miechowska to obszar występowania wyjątkowych w skali całej Polski
wydajnych źródeł, malowniczych dolin rzecznych i zabytkowych młynów. Źródła na tym
obszarze stanowią atrakcyjny obiekt badań
hydrologicznych prowadzonych na UJ już od
lat 50. ubiegłego stulecia. Ich wynikiem jest,
między innymi, uznanie wielu z nich za pomniki przyrody nieożywionej. Ekosystemy wodne Doliny Prądnika narażone są na oddziaływanie
sąsiadującego z nią obszaru przemysłowego Olkusza i znacznej presji
turystycznej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. W przypadku Wyżyny Miechowskiej zagrożenia związane są z gospodarką rolną,
zwłaszcza z nawożeniem. Duży problem stanowi też nieuregulowana
gospodarka ściekowa.
Książka jest przykładem opracowania łączącego w sobie cechy regionalnej monografii i przewodnika po obiektach hydrograficznych opisywanego obszaru. Jej celem jest przedstawienie złożonej problematyki hydrologii Wyżyn, zagadnień związanych z gospodarką wodną oraz ochroną
wód. Intencją autorów jest upowszechnienie informacji o źródłach tego
regionu, ich wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych, zwrócenie uwagi na przeobrażenia, jakim podlegają w wyniku działalności gospodarczej, a także rozbudzenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności i turystów oraz wypromowanie cennych
źródeł jako regionalnej atrakcji turystycznej. Tekst uzupełniają mapy,
współczesne i archiwalne fotografie oraz syntetyczne zestawienia, które
wraz z obszerną literaturą (ponad sto pozycji) stanowią spójną całość.

WYDAWNICTWO C.H. BECK
U N I A

E U R O P E J S K A

Projekty europejskie
Praktyczne aspekty pozyskiwania
i rozliczania dotacji unijnych
Jan Wiktor Tkaczyƒski
Marek Âwistak
El˝bieta Sztorc

Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak,
Elżbieta Sztorc
Projekty europejskie. Praktyczne
aspekty pozyskiwania i rozliczania
dotacji unijnych
(ss. 598)

Recenzowane dzieło stanowi nie tylko swego rodzaju instruktaż wzorcowego postępowania w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla
potencjalnych beneficjentów, ale również
podejmuje tematy stanowiące obszary problemowe w praktyce wdrażania projektów europejskich czy nawet programów operacyjnych. Książka skłania do refleksji, czy krajowe zasady
wdrażania projektów europejskich są optymalne, a nawet dalej: czy
nie zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian. Autorzy
ilustrują swoje tezy przykładami z praktyki gospodarczej, ale i nie zapominają przy tym o szczegółowym wyłożeniu materii funduszowej
w oparciu tak o uregulowania wspólnotowe, jak i krajowe czy nawet
regionalne instrukcje wykonawcze. Podjęli się przy tym karkołomnego
zadania dotyczącego objaśnienia trudnych, niejednoznacznych zasad
dotyczących pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.
Prezentowana pozycja zasługuje na jeszcze inną pochwałę, jest bowiem
napisana językiem eleganckim, zrozumiałym, w którym unika się typowego dla tego rodzaju opracowań branżowego żargonu. Uwagę zwraca
także duża liczba tabel, wykresów, schematów obrazująca w sposób
optymalny wykładaną w tekście książki materię.
z recenzji
Stanisława Miklaszewskiego

WYDAWNICTWO UNIVERSITAS
Nowożytne portrety profesorów
Akademii Krakowskiej
w zbiorach Collegium Maius
pod redakcją Anny Jasińskiej
(ss. 460)
W zbiorach Muzeum Collegium Maius znajduje się kolekcja portretów wybitnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najstarsze portrety pochodzą z XVI wieku. Zwyczaj
zamawiania podobizn, na ogół przez władze
Uniwersytetu, stał się tradycją, która trwa
do dnia dzisiejszego. Obecnie Muzeum posiada ponad 300 portretów.
Wśród nich została wyodrębniona grupa wizerunków nowożytnych, od
końca XVI do końca XVIII wieku, która stała się podstawą przeprowadzonych studiów. Wcześniej portrety nie były przedmiotem badań. Do
naszych czasów przetrwało z tego okresu dwadzieścia osiem płócien.
Z XVI wieku mamy trzy portrety, z XVII wieku – sześć. Książka jest
owocem prac nad obrazami, które starano się rozpoznać zarówno od
strony historycznej, jak i konserwatorskiej. Stanowi przykład interdyscyplinarnych studiów historyków sztuki, historyków, konserwatorów,
fizyków i chemików.

