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U

niwersytet Jagielloński ma 305.
rektora! Jest nim prof. Wojciech
Nowak, który w latach 2008–2012
pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Rozpoczął on urzędowanie 1 września br., jednak spektakularny moment przejęcia insygniów
władzy: berła, pierścienia i łańcucha
od ustępującego rektora prof. Karola
Musioła nastąpi 1 października w Auditorium Maximum, podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013.
Przez najbliższe cztery lata dla prof.
Wojciecha Nowaka priorytetem będzie dbałość o jakość kształcenia oraz,
oczywiście, studenci, których w murach
Uniwersytetu studiuje obecnie około
45 tysięcy. Niezmiernie ważnymi kwestiami staną się również rozwój badań
naukowych i stabilizacja finansowa.
W zarządzaniu Uczelnią nowy Rektor,
powołując się na Steve’a Jobsa, zamierza kierować się przychylną prostotą
w działaniu. Wierzy, że najstarsza Polska uczelnia dysponuje potencjałem,
który pozwoli jej stworzyć taką ofertę
dydaktyczną, by była wiodącą uczelnią nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Więcej na temat wyzwań, jakim chce
sprostać Rektor Magnificus, można
przeczytać w rozmowie prezentowanej
na stronach 11–15. W tej edycji pisma
przedstawieni zostali także prorektorzy
i dziekani wybrani na kadencję 2012–
–2016.
Oczywiście, zapraszam do zapoznania się również z pozostałymi materiałami. Mam nadzieję, że ich różnorodność uczyni październikowe wydanie „Alma Mater” atrakcyjnym dla szerokiego grona naszych Czytelników,
a kto wie, może i pozyska nowych...
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

PRZEKAZANIE WŁADZY

Anna Wojnar

Uroczyste przekazanie obowiązków i uprawnień nowemu rektorowi UJ prof. Wojciechowi Nowakowi przez ustępującego
rektora prof. Karola Musioła odbyło się 31 sierpnia 2012 w Sali Zielonej Collegium Maius. Obaj rektorzy podziękowali
za pracę na rzecz Uczelni ustępującym prorektorom i dziekanom, witając jednocześnie przedstawicieli nowych władz
uniwersyteckich na kadencję 2012–2016 oraz życząc im spełnienia wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Wręczone
zostały również pamiątkowe dyplomy.
Uroczystość kontynuuje tradycję, której początek dało formalne przekazanie władzy przez rektora UJ prof. Franciszka
Ziejkę rektorowi prof. Karolowi Musiołowi 31 sierpnia 2005 w Stubie Communis Collegium Maius.

W spotkaniu uczestniczyli również prorektorzy
oraz dziekani byłej i obecnej kadencji

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Uroczyste przekazanie obowiązków i uprawnień nowemu rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przypieczętował wpis
do pamiątkowej Księgi protokołów oddania i przejęcia władzy rektorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Symboliczny uścisk dłoni odchodzącego rektora prof. Karola Musioła
oraz przejmującego władzę rektora prof. Wojciecha Nowaka
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NOWE WŁADZE REKTORSKIE NA KADENCJĘ 2012–2016
REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
PROF. WOJCIECH NOWAK

P

rofesor Wojciech Nowak
urodził się 21 września
1949 w Krakowie. Wydział
Lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika
w Krakowie ukończył w 1974
roku. Również na tym Wydziale
obronił w 1982 roku doktorat.
Tytuł doktora habilitowanego
nauk medycznych otrzymał
w 1997 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w Collegium
Medicum. Od 2003 roku jest
profesorem, a od 2009 profesorem zwyczajnym nauk medycznych. Jest specjalistą II stopnia chirurgii ogólnej.
W pracy naukowej szczególnie interesuje się chirurgią endokrynologiczną, ultrasonografią w chirurgii, chirurgicznym leczeniem
nowotworów przewodu pokarmowego, problematyką raka piersi,
transplantologią. Jest współautorem trzech monografii, autorem
i współautorem 133 publikacji oraz 285 prezentacji zjazdowych.
W latach 2003–2008 pełnił funkcję zastępcy ordynatora
Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroentero-
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logicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Był kierownikiem Katedry Anatomii UJ CM (2004–2008). Od 1 stycznia
2009 jest kierownikiem III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej.
Dwukrotnie był prodziekanem Wydziału Lekarskiego do
spraw studiów klinicznych UJ CM (1999–2002 i 2002––2005).
Podczas kolejnych kadencji był dziekanem tego Wydziału
(2005–2008), a następnie prorektorem UJ ds. CM (2008–2012).
W latach 2002–2006 zajmował stanowisko specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Obecnie
pełni wiele funkcji w instytucjach medycznych i naukowych,
jest członkiem European Union Network of Excellence for
Gastric Cancer, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej, Rady Egzaminacyjnej z zakresu
chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej, skarbnikiem
Association of UEMS Division of General Surgery & European Board of Surgery oraz prezydentem Europejskiego
Towarzystwa Chirurgii.
Profesor należy do polskich i międzynarodowych towarzystw
naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Anatomicznego, Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic
Surgery, European Society of Endocrine Surgery.

PROREKTOR DS. ROZWOJU
PROF. MARIA JOLANTA FLIS
Profesor Maria Jolanta Flis
urodziła się 16 stycznia 1954
w Jutrosinie w województwie
wielkopolskim. Studia w zakresie socjologii, a także filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ odbyła
w latach 1972–1977. Doktorat
w zakresie socjologii obroniła
w 1984 roku.
W 1995 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego
w zakresie socjologii – socjologii i teorii kultury. Tytuł
naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2002 roku.
Profesor Maria Flis jest związana z Instytutem Socjologii
UJ, gdzie pracuje od 1977 roku, najpierw jako asystent stażysta,
w latach 1978–1980 jako asystent, następnie starszy asystent
(1980–1985), adiunkt (1985–1995) i adiunkt habilitowany od 1995
roku. Od roku 2002 była profesorem nadzwyczajnym, a od 2010
jest profesorem zwyczajnym. Od 2001 roku kieruje Zakładem
PROREKTOR DS. BADAŃ NAUKOWYCH
I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
PROF. STANISŁAW KISTRYN
Profesor Stanisław Kistryn
urodził się 16 lipca 1960 w Krakowie. Studia na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ukończył w 1984 roku. Doktorat w zakresie nauk fizycznych
obronił w roku 1990. W 2007
roku otrzymał habilitację,
a w 2012 tytuł profesora. W latach 1985–1989 był asystentem
na Politechnice Federalnej
(ETH) w Zurychu. W Instytucie
Fizyki UJ był asystentem od
roku 1990, a następnie adiunktem (w latach 1992–2009) oraz profesorem nadzwyczajnym (od 2009 roku). Na uczelni pełnił funkcję
pełnomocnika dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (2006–2012) oraz zastępcy dyrektora
Instytutu Fizyki UJ ds. naukowo-badawczych (2008–2012).
Staże zagraniczne odbył w Politechnice Federalnej (ETH)
w Zurychu, Instytucie Paula Scherrera w Villingen (Szwajcaria),
Centrum Badawczym (KfA) w Juelich (Niemcy) oraz w Instytucie
Akceleratorowej Fizyki Jądrowej (KVI) w Groningen, Holandia.
Przebywał w zagranicznych ośrodkach naukowych, między
innymi na Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Pizie,
Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie w Tokio, Narodowym Laboratorium Uniwersytetów Północnej Karoliny w Duke.
Przedmiotem badań prof. Kistryna są: dynamika oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, te-

Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii. Zainteresowania
naukowe prof. Flis dotyczą historii myśli antropologii społecznej
i teorii kultury, mechanizmów tworzenia i uobecniania znaczeń,
a także zagadnień z zakresu socjologii wiedzy. Badania zostały
przedstawione w publikacjach: 55 artykułach, trzech monografiach i trzech książkach współautorskich.
W latach 1997–1999 była przewodniczącą Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozoficznego, w latach
1999–2005 prodziekanem do spraw dydaktycznych Wydziału Filozoficznego, a także kierownikiem studiów doktoranckich na tym
Wydziale oraz przedstawicielem Senackiej Komisji Finansowej
w Senackiej Komisji Dydaktycznej (2005). W latach 2001–2005
była członkiem Zespołu ds. Programu Socrates-Erasmus oraz
przewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości
Kształcenia i Akredytacji.
W ubiegłej kadencji przewodniczyła Stałej Rektorskiej Komisji ds. Jakości Nauczania. Podczas ostatnich dwóch kadencji
była dziekanem Wydziału Filozoficznego.
Profesor Maria Flis uczestniczy w pracach zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcja antropologii
społecznej) oraz European Association of Social Anthropologists
International Dance Council UNESCO, Paris, France. Została
odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
stowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych,
mechanizmy reakcji jądrowych, zastosowanie metod i technik
fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia,
medycyna, biologia, geologia), układy modularnej elektroniki
pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych
eksperymentach fizyki jądrowej.
Profesor jest współautorem 85 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, współautorem ponad 140
komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 200
przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Został
zaproszony do wygłoszenia ponad 30 referatów na międzynarodowych konferencjach fizyki jądrowej. Współrealizuje 16
projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Koordynuje międzynarodową grupę eksperymentalnej fizyki kilku
nukleonów, obejmującą badaczy z Polski, Holandii, Niemiec,
Włoch, Portugalii, Japonii, Indii, USA.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, a także wielu instytucji: Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW
(2011–2012), Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism
Naukowych MNiSW, Komisji Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych Rady Atomistyki przy Państwowej Agencji Atomistyki
afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Fizycznym. Wiceprzewodniczący Rady Użytkowników Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN w Krakowie. Członek komitetu
redakcyjnego czasopisma „Few-Body Systems” (Springer
Verlag) oraz czasopism otwartego dostępu: „Open Journal
of Microphysics”, „Journal of Nuclear and Particle Physics”.
Przewodniczy komitetowi organizacyjnemu cyklu międzynarodowych konferencji MESON.
Jest ekspertem w ocenie wniosków w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, Małopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym, programie NuPNET na rzecz Ministerstwa Nauki i Innowacji Królestwa Hiszpanii.
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PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM
PROF. PIOTR LAIDLER
Profesor Piotr Laidler
urodził się 12 stycznia 1949
w Krakowie. W latach 1966–
1971 studiował na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ, gdzie obronił
pracę magisterską z chemii.
Doktorat z nauk przyrodniczych obronił na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika
w Krakowie w 1979 roku.
Tam również uzyskał stopień
doktora habilitowanego biologii w zakresie biochemii w 1992
roku. Od 2008 roku jest profesorem zwyczajnym na Wydziale
Lekarskim UJ CM.
Prowadzi badania nad ekspresją oraz charakterystyką funkcjonalną białek adhezyjnych i szlaków sygnalizacyjnych zaangażowanych w proces powstawania i rozwoju nowotworów oraz mechanizmów ich funkcjonowania, jak również oceną możliwości wykorzystania metod biofizycznych (Mikroskopia Sił Atomowych) do
charakteryzowania właściwości mechanicznych (elastyczność
i adhezja) komórek nowotworowych. Obecnie prowadzi badania
nad metodami leczenia nowotworów.
Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji oraz 150
prezentacji zjazdowych, współautorem rozdziałów w monografiach, skryptach i podręcznikach.
PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
PROF. ANDRZEJ MANIA
Profesor Andrzej Mania
urodził się 21 sierpnia 1949
w Kielcach. Obronił pracę magisterską z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972
roku, a trzy lata później doktorat
z nauk politycznych. Habilitację
w zakresie historii najnowszej
stosunków międzynarodowych
uzyskał w 1983 roku. Od 1993
roku jest profesorem nauk humanistycznych. Od 1997 roku
jest profesorem zwyczajnym.
Zainteresowania naukowe prof.
Mani obejmują historię i politykę USA oraz najnowszą historię
stosunków międzynarodowych.
Od 1988 roku pełni funkcję kierownika Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej, kieruje także Katedrą Amerykanistyki
(od 1993), a w latach 2000–2008 był kierownikiem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu amerykanistyki. W latach
1985–1988 był wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych ds.
dydaktycznych. Od 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Prawa
i Administracji ds. studiów stacjonarnych, a następnie dyrektorem
Instytutu Nauk Politycznych (1996–1999). Organizował Wydział
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Staże naukowe odbył na Purdue University (USA), gdzie
przebywał również jako visiting professor oraz na University of
South Carolina (USA) a także jako stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Na stypendium wyjechał na Georg -August Universität w Getyndze.
W latach 1973–1979 był asystentem i starszym asystentem
w Instytucie Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej w Krakowie, następnie adiunktem w Instytucie Biochemii Lekarskiej
AM (1980–1996). W latach 1996–2005 był dyrektorem Instytutu
Biochemii Lekarskiej AM i UJ CM. Od 1996 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizjologicznej Instytutu Biochemii Lekarskiej AM/UJ CM i Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM, a od
2005 roku – kierownikiem Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM.
Nieprzerwanie, od 2002 roku, pełni funkcję przewodniczącego
Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego.
W latach 2002–2008 był koordynatorem Programu Sokrates-Erasmus na Wydziale Lekarskim. W latach 2002–2005 i 2005–2008 był
prodziekanem Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Podczas ubiegłej kadencji był pełnomocnikiem rektora
UJ ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej w CM.
Profesor Laidler jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w którym
w latach 1995–2001 i 2008–2011 pełnił funkcję członka Zarządu
Głównego, a od 2011 roku członka Prezydium Zarządu Głównego.
Jest laureatem nagrody zespołowej II stopnia za badania naukowe
Wydziału Nauk Biologicznych PAN (1985), nagrody zespołowej
za badania naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego (2006).
Za całokształt działalności badawczej i dydaktycznej w 2002 roku
nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także liczne nagrody
i wyróżnienia władz Uczelni za działalność dydaktyczną.
Studiów Międzynarodowych i Politycznych, był jego pierwszym dziekanem (2000–2002). Był także pierwszym dyrektorem Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, który organizował (2005–2008).
Profesor był członkiem I kadencji Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2002–2004). Podczas II kadencji (2005–2007) był wiceprzewodniczącym PKA i przewodniczącym zespołu kierunków studiów
społecznych i prawnych. Od 2002 roku jest ekspertem PKA i UKA.
Prorektorem UJ ds. dydaktyki jest od 2008 roku. W latach
1996–1999 i 2007–2009 był członkiem Komitetu Nauk Politycznych
PAN. Od 2002 roku jest członkiem Komisji Nauk Politycznych
PAN, a od 1992 roku Komisji Nauk Historycznych PAN w Krakowie. Należy wymienić także członkowstwo w PTH, PTSM,
PTNP Fellow the Norwegian Nobel Institute (naukowa instytucja
doradcza komitetu przyznającego Pokojową Nagrodę Nobla; 1994),
Fellow Kennan Institute of Advanced Russian Studies, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; 1986.
Wykładał za granicą: Fellow Salzburg Seminar w 1989 i 1991
roku i jako visiting professor w SUNY at Buffalo, N.Y., (1992),
oraz University of Rochester (2003). Odbył wiele zagranicznych
staży naukowych, między innymi w University of Wisconsin,
Stevens Point, Uniwersytecie w Padwie, w The School of Slavonic
and East European Studies, University of London, w New College – Oxford University, na wydziałach prawa w Cleveland State
University, Loyola University w Chicago, University of Indiana
at Indianopolis, Fordham University w Nowym Jorku, The John
Hopkins University w Washington D.C. oraz w Bologne Center,
Freie Universitat Berlin, Georgetown University, George Washing-

ton University. Prowadził badania w bibliotekach prezydenckich
w USA: Roosevelta (w Hyde Park), Trumana (w Indianapolis),
Eisenhowera (w Abilene), Kennedy’ego (w Bostonie) i Johnsona
(w Austin), w National Archives of the US w Washington D.C.,
bibliotece Forda (Ann Arbor), Cartera (w Atlancie), w akademickich
ośrodkach kształcących dyplomatów, Washington, D.C. New York,
Bedford koło Bostonu, na uniwersytetach w Pradze i w Uppsali.
Opublikował osiem monografii. Wydał i współtworzył kilkanaście prac zbiorowych. Jest redaktorem serii „Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz redaktorem
czasopisma naukowego „Ad Americam. Journal of American
Studies”, od 1984 roku redaktorem serii „Nauki Polityczne”
w ramach „Zeszytów Naukowych UJ”.

Był opiekunem około 700 magistrantów, głównie na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, administracja i filologia angielska. Był promotorem około
30 doktorów, recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich
i habilitacyjnych. Brał udział w ocenianiu dorobku kandydatów do
tytułu profesora. Opiniuje wnioski Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Profesor Mania był nagrodzony czterokrotnie Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie Nagrodą Rektora UJ. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest
członkiem Lions Club Kraków – Stare Miasto (prezydent Klubu
1996/1997).

PROREKTOR DS. POLITYKI KADROWEJ I FINANSOWEJ
PROF. JACEK POPIEL

W 1995 roku odbył staż naukowy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Od 1979 do 1988 roku był przedstawicielem grupy asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Filologicznego, w latach
1984–1989 pełnomocnikiem dziekana Wydziału Filologicznego
ds. studenckich. Od 2002 do 2005 roku był dyrektorem Instytutu Polonistyki. Podczas kadencji 2005–2012 pełnił funkcję
dziekana Wydziału Polonistyki.
W Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej był dziekanem
Wydziału Aktorskiego (1990–1993), prorektorem (1994–1996)
i rektorem (1996–2002).
Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni
Artystycznych (1999–2002). Jest członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz Komitetu
Nauk o Literaturze PAN. Jest też jednym z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych,
członkiem kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury,
komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki, parokrotnym
przewodniczącym i członkiem jury konkursów dramatopisarskich i teatralnych oraz jednym z członków założycieli
Stowarzyszenia Sezony Teatralne, twórcą i dyrektorem artystycznym festiwalu „Dramaty Narodów” (I edycja – Polski
dramat romantyczny – 2005, II – Festiwal Wyspiański –
2007, III – Festiwal Słowacki – 2009). W latach 1977–1995 był
członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Profesor Jacek Popiel jest dwukrotnym laureatem indywidualnej
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczony
złotym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Jacek Popiel urodził się 1 sierpnia 1954 w Krakowie. Ukończył filologię polską
na UJ w 1977 roku, a także
dziennikarskie studia podyplomowe w roku 1978. Doktorat
z nauk humanistycznych obronił w 1985 roku. Habilitował
się w zakresie literaturoznawstwa – teatrologii w 1995 roku.
W 2002 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego,
w 2007 tytuł profesora nauk
humanistycznych, a w 2012 –
stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1977 roku związany jest
z Katedrą Teatru i Dramatu, którą kieruje od 2009 roku (był także
jej kierownikiem w 2002 roku), oraz z Państwową Wyższą Szkołą
Teatralną im. Ludwika Solskiego, od 1978 roku.
Zainteresowania naukowe profesora związane są z zagadnieniami historii dramatu i teatru polskiego XIX–XXI wieku, dziejami
szkolnictwa teatralnego, edycją naukową tekstów dramatycznych.
Dotychczas opublikował ponad 200 prac – między innymi 19
książek, w tym sześć indywidualnych. Jego teksty były tłumaczone
na język francuski, angielski, włoski. Jest autorem kilku scenariuszy
teatralnych, sztuki Doktor Korczak, wystawionej w kilku miastach
japońskich, między innymi w Tokio.
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NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2012–2016

PROF. KRYSTYNA CHOJNICKA
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA
I ADMINISTRACJI

DR HAB. JAROSŁAW GÓRNIAK,
PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU
FILOZOFICZNEGO

DR HAB. JAN ŚWIĘCH,
PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU
HISTORYCZNEGO

DR HAB. ELŻBIETA GÓRSKA,
PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU
FILOLOGICZNEGO

PROF. RENATA PRZYBYLSKA
DZIEKAN WYDZIAŁU
POLONISTYKI

PROF. ANDRZEJ WARCZAK
DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI,
ASTRONOMII I INFORMATYKI
STOSOWANEJ

PROF. ARMEN EDIGARIAN
DZIEKAN WYDZIAŁU
MATEMATYKI I INFORMATYKI

PROF. GRAŻYNA STOCHEL
DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII

DR HAB. MAŁGORZATA KRUCZEK
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
I NAUK O ZIEMI

PROF. TOMASZ GRODZICKI
DZIEKAN WYDZIAŁU
LEKARSKIEGO

PROF. JAN KRZEK
DZIEKAN WYDZIAŁU
FARMACEUTYCZNEGO

PROF. TOMASZ BRZOSTEK
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK
O ZDROWIU

DR HAB. JACEK OSTASZEWSKI,
PROF. UJ
DZIEKAN WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ

PROF. BOGDAN SZLACHTA
DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

PROF. WOJCIECH FRONCISZ
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOCHEMII,
BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
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STAWIAM NA POZYTYWNE MYŚLENIE
Rozmowa z 305. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciechem Nowakiem

■ Zdaję sobie z tego sprawę. Ale spróbować musimy. Obecnie w Europie
obserwujemy dość duże zawirowania
w szkolnictwie wyższym. W Polsce na tę
sytuację nakładają się dwa niekorzystne
elementy: niż demograficzny i kryzys
ekonomiczny strefy euro. Na razie Uniwersytet Jagielloński nie odczuwa skutków tego niżu i na brak kandydatów nie
może jeszcze narzekać, a jeśli chodzi o kryzys w naszym kraju,
to, na szczęście, nie jest on jeszcze aż tak odczuwalny. Niemniej
jednak te dwa czynniki przez najbliższe lata z pewnością nie
będą nam sprzyjać.
Te ogromne wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek, powodują, że w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisują się
nieuchronnie analiza ekonomiczna i finanse. Nasza Uczelnia na
różnych płaszczyznach będzie musiała ulec też pewnym transformacjom. Trzeba będzie w racjonalny sposób odnieść się do tego,
że zmienia się mentalność młodych ludzi.
Nie boję się niżu demograficznego. Uniwersytet Jagielloński
ze swoją marką, popartą blisko 650-letnią tradycją, zawsze będzie
miał studentów stacjonarnych. Zwłaszcza że ta marka zbudowana
jest na świetnej kadrze naukowej, bardzo dobrej i różnorodnej
ofercie dydaktycznej, a także na doskonałej pozycji naszej Uczelni
na listach rankingowych.
Problem pojawi się w przypadku studentów niestacjonarnych.
Bo jeżeli młody człowiek będzie miał do wyboru państwowy uniwersytet, gdzie nic nie zapłaci, i uczelnię, gdzie będzie musiał to
zrobić, to przecież oczywiste, co wybierze. Trzeba więc liczyć się
z tym, że, podobnie jak inne uniwersytety publiczne, stracimy studentów niestacjonarnych. Uważam jednak, że to wcale nie będzie
takie złe. Moim zdaniem uczelnie publiczne powinny kształcić
wyłącznie studentów stacjonarnych, a skoro akceptujemy uczelnie
prywatne, uznając, że są równie cenne, to niech one gromadzą
w swoich murach studentów niestacjonarnych. Nie będzie wtedy

żadnej niejasności. Tak jest przecież na
całym świecie.
□ Jakimi priorytetami będzie się Pan
kierował, zarządzając Uczelnią przez
najbliższe cztery lata?
■ Priorytetem są dla mnie studenci i jakość kształcenia. Niezmiernie ważny
jest również rozwój badań naukowych,
a także stabilizacja finansowa.
Jakość nauczania na naszej Uczelni
musi być na najwyższym poziomie.
Zobowiązuje nas do tego fakt, że
nasz Uniwersytet wybierają najlepsi
w Polsce kandydaci na studia, którzy
w następnych latach stanowią poczet
naszych najlepszych studentów. To jest
nasz kapitał i skarb, który będzie procentował w przyszłości. Dlatego też tak
bardzo cieszy mnie to, że w tym roku
pięć kierunków: prawo, administracja,
matematyka, informatyka oraz zdrowie
publiczne, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację projakościową. Sporym sukcesem jest również, że
w pierwszej edycji konkursu MNiSW status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na najbliższe pięć lat otrzymały
dwa konsorcja, z trzema naszymi jednostkami uniwersyteckimi.
Chodzi o Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia–Energia–Przyszłość” z Wydziałem Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydziałem Chemii
UJ, a także o konsorcjum naukowe Wydziału Lekarskiego UJ
i Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Długo można
by też wyliczać sukcesy indywidualne naszych uczonych, co
świadczy właśnie o niebywałym potencjale naukowym Uczelni.
Powodów do dumy dostarczają także studenci, a potwierdzeniem
ich osiągnięć jest 19 diamentowych grantów, które w tym roku
otrzymali na swoje badania.
Dlatego też absolutnie nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem,
które pojawiło się w mediach, że na Uniwersytecie kształcimy
bezrobotnych. To jest nieprawda. Ponad 70 procent absolwentów
naszej Uczelni podejmuje pracę zawodową zaraz po ukończeniu
studiów, a ponad 15 procent decyduje się na ich kontynuowanie.
Młodzi ludzie powinni jednak pamiętać o pewnej bardzo istotnej
kwestii: że Uniwersytet Jagielloński nie jest wyższą szkołą zawodową, po ukończeniu której każdy student otrzymuje pewne
miejsce pracy. Wybierając świadomie bardzo niszową specjalizację na danym kierunku studiów, należy liczyć się z tym, że
o pracę może być trudno.
Anna Wojnar

□ Podczas debaty przedwyborczej,
która odbyła się 17 kwietnia 2012 w auli
Collegium Novum, powiedział Pan, że
Uniwersytet Jagielloński ma potencjał,
by stworzyć taką ofertę dydaktyczną
i naukową, aby być wiodącą uczelnią
nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Zaznaczył Pan także, że w odpowiedzi
na wyzwania, jakie niesie XXI wiek,
Uniwersytet musi być innowacyjny,
atrakcyjny i konkurencyjny. Niełatwo
będzie osiągnąć sukces na tych wszystkich polach...
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□ W procesie nauczania ogromnie istotne dla
studentów są wyjazdy zagraniczne.

Anna Wojnar

■ Chciałbym, aby w niedalekiej przyszłości możliwość takiego wyjazdu miał każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie chodzi mi jednak
o praktyki wakacyjne, ale o wyjazdy w trakcie studiów, na semestr lub na dwa, do wybranej uczelni
na świecie. To, oczywiście, będzie kosztować, ale
na to pieniądze muszą się znaleźć.
Będziemy również intensywniej zabiegać
o to, by studiami na Uniwersytecie zainteresować
obcokrajowców. Nie zrobimy tego jednak za
pośrednictwem strony internetowej, choćby była
najpiękniejsza. Możemy to natomiast osiągnąć, wysyłając do różnych ośrodków naukowych właśnie
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas uroczystości jubileuszowej prof. Andrzeja Zolla;
naszych studentów, którzy są naprawdę świetni.
dziedziniec Collegium Maius, 7 września 2012
Widziałem, jak to działa na kilku amerykańskich
□ Niewątpliwie nowe spojrzenie na zakres i formy kształcenia uczelniach, i przyznam, że byłem dumny z tych młodych ludzi.
dają wprowadzane Krajowe Ramy Kwalifikacji.
To oni są naszymi najlepszymi ambasadorami!
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców cieszy się ogromnym
■ Procedura jest trudna, nakłada pewne rygory, zmusza do zmia- powodzeniem. Dlaczego? Ponieważ się sprawdziła, a sprawdziła
ny sposobu myślenia, zmiany mentalnościowej. Jestem jednak się, bo jej absolwenci – rozsypani po Stanach Zjednoczonych,
przekonany, że nasze wydziały podejdą do tego pragmatycznie Kanadzie, Szwecji i Norwegii – odnoszą sukcesy. To właśnie
i bez emocji. Bo to nie może być tylko zabieg techniczny, reali- tak działa.
zowany z przymusu, dlatego że zobowiązuje nas do tego ustawa.
Być może warto też będzie zaryzykować, tworząc stypendia
Dla wydziałów ma to być impuls do głębokiej analizy własnych dla studiujących u nas obcokrajowców.
programów nauczania na poszczególnych kierunkach kształcenia.
To jest naprawdę duża zmiana jakościowa. Wiem, że większość □ Proces internacjonalizacji na naszej Uczelni przebiega
wydziałów już nad tym pracuje.
etapami, stopniowo obejmując wybrane przedmioty, kierunki
Moim marzeniem jest i mam nadzieję, że uda mi się je zreali- czy studia doktoranckie. Które jednostki w najbliższym czasie
zować, by na Uniwersytecie powstawały makrokierunki. Chodzi mają szanse otworzyć się na ten proces intensywniej?
o to, by młody człowiek, kształcąc się przez pierwsze trzy lata, był
jakby „wolnym elektronem” i dopiero na czwartym lub piątym ■ Bardzo intensywnie działa już na tym polu Collegium Medicum.
roku wybierał specjalizację. To jest kolejne wyzwanie XXI wieku Dalszy rozwój działań w tym zakresie nie byłby korzystny. Wyi trzeba tego spróbować, chociaż wiem, że łatwo nie będzie. Ale dział Lekarski prowadzi nauczanie w języku angielskim zarówno
tak robią najlepsze uczelnie amerykańskie.

■ Fakt powstania tych studiów pozwala
z optymizmem snuć plany na przyszłość.
W roku akademickim 2012/2013 po raz
pierwszy naukę na weterynarii rozpocznie
60 studentów. Kandydatów było znacznie
więcej.
System otwartości na makrokierunkach, na których podczas pierwszych
trzech lat studiów młody człowiek ma
jeszcze możliwość zmiany, również powinien się sprawdzić. Sądzę, że studenci na
tym skorzystają. Oczywiście, nie wszędzie
uda się go wprowadzić, bo są takie jednolite studia magisterskie, których program
musi być realizowany od pierwszego roku.
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Michał Rdzanek

□ W ten proces doskonale wpisują się
międzyuczelniane studia weterynarii,
które utworzone zostały w tym roku
w ramach Centrum Medycyny Weterynaryjnej...

Uroczystość podpisania dwóch umów, dotyczących współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem Kalifornijskim w Irvine oraz z Muzeum Holokaustu w Los Angeles; Collegium Nowodworskiego, 1 września 2012

□ Ilu studentów kształcić się będzie w murach
najstarszej polskiej uczelni w roku akademickim 2012/2013?

cji z budżetu państwa, za to rosnących kosztów utrzymania
nowoczesnych obiektów na kampusie w Pychowicach, a także
w obliczu wspomnianego już niżu demograficznego?
■ Poprawa jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych
będą możliwe tylko wtedy, kiedy zadbamy o stabilizację finansową. Jak Pani wie, decyzją Senatu na Uczelni wdrożony został
program naprawczy, który jest realizowany przez wydziały. Teraz
musimy zrobić symulację finansową na ten rok i na kolejne cztery.

Anna Wojnar

na kierunku lekarskim, jak i na kierunku lekarsko-dentystycznym,
i niech tak zostanie. Jest ogromne zainteresowanie weterynarią
w języku angielskim. Ale to wyzwanie podejmiemy nie wcześniej
niż za trzy lata. Dlaczego? Bo musimy najpierw sami przekonać się, jak te studia się sprawdzą. Anglojęzyczne szkolenie
z pewnością możliwe jest natomiast zarówno w dziedzinie nauk
humanistycznych, jak i przyrodniczych. Mam też sygnały, że
gotowy na nauczanie w języku angielskim jest Wydział Chemii.
Do intensywnego działania na tym polu udało mi się namówić
wiceprezydenta ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine
– Lawrence’a Golda, który jest Polsce bardzo
przychylny. Efektem tego jest już porozumienie, podpisane 1 września br. w Collegium
Nowodworskiego, pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim a Uniwersytetem Kalifornijskim
w Irvine, które zakłada współpracę nie tylko
w zakresie prowadzenia badań naukowych
i organizowania wspólnych projektów edukacyjnych, ale także w ramach programów wymiany
pracowników i studentów pomiędzy współpracującymi instytucjami. Podobne porozumienie
zostało podpisane tego samego dnia pomiędzy
naszą uczelnią a Los Angeles Museum of the
Holocaust. Dotyczyć ono będzie szerokiej
współpracy tej amerykańskiej jednostki z naszym Centrum Badań Holokaustu.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas powitania gości przybyłych na jubileusz
prof. Andrzeja Zolla; dziedziniec Collegium Maius, 7 września 2012

■ Około 45 tysięcy. Dokładna liczba studentów
będzie znana na początku grudnia. Natomiast o możliwość nauki
na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym roku ubiegało się ponad
57 tysięcy młodych ludzi. Na studia stacjonarne I i II stopnia
oraz studia niestacjonarne przyjętych zostało ponad 18 tysięcy
studentów, którzy łącznie będą kształcić się na 300 kierunkach.
□ Ile, zdaniem Pana Rektora, powinna wynosić optymalna
liczba studentów elitarnej uczelni?

■ Wydaje mi się, że obecny stan jest optymalny. Niestety, jest
jednak duża niespójność w działaniach ministerstwa, które stawia
nam wymagania niemożliwe do spełnienia. Na skutek tych działań grozi nam, że nie dostaniemy dotacji dla około 4,5–5 tysięcy
studentów. Sprawą zajmuje się prorektor UJ ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania, który zmuszony był złożyć pozew do sądu.
Oczywiście, te działania ministerstwa nie odnoszą się wyłącznie do Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczą wszystkich szkół
wyższych w Polsce i wszystkich uniwersytetów. Tym bardziej nie
możemy dopuścić, by sprawy przybrały dla nas tak niekorzystny
finansowo obrót.
□ Á propos finansów. Niemałym wyzwaniem dla nowych władz
Uczelni będzie utrzymanie stabilizacji finansowej we wszystkich
pionach jej działalności. Mówił już Pan Rektor o tym w swoim
przedwyborczym wystąpieniu. Jak zamierza Pan zmierzyć się
z tym wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu niewzrastającej dota-

Następnie trzeba będzie wprowadzić zarządzanie strategiczne
z kontrolą zarządczą. Dotyczy to zarówno badań naukowych, jak
i procesu dydaktycznego. Jeżeli planujemy w roku 2012/2013 prowadzić dydaktykę, to wyłącznie w takim zakresie, na jaki mamy
pokrycie finansowe. Wiem, że czasami będzie to bardzo trudne,
będą dyskusje nad kwestią liczby nadgodzin, kwestią pensum lub
braku pensum. Ale to jest do zrobienia. Poszczególne wydziały
już to robią. Bo bilans musi być pozytywny. Do tego niezbędne
jest właśnie zarządzanie strategiczne.
Przywykliśmy do stereotypowego myślenia, że, na przykład,
muszą istnieć etaty naukowo-dydaktyczne. Dlaczego tego nie
zmienić? Przecież może być świetny naukowiec, który do dydaktyki się po prostu nie nadaje, i odwrotnie: może być świetny
dydaktyk, który pracuje z pasją, ale nie chce pracować naukowo.
W tej kwestii jestem zwolennikiem zmian.
Jeśli chodzi natomiast o inwestycje, to oczywistą rzeczą jest,
że decydując się na budowę jakiegoś ważnego obiektu, trzeba
wiedzieć, skąd pochodzić będą środki na jego utrzymanie. Jeśli
nie mamy zapewnionych źródeł finansowania, to nie można rozpoczynać budowy. Bo co z tego, że powstaną świetne laboratoria,
jeżeli trzeba będzie do nich nieustannie dopłacać. Poza tym te
laboratoria nie mogą być dla siebie nawzajem konkurencyjne.
Z tych, które istnieją bądź w przyszłości powstaną, powinni móc
korzystać pracownicy naukowi z różnych jednostek. Nie może
być tak, że jeden badacz wykorzystuje aparaturę zaledwie w 30
procentach, a drugi z innej uniwersyteckiej jednostki nie ma do
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dobnie jak ja. Od września prace na Uniwersytecie
rozpoczęła firma audytorska. Dzięki analizom,
które zostaną przez nią wykonane, łatwiej będzie
ustalić, co działa nie tak, jak powinno. Mogę
jednak zapewnić, że nie będzie zmian dla zmian.
□ Zapowiada Pan Rektor reformę pracy administracji. Na czym ona ma polegać?