Wojciech Chełmicki
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WYDAWNICTWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO
NA WAWELU
Joanna Winiewicz-Wolska
Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie
zbiory, t. I i II
(ss. 520, ss. 320)
Niniejsza książka jest pierwszym tak obszernym, wyczerpującym opracowaniem historii
kolekcji Karola Lanckorońskiego i jednocześnie pierwszą próbą rekonstrukcji rozproszonych
dziś zbiorów – katalog zestawiony w tomie II
(1264 pozycje: malarstwo, rzeźba, miniatura)
ukazuje zarówno ich rozmiary, jak i charakter.
Autorka wykorzystała liczne źródła archiwalne w językach niemieckim i francuskim (korespondencja Karola Lanckorońskiego i jego
spuścizna zachowane w Austriackiej Bibliotece
Narodowej w Wiedniu, spisy kolekcji z czasów
drugiej wojny światowej przechowywane w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Wiedniu
i Archiwum Federalnym w Koblencji, dokumenty rodzinne z prywatnego archiwum w Monachium), a w bogatym materiale fotograficznym (łącznie 653 fotografie) znalazło się wiele
nieznanych dotąd fotografii archiwalnych.
Tom I przedstawia historię kolekcji – od jej początków w roku 1815,
kiedy to Kazimierz Rzewuski zakupił obrazy ze spuścizny po ostatnim
królu Polski (ich znaczna część znajduje się dziś w Zamku Królewskim
w Warszawie), do roku 1950, kiedy zbiory, odzyskane po drugiej wojnie
światowej przez spadkobierców Karola, uległy rozproszeniu. Autorka
przedstawia proces formowania się kolekcji – stopniowe wzbogacanie jej o kolejne nabytki, pozyskiwane podczas wypraw archeologicznych i podróży, przez zakupy z prywatnych zbiorów, bezpośrednio od
współczesnych artystów, a także licytowane na aukcjach, zwłaszcza
w ostatnim dziesięcioleciu wieku XIX i początku XX. W rozdziale
I zaprezentowana została sylwetka Karola Lanckorońskiego, rozdział
II poświęcony jest zbiorom Rzewuskich i Potockich, rozdział III – formowaniu się kolekcji Karola Lanckorońskiego w oparciu między innymi o źródła archiwalne, wiedeńską prasę i pamiętniki z końca XIX
wieku i początku wieku XX oraz dawne katalogi aukcyjne zachowane
w bibliotece Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) w Paryżu.
Rozdział IV to prezentacja wiedeńskiego pałacu Lanckorońskich w stanie z roku 1903, z wyeksponowaniem roli, jaką pełnił w kulturalnym
i artystycznym życiu Wiednia. Rozdział V i VI to rekonstrukcja losów
kolekcji podczas drugiej wojny światowej i w latach 1945–1950. Tom
jest bogato ilustrowany zarówno fotografiami archiwalnymi (zdjęcia
rodzinne oraz fotografie dzieł sztuki znajdujących się niegdyś w wiedeńskiej rezydencji Lanckorońskich), jak i współczesnymi (dzieł znajdujących się dziś w muzeach tak polskich, jak zagranicznych).
Tom II – katalog dawnej kolekcji Karola Lanckorońskiego – to próba odtworzenia zasobów kolekcji (malarstwo, rzeźba, miniatury). Zestawiony został, między innymi, na podstawie spisu kolekcji z roku
1895, inwentarzy z lat: 1939, 1942, 1945, 1947 i 1950, fotografii archiwalnych, a także publikowanych katalogów wystaw i zbiorów, tak
dawnych, jak współczesnych. Noty zawierają podstawowe informacje
służące do identyfikacji dzieł (w tym oznaczenia pochodzące ze sporządzanych w różnym czasie inwentarzy), wybór literatury oraz fotografie (opatrzono nimi 40 procent haseł).
Książka przyczyni się niewątpliwie nie tylko do znacznego poszerzenia wiedzy o dziejach zbiorów, lecz także do pełniejszego rozpoznania
zasobów kolekcji i umożliwi identyfikację należących do niej niegdyś
dzieł, znajdujących się dziś – być może – w zbiorach publicznych i prywatnych na całym świecie.
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Na znak świetnego zwycięstwa, t. I i II
pod redakcją Dariusza Nowackiego
(ss. 415, ss. 432)
Na tom I składają się eseje naukowe przygotowane przez wybitnych specjalistów
z ośrodków badawczych krajowych i zagranicznych poświęcone szeroko rozumianej
tradycji grunwaldzkiej. Gros tekstów dotyczy dziejów i recepcji Banderii Prutenorum
Jana Długosza. Po raz pierwszy dzieło to
zostanie omówione w tak komplementarny
sposób. Pozostałe artykuły traktują o ikonografii bitwy pod Grunwaldem i Władysława Jagiełły oraz krakowskich obchodów 500. rocznicy
zwycięstwa.
Tom II zawiera 208 haseł naukowych wraz z ilustracjami (309) wszystkich
eksponatów prezentowanych wcześniej na okolicznościowej wystawie.
Maria Skubiszewska,
Kazimierz Kuczman
Paintings from the Lanckoroński
Collection
from the 14th through 16th centuries
(ss. 326)
Angielska wersja albumu obejmującego
zespół 87 obrazów włoskich o wyjątkowej wartości w skali europejskiej, gromadzonych przez Karola Lanckorońskiego
w Wiedniu na przełomie wieków XIX
i XX. Jego córka, Karolina, przekazała ten
zbiór malowideł Zamkowi Królewskiemu na Wawelu w latach 1994
i 2000. Kazimierz Kuczman w eseju wstępnym ciekawie omówił dzieje
tej niezwykłej kolekcji. Aby ustalić atrybucje obrazów, autorzy książki
przeprowadzili wiele kwerend w zagranicznych bibliotekach oraz poszukiwania w muzeach, a także szerokie konsultacje z wieloma wybitnymi historykami sztuki z Włoch, Stanów Zjednoczonych i Francji,
znawcami wczesnorenesansowego malarstwa włoskiego. Publikację
zamykają: indeks artystów, indeks tematów ikonograficznych i obszerna bibliografia.
Magdalena Piwocka
Arrasy króla Zygmunta Augusta.
Rośliny
(ss. 36)
Fascynację flamandzkich artystów
doby renesansu światem natury można podziwiać na tkaninach w zbiorach
wawelskich – na wszystkich rodzajach zygmuntowskich tapiserii, od
biblijnych po arrasy herbowe i meblowe. Odkrycia naukowe w zakresie botaniki i geografii poszerzyły horyzonty ludzi tego czasu, przyczyniając
się do niebywałego rozwoju malarskiej dokumentacji roślin. Powstały
wtedy, między innymi w herbariach, wspaniałe „portrety” różnych gatunków roślin rodzimych i orientalnych, dla których były one potencjalnym źródłem wzorów. Podstawowa literatura ujęta w bibliografii.