Anna Wojnar

Anna Wojnar

■ Powołam się tu na Steve’a Jobsa, o którym
mówiłem też podczas przedwyborczej debaty. On
stawiał na przychylną prostotę w działaniu. Mnie
zależy na tym, aby wszystkim pracownikom na
uczelni uprościć życie. W tym ogromną rolę odegra właśnie administracja, która ma być przyjazna
dla naukowców i studentów, która ma im pomagać
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas swojego wystąpienia na sympozjum
i maksymalnie ułatwiać pracę.
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce; aula Collegium Novum, 6 września 2012
Aby jednak wszystko funkcjonowało, jak
niej dostępu, dlatego zabiega o kupno takiej samej w swoim należy, ktoś musi mieć nadzór nad każdym szczegółem. Tą
ośrodku. Ekonomia zmusza nas do zmian. Warunkiem po- osobą jest właśnie kanclerz, który w mojej wizji zarządzania
wodzenia będzie jednak zrozumienie i odpowiedni przepływ Uniwersytetem pełni bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję.
informacji. Ale ja wierzę w naszą kadrę. I wierzę, że nie będzie To właśnie kanclerzowi będzie podlegała cała administracja
żadnych konfliktów interesów, wręcz przeciwnie. To nie jest centralna. Działania kanclerza będą, oczywiście, konsultowane
kwestia centralizacji, ale wzajemnej komunikacji. W tej kwestii z rektorem lub poszczególnymi prorektorami.
Maksymalnie uproszczone muszą też zostać wszystkie
także przyda się nam zarządzanie strategiczne. Czasy są takie,
że nie możemy wejść w żaden program, czy to dydaktyczny, procedury. Dotyczy to, na przykład, rozliczeń projektów
czy badawczy, jeżeli szacunek ryzyka, debetu finansowego badawczych czy rozliczeń zakupów. Sposób działania ma
będzie za duży, bo my tych pieniędzy później nie zdobędziemy. być taki, by jedna osoba była odpowiedzialna za załatwienie
Zawirowania finansowe obejmują całą Europę – proszę danej sprawy. Mam nadzieję, że już w pierwszym roku mojej
przyjrzeć się dramatycznej sytuacji ośrodków naukowo-badaw- pracy na stanowisku rektora wspólnie z prorektorami uda mi
czych w Katalonii. Tam też były pieniądze z Unii Europejskiej, się część administracji centralnej przenieść na wydziały, któbyły granty. Bardzo podobnie jak u nas. A teraz jest ogromny rych te rozliczenia dotyczą. Nadzór nad tym będą sprawować
problem: gospodarka hiszpańska bankrutuje, a te ośrodki razem kanclerz i kwestor.
z nią. My do takiej sytuacji nie możemy dopuścić.
□ Czy należy się spodziewać redukcji zatrudnienia w ad□ Z pewnością nie obędzie się bez zmian w zarządzaniu ministracji?
Uczelnią, zmian w jej strukturze i zmian kadrowych.
Pierwsze zmiany kadrowe – na stanowiskach kanclerza ■ Na razie trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego?
i kwestora UJ – nastąpiły 4 września br. Czy będą kolejne? Bo, na przykład, jeśli po wstępnej analizie jednostek okaże
się, że któraś z nich jest niepotrzebna – to zostanie zlikwido■ Zmiany, oczywiście, będą. Różne. Chcę bowiem wprowa- wana. Być może jednak osoby w niej zatrudnione otrzymają
dzić nieco inny sposób działania. Zdaję sobie sprawę z tego, propozycję pracy na Uniwersytecie, tyle że w innym miejscu,
że może nie wszystkim taki tryb pracy będzie odpowiadał. na innym stanowisku. Wszystko musi być podporządkowane
Rozumiem to. Zamierzam jednak zrealizować swoje plany, zasadniczemu celowi: logice działania.
dlatego też chcę współpracować z ludźmi, którzy myślą po□ Czy nastąpią też jakieś uproszczenia na
płaszczyźnie współpracy władz Uczelni ze
studentami?
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■ Współpraca z Samorządem Studenckim musi
być bardzo ścisła. Chcemy traktować studenta jak
partnera. Co to oznacza w praktyce? Chciałbym,
aby przedstawiciele studentów brali udział w tak
zwanych przedsenatowych kolegiach rektorsko-dziekańskich, podczas których przedstawiane
są wszystkie kluczowe sprawy. Głos studentów
powinien być słyszalny. Chciałbym, aby było
więcej czasu na dyskusję z ich udziałem przy
rozwiązywaniu ważnych dla obu stron kwestii.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza dyplom
doktora honoris causa prof. Frankowi Wilczkowi;
aula Collegium Maius, 20 września 2012

□ W czerwcu tego roku został Pan wybrany na przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Co
w tym gremium będzie dla Pana priorytetem w działaniu?
■ Kraków to miasto akademickie. I to musi być widoczne na
każdym kroku. Nasz głos musi być bardziej słyszalny niż do tej
pory, zarówno w kraju, jak i za granicą. To jest realne. Wiele w tej
kwestii możemy zdziałać wspólnie z miastem. Wykorzystajmy to.
Na ten temat rozmawiałem już z panią wiceprezydent, której również zależy na takiej promocji Krakowa.
Mam też nadzieję, że głos krakowskich uczelni, w tym głos Uniwersytetu
Jagiellońskiego, będzie bardziej słyszalny
na Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, jak również na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

nadzieję, że znacznie więcej na ten temat będę mógł powiedzieć
pod koniec tego roku.
□ Jest Pan optymistą, ale proszę powiedzieć, realizacja jakich
zadań może się okazać dla Pana i Pana ekipy najtrudniejsza?
■ Na pewno najtrudniej będzie utrzymać stabilizację finansową,
bo przed kryzysem całkowicie nie uciekniemy, w jakimś stopniu
on nas również dotknie. Oby w jak najmniejszym. W każdym razie

□ Planuje Pan zrealizowanie pięknej
idei – zainicjowanej przez byłego
rektora UJ prof. Franciszka Ziejkę,
a dotyczącej wybudowania Domu
Seniora w pobliżu ul. Ingardena. Czy
są szanse na szybkie urzeczywistnienie
tego przedsięwzięcia?

Anna Wojnar

■ Tak. Miejsce jest idealne. W pobliżu
jest park i atrakcyjne tereny do rekreacji.
To miejsce w 2004 roku zostało zresztą
zatwierdzone przez Senat, wykonano
wówczas nawet wstępny projekt. Dlaczego z takim optymizmem mówię teraz
o realizacji tego przedsięwzięcia? Bo
w tym przypadku możemy wykorzy- Z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim podczas II Kongresu Zagranicznych Badaczy
stać partnerstwo prywatno-publiczne. Dziejów Polski, pierwszy z prawej prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania; Auditorium Maximum,
Potwierdzają to moje doświadczenia 13 września 2012
związane z remontem akademików w Prokocimiu. Z uwagi na to będzie najtrudniejsze wyzwanie. Od powodzenia na tym polu
bardzo specyficzny rynek inwestorski, dysponując terenem, fir- będzie zależał sukces na innych płaszczyznach. Wierzę jednak,
mie wyłonionej drogą przetargu możemy zapewnić długofalowy że ze wszystkimi trudnościami sobie poradzimy.
dochód. A poza tym koszty budowy tego Domu są stosunkowo
niewielkie, szacuje się je bowiem na sto milionów. Potrzeba jest □ Nowe obowiązki wymusiły zmianę organizacji pracy Pana
natomiast ogromna. Wiem, że jest grupa zasłużonych dla Uniwer- Rektora. Jako chirurg zapowiedział Pan zawieszenie dziasytetu pracowników, którzy po przejściu na emeryturę znaleźli się łalności w tym zawodzie. Jak zatem będzie wyglądał teraz
w dramatycznej sytuacji. Trzeba im pomóc. Dlatego też działania zwykły dzień pracy Magnificencji?
związane z realizacją tego przedsięwzięcia zamierzam rozpocząć
■ Od 1 września wyłączam się z innych działalności i poświęcam
jeszcze w tym roku.
Oczywiście, zostanie przygotowany odpowiedni biznesplan się wyłącznie Uniwersytetowi. Świadomie podjąłem tę decyzję
i będę jej wierny. Sprawami Uczelni będę zajmował się od rana
i niezbędne będzie zarządzanie strategiczne.
do wieczora. Nie może być inaczej.
□ Podczas swojego przedwyborczego wystąpienia wspomniał
□ Czego życzyć 305. rektorowi UJ na najbliższe cztery lata?
Pan o potrzebie utworzenia Akademii Dyplomatycznej.
■ Tak, zwłaszcza że najbliższa tego typu placówka jest w Wiedniu.
Pierwsze kroki prowadzące do realizacji tego przedsięwzięcia zostały już podjęte. Odbyły się bardzo pozytywne rozmowy
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, złożono
także listy intencyjne.
Ponadto przy udziale naszego doktora honoris causa Normana Davisa otwarty zostanie polski ośrodek w Oksfordzie.
Uniwersytet Jagielloński będzie w nim jednostką wiodącą. Mam

■ Abym nie stracił zapału. Bo z resztą spraw, oczywiście przy
pomocy mojego zespołu, sobie poradzę. Bardzo chciałbym, aby
tego zapału nie zabrakło także osobom bezpośrednio ze mną
współpracującym.
□ W takim razie tego Panu Rektorowi życzę i dziękuję za
rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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UNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI ZE STATUSEM KNOW
12

lipca 2012 w Warszawie minister
nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Barbara Kudrycka, w obecności
premiera RP Donalda Tuska, ogłosiła
listę Krajowych Naukowych Ośrodków
Wiodących. Laureatami pierwszej edycji
konkursu zostało sześć jednostek w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych
i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.
Zwycięskie jednostki naukowe będą
otrzymywać do 10 milionów złotych
rocznie przez pięć lat na wzmocnienie
potencjału naukowego i badawczego,
rozwój kadry naukowej, kreowanie
atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej
marki, a także na wyższe wynagrodzenia
naukowców czy zatrudnienie zagranicznych uczonych.
Laureatem konkursu w obszarze nauk
ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych
zostało Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego
„Materia–Energia–Przyszłość”. W jego
skład wchodzą dwa, współpracujące
ze sobą od lat, wydziały Uniwersytetu
Jagiellońskiego: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz
Wydział Chemii. Pozostali członkowie
konsorcjum to Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz
Instytut Fizyki Jądrowej PAN.
Konsorcjum ma na celu utworzenie
znaczącego na mapie Europy ośrodka
zaawansowanych interdyscyplinarnych
badań w kluczowych obszarach współczesnej fizyki i chemii. O wysokim poten-

Przedstawiciele Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących podczas spotkania w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 12 lipca br.

cjale naukowym członków konsorcjum
świadczą liczne publikacje w renomowanych czasopismach, w tym „Science”
i „Nature”, oraz unikalna infrastruktura
badawcza zgromadzona w centrach ATOMIN (badanie układów w skali atomowej:
nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki) i ACMIN (Akademickie Centrum
Materiałów i Nanotechnologii) i w Centrum Cyklotronowym Bronowice CCB
i Narodowym Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS.
Uzyskane w ramach projektu środki
finansowe strony konsorcjum planują
przeznaczyć na wspólne działania,
obejmujące, między innymi, organizację międzynarodowych laboratoriów,

zatrudniających czołowych specjalistów krajowych i zagranicznych, oraz
elitarnych Międzynarodowych Studiów
Doktoranckich (Smoluchowski Doctoral
School). Tematyka studiów koncentrować się będzie wokół fizyki i chemii
medycznej, fizyki jądrowej i energetyki
jądrowej, zaawansowanych materiałów
i nanotechnologii, katalizy, fotoniki,
spektroskopii i informatyki kwantowej,
technik konserwatorskich i diagnostyki
obiektów zabytkowych. Konsorcjum
planuje również zorganizowanie środowiskowego konwersatorium, w ramach
którego prowadzone będą wykłady
i dyskusje panelowe przez znanych specjalistów z najlepszych ośrodków z kraju

Stworzenie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących stanowi jeden z filarów reformy szkolnictwa wyższego. Jest
to pierwszy program systemowego wspierania najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. W Krajowych Naukowych
Ośrodkach Wiodących wokół ambitnych projektów i inicjatyw badawczych skupiać się będą najbardziej utalentowani
naukowcy, doktoranci i studenci, co ma przełożyć się na podejmowanie nowatorskich tematów badawczych, intensywną współpracę międzynarodową i budowanie warunków pracy, które pozwolą rozwijać talenty i z sukcesami realizować badawcze pasje.
W styczniu br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs skierowany do uczelni, centrów naukowych
utworzonych przez szkoły wyższe, a także do konsorcjów naukowych. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu KNOW
było, między innymi, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania
stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia oraz sprecyzowany
program rozwoju naukowego na najbliższe lata.
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i zagranicy. Jednym z ważnych działań
konsorcjum będą akcje FOCUS, mające
na celu prowadzenie wspólnych innowacyjnych badań, będących wizytówką
Konsorcjum.
Prace naukowe będą prowadzone
w pięciu centrach badawczych konsorcjum: wspomnianych wcześniej ACMIN,
ATOMIN, CCB i SOLARIS oraz centrum
Laureatem w dziedzinie medycyny
zostało konsorcjum Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.
Naukowcy z Wydziału Lekarskiego
UJ CM oraz Instytutu Farmakologii
PAN współpracują ze sobą od wielu lat,
a efektem tych wspólnych działań jest 119
prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Obszary działalności naukowej
obu jednostek tworzących konsorcjum
wzajemnie się uzupełniają. Instytut Farmakologii PAN specjalizuje się w badaniach
z dziedziny neurobiologii w zakresie
mechanizmów powstawania uzależnień
lekowych, patomechanizmów depresji,
psychoz i reakcji na stres, mechanizmów
działania leków przeciwdepresyjnych
i przeciwpsychotycznych oraz neuroendokrynologii i neuroimmunologii. Wydział
Lekarski prezentuje szerokie spektrum
badań biomedycznych z naciskiem na
badania patogenezy i nowych możliwości
terapii schorzeń układu krążenia, chorób
metabolicznych, zaburzeń immunologicznych i alergii oraz medycyny regeneracyjnej. Obie jednostki prowadzą badania
podstawowe przy użyciu zaawansowanych
metod in vitro oraz in vivo z użyciem złożonych modeli zwierzęcych (także wielu
szczepów zwierząt transgenicznych).
Każda z jednostek wnosi do konsorcjum
nową jakość: Wydział Lekarski UJ CM
możliwość komplementarnego prowadzenia badań podstawowych i eksperymentów
klinicznych, zaś Instytut Farmakologii
PAN możliwość projektowania i tworzenia nowych narzędzi diagnostycznych
(np. mikromacierze), projektowania farmakologicznych narzędzi badawczych
(wspomagane komputerowo projektowanie leków, synteza organiczna), a także
możliwość wyznaczania nowych strategii
terapeutycznych.
Konsorcjum naukowe Wydziału Lekarskiego UJ i Instytutu Farmakologii PAN
zamierza rozwijać już prowadzone badania

HEREDITAS, które będzie zajmować się
badaniami na rzecz konserwacji i ochrony
zabytków dziedzictwa kulturowego.
Rada Naukowa Konsorcjum będzie
corocznie wyróżniać najlepsze publikacje
i osiągnięcia naukowe. Szczególnym wyróżnieniem honorowym będzie Wykład
im. Smoluchowskiego, odbywający się raz
w roku na zabraniu plenarnym Konsorcjum.

Zbigniew Sojka

kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała
Stałego oraz Pracowni Elektronowego Rezonansu
Paramagnetycznego Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UJ

Jerzy Jurkiewicz

kierownik Zakładu Teorii Układów Złożonych
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ

W spotkaniu z uczonymi i przedstawicielami KNOW uczestniczył premier Donald Tusk

oraz opracować nowe strategie diagnostyczne i terapeutyczne, a szczególnie zbadać
i określić mechanizmy decydujące o indywidualnej podatności na zachorowanie i na
terapię. Ponadto w obszarze zainteresowań
badawczych konsorcjum znalazła się medycyna odtwórcza, a zwłaszcza badania
nad możliwościami regeneracyjnymi kości
twarzoczaszki.
Ambitnym celem tego ośrodka naukowego jest rozwijanie współpracy
naukowców zajmujących się badaniami
podstawowymi i klinicznymi, tak by nadać
badaniom bardziej interdyscyplinarny charakter. W przyszłości konsorcjum zamierza
stworzyć nowoczesny Ośrodek Medycyny
Zindywidualizowanej.
Konsorcjum zaplanowało specjalne
działania skierowane do młodych naukowców. Są to, między innymi, szkolenia w zakresie technik laboratoryjnych, warsztaty

i wykłady prowadzone przez światowych
ekspertów oraz studia doktoranckie. Opracowany zostanie specjalny system wsparcia
młodych badaczy, w ramach którego zakłada
się, między innymi, finansowanie projektów
kierowanych przez młodych naukowców.
Wśród młodej kadry propagowane będzie
także prowadzenie przez naukowców
wspólnych badań „kliniczno-podstawowych”, jak, na przykład, praca nad doktoratami, które wymagają współpracy ośrodków
teoretycznych z klinicznymi. Młoda kadra
kliniczna będzie także kształcona pod kątem
możliwości planowania i realizowania badań podstawowych. W badania prowadzone
przez konsorcjum będą włączeni studenci
medycyny lub nauk pokrewnych. Spośród
najzdolniejszych będą rekrutowani przyszli
kandydaci na studia doktoranckie oraz przyszli pracownicy naukowi.

Red.
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WYRÓŻNIENIE I NOWE UPRAWNIENIA
DLA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
D

ecyzją Centralnej Komisji
kierunku zdrowie publiczne, posiads. Stopni i Tytułów z 28
da najwyższą kategorię wynikającą
maja 2012 Wydziałowi Nauk
z parametryzacji – A (1), znajduje
o Zdrowiu UJ CM zostało przysię, w ramach tego kierunku,
znane uprawnienie do nadawania
w pierwszej trójce jednostek o najstopnia naukowego doktora
wyższym wskaźniku efektywności
habilitowanego z zakresu nauk
naukowej, określonym w ramach
o zdrowiu.
oceny parametrycznej danego
Ponadto kierunek zdrowie
kierunku.
publiczne, prowadzony przez
12 lipca 2012 w Warszawie miInstytut Zdrowia Publicznego
nister nauki i szkolnictwa wyższego
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
prof. Barbara Kudrycka, w obecCM, został, jako jeden z najności premiera RP Donalda Tuska,
lepszych kierunków studiów
wręczyła także wyróżnienia za
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Jolanta Jaworek
realizowanych na uczelniach
prowadzenie najlepszych kierunodbiera gratulacje od premiera Donalda Tuska
w całej Polsce, wyłoniony do
ków studiów w Polsce. Obecna
specjalnego dofinansowania z nowej dota- w reformie szkolnictwa wyższego, na którą na uroczystości dziekan Wydziału Nauk
cji projakościowej. Wydział prowadzący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe- o Zdrowiu UJ CM prof. Jolanta Jaworek
wyróżniony w ocenie Polskiej Komisji go uzyskało dodatkowe środki finansowe odebrała z rąk pani minister wyróżnienie za
Akredytacyjnej kierunek został zakwalifiko- w 2012 roku. Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzenie najlepszego kierunku studiów
wany do dofinansowania w ramach podmio- spełnił jednocześnie następujące warunki w zakresie zdrowia publicznego.
JJ
towej dotacji projakościowej wprowadzonej kwalifikacyjne: uzyskał ocenę wyróżniającą

DWA MIĘDZYNARODOWE POROZUMIENIA

Michał Rdzanek

S
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zeroko rozumianą współpracę w zakresie prowadzenia badań naukowych i organizowania wspólnych projektów
edukacyjnych, jak również
w ramach programów wymiany
pracowników i studentów zakładają dwa międzynarodowe
porozumienia, które zostały
podpisane 1 września 2012
w Collegium Nowodworskiego
przy ul. św. Anny 12. Pierwsze
memorandum zawarto pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a University of California,
Irvine, drugie – pomiędzy UJ

a Los Angeles Museum of the Holocaust.
Oba porozumienia podpisał rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, ze strony University of
California podpis złożył kanclerz Michael
Drake, a ze strony Los Angeles Museum
of the Holocaust – dyrektor Mark A. Rothman. Na uroczystym spotkaniu na naszej
Uczelni University of California reprezentował Lawrence Gold – wiceprezydent ds.
współpracy międzynarodowej, a Museum
of the Holocaust Michele Gold – pracownik tej instytucji. W uroczystości wzięli
też udział prorektor UJ ds. CM prof. Piotr
Laidler oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki.

MR

BEZPIECZNY UNIWERSYTET
U

Zgodnie z porozumieniem: funkcjonariusze policji mają prawo wkroczyć na
teren Uczelni bez wezwania wyłącznie
w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo
klęski żywiołowej; podjęcia niezbędnych
czynności służbowych niecierpiących
zwłoki, zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa; podjęcia niezbędnych
czynności służbowych na pisemne polecenie sądu, prokuratora lub organu
administracji publicznej; uzasadnionego podejrzenia, że na terenie uczelni
przebywa osoba posiadająca narkotyki,
handlująca narkotykami, udostępniająca
je innym osobom lub nakłaniająca do
ich użycia, prowadzona jest produkcja
narkotyków albo przystosowywane są
przyrządy do produkcji narkotyków,
znajdują się substancje, które mogą
być podstawą do wytworzenia z nich
narkotyków; przebywa osoba lub osoby
podejmujące działania wskazujące na
ich terrorystyczny charakter. Po ustaniu
przyczyn uzasadniających jej wkroczenie, jeśli jej wkroczenie nie pozostaje
w związku z wyżej wspomnianymi sytuacjami oraz na żądanie rektora lub osoby
upoważnionej. Policja jest zobowiązana
do niezwłocznego opuszczenia terenu

Uczelni. Ponadto przed podjęciem
czynności na terenie Uczelni policja ma
obowiązek uzyskać telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
zgodę rektora albo osoby upoważnionej.
Strony porozumienia wyrażają wolę
prowadzenia na terenie Uczelni działań
określonych w Zintegrowanej Polityce
Bezpieczeństwa w ramach projektu
„Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Za realizację tych działań
odpowiada pełnomocnik rektora UJ ds.
bezpieczeństwa studentów i doktorantów.
Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony. Może zostać rozwiązane
przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Pełny tekst porozumienia znajduje się na
stronie www.uj.edu.pl.
Warto także podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński jest jedenastą krakowską
uczelnią, która podpisała tego typu porozumienie, a realizacja Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa otwiera naszej Uczelni
drogę do podjęcia starań o uzyskanie,
nadawanego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
certyfikatu „Uczelni Wyższej Promującej
Bezpieczeństwo”.

AWoj

Jerzy Sawicz

niwersytet Jagielloński rozszerza
współpracę z policją w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku,
realizowaną z pełnym poszanowaniem
autonomii Uczelni. Porozumienie podpisali 27 sierpnia br. w Sali Senackiej rektor
UJ prof. Karol Musioł oraz I zastępca komendanta miejskiego policji w Krakowie
młodszy inspektor Bogdan Syrek. W spotkaniu ponadto wzięli udział: rektor elekt
prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds.
dydaktyki prof. Andrzej Mania, pełnomocnik rektora UJ ds. dydaktyki w Collegium
Medicum prof. Beata Tobiasz-Adamczyk,
podinspektor Małgorzata Ciesielska
z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Krakowie oraz pełnomocnik
rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów
i doktorantów Katarzyna Jurzak-Mączka.
Podpisany dokument umożliwi pogłębienie współpracy w zakresie profilaktyki
oraz sprawniejsze reagowanie policji
w razie wystąpienia wymagających tego
okoliczności.
Zawarte porozumienie dotyczy
w szczególności przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym.
Szczegółowo określa zasady postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia
funkcjonariuszy na teren Uczelni.

Porozumienie zostało podpisane przez rektora UJ prof. Karola Musioła oraz młodszego inspektora Bogdana Syrka
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STRATEGIA I BARIERY ROZWOJU UCZELNIANEGO
SYSTEMU DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
miany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, zapoczątkowane
ustawą z 12 września 1990, spowodowały
wzrost liczby uczelni (szczególnie prywatnych) świadczących usługi edukacyjne
i czterokrotne zwiększenie się współczynnika skolaryzacji (brutto z 12,9 w roku
1990/1991 do 53,8 w roku 2010/2011,
a netto odpowiednio z 9,8 do 40,8)1. Dynamika rozwoju szkół wyższych prowadzi
jednak do spadku poziomu świadczonych
usług edukacyjnych. Według danych GUS
studia podejmuje obecnie ponad połowa
młodych Polaków w wieku 19–24 lat,
co obniża wartość dyplomu szkoły wyższej na rynku pracy. Nie stanowi on już
gwarancji zatrudnienia po studiach. Stąd
orientacja dydaktyki na efekty kształcenia

Z

i obowiązek tworzenia przez uczelnie
wewnętrznych systemów zapewniania
jakości kształcenia (czyli systemów ewaluacji i zarządzania jakością kształcenia).
W wielu szkołach wyższych zalążki takich
systemów rozwijano od lat 90. Na Uniwersytecie Jagiellońskim tradycja działań
projakościowych wiąże się z utworzeniem
w roku akademickim 1995/1996 Ośrodka
Analiz Jakości Kształcenia, odpowiadającego za ewaluację wybranych zajęć
dydaktycznych. Po kilku latach jednostka
ta została zlikwidowana, zaś działania
ewaluacyjne zostały zdecentralizowane.
Na bazie doświadczeń jednostek dydaktycznych, wykorzystując Uniwersytecki
System Obsługi Studiów (USOS), w roku
akademickim 2006/2007 ponownie wpro-

wadzono ogólnouniwersytecki system
oceny zajęć dydaktycznych. W obecnej
formie jest on systematycznie rozwijany,
od roku akademickiego 2008/2009 przez
obecnego pełnomocnika rektora UJ ds.
ewaluacji jakości systemu kształcenia
wraz z zespołem ds. analiz jakości kształcenia UJ. W roku akademickim 2009/2010
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
usankcjonował powołanie Uczelnianego
Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK).
UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
USDJK składa się z wielu współzależnych od siebie działań o charakterze

Rys. 1. Struktura Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ
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projakościowym, wdrażanych przez różne
podmioty na Uniwersytecie. Jego logika
zakłada trzy obszary ich realizacji: projektowanie i realizację kompleksowych badań
ewaluacyjno-sondażowych w zakresie
dydaktyki i nauki, wdrażanie uzyskanej
wiedzy zgodnie z polityką projakościową
Uniwersytetu oraz zarządzanie jakością
kształcenia w skali uczelni, wydziału i innych jednostek dydaktycznych lub administracyjnych. Za USDJK UJ bezpośrednio
odpowiedzialny jest rektor UJ, pośrednio
zaś każdy pracownik uczelni. Struktura
systemu jest dwupoziomowa: założeniem
jest przekładalność działań centralnych na
działania lokalne i odwrotnie. Wszelkie
działania są realizowane zgodnie z regułą autonomii we wdrażaniu rozwiązań
projakościowych i zarządzaniu procesem
dydaktycznym na poziomie najmniejszej
jednostki dydaktycznej. Za ich efekty odpowiadają władze jednostki. Ponadto regułą
jest zachowanie zasady reprezentacji środowiska pracowników i studentów w różnych
pomocniczych zespołach doradczych, w zakresie jakości kształcenia [schemat USDJK
UJ przedstawia rysunek 1].
STRATEGIA BADAŃ EWALUACYJNYCH
I SONDAŻOWYCH USDJK UJ
Rdzeniem systemu USDJK są cykliczne
badania ewaluacyjne, prowadzone wśród
studentów UJ w formie semestralnej oceny
zajęć, od roku akademickiego 2006/2007.
Model tej oceny został wystandaryzowany pod względem metodologicznym
oraz organizacyjnym w roku 2008/2009
i jest stosowany do dzisiaj. W kolejnych
latach wprowadzono badanie losów absolwentów (2007/2008), ocenę administracji (2008/2009) i badania sondażowe
kandydatów na studia (2009), satysfakcji
ze studiowania (2010) oraz monitoring aktywności i kompetencji studentów (2011).
Z założenia system badań ewaluacyjnych
i sondażowych USDJK UJ rozwijany jest
wielowymiarowo, tak, aby monitorować
proces dydaktyczny i jego kontekst. Dzięki
analizie różnych wymiarów procesu kształcenia na Uniwersytecie oraz kompleksowemu podejściu do systemu badań możliwa jest
integracja wiedzy pochodzącej zarówno od
kadry akademickiej, jak i od kandydatów,
studentów i absolwentów uczelni. Osobą
odpowiedzialną za rozwój strategiczny systemu analiz i badań jest pełnomocnik rektora
UJ [schemat funkcjonowania systemu badań
USDJK UJ prezentuje rysunek 2].

Rys. 2. Zintegrowany system badań ewaluacyjnych i sondażowych USDJK UJ

BARIERY FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU BADAŃ EWALUACYJNYCH
I SONDAŻOWYCH USDJK UJ
Strategia funkcjonowania oraz doskonalenia systemu badań ewaluacyjnych
i sondażowych jakości kształcenia wymaga kompleksowych procedur i narzędzi niezbędnych do uzyskania wiedzy
użytecznej dla zarządzających uczelnią,
wydziałem czy instytutem. Wiąże się
z tym istnienie wielu barier związanych
z realizacją strategii analityczno-badawczych, których beneficjenci systemu mogą
nie być świadomi. Ich charakterystyka
to swoiste studium przypadku, bazujące
na doświadczeniach osób bezpośrednio
zaangażowanych w rozwijanie i realizację
badań ewaluacyjnych i sondażowych na
Uniwersytecie [bariery te w formie diagramu przedstawia rysunek 3].
BARIERY ORGANIZACYJNE
Uniwersytet jest organizacją realizującą wiele odmiennych w swej naturze
celów2. Kształcenie nie jest jego jedynym
zadaniem, co rodzi różne sprzeczne oczekiwania wobec uczelni. Przykładem jest tu
konieczność pozyskania określonej liczby
studentów, co odbija się na jakości usług
i pracy dydaktycznej. Nie sprzyja temu
konieczność równoczesnego doskonalenia
się pracowników na polu nauki i dydaktyki. Istotne są również zjawiska wynikające
z kultury organizacyjnej uczelni, tj. systemu założeń, wartości i norm społecznych,
podzielane znaczenia i symbole, schematy

poznawcze stymulujące pracowników
i studentów do określonych zachowań3,
a także postaw wobec systemu badań
ewaluacyjnych i sondażowych.
Struktura Uniwersytetu opiera się na
złożonym systemie zależności pomiędzy
tworzącymi go jednostkami centralnymi
a posiadającymi częściową autonomię
wydziałami. Strukturze tej odpowiadają,
konstruowane przez pracowników, wzorce
zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, pomagające im zrozumieć, które
działania są możliwe do przyjęcia, a które
nie. Realizacja projektów badawczych
USDJK wymaga zarówno dostrzeżenia
ich użyteczności, jak i dostosowania do
kultury organizacyjnej Uniwersytetu oraz
specyfiki wydziałów. Rodzi to rozbieżności w strukturze oczekiwań co do badań
i procedur ewaluacji, a ich rzeczywistego
kształtu. Towarzyszy temu opór części kadry naukowo-dydaktycznej wobec zmian,
które postrzegane są jako ingerencja we
właściwie funkcjonujące procesy. Określone postawy pracowników wpływają
na podejście studentów do działań projakościowych w instytucie, na wydziale
czy na Uniwersytecie, co odbija się na
wiarygodności badań, w szczególności
oceny zajęć (udział studentów). Sposobem
na przezwyciężanie tych rozbieżności jest
zaufanie proceduralne, tj. przekonanie, że
określone praktyki i procedury przynoszą
określone skutki. Zaufanie to wzrasta, gdy
w wypracowaniu formalnych regulacji,
procedur i narzędzi uczestniczą przedstawiciele wszystkich środowisk związanych
z uczelnią. Praktyka pokazuje, że zaufanie
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Rys. 3. Bariery w systemie badań ewaluacyjnych i sondażowych USDJK UJ

proceduralne wiąże się również z przejrzystością stosowanych procedur i informacją
zwrotną o ich skuteczności.
BARIERY INTERPERSONALNE
Sprawność działania USDJK zależy
od zaangażowania pracowników i studentów uczelni, tu – od uczestnictwa
w realizowanych badaniach. Wymaga ono
skoordynowanej w czasie komunikacji
między twórcami badań i ich uczestnikami. Jej brak rodzi bariery interpersonalne.
Na podstawie analizy treści uwag i sugestii odnośnie akcji ankietowych bariery te
można podzielić na dwie grupy: poprawa
drożności i sprawności kanałów komunikacji oraz budowanie wśród pracowników i studentów zaufania (systemowego
i społecznego) do USDJK UJ. Cykliczne
akcje informacyjno-promocyjne zwiększyły wiedzę pracowników i studentów
o badaniach, ale wciąż istnieje niedobór
informacji o celach, przebiegu i skutkach
akcji ankietowych. Problematyczne jest
również to, że system badań USDJK
kojarzony jest głównie z oceną zajęć
i pracowników administracji, co zubaża
wdrażaną ideę kompleksowych badań
jakości kształcenia i procesu dydaktycznego na UJ. Informacje zwrotne
dotyczące USDJK prowadzą do wniosku,
że informowanie pracowników i studentów o procedurach, realizowanych
badaniach oraz ich skutkach musi być
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prowadzone na poziomie najniższych
struktur (instytut, katedra). Zaufanie rodzi
się poprzez transparentność procedur,
rzetelne informacje i systematyczną komunikację z pracownikami i studentami.
Wszelkie zaburzenia w komunikacji lub
brak informacji wpływają negatywnie
na poziom motywacji do udziału czy
to w działaniach projakościowych, czy
to w akcjach ankietowych. Na postawy
studentów demotywująco działa brak bezpośredniego dostępu do szczegółowych
wyników oceny zajęć i prowadzących.
Ograniczenie w tym względzie stwarza
artykuł 6. ustawy o ochronie danych
osobowych, zgodnie z którym za dane
osobowe uważa się wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej 4.
W świetle tego zapisu wynik oceny
podlega ochronie, a jego upublicznienie
wymaga zgody ocenianego.
BARIERY METODOLOGICZNE I TECHNICZNE
Narzędziem stosowanym w badaniach
USDJK są elektroniczne kwestionariusze
ankietowe. Ich zaletą jest możliwość
objęcia badaniami praktycznie wszystkich pracowników i studentów, niski
koszt i szybkość realizacji, wynikająca
z eliminacji etapu digitalizacji danych,
związana ze stosunkowo niewielkim
nakładem pracy, oraz możliwość uzyskiwania wielu opinii w krótkim czasie.

Przy ograniczonych zasobach kadrowych USDJK i informatyzacji uczelni
ta forma badania jest optymalna. Tym
bardziej że sami zainteresowani uznają
ją w większości za trafną. Jej atutem jest
również dobrowolność uczestnictwa oraz
automatyzacja procedur analitycznych, co
ma istotne znaczenie przy cykliczności
badań. Dyskusyjny jest tu problem trafności i rzetelności pomiaru ewaluacyjnego
i sondażowego. W przypadku badań
sondażowych (np. satysfakcji ze studiowania czy kandydatów na studia) ma on
mniejsze znaczenie. W badaniach ewaluacyjnych wymaga uwagi, gdyż ich wyniki
są częścią oceny okresowej pracownika
naukowo-dydaktycznego. Stąd rzetelność
wyników jest związana z odsetkiem
uczestniczących w nim studentów. Gdy
jest on niewielki, pomiar staje się wrażliwy na jednostkowe preferencje, które nie
muszą być tożsame z preferencjami zbiorowości. Zaś wprowadzenie obowiązku
wypełniania ankiet ewaluacyjnych rodzi
ryzyko wystąpienia zjawiska reaktancji,
tj. wyboru przypadkowych odpowiedzi,
a nie tych zgodnych z rzeczywistą opinią
studenta5. Które z rozwiązań jest lepsze?
Trudno o jednoznaczną odpowiedź.
Problem trafności pomiarów jest ściśle związany z celami stawianymi przed
konkretnym projektem badawczym. Badania ewaluacyjne USDJK mają charakter
formatywny6 (perspektywa kształcenia
jako procesu), stąd testowane narzędzia

badawcze wymagają weryfikacji w czasie
pod kątem trafności i poprawności metodologicznej. Wiąże się z tym zagadnienie
doboru, liczby i powtarzalności pytań
oraz liczba i długość ankiet. Dotyczy to
głównie oceny zajęć, która wymaga od
każdego studenta wypełnienia kilku ankiet, zależnie od liczby zajęć, w których
uczestniczył. Stąd wszelka redukcja pytań
zawartych w ankiecie musi uwzględniać
zarówno cele badawcze, jak i strategiczne
USDJK (bez utraty cennych informacji).
W tej sytuacji zasadniczą kwestią jest zachowanie równowagi pomiędzy długością
ankiety, liczbą pytań, czasem wypełniania, wymogami metodologii, a zakresem
wiedzy o dydaktyce, którą chcemy uzyskać. Podejście to wymaga otwartości na
weryfikację narzędzi badawczych w czasie. Cele badawcze USDJK i specyfika
Uniwersytetu wymuszają rozwiązania,
które nie pozostają wolne od niedoskonałości. Zaplanowanie strategii badawczej, wdrożenie odpowiednich procedur
oraz konstrukcja narzędzi są działaniami
niezbędnymi, by w ogóle ewaluacja zaistniała. Bariery metodologiczne są efektem
zderzenia koncepcji badań z realiami
środowiska akademickiego.
Niezależnie od stosowanych narzędzi
podstawowym warunkiem wykorzystania
wyników badań musi być pewność, że
stanowią trafne przybliżenie rzeczywistości oraz że istnieją możliwości techniczne
ich realizacji7. Wiąże się to z barierami
technologicznymi, a w szczególności
z trzema systemami funkcjonującymi
na Uniwersytecie: USOS, ERK i SAP8,
wspomagającymi zarządzanie uczelnią.
Wykorzystanie ich baz danych jako
wsparcia ewaluacji jest problematyczne ze względu na niekompatybilność
zawartych w nich informacji. Brakuje,
na przykład, powiązań pomiędzy identyfikatorami pracowników w systemie
SAP a ich odpowiednikami w bazie
USOS, wykorzystywanej w badaniach
ewaluacyjnych. Stąd też do realizacji
badań sondażowych wykorzystywane są
narzędzia zewnętrzne (licencjonowane,
jak i użytkowane na zasadach wolnego
oprogramowania). Ponadto występują
braki i błędy w danych, co ma swoje
źródło w nieprzestrzeganiu standardów
wprowadzania i aktualizacji danych.
W efekcie finalnym bariery technologiczne utrudniają pełną integrację danych
i prowadzenie złożonych analiz czy modelowania procesu dydaktycznego.

PODSUMOWANIE
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ tworzył się oddolnie
na zasadzie emergencji. Zaletą tego podejścia jest stabilność i reaktywność względem otoczenia wewnętrznego (środowisko
akademickie uczelni) i zewnętrznego (np.
inne uczelnie, instytucje rynku pracy czy
firmy). Jest ono bliskie rozumieniu Uniwersytetu jako organizacji uczącej się,
a systemu zapewniania jakości kształcenia
jako systemu autopojetycznego. Proces
uczenia się jest warunkiem rozwoju Uniwersytetu w warunkach konkurencji na
rynku edukacyjnym, korzystaniem z doświadczeń własnych i innych, co wiąże
się z realizacją strategii innowacyjnej
w uczelni. Organizacje uczące się cechuje
umiejętność zarządzania ich zasobami
intelektualnymi i kapitałem społecznym.
Stąd wskazane bariery można ująć jako
wyzwania, z którymi zarządzający systemem badań USDJK muszą się mierzyć
na co dzień.
Rozwijanie systemu zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej wymaga
od jego twórców i beneficjentów myślenia
systemowego, zaufania do procedur i ludzi, umiejętności spojrzenia na uczelnię
z dystansu, ciągłego doskonalenia kwalifikacji i kompetencji, zdolności komunikowania się, poczucia odpowiedzialności za
wykonywaną pracę oraz czasu na analizę
przeszłych i obecnych doświadczeń. Za
każdym działaniem kryje się człowiek
mający własne cele i zadania. Dzięki
jasnej strategii rozwoju i polityce jakościowej uczelni wytyczany jest wspólny
cel, przy czym musi on być realistyczny,
a jego osiągnięcie mierzalne. Porównanie
zamierzeń z tym, co się udało zrobić, powinno być bodźcem do codziennej pracy
nad barierami przeszkadzającymi w jej
realizacji. Ich pokonanie wymaga jednakowej dla wszystkich członków organizacji
uczącej się wizji przyszłości. W tym też
zakresie niezbędne staje się rozwijanie
na Uniwersytecie Jagiellońskim kultury
jakości stanowiącej fundament procesu
kształcenia i sprawności USDJK.
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SZTUCZNA KOMORA SERCA
RATUJE ŻYCIE

Sześcioletniej Ani sztuczną komorę serca wszczepiono w sierpniu 2012

dwuletniemu Kacperkowi. Serce chłopca było niewydolne, skutkiem czego
jego życie nieustannie było zagrożone.

Archiwum Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zespół kardiochirurgów wszczepił podczas wakacji
dwójce dzieci sztuczne komory serca. To
niestandardowy zabieg, który wykonuje
się w wyjątkowych sytuacjach, by pacjent
zyskał czas na znalezienie dawcy serca.
Inicjatorem wykonywania tego typu operacji u dzieci w Polsce był prof. Janusz
Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej w Krakowie.
Po raz pierwszy (w grudniu 2009) taki
zabieg wykonano u 13-miesięcznej Zuzi.
Wówczas nowatorski zabieg został sfinansowany przez Fundację Radia Zet, która
pokryła koszt zakupu sztucznej komory
(140 tys. zł). Niecały rok później Zuzia
otrzymała nowe serce, dzięki czemu dziś
żyje i rozwija się prawidłowo. Po operacji
Zuzi zostały opracowane procedury umożliwiające sfinansowanie zakupu i wszczepienia sztucznych komór przez Ministerstwo
Zdrowia. Od tamtej pory w różnych ośrodkach w Polsce przeprowadzono kilka tego
typu operacji u dzieci.
W czerwcu br. sztuczną komorę
krakowscy kardiochirurdzy wszczepili

Archiwum Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

W

Kacperek dzięki wszczepieniu sztucznej komory mógł bezpiecznie oczekiwać na dawcę
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Dzięki wszczepieniu sztucznej komory
mógł bezpiecznie oczekiwać na dawcę,
a taki znalazł się pod koniec sierpnia.
Kacper przeszedł operację transplantacji
serca w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu (USD w Krakowie nie posiada
akredytacji do przeszczepiania narządów).
W sierpniu w krakowskiej klinice
sztuczną komorę wszczepiono sześcioletniej Ani, cierpiącej na kardiomiopatię,
na którą zapadła po infekcji wirusowej.
W przypadku Ani istnieje niewielka
szansa, że dzięki temu zabiegowi serce
zregeneruje się i znów odzyska prawidłowe funkcje. Dziś stan Ani jest stabilny. Dziewczynka rozpoczęła naukę
w pierwszej klasie – chociaż nie może
pójść do szkoły, to szkoła przychodzi do
niej. Codzienne lekcje z nauczycielkami
z przyszpitalnej szkoły sprawiają Ani
wiele radości i satysfakcji.

Magdalena Oberc

rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie

I

okiem słynnego prof. Juliana Aleksandrowicza. – Pierwszym okresem są lata
pracy w III Klinice Chorób Wewnętrznych
i Klinice Hematologii przy ul. Kopernika
(1950–1971), drugim – kierowanie oddziałami chorób wewnętrznych szpitali krakowskich: oo. Bonifratrów (1971–1981)
i im. Józefa Dietla (1981–1994), a trzecim – kierowanie założonymi przez siebie

PERSONAE

Jerzy Sawicz

nternista, hematolog, historyk, eseista,
etyk, muzykolog, założyciel i wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Medycyny Wsi, zawsze
elegancki i uśmiechnięty – prof. Henryk
Gaertner obchodzi w tym roku 90. rocznicę
urodzin.
Z tej okazji Towarzystwo Lekarskie
Krakowskie zorganizowało 23 maja br.

Jerzy Sawicz

90. ROCZNICA URODZIN
PROFESORA HENRYKA GAERTNERA

Licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitał prezes TLK prof. Igor Gościński

Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych
i Medycyny Wsi UJ w tym ostatnim szpitalu
(1984–1994).

RPM

Jerzy Sawicz

w swej siedzibie przy ul. Radziwiłłowskiej wyjątkową uroczystość. Przybyli
na nią znakomici goście, między innymi
rektor elekt prof. Wojciech Nowak, prezes
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof.
Jerzy Woy-Wojciechowski, wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jerzy Friediger, a także koledzy medycy, uczniowie
i przyjaciele Jubilata. Nie zabrakło także
jego najbliższej rodziny – żony Ludwiki
oraz syna Henryka Ludwika. Licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitał
prezes TLK prof. Igor Gościński.
– W działalności prof. Henryka Gaertnera można wyróżnić trzy okresy, związane
w dużej mierze z warunkami kolejnych
miejsc jego pracy – mówił prof. Aleksander Skotnicki, przypominając przebieg
kariery naukowej Profesora, który swą
drogę jako hematolog rozpoczynał pod

Dorobek publicystyczny i społeczny
Profesora przedstawił prof. Zdzisław
Gajda, natomiast dr Andrzej Kosiniak-Kamysz mówił o Profesorze jako
o swoim mistrzu i nauczycielu, pod
kierunkiem którego rozpoczynał karierę
dyrektora Szpitala im. Józefa Dietla.
Rektor elekt prof. Wojciech Nowak
przypomniał, że jako student uczył się
interny właśnie na wykładach Jubilata.
Referenci zgodnie podkreślali,
że długo można by wyliczać zasługi
i osiągnięcia Profesora, który – co warto
podkreślić – po przejściu na emeryturę
nadal pracuje naukowo, utrzymując
żywy kontakt z macierzystą Katedrą.
– Prawdziwym życiem człowieka
jest to, że żyje on w myślach innych
ludzi – napisał, cytując Josepha Conrada, w swej książce wspomnieniowej
zatytułowanej Rodzinne rodowody
prof. Henryk Gaertner. Podczas uroczystości przywołano ten cytat ponownie,
podkreślając, że doskonale pasuje on do
Dostojnego Jubilata.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
z udziałem znakomitych gości

Sylwetkę prof. Henryka Gaertnera, z okazji Jego 85. urodzin, prezentowaliśmy w „Alma Mater” nr 92/2007.
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O FIZYCE MYŚLI SIĘ BEZ PRZERWY...
P

Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

óźną zimą (a może już wiosną)
byliśmy bliskimi sąsiadami,
1962 roku poszedłem na „puale naukowo z Andrzejem Biabliczną obronę pracy doktorskiej”
łasem nie pracowałem – gdyż
magistra Andrzeja Białasa, fizyka
na studiach wybrałem inną
teoretyka. Odbyła się w auli
specjalność. Potem wyjechałem
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z kraju – nie było mnie w Polw Collegium Novum przed Radą
sce bardzo długo.
Wydziału Matematyki, Fizyki
*
i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w pełnym składzie. Byłem
Okazja odnowienia dokwtedy studentem pierwszego
toratu – stopnia naukowego
roku fizyki na Uniwersytecie,
– zobowiązuje, aby wspoa była to pierwsza obrona doktomnieć, choćby najogólniej,
ratu, której byłem świadkiem –
bardzo istotne osiągnięcia Anrzadkie wówczas wydarzenie
drzeja Białasa w kilku dzienawet na Uniwersytecie Jagieldzinach fizyki cząstek. Od
lońskim. Praca doktorska, wyko1969 roku razem z Kacprem
nana pod kierunkiem prof. Jana
Zalewskim publikowali prace,
Okolicznościowy dyplom wręczył prof. Andrzejowi Białasowi rektor UJ
Weyssenhoffa, dotyczyła – prow których model kwarków zoprof. Karol Musioł
mieniowania elektromagnetyczstał zastosowany do procesów
nego dipoli w aspekcie szczególnej teorii w Theory Division CERN-u (drugim był dwuciałowych. Potem Andrzej Białas zajął
względności. Andrzej Białas – wówczas nieżyjący już Leszek Łukaszuk z War- się opisem wielorodnej produkcji cząstek
25-letni – miał renomę wschodzącej szawy). W CERN-ie zaczął – całkiem i korelacji w zderzeniach cząstek wysokich
gwiazdy fizyki teoretycznej, nawet wśród przypadkowo – od pracy z prof. Victo- energii. W 1976 roku Andrzej Białas, Marek
rem Weisskopfem, wówczas dyrektorem Błeszyński i Wiesław Czyż rozszerzyli to
studentów pierwszego roku fizyki.
Dla wielu z nas, najpierw studentów, CERN-u. Później pracował z prof. Leonem zagadnienie na opis zderzeń hadronów (cząa później asystentów i doktorantów (także van Hove.
stek złożonych z kwarków oddziałujących
Na Uniwersytecie Jagiellońskim An- silnie) i jąder atomowych, proponując tzw.
w działach fizyki, w których nie pracował)
Andrzej Białas pozostawał naukowym drzej Białas dla niektórych roczników model zranionych nukleonów (dotąd 415
idolem, wzorem, któremu chciałoby się fizyki miewał wykłady z fizyki cząstek, cytowań) – po pewnych modyfikacjach
dorównać, by robić prace tak ważne, jak z mechaniki kwantowej, z matematycz- ważny do dzisiaj. W latach 1985 i 1988
on robił. Z oczywistych względów nie było nych metod fizyki; ja podczas studiów Andrzej Białas i Robert Peschanski zasuto osiągalne. Talenty takiej miary zjawiają jednak nie miałem z nim zajęć. Natomiast gerowali istnienie zjawiska intermitencji
w latach 1970–1971 na studiach dokto- w wielorodnej produkcji, w analogii do
się rzadko.
W 1964 roku Andrzej Białas wyjechał ranckich słuchałem jego wykładu (i zdałem przepływów turbulentnych. Dwie ich
do Europejskiego Centrum Badań Jądro- egzamin!) z zaawansowanej mechaniki podstawowe prace na ten temat zebrały
wych, CERN, w Genewie. Był jednym kwantowej – stąd do dziś nieźle pamiętam odpowiednio 735 i 485 cytowań. Przy tak
z dwóch pierwszych fizyków teoretyków grafy Feynmana. Później spotykaliśmy dużych liczbach cytowań naukometria nie
z Polski pracujących przez dłuższy czas się od czasu do czasu, przez pewien okres jest myląca – te prace otworzyły nowy kierunek badań w fizyce cząstek. W ostatnich
kilkunastu latach prace Andrzeja Białasa
koncentrują się na kilku problemach w teoretycznej fizyce cząstek, takich jak korelacje, fluktuacje i interferencje związane ze
statystyką Bosego-Einsteina, termodynamiczny opis wielorodnej produkcji, krótkożyciowa plazma kwarkowo-gluonowa,
powstająca w zderzeniach ciężkich jonów
przy najwyższych energiach. Ta ostatnia
dziedzina stała się od niedawna w CERN-ie
przedmiotem intensywnych badań eksperymentalnych przy użyciu akceleratora Large
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Gratulacje składa prof. Krzysztof Fiałkowski
z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej,
który podczas uroczystości
wygłosił laudację

Stefan Pokorski
Aspekt naukowy i formalny działalności profesora Andrzeja Białasa na Uniwersytecie Jagiellońskim omówił w „Alma Mater” (nr 120–121/2009) prof. Jerzy Szwed
z okazji nadania Andrzejowi Białasowi
tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego 23 października 2009.
Wspomnę natomiast o bardzo istotnych
dla fizyki cząstek w Polsce Krakowskich
Szkołach Fizyki Teoretycznej w Zakopanem lub okolicy. Pierwszą, zorganizowaną
na Turbaczu w Gorcach w roku 1961,
wymyślili Elżbieta Białasowa i Józef Namysłowski. Od 52 lat (nawet w stanie wojennym) odbywają się te szkoły corocznie –
w maju albo w czerwcu. Główną postacią
tych szkół pozostaje Andrzej Białas, a do
swej śmierci w 1996 roku była taką również
jego żona, Elżbieta.
Na te szkoły przyjeżdżają znani, starsi
i młodsi, fizycy z wielu krajów, przede

Uroczystość odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach prof. Andrzeja Białasa
odbyła się 20 czerwca 2012 w auli Collegium Maius

wszystkim zachodnich. Do końca lat
osiemdziesiątych szkoły zakopiańskie
były dla fizyki cząstek w Polsce niezwykle
ważnym oknem na świat. Nadal pozostają
źródłem wzajemnych inspiracji i pomostem
do naukowych kontaktów międzynarodowych polskich fizyków cząstek, przede
wszystkim z instytucjami badawczymi na
Zachodzie. To wszyscy zgodnie podkreślają. Tradycja tej szkoły trwa niezmiennie.
Dodam, że prof. Andrzej Białas od lat
jest animatorem cotygodniowych (początkowo w soboty, a od ponad 30 lat w piątki)
seminariów z fizyki teoretycznej, od 1959
roku przez lata prowadzonych przez prof.
Mariana Mięsowicza. Od kilku lat prowadzi także – razem ze Stefanem Pokorskim – krakowsko-warszawskie warsztaty
z teoretycznej fizyki cząstek. W obu seminaryjnych spotkaniach najważniejsza jest
dyskusja – nie ma na nich mistrza.
Andrzej Białas powtarza wielokrotnie:
Mój promotor, Profesor Jan Weyssenhoff,
nauczył mnie najważniejszej rzeczy: o fizyce
myśli się bez przerwy – tak, bez przerwy,
dzień i noc. Temu Andrzej Białas pozostał
wierny co najmniej do roku 2000.
W 2000 roku został wybrany na prezesa
Polskiej Akademii Umiejętności. Sukces
jego pełnej inicjatyw prezesury PAU jest
nieprzerwany: 23 czerwca 2012 wybrany
został na kolejną kadencję. Prezes nie
chce jednak, aby sukcesy Akademii wiązać
z jego osobą.
Tutaj i dla mnie domyka się pięćdziesięcioletnia klamra. Wiosną 2005 roku
przyjechałem do Krakowa po wielu latach
spędzonych na Zachodzie. Nasza pierwsza po prawie 25 latach rozmowa była
bardzo serdeczna. Od sierpnia 2005 – ku
memu wielkiemu zadowoleniu – pracuję
w Polskiej Akademii Umiejętności pod
bezpośrednim zwierzchnictwem prof.
Andrzeja Białasa. Dosłownie na co dzień
doświadczam jego wiedzy, intuicji, „kultu”

kompetencji, skromności, trafności decyzji,
zwięzłości, precyzji myślenia, umiejętności kierowania, taktu, uporu, zdolności
łagodzenia sprzeczności. Rozumiemy się
znakomicie. Od ponad czterech lat razem
redagujemy „PAUzę Akademicką” – jeden
z ważnych jego pomysłów – tygodnik
internetowy PAU poświęcony problemom
nauki w Polsce.

Andrzej Kobos

*
Napisałem powyżej, że Andrzej Białas
był naszym idolem – myśląc o kilku moich
krakowskich kolegach fizykach. Okazuje
się, że nie tylko krakowskich. Profesor
Stefan Pokorski z Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2012 napisał na
potrzeby tego artykułu (cytuję w całości):
Pięćdziesięciolecie doktoratu profesora
Andrzeja Białasa jest dla mnie okazją do
sięgnięcia pamięcią wstecz, do końca lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku i początków mojej działalności naukowej. Andrzej
Białas, starszy ode mnie o kilka lat, był
moim idolem, niedoścignionym wzorem
młodego uczonego. Ogromna pasja badawcza, oryginalne pomysły, otaczająca go
grupa równie młodych lub nawet młodszych
współpracowników, już wtedy bardzo znane
nazwisko w świecie i międzynarodowy sukces – to wszystko bardzo mi imponowało.
Z czasem nasze relacje stały się bardziej
partnerskie i przyjacielskie. Upływające
lata nie zmieniły Andrzeja. Dziś imponują
mi te same jego cechy, a doszły do tego
jego dokonania jako uczonego i humanisty. Z całego serca gratuluję Ci, Andrzeju!

Jerzy Sawicz

Hadron Collider. Opis teoretyczny tego
szybko ewoluującego stanu materii rozwija
się intensywnie.
Prac naukowych Andrzej Białas opublikował ponad 200; ostatnią – jak dotąd –
z Kacprem Zalewskim w lecie 2012. Przez 50
lat „dotknął” wielu praw fundamentalnych.

Andrzej Białas powiada, że miał trzech
mistrzów: Jana Weyssenhoffa, Mariana
Mięsowicza i Leona van Hove. Natomiast –
absolutnie szczerze – ja uważam Andrzeja
Białasa za jednego z moich Mistrzów (co
znaczy o wiele więcej niż szef). I dlatego –
na zaproszenie pani redaktor Rity Pagacz-Moczarskiej – z radością napisałem ten,
w sposób oczywisty – zbyt krótki, tekst.
Andrzej Białas rękopisu nie czytał – zapewne zasugerowałby mi skrócenie go.

Andrzej Kobos

pracownik Polskiej Akademii Umiejętności
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POLONISTA Z KOREI POŁUDNIOWEJ
N

Michał Rdzanek

Michał Rdzanek

estor polonistów koreańosoby z Seulu: prof. Cheong
skich i założyciel jedynej
i prof. Rafał Goździk – Polak
polonistyki istniejącej dotychz pochodzenia, rusycysta,
czas w Korei Południowej
obywatel Francji.
– prof. Cheong Byung Kwon
Oficjalna współpraca pozostał wyróżniony medalem
między Uniwersytetem JaMerentibus. Uroczystość odgiellońskim a Uniwersytetem
była się 17 lipca 2012 w auli
Hankuk została nawiązana
Collegium Novum.
w 1989 roku podczas wi– Medal ten stanowi symzyty prof. Cheonga w Polboliczne podziękowanie sposce. Ówczesny rektor, prof.
łeczności naszego UniwersyteAleksander Koj, od początku
tu za podjęcie trudu nauczenia
był pozytywnie nastawiony
się naszego języka i poznania
do współpracy z Seulem,
naszej kultury, za promowanie
ważną rolę odegrał też tutaj,
języka i kultury polskiej w Konieżyjący już dziś, prof. Anrei, za zrealizowanie tego, co
drzej Kapiszewski – socjolog
w roku 1983 wydawało się
z Instytutu Polonijnego UJ.
w Seulu zupełnie niemożliwe.
To właśnie ten Instytut, jako
Czegoś takiego mógł dokonać
pierwsza jednostka UJ, proRektor UJ prof. Karol Musioł oraz odznaczony medalem Merentibus
prof. Cheong Byung Kwon
ktoś, kto wiedział od Novawadził bezpośrednią współlisa, że „przypadek to wola
pracę z Uniwersytetem Hanwszechświata” – mówił, wygłaszając czasie rząd Korei Południowej ograniczał kuk, a od lutego 1990 roku rozpoczęło się
laudację, prof. Władysław T. Miodunka. tworzenie nowych kierunków studiów tutaj kształcenie studentów koreańskich.
Odznaczanie wręczył profesorowi rektor w Seulu oraz nie utrzymywał stosun- Do tej pory na kursach letnich, rocznych
UJ prof. Karol Musioł.
ków dyplomatycznych z komunistyczną i semestralnych studiowało na UJ poPolonistyka w Hankuk University Polską. – To dlatego początkowo prof. nad 120 koreańskich studentów i kilku
of Foreign Studies w Seulu działa od 25 Cheong działał sam, to dlatego trzeba doktorantów. Wśród absolwentów tych
lat, jednak starania prof. Cheonga Byung było czekać na uruchomienie studiów studiów znajdują się profesorowie Hankuk
Kwon o stworzenie studiów polonistycz- polskich na Uniwersytecie Hankuk do University, biznesmeni i dyplomaci. – Uninych w Korei Południowej zaczęły się 1987 roku – wyjaśniał prof. Władysław wersytet Jagielloński był pierwszą polską
wcześniej – już w 1983 roku wystąpił on T. Miodunka. – Wtedy też dużym proble- uczelnią, która zdecydowała się udzielić
z wnioskiem o utworzenie tej filologii na mem okazał się brak kadry nauczającej, pomocy nowo powstałej polonistyce koseulskim uniwersytecie. Jednak w tamtym gdyż zajęcia mogły prowadzić tylko dwie reańskiej i podjąć kształcenie studentów
z Seulu w UJ oraz wysyłać pracowników
naukowych i dydaktycznych UJ w celu
prowadzenia zajęć w Seulu. Przez kilka lat
zaangażowanie kadry UJ we współpracę
było wielkie, bo na wyjazdy decydowali
się profesorowie z wielkim dorobkiem,
doświadczeni i gotowi na „koreańską
przygodę” swego życia – podkreślał prof.
Miodunka. Byli to, między innymi, profesorowie: Grzegorz Babiński, Mieczysław
Smoleń, Aleksander Zajda, Jadwiga Kowalikowa, Renata Przybylska, Stanisław
Gawliński, oraz dr Halina Nieć, dr Józef
Pyzik i mgr Kinga Kozak. – Można powiedzieć, że wyjeżdżając do Seulu, wykonywali
oni wolę swych władz uczelnianych, pamiętam też jednak ich entuzjazm i gotowość do
podjęcia wyzwania, jakim była praca dyDelegacja z Korei Południowej w auli Collegium Novum
daktyczna w Korei – dodał prof. Miodunka.
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Profesor Cheong Byung Kwon jest
także osobą wielce zasłużoną dla rozwoju
studiów słowiańskich. W 1987 roku został
pierwszym dyrektorem nowo powstałego
Departamentu Studiów Polskich HUFS.
– Nie zapomniał wtedy jednak o innych
krajach Europy Wschodniej, zabiegając
o utworzenie w HUFS Instytutu Studiów
Środkowoeuropejskich i Bałkańskich,
którym kierował jako jego pierwszy dyrektor w latach 1999–2001. W roku 1999
doktoryzował się w Instytucie Filologii
Polskiej UJ, przedstawiając rozprawę
zatytułowaną „Koncepcja studiów polonistycznych na uniwersytecie koreańskim”. W latach kolejnych zajmował
także ważne stanowiska w strukturach
Uniwersytetu Hankuk: był dziekanem ds.
profesorskich i akademickich, dziekanem
Kolegium Studiów Środkowoeuropejskich
i Wschodnioeuropejskich oraz dyrektorem
Biblioteki Uniwersyteckiej. W 2007 roku
zainicjował także cykliczne Spotkania
Polonistyk Trzech Krajów (Chin, Japonii
i Korei) odbywające się na Uniwersytecie
Hankuk, które stanowią forum wymiany
informacji oraz integracji regionalnej studiów polskich prowadzonych w tych trzech
krajach Dalekiego Wschodu. Dzięki tym
wszystkim przedsięwzięciom Departament
Studiów Polskich na Uniwersytecie Hankuk jest obecnie najbardziej dynamicznie
rozwijającą się jednostką tego typu na
świecie. Dotychczas stopień licencjata uzyskało tam ponad 800 studentów, 15 osób
ukończyło studia magisterskie w Polsce,
a tytuł doktora otrzymało osiem osób.
– Trzeba jednak zauważyć, że szybki
rozwój kadry w Departamencie Studiów
Polskich HUFS nie byłby możliwy, gdyby
nie towarzyszyła mu intensywna praca
naukowa i translatorska prof. Cheonga.

Uroczystość odbyła się 17 lipca 2012

W dotychczasowym jego dorobku naukowym znajdujemy blisko 60 artykułów oraz
pięć książek, w których występuje jako autor
lub wydawca – referował prof. Miodunka.
Za najważniejsze z nich uważa się wydaną
w 1997 roku The History of Poland, liczący
1266 stron Słownik polsko-koreański oraz
zbiór prac Comparative Studies on the Folk
Literature of Korean and Central & East
European Countries. – Dwie pierwsze pozycje książkowe są ważne, gdyż tworzą solidne fundamenty nauczania Koreańczyków
historii Polski oraz podstawy nauczania ich
języka polskiego. Nie ulega wątpliwości, że
bez tych podstawowych prac tak intensywne
kształcenie studentów koreańskich oraz
rozwój studiów polskich nie byłyby możliwe
– stwierdził prof. Miodunka.
Nie do przecenienia jest również
działalność translatorska prof. Cheonga,
która obejmuje tłumaczenia dzieł najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów
XIX i XX wieku, między innymi Adama

Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Jarosława Iwaszkiewicza,
Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa
Herberta oraz Stanisława Barańczaka.
– Doprowadzenie do powstania w 1987
roku Departamentu Studiów Polskich na
Uniwersytecie Hankuk w Seulu, wykształcenie wielu pokoleń polonistów koreańskich, a zwłaszcza profesorów specjalizujących się w historii i socjologii Polski
oraz w literaturze polskiej, wieloletnia
owocna współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i z innymi polskimi uczelniami
oraz tłumaczenia dzieł wybitnych polskich
pisarzy i poetów na język koreański to godne uznania zasługi prof. Cheonga Byung
Kwon, w pełni uzasadniające przyznanie
Mu medalu Merentibus przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego – podsumował
dokonania koreańskiego polonisty prof.
Władysław T. Miodunka.

AWoj

HONORIS GRATIA DLA PROFESORA JANA SKOCZYŃSKIEGO
4 maja 2012 prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył medale Honoris Gratia
kilkunastu osobom szczególnie zasłużonym
dla miasta. Wśród odznaczonych znalazł
się kierownik Zakładu Filozofii Polskiej IF UJ
prof. Jan Skoczyński. Z wnioskiem o odznaczenie profesora wystąpili jego byli studenci, dziś pracownicy naukowi krakowskich
uczelni i wychowawcy młodzieży.
Red.
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SMAK ŻYCIA

Dostał miejsce w akademiku, w dwunastoosobowej sali z piętrowymi łóżkami. Potem
przeniósł się do pokoju sześcioosobowego. W dni powszednie w stołówce akademickiej
na śniadanie piło się czarną kawę zbożową, do tego chleb ze smalcem. W niedzielę
kawa była biała, z mlekiem, i dwie bułki z masłem.
– Te warunki dawały hart ducha – słyszę od prof. Franciszka Adamskiego.

GRANICA KOMPROMISU WEDŁUG PROFESORA
– Władze partyjne zadecydowały, że tytułu profesora nie może Pan
otrzymać, i gdyby nie koniec komunizmu w Polsce, który ogłosiła
4 czerwca 1989 aktorka Joanna Szczepkowska, kto wie, jak by to było... – mówię, a prof. Franciszek Adamski zaskakuje mnie niebywale, opowiadając, jak to
na początku 1990 roku w gabinecie prorektora UJ prof. Jerzego Wyrozumskiego
przywitało się z nim trzech panów. Dwaj
przyjechali z Warszawy. Jeden z wydziału
nauki Komitetu Centralnego PZPR, drugi
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzeci do Collegium Novum miał
najbliżej – pełnił jakąś ważną funkcję
w komitecie wojewódzkim partii w Krakowie. Profesor tych trzech panów nigdy
wcześniej nie widział na oczy. A oni zaraz
zaczęli go przepraszać, że tak się stało,
jak się stało, ale błąd zostanie natychmiast
naprawiony.
– I został? – pytam.
– A tak. Chociaż musiało minąć
jeszcze parę miesięcy z powodu obowiązujących wtedy przepisów, które
dopuszczały uznanie uzyskanych na
KUL-u stopni i tytułów naukowych dopiero po ich weryfikacji przez Centralną
Komisję Stopni i Tytułów Naukowych.
Wszędzie na świecie te stopnie i tytuły naukowe były uznawane, tylko nie
w Polsce, gdzie KUL jako uczelnia
katolicka był wyłączony spod prawa
o szkolnictwie wyższym. I tak to, po
dziewięciu latach oczekiwania, z rąk
ówczesnego prezydenta RP Wojciecha
Jaruzelskiego otrzymałem w Belwederze
nominację profesorską.
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Prof. Franciszek Adamski

82 LATA TEMU
– Urodził się Pan we wsi Babica, ale
której, bo są dwie – jedna położona niedaleko Wadowic, druga w województwie
podkarpackim, w gminie Czudec? – pytam.
– Tej w województwie podkarpackim.
Ale ani wsi, ani domu nie pamiętam. Rodzice
niedługo po moim urodzeniu znaleźli inne
miejsce pracy i stamtąd wyjechali – słyszę.
Byli robotnikami rolnymi. Pracowali
w majątkach ziemskich. Własnego domu
ani ziemi nie mieli. Co dwa–trzy lata
zmieniali miejsce pobytu, szukając lepszych warunków. Z dzieciństwa profesor
najbardziej zapamiętał wieś Malinie,
blisko Chorzelowa, obecnie w województwie podkarpackim, a tam dwór ostatnich właścicieli, Tarnowskich, otoczony
dwuhektarowym parkiem, oraz szkołę,
czteroklasową, w której rozpoczął naukę.

1 września 1939 roku, kiedy wybuchła druga
wojna światowa, poszedł do trzeciej klasy.
Potem rodzina zamieszkała w dworskich czworakach we wsi Zawada koło
Dębicy. Po ukończeniu podstawówki z tej
Zawady, w 1945 roku, Franek Adamski
poszedł uczyć się dalej: w Gimnazjum
i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły
w Dębicy. Wychodził o 6.30 i maszerował
gościńcem pięć kilometrów.
– Z tej wsi do trzech dębickich szkół
średnich – technikum mechanicznego,
handlowego oraz liceum – wędrowało
codziennie około 40 uczennic i uczniów.
Gospodarskich córek i synów, dzieci wiejskiej inteligencji, natomiast z dworskich
czworaków byłem tylko ja jeden – mówi
profesor.
We wsi te obie społeczności żyły obok
siebie, a nie razem. Chłop, choćby posiadał
nawet niewielki skraweczek ziemi, czuł
się kimś lepszym od tych z czworaków,
pracujących na cudzym. Jego przywiązanie
do własnej od pokoleń ziemi, otoczenia sąsiadów i krewnych, do tej samej parafii stanowiło punkt odniesienia oraz wymuszało
przestrzeganie pewnych norm i obyczajów.
Od tej strony patrząc, robotnicy rolni byli
ludźmi wolnymi. Raz mieszkali tu, potem
gdzie indziej. Nacisk opinii społecznej
odczuwali w mniejszym stopniu. Było to
środowisko pod każdym względem bardzo
zaniedbane (dzisiaj można odnieść tę ocenę do społeczności byłych PGR-ów), ale
głodu w żadnej z rodzin nie było. Choćby
dlatego, że właściciele folwarków płacili
robotnikom częściowo w naturze, a każda
rodzina uprawiała zagon – nieduży, jedna
czwarta morgi, ale ziemniaki i warzywa
z tego były. Na dodatek Adamscy chowali

dwie krowy. Natomiast na wsi, zwłaszcza
na przednówku, w niektórych chałupach
nie było co do garnka włożyć.
Mama, Helena z Kulińskich, i ojciec,
Andrzej, chociaż prości i tylko po czterech klasach, mieli aspiracje. W domu –
wspomina ich syn, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, socjolog, autor kilkunastu
książek własnych oraz dziesięciu pod
jego redakcją, w sumie 200 publikacji
naukowych – żyło się w zgodzie z zasadami wiary i nauki Kościoła. Czy były
książki, nie pamięta; jeśli już, to religijne.
Ale w miejsce słowa drukowanego dzieci
otrzymywały od rodziców przekaz historii
zapamiętanej. Opowiadali o Jakubie Szeli
i rzezi galicyjskiej. Dobre wyniki w nauce
obu synów, młodszego Staszka, a zwłaszcza starszego Franka, oraz ich decyzja
o dalszej nauce w szkole średniej były dla
rodziców powodem do dumy. W czasie
roku szkolnego zwalniali ich obu z wielu
obowiązków, aby mieli czas się uczyć.
W CZAPCE Z CZERWONYM OTOKIEM
Taka czapka nobilitowała. Gimnazjaliści wyróżniali się granatowym otokiem,
licealiści – czerwonym. Do tego mundurek
i płaszcz z wyłogami. Pierwsze powojenne
roczniki młodzieży kontynuowały tradycje
przedwojennej szkoły średniej. Opiekunem
ich klasy był katecheta, ksiądz Dec.
Raz w miesiącu, w niedzielę, o godzinie
dziewiątej rano, wszyscy uczniowie wyruszali parami lub czwórkami na mszę świętą
do kościoła przy klasztorze sióstr służebniczek w Dębicy. Z młodzieżą szli nauczyciele. Pani profesor Koeli, od łaciny, niezwykle
prawa osoba, której syn – partyzant zginął
podczas wojny i ona o nim swoim uczniom
z bólem opowiadała. Pan profesor Cichocki,
biolog, rodem z Kresów, któremu udało się
uratować z ukraińskiej rzezi. Pani profesor
od historii, darujmy sobie nazwisko, zagubiona w nowej politycznej rzeczywistości.
Do czasu połączenia PPS z PPR, kiedy tu
jeszcze jako tako było, jej wykłady odpowiadały historycznej prawdzie o dwóch
totalitaryzmach, niemieckim i sowieckim.
A potem nagle zmieniła poglądy, aż smutno
się robiło, słuchając...
– Młodzież była wtedy inna, patriotyczna. Tacy wychodziliśmy z harcerstwa,
z duszpasterstwa, ze szkoły. Nie do pomyślenia był prymitywny język z rynsztoka,
jaki dziś słychać w szkole i na studiach.
W dębickim liceum zdarzyło się, że jeden
kolega przytulił na korytarzu koleżankę,

w żartach. Widział to katecheta i zareagował bardzo
ostro. A już żeby się młodzi całowali i obejmowali
publicznie – to było nie do
pomyślenia. Z radością,
ale i bólem cofam się we
wspomnieniach do lat 40.
i 50., do mojego gimnazjum i liceum – mówi
profesor Adamski.
– A może jest tak, że
gdyby ta współczesna
młodzież otrzymała zada- Ślub Stanisławy i Franciszka Adamskich w kościele parafialnym
nie do wykonania, to by panny młodej w Głogowie Małopolskim, 2 lipca 1955. Udzielił go
młodej parze brat pani Stanisławy ksiądz Henryk Piesowicz
mu sprostała tak samo, jak
wasze pokolenie dało sobie radę z odbudo- i francuski – mówi profesor i liczy, ilu
wą zrujnowanego wojną kraju. W roku 1956 języków się w życiu uczył. Doliczył się ich
młodzież sprawdziła się, w 1968 roku także, dziewięciu, przy czym wykładał gościnnie
w stoczni gdańskiej i szczecińskiej, kiedy na różnych uniwersytetach w czterech. Po
dochodził do władzy Gierek, ci młodzi też włosku, francusku, angielsku i niemiecwiedzieli, co robić, podobnie jak pokolenie ku. Jego rodzice, oglądając świadectwo
Sierpnia ‘80, a potem stanu wojennego – maturalne syna, niemal płakali z radości,
zaczynam, a socjolog, profesor Adamski ale w sprawach dalszej edukacji niewiele
kończy: – W stosunku do tego, co było pół mogli mu doradzić.
wieku temu, nasz kraj jest zasobny, młoZ racji językowych zainteresowań oraz
dzież nie ma czego zdobywać, wszystko, ciekawości świata maturzysta Adamski poa nawet i więcej, ma dane. Przyjmuje więc, jechał do Warszawy, aby złożyć dokumenty
co dostaje, w poczuciu, że się to jej należy. w Wyższej Szkole Nauk Politycznych.
Chciał studiować na wydziale konsularCZARNA KAWA I CHLEB ZE SMALCEM
nym. Usłyszał, że trafił pod niewłaściwy
adres. Przyszłych dyplomatów kształci
– Byłem uczniem przeciętnie zdolnym, szkoła wyższa przy KC PZPR.
ale bardzo pracowitym. W liceum fascyno– Wtedy pojechałem prosto do Lublina,
wała mnie historia i języki, łacina, greka na KUL. Była to jedyna w kraju katolicka
uczelnia wyższa niepoddana indoktrynacji, gdzie marksizm nie wchodził w grę.
Wybrałem studia filozoficzne, na których
była wykładana socjologia – mówi profesor
o swojej decyzji.
– Dobrze Pan trafił? – upewniam się.
– Od trzeciego roku społeczną naukę
Kościoła wykładał ksiądz prof. Józef
Majka, wielki uczony. Etykę – wówczas
docent, ksiądz Karol Wojtyła, historię filozofii prof. Stefan Swieżawski, metodologię
i logikę prof. Stanisław Kamiński, filozofię
prawa prof. Jerzy Kalinowski, zagadnienia
moralne i społeczne pracy ludzkiej prof.
Czesław Strzeszewski, wybitny specjalista
w zakresie historii gospodarczej. W naszej
uczelni nie było ZMP ani komórki partyjnej. Lepiej nie mógłbym trafić – odpowiada
profesor.
Dostał miejsce w akademiku, w dwunastoosobowej sali z piętrowymi łóżkami. Potem przeniósł się do pokoju tylko
Młoda para: Stanisława z domu Piesowicz
sześcioosobowego. W dni powszednie
i Franciszek Adamski
w stołówce studenckiej na śniadanie piło
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byli studenci, a boha- wo natury) – słyszę. Dzieło naukowe ma
terami ich występów swoje znaczenie, w ich wieku najsilniej zaprofesorowie uczelni. działała jednak wzajemna „chemia”. Mimo
Wieczorki taneczne rozłąki wymieniali listy, on, jak tylko to
na KUL-u też bywały, było możliwe, przyjeżdżał, aby się spotkać.
tyle że do czasu. Razu
Myśl o wspólnym życiu była zapewne
jednego na takim wie- jednym z silnych bodźców, aby możliwie
czorku doszło do nie- jak najszybciej skończyć studia. Franciobyczajnych zachowań szek Adamski na promotora swojej pracy
(profesor nie precyzuje, magisterskiej wybrał księdza profesora
jakich) i zabawy w auli Józefa Majkę – filozofa, teologa i socjosię skończyły. Ale kto loga („był to umysł wybitny”). Jej temat:
Trzy córeczki państwa Adamskich, 1964; chciał, ten mógł iść tańPrawo do pracy w świetle personalizmu.
od lewej: Ania, Marzenka i Elżunia
czyć gdzie indziej, na Dlaczego zainteresował się pracą? Korzeni
się czarną kawę zbożową, do tego był chleb przykład na UMCS, nazywany wtedy przez należałoby zapewne szukać w jego domu
rodzinnym. Od dziecka wraz z rodzicaze smalcem. W niedzielę kawa była biała, nich ŻUL-em...
mi i rodzeństwem uczestniczył w pracy
z mlekiem, i dwie bułki z masłem. Obiady
ABSOLUTORIUM
I
ZARAZ
ŚLUB
bardzo
znojnej, nużącej, wykonywanej
też skromne, ale nikt nie głodował.
także
w
deszczu i na zimnie. Działo się
– Te warunki dawały hart ducha –
Poznali
się
w
Rzeszowie,
na
parę
mietak
z
ekonomicznego
przymusu, w mniejsłyszę.
sięcy
przed
jego
wyjazdem
do
Lublina.
szym
stopniu
z
wyboru,
co było sprzeczne
– Ale po każdych odwiedzinach
Ona
po
szkole
pomaturalnej,
pracowała
z
przesłaniem
twórców
chrześcijańskiego
w domu rodzinnym wiózł Pan do Lublina
sowitą wałówką, już rodzice o to dbali... w tym samym budynku co on, tylko na personalizmu, a wśród nich Jacque’sa
innym piętrze. Pochodziła z niedużego Leclercqa, Jakuba Maritaina i Emanuela
– mówię.
– Tyle tylko, że do domu jeździłem miasteczka, ale z bogatymi tradycjami Mouniera.
Największą umiejętnością życia – i najrzadko, raz na kwartał. Bilety kolejowe – z Głogowa Małopolskiego. Mieszkała
z
koleżanką
w
malutkim
pokoiku.
Myślała
rzadszą
– jest uznanie tego, kim jesteśmy,
kosztowały, z Lublina do Rzeszowa i Dębio
studiach,
ale
jakoś
tak...
Dwaj
bracia
robienie
tego, co umiemy, i tylko tego –
cy jechało się od godziny 22 do 6 rano dnia
poszli
się
kształcić.
i
znalezienie
w tym szczęścia.
następnego. Ale dobrą kiełbasę zawsze mi
–
Nasze
uczucie
było
idealistyczne.
Nie
wiem,
czy rodzice Franciszmama pakowała. W akademiku nie było
Moje
wyobrażenie
o
małżeństwie
w
dużej
ka
Adamskiego
znajdowali szczęście
lodówki, więc kładłem ją na parapecie za
mierze
ukształtowały
wykłady
z
etyki
oraz
w
swojej
pracy.
Może
tak. A może nie.
oknem. No i raz patrzę – a kiełbasy nie ma.
Pomyślałem, że pewnie jakiś kolega mi ją
zjadł. Przechodzę obok portierni i widzę,
że tam wisi ogłoszenie: „Kto zgubił kiełbasę?” – uśmiecha się profesor.
Studia na KUL-u, uczelni utrzymywanej wyłącznie z datków społecznych, dla
studentów łączyły się ze specjalnym moralnym obowiązkiem zdobywania wiedzy.
O tyle to zadanie było łatwiejsze, że wtedy
Lublin był miastem, które specjalnych dodatkowych rozrywek nie oferowało. A więc
dzień był podobny do dnia. Wykłady oraz
praca własna w bibliotece zakładowej,
czynnej od ósmej rano do dwudziestej
drugiej.
– Profesor Władysław Stróżewski, mój
starszy kolega ze studiów, tak samo jak ja
przesiadywał długo w bibliotece, ale razem
z sympatią, a ja sam... – wspomina profesor
1992 rok, UJ, konferencja Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. Od lewej:
Adamski.
– Oj współczuję! To znaczy, że nie ks. prof. Karol Meissner, zakonnik benedyktyn, a zarazem lekarz, ks. prof. Mieczysław Krąpiec, filozof,
w latach 1970–1983 rektor KUL, i organizator konferencji prof. Franciszek Adamski
dla was były wtedy tańce do białego rana,
studenckie rajdy, szalone juwenalia i inne lektura Rodziny, jednego z czterech tomów On natomiast pisanie o pracy w świetle
tego typu atrakcje – mówię, ale okazuje się, dzieła belgijskiego pisarza i teologa, profe- personalizmu wspomina dzisiaj jako nie
że aż tak źle nie było. W każdym roku była sora Katolickiego Uniwersytetu w Louvain lada wyzwanie, bo promotor okazał się
organizowana eutrapelia – rodzaj filozo- Jacque’sa Leclercqa Les droits de l’homme niezwykle wymagający. Nawet raz, co tu
ficznego kabaretu, gdzie prześmiewcami et la loi naturelle (Prawa człowieka a pra- kryć, mocno zrezygnowany student piątego

32

ALMA MATER nr 150

roku filozofii zagadnął na korytarzu księdza
docenta Karola Wojtyłę, czy mógłby pod
jego kierunkiem napisać pracę magisterską,
bo na razie idzie mu z tym nie najlepiej.
Ksiądz docent Wojtyła obiecał, że przeczyta, co do tej pory powstało. Po tygodniu,
oddając autorowi maszynopis, powiedział,
żartując:
– Nie mogę od Pana więcej wymagać,
niż ksiądz profesor Majka!
Ale jakoś, z mozołem, rozprawa została
zakończona i przyjęta przez promotora,
wszystkie egzaminy zdane. Mając absolutorium oraz prawie gotową pracę magisterską, Franciszek Adamski postanowił
wziąć ślub.
Panna Stanisława wystąpiła w pięknej
białej sukni, na głowie wianek i welon.
Przysięgali sobie dozgonną miłość i wierność w starym kościele parafialnym zbudowanym w 1881 roku pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Głogowie Małopolskim.
Potem przyjęcie w jej domu rodzinnym,
tańce przy patefonie...
Zamieszkali najpierw w tym malutkim
pokoiku w Rzeszowie, który opuściła
koleżanka. Bez wody. Nawet bez WC.
Był 1955 rok. Od tego czasu do tej pory
minęło im razem 57 lat. Dziś przy stole
wigilijnym gromadzą się u nich trzy córki z mężami, sześcioro wnuków, w tym
wnuczka z mężem i wnuk z żoną, oraz
czwórka prawnuków.
INNY ŚWIAT
W pojałtańskiej rzeczywistości przeciwwagę dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (został powołany w 1918
roku) miała stanowić świecka uczelnia
wyższa, otwarta 23 października 1944:
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Nie to było najważniejsze, że KUL, jedyna
uczelnia katolicka na przestrzeni od Berlina
Zachodniego po Tokio, był utrzymywany
wyłącznie z datków zbieranych w kościołach i darowizn, a nie z państwowych dotacji i dlatego mógł zaoferować młodzieży
bardzo skromne warunki bytowe, podczas
gdy dla studentów UMCS-u budowano
nowe akademiki i stołówki. Ani to, że na
uczelni katolickiej, w stosunku do uczelni
państwowej, obowiązywała znaczna surowość obyczajów. Kiedy profesor Adamski
mówi dzisiaj: „KUL to był wtedy inny
świat”, odnosi to do głębszych wartości,
a właściwie do fundamentów funkcjonowania obu uczelni. Do dwóch przeciwstawnych systemów filozoficznych i etycznych.