Jerzy T. Petrus
Portrety króla Władysława Jagiełły
(ss. 100)
Jak mógł wyglądać Jagiełło? Jadwiga (mająca zaledwie 13 lat) wysłała do Jagiełły (ur.
1351/1352, zm. 30 maja 1434) swego zaufanego dworzanina Zawiszę z Oleśnicy, by „oglądnął jego urodę i postawę”. Litwin, urodzony
w środku barbarzyńskiego kraju, w wieku
34–35 lat objął tron i przyjął chrzest. Mąż królowej Jadwigi, założyciel dynastii na polskim
tronie, hojny król wobec kościołów i klasztorów, dobrodziej Akademii
Krakowskiej, fanatyk polowania, czasami przesądny, wielką miłością
darzący swoją ojczyznę, w obronie jej, braci i swych krewnych nie wahał się narazić Polski na wojny, życzliwy wobec przybyszów i cudzoziemców. Używał kożuchów baranich, nie wkładał ozdobnych okryć.
Lubił jeść i przemawiać. Co drugi dzień brał kąpiel. O jeszcze innych
walorach i cnotach tego monarchy pisze Jan Długosz w Rocznikach,
które powstały w latach 1455–1480. On też sugeruje, że fizjonomię
władcy najlepiej oddaje marmurowy posąg na grobowcu w katedrze
krakowskiej. Wiele ciekawych informacji o zmianach wizerunku króla
od średniowiecza do czasów nowożytnych w malarstwie, grafice i rzeźbie przynosi niniejsza edycja.
Król a prawo stanów do oporu
pod redakcją Mariusza Markiewicza,
Edwarda Opalińskiego
i Ryszarda Skowrona
(ss. 438)
Praca zbiorowa, obejmująca 27 artykułów,
stanowi przegląd tematyki dotyczącej badań
nad prawem do oporu, mającym duże znaczenie w walce politycznej w europejskich
monarchiach średniowiecza i czasów nowożytnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres
zagadnień – problemowych, syntetyzujących, jak i analizujących konkretne wydarzenia – opracowania podzielono na kilka grup, rezygnując z chronologicznego układu. Na wstępie umieszczono rozważania
autorów koncentrujących się na prawnej i doktrynalnej stronie funkcjonowania tego prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie, następnie rozprawy ukazujące tę doktrynę w praktyce politycznej państw
europejskich i Rzeczpospolitej do wieku XVII. Osobną grupę stanowią
referaty ukazujące przyczyny rokoszu Zebrzydowskiego i Lubomirskiego; wyodrębniono także eseje związane z konfederacjami przeciwko dworowi w XVIII stuleciu w Rzeczpospolitej. Publikację zamykają
opracowania, w których omówiono opinie współczesnych o prawie do
oporu od wieku XV do XVIII w państwie polsko-litewskim.
Magdalena Piwocka
Odtworzone chorągwie grunwaldzkie
w Zamku Królewskim na Wawelu
(ss. 126)
Bogato ilustrowana publikacja opisująca zrekonstruowane chorągwie – trofea z bitwy grunwaldzkiej. We wstępie
znajdziemy opis prac rekonstrukcyjnych
wykonanych w Zamku Królewskim na
Wawelu. Układ katalogu kopii chorągwi grunwaldzkich oraz komentarze dotyczące oryginałów oparte są na
edycji dzieła Jana Długosza i Stanisława Durinka opracowanej przez
Karola Górskiego: Jana Długosza „Banderia Prutenorum”.