Po obronie pracy doktorskiej przez córkę w Instytucie Pedagogiki UJ. Od lewej: prof. Franciszek Adamski, dr Anna Gaweł z d. Adamska, promotor prof. Zofia Gawlina

Marksizm, już szczęśliwie zaliczony
u nas do czasów minionych, głosił hasło:
„jednostka niczym”. Personalizm chrześcijański – nurt filozoficzny wyrastający
na chrześcijańskiej wizji świata i związany z nauczaniem Kościoła – akurat coś
przeciwnego. Dwa przeciwstawne nurty
filozoficzne, krańcowo różne światy, sowietyzacja kraju i radzieckie czołgi stacjonujące na terytorium Polski do 1990 roku...
Absolwenci KUL-u czuli, że w stosunku
do obowiązującej powszechnie doktryny
marksistowskiej stanowią grupę mocno
podejrzaną oraz swoiście pojmowane ciało
obce. Niektórzy, podejmując zatrudnienie,
zatajali posiadanie dyplomu ukończenia
studiów wyższych na uczelni katolickiej,
aby ominąć kłopotliwe pytania ze strony
kierowników działów personalnych, a czasami wręcz utrzymać się w pracy.
RZESZÓW, START
Franciszek Adamski, rozpoczynając
pracę w Miejskiej Radzie Narodowej

w Rzeszowie, przyznał się jednak do tego,
że na KUL-u, na Wydziale Filozofii, zdał
wszystkie egzaminy i otrzymał absolutorium, a teraz tylko czeka na termin obrony
pracy magisterskiej.
– I co? – pytam.
– Zostałem kierownikiem Wydziału
Organizacyjnego.
– Kierownik takiego wydziału to była
ważna figura! – mówię.
– W dodatku, kiedy jechałem do
Lublina na obronę mojej pracy magisterskiej, otrzymałem na ten wyjazd delegację
służbową, co mnie uprawniało do zwrotu
kosztów przejazdu. Wszystko dlatego, że
mój szef, przewodniczący rady miasta, jako
komunista i ateista miał nadzieję, że ja się
ideowo przeobrażę – słyszę.
Ale ta delegacja to jeszcze nic wobec
faktu otrzymania mieszkania. Dwóch pokoi
z kuchnią, słonecznych, w nowym bloku.
I to wtedy, kiedy Stanisławie i Franciszkowi Adamskim urodziła się pierwsza córka,
Elżbieta. A potem druga, Anna. Wobec tak
korzystnego rozwoju zdarzeń młody absol-
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Rok 2007, wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny; od lewej: córka
Gaweł, żona Stanisława, córka Marzena Adamska-Pytko, wnuk Tomasz Pytko, Franciszek Adamski, zięć Andrzej
Płoskoń, biskup Albin Małysiak, córka Elżbieta Płoskoń, wnuczka Joanna Gaweł

Wnuczki i wnuki państwa Adamskich; od lewej: Tomek Pytko, Piotrek Płoskoń, Joasia Gaweł, Łukasz
Pytko, Ania Płoskoń. Nie ma na zdjęciu jeszcze jednej wnuczki, Kasi Pytko

went filozofii powinien czuć się związany
ze swoim szefem i miejscem pracy. A tymczasem on postąpił jak niewdzięcznik. Odszedł. Źle się czuł w roli urzędnika. Dusił
się w atmosferze galicyjskiego, niedużego
miasta, jakim wtedy był Rzeszów. To była
przyczyna.
– Często tacy, co to obowiązki urzędnicze traktują jak niebywałe jarzmo,
garną się do wolnego zawodu, jakim jest
dziennikarstwo... – mówię i okazuje się,
że tak właśnie z nim było. Dostał etat
w „Słowie Powszechnym”. Jednakże nie
był związany z PAX-em. Ale jak zaczął
jednocześnie publikować w „Za i przeciw”,
piśmie wydawanym przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Społeczne, czego nie wiedział, bo Rzeszów od Warszawy daleko,
to go z pracy „wylali”. Wtedy Adamscy
z córkami spakowali swój dobytek i ruszyli
do Katowic. To miasto dawało młodym lepsze perspektywy. Już wówczas Franciszek
Adamski przygotowywał na KUL-u rozprawę doktorską: Prawo do pracy w świetle
zasad katolickiego personalizmu, bo praca
naukowa, a nie dziennikarstwo, stanowiła
jego życiowy wybór.
KATOWICE, SZEŚĆ LAT
Swoje mieszkanie w Rzeszowie Adamscy zamienili na większe, 90-metrowe,
w Katowicach. W starym budownictwie,
niestety, od podwórza, a więc ciemne. Tam
urodziła się ich trzecia córka, Marzenka.
On znalazł pracę najpierw w bibliotece
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, potem
w Instytucie Medycyny Pracy (funkcjonowała tam pracownia psychologiczno-społeczna, która dawała możliwości
prowadzenia badań nad pracą ludzką), aż
trafił do Śląskiego Instytutu Naukowego,
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gdzie pracownią socjologiczną kierowała –
wtedy jeszcze doktor, a potem profesor –
Wanda Mrozek.
– Zaczynała studia przed drugą wojną
na Uniwersytecie Poznańskim, u prof.
Floriana Znanieckiego, twórcy polskiej
socjologii. Jej kolegą był prof. Jan Szczepański. Prowadziła badania wśród rodzin
górniczych, w związku z tym ja zająłem się
hutnikami – mówi profesor o tym okresie
w swoim życiu, który był ważny i znaczący, chociaż nie wszystko szło od razu „jak
z płatka”. Z przyczyn politycznych jego
praca doktorska nie mogła być na KUL-u
obroniona (wtedy był to dla uczelni czas
wyjątkowo trudny, groziło nawet, że zostanie zamknięta).
– Ale Opatrzność zawsze moim życiem
kierowała, tu mnie nie przyjęto, tam nie
było możliwości, a wychodziło na dobre... –
podsumowuje Franciszek Adamski nie
tylko to jedno niepowodzenie.
A więc na dobre mu wyszło, kiedy
w Katowicach poznał socjologa i historyka
nauki prof. Pawła Rybickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (przyjeżdżał do
Katowic, bo jeszcze przed drugą wojną
kierował biblioteką Sejmu Śląskiego)
i nauczył się od niego teorii socjologii w jej
humanistycznej wersji oraz metodologii
prowadzenia badań. Temat jego badań
naukowych: praca ludzka, jej humanizacja,
współczesna rodzina hutnicza wobec tradycyjnych wartości, psychologiczne i społeczne więzi międzyludzkie w środowisku
pracy – okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Po obronie pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
(przygotowana pod kierunkiem prof. Rybickiego, jej temat: Hutnik i jego rodzina –
badania nad środowiskiem pracy i rodziną
hutniczą), a właściwie to wcześniej, jak

tylko zaczęły się ukazywać jego publikacje
związane z prowadzonymi badaniami, był
Franciszek Adamski chętnie zapraszany
jako prelegent na szkolenia dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, między innymi
w Szczecinie, Wrocławiu, w Katowicach.
Stał się znany. Te wykłady oraz publikacje
stanowiły zarazem dodatkowe źródło dochodu. Wtedy też ukazała się jego druga
książka, Socjologiczne problemy pracy
w hutnictwie – badania nad czterobrygadowym systemem pracy, nawiązująca do
treści zawartych w pracy doktorskiej. Jej
konkluzja w stosunku do rodziny hutniczej
była taka: szybki rozwój przemysłu na
Śląsku nie powoduje jej dezintegracji, jak
to ma miejsce w innych regionach Europy.
Tutaj utrzymuje się tradycyjny typ rodziny,
z wyraźnym podziałem ról jej członków.
Kobieta jest przede wszystkim żoną, matką
i opiekunką środowiska domowego.
– Czy rodzicom dane było doczekać
dnia, kiedy ich syn został doktorem najstarszej polskiej uczelni? – pytam.
– Po latach ciężkiej pracy było ich stać
na zakup niedużego drewnianego domku
na obrzeżach Dębicy, gdzie zamieszkali.
Jeszcze oboje cieszyli się z mojego dyplomu ukończenia studiów na KUL-u.
Pierwsza zmarła mama. Ojciec o obronie
pracy doktorskiej wiedział i zmarł dosłownie w tym dniu, kiedy ona miała miejsce,
18 lutego 1964 – słyszę.
SKĄD SIĘ PAN TU WZIĄŁ?
W Krakowie dr Franciszek Adamski
wziął się stąd, że najpierw odłożył 150
tysięcy złotych zarobionych na wykładach
i publikacjach z myślą o kupnie samochodu, ale zmienił zdanie. Zwłaszcza po tym,
jak stało się aż nadto czytelne, że na Uniwersytecie Śląskim dla kogoś takiego jak
dr Adamski, ideowo niepasujący do wzorca
akceptowanego i pożądanego, miejsca nie
ma. Nie dość, że jest absolwentem KUL-u,
nie przynależy do partii, to na dodatek
współpracuje z Kościołem, a w swoich
publikacjach naukowych prezentuje obcy
ideowo punkt widzenia. No więc jak nie
Katowice, to może Kraków...
– Mimo wielkiej przychylności ze strony prof. Pawła Rybickiego wiedziałem, że
w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim niemal wszyscy pracownicy
byli członkami partii. A więc tam szans nie
miałem żadnych. Ale działał w Krakowie
Ośrodek Badań Prasoznawczych, a w nim
pracownia socjologiczna. Szefowa, Irena

Tetelowska, wzięła pod uwagę dobrą
opinię prof. Rybickiego oraz mój dorobek
naukowy, a zwłaszcza dwie wydane książki, i tak dostałem etat. A mieszkanie też
mieliśmy, bo zamiast samochodu kupiłem
trzy pokoje z kuchnią w stanie surowym
przy rondzie Mogilskim. I tak w 1965 roku
wszedłem w świat prasy i polityki – mówi
prof. Adamski.
Zaczęły się dla niego ciekawe zawodowo lata. Ośrodek zajmował się analizą treści prasy i czytelnictwa, publikując wyniki
badań w „Zeszytach Prasoznawczych”.
Jednym z tematów badawczych doktora
Adamskiego była analiza tygodnika „Przyjaciółka”. Interesowało go zwłaszcza, jakie
treści proponuje odbiorcom prasa kobieca
i jak one wpływają na modele małżeństwa
i rodziny.
– „Polska jest krajem zjadanym przez
bachory” – grzmiał wówczas pierwszy
sekretarz partii Władysław Gomułka,
zachęcając, aby wszelkimi sposobami
powstrzymać przyrost naturalny. I ku temu
zmierzały upowszechniane przez prasę kobiecą wzorce zachowań, w szczególności
praca zawodowa kobiet, stosowanie przez
nie antykoncepcji oraz prawo do przerywania ciąży – objaśnia prof. Adamski, a następnie opisuje zastosowaną metodę badań.
Otóż z listy prenumerujących „Przyjaciółkę” wybrał 200 kobiet mieszkających
w pierwszym socjalistycznym mieście,
w Nowej Hucie, a one wskazały następnych 200, ale takich, które pisma nie
czytają.
Te badania stanowiły podstawę do
napisania rozprawy habilitacyjnej: Modele
małżeństwa i rodziny a kultura masowa.
Złożył ją na Uniwersytecie Łódzkim,
gdzie podobne badania prowadziła prof.
Antonina Kłoskowska, socjolog, znakomita uczona. Prócz niej recenzentami
byli prof. Paweł Rybicki z UJ oraz prof.
Władysław Markiewicz z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970
roku, w prestiżowym PWN-ie, ukazała
się jego książka pod tym samym tytułem.
Franciszek Adamski był pierwszym, który
zaprezentował w niej niemal wszystkie
aspekty struktury społeczno-moralnej
rodziny w rzeczywistości PRL-u. I wtedy
został zaproszony jako ekspert do Komisji
Episkopatu Polski ds. Rodzin. Przygotował
program badawczy nad katolickim modelem rodziny, który podjęli inni pracownicy
naukowi z wielu ośrodków uniwersyteckich. Jego efektem było zredagowanie
dwutomowego opracowania Studia nad

rodziną – katolicki model rodziny a współczesna polska rodzina, które jednak nie
mogło się ukazać z przyczyn wiadomych.
Potem swoje badania poszerzył o tematykę kultury religijnej rodziny. Pytał
przygotowujących się do ślubu kościelnego o ich poglądy na temat małżeństwa
i rodziny, analizował, na ile socjalistyczne,
upowszechniane przez ośrodki propagandowe wzorce zachowań, wypierają tradycyjne podejście oparte na nauce Kościoła.
Szczególną wagę do problematyki rodziny
przykładał kardynał metropolita krakowski
Karol Wojtyła. To z jego inspiracji w 1967
roku został powołany Instytut Teologii
Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, którym długie lata
kierowała dr Wanda Półtawska i gdzie
wykładał Franciszek Adamski.
– Szukając miejsca, gdzie mógłbym –
mieszkając w Krakowie – prowadzić dalsze
badania naukowe nad rodziną, trafiłem do
Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Był tam
wtedy Zakład Socjologii. Mimo mojej
skazy na życiorysie, a zwłaszcza tego, że
nie bałem się współpracować z Kościołem,
prowadzić badań nad katechizacją młodzieży, wykładać na zaproszenie środowisk katolickich, zostałem do pracy przyjęty. Ale
stało się to pod nieobecność pierwszego
sekretarza komitetu uczelnianego partii.
Kiedy po powrocie z urlopu mnie zobaczył,
zapytał zdumiony:
– A skąd się pan tutaj wziął? Ja bym się
nigdy nie zgodził, aby pana tutaj zatrudnić!
DZIEWIĘĆ LAT W POCIĄGU
RELACJI KRAKÓW–LUBLIN
– Jako recenzent Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów byłem nie tak dawno
świadkiem takiej oto wypowiedzi superrecenzenta dorobku naukowego jednej
uczonej. Powiedział: ta pani (tu padło imię
i nazwisko) ma wystarczającą liczbę po-

ważnych publikacji, ale jest bardzo radiomaryjna! Wielu profesorów obecnych na
sali było, podobnie jak ja, zaskoczonych, że
ten wątek się pojawił. Niby po co? To miało
kandydatce do tytułu naukowego pomóc
czy zaszkodzić? – pyta profesor Adamski,
nie oczekując ode mnie odpowiedzi. Ale
ja ją znam:
– Bo, niestety, w wolnej i niepodległej
Polsce są często powielane wzorce rodem
z tamtej epoki. Mamy zatem komitety partii
– bis, kult jednostki – bis, przy nominacjach
na najwyższe nawet urzędy sprawdza się
znana z minionej epoki PRL-u rekomendacja: mierny, bierny, ale wierny! Dziś
zarzutem może stać się „radiomaryjność”,
wtedy padał zarzut, że pan „pisze na kolanach”. Przed kim? Przed kardynałem,
przed biskupami, przed księżmi... – A, to
ten Adamski... – mówiono.
Profesor nie komentuje tego, co ode
mnie usłyszał, i tak wracamy do opowieści
o jego osobistych i naukowych losach.
– W 1971 roku na KUL-u zaistniała
możliwość utworzenia pierwszej w Polsce
Katedry Socjologii Rodziny, więc nie było
na co czekać – słyszę.
Połączenie z Krakowa do Lublina
nie było dobre. Wsiadało się do pociągu
o godzinie 17 i jechało sześć godzin.
W Lublinie – wówczas jeszcze docent,
a od 1980 roku profesor Adamski – nie
miał do dyspozycji mieszkania, a jedynie
pokoje gościnne, raz ten, raz inny; wyjeżdżając, musiał za każdym razem zabierać
wszystkie swoje rzeczy. Co tydzień, co
dwa tygodnie jechał do Lublina na dwa,
trzy dni. Prowadził wykłady, seminaria
i jednocześnie przygotowywał pierwsze
wydanie podręcznika Socjologia małżeństwa i rodziny (Warszawa, 1982 oraz 1984).
Ważnym wątkiem w biografii naukowej profesora są wyjazdy zagraniczne.
W 1972–1973 roku znalazł się w Anglii, na
stypendium naukowym. Następnie, w 1976
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roku, wykładał w USA, w Catholic University of America. W Belgii, na Katolickim
Uniwersytecie w Louvain. Istotny dla doświadczeń badawczych był jego wyjazd do
Holandii, na Katolicki Uniwersytet w Nijmegen. Tam wszedł w świat laicyzujący
się, odmienny. Ale dla polskiego uczonego
największe znaczenia miał dostęp do książek z całego zachodniego świata. Wracając
do kraju, wiózł zawsze całe stosy nadbitek.
Wtedy z Holandii jechał także z gotową
decyzją, że czas najwyższy wracać do
pracy w Krakowie.
– Już mnie te jazdy pociągiem na trasie
Lublin–Kraków ogromnie zmęczyły –
słyszę.
SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY
JAKO STARSZY WYKŁADOWCA
W 1981 roku, na trzy miesiące przed
wprowadzeniem stanu wojennego na
terytorium całego kraju, Franciszek Adamski został profesorem kontraktowym
w Instytucie Religioznawstwa UJ, a po
dwóch latach w Instytucie Pedagogiki,
w Zakładzie Pedagogiki Dorosłych, gdzie
była wykładana socjologia wychowania
i kultury (zakładem kierował prof. Tadeusz
Gołaszewski, który w 1983 roku został
dyrektorem Instytutu).
– Coś tu trzeba było zrobić – mówi
profesor, a następnie nawiązuje do tego,
co zrobił.
Podjął ze studentami badania nad przemianami światopoglądowymi w kulturze,
nad nurtem personalistycznym w polskiej
filozofii kultury i wychowania, dotąd
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nieobecnym w badaniach i wykładach
Instytutu. Analizował dzieła wielkich
polskich myślicieli okresu międzywojennego w nawiązaniu do nurtu personalizmu
i w odniesieniu do człowieka, rodziny oraz
wychowania. Zorganizował dwa ogólnopolskie sympozja: Spór o wartości w kulturze i wychowaniu (udział wzięli m.in. prof.
prof. Czesław Łuczak, Mieczysław Albert
Krąpiec, Władysław Stróżewski, Andrzej
Tyszka, o kulturze słowa mówił Andrzej
Łapicki) i Pluralizm w kulturze. Rektor UJ
prof. Józef Gierowski został na okoliczność
tego drugiego sympozjum zagadnięty przez
ministra: „Jakieś konferencje o pluralizmie
organizujecie, co to była za konferencja?”.
Wszystko, co mógł uczynić rektor
Gierowski, aby Franciszek Adamski nadal
wykładał na UJ jako profesor kontraktowy,
to przedłużenie z nim umowy o rok. Kiedy ten czas się skończył, na dalsze jego
zatrudnienie nie wyraził zgody komitet
uczelniany partii, i to mimo pozytywnego
stanowiska Senatu uczelni. Uzasadnienia
ze strony sekretarza partii były takie:
Adamski katechizuje studentów! Uprawia
dywersję ideologiczną! Organizuje jakieś konferencje! Wykłada w kościołach
i w ramach Uniwersytetu Latającego! Ma
kontakty z podziemną „Solidarnością”!
Wykładał na Jasnej Górze dla robotników!
– I wtedy rektor oraz prorektor, prof.
Jerzy Wyrozumski, zaproponowali – chcąc
mnie zatrzymać na Uniwersytecie – abym
robił dalej to samo, co robię, ale na stanowisku starszego wykładowcy (jestem im
za to bardzo wdzięczny). Bo na to nie jest
potrzebna zgoda władz partyjnych – słyszę.

I tak na etacie starszego wykładowcy
prof. Franciszek Adamski doczekał końca komunizmu, o czym już mówiliśmy
na początku naszej długiej rozmowy.
W tym samym 1989 roku, jeszcze przed
oficjalnym wręczeniem mu nominacji
profesorskiej, objął stanowisko kierownika
Zakładu Pedagogiki Społecznej. W 1996
roku został dyrektorem Instytutu Pedagogiki UJ. W 1999 roku – przewodniczącym
Rady Programowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej MEN. Wśród swoich dokonań sam bardzo sobie ceni członkostwo
w Komisji Episkopatu Polski ds. Środków
Masowego Przekazu i Kultury. W 2007
roku otrzymał Nagrodę im. Sługi Bożego
Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny za
to, co zrobił na rzecz rodziny właśnie. Za
całokształt pracy naukowej prezydent RP
odznaczył go w 2008 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A co
do dorobku naukowego, to on właśnie
czeka na wydanie w Wydawnictwie Petrus
następnej książki Człowiek w wymiarze
transcendentnym, rodzinnym i kulturowym, bardzo dla niego ważnej, ponieważ
będzie to swoiste podsumowanie. I na tym
profesor urywa wątek dokonań i nagród,
jako że...
– ...kiedy w środowisku uczonych, ale
też duchownych, rozpleni się pycha, to
skutki stają się bolesne – mówi.
GRANICE KOMPROMISU W NAUCE
– Czy są takie? – pytam.
– W kompromisie można się posunąć
do granic, jakie wyznaczają wartości niepodlegające dyskusji – słyszę.
– Jakie to są wartości?
– Wolność, życie, prawda, życie wieczne, transcendencja, człowiek jako osoba.
Jeśli są podważane, atakowane, wtedy
znika pole dowolności i trzeba ich bronić –
odpowiada profesor Adamski.
– Tymczasem dzisiaj powszechną
postawą staje się relatywizm. A Pan stawia granice nieprzekraczalne, na których
kończy się kompromis i dialog. Dlaczego?
– Granicę kompromisu wyznacza prawda. Można prezentować różne stanowiska,
ale nie po to, aby prawdę zastępować półprawdami. Tam, gdzie przebiega granica
między prawdą a kłamstwem, niezależnie
od ceny, jaką musimy za swoją postawę
zapłacić, trzeba się zatrzymać – słyszę i na
tym nasza rozmowa się kończy.

Elżbieta Dziwisz

PROFESOR ANTONI JACKOWSKI
NOWYM PRZEWODNICZĄCYM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
P

olskie Towarzystwo Geograficzne ma
nowego przewodniczącego. Został
nim prof. Antoni Jackowski, emerytowany
profesor zwyczajny w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ. Wybory
nowych władz Towarzystwa: przewodniczącego oraz członków Zarządu Głównego,
odbyły się 5 września 2012 w siedzibie
Collegium Geographicum Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas
Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG.
Profesor Antoni Jackowski jest 22. prezesem
Towarzystwa, ale pierwszym z Krakowa.
Profesor należy do nielicznej grupy
najbardziej kreatywnych geografów
w Polsce. Jest współtwórcą powojennej
krakowskiej i polskiej szkoły geografii
turyzmu, twórcą szkoły naukowej w zakresie geografii religii. Posiada znaczące
osiągnięcia jako badacz historii polskiej
geografii. Dzięki temu krakowski ośrodek
geograficzny stał się powszechnie znany
zarówno w kraju, jak i za granicą – jako
wyróżniające się centrum badawczo-edukacyjne geografii religii i turyzmu.
Dorobek naukowy nowego przewodniczącego liczy ponad 300 prac, w tym
blisko 30 książek. W 1994 roku utworzył

w Instytucie Zakład Geografii Religii –
jedyny w Polsce, drugi w Europie (Zakład
ten działał do 2011 roku), zaś w 1995 roku
periodyk naukowy „Peregrinus Cracoviensis”, którym kieruje do dziś. Jest to
jedno z nielicznych tego typu czasopism
na świecie i jedyne w Europie.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji,
między innymi był dziekanem Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi (1993–1999)
oraz dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (1991–1994
i 1999–2005), a także wieloletnim członkiem Senatu UJ. Obecnie, jako emerytowany profesor, nadal prowadzi seminaria
magisterskie i doktorskie, nieustannie
pracuje twórczo, wydając każdego roku
nowe publikacje. Wypromował do tej
pory dziewięciu doktorów oraz blisko
350 magistrantów.
Profesor Antoni Jackowski za swoje
osiągnięcia badawcze i organizacyjne
11 czerwca 2007 został wyróżniony przez
Senat UJ zaszczytnym tytułem Honorowego Profesora UJ. Za wybitne osiągnięcia
w zakresie geografii turyzmu i religii
otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za
rok 2011 w dziedzinie nauka i technika.
Profesor jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji naukowych.
Z radością informujemy także, że od wielu
lat jest członkiem Rady Programowej
„Alma Mater”.

Red.

Myśli wielkich polskich geografów, do których często sięga prof. Antoni Jackowski
Nauka geografii wkracza we wszystkie prawie gałęzie pracy ludzkiej: tak jak w szkole nie ma przedmiotu, który by nie wiązał
się ściśle, a nawet koniecznie z nauką geografii, tak w życiu codziennym nie ma zajęcia, w którem by wiadomości, rozumowania i metody geograficzne nie mogły przynieść dużo posiłku i korzyści. Nic w tym dziwnego: nauka ta bowiem opiera
się z natury rzeczy na materiałach bardzo różnorodnych, posiada charakter w wysokim stopniu syntetyczny i w każdym ze
swych działów styka się z przedmiotami właśnie w szkole i w życiu najważniejszymi – z ziemią martwą, z przyrodą żywą
i z człowiekiem. Tu tkwi źródło wielkiego znaczenia wychowawczego, jako też praktycznego nauki geografii.
Ludomir Sawicki, Zakłady państwowe a geografia ojczysta, „Przegląd Geograficzny” 1918, t. 1, z. 1–2.
Uznając przyrodnicze podstawy naszej nauki, zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że geografia stoi niejako w pośrodku między
naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. W tym tkwią trudności umieszczenia geografii w jakimkolwiek systemie nauk.
[...] W pojęciu krajobrazu geograficznego jako całości wyraża się główne zadanie oraz istotny cel geografii. Geografia jako
nauka posiada właściwy sobie charakter. Tedy na pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć możemy: geografia jest to geografia.
ALMA MATER nr 150
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T

radycyjne Śniadanie Profesorskie, które co roku odbywa się 26 lipca, jest uroczystością, podczas której wybitni naukowcy
z naszej Uczelni spotykają się z przyjaciółmi Uniwersytetu. Tegoroczna uroczystość odbyła się na dziedzińcu Collegium Maius.
Spotkania profesorów upamiętniają odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla Władysława Jagiełłę – 26 lipca 1400
roku w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku, późniejszym Collegium Maius, odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez biskupa wrocławskiego i podkanclerza Mikołaja Kunowskiego
przywileju fundacyjnego. Wykład inauguracyjny dotyczący prawa rzymskiego i kanonicznego oraz związków moralności z prawem
wygłosił biskup Piotr Wysz. Uroczystość zakończyło przemówienia ówczesnego rektora Stanisława ze Skarbimierza. Następnie
uczestnicy inauguracji udali się na ucztę. Tradycję uniwersyteckich śniadań przywrócił na naszej Uczelni rektor prof. Franciszek
Ziejka w 2000 roku.

Anna Wojnar

Red.

Anna Wojnar

Licznie zebranych gości powitał rektor UJ prof. Karol Musioł, który jednocześnie podziękował społeczności naszej Uczelni
za siedem lat wspólnej pracy na rzecz Uniwersytetu

Anna Wojnar

Następnie wysłuchano wykładu dr. hab. Ryszarda Gryglewskiego Academiae Restitutor, czyli rzecz o Hugonie Kołłątaju

Uroczystość jest również okazją do rozmów o bieżących sprawach Uczelni

HISTORIA MAGISTRA VITAE

ŚNIADANIE PROFESORSKIE 2012

ODRODZENIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
W DOBIE REFORM KOŁŁĄTAJOWSKICH
H

Odbitka ze zbiorów Katedry Historii Medycyny

ugo Kołłątaj pozostaje jedną
go stanu finansów i sytuacji prawnej
z najbardziej znaczących poAkademii Krakowskiej. Memoriał
staci doby stanisławowskiej. Brał
niósł z sobą również krótki opis
udział w najważniejszych dla życia
historii Uniwersytetu. Kołłątaj
narodu wydarzeniach – wielkiej
świadomie do owego memoriału
reformie szkolnictwa i gruntownej
nawiązywał, czyniąc zeń jedną
przebudowie samego państwa.
z podstaw swoich reformatorskich
Jego nazwisko łączymy z Towaplanów.
rzystwem Ksiąg Elementarnych,
Alma Mater miała też szczęKomisją Edukacji Narodowej,
ście do zdolnego teologa – księreformą dwóch znamienitych
dza Antoniego Żołędziowskieuniwersytetów – krakowskiego
go (1711–1783), wykładowcy
i wileńskiego, słynną Kuźnicą Kołw słynnej Akademii Lubrańskiego
łątajowską, wreszcie pracami nad
i Akademii Krakowskiej. To o nim
ostatecznym kształtem konstytucji
pisał Kołłątaj: Między teologami
sejmowej, którą do dziś czcimy
znajduje się imć ks. Żołędziowski,
w święcie 3 maja. A nie są to przeczłowiek w wielu naukach biegły
cież wszystkie zasługi Kołłątaja.
i znający gust dobry, który kilka
Akademickiej rodzinie krarazy już urząd rektora sprawował
kowskiej uczelni Kołłątaj jest
i bezprzestannie pracuje nad wproszczególnie bliski. Tu studiował,
wadzeniem do Akademii wolności
tu przyszło mu sprawować godność
filozofowania.
profesorską, być wizytatorem,
Żołędziowski, sam zainteresow końcu dzierżyć urząd rektora.
wany przede wszystkim tomizmem,
Tu wreszcie, w czasach wahań
poświęcił sporo czasu na odnowiei niepewności, wzniósł gmach
nie i zabezpieczenie księgozbioru
reformy, przywracając świetność
biblioteki Akademii Krakowskiej,
krakowskiej uczelni, ratując ją
którą hojnie wspierał własnymi
od całkowitej likwidacji, czego
pieniędzmi. Darzony szacunkiem
domagali się co więksi radykało- Portret Hugona Kołłataja, mal. Józef Peszka, XIX w. Obraz przecho- i zaufaniem, sprawował urząd rekwie. Jego dzieło O wprowadzeniu
tora aż siedmiokrotnie. Po objęciu
wywany jest w Izbie Pamięci Hugona Kołłątaja w Wiśniowej
dobrych nauk do Akademii Kraprzez Kołłątaja urzędu rektora Żołękowskiej z 1777 roku otwierało nową kartę gdy przyszło do odnowy krakowskiej dziowski otrzymał godność podkanclerza.
w historii Akademii Krakowskiej, rozpo- wszechnicy, związał swe plany z tymi,
Mówiąc o czasach kołłątajowskich
czynało wieloletni okres jej przemiany którym mógł zaufać, z którymi odnajdywał reform, nie sposób pominąć osoby Jędrzeja
wspólny język, których chętnie słuchał Badurskiego (1740–1789). Absolwent
w nowoczesną uczelnię.
Jan Śniadecki, pisząc o Kołłątaju, tak i wymieniał poglądy.
Akademii Krakowskiej, magister nauk
Losy filozofii powierzył w ręce księdza wyzwolonych oraz doktor medycyny i figo, jako reformatora, scharakteryzował:
Pierwszy ruch i popęd nadał Kołłątaj, Józefa Alojzego Putanowicza (1737– lozofii, przeszedł Badurski do historii jako
przez umiejętne wynalezienie ludzi, przez –1788), zwolennika filozofii Christiana reformator Wydziału Lekarskiego i twórca
zachęcenie ich do pracy i trudów, przez Wolffa, kroczącego już drogą myśli oświe- pierwszych klinik lekarskich w Polsce.
korzystanie z ich myśli, rady i wiadomości, ceniowej. Putanowicz należał do tych Jego projekt odnowy medycyny w duchu
co jest szacownym i rzadkim urzędnika krakowskich profesorów, którzy wspierali założeń tzw. młodszej szkoły wiedeńskiej –
i współtworzyli program reform. To wła- Propositio instituendi Collegio medici causa
publicznego przymiotem.
I rzeczywiście, Kołłątaj, mimo młode- śnie spod jego ręki wyszedł memoriał Stan facta (1776) stał się wzorem i punktem
go wieku, chętnie zwracał się ku tradycji, wewnętrzny i zewnętrzny Studii Generalis odniesienia dla planów renowacji całej
szukając umysłów mogących tę tradycję Cracoviensis (1774), będący pierwszym uczelni. Kołłątaj w pełni bowiem docenił
z nowoczesnością połączyć. Dlatego tak obszernym sprawozdaniem faktyczne- talent organizatorski i przymioty charakte-
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ło zatytułowane Tractatus
de duabus Sarmatis było
pionierskim opracowaniem
warunków geograficznych
i stosunków etnograficznych
kresów Europy wschodniej.
To ostatnia książka przyniosła Miechowicie międzynarodowy rozgłos.
Bakałarzem sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej był Józef Struś
(1510–1568), późniejszy
doktor medycyny uniwersytetu w Padwie, lekarz
cesarzy i królów, którego
proszono na konsultację na
Litografia przedstawiająca gmach Collegium Physicum,
dwór sułtański do Konstan- według A. Bakałłowicza; I połowa XIX w.
tynopola. Jego Sphygmicae
artis zyskała mu sławę, dając medycynie protektorów, kurczyły się fundusze. Wiek
europejskiej pierwszy tej klasy traktat XVIII, o czym już była mowa wyżej,
o naturze tętna i jego znaczeniu w diagno- przyniósł ze sobą kryzys i głęboką zapaść.
Konieczność szybkiej poprawy tego
styce lekarskiej.
Profesorem medycyny był w Krako- fatalnego stanu rzeczy była jedną z najwie również Sebastian Petrycy z Pilzna pilniejszych, jaka stawała przed reforma(1554–1626), który położył także nie- torami. Badurski, będąc wychowankiem
małe zasługi na polu filozofii, dokonując padewskiej wszechnicy, odebrał staranne
pierwszego przekładu na język polski wykształcenie. Aby lepiej poznać i zrozudzieł Arystotelesa, w tym słynnej Polityki. mieć nowe kierunki w naukach lekarskich,
Nie zaniedbał przy tym i hipokratejskiej odbywał podróże do Turynu i Padwy.
sztuki, pozostawiając po sobie traktat pod Wracając do kraju, odwiedził kraje nieznamiennym tytułem De natura, caussis, mieckie. Najsilniejsze wrażenie wywarł
symptomatis morbi Gallici. Było to nowo- na nim pobyt w Wiedniu, gdzie mógł się
czesne i wielostronne omówienie etiologii w praktyce przekonać, jak dalece rozwichoroby, którą w późniejszych czasach nęło się nowoczesne nauczanie medycyny. Danym mu było zapoznać się z całą
nazwą syfilisem lub kiłą.
strukturą odnowionego przez Gerarda
van Swietena (1700–1772) uniwersytetu
w Wiedniu, co w niedalekiej przyszłości
mógł wykorzystać pro publico bono. Bo
to właśnie w stolicy Habsburgów Anton de
Haen (1704–1776), według wskazań van
Swietena, prowadził po raz pierwszy nauczanie przy łóżku chorego. Greckie kline
znaczy właśnie „łóżko” i stąd przyjęta dziś
powszechnie nazwa „klinika”. To właśnie
tu musiała się ostateczne skrystalizować
wizja nowoczesnej medycyny.
Kiedy Badurski zjechał w końcu 1770
roku do Krakowa, zastał tylko jednego profesora: Jana Camelina, który Badurskiemu
z radością funkcji dziekana ustąpił. Niestety, Camelin zmarł w 1774 roku. Badurski
zdołał pozyskać kolejnego profesora –
Portret Andrzeja Badurskiego
Jana Nepomucena Lucy’ego (zm. 1786),
ale takie doraźne działania nie mogły skońBurzliwy wiek XVII nie sprzyjał czyć się powodzeniem. W roku 1775 –
krakowskiej uczelni. Narastał konflikt wobec braku studentów i wykładowców –
z zakonem jezuitów, ubywało możnych kolegia lekarskie trzeba było zamknąć!
Repr. Adam Olszowski