WYDAWNICTWO WAM, SPOŁECZNY KOMITET
ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA
Doktryny i realizacje konserwatorskie
w świetle doświadczeń krakowskich
ostatnich 30 lat
praca zbiorowa pod redakcją
Bogusława Krasnowolskiego
(ss. 432)
Czy istnieje współczesna doktryna konserwatorska? Jak powinny kształtować się relacje
między autentyzmem zabytku a jego interpretacją dokonywaną przez konserwatorów? Na te
dwa zasadnicze pytania odpowiadają teksty zebrane w książce. Autorzy oparli swoje rozważania na dorobku i doświadczeniach Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa, który w swojej ponadtrzydziestoletniej działalności przyczynił się do odnowy kilkuset zabytków dawnej stolicy Polski.
Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 11–12 grudnia 2008, podczas sesji naukowej Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle
doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, zorganizowanej dla uświetnienia jubileuszu trzydziestolecia istnienia SKOZK. – Sesja stała się
znakomitą okazją do podjęcia na nowo próby zbiorowego oglądu dorobku w tej dziedzinie w ostatnich latach. Podjęła także ambitną próbę
wytyczenia dróg rozwoju idei konserwacji zabytków w przyszłości – zaznacza we wstępie do publikacji prof. Franciszek Ziejka, od 2005 roku
pełniący funkcję przewodniczącego SKOZK.
Red.

WYDAWNICTWO
MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
Monika Bednarek, Edyta Gawron,
Grzegorz Jeżowski, Barbara Zbroja,
Katarzyna Zimmerer
Kraków. Czas okupacji 1939–1945
Książka ta, będąca zbiorem fotografii, wspomnień i faktów z życia mieszkańców Krakowa
w czasie drugiej wojny światowej, mogłaby
pełnić funkcję historycznego przewodnika po
naszym mieście, gdyby nie fakt, że liczy blisko
500 stron i została wydana w formacie sporego
albumu. Jej wielkim atutem jest ponad 800 archiwalnych fotografii, dokumentujących zarówno Kraków przedwojenny,
jak i z czasów okupacji niemieckiej. Stanowią one doskonałe dopełnienie
kilkunastu rozdziałów tomu, napisanych przez twórców scenariusza ekspozycji prezentowanej pod tym samym tytułem w Fabryce Emalia Oskara
Schindlera przy ul. Lipowej 4. Teksty dotyczą poszczególnych wątków
poruszanych na wystawie, której uroczyste otwarcie odbyło się 10 czerwca 2010. Wśród nich znalazły się, między innymi, wspomnienia Lili Haber Kraków, moje miasto czy opowieści o życiu codziennym niemieckich
urzędników w Krakowie oraz krakowian w okupowanym mieście autorstwa Katarzyny Zimmerer. Edyta Gawron przypomina historię Oskara
Schindlera oraz pracowników Fabryki Naczyń Emaliowanych, pisze także
o losach wojennej tułaczki krakowian, koszmarze getta i obozu Płaszów.
Ostatnie miesiące okupacji, od czerwca 1944 do stycznia 1945, roku opisuje Grzegorz Jeżowski.
Publikacja została opatrzona przedmową prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, wprowadzeniem prof. Andrzeja Chwalby z Instytutu Historii
UJ oraz słowem wstępnym dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michała Niezabitowskiego.
RPM
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WYDAWNICTWO MUZEUM NARODOWEGO
W KRAKOWIE
Na Wysokiej Połoninie.
Sztuka Huculszczyzny –
Huculszczyzna w sztuce
(ss. 204)
Album towarzyszący wystawie o tym samym tytule przybliża osobę Stanisława Vincenza, piewcy Huculszczyzny i wnikliwego
badacza jej folkloru, jak również huculskie
rękodzieło oraz refleks kultury ludowej
w sztukach plastycznych – dziełach najlepszych polskich artystów: Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Władysława Jarockiego, Kazimierza
Sichulskiego, Stanisława Witkiewicza i wielu innych. Uzupełnieniem
przeglądu sztuki jest opis dziejów rozwoju turystyki w tym regionie,
której początki sięgają wieku XIX. Wydawnictwo, uzupełnione o pełny
katalog dzieł prezentowanych na wystawie, w liczbie prawie tysiąca,
wyróżnia wysoki poziom edytorski i piękna szata graficzna. W albumie
znajdziemy reprodukcje grafiki, akwarel, pasteli, obrazów olejnych,
ikon na szkle oraz drewnie, a także wyrobów z drewna, ceramiki, metalu i skóry. Publikacja ta jest zaproszeniem do podróży w głąb czasu
do krainy urzekającej egzotyką i budzącej sentyment za idealizowaną przeszłością. Autorami tekstów są Zofia Gołubiew, Mirosław Piotr
Kruk, Jerzy Kapłon.

Galeria Sztuki Polskiej XX Wieku.
Przewodnik
(ss. 368)
Galeria Sztuki Polskiej XX Wieku w Gmachu
Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie jest jedną z najobszerniejszych prezentacji polskiego malarstwa, rzeźby i grafiki od
około 1890 roku do dnia dzisiejszego. Obok
prac Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego podziwiać
tam można twórczość Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Jonasza Sterna czy
Katarzyny Kozyry. Koncepcja ekspozycji oparta jest na chronologii, ale
także – przede wszystkim – na problemowym przedstawieniu doświadczanych przez kolejne pokolenia artystów wyzwań, fascynacji, inspiracji,
uzależnień i ciągłych konfrontacji. Dzięki opublikowanemu w 2011 roku
przewodnikowi po galerii te wzajemne zależności i tajemnice dzieł sztuki
stają się widoczne i zrozumiałe. W przewodniku znaleźć można kolorowe reprodukcje wszystkich – prawie 400 – eksponowanych w galerii
dzieł sztuki. Każde z nich jest swoistą ikoną sztuki polskiej – dziełem
znanym i rozpoznawalnym, a dzięki towarzyszącym im opisom te trudne
czasem w zrozumieniu dzieła odkrywają przed czytelnikiem i zwiedzającym swoje treści i najważniejsze aspekty artystyczne, opowiadają swą historię. Autorami not katalogowych są: Joanna Boniecka, Anna Budzałek,
Danuta Godyń, Urszula Kozakowska-Zaucha, Krystyna Kulig-Janarek,
Dominik Kuryłek, Światosław Lenartowicz, Agata Małodobry, Wacława
Milewska, Marek Świca, Anna Zeńczak.