Ze zbiorów Muzeum UJ

ru Badurskiego, wspierając całym swoim
autorytetem jego zamiary, zaliczając go
do najściślejszego grona swoich współpracowników.
I niech mi będzie wolno o Jędrzeju
Badurskim nieco więcej w tym miejscu
powiedzieć. Nie czynię tego tylko dlatego, że historia Wydziału Lekarskiego jest
mi szczególnie bliska, ani dlatego, bym
innych wydziałów nie dostrzegał czy ich
rangi nie uważał. Czynię tak, ponieważ
Wydział Lekarski był najbardziej zaniedbanym, i to tak dalece, że groził mu po
prostu upadek. Reformy przyszły dlań
niemal w ostatniej chwili i musiały być
tak głębokie jak nigdzie indziej. Z pewną
przesadą można powiedzieć, że powodzenie osiągnięte w Facultas medicinae było
nadzieją i drogowskazem dla całej uczelni.
Wydział Lekarski, czego Badurski,
włączony doń w 1770 roku, mógł z całą
dosłownością doświadczać, znajdował
się w szczególnie złym położeniu. Znany
krakowski lekarz, profesor chorób wewnętrznych i dwukrotny rektor UJ Maciej
Józef Brodowicz (1790–1885) pisał, wówczas z perspektywy już blisko stulecia,
o tamtych czasach w następujący sposób:
A kiedy do prawnych i teologicznych Kollegiów rozmaitej klassy młodzież tłumnie
się garnęła; tutaj przeciwnie ledwie że
kilku golarzy, i to częstokroć zapłatą lub
ucztą zniewolonych, albo jakiś zbłąkany
do miasta przybylec zagraniczny.
Medycyna, jak pisze dalej Brodowicz,
opierała się na oschłej nauce, w arabskim
jeszcze stroju, urywkami tylko, bez wszelkiej metody i demonstracyi, od mizernych
zwykle nauczycieli wykładanej. Trudno
się zatem dziwić, że Wydział Lekarski
w pierwszej połowie XVIII wieku nie cieszył się ani poważaniem, ani powodzeniem
wśród młodzieży akademickiej. A przecież
historię miał bogatą i ściśle splecioną z losami całej uczelni.
Czas świetności Wydziału Lekarskiego
przypadał na wiek XVI. Pierwszym znaczącym jego przedstawicielem był Maciej
z Miechowa (1457–1523) – ośmiokrotny
rektor Akademii Krakowskiej, fundator
drugiej katedry medycyny, określany zaszczytnym mianem Hipokratesa polskiego.
Jeszcze wiele lat po śmierci Miechowita
był stawiany za wzór medykom, a jego
rozprawa o dobrym i zdrowym życiu
Conservatio sanitatis chętnie przez lekarzy przywoływana. Spod jego ręki wyszła
Chronica polonorum, czyli pierwsza
wydana drukiem historia Polski, a dzie-
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Repr. Adam Olszowski

anatomii, botaniki i chemii,
fizjologii i materii medycznej,
patologii i praktyki, chirurgii
i położnictwa. Od profesorów
należało wymagać dużej aktywności na polu własnych
dociekań naukowych, jak również nowoczesnego, opartego
na demonstracjach i eksperymentach, wykładania treści
przedmiotów studentom. Jako
warunek wstępny studiowania medycyny Badurski stawiał konieczność opanowania
Medal poświęcony pamięci Macieja Karpigi
podstaw fizyki i matematyki.
z Miechowa; projekt Bronisława Chromego
Pierwsze trzy lata miały być
Badurski jednak nie kapitulował. Świadom poświęcone na naukę przedogromu tradycji i mając w pamięci nazwi- miotów teoretycznych. Na
ska wielkich poprzedników, porządkował roku czwartym należało wprodokumenty, szukał sojuszników i czekał wadzać przedmioty kliniczne.
cierpliwie chwili, kiedy jego marzenia Rok piąty w całości był już
dadzą się w czyn obrócić. Rozumiał aż poświęcony nauce praktycznej
nadto dobrze, że tylko radykalne działanie zawodu lekarskiego. Wszystko
może przynieść jakieś owoce. Dlatego to znalazło pełne zrozumienie
też zaproponował całkowicie nową dla u Kołłątaja, który propozycje
Wydziału Lekarskiego organizację. Po- Badurskiego w całości zaakstulował powołanie Collegium Medicum, ceptował i swoim autorytetem
które miało stanowić pięciu profesorów: poparł.
Aby sprostać
potrzebom „no- Portret Rafała Józefa Czerwiakowskiego, Kraków 1816–1817
wej medycyny”,
na początku 1780 roku został w mury Akademii Krakowskiej, zyskując
powołany do życia Szpital sobie zaszczytne miano ojca chirurgii
św. Barbary, mieszczący się polskiej, stanęli u źródeł nowoczesnej
w pojezuickim kolegium medycyny na ziemiach polskich. Trzeba
przy Małym Rynku. W tym bowiem mieć w pamięci, że przez całe
też miesiącu prof. Rafał Jó- wieki chirurgia była wyłączona ze stanu
zef Czerwiakowski (1743– lekarskiego, błąkała się wśród rzemieśl–1816), któremu powierzo- niczych cechów, będąc domeną cyrulików
no nowo powstałą klinikę i balwierzy, lepiej lub gorzej swoją pracę
chirurgii, rozpoczął regular- wykonujących. Teraz mogła powrócić na
ne wykłady tego przedmiotu. właściwe jej miejsce, stając się szybko
Tę datę możemy przyjąć za jedną z najistotniejszych gałęzi medyfaktyczny początek naucza- cyny. Najwyraźniej to nie było jeszcze
nia klinicznego w Polsce. oczywistością u schyłku wieku XVIII,
Szpital był bowiem siedzibą skoro prof. Czerwiakowski musiał pisać
trzech klinik: medycznej Dyssertacyję o szlachetności, potrzebie
(czyli lekarskiej), chirur- i użytku chirurgii. Przekonywał w niej
gicznej i położniczej. Pierw- przede wszystkim kolegów lekarzy, że
szą kierować miał Badurski, medycyna, jeśli pragnie stać się światłą
chirurgiczną i położniczą – nauką, musi oprzeć się także i na chirurgii.
Również anatomia, którą wobec braku
Czerwiakowski. Wszystkie
trzy często występowały profesora tego przedmiotu Czerwiakowski
pod wspólną nazwą Szkoły wraz z chirurgią wykładał, a którą to po raz
pierwszy oparł na sekcji zwłok, przyspoLekarskiej i Cerulicznej.
Tym oto sposobem tak rzyła mu ciężkich chwil. Wzburzeni krakoBadurski, jak i Czerwia- wianie, dowiedziawszy się, że profesor, jak
kowski, który po raz pierw- to wówczas określano – trupy kraje, czego
Strona tytułowa Polityki Aristotelesowey w tłumaczeniu
szy wprowadził chirurgię wcześniej nigdy nie bywało, grozili mu
Sebastiana Petrycego, Kraków 1605
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linczem. Czerwiakowskiemu przez pewien
czas towarzyszyła eskorta straży miejskiej.
Chirurg tłumowi nie uległ, zajęcia prosektoryjne nadal prowadził, umiejętnie łącząc
je z demonstracjami zabiegów i operacji.
Oparta na nauczaniu klinicznym
i dobrze przemyślanym programie studiów medycyna odzyskała dawny blask
i wespół z innymi wydziałami wzrastała
w siłę w odnowionej universitas. Należy
to zawdzięczać w pierwszym rzędzie
uporowi i woli Hugona Kołłątaja, który
potrafił dobrać sobie współpracowników.
Przezwyciężając opór i nieufność, wspierając się projektami Putanowicza i Badurskiego, przywrócił Akademii Krakowskiej
należne miejsce w rodzinie europejskich
uczelni, a Wydziałowi Lekarskiemu dał
nowe życie.
Nie wszystko, rzecz jasna, zakończono
z sukcesem, a tragiczne dla Rzeczpospolitej wydarzenia doby rozbiorów, które
doprowadziły do unicestwienia państwa,
odbiły się również na losach Akademii.
Także niektóre decyzje samego Kołłątaja
i jego uwikłanie w rozgrywki polityczne
przysporzyły mu sporo słów krytyki,
niekiedy w pełni zasłużonej. Nie może
to jednak w niczym przesłaniać faktu, że

Wywód o narzędziach cerulickich Rafała Józefa Czerwiakowskiego, Kraków 1779

to właśnie dzięki Kołłątajowi Uczelnia
mogła urzeczywistnić długo oczekiwany
program reform.

Ryszard W. Gryglewski

Artykuł powstał w oparciu o wykład
wygłoszony przez Ryszarda Gryglewskiego podczas Śniadania Profesorskiego, 26 lipca 2012

adiunkt w Katedrze Historii Medycyny UJ CM

PRACOWNIA ŹRÓDEŁ ORIENTALNYCH I NUMIZMATYKI
PRZY INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI UJ – ZLIKWIDOWANA
30

czerwca 2012 została zlikwidowana Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki, będąca przez lata
jedną z placówek Instytutu Orientalistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 22 lutego
tego roku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał zarządzenie o zaprzestaniu
jej działalności, zamykając tym samym
pewien rozdział w historii nauki Polski
powojennej.
Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki powstała w 1954 roku jako Zakład Numizmatyki przy Instytucie Historii
Kultury Materialnej Polskiej Akademii
Nauk. Jej celem było prowadzenie kompleksowych badań znalezisk monet z te-

Moneta zakupiona w 1959 r. ze zbioru M. Lewickiego; Baktriana, Greccy królowie Baktriany i Indii
zachodnich, Eukratydes, ok. 175–156 p.n.e., AE, waga: 8,27 g; kwadrat: 24 x 24 mm
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Moneta zakupiona w 1959 r. ze zbioru M. Lewickiego; Polska, Władysław IV, Gdańsk, 1648;
talar gdański – AR, waga: 28,42 g; średnica: 44,5 mm

renu Polski, począwszy od starożytności.
Podczas gdy badania nad numizmatyką
starożytną i średniowieczną europejską
miały już w nauce polskiej swoją historię sięgającą XIX wieku, to badania nad
numizmatyką orientalną były całkowicie
pionierskie i miały objąć skarby monet
orientalnych oraz pojedyncze znaleziska, licznie reprezentowane w zbiorach
muzeów i innych instytucji kulturalnych
i naukowych.
Inicjatorem powstania Zakładu Numizmatyki był prof. Tadeusz Lewicki, orientalista i arabista, a także historyk starożytności
i średniowiecza. Jako pierwszy dostrzegł on
potrzebę włączenia w nurt badań nad początkami państwa polskiego prac nad monetami
arabskimi znajdowanymi na terenie Polski
i krajów sąsiednich jako ważnego źródła
do dziejów tych obszarów we wczesnym
średniowieczu (VIII–X w.) – w okresie,
o którym źródła pisane zachodnie i polskie
mówią bardzo niewiele.

Mimo początkowych trudności związanych z zupełnym brakiem literatury
przedmiotu, podręczników i katalogów
zespół kierowany przez prof. Lewickiego
podjął zakrojone na szeroką skalę prace
inwentaryzacyjne, wypracowując jednocześnie od podstaw system opisu monet
orientalnych odpowiadający specyfice
chronologicznej i typologicznej zgodnie
z wymogami numizmatyki, jako nauki
pomocniczej historii. Jednocześnie rozpoczęto opracowywanie skarbów monet
arabskich z terenów Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska,
pochodzących z IX–XI wieku, a więc
z czasów, kiedy kwitł na tych obszarach
handel arabsko-słowiański. Przy życzliwej
pomocy środowisk naukowych udało się
zgromadzić (zakupić lub wypożyczyć)
pewną liczbę zachodnich prac specjalistycznych wydanych kilkadziesiąt lat
wcześniej. Wykorzystano nie tylko prywatne znajomości, ale i własne środki,

Moneta zakupiona w 1959 r. ze zbioru M. Lewickiego; Egipt, Ptolemeusz I Soter, Aleksandria,
304-283 r. p. n. e.; AE, waga: 16,83 g; średnica: 27,5–29,4 mm
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aby sprowadzić z zagranicy do Zakładu
Numizmatyki niezbędne minimum fachowej literatury. Niewielką liczbę prac
numizmatycznych, genealogicznych
i metrologicznych posiadała także Katedra
Filologii Orientalnej, której kierownikiem
był równocześnie prof. Tadeusz Lewicki.
W ciągu pierwszych 15 lat swojego
istnienia Zakład Numizmatyki opublikował osiem wielkich opracowań monograficznych tzw. skarbów monet arabskich
z obszarów Polski, a także około stu
innych, mniejszych prac dotyczących tego
samego zagadnienia. Prace te spotkały się
z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze
strony historyków polskich, a także uczonych zagranicznych i sprawiły, że Zakład
Numizmatyki stał się czołową placówką
numizmatyczną w Europie, a w dziedzinie numizmatyki orientalnej – wówczas
jedyną.
Już w początkach swojego istnienia
Zakład Numizmatyki IHKM PAN zaczął
budować własną kolekcję monet. Zaczątek
jej stanowił zespół 55 monet antycznych
i bizantyjskich, które zostały zakupione
w 1956 roku za pośrednictwem DESY
od prywatnego kolekcjonera z Krakowa.
Pierwsze cztery monety islamskie zostały
Zakładowi ofiarowane przez jego twórcę
i kierownika, Tadeusza Lewickiego, w roku
1957. Z tego samego roku pochodzą dwie
polskie monety z XVII wieku, będące darem nauczycielki z Więcławic w powiecie
krakowskim. Jeszcze w latach 50. zbiór
rozrósł się o dalsze numizmaty – 65 monet antycznych, bizantyńskich, polskich
i innych podarował w 1958 roku Tadeusz
Lewicki, a w 1959 roku 25 monet orientalnych z Egiptu ofiarował arabista, późniejszy
prof. Władysław Kubiak. W tym samym
roku Zakład Numizmatyki nabył od prof.
Mariana Lewickiego, orientalisty-ałtaisty
i mongolisty, bogaty zbiór 361 monet
antycznych, orientalnych i europejskich.
W ciągu następnych siedmiu lat Zakład
otrzymał od prywatnych ofiarodawców
pojedyncze egzemplarze monet różnego
pochodzenia. W 1961 roku uzyskał jedną
monetę chińską, a w 1963 roku – jedną
monetę cesarza Witeliusza i monetę Władysława II, obie pochodzące ze znalezisk
w powiecie tarnobrzeskim (odpowiednio:
z Witkowic i Zaleszan). W tym samym
roku prof. Władysław Zimnicki ofiarował
banknot 500-złotowy z 1919 roku, a także
zakupiono dziewięć monet girejskich.
W sierpniu 1966 roku, po długich staraniach, udało się nabyć niezwykle cenny

skarb: 306 dirhamów arabskich z Drohiczyna nad Bugiem. Ten zespół całych
dirhamów z IX wieku, zawierający wiele
rzadkich i cennych egzemplarzy, stanowiący jedno z najciekawszych znalezisk
tego typu z terenów Polski, był już
wówczas opracowany, a jego monografia
opublikowana. Zakup tego skarbu przez
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
pozwolił jednak na zachowanie go w całości i uniknięcie rozproszenia zespołu,
co spotkało wiele innych skarbów monet
znalezionych na ziemiach polskich przed
1939 rokiem.
Rok 1969 był rokiem zmian nie
tylko dla Zakładu Numizmatyki. Nastąpiła wówczas reorganizacja struktury
wewnętrznej Polskiej Akademii Nauk
i w jej ramach 18 lutego tego roku zapadła
uchwała prezydium PAN o przekazaniu
Zakładu Numizmatyki Ministerstwu
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Zarządzeniem sekretarza naukowego
PAN z 24 kwietnia 1969 Zakład Numizmatyki został przekazany nieodpłatnie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a następnie, 25 czerwca 1969, włączony
w skład Katedry Filologii Orientalnej na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W chwili przekazania
Zakładu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
placówka ta była właścicielem pokaźnej
kolekcji 831 monet, sporego księgozbioru,
a także bogatego archiwum naukowego.
Działający teraz w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład zachował swój
dokumentacyjny, a zarazem naukowo-badawczy charakter, a także pewną odrębność, która wyrażała się w posiadaniu
własnych planów naukowych (w ramach
planów Katedry Orientalistyki), własnej
biblioteki, własnego archiwum, a także
pieczęci.
Mniej więcej w tym samym czasie
pracownicy Zakładu Numizmatyki, filolodzy-arabiści w większości, rozpoczęli
badania nad arabskimi pisanymi źródłami
do dziejów krajów słowiańskich, włączając się w ten sposób do badań oraz prac
edytorskich rozpoczętych w Polsce pod
koniec okresu międzywojennego przez
turkologa, iranistę i arabistę, prof. Tadeusza Kowalskiego (kierownika Katedry
Filologii Orientalnej od jej utworzenia
w 1919 r. do swojej śmierci w 1948 r.),
oraz przez prof. Tadeusza Lewickiego.
Prace źródłoznawcze, zakrojone na szeroką skalę, objęły źródła arabskie i perskie
do dziejów i kultury Słowian i stopniowo

Dar doc. W. Kubiaka; Mamelucy bahryjscy, Sza’ban II, al-Qahira (Kair), 765 AH = AD 1364/5;
fals – AE, waga: 4,293 g; średnica: 25,5 mm

zaczęły wypełniać lukę, jaka istniała
w edycji źródeł do historii Polski i krajów
sąsiednich – już od połowy XIX wieku
podjęto prace nad europejskimi źródłami
pisanymi, głównie łacińskimi i greckimi,
ale źródła orientalne pozostawały przez
długi czas nieopracowane.
Mając na względzie rozszerzenie profilu naukowego Zakładu Numizmatyki
po przejęciu go przez Katedrę Filologii
Orientalnej, jej kierownik, prof. Tadeusz
Lewicki, rozpoczął starania o przekształcenie go w Pracownię Źródeł Orientalnych i Numizmatyki. Sprzyjała temu
zmiana, jaka miała miejsce w strukturze
samej orientalistyki krakowskiej. Otóż
21 marca 1972, decyzją ministra oświaty
i szkolnictwa wyższego, Katedra Filologii
Orientalnej została przekształcona w Instytut Filologii Orientalnej UJ, a w jego
ramach utworzono trzy zakłady dydaktyczne: arabistyki, iranistyki i turkologii.
Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego

przychylnie ustosunkowały się do starań
prof. Lewickiego i w tym samym roku
powstała Pracownia Źródeł Orientalnych
i Numizmatyki.
Od tej pory Pracownia, działająca przy
Instytucie Filologii Orientalnej, prowadziła równolegle badania numizmatyczne
i źródłoznawcze. Zaczęły powstawać
kolejne tomy Źródeł arabskich do dziejów Słowian, a także monografie i liczne
artykuły związane z tym zagadnieniem.
Równocześnie kontynuowano prace
nad numizmatyką, opracowując kolejne
duże zespoły dirhamów oraz dziesiątki
mniejszych znalezisk, a wyniki badań
publikując w czasopismach specjalistycznych. Badaniami tymi zajmował się zespół
złożony w trzech czwartych z filologów
arabistów – Marii Czapkiewiczowej oraz
Anny i Franciszka Kmietowiczów, pod
kierownictwem i opieką naukową prof.
Tadeusza Lewickiego. Czwartą osobą zatrudnioną w Pracowni była dr Stanisława

Moneta ze skarbu z Drohiczyna nad Bugiem, zakupionego w 1966 r. od ks. J. Długołęckiego;
Umajjadzi, Hišām ibn ʽAbd al-Malik, Wasit, 125 AH = AD 742/43, dirham – AR, waga: 2,62 g;
średnica: 24,3 mm
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Moneta ze skarbu z Drohiczyna nad Bugiem, zakupionego w 1966 r. od ks. J. Długołęckiego;
Abbasydzi, Al-Mutawakkil `ala’llah, al-Basra, 235 AH = AD 849/50, dirham - AR, waga: 2,96 g;
średnica: 25 mm

Malarczyk i Andrzej Bartczak, oraz dwie
osoby zajmujące się badaniami źródłoznawczymi opartymi na średniowiecznych
źródłach filologicznych – Jolanta Bubka,
a także geograficznych, historycznych
i innych spisanych w języku arabskim – dr
Urszula Lewicka-Rajewska.
Badania numizmatyczne, prowadzone nieprzerwanie od 1954 roku do dnia
zamknięcia Pracowni, obejmowały swoim zasięgiem monety orientalne, które nie
zostały jeszcze opracowane, a znajdują
się od dawna w zbiorach muzeów i innych
instytucji – jest to wciąż znacząca liczba.
Ponadto w wyniku prac archeologicznych
prowadzonych zarówno w Polsce, jak
i w krajach ościennych, ale i na skutek
przypadkowych znalezisk, do Pracowni
stale napływały monety orientalne wymagające określenia. Ze względu na to,
że wiele spośród nich to skarby „siekańcowe”, składające się nieraz z tysięcy
drobnych ułamków monet z niepełnymi
danymi, ich określenie wymagało facho-

Fotografie: Janusz Kozina

Kubiak, archeolog i numizmatyk, wybitny
specjalista z zakresu numizmatyki polskiej
okresu Piastów i Jagiellonów.
W początkach lat 70. XX wieku zbiór
monet Pracowni powiększył się jedynie
o kilka egzemplarzy, pochodzących już
tylko z darów osób prywatnych. Było to
pięć monet polskich z XVI wieku, będących częścią skarbu monet odkrytego
w 1939 roku w miejscowości Niedźwiada,
oraz dwie monety rzymskie i grosz praski
pochodzące ze znaleziska w Stręgobożycach.
Z biegiem lat i w miarę odchodzenia
na emeryturę dotychczasowych pracowników w Pracowni zatrudniono dalszych
arabistów, a w chwili odejścia dr Stanisławy Kubiak, która przejęła po prof. Lewickim rolę faktycznego kierownika (choć
formalnie funkcję tę piastowali kolejno
prof. Andrzej Czapkiewicz i prof. Stanisław Stachowski), w zespole pracowali
już wyłącznie filolodzy arabiści – dwoje
numizmatyków orientalnych: Dorota

Moneta ze skarbu z Drohiczyna nad Bugiem, zakupionego w 1966 r. od ks. J. Długołęckiego;
Naśladownictwo dirhama abbasydzkiego, AR, waga: 2,58 g; średnica: 25,3 mm
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wej wiedzy i ogromnego doświadczenia,
jakie z biegiem czasu nabyli numizmatycy orientalni zatrudnieni w Pracowni.
Badania źródłoznawcze, podjęte na
szerszą skalę po 1972 roku, prowadzone były początkowo przez cały zespół
Pracowni, który dzielił swój czas i zainteresowania pomiędzy numizmatykę
a źródłoznawstwo. Od połowy lat 80.
arabskojęzycznymi źródłami pisanymi
zajmowały się dwie osoby, a dwie inne
pozostały przy numizmatyce. Prace nad
źródłami do dziejów Słowian zaowocowały edycją czterech tomów Źródeł arabskich
do dziejów Słowian, dużą liczbą, często
bardzo obszernych, artykułów poświęconych różnym aspektom kultury i historii
ludów słowiańskich i ich sąsiadów, a także
monografią kultury materialnej Słowian
w świetle informacji średniowiecznych
autorów arabskich i perskich. Publikacje
te stały się ważnym źródłem wiedzy dla
uczonych reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a zajmujących się zagadnieniem Słowiańszczyzny we wczesnym
średniowieczu, dla których wiadomości
źródłowe z kręgu kultury muzułmańskiej
były wcześniej niedostępne.
Zespół Pracowni Źródeł Orientalnych
i Numizmatyki nie ograniczał się jedynie
do tych dwóch nurtów działalności naukowej. W latach 80. XX wieku, z inspiracji
ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii
Orientalnej prof. Andrzeja Czapkiewicza,
zakres prac źródłoznawczych został poszerzony o badania nad początkami gramatyki
i językoznawstwa arabskiego – kierunek
ten był prowadzony aż do chwili zamknięcia Pracowni. Podejmowano też badania
źródłoznawcze z zakresu kultury, religii,
prawa muzułmańskiego, filozofii i historii,
a także, w ostatnich latach, zainicjowano
studia nad językiem Kurdów, co znalazło
swój wyraz w udziale w pracach nad przygotowaniem pierwszej w Polsce gramatyki
języka kurdyjskiego.
Smutkiem napawa fakt, że nie udało
się znaleźć w strukturach Uniwersytetu
Jagiellońskiego miejsca dla tak rzadkiej
na skalę europejską specjalności, jaką jest
numizmatyka orientalna, a specjalistyczna
wiedza i ogromne doświadczenie zwolnionych z pracy członków zespołu zlikwidowanej Pracowni Źródeł Orientalnych
i Numizmatyki zostały zaprzepaszczone.

Urszula Lewicka-Rajewska

kierownik Pracowni Źródeł Orientalnych
i Numizmatyki przy Instytucie Orientalistyki UJ
w latach 1998–2012

SKRÓCONA (O 20 LAT!)
HISTORIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO!
W

Anna Wojnar

ostatnim czasie na półkach księgarskich ukazało się potężne, liczące
1513 stron druku, dzieło pióra prof. Janusza Sondla zatytułowane Słownik historii
i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wydany przez zasłużone dla humanistyki
polskiej Wydawnictwo Universitas tom
jest w zasadniczej swej części wielkim
słownikiem biograficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego – zawiera trudną do obliczenia liczbę biogramów ludzi związanych
z Uniwersytetem: profesorów, wybitnych
uczniów, doktorów honoris causa, dobrodziejów, przyjaciół i opiekunów Wszechnicy. Przy tworzeniu zdecydowanej większości owych biogramów autor skorzystał
z zasobów bezcennego Polskiego Słownika
Biograficznego, a także z rozlicznych

leksykonów ludzi nauki polskiej, w tym
także z serii Złotych Ksiąg Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Szkoda jednak, że hasła
noszą charakter popularny, bez jakichkolwiek wskazówek bibliograficznych;
wszak niejeden z czytelników chciałby
zapewne poszerzyć swoją wiedzę o danym
uczonym czy dobrodzieju Jagiellońskiej
Wszechnicy.
Do olbrzymiego zbioru biogramów
autor dołączył zespół haseł odnoszących
się do tradycji i historii Uniwersytetu.
W przypadku haseł związanych z tradycją
uniwersytecką czytelnik znajdzie w dziele
Janusza Sondla wiele niewątpliwie interesujących informacji, choć może nie zawsze
dokładnych1. Spory zasób ważnych informacji zebrał Janusz Sondel także w ha-

słach dotyczących historii Uniwersytetu.
Rzecz w tym jednak, że dla niego historia
Uniwersytetu Jagiellońskiego właściwie
„kończy się” na 1993 roku, czyli na dacie,
kiedy przestał pełnić funkcję prorektora UJ
(za kadencji rektora prof. Andrzeja Pelczara). Po przewertowaniu tego Słownika
czytelnik odnosi wrażenie, jakby powstał
on rzeczywiście w pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych XX wieku, tak mało
informacji potrafił bowiem autor zebrać
i podać z okresu ostatnich dwudziestu lat
istnienia i działalności Uniwersytetu.
Swoistym paradoksem zdaje się być
już fakt, że czytelnik, który weźmie do ręki
Słownik i zacznie go przeglądać oraz czytać poszczególne hasła, może w ogóle nie
dowiedzieć się, kto kierował w ostatnich
dwudziestu latach Uniwersytetem. Chyba
że wśród kilku tysięcy haseł odszuka krótkie notki biograficzne poświęcone rektorom: Aleksandrowi Kojowi, Franciszkowi
Ziejce i Karolowi Musiołowi. W tym
wypadku jeszcze najlepiej „powiodło
się” w dziele Janusza Sondla rektorowi
Kojowi – w jego notce biograficznej autor
Słownika poinformował bowiem czytelników, że W związku z jubileuszem 600-lecia
odnowienia Akademii Krakowskiej [rektor
Koj] przygotował podstawy do rozbudowy
Uniwersytetu na miarę XXI w., czego
wyrazem stało się wmurowanie kamienia
węgielnego pod III Kampus uniwersytecki
w Pychowicach oraz pod nowy gmach
Biblioteki Jagiellońskiej; wspomina też
o nim jeszcze przynajmniej jeden raz
(w haśle Kampus uniwersytecki). Niestety,
ani rektor Ziejka, ani rektor Musioł nie dostąpili już tego zaszczytu. W wypadku tego
pierwszego czytelnik – jeśli natknie się
na kilkuzdaniowe poświęcone mu hasło –
dowie się, że W latach 1990–1993 pełnił
[on] funkcję dziekana Wydziału Filologicznego, w latach 1993–1999 prorektora
do spraw ogólnych UJ oraz 1999–2005 –
rektora UJ. Podobnie Janusz Sondel
sformułował hasło poświęcone rektorowi
Musiołowi. W haśle tym czytamy: Od
1999 do 2002 [Karol Musioł] pełnił funk-
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cję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki UJ, w latach 2002 prorektora
do spraw rozwoju i 2005–2012 rektora
UJ. I to wszystko! Próżno w olbrzymim,
liczącym ponad 1500 stron, dziele szukać
choćby najmniejszej wzmianki o bezpośrednim udziale dwóch ostatnich rektorów
w rozbudowie bazy Uniwersytetu czy też
w rozwoju jego struktur. Nazwiska ich
nigdzie się nie pojawiają.
Oto kilka przykładów: z hasła zatytułowanego Auditorium Maximum czytelnik
dowie się, że pomysł zbudowania wielkiej
sali wykładowej na UJ zgłosił jeszcze
w XIX wieku Kazimierz Rydult (przekazał
nawet na ten cel określony fundusz), o tym,
że budowę takiej sali planowano w 1938
roku, ale nie dowie się, z czyjej inicjatywy
i za kadencji którego rektora UJ ów gmach
wreszcie wzniesiono. Dzięki Januszowi
Sondlowi wiemy, kto był głównym rzecznikiem rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej
(był nim prof. Andrzej Serczyk, dyrektor
BJ w latach 1974–1978 i prorektor UJ
w latach 1979–1981!), dowiadujemy się,
że realizacja rozbudowy BJ nastąpiła
za dyrektora Krzysztofa Zamorskiego
(1993–2003), a jego dzieło kontynuował
Zdzisław Pietrzyk (od 2003)2, nie dowiemy
się jednak, kto zajął się zgromadzeniem
środków finansowych na ową rozbudowę
i kto z ówczesnego grona rektorskiego
doprowadził ostatecznie do zbudowania
nowego skrzydła tego gmachu. Hasło
Kampus uniwersytecki stanowi może najjaskrawszy przykład metody pisania przez
prof. Sondla o najnowszej historii UJ: poświęca on sporo uwagi kwestii pozyskania
(przez zamianę) przez UJ jednej, zresztą
niewielkiej, działki pod kampus (z czasów,
gdy sam był prorektorem UJ), ale nie był
już w stanie poświęcić choćby kilku słów
na przypomnienie najważniejszych faktów
z dziejów budowy owego kampusu: wielomiesięcznej, obfitującej w wyjątkowo
trudne chwile walki władz UJ, przede
wszystkim jednak prof. Wojciecha Froncisza, prorektora UJ z czasów pierwszej
kadencji rektora Ziejki, o uchwalenie
ustawy sejmowej, dzięki której uzyskano
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600 milionów złotych na budowę owego
kampusu, informacji o ustawie sejmowej z 3 kwietnia 2009, czyli z czasów
kadencji rektora Karola Musioła, dzięki
której zwiększono o ponad 300 milionów
złotych nakłady finansowe na kampus,
czy wreszcie informacji o poszczególnych
gmachach, które na kampusie już powstały
(budynek Wydziału Matematyki i Informatyki – w 2008 roku, Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej – w 2008 roku
oraz Instytutu Zoologii – w 2011 roku).
Godziłoby się także wspomnieć nie o planach, a o zrealizowanych już budowlach
w Jagiellońskim Centrum Innowacji (Park
i Inkubator LifeScience). Brak takich
informacji w Słowniku trudno uzasadniać
kłopotami z dotarciem do źródeł, informacje te można bowiem bez najmniejszego
trudu znaleźć chociażby w internecie.
O dziejach dawnych budynków Uniwersytetu Janusz Sondel podaje sporo
informacji. Rzecz w tym jednak, że
ani jednym słowem nie wspomina on
o wielkich pracach konserwatorskich,
jakie w nich przeprowadzono w ostatnich
kilkunastu latach dzięki pieniądzom pozyskanym przez Uniwersytet Jagielloński
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa. Czytelnik zapewne
doceni wartość krótkiego zarysu historii
Collegium Maius, jaki stworzył autor, ale
próżno będzie szukał choćby wzmianki
o olbrzymich zasługach, jakie w dziele
odnowy i konserwacji tego zabytku
w ciągu ostatnich czterdziestu lat poniósł prof. Stanisław Waltoś. Owszem,
prof. Sondel wspomina w kilku zdaniach
o prof. Stanisławie Waltosiu w haśle:
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ale brak odsyłacza do tego hasła sprawia,
że czytelnik hasła o Collegium Maius
dowie się jedynie o tym, że prof. Waltoś
dodał element muzyczny do organizacji
orszaku profesorskiego przemierzającego
sale tego gmachu w dniu inauguracji:
mianowicie dźwięki niezliczonej ilości
pozytywek z posiadanych przez Muzeum
UJ zabytkowych zegarów! Począwszy od
1994 roku, przeprowadzono wielkie prace

konserwatorskie w Collegium Novum,
w tym w reprezentacyjnej auli Uniwersytetu. Autor o tym jednak nie wspomina.
W haśle poświęconym temu budynkowi
wspomina natomiast o znajdujących się
w nim tablicach. I dobrze. Warto jednak
przecież niekiedy owe tablice odczytywać.
Gdyby autor to uczynił, nie podawałby
(dwukrotnie!) błędnej informacji o tym,
jakoby iluminację gmachu Collegium
Novum Uniwersytet zawdzięczał Politechnice Krakowskiej – znajdująca się przy
wejściu do tego gmachu tabliczka informuje wyraźnie, że fundatorem systemu
iluminacji z okazji Jubileuszu 600-lecia
Odnowienia UJ była Politechnika Warszawska! Jednym z najstarszych i najpiękniejszych gmachów UJ jest Collegium
Iuridicum. Przywołując jego dzieje, autor
nie omieszkał przypomnieć, że mieściła
się w nim w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku prywatna kawiarnia Iuridica
(którą prorektor Sondel umieścił tam mimo
gorących sprzeciwów mających w tym
gmachu swoją siedzibę historyków sztuki),
ale już nie znalazł miejsca dla wzmianki
o tym, że od 1996 roku dziedziniec tego
gmachu zdobi piękna rzeźba Światła Nary,
ofiarowana Uniwersytetowi przez jednego
z największych współczesnych rzeźbiarzy
Igora Mitoraja.
Rozważania na temat poszczególnych
budynków, o których pisze Janusz Sondel, można byłoby długo kontynuować,
niemało w nich bowiem zaskakujących
informacji. Ale przecież nie piszę tu recenzji wydawniczej (a swoją drogą – dobrze
byłoby poznać nazwiska recenzentów
wydawniczych tego dzieła!). O dwóch
jednak jeszcze sprawach muszę tu wspomnieć. W pierwszej kolejności o haśle
Stypendium, w którym autor pisze, między
innymi, o tym, że na UJ istnieją dziś własne fundusze stypendialne. Nawet przypomina nazwy niektórych z nich. Zapomniał
jednak podać, kiedy większość z tychże
funduszy powstała i z czyjej inicjatywy.
I hasło drugie: Jubileusze uniwersyteckie.
Autor podaje w tym haśle dość szczegółowe informacje o przebiegu jubileuszy,
jakie zorganizowano na UJ w 1864 roku,
w 1900 oraz w 1964 roku. Rzecz w tym,
że jubileuszowi ostatniemu – 600-lecia
odnowienia Akademii Krakowskiej, który
obchodzono w 2000 roku – poświęcił zaledwie kilkanaście zdań, i to dość przypadkowych! Może lepiej by uczynił, gdyby
zamiast wymieniać instytucje i osoby,
które otrzymały z tej okazji okolicznościowe Medale 600-lecia Odnowienia

Uniwersytetu Jagiellońskiego, przypomniał, że było to święto całego polskiego
środowiska akademickiego (czego jednym
z dowodów była obecność na centralnych
uroczystościach w dniu 1 października
2000 roku ponad osiemdziesięciu rektorów
uniwersytetów z całego świata i blisko stu
rektorów uczelni polskich!), że z okazji
tego jubileuszu Senat UJ nadał 27 doktoratów honorowych wybitnym przedstawicielom nauki, kultury i sztuki z Polski
i świata, że w związku z tym jubileuszem
zorganizowano na UJ ważne międzynarodowe konferencje naukowe, że przygotowano z tej okazji kilka wystaw, zwołano
zjazdy absolwentów, przygotowano wiele
publikacji (z 11-tomową serią Złotych
Ksiąg Uniwersytetu Jagiellońskiego na
czele) czy wreszcie, że we wrześniu 2000
roku zorganizowano pielgrzymkę ponad
czterystu pracowników i studentów UJ do
Rzymu na spotkanie z najdostojniejszym
studentem i pracownikiem Uniwersytetu –
Ojcem Świętym Janem Pawłem II. A przecież wystarczyło wziąć do ręki przygotowaną w 2003 roku przez prof. Stanisława
Szczura Księgę Pamiątkową Jubileuszu
Sześćsetlecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego zatytułowaną Poloniae
merenti albo też sięgnąć do zredagowanej
przez prof. Andrzeja Banacha Kroniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego z owych lat,
aby dowiedzieć się, co się działo w tym
czasie na Uniwersytecie3.