Trzy
wydawnictwa
MNK
otrzymały prestiżowe nagrody
Fundacji na rzecz Sztuki „Reminiscencje”. Misją Fundacji
jest animowanie i promowanie
polskiej sztuki w kraju i za granicą. Najważniejszym celem jest wspieranie
cennych zjawisk w różnych dziedzinach artystycznych.
Do I Ogólnopolskiego Konkursu Katalogów
i Albumów o Sztuce wydanych w 2010 roku,
organizowanego przez Fundację, zgłoszono ponad 150 publikacji z całej Polski. 3 marca w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie jury konkursu nagrodziło najlepsze z nich. Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Krakowie zostały wyróżnione w następujących kategoriach: publikacja Na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900 otrzymała
II miejsce w kategorii katalog z wystawy, a publikacje Dobry trop! Przewodnik dla dzieci po Galerii Sztuki Polskiej XIX
Wieku w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Nerwicowcy i troglodyci. Młoda Polska od
A do Z zajęły kolejno I i II miejsce w kategorii folder.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu są
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
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BAL KOSTIUMOWY U RYSI
Zanim dojdziemy do balu kostiumowego na trzecim roku studiów, u Rysi,
w starym, wielkim mieszkaniu przy ul.
Skłodowskiej-Curie 5 w Krakowie, to, po
pierwsze, należy wspomnieć o maturze
zdanej w liceum u sióstr niepokalanek
w Szymanowie, już po powrocie z Ravensbrück (czesne za pół roku opłacili
rodzice jeszcze przed aresztowaniem
w 1942 roku, pozostałą część czesnego
opłaciła opieka społeczna). A po drugie,
powiedzieć także o tym, czemu wybrała
studia na historii sztuki.
– Ojciec był z wykształcenia architektem, kolekcjonerem sztychów, starodruków, zabytkowych mebli, jego marzeniem
było, abym ja studiowała historię sztuki
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie
przed wojną wykładał jego brat. A ja
w liceum ze wszystkich przedmiotów
najbardziej lubiłam historię.
– Na szczęście, nie stanęło Pani na
drodze fatalne na tamte czasy pochodzenie – mówię.
– W ankietach wpisywałam: ojciec
architekt, mama przy mężu. Ani słowa
o dworze. Tym bardziej o fabryce. Studia zaczynałam w roku akademickim
1946/1947. Sekretariatem Wydziału
Historyczno-Filozoficznego kierowała
wtedy Irena Wieczorek, uprzejma, bez
lewicowych odchyleń. Udawała, że nie
zauważyła, w jakiej szkole zdawałam
maturę.
– Powojenna bieda, wy po powrocie
z obozów, z partyzanckich oddziałów,
z robót u niemieckich bauerów. Czy
odbywały się wtedy studenckie bale karnawałowe? – pytam.
– Mam ten album pod ręką – słyszę
i patrzę na zdjęcia dziewcząt w stylowych
sukniach, chłopców w strojach weneckich
książąt. Czegoś takiego nie spodziewałam
się zobaczyć!
– Jeśli chodzi o mnie, zawsze miałam
wewnętrzne zapotrzebowanie na radość
oraz taniec do upadłego – słyszę słowa
osobistego komentarza do tego, co zaraz
zobaczę.
Zdjęcia pochodzą z balu kostiumowego u Rysi (Marii Zakrzewskiej, z domu
Nyry, studiowały razem historię sztuki,
Rysia pracowała do emerytury w Muzeum
UJ, w Collegium Maius). Wtedy każdą
taką towarzyską imprezę należało zgłaszać na UB, a oni mieli prawo wydelegować tam własnego przedstawiciela. Ale

Opactwo benedyktynów w Tyńcu; od lewej: Klementyna Żurowska oraz Lidia Zoll-Adamikowa

Rysia tego nie zrobiła i jakoś się upiekło.
Na bal zaprosiła koleżanki i kolegów. Jednym z tych pięknie ubranych panów jest
sfotografowany z Klementyną Żurowską
(ona w stroju XIX-wiecznej damy) Wojciech Krakowski, potem znany scenograf
teatralny, a wtedy student historii sztuki
na UJ oraz scenografii i grafiki na ASP,
w klasie Tadeusza Kantora. Prócz gospodyni, Rysi, tańczyły na tym balu dwie
inne najbliższe przyjaciółki Klementyny
Żurowskiej: Helena Madurowicz-Urbańska (urodzona we Lwowie, więźniarka
Majdanka i Ravensbrück, profesor UJ,
znawczyni dziejów gospodarczych i społecznych XVI–XX wieku), i Jadwiga
Korwin-Kamieńska, „Kuca” (historyk
oraz archeolog, też była więźniarka Majdanka i Ravensbrück).
Bal skończył się nad ranem. Ucichła
muzyka. Trzy najbliższe przyjaciółki pani
profesor, a więc Rysia, „Kuca” i Helena,
już nie żyją. Zmarł też młodzian w stroju
weneckiego księcia, Wojciech Krakowski. Potonęły lodowe kry, które ich niosły
przez życie...
PRZYSTANEK: WAWEL
Jeszcze przed wojną Uniwersytet Jagielloński zatrudnił w Instytucie Historii
Sztuki prof. Wojsława Molè, Słoweńca
po studiach na uniwersytecie w Wiedniu.
Niegdyś konserwatora w Wenecji. Znawcę sztuki basenu Morza Śródziemnego,
specjalizującego się także w sztuce starochrześcijańskiej. To u niego Klementyna
Żurowska zdecydowała się pisać pracę

magisterską. Na temat nowej rekonstrukcji rotundy św. Feliksa i Adaukta na Wawelu. Jeszcze przed jej obroną – był 1952
rok – usłyszała, że prof. Jerzy Szablowski
poszukuje pięciu historyków sztuki, aby
ich zatrudnić jako przewodników na Wawelu. Tak rozpoczął się znaczący w jej
życiu „przystanek Wawel”.
Rano pracowała, popołudniami siedziała nad pracą doktorską.
– To, co się zachowało, czyli rotunda,
to była kiedyś tylko krypta, natomiast
właściwa kaplica, która znajdowała się
powyżej, została w okresie renesansu rozebrana – mówi pani profesor, ale dłużej
nie zatrzymujemy się nad tematem (napisała o tym sporo), a zmierzamy prostą
drogą do tego, co w okresie wawelskim
było w jej życiu naukowym nie tylko
ważne, ale i przełomowe.
– Pisząc wspomnienie po śmierci
prof. Lecha Kalinowskiego, odniosłam
się z wdzięcznością do prywatnego
seminarium, jakie on dla nas, młodych
historyków sztuki, prowadził. Dla mnie,
dla Marysi Michalskiej, Hani Różyckiej-Bryzek, Jerzego Banacha i Andrzeja
Fischingera.
– Coś podobnego! – to jest mój komentarz. O prywatnym seminarium nikt
mi dotąd nie mówił.
Okazuje się, że nie było efemerydą,
trwało trzy, a może nawet cztery lata.
Spotykali się raz w miesiącu w którymś
z mieszkań prywatnych. Wtedy docent
Lech Kalinowski imponował im szeroką wiedzą naukową. Historię sztuki
zaczął studiować jeszcze przed wojną,
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mie, otrzymałam od prof. Kalinowskiego
list, w którym mnie informował, że prof.
Molè przechodzi na emeryturę, on obejmuje po nim katedrę, a mnie proponuje
asystenturę.
– Przebywała Pani od trzech lat za
granicą, tymczasem w Polsce było wtedy
szaro, biednie i z kneblem na ustach. Nie
pomyślała Pani, aby zostać i nie wracać? – pytam.
– Nie. Moja siostra zamieszkała
w Szwecji, brat w Kanadzie, proponowali
mi przyjazd na stałe. Ale ja za żadne skarby
świata nie chciałam. Bo bycie emigrantem
to jest straszny status obywatela drugiej
kategorii. A ponadto uważałam, że stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim
to jest szczyt tego, o czym mogłam marzyć – odpowiada pani profesor.
Ostrów Lednicki, 1989 r., od lewej: Klementyna Żurowska i Teresa Rodzińska-Chorąży