We wstępie do swojego dzieła prof. Sondel pisze, że nie ma najmniejszych złudzeń
co do tego, że [...] „Słownik” zawiera szereg
błędów. To prawda. Nie popełnia wszak błędów tylko ten, kto nic nie robi. Rzecz w tym
jednak, że są błędy wynikające z niewiedzy
i błędy wynikające z założonej koncepcji
dzieła. Tu piszę o tych drugich. Toteż moja
radość z ukazania się na rynku księgarskim
Słownika historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest pełna. Psuje ją, niestety,
świadomość, że autor jego z bliżej nieznanych przyczyn „skrócił” historię Uniwersytetu Jagiellońskiego o prawie dwadzieścia
lat. Piszę o tym nie po to, aby przywoływać
tu moje, mojego poprzednika czy mojego
następcy zasługi, ale z troski o prawdę
historyczną. Słownik bowiem pozostanie
przecież, a pamięć ludzka jest – jak widać –
zawodna. Zatem jako świadek i w jakiejś
mierze współbudowniczy historii naszej
Wszechnicy w ostatnim dwudziestoleciu mam, tak sądzę, nie tylko prawo, ale
i obowiązek upomnienia się przynajmniej
o niektóre fakty z najnowszej historii UJ.
Powtarzam: w moim przekonaniu Słownik
historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusza Sondla posiada wiele zalet.
Jego wartość znacząco obniża jednak przyjęta przez autora koncepcja ograniczenia do
absolutnego minimum informacji o dziejach
Wszechnicy w ostatnim dwudziestoleciu
(a te, które podaje, nie zawsze są, niestety,
rzetelne). Gdyby nie owa niechęć autora do

tego, co działo się na UJ po jego odejściu
z funkcji prorektora, dzieło to mogłoby
pięknie wpisać się do zapoczątkowanej
przez prof. Andrzeja Chwalbę, autora książki
o Collegium Maius serii wydawnictw z okazji zbliżającego się kolejnego jubileuszu
naszej Wszechnicy: 650. rocznicy wydania
przez króla Kazimierza Wielkiego aktu fundacyjnego Akademii Krakowskiej. Szkoda
wielka, że tak się nie stało.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
1

2

3

Oto dwa „pierwsze z brzegu” przykłady: w haśle Berła
autor pisze o berłach rektorskich i dziekańskich, ale zapomniał dodać, że znajdujące się w gabinecie rektorskim
cztery berła tzw. „dziekańskie” powstały w ramach przygotowań do pierwszego jubileuszu Akademii Krakowskiej, jaki społeczność Uczelni zamierzała obchodzić
w 1864 roku, a także – że wykonał je Franciszek Wyspiański, ojciec Stanisława. Albo też hasło Toga, w którym obok
wielu interesujących informacji i ciekawostek znajduje się
także informacja nierzetelna: wszak za inicjatywę wystąpienia w październiku 1851 roku przed cesarzem Franciszkiem Józefem I w togach w dniu 31 grudnia 1853 roku
obok Antoniego Zygmunta Helcla utracili katedry także
trzej inni profesorowie: Wincenty Pol, Józefat Zielonacki
oraz Antoni Małecki.
Szkoda, że autor Słownika przeoczył w tym wypadku jeden znamienny fakt: że nowy gmach BJ oddano do użytku
w 2001 roku i że prof. Pietrzyk, który został dyrektorem
Biblioteki Jagiellońskiej w 2003 roku, mając wiele innych
zasług dla BJ, wcale nie musi dopisywać sobie do nich
prac przy rozbudowie gmachu naszej Książnicy.
Tytułem sprostowania informacji podanych przez autora
trzeba tu podać, że, istotnie, rektor Andrzej Pelczar przewodniczył Stałej Senackiej Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej, ale tylko w latach 1993–
1996; w latach 1996–1999 komisji tej przewodniczył
rektor Aleksander Koj, natomiast w latach 1999–2001 –
rektor Franciszek Ziejka.

DNI JANA PAWŁA II 2012
W dniach 6–8 listopada 2012 odbędzie się VII edycja Dni Jana Pawła II, których celem jest upamiętnienie
postaci błogosławionego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.
Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 roku przez Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły
wyższe z województwa małopolskiego. Ich działania – pod hasłem Prawda – koordynowała wówczas Papieska Akademia Teologiczna (dziś: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Następnie rolę głównego organizatora
przejmowały kolejno: Uniwersytet Ekonomiczny (2007 – Dobro), działające wspólnie szkoły artystyczne Krakowa – Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Akademia Sztuk Pięknych (2008 – Piękno), Uniwersytet Jagielloński
(2009 – Wiara i nauka), Akademia Górniczo-Hutnicza (2010 – Wolność) i Politechnika Krakowska (2011 – Godność).
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II jest Dialog. Na dni 6–8 listopada 2012 przygotowano bogaty interdyscyplinarny program, obejmujący, między innymi, koncerty i przedstawienia teatralne. Nie zabraknie także konkursów –
literackiego i fotograficznego. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje – wzorem lat ubiegłych – międzynarodowe
sympozjum naukowe, poświęcone tym razem koncepcji dialogu Jana Pawła II i płynącym z niej inspiracjom. Wezmą w nim
udział przedstawiciele środowiska teologów, filozofów, filologów, artystów, nauk społecznych i politycznych. Honorowym
gościem będzie ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Obrady, otwarte dla wszystkich, odbędą się 7 listopada (w godz.
9.00–14.00) w auli Collegium Novum. Planowane są też inne przedsięwzięcia, na przykład panel dyskusyjny Dialog z wiecznością, zorganizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio” 6 listopada (w godz. 15.00–18.30)
w Sali Włoskiej klasztoru ojców franciszkanów (szczegóły na stronie www.fidesetratio.iap.pl).
Organizatorzy Dni Jana Pawła II 2012 serdecznie zapraszają całą społeczność akademicką i wszystkich zainteresowanych do
udziału w tym szczególnym hołdzie błogosławionemu Papieżowi. Szczegółowy program
zamieszczony jest na stronie www.
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SCIENTIA

W DOBRYM RYTMIE
Rozmowa z dr hab. Barbarą Małecką,
zastępcą ordynatora Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii UJ CM
w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
□ W dniach 25–29 sierpnia 2012
w Monachium uczestniczyła Pani
w międzynarodowej konferencji
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jakie ważne zagadnienia były omawiane podczas tego
spotkania?

□ Pracuje Pani na Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii UJ
CM w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku zastępcy ordynatora. Jak przebiegała
Pani kariera zawodowa?

□ Pierwszy zewnętrzny rozrusznik serca – napędzany ręcznie korbką – został
zbudowany w latach 30. XX wieku
przez Alberta Hymana, a następny –
lampowy, w 1950 roku przez Johna
Hoppsa. Osiem lat później szwedzki
kardiochirurg Åke Senning w szpitalu Karolinska Sjukhuset wszczepił
pierwszy wewnętrzny rozrusznik.
W Polsce natomiast pierwszy zabieg
implantacji rozrusznika został wykonany w 1963 roku w Gdańsku przez
prof. Zdzisława Kieturakisa i dr. Wojciecha Kozłowskiego.
A kiedy po raz pierwszy zabieg ten przeprowadzony został
w Krakowie?
Anna Wojnar

■ Wciąż sen z oczu spędza kardiologom niewydolność serca i migotanie
przedsionków... Oczywiście, nie
sposób śledzić wszystkie omawiane
zagadnienia w jednym czasie na wielu
salach obrad. Dla mnie znamiennym
i bardzo budującym był fakt umieszczenia w biuletynie konferencyjnym
wywiadu z lekarzem z Polski – prof.
Andrzejem Kutarskim, na temat leczenia powikłań stymulacji serca. Jest to
wyrazem rosnącego rozumienia wagi
problemu, a także roli profesora w nauce
światowej.

jaką tworzył, nie była łatwa. Fascynująca
dla mnie stała się jednak możliwość zawężenia zainteresowań do leczenia zaburzeń
rytmu serca. Szybko okazało się, że w nowej pracy moje wcześniejsze zetknięcie
się z chirurgią stało się bardzo przydatne.
Klinika Elektrokardiologii funkcjonuje
obecnie pod kierunkiem prof. Jacka Lelakowskiego, a ja pracuję w niej do dziś.

Z prezentacji dr. Jakuba Machejka

■ Jak opowiadają starsi koledzy, pierwsze zabiegi implantacji
stymulatorów przeprowadzono w 1967 roku, w Szpitalu Kli■ Zaraz po studiach na Akademii Medycznej w Krakowie pra- nicznym przy ul. Kopernika, a na początku lat 70. stworzono
cowałam trochę w Klinice Chirurgii u prof. Mieczysława Poli- ośrodek implantacji stymulatorów w Krakowskim Szpitalu Spetowskiego, jednak moje zafascynowanie kardiologią sprawiło, cjalistycznym im. dr Anki, do którego początkowo dowożono
że szybko przeniosłam się do Kliniki Kardiologii Ogólnej, którą chorych z Kopernika. W drugiej połowie lat 70. w Szpitalu im.
od 1965 roku kierował prof. Władysław Król. Po drugim stop- dr Anki utworzono 22-łóżkowy pododdział rozruszników Kliniki
niu specjalizacji z chorób wewnętrznych
Kardiologii Ogólnej prof. Władysława
otrzymałam propozycję od prof. Ludwika
Króla. W pierwszym okresie tego typu
Sędziwego, wtedy jeszcze docenta, szefa
zabiegi były wykonywane sporadycznie,
dopiero co powstałej Kliniki Elektrokarprzez zespół złożony z kardiochirurgów
diologii, by rozpocząć pracę w zespole
i kardiologów. Od połowy lat 80., za spraInstytutu Kardiologii jako jego zastępca.
wą prof. Sędziwego, zabiegi przestały
Klinika utworzona została na bazie Krabyć domeną kardiochirurgów, a zaczęli
kowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
się w nich specjalizować kardiolodzy. To
dr Anki i była wtedy jedyną taką specjawłaśnie wtedy przydały się moje wczelistyczną jednostką w Polsce. Podjęłam
śniejsze doświadczenia chirurgiczne.
więc to wyzwanie, choć przyznaję, że
Profesor Sędziwy, znając przebieg mojej
decyzja o odejściu z zespołu prof. Króla,
kariery zawodowej, zarządził, abyśmy
Pierwszy zewnętrzny rozrusznik serca, napędzany ręczze względu na wspaniałą atmosferę pracy, nie korbką, zbudowany przez Alberta Hymana, 1930 razem z doktorem Kazimierzem Haberką,
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□ Czy na przestrzeni ostatnich kilku lat
liczba zabiegów implantacji wzrosła,
czy też utrzymuje się na mniej więcej
stałym poziomie?

Z prezentacji dr. Jakuba Machejka

□ W Polsce żyje ponad 100 tysięcy
osób z wszczepionym kardiostymulatorem. Ile takich zabiegów przeprowadza się rocznie w całym kraju? Ile
w Klinice Elektrokardiologii UJ CM?

■ W ciągu ostatnich lat liczba ta znacząco
wzrosła. Wystarczy wspomnieć, że w roku
2001 w Polsce implantowano około 13 tysięcy stymulatorów. Z jednej strony, wzrosła dostępność implantacji, a z drugiej –
wykrywalność potrzeb. Jest to kwestią
lepszej diagnostyki, zrozumienia przez
lekarzy pierwszego kontaktu czy poradni
kardiologicznych zajmujących się pacjentem chorym na serce.
Obecnie w Polsce potrzeby są zaspokajane na bieżąco, dlatego też liczba
implantacji stymulatorów w najbliższym
czasie nie powinna się zwiększać. Oczywiście, poszczególne ośrodki w Polsce
różnią się, między innymi czasem oczekiwania na wszczepienie. W ośrodkach o mniejszej renomie czas oczekiwania
jest krótki, natomiast w takim
ośrodku jak nasz pacjenci na
te zabiegi, niestety, zmuszeni
są czekać niekiedy nawet kilka
miesięcy.

■ Z raportu krajowego konsultanta
w dziedzinie kardiologii wynika, że
w 2011 roku w Polsce działało 130
ośrodków, w których implantowano
ponad 27 tysięcy stymulatorów. Liczbę
przeprowadzanych zabiegów podaje się Wielkie lampowe generatory impulsów z lat 50. XX w.,
w przeliczeniu na milion mieszkańców. zasilane napięciem sieciowym, nie pozwalały na swobodne poruszanie się pacjenta
W Polsce, jeśli chodzi o stymulatory,
osiągnęliśmy wysoką średnią
europejską: około 750 zabiegów
na milion mieszkańców.
W Klinice natomiast, która
dysponuje 16 łóżkami, przeprowadzamy takich zabiegów,
łącznie z wymianami, ponad
tysiąc rocznie. Wszczepiamy
około 800 stymulatorów, 250
kardiowerterów-defibrylatorów oraz resynchronizatorów,
a także wykonujemy około
150 zabiegów ablacji i badań
elektrofizjologicznych. Ponadto w coraz większym stopniu
zajmujemy się też leczeniem
powikłań występujących u pacjentów po implantacji urządzeń Dziś stymulatory serca (dwa z prawej) przypominają duże zegarki o grubosterujących rytmem serca.
ści mniejszej niż jeden centymetr, ważą około 30 gramów. Kardiowertery-
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który też miał za sobą staż na chirurgii,
przejęli prace wykonywane wcześniej
przez kardiochirurgów. To bardzo dobrze funkcjonowało, a nasz kilkuosobowy zespół stał się samodzielny.

□ Według podręcznika prawidłowy rytm zatokowy to
60–100 uderzeń na minutę.
Problem zaczyna się, kiedy
serce bije chaotycznie i powyżej 100 uderzeń na minutę lub
gdy bije za słabo, tzn. poniżej
50 uderzeń. W pierwszym
przypadku leczenie polega na
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-defibrylatory (pierwszy z lewej) są nieco większe

Dr hab. Barbara Małecka
w sali operacyjnej
Odziału Klinicznego
Elektrokardiologii UJ CM
w Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II w Krakowie

Z prezentacji dr. Jakuba Machejka

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący; widoczne trzy elektrody w
sercu: w prawym przedsionku, wierzchołku prawej komory oraz w zatoce
wieńcowej

wszczepianiu urządzeń takich jak kardiowertery-defibrylatory, w drugim natomiast na wszczepianiu rozruszników, czyli
stymulatorów serca. Co ostatecznie decyduje o skierowaniu
pacjenta na taki zabieg?

■ Metoda ta, zwana Cardiac Resynchronization Therapy (CRT),
przeznaczona jest dla chorych z niewydolnością krążenia, u których serce pracuje w sposób nieskoordynowany. Przedsionki
i komory serca kurczą się w nieodpowiednim momencie. Jest
to najdokładniej zbadana i najpowszechniej stosowana metoda
stymulacji w niewydolności serca.

■ Urządzenia te wykonywane są najczęściej z tytanu i połączone
z elektrodami powlekanymi substancjami biokompatybilnymi,
niedającymi odczynu ze strony ciała. Choć różnią się zastosowaniem, gdyż leczą innego rodzaju zaburzenia, wyglądają podobnie. Przypominają duże zegarki, o grubości mniejszej niż jeden
centymetr. Ważą około 30 gramów. Kardiowertery-defibrylatory
są nieco większe niż rozruszniki. Wielkość sprzętu obecnie produkowanego jest zależna od źródła energii, czyli baterii, która
zajmuje niemal całą puszkę. Jest jednak nadzieja, że przy nowych
źródłach energii, o których słyszymy, już niebawem nastąpi kolejna miniaturyzacja tych urządzeń. Są one umieszczane w tak
zwanej loży, czyli pod skórą, w miejscu wyrzeźbionym w ciele
pacjenta w okolicy podobojczykowej, zazwyczaj po lewej stronie.
□ Decyduje o tym prawo- lub leworęczność pacjenta?
■ Między innymi. Staramy się bowiem chronić okolice implantacji przed gwałtownymi lub często powtarzającymi się ruchami
wykonywanymi przez pacjenta. Pacjent nie powinien więc
dźwigać, opierać się na tej ręce, pod którą zostało wszczepione
urządzenie, zawieszać na niej swojego ciała itp. Chodzi o to, by
nie ograniczać pacjentowi ruchów ręką bardziej czynną.
O miejscu wszczepienia tych urządzeń decydują także wcześniejsze urazy powypadkowe klatki piersiowej lub zniekształcenia
po chorobie nowotworowej.
Anna Wojnar
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□ W 2003 roku przeprowadziła Pani w Klinice pierwszy zabieg
resynchronizacji serca. Na czym polega ta metoda leczenia?

□ Jak wyglądają urządzenia stosowane w implantacji?

■ Istotnie, kardiowertery-defibrylatory stosuje się w leczeniu
tzw. szybkich arytmii, a więc nieprawidłowych, szybkich rytmów
serca. Ale też nie zawsze, bo, na przykład, migotanie przedsionków, które jest jedną z „szybkich” arytmii, leczone jest głównie
z wykorzystaniem techniki ablacji, a nie poprzez wszczepianie
urządzeń. A zatem kardiowertery-defibrylatory przeznaczone
są do przerywania arytmii zagrażających życiu, czyli szybkich,
chaotycznych rytmów, takich jak migotanie komór, częstoskurcze
komorowe. Te urządzenia łączą funkcje elektrostymulacji z tzw.
terapią wysokoenergetyczną, a więc kiedy u pacjenta pojawia się
nagła, zagrażająca życiu arytmia komorowa, wówczas wysyłają
szoki umiarawiające, dzięki czemu rytm serca wraca do normy.
Kardiowertery-defibrylatory mają także zdolność działania jako
stymulatory, czyli mogą wysyłać niskoenergetyczne impulsy
pobudzające serce do czynności elektrycznej.
Stymulatory, inaczej rozruszniki, przeznaczone są natomiast
dla pacjentów, w leczeniu których niezbędne jest zastosowanie
terapii pobudzającej serce do pracy z powodu zwolnienia rytmu.
Służą więc do leczenia wolnych rytmów, występujących stale bądź
tylko okresowo, dających objawy w postaci zasłabnięć, omdleń
czy utraty przytomności.
Zabiegowi wszczepienia rozrusznika powinien być poddany
każdy pacjent, u którego występuje istotne, trwałe, nawracające
albo stale występujące zwolnienie rytmu, z czym choremu trudno
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się żyje. Nie podejmuje się decyzji o implantacji rozrusznika
tylko wtedy, kiedy przyczyna zwolnienia rytmu jest usuwalna,
na przykład jest ono spowodowane zatruciem lekami bądź jakąś
substancją i wiadomo, że po usunięciu tego zatrucia rytm wróci
do normy. Leczenie przebiega wówczas w inny sposób. Stymulatora nie wszczepia się również wtedy, gdy spowolnienie rytmu
jest spowodowane świeżym zawałem serca. Należy wówczas
poczekać kilka dni z decyzją o wszczepieniu rozrusznika.

□ Jak przebiega zabieg implantacji?
■ W naszym ośrodku cały zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, co sprawia, że nie ma powikłań znieczulenia
ogólnego, a pacjent jest cały czas w kontakcie z zespołem operującym.
Najpierw przygotowujemy miejsce pod urządzenie, czyli tak
zwaną lożę. Następnie z okolicy podobojczykowej musimy dostać
się do naczyń żylnych. Poprzez te naczynia, umiejętnie manewrując, wprowadzamy elektrody, czyli odizolowane przewody
elektryczne o długości około 60 centymetrów. Chodzi o to, by
jedną końcówkę elektrody zakotwiczyć w miejscu, które chcemy

Sala do wykonywania ablacji

stymulować, na przykład w prawym przedsionku, w prawej komorze lub też w zatoce wieńcowej, przez którą możemy umieścić
elektrodę do stymulacji komory lewej. Resynchronizatory wymagają bowiem także stymulacji komory lewej. Druga końcówka
elektrody musi natomiast być połączona z urządzeniem.

■ Średnio około godziny. Ale wszystko zależy od warunków
anatomicznych pacjenta, a w szczególności od warunków anatomicznych naczyń doprowadzających, jak i tych w samym
sercu. Znając pacjenta, dysponując aktualnymi jego badaniami
echokardiograficznymi, rentgenowskimi, czas zabiegu można
określić jedynie z pewną dozą prawdopodobieństwa.
Implantacje resynchronizatorów, a więc tych najbardziej
skomplikowanych urządzeń, trwają czasami nawet kilka godzin.
□ Jakie ograniczenia pojawiają się w życiu pacjenta po implantacji?
■ Tych ograniczeń jest niewiele. Ale zarówno ich rodzaj, jak
i liczba zależą od stopnia skomplikowania urządzenia. Głównie
chodzi o to, by unikać kontaktu z silnym polem magnetycznym,
którego źródłem są przede wszystkim szpitale. Stosuje się w nich
różne techniki diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny,
czy terapeutyczne – jak interdyn, diadynamik czy diatermia
krótkofalowa. Pacjent po implantacji stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora zawsze musi informować innych lekarzy, pod
których opieką się znajdzie w przyszłości, że ma wszczepione
któreś z tych urządzeń.
W życiu codziennym natomiast nie powinien zbliżać się na
odległość mniejszą niż 50 centymetrów do kuchenek indukcyjnych. Musi również uważać przy przechodzeniu przez bramki
w dużych marketach, nie powinien się przy nich zatrzymywać,
tylko przejść normalnym krokiem.
Nie stanowią już natomiast zagrożenia współczesne bramki
i sposoby sprawdzania na lotniskach. Oczywiście, każdy może
zgłosić fakt posiadania na przykład rozrusznika, ale nie musi.
Kiedyś faktycznie był taki wymóg.
Można też bezpiecznie korzystać z telefonów komórkowych,
ale, oczywiście, pacjent nie powinien nosić aparatu w kieszeni
nad rozrusznikiem czy kardiowerterem, tylko w odległości około
15–20 centymetrów od tego urządzenia.
□ We wrześniu 2010 roku w Polsce, w Szpitalu Bielańskim
w Warszawie, wszczepiono nowoczesny rozrusznik, który
jest odporny na działanie pola magnetycznego, co oznacza,
że pacjenci z tym urządzeniem mogą być badani na przykład rezonansem magnetycznym. Czy te urządzenia są już
wykorzystywane na Pani oddziale? Czy są już refundowane?
■ W naszej Klinice jeszcze nie wszczepialiśmy tego typu urządzeń. Są one bardzo drogie, a możliwość ich wykorzystania wiąże
się właśnie z refundacją.
Ja bym jednak nie przeceniała roli sprzętu „niewrażliwego”
na rezonans magnetyczny. Jego wyjątkowość polega przede
wszystkim na specjalnej konstrukcji elektrod. Generalnie, diagnostyce rezonansem magnetycznym powinno się poddawać
tylko pacjentów posiadających urządzenia dedykowane, a drugim
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□ Jak długo trwa taki zabieg?

Obecnie wszystkie rozruszniki można programować telemetrycznie

ograniczeniem jest natężenie pola magnetycznego. Natomiast są
już doniesienia z konferencji światowych, a nawet duże opracowania, potwierdzające, że przy podejrzeniu u pacjenta takiej
choroby jak, na przykład, nowotwór mózgu, badania rezonansem
magnetycznym były wykonywane u chorych ze standardowymi
układami stymulującymi bez problemów.
□ A jakiego typu urządzeniami dysponuje obecnie Klinika?
■ W Klinice mamy bardzo dobre urządzenia renomowanych firm,
których na rynku jest obecnie kilka. O wyborze sprzętu decydują
przetargi. Ważne jest natomiast, że ten sprzęt jest kompatybilny.
Producentom udało się dojść do porozumienia, dzięki czemu
gniazda, czyli miejsca połączeń elektrod z urządzeniem, są
ujednolicone. Jest to wygodne zarówno dla pacjentów, jak i dla
lekarzy. A zatem pacjent, który przed laty otrzymał elektrodę
pochodzącą od jednego producenta, kilka lat później może mieć
wymieniony rozrusznik na wykonany przez inną firmę.
□ Wszczepiane urządzenia, w zależności od funkcji, mają
określoną żywotność. Jaką?
■ Wiele zależy od rodzaju schorzenia pacjenta. Baterie rozruszników wyczerpują się średnio po około sześciu–ośmiu latach.
Czasem udaje się ich pracę wydłużyć do 10 lat, co jest możliwe
poprzez odpowiednie programowanie urządzenia. Wykonuje się
je po zakończeniu wgajania elektrod w sercu. Odbywa się to
poprzez obniżenie progu stymulacji, czyli impulsu wysyłanego
przez urządzenie, w celu uzyskania skutecznego pobudzenia serca.
Daje to pewne oszczędności baterii. Na szczęście, w przypadku
większości stymulatorów istnieje możliwość oceny zużycia baterii, co jest sprawdzane podczas wizyt kontrolnych. Pacjent jest
na bieżąco o tym informowany. Dlatego też wymiana urządzenia
następuje w sposób przewidziany i spokojny. Pacjenci muszą
jednak regularnie zgłaszać się do kontroli w poradni elektrokardiologicznej, by nie doprowadzić do całkowitego wyczerpania się
baterii. Pierwsza kontrola konieczna jest miesiąc po implantacji,
później kontrole odbywają się rzadziej, na ogół co trzy–sześć–
–dwanaście miesięcy lub według wskazań lekarza kardiologa.
Natomiast w przypadku kardiowerterów-defibrylatorów
długość pracy baterii jest uzależniona od ilości terapii wysokoenergetycznych. Jeżeli u pacjenta wystąpi zjawisko burzy
elektrycznej, urządzenie potrafi się wyczerpać w ciągu kilku dni,
a nawet kilkunastu godzin. Wtedy też pacjent musi być natychmiast hospitalizowany.
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□ W wielu krajach na świecie
żywotność i poprawność działania tego typu urządzeń można
ocenić już za pośrednictwem
internetu. Kiedy stanie się to
możliwe w krakowskiej Klinice
Elektrokardiologii?
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lekami przeciwkrzepliwymi lub
antyagregacyjnymi. Wykonywane
zabiegi podczas takiej terapii grożą
bardziej niż u innych pojawianiem
się krwiaków.
Mogą pojawić się też zakażenia tkanek w okolicy urządzenia.
Takich powikłań świeżych jest
■ W Polsce ten sposób kontroli
jednak bardzo mało.
jest jeszcze mało rozpowszechZ roku na rok zwiększa się
niony. Procedura ta nie jest zanatomiast liczba powikłań odkontraktowana przez NFZ.
ległych. Dzieje się tak, między
Trzeba jednak wiedzieć, że
innymi, dlatego, że pacjenci żyją
kontrola przez internet jest możdłużej, mają coraz bardziej skomliwa tylko wtedy, gdy pacjentowi
plikowane układy i coraz dłużej
wszczepiono takie urządzenie,
noszą w sobie ten wszczepiany
które może wysyłać sygnały do
sprzęt, są poddawani zabiegom
ośrodka kontrolującego.
wymian, a przecież każda kolejJest też problem logistyczny,
na wymiana to ryzyko powikłań
to znaczy trzeba zatrudnić zespół
zwiększa. Głównie chodzi o prospecjalistów odczytujących reblemy związane ze zużywaniem
gularnie informacje przekazane
się elektrod, które teoretycznie
Elektrody, czyli odizolowane przewody elektryczne, mają długość
przez urządzenie drogą interpowinny być sprawne przez całe
około 60 centymetrów
netową i mających możliwość
życie pacjenta. Raz wszczepione,
natychmiastowego kontaktu z pacjentem w razie takiej potrzeby. nigdy nie powinny się uszkodzić. Niestety, tak nie jest. Elektrody poruszają się, uginają, zmieniają swoje położenie podczas
□ Á propos procedur. Zabiegi, o których mówimy, w znacznym każdego skurczu serca. Najczęściej właśnie w miejscach tych
stopniu poprawiają jakość życia pacjentów, ale też wielo- zgięć zużywają się, przecierają, a nawet łamią, czyli tracą swoją
krotnie to życie ratują. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego ciągłość tak izolacji, jak i przewodu metalowego w środku. I to
procedura wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów-de- jest narastający problem.
fibrylatorów czy resynchronizatorów nie jest ujęta w koszyku
świadczeń bezlimitowych...
□ Jak lekarze radzą sobie z wymianą tych zużytych elektrod?
■ No cóż, taka jest rzeczywistość i możliwości finansowe. Stąd
też w niektórych ośrodkach są kolejki. My, jako lekarze, czasem
musimy działać niezależnie od nich. Bo jeżeli pojawia się pacjent,
który ma wskazanie do ratowania życia, to przesuwamy go w tej
kolejce, bo przecież on nie może czekać. Paradoks polega na tym,
że nie możemy takiego zabiegu rozliczyć jako ekstrazabieg – na
ratunek życia, który trzeba było wykonać nadprogramowo. Jesteśmy rozliczani z nadwykonań, a także z przekroczenia liczby
punktów przyznanych nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
□ Regularna kontrola u lekarza pacjentów po implantacji
konieczna jest także ze względu na występujące niekiedy
powikłania. Na jakiego rodzaju problemy narażeni są niektórzy pacjenci?
■ Występują tak zwane powikłania operacyjne, które mogą się
zdarzyć na stole operacyjnym lub w okresie 30 dni po zabiegu.
Głównie chodzi o możliwość perforacji serca podczas implantacji elektrod; oczywiście, im bardziej doświadczony zespół, tym
takich sytuacji jest mniej. Powikłania zależą również od anatomii
serca. Mogą wystąpić zakrzepice naczyń doprowadzających do
serca, objawiające się zaczerwienieniem lub obrzękiem ręki,
obrzękiem szyi po stronie rozrusznika; mogą być krwiaki loży,
klatki piersiowej. Obecnie bardzo duże grono pacjentów poddawanych naszym zabiegom implantacji urządzeń jest leczonych
jednocześnie z powodu innych schorzeń kardiologicznych
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■ Jest to bardziej skomplikowane niż wszczepienie, ponieważ
elektrody przyrastają do ścian naczyń i serca. Problem polega
na tym, że elektrody nie mogą być usunięte ot tak, muszą zostać
z serca wycięte. To jest bardzo skomplikowany zabieg, obarczony
możliwością powikłań, w tym, niestety, śmiertelnych. Ryzyko
powikłań zabiegów usuwania elektrod podwaja się co każde trzy
lata przebywania elektrod w układzie sercowo-naczyniowym. Im
starsza elektroda, tym większe ryzyko.
□ Czy w Instytucie Kardiologii w Krakowie wykonywane są
takie zabiegi?
■ Tak. Obecnie rozwinęliśmy usuwanie elektrod drogą przezskórną. Takie zabiegi są obarczone mniejszym ryzykiem powikłań niż wycinanie elektrod pod kontrolą wzroku w krążeniu pozaustrojowym. W Polsce głównym centrum leczącym
powikłania stymulacji jest Klinika Kardiologii w Lublinie.
To właśnie tam wyszkoliliśmy się, dzięki czemu w tym roku
wykonaliśmy już ponad 30 zabiegów przezskórnego usuwania
elektrod w naszym szpitalu. Zabiegi usuwania starszych elektrod
w dalszym ciągu wykonujemy w Lublinie, ale przygotowujemy
się do samodzielnego wykonywania także tych trudniejszych
zabiegów w Krakowie.
□ Jakie sygnały mogą sugerować, że z wszczepionymi elektrodami jest coś nie tak?

□ Zwiększaniu świadomości zarówno wśród pacjentów, jak
i lekarzy pierwszego kontaktu służą specjalistyczne konferencje...
■ Staramy się organizować ich jak najwięcej. Wiele z nich zrealizowanych zostało z inicjatywy prof. Andrzeja Kutarskiego z Lublina. Mam nadzieję, że i mnie wkrótce uda się taką konferencję
zorganizować dla bardzo szerokiego grona lekarzy pierwszego
kontaktu, nie tylko kardiologów. Przedsięwzięcie to byłoby
koncentrowane na różnych problemach pacjenta, zarówno jeśli
chodzi o opieką nad implantowanym urządzeniem, jak i udzielaniem informacji, co wolno, czego nie, jakie zalecenia są przy
rozruszniku, jakie przy kardiowerterze-defibrylatorze, a jakie przy
resynchronizatorze. Mam nadzieję, że w realizację tego przedsięwzięcia włączy się również Klinika Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii, kierowana przez dziekana Wydziału Lekarskiego UJ
CM prof. Tomasza Grodzickiego. Naszych pacjentów w podeszłym wieku, którzy mają wiele schorzeń towarzyszących, jest
mnóstwo i lekarze pierwszego kontaktu powinni wiedzieć, jak
się nimi właściwie opiekować i jak rozpoznawać zagrożenia.
□ W jakich ważnych międzynarodowych konferencjach
uczestniczy Pani co roku?
■ Otrzymuję bardzo dużo zaproszeń z Chin, z Indii, a także z Kanady i Litwy. Oczywiście, nie jestem w stanie uczestniczyć we

wszystkich. Staram się jednak być kilka razy w roku na głównych
konferencjach zajmujących się elektroterapią, mam tu na myśli
Heart Rhythm Society – organizowaną w USA co roku w maju,
a także konferencje europejskie, jak Cardiostim, Europace oraz
konferencje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która
w tym roku odbyła się właśnie w Monachium. Na ogół na tych
konferencjach mam jakąś aktywność. Są też spotkania Sekcji
Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nazwane
z mojej inicjatywy Polstimem, a także konferencja organizowana
dla lekarzy echokardiografistów dotycząca powikłań w elektroterapii, na której również staram się być.

Archiwum prywatne

■ Sygnały są bardzo różne. Jeżeli zakażenie znajduje się w okolicy loży, to występuje opuchnięcie, zaczerwienienie, pojawia
wyciekająca ropa.
Natomiast uszkodzenie mechaniczne elektrod – przede
wszystkim polegające na przerwaniu izolacji zewnętrznej, czyli
rozszczelnieniu elektrody w przypadku elektrod do kardiowersji-defibrylacji, które są bez przestrzeni wewnętrznych, bo
znajdujące się w nich metalowe przewody są w pełni otoczone
plastikiem, objawia się głównie zaburzoną funkcją elektryczną
i nieadekwatnymi wyładowaniami bądź brakiem tych wyładowań,
kiedy są potrzebne. Inny jest problem z rozszczelnieniem elektrod rozrusznikowych, które w środku mają wolne przestrzenie,
czyli, na przykład, w silikonowej rurce znajduje się metalowa
spiralka. Zniszczenie elektrody rozrusznikowej wiąże się bowiem
głównie z ryzykiem infekcji, a nie z zaburzeniem elektrycznym.
Jeżeli taka elektroda się przetrze i przestrzeń wewnętrzna się
odsłania, to grozi infekcją, czyli zapaleniem wsierdzia, na świecie
określanym jako Cardiac Device-Related Infective Endocarditis
(CDIE), a więc zapaleniem wsierdzia związanym z urządzeniem.
Ja natomiast od paru lat lansuję określenie LDIE, czyli Lead Dependent Infective Endocarditis, a więc zapalenie wsierdzia zależne
od elektrody. Akronim LDIE kojarzy się także ze śmiercią, bo,
niestety, jeżeli w porę nie usunie się uszkodzonej elektrody, to te
infekcje są w ponad 60 procentach śmiertelne. To jest największy
problem, bo infekcje w jamach „serca prawego” są bardzo trudne
do diagnostyki, objawiają się zaburzeniami płucnymi, zatorami
do płuc i nawracającą gorączką, kaszlem. A w związku z tym, że
wiedza lekarzy pierwszego kontaktu na temat odelektrodowych
infekcji jest wciąż zbyt mała, czasami leczone są one jako gruźlica,
nowotwór płuca, nawracające zapalenia płuc. To, niestety, w dramatyczny sposób opóźnia usunięcie elektrod, często prowadząc
do śmierci pacjenta.