na Uniwersytecie Lwowskim, kiedy tam
wykładali tacy mistrzowie, jak Władysław Podlacha, Mieczysław Gębarowicz
i Karolina Lanckorońska. Było od kogo
się uczyć.
POITIERS, PARYŻ, RZYM
Brak zupełny zachodniej literatury,
bo przecież dewiz skąpiono na wszystko.
Ograniczona możliwość zagranicznych
wyjazdów. Taki był los polskiego historyka sztuki, szczególnie do końca lat
60. tamtego stulecia. Kiedy pewnego
dnia Klementyna Żurowska usłyszała od
docenta Lecha Kalinowskiego, że jest
możliwość wyjazdu w lipcu 1957 roku
na miesięczny kurs historii sztuki romańskiej do Poitiers we Francji, do Centrum
Cywilizacji Średniowiecznej, nie zastanawiała się ani chwili. Będąc tam, załatwiła
sobie dwuletnie stypendium i wyjechała
ponownie w styczniu 1958 roku. Dzięki
temu zobaczyła niezliczoną wprost liczbę
zabytków sztuki romańskiej, i to jakiej
klasy! Na ich roku studiowało 15 osób.
Raz w miesiącu obowiązkowo wyjeżdżali
autokarem i zwiedzali.
– Te studia ustawiły mnie w romanizmie
na moje całe zawodowe życie! – mówi pani
profesor, a mnie nasuwa się znowu na myśl
to jej porównanie do życia jako drogi pokonywanej na lodowej krze, kiedy to liczy
się umiejętność szybkiego poodejmowania
decyzji. W dwa lata później podjęła następną: pozostania na własny koszt jeszcze
przez rok w Paryżu (pomogła mieszkająca
tam koleżanka z prywatnego liceum sióstr
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niepokalanek w Szymanowie). Stamtąd,
razem z Marysią Michalską, z którą pracowała na Wawelu, zdecydowała się pojechać
do Rzymu. A tam miało miejsce następne
pozytywne zrządzenie losu. Klementyna
Żurowska odnowiła znajomość z Karoliną
Lanckorońską. Obie były więźniarkami
obozu w Ravensbrück.
– Odtąd, ile razy jechałam do Rzymu,
zatrzymywałam się w prywatnym pensjonacie Karoliny Lanckorońskiej. Było to pięć
pokoi, dwie łazienki i kuchnia, wszystko
to w centrum Wiecznego Miasta. Byłam
jej stypendystką. I tam właśnie, w Rzy-

TYNIEC
Lata 60. to był okres milenijny, prof.
Wiktor Zin w Krakowie odkrywał coraz to
nowe architektoniczne rewelacje. Klementyna Żurowska zagadnęła swojego szefa,
prof. Lecha Kalinowskiego:
– A może byśmy i my coś zaczęli
kopać?
Profesor się skrzywił jak ktoś, komu
przekonania brakuje. Usłyszała:
– Już parę lat temu miałem pieniądze
na kopanie Tyńca, ale je zwróciłem. Ale
jeśli Pani wszystko zorganizuje, to proszę
bardzo!

Kaplica chrzcielna na Ostrowie Lednickim (fot. Bruno Cynalewski, Poznań)

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
piętnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się najpierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnowszych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej,
staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fundusze
zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na pokrycie
kosztów druku i dystrybucji pisma.
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Jeśli tak, proszę podać wydział, kierunek i rok ukończenia studiów:
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Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r.
Proszę o za pi sa nie 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”.
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