Dr hab. Barbara Małecka podczas konferencji w Monachium

□ Ma Pani ogromne doświadczenie w wykonywaniu różnych
zabiegów elektrokardiologicznych. Często uczestniczy Pani
w międzynarodowych sympozjach. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku będzie zmierzał postęp w elektrokardiologii?
■ Obecnie na świecie prowadzone są intensywne działania zmierzające do miniaturyzacji sprzętu. Pracuje się również nad tym,
by do terapii elektrycznej nie trzeba było używać elektrod, bo to
one są obecnie źródłem większości powikłań. Pewne nadzieje
wiąże się też z komórkami macierzystymi, które będą mogły
regenerować układ bodźcotwórczy w sercu i specjalizować się,
uzupełniać te miejsca, które szwankują w przewodzeniu i wytwarzaniu elektryczności w sercu.
Z pewnością postęp będzie dotyczył także technik usuwania
elektrod, bo przecież liczba pacjentów, którzy mają w sobie te
urządzenia, wciąż wzrasta.
Ważne jest, by lekarz, który podejmuje decyzję o implantacji,
równocześnie pomyślał, w jakim stanie będzie jego chory za 10
czy 20 lat. Staram się nawoływać do takiego myślenia podczas
swoich wykładów dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii,
jak również na konferencjach. Bo przecież wszczepienie pacjentowi urządzenia to nie jest koniec leczenia, ale dopiero początek!
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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OD LEJKA PIENIĄŻKA PO NEURONAWIGACJĘ
K
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rakowska laryngologia to jecyny klinicznej tchawicę i oskrzela
den z najjaśniejszych rozdziana 10 lat prawie przed innymi. Tylko
łów w historii polskiej medycyny.
wielkie odkrycia dają się ująć tak
Powyższej refleksji nie sposób się
krótko i jednoznacznie.
oprzeć, spoglądając na portrety
Niełatwo było – mówiąc dziw gabinecie kierownika Katedry
siejszym językiem – wypromować
i Kliniki Otolaryngologii UJ CM
laryngologię u schyłku XIX stulecia.
prof. Jacka Składzienia, a także
Miejsce pracy prof. Pieniążka to liśledząc dokonania jego poprzedniczący zaledwie 10 łóżek samodzielny
ków. Klinika przy ul. Śniadeckich 2
oddział laryngologiczny w szpitalu
należy dziś do najlepszych w kraju,
św. Łazarza, który profesor w znaczprzy czym chodzi nie tylko o wynym stopniu finansował z własnej
konywane tu operacje endoskopokieszeni. Wcześniej musiał uzyskać
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM
we zatok i nosa, za które zresztą
zgodę sejmu galicyjskiego na bezprof. Jacek Składzień
w 2007 roku otrzymała pierwsze
płatne prowadzenie uniwersyteckich
miejsce w rankingu tygodnika „Wprost”. przypominających wzierniki uszne. Tak wykładów z laryngologii i rynologii.
Ani o operacje ucha (nagrodzone w 2005). zwany lejek Pieniążka – jak zapewnia prof.
Dzięki pasji i społecznemu zaangażoKraków słynie także z leczenia guzów no- Składzień – można znaleźć w gabinetach waniu prof. Pieniążka łatwiej było dzierżyć
wotworowych oczodołów oraz – co należy zabiegowych jeszcze dziś.
ster krakowskiej laryngologii jego następA oto jak o zasługach prof. Pieniąż- com: Franciszkowi Nowotnemu oraz wsposzczególnie podkreślić – oszczędzających
operacji krtani, gdzie u sporej liczby osób ka dla medycyny wypowiadał się prof. mnianemu już prof. Janowi Miodońskiemu
dotkniętych nowotworem tego narządu Jan Miodoński, najwybitniejszy polski (1902–1963), który kierownictwo kliniki
laryngolog: Jeśli miałbym dać lapidarną przejął w roku 1934. Miodoński nie tylko
udaje się zachować funkcje mowy.
Trwającą blisko 130 lat historię kra- odpowiedź na pytanie, co najważniejszego stworzył nową epokę w laryngologii, ale
kowskiej laryngologii rozpoczął prof. zdziałał Przemysław Pieniążek – odpo- też dzięki jego wieloletnim staraniom i dePrzemysław Wiktor Odrowąż-Pieniążek wiedź moja brzmiałaby: zdobył dla medy- speracji wybudowano dla kliniki imponu(1850–1916), uważany za pierwszejący, jak na owe czasy, gmach przy
go polskiego specjalistę od chorób
ul. Śniadeckich o kształcie litery
uszu, gardła, nosa i krtani. DziałalL (jak Laryngologia). Wcześniej
ność tego wykształconego w Kralaryngologia gnieździła się w bukowie i Wiedniu adepta chirurgii
dynku gospodarczym szpitala św.
przypadła na czasy, kiedy swe żniwo
Łazarza, na rogu ulic Kopernika
zbierała groźna choroba – błonica.
i Śniadeckich (gdzie dziś usadowiła
Nie znano jeszcze przeciwbłoniczej
się Psychologia Kliniczna). W piersurowicy i często jedynym ratunkiem
wotnej siedzibie kliniki, nazwanej
dla chorego było otwarcie tchawicy
przez ciętego felietonistę Zygmuni mechaniczne usunięcie blokujących
ta Nowakowskiego „królestwem
drogi oddechowe błon krupowych.
ciemności”, panowały warunki urąWykonując taki właśnie ratujący
gające najśmielszym wyobrażeniom
życie, rutynowy zabieg tracheotomii,
o pracy w służbie Hipokratesa. Nie
prof. Pieniążek wpadł na pomysł
dość, że sypał się tynk, a ściany, by
metody umożliwiającej obejrzenie
zapobiec katastrofie budowlanej,
poprzez otwór tracheotomijny u żytrzeba było podtrzymywać stemplającego człowieka wnętrza tchawicy
mi, to jeszcze przepełnienie było na
i oskrzeli. Pierwszy w świecie zabieg
tyle spore, że kładziono po dwóch
tracheobronchoskopii, dzięki którechorych na jednym szpitalnym
mu zapisał się w historii medycyny,
łóżku.
wykonał w 1884 roku. Pionierską
6 listopada 1939, prosto z placu
podróż do wnętrza oskrzeli chorego
budowy, prof. Miodoński udał się
odbył za pomocą urządzenia własnedorożką do Collegium Novum,
Prof. Przemysław Pieniążek w trakcie badania laryngologicznego,
go pomysłu – metalowych lejków
gdzie został aresztowany w słynpoczątek XX w.
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SŁYSZEĆ UCHEM PTAKA
Zasługą prof. Miodońskiego, oprócz
stosowanej do dziś metody operacji raka
krtani (o czym poniżej), było także opracowanie nowatorskiej metody leczenia
głuchoty, która w powojennych czasach
stanowiła niebywale poważny problem.
Była wynikiem przewlekłego zapalenia
ucha środkowego – częstego powikłania
wielu chorób zakaźnych, szerzących się
w czasach, kiedy nie stosowano jeszcze
antybiotykoterapii. Profesor Miodoński
po raz pierwszy w świecie przeprowadził
w Krakowie zabieg nazwany przez niego
kolumelizacją, a który później w literaturze światowej zyskał miano tympanoplastyki. Wprowadzenie autorskiej metody
zawdzięcza profesor... ptakom, które
w swoim aparacie słuchowym mają tylko
jedną kosteczkę przewodzącą dźwięk,
podczas gdy człowiek ma ich aż trzy.
Metoda polegała – w ogromnym skrócie – na przebudowaniu uszkodzonego
narządu słuchu na wzór ucha należącego
do ptaka. Przeszczep błony bębenkowej
operator umieszczał na strzemiączku, co
umożliwiało przedostanie się dźwięków
do ucha wewnętrznego.
Profesor Miodoński, znany z ogromnego poczucia humoru, a przy tym religijności, często zadawał przygotowywanemu do
operacji pacjentowi osobliwe pytanie: – Jest
pan wierzący?A po usłyszeniu twierdzącej
odpowiedzi zalecał: – W takim razie pan
będzie łaskaw się wyspowiadać, bo nie chcę
mieć pana na sumieniu, zresztą z czystym
sumieniem będzie się pan lepiej goił.
Właśnie ta religijność prof. Miodońskiego stanowiła w czasach PRL-u poważną przeszkodę w jego międzynarodowej
karierze. Władze nie wyraziły bowiem
zgody na udział krakowskiego uczonego
w V Międzynarodowym Zjeździe Otolaryngologów w Amsterdamie (1953),
gdzie miał zaprezentować swe absolutnie
nowatorskie w skali światowej metody
operacyjne przywracające utracony słuch.
Jego nieobecność na laryngologicznym

Archiwum Katedry Historii Medycyny

nej Sonderaktion Krakau, a następnie
wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen. Swe dzieło, budowę
nowej kliniki otolaryngologicznej, dokończył po drugiej wojnie światowej.
Uszkodzona podczas pobytu w obozie
koncentracyjnym nerka stała się przyczyną przedwczesnej śmierci tuza polskiej
laryngologii.

Prof. Jan Miodoński, 1938

szczycie spowodowała, że świat naukowy
nie dowiedział się o wybitnych osiągnięciach krakowskiej otolaryngologii połowy
ubiegłego stulecia, a laury za opracowanie
nowej metody leczenia głuchoty przypadły
uczonym niemieckim (Wulsteinowi i Zellnerowi), których prace na ten temat ukazały
się o całe dwa lata później.
Profesor Miodoński należał do barwnych postaci naszego miasta. Słynął
z upodobania do starych zegarów, których
zgromadził pokaźną kolekcję, oraz...
dowcipów (zwłaszcza góralskich), opowiadanych z niezrównaną swadą. Znajomi
wspominają, jak to kiedyś, na okoliczność
pewnego ważnego jubileuszu, otrzymawszy od swych uczniów złoty odlew ucha,
westchnął z ulgą: – Co za szczęście, że nie
jestem ginekologiem!
WYCINANKI GALICYJSKIE
Jak mówi prof. Jacek Składzień, to nie
przypadek, że oszczędzające operacje raka
krtani wykonywano bardzo licznie właśnie
na terenie Galicji. Profesor Miodoński
jako pierwszy w świecie przeprowadził
w Krakowie zabieg wycięcia guza krtani
zajmującego trzy czwarte tego narządu
z zachowaniem funkcji tworzenia głosu
(1960). Dzięki zachowaniu jednego fałdu
głosowego pacjent mógł nadal mówić. Do
tej pory ludziom cierpiącym na raka krtani
o tak wielkiej rozległości całkowicie krtań
wycinano, co powodowało nieodwracalną
utratę zdolności mówienia i konieczność
opanowania tzw. mowy przełykowej,
niezwykle trudnej do nauczenia, uniemożliwiającej dłuższe wypowiedzi oraz
przekazywanie emocji. Dla sporej części

pacjentów umiejętność mowy wytwarzanej
w przełyku, gdzie – pod nieobecność krtani – jej rolę pełni śluzówka przełyku, jest
nie do opanowania nawet w minimalnym
stopniu.
Dlaczego właśnie w Galicji opracowano
metodę pozwalającą zachować mowę? – To
proste – uważa prof. Składzień. – W żadnym
z zaborów nie było tylu analfabetów co
w Galicji. Pomimo przysłowiowej galicyjskiej nędzy cieszyliśmy się względną swobodą polityczną, a szkolnictwo nie było (jak na
terenie zaborów pruskiego czy rosyjskiego)
narzędziem służącym do wynaradawiania.
Nie było w ogóle nacisku na naukę, zatem
analfabetyzm mógł rozkwitać bez przeszkód.
Jeśli na raka krtani zachorował ktoś, kto nie
potrafił czytać ani pisać, a jeszcze odebrano
mu możliwość mówienia, to jak taki biedak
miał porozumiewać się ze światem? Będąc
początkującym lekarzem w latach 70. XX
wieku, widywałem chorych po laryngektomii [wycięciu całej krtani – przyp. red.],
którzy swoje potrzeby komunikowali za
pomocą kolorowych kółek albo kwadratów.
W szpitalach mówiło się do nich: Jak pana
boli głowa, to proszę wskazać, na przykład,
czerwone kółeczko, jeśli brzuch, to niebieski
kwadracik...
O tym, jak trudno mówić z rurką tracheotomijną w krtani, mieliśmy okazję
przekonać się, obserwując ostatnie tygodnie życia Ojca Świętego Jana Pawła II,
a był to przecież człowiek gruntownie wykształcony. Cóż dopiero, kiedy usunie się
calutką krtań komuś, kto nie umie czytać ani
pisać. Metoda Jana Miodońskiego, zwana
w terminologii medycznej laryngektomią
subtotalną (lub trzy czwarte) sposobem
Miodońskiego, jest o niebo trudniejsza niż

ALMA MATER nr 150

57

Archiwum Katedry Historii Medycyny

Kopanie fundamentów pod Klinikę Otolaryngologiczną UJ, lata 30. XX w.

wycięcie całej krtani. Od chirurga wymaga
ona przeogromnej precyzji i zastosowania
niezliczonych niuansów. Właśnie ona stała
się jedną ze specjalności krakowskiej Kliniki
Otolaryngologii, zyskując w innych ośrodkach miano galicyjskich wycinanek. Trochę
złośliwie, bo niby nie do końca w zgodzie
z rządzącymi onkologią zasadami...
A jednak okazuje się, że metoda ta wcale nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
nawrotu nowotworu. Praktyka pokazuje,
że ryzyko jest niemal identyczne jak u pacjentów z wyciętą całą krtanią. Dzisiaj
w krakowskiej Klinice Otolaryngologii
wykonuje się rocznie 80–90 takich właśnie
oszczędzających krtań operacji. Dzięki
opanowanej do perfekcji metodzie operacyjnej oraz utrwalającej wysiłek chirurgów
nowoczesnej chemioterapii chorzy z rakiem
krtani mają dziś nieporównywalnie większe
szanse niż 20, 30 lat temu.
PODRÓŻ W GŁĄB CZASZKI

Anna Wojnar

O ile rak krtani dotyczy w większości
dorosłych mężczyzn (znacznie rzadziej

kobiet), często nałogowych palaczy,
nierzadko też nadużywających alkoholu,
guz oczodołu może dotknąć zarówno
dziecko, jak i osobę w starszym wieku.
Różnica polega jedynie na rodzaju tkanek, które go tworzą. Na szczęście nie
jest to nowotwór występujący często;
w naszym kraju zapada na tę chorobę
najwyżej 200 pacjentów rocznie. Rzadko
też taki guz (zwłaszcza umiejscowiony
poza gałką oczną, w oczodole) należy
do guzów złośliwych. Cóż z tego, kiedy jego obecność może spowodować
utratę zdolności widzenia. Guza na
gałce ocznej leczą okuliści. Natomiast
Klinika Otolaryngologii UJ jest jedynym
ośrodkiem w kraju, gdzie chory z guzem
oczodołu umieszczonym poza okiem
może liczyć na przeprowadzenie oszczędzającej wzrok operacji (bez usuwania
gałki ocznej). Rocznie wykonuje się tu
około 80 takich operacji. Nie są one proste. Chodzi o to, by nie uszkodzić gałki
ocznej i nerwu wzrokowego, a przecięte
mięśnie zespolić w taki sposób, by pacjent nie widział podwójnie.

Większość operacji przeprowadzanych
w Klinice Otolaryngologii Collegium
Medicum UJ to operacje schorzeń uszu,
gardła, nosa i zatok, wynikające z częstych w naszym kapryśnym klimacie
przewlekłych stanów zapalnych oraz coraz
bardziej dokuczliwej dla człowieka XXI
wieku alergii. W przypadku operacyjnego
leczenia chorych zatok (np. polipektomii –
usuwania zamykających przestrzeń zatokową polipów) dobrodziejstwem dla
pacjenta jest dzisiaj endoskopia. Użycie
optyki endoskopowej i specjalnych narzędzi mikrochirurgicznych umożliwia
chirurgowi udrożnienie zatok poprzez
otwory nosowe, bez dodatkowych nacięć.
Znakomitym ułatwieniem będzie już
niebawem neuronawigacja, pozwalająca
na o wiele bardziej precyzyjne, a zatem
i bezpieczniejsze dla pacjenta poruszanie
się w polu operacyjnym. Pole działania
chirurga laryngologa blisko sąsiaduje
przecież z niezwykle istotnymi życiowo
elementami. Dzięki neuronawigacji,
której operatorzy oczekują w krakowskiej klinice z niecierpliwością, zmaleje
ryzyko ewentualnego uszkodzenia, na
przykład, opony mózgowej, co mogłoby
skutkować wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, a w następstwie groźnym
stanem zapalnym.
– Czy zatem neuronawigacja w laryngologii umożliwi usuwanie przez
nos guzów mózgu? – pytam prof. Jacka
Składzienia.
– Byłby to błąd w sztuce, bo guzy
mózgu to domena neurochirurgii. Owszem, usuwamy guzy, i to złośliwe, jeśli
penetrują na przykład z zatok w kierunku
mózgu. Do takiego guza dochodzi się
wówczas za pomocą endoskopii, właśnie
przez nos. W pewnych przypadkach dla
przeprowadzenia trudniejszych operacji
konieczne jest skompletowanie zespołu
mieszanego, złożonego z laryngologów
i neurochirurgów. Neuronawigacja, którą –
być może – uda nam się otrzymać już
w tym roku, znakomicie ułatwi przeprowadzanie tego typu zabiegów.
Cóż, o rewolucyjnych możliwościach,
które daje medycyna XXI wieku, poprzednicy prof. Składzienia spoglądający
dzisiaj z portretów w jego gabinecie nie
odważyliby się chyba nawet pomarzyć...

Katarzyna Siwiec

współautorka książki o historii krakowskiej
medycyny „Madame, wkładamy dziecko z powrotem!”, napisanej wspólnie z Mieczysławem Czumą
i Leszkiem Mazanem (Anabasis, 2009)
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Klinika Otolaryngologii przy ul. Śniadeckich 2,
stan obecny

CZY NA PEWNO KRAK ZAŁOŻYŁ KRAKÓW?
koliczności powstania Krakowa
owiane są mrokiem tajemnic. Nie
ma wątpliwości tylko co do tego, że nasze
miasto jest bardzo stare. W X wieku, od
którego zaczyna się pisana historia Polski
związana z przyjęciem chrześcijaństwa
przez Mieszka I (rok 966), z pewnością już
ludzie w pobliżu Wzgórza Wawelskiego
mieszkali. Ale od jak dawna? Archeolodzy
informują, że osadnictwo stałe rozpoczęło
się na terenie późniejszego Krakowa około
6000 lat temu.
Na parę lat przed przyjęciem przez
Mieszka I chrztu piszący po arabsku żydowski kupiec i podróżnik rodem z Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub, dotarł aż do Polski
i napisał relację o tym, co się wówczas
działo na naszych ziemiach. Fragmenty
tej relacji zachowały się w dziełach późniejszych geografów arabskich, zwłaszcza
u al-Bakriego (XI w.). Znakomite wydanie
naukowe tego tekstu zawdzięczamy wybitnemu polskiemu orientaliście, profesorowi
Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeuszowi
Kowalskiemu (1889–1948).
Legendy od wieków opowiadały o mitycznym założycielu grodu, Kraku, i o smoku mieszkającym w jaskini u stóp Wzgórza.
Zagadkami związanymi, między innymi,
z pradziejami Krakowa zajął się ostatnio,
prawnik z wykształcenia, Piotr Makuch,
który w 2011 roku na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ
obronił pracę doktorską zatytułowaną
Spór o genezę zachodniosłowiańskiej państwowości w świetle mitologii kejanidzkiej
i Aleksandriady. W imieniu Krak(us) dopatruje się on wpływów irańskich, które
faktycznie, jak wykazał w swej pracy, są
na terenie zachodniej Słowiańszczyzny
silniejsze, niż przedtem sądzono.
Jako armenista i iranista sądzę jednak,
że nazwa miasta Krakowa nie bazuje na
nazwie osobowej Krak(us), ale że jest
wytworem legendy mającej objaśnić
niezrozumiałą nazwę miejsca. Raczej
widzę tu znane na Bliskim Wschodzie od
starożytności określenie grodu, obronnej
osady zamieszkanej przez ludzi, wyrazem
brzmiącym mniej więcej jak krak. Oto, na
przykład, założony w XIII wieku przez
zakon braci szpitalników w Syrii, między
portem Tartus a miastem Hims (Homs),

O

Krak des Chevaliers, rekonstrukcja stanu średniowiecznego, Guillaume Rey, Étude sur les monuments
de l’architecture militaire des croisés en Syrie et dans l’île de Chypre (1871)

zamek (odrestaurowany przez Francuzów
w XX wieku) nosi nazwę Krak des Chevaliers (Zamek Rycerzy).
Zanim przejdę do szczegółów, muszę
zaznaczyć, że wybitny krakowski arabista
i afrykanista, prof. Andrzej Zaborski, już
od dawna zastanawiał się nad ewentualnym związkiem między owym bliskowschodnim krakiem a nazwą naszego
nadwiślańskiego grodu. Jako uczony dbający o maksymalną precyzję swych sądów
wstrzymał się jednak z publikacją swoich
przypuszczeń.
Skoro jednak we wspomnianej wyżej
pracy doktorskiej Piotr Makuch ukazał,
między innymi, drogi, jakimi bliskowschodnie nazwy własne (irańskie i nie
tylko) mogły przenikać na tereny zachodniosłowiańskie, zaryzykowałbym poddanie
specjalistom pod rozwagę nie tylko sprawy
pochodzenia nazwy Wawel od Babilonu
(por. artykuł Piotra Makucha z numeru 104–
105/2008 miesięcznika „Alma Mater”, s.
57–61), ale również ewentualnego związku
nazwy Krakowa z aramejskim (syryjskim)
wyrazem karkā > k(ə)rak – „twierdza,
miasto”. Wybitny semitolog Carl Brockelmann (Lexicon Syriacum, Halle 1928, s.

345; informacja od prof. Andrzeja Zaborskiego) uważa ten wyraz za zapożyczenie
z akadyjskiego kirchu (z polską wartością
fonetyczną liter ch; w międzynarodowej
transkrypcji: kirhu z „łuczkiem” pod literą
h). Ten ostatni wyraz oznaczał „cytadelę,
twierdzę w granicach miasta”.
Tożsamy z tym wyrazem jest zapis
kerchu (w polskiej transkrypcji popularnej), oznaczający „wał lub mur otaczający jakiś teren” lub „sam teren otoczony
takim wałem/murem”, występujący już
w zapisach starobabilońskich (asyryjski
i babiloński to dwa główne dialekty języka
akadyjskiego, którego najstarsze zabytki,
spisane pismem klinowym, pochodzą z III
tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa).
Dane te zostały zaczerpnięte (przez prof.
Zaborskiego) ze słowników: A Concise
Dictionary of Akkadian (autorzy: Jeremy
Black, Andrew George, Nicholas Postage;
Wiesbaden 2000, s. 155) oraz Wolfram
von Soden, Akkadisches Handwörterbuch
(Wiesbaden 1965, t. I, s. 467–468).
W średniowieczu Arabowie zapożyczyli aramejski (syryjski) wyraz karkā > k(ə)
rak. Z arabskiej formy karāk (w wymowie
dialektalnej: krāk) Frankowie (Francuzi)
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zrobili krak (patrz wyżej oraz słownik
Trésor de la langue française wydany przez
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1983, t. X). Są jeszcze w Syrii
dwa takie „kraki” i jeden w Jordanii. Do
naszych ziem mógł ten wyraz dotrzeć już
w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej
(ale to tylko przypuszczenie, które trudno
udowodnić).
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że tylko niektóre z tez dr. Piotra Makucha wydają mi
się przekonujące. Do takich należy sprawa
pochodzenia nazwy Wawel od Babelu (por.
praca doktorska Piotra Makucha, dostępna
w Archiwum UJ w Bibliotece Jagiellońskiej, s. 73–87). Inne z kolei (por. s. 88–102
i 156–166 tejże rozprawy) są dla mnie nie
do przyjęcia, jak wywodzenie imienia
Krak(us)a od irańskich imion typu Kej-Kawus czy Kurusz (= Cyrus), a zwłaszcza
dopatrywanie się w imieniu legendarnego
pra-Polaka, Lecha, irańskiego zapożyczenia. Zdaniem dr. Piotra Makucha Lech ma
być refleksem rzeczownika pospolitego
znanego z języka osetyjskiego wyrazu
läg – „mężczyzna, mąż, człowiek”. Moim
zdaniem jest to fonetycznie niemożliwe.
***
Warto przy okazji zastanowić się, czy
z wyżej wspomnianym aramejskim (syryjskim) wyrazem karkā > k(ə)rak mają
coś wspólnego nazwy „miasta” w języku
ormiańskim (indoeuropejskim) i gruzińskim (nieindoeuropejskim). Po ormiańsku
„miasto” to kaghak (gdzie środkowe -ghwymawia się dźwięcznie, jak ch w polskim
wyrazie klechda). W języku staroormiańskim (zwanym grabar) na miejscu -gh- była
spółgłoska typu twardego „ł” (po polsku
zwanego czasem „kresowym”).
W języku gruzińskim „miasto” to kalaki, ze środkowym „l” twardym jak polskie
„kresowe” czy też rosyjskie „ł”. Oba wyrazy mają zapewne wspólne pochodzenie.
Starożytni Ormianie i Gruzini mogli słyszeć
o słynnych miastach z terenów Asyrii (Niniwa, Kalchu), która pod względem cywilizacyjnym górowała nad swymi północnymi,
kaukaskimi sąsiadami.
Autor parotomowego słownika etymologicznego języka ormiańskiego Hraczia
Aczarian nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, od jakiej formy asyryjskiej
pochodzi staroormiański (z V w.) wyraz
kałak. W obszernym haśle poświęconym
temu wyrazowi (t. IV jego słownika,
Erywań 1979, s. 542–543) za jego źródło
uważa, jak pisze, nazwę stolicy Asyrii, którą
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notuje łacińskimi literami jako Kalak. To
nieporozumienie. Zapewne chodzi o leżące
na południe od Niniwy miasto Kalchu, którego nazwę Aczarian podaje w dalszej części hasła, zaznaczając jednak, że nie może
być ona źródłem ormiańskiej formy kałak.
Nazwy „miasta” w języku ormiańskim
i gruzińskim przypominają (prócz różnicy:
r – l) wyżej przedstawione wyrazy semickie
oznaczające miasto (krak z poprzedzającymi go formami), ale jednak pochodzą
z innego źródła. Jest nim notowany przez
The Chicago Assyrian Dictionary (Chicago
1971, t. 8, s. 62–64) wyraz kalakku – „magazyn, skład”. Cytowany wyżej Concise
Dictionary of Akkadian podaje dla tego
wyrazu znaczenia „wykop, rów” i informuje (na s. 142), że jest to zapożyczenie
z języka sumeryjskiego, starszego niż
semickie. Obie podane tu informacje zawdzięczam prof. Zaborskiemu. W starszym
(bo po raz pierwszy wydanym w 1896, ale
wznowionym w Lipsku w 1968 roku) słowniku Friedricha Delitzscha (Assyrisches
Handwörterbuch) znalazłem pod hasłem
kalakku podobne znaczenie: „piwnica”.
Wygląda na to, że znaczenie typu „gród,
miasto” mogło się rozwinąć nie tylko
z pierwiastka czasownikowego o znaczeniu „ogradzać, opasywać” (z którym są
kojarzone przez słowniki cytowane wyżej
wyrazy zawierające spółgłoskę „r”: kerchu
... krak), ale także ze źródła leksykalnego
(w tym wypadku być może obcego, sumeryjskiego) o znaczeniu „piwnica, skład”.
Składy (i sklepy) musiały być również
chronione przez mury, podobnie jak mieszkania ludzi.
Przykłady na podobny rozwój znaczeniowy wyrazów pochodzących od
pierwiastka czasownikowego „grodzić”
(w sensie: „otaczać płotem, murem” itp.)
znajdujemy także w Europie, w językach
słowiańskich i germańskich. Po polsku
mamy: gród i o-gród, a po rosyjsku gorod – „miasto”. Od wspólnego wyrazu
pragermańskiego o podobnym znaczeniu
pochodzą: niemieckie Zaun – „płot, ogrodzenie”, niderlandzkie (holenderskie) tuin –
„ogród”, i angielskie town – „miasto”.
***
Wróćmy do problemu Kraka (wymyślonego, jak sądzę, dla objaśnienia
niezrozumiałej nazwy krak = „twierdza”)
i Krakowa. Ktoś może wyrazić wątpliwości,
stawiając pytania typu: gdzie Rzym, gdzie
Krym? Gdzie syryjski Krak des Chevaliers, a gdzie Kraków? Ale jednak, skoro

nazwa Babel zawędrowała w pierwszym
tysiącleciu ery chrześcijańskiej nad Wisłę,
gdzie przyjęła postać Wawel (przyjmuję to
za dr. Makuchem, por. wyżej), to dlaczego nie miałaby bliskowschodnia nazwa
„twierdzy, grodu” dotrzeć do dorzecza
górnej Wisły? Równolegle do takiej nazwy
jak Dunajec, która ma etymologię irańską
(podobnie jak Dunaj, Dniestr, Dniepr
i oczywiście Don; por. awestyjskie dānu –
„woda, rzeka”).
***
Przy okazji – prewencyjne „dementi”.
Ormianie i armenista doznają pokusy, by
nazwę podwawelskiego grodu wyprowadzić od ormiańskiego wyrazu krak, który
znaczy „ogień”. Pokusa jest tym silniejsza,
że forma narzędnika tego wyrazu brzmi całkiem swojsko dla ucha Polaka: krak-ow po
ormiańsku (w wymowie wschodniej) znaczy „ogni-em”. Ale to tylko przypadkowa
zbieżność. Dlaczegóż forma o znaczeniu
„ogniem” miałaby się stać nazwą miasta?
Przecież „ogniem” raczej się miasta niszczy, a nie zakłada. Pomijając już sprawę,
że przecież to nie Ormianie założyli nasze
miasto.
Takie objaśnianie niezrozumiałej nazwy za pomocą rodzimych, zrozumiałych
elementów nosi w językoznawstwie nazwę
„etymologii ludowej”. Przykładem jest wyprowadzanie nazwy miasta Sandomierz od
rzekomego zdania, które jakoby informuje,
że to właśnie tam „(rzeka) San domierza do
Wisły”. W rzeczywistości nazwa ta pochodzi od imienia Sędomir (Kazimierz Rymut,
Nazwy miast Polski, Wrocław 1987, s. 211).
Przestroga przed nienaukowymi etymologiami ludowymi jest w tym miejscu jak
najbardziej uzasadniona. Wśród nowo przybyłych do Polski Ormian rozpowszechnia
się, na przykład, taka „ludowa”, fałszywa
interpretacja nazwy Karpaty. No bo po
ormiańsku (w wariancie wschodnim tego
języka) kar-pat to „kamienna ściana” (por.
chacz-kar – „kamień krzyżowy”), gdzie
kar = „kamień”, pat = „ściana, mur”. Fonetycznie „pasuje”, ale czy można faktycznie
przyjąć, że ludy mieszkające w rejonie
Karpat czekały na Ormian, by ich spytać
o nazwę gór ciągnących się pomiędzy
Polską, Słowacją, Ukrainą i Rumunią?
Nazwa Karpaty jest bardzo stara i niejasna.
Pochodzi z trudnego do zidentyfikowania
starożytnego języka, który już dawno wymarł. Ale nie z ormiańskiego.

Andrzej Pisowicz

MIĘDZY SZKOLNICTWEM WYŻSZYM
A KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM
Rozmowa z prof. Grażyną Prawelską-Skrzypek, kierownikiem projektu
„Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym
a kształceniem ustawicznym”, realizowanym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
w ramach programu Leonardo da Vinci „Transfer Innowacji”
□ Pani Profesor, kieruje Pani projektem,
który dotyczy wdrożenia w naszym kraju
Recognition of Prior Learning (RPL). Co
to jest?
■ Recognition of Prior Learning to praktyka
rozpoznania, oceny, a następnie uznania
(potwierdzenia) wiedzy i umiejętności,
które dorośli zdobyli poprzez doświadczenie
(najczęściej podczas pracy zawodowej), samokształcenie lub też nieformalne uczenie
się. RPL bardzo dynamicznie rozwija się
na całym świecie i znane jest pod różnymi
nazwami (RPL, PLAR, APEL). Dotychczas nie udało się w Polsce wypracować
specjalnego nazewnictwa, więc używamy
określenia „Recognition of Prior Learning”,
które można przetłumaczyć jako „uznawanie
uprzedniego uczenia się”.
□ Dlaczego RPL jest tak ważne i rozwijane
na całym świecie w ramach działań dotyczących uczenia się
przez całe życie?
■ Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że współcześnie bardzo
szybko dokonują się różne zmiany. Aby utrzymać własną atrak-

cyjność zawodową, uniknąć wykluczenia
– bardzo szeroko rozumianego, musimy się
stale rozwijać. Uczenie się przez całe życie,
czyli Lifelong Learning, bez RPL jest jednak tylko ideą. Bo choć zdobywamy w ten
sposób nowe kompetencje, to dyplom mamy
tylko w określonej dyscyplinie, i tylko on
jest dokumentem potwierdzającym nasze
kwalifikacje. RPL umożliwia natomiast ludziom dostęp do formalnego potwierdzania
kwalifikacji przez całe życie. Jest ważne
zarówno dla osób indywidualnych, dając im
szansę na powrót na ścieżkę edukacji, jak
i dla rynku pracy. Dzięki RPL kompetencje
ludzi stają się bardziej widoczne i lepiej
komunikowalne.
□ Jaka jest zatem główna idea RPL?
■ Uznawanie wszystkich efektów uczenia
się bez względu na to, kiedy i gdzie uczenie
się miało miejsce. Mogło ono mieć charakter formalny (odbywać
się w szkole lub na uczelni), pozaformalny (np. na szkoleniach)
lub też nieformalny (np. poprzez samoedukację). Ważnym jest
jednak, że aby efekty uczenia się mogły zostać uznane, to wszystkie te efekty muszą zostać ocenione i być udowodnione.

Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek jest kierownikiem Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym w Instytucie Spraw Publicznych UJ, dyrektorem Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesorem nauk
humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członkiem Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education.
Od 2010 reprezentuje Polskę w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning i jest ekspertem Komisji Europejskiej –
członkiem grupy roboczej Modernisation of Higher Education. Od 2006 roku z ramienia województwa małopolskiego jest
członkiem Rady Naukowej Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF), a od 2011
roku członkiem Dyrekcji Wykonawczej tej fundacji. Od początku lat 90. XX wieku jest zaangażowana w modernizację
kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę
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systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych i wspierania kariery.

□ Jesteśmy w trakcie przemian polskiego systemu kształcenia, także na poziomie szkolnictwa wyższego. Gdzie w tym
wszystkim jest miejsce RPL?
■ Na powstający Polski System Kwalifikacji składają się
Polskie Ramy Kwalifikacji, Krajowy Rejestr Kwalifikacji,
walidacja, akumulacja i przenoszenie zaliczonych osiągnięć
oraz zapewnienie jakości kwalifikacji w kształceniu, szkoleniu, walidacji i przenoszeniu osiągnięć. RPL jest zazwyczaj
(aczkolwiek nie zawsze) powiązane z ramami kwalifikacji.
W Polsce, dzięki całościowemu podejściu do reformowania
systemu, zakłada się powiązanie systemu uznawania efektów
uprzedniego uczenia się właśnie z powstającymi ramami. Także
na poziomie szkolnictwa wyższego RPL jest nierozerwalnie
związane z efektami uczenia się – to właśnie w oparciu o konkretne efekty uczenia się dochodzi do porównania, rozpoznania
i walidacji uprzedniego uczenia się osób, które chcą poddać
się procedurze RPL. Ponadto RPL jest mocno powiązane
z punktami ECTS – za pomocą punktów ECTS (lub też ich
regionalnych odpowiedników) oceniane są efekty uczenia się
osób ubiegających się o uznanie swoich kwalifikacji.
□ Co daje społeczeństwu RPL?
■ RPL daje ludziom przede wszystkim elastyczność w kształtowaniu ścieżek rozwoju. Ktoś, kto nie ma formalnego wykształcenia w danym zawodzie, a wykonuje go z sukcesami przez
ostatnie kilkanaście lat, może uzyskać formalne potwierdzenie
swoich kompetencji. RPL pozwala także na plastyczne kształtowanie programów nauczania, dając szansę na modułową formę
kształcenia. Pozwala również certyfikować kompetencje na
potrzeby rynku pracy. RPL jest też ważne dla osób i grup wykluczonych, zapobiega wypadaniu młodzieży z systemu edukacji,
daje ludziom drugą szansę na powrót na ścieżkę akademicką.
□ Jak zatem ktoś indywidualnie może skorzystać z RPL na
poziomie szkolnictwa wyższego?
■ Zazwyczaj RPL pozwala na uznanie przez uczelnię pewnych
kwalifikacji osiągniętych poprzez pracę zawodową, szkolenia,
kursy... Dzięki temu osoba taka może otrzymać potwierdzenie,
że jej kwalifikacje pokrywają się z konkretnymi efektami uczenia się zawartymi w programie uczelni odpowiadającymi danej
liczbie punktów ECTS i przypisanymi do określonego poziomu
w ramach kwalifikacji. Dzięki temu możliwe jest, na przykład,
skrócenie ścieżki formalnej edukacji na uczelni o przedmioty,
w ramach których potwierdzono już kwalifikacje aplikującego.
□ Dlaczego Uniwersytet Jagielloński podjął się realizacji
tego pionierskiego w skali kraju projektu dotyczącego RPL?

■ Dostrzegliśmy wagę tego problemu i jego istotność dla rozwoju uczenia się przez całe życie w Polsce. Dzięki zbudowaniu zespołu ekspertów, którzy orientują się w tematyce RPL,
i nawiązaniu bardzo wartościowych kontaktów zagranicznych
byliśmy w stanie podjąć się tego wyzwania. Ponadto dzięki
temu projektowi możemy wpłynąć na kształt, jaki RPL będzie
miało w Polsce. Dostrzegamy również korzyści dla Uniwersytetu płynące z RPL i budowy centrum uznawania kwalifikacji
na naszej Uczelni.
□ Jakie to są korzyści? Co dzięki RPL może zyskać Uniwersytet Jagielloński?
■ Bazujemy na wiedzy naszego partnera – uznanego w Europie
ośrodka badań nad RPL (Université Paris-Est Créteil), oraz
na wieloletnich doświadczeniach naszego drugiego partnera
projektowego (Edinburgh Napier University), od którego transferujemy innowację w zakresie budowy centrum uznawania
kwalifikacji. Jak pokazuje przykład szkocki, RPL może być
bardzo korzystne dla uczelni. Po pierwsze, pozwala wypełniać
oczekiwania stawiane uczelni zarówno przez ministerstwo, jak
i rynek pracy: wpływa na zwiększenie dostępu do szkolnictwa
wyższego, pozwala kształcić bardziej elastycznych i lepiej wykwalifikowanych pracowników, a także zacieśniać współpracę
uczelni z otoczeniem gospodarczym. Dzięki RPL uczelnia ma
szansę na szybszą reakcję na zmieniające się oczekiwania wobec szkolnictwa wyższego. Dotyczy to nie tylko przekazywania
wiedzy, ale także kształtowania konkretnych umiejętności.
Ponadto pozwala na otwarte podejście do faktu, że uczenie się
nie jest już nierozerwalnie związane z murami uczelni i może
przebiegać w różnych kontekstach.
RPL to także dodatkowe źródło dochodu dla uczelni. Zazwyczaj uczelnie pobierają opłaty za przeprowadzanie procedur
RPL i w żaden sposób proces ten nie obciąża budżetów uczelni,
wręcz przeciwnie – generuje zysk. Pojawiają się także nowi
klienci – nie tylko osoby zainteresowane przeprowadzeniem
postępowania RPL, ale też takie, które chcą uzupełnić brakujące
efekty uczenia się, aby móc ubiegać się o dyplom.
□ Czy uznawanie uprzedniego uczenia się przez Uniwersytet Jagielloński nie obniży prestiżu przyznawanych przez
uczelnię dyplomów?
■ W żaden sposób, pod warunkiem że proces ten będzie przebiegał według ściśle określonych, przejrzystych zasad i procedur
oraz ze szczególną dbałością w zakresie zapewnienia jakości.
Projekt, który realizujemy, ma za zadanie zbudowanie procedur
(w oparciu o najlepsze praktyki doświadczonych, zagranicznych
uczelni), określenie zasad działania i sposobu zapewnienia
wysokiej jakości uznawania kwalifikacji. Niedopuszczalnym

Projekt „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem ustawicznym” („University Recognition of Prior Learning – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training”)
finansowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci „Transfer Innowacji”. Dotyczy on budowy proceduralnych, organizacyjnych i prawnych podstaw dla wdrożenia Recognition of Prior Learning w Polsce, a realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński (Polska), Edinburgh Napier University (Wielka Brytania), Institute for the Development of Education
(Chorwacja) oraz Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Francja). Więcej informacji na stronie projektu: www.u-rpl.eu
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jest, aby RPL miało służyć do kombinacji w skracaniu sobie
ścieżki edukacji czy też do ułatwiania dostępu do potwierdzenia
efektów uczenia się w inny sposób, niż ma to miejsce w przypadku regularnych studiów. RPL ma wspierać elastyczność
w kreowaniu ścieżek rozwoju, a nie skracać drogi do dyplomu.
Centrum uznawania kwalifikacji, jakie chcielibyśmy docelowo zbudować, miałoby służyć społeczeństwu, rozwojowi
uczenia się przez całe życie, ale także wspierać Uniwersytet
w realizacji jego misji przy zachowaniu wysokich standardów
jakości w procesie uznawania kwalifikacji.
□ Kiedy możemy spodziewać się pierwszych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu?

■ Trwają intensywne prace nad adaptacją standardów i procedur RPL
do warunków polskiego prawodawstwa i systemu szkolnictwa wyższego. Jest to tematyka zupełnie nowa, więc napotykamy na wiele
problemów, które staramy się rozwiązać lub też sygnalizujemy je
właściwym organom. Pilotaż rozwiązania będziemy przeprowadzać
wiosną 2013, natomiast finalne rezultaty projektu poznamy jesienią
2013. Serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.u-rpl.
eu, na której publikujemy, między innymi, bardzo ciekawe raporty
dotyczące RPL, jakie powstają w ramach naszego projektu.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Beata Jałocha

W dniach 9–11 lipca br. w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach projektu „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem ustawicznym”. W trakcie spotkania eksperci z Edinburgh
Napier University przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla zespołu projektowego oraz zainteresowanych. Wśród uczestników znaleźli się, między innymi, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Andrzej Mania, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria Nałęcz oraz dyrektor programu „Uczenie się przez Całe Życie” Anna
Atłas. Warsztatom, które miały uczestników zapoznać z zasadami działania RPL i sposobem realizacji procesu w Szkocji,
towarzyszyły liczne dyskusje. Uczestnicy debatowali nad możliwością adaptacji rozwiązań do warunków polskich, a także sposobami wdrożenia RPL na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W najbliższym czasie możemy spodziewać się rozwiązań prawnych regulujących zasady RPL w skali kraju, dlatego też
innowacyjny projekt realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim cieszy się dużym zainteresowaniem. Więcej informacji
o wydarzeniach na www.u-rpl.eu

INNOWACYJNA GOSPODARKA
N

arodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza konkurs na badania w ramach
Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach
konkursu, którego budżet wynosi około
ćwierć miliarda złotych, finansowane
będą konsorcja tworzone przez jednostki
naukowe i przedsiębiorców. Projekt ma
na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań
i pomoże w efektywnej komercjalizacji
ich wyników. Podmioty gospodarcze
otrzymają skuteczniejszą zachętę do inwestowania w badania i będą miały prawa
do ich wyników.
– Dotychczasowe zaangażowanie polskich przedsiębiorców znacząco odbiega

od realiów funkcjonowania najbardziej
zaawansowanych technologicznie gospodarek – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Średnia unijna środków
przekazywanych na badania z sektora
przedsiębiorstw wynosi 61,5 procent. Według danych GUS w 2010 roku w Polsce
jedynie co czwarta złotówka przeznaczona
na badania i rozwój pochodziła od przedsiębiorców. – Naszą receptą na zmianę
tej statystki będą konkursy z pośrednią
pomocą publiczną – wyjaśnia dyrektor.
– Wielką rolę w realizacji wyzwań
stawianych przez Strategię EUROPA 2020
odgrywać będzie zaangażowanie przedsiębiorstw, które muszą inwestować w badania

naukowe, aby były konkurencyjne na globalnym rynku – mówi prof. Barbara Kudrycka,
minister nauki i szkolnictwa wyższego.
– Naszym celem jest, aby do każdej złotówki zainwestowanej w badania ze środków
publicznych przedsiębiorcy dołożyli swoje
dwie. Taka formuła współpracy w badaniach
nad najnowocześniejszymi technologiami
może stać się fundamentem innowacyjnego
przemysłu w Polsce i jedną z recept na kryzys
gospodarczy – dodaje minister.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka NCBR proponuje
całkowicie nowy typ projektu finansowany
w ramach Działania 1.3. „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe”,
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Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”.
Konkurs skierowany jest do publicznych
organizacji badawczych (instytutów
badawczych, instytutów PAN i uczelni),
które chcą realizować projekty wspólnie
z przedsiębiorcami. Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych
lub prac rozwojowych. Warunkiem dofinansowania projektu jest zobowiązanie
się konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu w działalności
gospodarczej.
Wsparcie w ramach konkursu możliwe
jest dzięki pierwszemu w Polsce wykorzystaniu mechanizmu tzw. pośredniej
pomocy publicznej, który ma służyć
w tym przypadku do zwielokrotnienia
publicznych środków na B + R. Ogłoszenie takiego konkursu było możliwe dzięki

niedawno znowelizowanemu rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków, trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de
minimis za pośrednictwem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Wprowadza
ono możliwość realizacji projektów przez
jednostki naukowe, przez pozyskanie
do współpracy przedsiębiorców, którzy
wniosą wkład finansowy do projektu.
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe złożone z jednostki
naukowej i przedsiębiorcy. W tym schemacie przekazywane jednostce naukowej
dofinansowanie na projekt będzie w całości dozwoloną pomocą publiczną dla
przedsiębiorcy w rozumieniu regulacji UE,
wyliczaną według maksymalnej intensywności wsparcia właściwej dla jego statusu
i kategorii prowadzonych badań.

Maksymalna wartość dofinansowania
na badania przemysłowe i prace rozwojowe
dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekroczyć równowartości
10 milionów euro – jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią
więcej niż połowę całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu, 7,5 miliona euro
– dla pozostałych projektów. Całkowity
budżet konkursu wynosi 60 milionów euro
(około 250 mln zł).
Konkurs zostanie przeprowadzony
w okresie 24 września 2012 – 30 listopada
2012. Wszelkie niezbędne informacje dla
wnioskodawców będą dostępne od dnia
ogłoszenia konkursu na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.
ncbr.gov.pl

Paweł Kurzyński

rzecznik prasowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W POGONI ZA WIECZNYM ZAPISEM
d początku istnienia gatunek ludzki
próbował w jakiś sposób zapisać
ważne dla niego informacje, wspomnienie
o istotnych wydarzeniach, spisać wierzenia. Przynajmniej tak można wnosić na
podstawie znalezionych po przeszłych
cywilizacjach pozostałościach, liczących
kilkanaście tysięcy lat. Tych śladów zapisu
myśli naszych przodków jest niewiele,
gdyż materia poddaje się nieubłaganym
prawom fizyki i chemii. Cenne artefakty –
drążone przez niezatrzymywany i samonapędzający się proces rozpadu, w końcu
przestają istnieć jako te same obiekty, nie
mówiąc już o informacji, którą staraliśmy
się na nich zapisać. W obliczu tych faktów
jak nie zadawać sobie pytania, po jaki nośnik sięgnąć, by oszukać czas i zapisać po
sobie informację na jak najdłużej.
Były napisy wyryte w kamieniu,
gliniane tabliczki, pergaminowe zwoje,
drewniane tabliczki, papierowe książki
i potem zapis informacji przy użyciu
komputerów. W przypadku tych ostatnich
technologia nośników informacji zmieniała się: od zapisu na kartach perforowanych,

O
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przez zapis na nośnikach magnetycznych
(dyskietki czy stacjonarne banki pamięci
szpulowej), aż po zapis na nośnikach
optycznych (płyty DVD i CD).
Warto w tym miejscu zauważyć, że
gdybyśmy mieli uszeregować powyższe
nośniki pod względem trwałości, kolejność byłaby z grubsza odwrotna. Paradoksalnie, im nowsze i bardziej pojemne
nośniki, tym krócej nam służą. Najstarsze
gliniane tabliczki są sprzed kilku tysięcy lat, malunki w jaskiniach sięgają
nawet 40 tysięcy lat, najstarsze chińskie
książki pochodzą z VII wieku naszej
ery. Z najnowszych osiągnięć: dyskietka
rozmagnetyzowuje się po paru zaledwie
latach, taśma magnetyczna zaczyna tracić
zapisane informacje po 30 latach, a płytka
CD wypalana w domu – już po 3–5.
Pogoń za nośnikiem idealnym powoduje, że coraz częściej zmieniamy nasze
przenośne banki informacji. Mało kto z nas
ma nadal komputer ze stacją dyskietek –
standardem królującym ledwie 15 lat temu.
Migracja danych ze starych telefonów
komórkowych, dysków ZIP czy LS120,

czy nawet leciwych klientów e-mail potrafi
przyprawić o ból głowy.
Naprzeciw tego problemu wychodzi koncepcja chmury internetowej. To
rewolucyjne osiągnięcie ostatnich lat
koncentruje się jednak na rozwiązaniu
problemu dostępności danych, a nie ich
jak najdłuższej archiwizacji. Informacja
znajdująca się w chmurze nadal przechowywana jest na dyskach twardych, czyli
znowu mamy do czynienia z zawodnym
zapisem magnetycznym. Oczywiście, dane
możemy przegrywać w nieskończoność.
A nieustannie zmieniająca się technologia
taką praktykę wręcz na nas wymusza.
W sytuacji, kiedy nasze dane zapisane
na komputerze mają dużą szansę nie dotrwać do naszych prawnuków, powstaje
pytanie, w jaki nośnik zainwestować nasze
zaufanie i zapisać na nim najistotniejsze
dla nas myśli czy informacje.
Współcześnie spośród popularnie
używanych nośników zapisu informacji
najtrwalszym jest niezmiennie papier.
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie
o przyczynę tak zaskakującej trwałości

papieru, warto przyjrzeć się samej strukturze molekularnej papieru. Od momentu
wynalezienia papieru w Chinach w drugim
wieku naszej ery jego głównym komponentem pozostaje celuloza (chemicznie
to biopolimer, wielocukier, czyli złożony
z powtarzających się cząsteczek glukozy
łańcuch). Celuloza jest elementem konstrukcyjnym większości roślin na naszej
planecie. Produkując papier, korzystamy
z dobrze zaprojektowanej przez Naturę,
silnej, a zarazem elastycznej, struktury
polimerowej.
Papier podlega, oczywiście, nieubłaganym mechanizmom rozpadu materii organicznej. Wiązania w długich łańcuchach
rozpadają się przede wszystkim pod wpływem reakcji hydrolizy i utleniania. Podczas degradacji istotne z punktu widzenia
szybkości rozpadu są: ekspozycja papieru
na promieniowanie elektromagnetyczne
(w postaci światła czy ciepła), otaczająca
je atmosfera, na przykład zanieczyszczenia powietrza, oraz żywiące się papierem
organizmy żywe, na przykład grzyby.
Dodatkowo, w zależności od surowca,
z jakiego wykonany jest papier, różna jest
przeciętna długość łańcucha celulozy, czyli
liczba cząsteczek glukozy go budujących
(dla bawełny to około 300–1500, a dla
drewna 1000–5000 glukoz na łańcuch).
W makroskali wiąże się to z wytrzymałością i trwałością kartki papieru. I to jest
jeden z powodów, dla których książki
wykonane na papierze produkowanym
z konopi i lnu w średniowieczu przetrwały
do dziś w bardzo dobrym stanie. Wzrost
zapotrzebowania na książki, spowodowany najpierw wynalezieniem prasy w 1454
roku, a następnie wzrostem odsetka ludzi
wykształconych w sztuce pisania i czytania, wymusił fale zmian w technologii
produkcji papieru. Szukając tańszego
surowca, sięgnięto po celulozę zawartą
w drewnie. Łańcuchy celulozowe są w niej

kilka razy krótsze niż w tej wcześniej używanej; również sam ścier drzewny musi
być poddawany niszczącym chemiczną
strukturę włókien zabiegom w trakcie
oczyszczania, by pozyskać z niego masę
papierową. Środki chemiczne agresywnie
wybielają masę papierową, dodawane są
do niej wypełniacze, barwniki i rozjaśniacze optyczne, całość jest zaklejana i pokrywana warstwą chłonącą barwniki i tusze
drukarskie. W konsekwencji wyprodukowany dziś dobrej jakości papier nie przetrwa już 800 lat jak ten ręcznie czerpany,
z końca średniowiecza. Z badań przeprowadzonych w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru na Wydziale
Chemii naszej Alma Mater wiemy, że jest
to w optymistycznym założeniu 200–400
lat (w zależności od składu papieru i błędu związanego z ekstrapolacją wyników
testów starzeniowych przeprowadzonych
w warunkach laboratoryjnych).
Oczywiście, jesteśmy w stanie skonstruować metodę fizycznego zapisu
trwalszą niż papier. Choćby zapis w formie mikrograwerunku na aluminiowych
tabliczkach napylonych następnie cieniutką warstewką złota. Taki zapis został
wykorzystany przez Franka Drake’a do
wykonania słynnego Przesłania Pioneera
przytwierdzonego do sond kosmicznych
Pioneer 10 i 11. Można oszacowywać, że
w warunkach próżni międzygwiezdnej
taki zapis może przetrwać setki tysięcy lat.
Na Ziemi moglibyśmy podobnie zapisane
tabliczki zabezpieczyć w jaskiniach, gdzie
żadna większa katastrofa ekologiczna lub
wybuch atomowy nie mógłby im zagrozić.
Nietrudno sobie jednak wyobrazić, że taki
sposób archiwizacji spotkałby tylko część
najważniejszych danych. A co z resztą?
Co z naszymi prywatnymi archiwami danych? Jaki sposób powszechnego zapisu
odpowiadać może potrzebom cywilizacji
XXI wieku?

I znowu naukowcy sięgają po rozwiązanie do Natury. Mechanizm samoreplikacji i informacja zapisana w DNA
każdej komórki żywej żyjącej na ziemi
jest informacją, której Natura strzeże od
milionów lat. W sierpniu tego roku prof.
George Church z Harvard Medical School
w sterylnych warunkach swojego laboratorium zsyntetyzował cząsteczkę DNA
z zapisaną treścią swojej nowej 300-stronicowej książki z ilustracjami. I chociaż
inni genetycy umieszczali w DNA krótkie
frazy i zakodowane hasła, nie były one
większe od 8kB. Harvardzki profesor,
pionier biologii syntetycznej i architekt
słynnego „Human Genome Project”, nie
wykorzystał w pełni możliwości, jaką
daje czterozasadowa struktura DNA,
i użył zapisu binarnego. Niemniej jednak
to rozwiązanie umożliwia zapis książki na
łącznie kilku milionowych częściach metra
związku. Taka pojemność zapisu dystansuje ostatnio rozwijane eksperymentalne
pamięci oparte na kwantowej holografii.
Dodatkowo informację zapisaną w DNA
można, przy użyciu odpowiednich technologii, odczytać nawet po dziesiątkach
tysięcy lat.
Tylko że to właśnie te wyspecjalizowane, drogie i niedostępne przeciętnemu
mieszkańcowi Ziemi technologie oddzielają nas od rozpowszechniania rewolucyjnych rozwiązań ostatnich lat. Książkę
można wziąć do ręki, otworzyć, odczytać
i zrozumieć zapis. Zaufaliśmy papierowi
na tyle, że z łatwością przelewamy na niego nasze najważniejsze myśli, bez obawy
przed ich szybką utratą. Na razie dopiero
dorastamy do sytuacji, kiedy książki będą
mogły przeminąć.

Monika A. Koperska

doktorantka Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

POPULARYZATORKA NAUKI
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Kamil Klinowski

Doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Monika Koperska zwyciężyła w finale konkursu FameLab w Polsce, zorganizowanym 19 maja br. w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Dodatkowo 15 czerwca reprezentowała nasz kraj w międzynarodowym finale konkursu w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, na którym została uznana przez publiczność FameLab International za najlepszą popularyzatorkę nauki na świecie. Jury konkursu przyznało jej natomiast II miejsce.
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SCHOLARIS

MEDYCYNA TO MOJA PASJA
Rozmowa z Anitą Koszyk-Szewczyk, absolwentką Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM,
lekarzem-onkologiem w Klinice Ironwood Cancer & Research Centers w Arizonie
reklamującym Klinikę, a Twoje zdjęcie
pojawiło się na billboardach, prezentowanych w stanie Arizona. Co było
powodem tego wyróżnienia?

□ Pracujesz w klinice Ironwood Cancer & Research Centers w Arizonie,
która zapewnia kompleksową opiekę
pacjentom z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi. Twoja
kariera zawodowa pięknie się rozwija,
świadczy o tym choćby fakt, że w branżowym plebiscycie, którego wyniki
opublikowane zostały na początku
roku 2012, zostałaś The Best Doctor
of the Phoenix. To wielkie osiągnięcie,
zważywszy na to, że w Phoenix, notabene szóstym pod względem wielkości
mieście w Stanach Zjednoczonych,
pracujesz dopiero od trzech lat. Co
oznacza dla Ciebie ten tytuł?

□ Urodziłaś się w Polsce, w Nowym
Targu, ale jako kilkunastoletnia dziewczyna wraz z rodzicami i bratem wyemigrowałaś do Kanady. W 1997 roku
przyjechałaś jednak do Polski, by rozpocząć studia w Szkole Medycznej dla
Obcokrajowców Collegium Medicum
UJ. W roku 2001 ukończyłaś kształcenie na Wydziale Lekarskim dla Obcokrajowców, w ramach czteroletniego programu
amerykańsko-kanadyjskiego. Co sprawiło, że wybrałaś studia
medyczne właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim?
Archiwum prywatne

■ Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia.
Jest ono dla mnie tym cenniejsze, że
w plebiscycie brane były pod uwagę nie
tylko głosy moich pacjentów, ale przede
wszystkim lekarzy, z którymi pracuję na
co dzień w Klinice. Są to wysokiej klasy
specjaliści, wśród których znajduje się 25
onkologów-hematologów, 5 radiologów
i 10 chirurgów. To dla mnie ogromnie ważne, że doceniony został
zarówno styl mojej pracy, podejście do pacjentów, czas, jaki im
poświęcam, jak również moje kompetencje, zaangażowanie i chęć
dalszego rozwoju w tym zawodzie. To wyróżnienie było dla mnie
piękną niespodzianką, bo, istotnie, do Arizony przyjechałam
w 2009 roku, a głosowanie, w którym zostałam The Best Doctor
of Phoenix, odbyło się zaledwie dwa lata później, w roku 2011.

■ To efekt bardzo ciężkiej pracy całej naszej grupy, który został doceniony. Naszymi dobrymi wynikami zainteresowały się
lokalne stacje telewizyjne i zaproponowały
nam współpracę. Pojawiły się reklamy
telewizyjne, w których występowałam
wspólnie z moimi kolegami. Potem były
reklamy na billboardach. Redaktorzy kilku
czasopism dla kobiet, takich jak, między
innymi, „Redbook” czy „Women’s Day”,
zgłosili się z prośbą o wywiady. Muszę
przyznać, że było to bardzo miłe.

■ Mieszkańcy Phoenix na bieżąco chcą wiedzieć, kto jest w okolicy
najlepszym specjalistą w danej dziedzinie medycyny. Dlatego też
ten plebiscyt organizowany jest regularnie co roku. W głosowaniu
może wziąć udział każdy, za pośrednictwem internetu. Wystarczy,
że wyśle nazwisko ulubionego lekarza pod wskazany adres mailowy. W ostatecznej ocenie głosy pacjentów – mieszkańców miasta
Phoenix – brane są pod uwagę w 30 procentach, w 70 procentach
o przyznaniu tytułu najlepszego lekarza decydują głosy innych
lekarzy.

■ Medycynę chciałam studiować od zawsze, była tylko kwestia –
gdzie. Na dwa lata przed rozpoczęciem studiów przyjechałam do
Polski na wakacje i wtedy dowiedziałam się, że właśnie w Krakowie,
w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest możliwość
studiowania medycyny w języku angielskim. Wybrałam tę uczelnię,
bo sprawdziłam, że jest bardzo dobra. Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców kształci studentów według amerykańskich standardów,
ma akredytację uznaną przez US Department of Education, a jej
absolwenci otrzymują tytuł MD (medical doctor), czyli lekarza. To
mi bardzo odpowiadało, bo po zakończeniu studiów w Polsce chciałam rozwijać swoją karierę zawodową w Kanadzie lub w Stanach
Zjednoczonych. Był też powód sentymentalny – mój pradziadek
studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, mam także
w Polsce rodzinę.

□ To nie jedyny sukces, jakiego doświadczyłaś w tym roku.
Razem z grupą lekarzy z Twojej Kliniki wystąpiłaś w filmie

□ Czy uważasz, że zostałaś odpowiednio przygotowana w Collegium Medicum, by dalej rozwijać się zawodowo?

□ Na jakiej zasadzie organizowany jest ten plebiscyt?
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□ Studia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców
wspominasz z wielkim sentymentem. Jakie osoby,
jakie wydarzenia z życia studenckiego najbardziej
utkwiły Ci w pamięci?

Archiwum prywatne

■ Zdecydowanie tak. Wszyscy nasi wykładowcy
starali się bardzo, by nie tylko przekazać nam swoją
wiedzę, ale także zarazić pasją, pokazać, że zawód
lekarza to wyjątkowe wyzwanie. Kraków jest niesamowitym miastem, w którym jednak jest wiele pokus
odciągających od nauki. Nasi profesorowie, wiedząc
o tym, starali się nas przekonać, że medycyna to piękna
dziedzina nauki i że uczyć się warto.

■ Ze względu na specyfikę egzaminów bardzo ważne
jest, by podczas studiów jak najwcześniej wybrać kraj,
z którym wiąże się swoją zawodową przyszłość. Trzeba
się określić już na trzecim roku. Ja zdecydowałam się
na Stany Zjednoczone w połowie studiów, wiedziałam
więc wcześniej, jakie czekają mnie egzaminy. Są to trzy
egzaminy, zwane USMLE. Zdaje się je komputerowo.
Aby dostać się na rezydenturę, trzeba zaliczyć dwa
z nich. Do pierwszego egzaminu podchodzi się po
drugim roku studiów. Można, oczywiście, podejść później, ale wtedy równocześnie odwleka się rozpoczęcie
rezydentury. Podczas moich studiów do tych egzami-

Anita Koszyk przyjmuje pierwsze gratulacje,
dziedziniec Collegium Nowodworskiego 2001

Jerzy Sawicz

■ W mojej grupie było 25 studentów – sześć osób, Grupa absolwentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców z prorektorem UJ
w tym ja, z Kanady, jedna dziewczyna z Grecji, jedna ds. Collegium Medicum UJ prof. Markiem Zembalą i profesorami;
ze Szwecji, a pozostali byli ze Stanów Zjednoczonych. dziedziniec Collegium Nowodworskiego, 2001
Jeśli chodzi o wykładowców, to z sympatią wspominam Piotra Laidlera, który uczył nas biochemii; wówczas był nów można było podchodzić dwa razy w roku. Nie trzeba było
doktorem, a teraz wiem, że jest już profesorem i od 1 września specjalnie lecieć do Stanów Zjednoczonych czy Kanady, można je
2012 pełni funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Pa- było również zdawać w ambasadzie amerykańskiej w Polsce. Ale
miętam też nieżyjącego już prof. Jerzego Stachurę, który uczył trzeba się było pilnować, by nie przegapić tych dwóch terminów.
nas patomorfologii, a także dr. Sikorskiego od hematologii Obecnie zasady są inne – egzaminy można zdawać w dowolnym
i przeszczepu kości.
momencie, kiedy się jest do nich odpowiednio przygotowanym.
Z chirurgii miałam zajęcia z doktorem Andrzejem Prechtem,
który teraz pracuje w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się prze- □ A Ty byłaś do nich odpowiednio przygotowana?
szczepami wątroby i trzustki.
■ Tak. Profesorowie bardzo się o to starali. Jeśli chodzi o mnie,
□ Czy wiesz, jak potoczyły się losy Twoich koleżanek i kolegów to oba egzaminy zdałam w terminie – pierwszy w Kanadzie,
ze studiów?
a drugi w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Zdobyłam
też dobrą rezydenturę, ale, niestety, dostałam złą wizę, to znaczy
■ Z naszej grupy nie wszyscy chcieli rozwijać swoją karierę za- taką, której nie chciałam. Bo w Stanach Zjednoczonych jest
wodową w Stanach Zjednoczonych. Kilka osób wybrało Kanadę, tak, że aby dostać rezydenturę, nie wystarczy tylko dobrze zdać
kilka Anglię czy Norwegię. Z mojej grupy utrzymuję kontakt egzaminy, trzeba także na czas otrzymać odpowiednią wizę,
z Michałem Nawalanym, który w Stanach jest świetnym chirur- która daje pozwolenie na pracę. Ja otrzymałam wizę dla mnie
giem specjalizującym się w operacjach tętnic i płuc.
niekorzystną, dlatego też straciłam dobrą pozycję na stażu, którą
Poza tym wiem, że w Phoenix, jako ginekolog, pracuje Nick zdobyłam zaraz po studiach.
Bujak, który studiował rok niżej ode mnie. Jest bardzo dobrym
lekarzem. Mam też kontakt z Agnieszką i Grzegorzem Chrostow- □ Ale chyba, jak mówi przysłowie, nie ma tego złego, co by
skimi, którzy studiowali rok wyżej. Z sentymentem wspominam na dobre nie wyszło?
Anię Madej, z którą byłam na stażu w Pensylwanii, a która pracuje
obecnie w Prosser w stanie Washington.
■ To powiedzenie w moim przypadku faktycznie się sprawdziło.
Początkowo, oczywiście, bardzo przeżywałam, że pomimo tylu
□ O tym, że rozwój kariery zawodowej będziesz kontynu- starań stracę rok. Ale szybko okazało się, że ten rok nie był straować w Stanach Zjednoczonych, zadecydowałaś już podczas cony. Poznałam wiele ciekawych i wartościowych osób, między
studiów.
innymi właśnie wspomnianą już Anię Madej, która również
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studiowała w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców w Collegium Medicum UJ, tylko rok niżej. To ona doradziła mi, że
warto postarać się o staż w Pensylwanii na Uniwersytecie Penn
State, bo tamten program sponsoruje lepszą wizę, tzw. H1. Aby
dostać tę wizę, musiałam jednak zdać jeszcze trzeci egzamin,
który normalnie zdaje się dopiero podczas stażu. Ja podeszłam
do niego wcześniej i zdałam go dobrze. Wiza, którą dzięki temu
otrzymałam, dała mi możliwość uzyskania pobytu stałego w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu stażu.
Tak więc dostałam się na rezydenturę do Penn State w Pensylwanii, czyli tam, gdzie Ania Madej i jej mąż Michał.

w roku i za każdym razem stara się o nią 100–150 osób. Podczas
pierwszej selekcji wybiera się (najczęściej robi to komputer) 50
kandydatów, dopiero później odpowiednie gremium decyduje
o tym, kto spośród nich otrzyma szansę zostania „subspecjalistą”.
□ W 2005 roku wśród tych wybrańców znalazłaś się również
Ty!
■ Muszę przyznać, że był to najszczęśliwszy dzień w moim
zawodowym życiu.
Zdałam wszystkie egzaminy z interny, łącznie z egzaminem
podsumowującym, i na Uniwersytecie
Penn State w Pensylwanii rozpoczęłam
kolejne trzy lata nauki na specjalizacji
hematologia-onkologia.
□ Dlaczego przeniosłaś się do kliniki
Ironwood Cancer & Research Centers
w Arizonie?

■ Specjalizację z hematologii-onkologii
ukończyłam w 2009 roku. Byłam już
mamą dwójki dzieci. Aby zostać specjalistą od transplantacji szpiku kostnego,
miałam zaliczyć jeszcze jeden rok, ale
to nie był żaden problem. Chodziło o to,
że praca na transplantologii wyzwalała
we mnie zbyt wiele emocji. I choć
Kadr z filmu reklamującego Klinikę Ironwood Cancer & Research Centers w Arizonie nadal pasjonuje mnie hematologia, to
postanowiłam poświęcić się bardziej
onkologii, a konkretniej leczeniu kobiet
□ W Pensylwanii podjęłaś kolejne wyzwanie. Zdecydowałaś, chorujących na raka piersi.
że będziesz robić specjalizację z hematologii-onkologii. Jak
Zaczęłam więc szukać nowego miejsca pracy, które umożliudało Ci się osiągnąć ten trudny cel?
wiłoby mi zrealizowanie tego wyzwania. Co prawda, chciałam
być blisko rodziców, którzy mieszkają w Toronto, ale mój ojciec
■ Trudność polegała nie tylko na tym, aby dostać się na specja- przekonał mnie, bym się tym nie kierowała, i podsunął mi polizację z hematologii-onkologii. Najpierw musiałam zaliczyć mysł, abym szukała w Arizonie. I tak też zrobiłam. Na spotkanie
trzyletni staż internisty, który, szczęśliwie, rozpoczęłam w 2002 zaprosili mnie, między innymi, właśnie przedstawiciele Kliniki
roku. Ukończenie interny w Stanach Zjednoczonych daje leka- Ironwood Cancer & Research Centers, którzy następnie zaprorzowi duże możliwości w wyborze jego dalszej drogi, bo można ponowali mi pracę.
iść, na przykład, w kierunku kardiologii, gastrologii czy pulmoPracując w Klinice w Arizonie, mam różnych pacjentów.
nologii. Ja konsekwentnie stawiałam na hematologię-onkologię, Wśród nich najwięcej jest kobiet walczących z rakiem piersi.
którą zainteresowałam się już podczas studiów w Krakowie. Już Ale nie tylko. Leczę także chorych na anemię, na raka odbytu,
wtedy wiedziałam, że będę chciała rozwijać się właśnie w tym pacjentów z zakrzepami i skomplikowanymi chorobami krwi.
kierunku. Na tak zwaną subspecjalizację musiałam się zdecydo- Założyłam sobie, że przez najbliższe dwa, może cztery lata będę
wać już po pierwszym roku interny. Cel faktycznie nie był łatwy lekarzem specjalizującym się w leczeniu raka piersi. To kolejne
do osiągnięcia. Konkurencja ogromna. Dlatego skoncentrowałam wielkie wyzwanie dla mnie, bo w onkologii co miesiąc pojawiasię wtedy na intensywnej pracy. Miałam swoich pacjentów, dużo ją się jakieś nowości. By być na bieżąco z nowymi metodami
pisałam i publikowałam. Na Uniwersytecie Penn State w Pen- leczenia, nowymi lekami, trzeba nieustannie się dokształcać,
sylwanii starałam się spędzać jak najwięcej czasu z osobami uczestniczyć w sympozjach. Ale ja to lubię, to jest mój żywioł.
specjalizującymi się w transplantacji szpiku kości. Aby się uczyć,
wykorzystywałam każdą wolną chwilę. Współpracowałam z wie- □ Gdzie w Stanach odbywają się te najważniejsze dla Ciebie
loma profesorami. Wśród nich był prof. Witold Rybka, główny sympozja?
szef na transplantologii Uniwersytetu Penn State, z pochodzenia
Polak. To właśnie on został moim promotorem. Wiele się od ■ Największa konferencja, organizowana zawsze w grudniu
niego nauczyłam. On zawsze wierzył we mnie, że będę dobrym w San Antonio, to San Antonio Brest Conference. W czerwcu
lekarzem hematologiem-onkologiem.
odbywa się ASCO American Society of Clinical Oncology – olNa drugim i trzecim roku interny złożyłam aplikację o tak brzymie sympozjum organizowane w Chicago lub na Florydzie.
zwaną pozycję. Taka możliwość pojawia się tylko trzy razy To właśnie podczas tego sympozjum prezentowane są nowe
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sposoby leczenia, wynalazki, nowe leki. Po
nim organizowane są mniejsze konferencje.
Trzecie wielkie sympozjum to American Society of Hematology ASH – ono też odbywa się
w grudniu, zazwyczaj na Florydzie.
Chodzi o to, by nieustannie się uczyć,
wymieniać swoimi doświadczeniami.

bo w Arizonie istnieje dosyć duża Polonia.
W Pensylwanii tego mi brakowało.
□ Czy gdybyś dzisiaj miała zadecydować
o swojej przyszłości, to także wybrałabyś
studia medyczne?
■ Tak. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym
robić coś innego.

□ Jak wygląda Twój zwyczajny dzień
pracy?

Wydanie specjalne, Phoenix, Top Doctors, 2011

□ A jeśli chodzi o Szkołę Medyczną dla Ob■ Wstaję około 5.30–6 rano. Przed godziną
cokrajowców UJ CM?
7 wyjeżdżam z domu do szpitala, gdzie mam
10–15 pacjentów do konsultacji. Wcześniej
■ Wybrałabym tak samo. W tej Szkole zostajeździłam na takie konsultacje do dwóch
łam bardzo dobrze przygotowana do dalszego
szpitali, a w weekendy nawet do trzech. Teraz
rozwoju w moim zawodzie.
jeżdżę tylko do jednego. O godzinie 9 rano
zaczynam pracę w Klinice i pracuję tam do
□ Co w pracy jest dla Ciebie najważniejsze?
godziny 15–15.30. Później ponownie jadę
do szpitala, by zobaczyć moich pacjentów.
■ Moi pacjenci. To ludzie, którzy bardzo
Najczęściej około godziny 17 wracam jeszcze
cierpią, walczą z chorobami trudnymi do podo Kliniki, by dokończyć pracę papierkową,
konania. Patrzę codziennie, jak są niezwykle
na którą zawsze brakuje mi czasu. Aby być ze
dzielni. Jestem szczęśliwa, kiedy mogę im
wszystkim na bieżąco, powinnam posiedzieć
pomóc, kiedy kogoś mogę wyleczyć, chociaż
w Klinice do godziny 20, ale ponieważ chcę
wiem, że to zależy nie tylko ode mnie. Kiedy
codziennie widzieć się z dziećmi, to około gobadanie tomografem komputerowym wykadziny 18 wracam do domu, zabierając pracę ze
zuje, że u mojego pacjenta nie ma nawrotu
sobą. W domu pracuję jeszcze do godziny 22.
choroby, to mam wtedy dobry dzień. Dlatego
W ciągu tygodnia jestem do dyspozycji swoich Wycinek z gazety promującej najlepszych właśnie chcę się dalej rozwijać, dalej uczyć
lekarzy z Phoenix
pacjentów przez 24 godziny na dobę, bo oni
i pomagać ludziom, by tych dobrych dni,
telefonicznie mogą się ze mną konsultować także w nocy. I tak z moim udziałem, było jak najwięcej.
mija dzień za dniem. W weekendy mam dyżur co sześć tygodni.
W Arizonie czuję się szczęśliwa. Mam pracę, która jest moją □ Dziękuję za rozmowę.
pasją. Wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkamy w pięknym
domu. Mamy znajomych, wśród których jest sporo Polaków,
Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Jerzy Sawicz

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM od 1994 roku prowadzi studia medyczne na kierunku
lekarskim, a w roku akademickim 2010/2011 uruchomiono kierunek pięcioletnich studiów lekarsko-dentystycznych, kończący się nadaniem tytułu lekarza dentysty. Szkoła posiada od 1997 roku akredytację w zakresie nauczania medycyny na
kierunku lekarskim wydaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Ponadto, w 2007 roku
Szkoła uzyskała akredytację Medical Board of California w USA. Na jej podstawie absolwenci kierunku lekarskiego Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM mogą podejmować praktykę lekarską w stanie Kalifornia. Obecnie Szkoła kształci
600 studentów z ponad 20 krajów świata, a większość studentów pochodzi z Norwegii, USA i Kanady. Marka Szkoły jest
rozpoznawalna na świecie, co powoduje, że rokrocznie na studia aplikuje po kilku kandydatów na miejsce. Absolwenci
Szkoły są cenionymi lekarzami na różnych kontynentach, zdobywając zatrudnienie w prestiżowych klinikach i szpitalach.
Dzięki prowadzeniu kształcenia w języku angielskim rozwija się współpraca międzynarodowa pomiędzy UJ CM a licznymi uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych. Jej
efektem jest możliwość wyjazdu w ramach ostatniego roku studiów na szkolenie kliniczne nie tylko studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, ale również najlepszych polskich studentów
do znanych uczelni medycznych w USA, takich jak
University of California w Los Angeles, University
of California w San Diego, University of California
w Irvine, Loma Linda University, Rochester University School of Medicine and Dentistry oraz Cleveland Clinic i innych.

Anita Koszyk odbiera gratulacje
ALMA Collegium
MATER nr 150
od przedstawicieli władz
Medicum UJ;
aula Collegium Nowodworskiego, 2001
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OBÓZ DLA MŁODZIEŻY ZAGRANICZNEJ
Nowy element w ofercie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ

Uczestnicy obozu dla młodzieży „Lato Odkrywców”

ulicy. A w weekendy – cieszący się dużą
popularnością program turystyczno-krajoznawczy.
Przez niemal pół wieku Szkoła kierowała swoją ofertę wyłącznie do dorosłego
odbiorcy – dolna granica wieku wynosiła
18 lat. Lato 2012 przyniosło nowość: po
raz pierwszy przygotowany i zrealizowany został dwutygodniowy program dla
młodzieży w przedziale wiekowym od
trzynastego do siedemnastego roku życia.
Nazwano go Latem Odkrywców. – Pomysł
Ariel Zakrzewski

zczypta gramatyki, sporo nowego
słownictwa, wieczorne spotkania
z tradycjami i kulturą polską, w tle polonez
czy krakowiak, a wszystko to doprawione
informacjami na temat literatury, historii,
filmu i społeczeństwa polskiego. To niezawodny przepis na udane wakacje w Krakowie, których organizatorem już po raz
43. była tego roku Szkoła Języka i Kultury
Polskiej UJ. Niekończące się rozmowy
po polsku prowadziło przez sześć tygodni kilkuset studentów obcokrajowców
z 47 krajów świata. Wszystko pod okiem
wykwalifikowanej kadry, na kursach organizowanych na wszystkich poziomach
zaawansowania. Rytm dnia wyznaczały
kolejne punkty programu: rano lektoraty
w niewielkich grupach, po południu i wieczorem wykłady i warsztaty. Szkoła Języka
i Kultury Polskiej UJ nie jest jedynym
w Polsce organizatorem letnich kursów
języka polskiego dla obcokrajowców, ale
bez wątpienia jej oferta jest najbogatsza.
Studenci – jak co roku – mieli do wyboru
wykłady z gramatyki polskiej, literatury
i historii, sztuki i filmu, wiedzy o społeczeństwie i najnowszej historii Polski,
a także warsztaty: fonetyczne, aktorskie,
taneczne, kulinarne. Wreszcie spotkania
z polskimi tradycjami czy udział w projektach, których celem było posługiwanie się
językiem polskim w środowisku Polaków,
poza salą lekcyjną, nieraz dosłownie na
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zrodził się jakiś czas temu – mówi dyrektor Szkoły dr hab. Piotr Horbatowski. –
Podczas organizacji Szkoły Letniej docierały do nas sygnały, że kursami języka
polskiego zainteresowana jest również
młodzież z różnych krajów. Zdecydowaliśmy się na organizację obozu, licząc i na
to, że zainteresujemy tę grupę studiami na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowaliśmy więc program, który obejmował
nie tylko naukę języka i kultury polskiej,
ale pozwolił uczestnikom poznać i polubić
Uniwersytet Jagielloński.
Zainteresowanie ze strony młodzieży
przeszło oczekiwania organizatorów. Limit 40 miejsc został wyczerpany bardzo
szybko. Ostatecznie zakwalifikowano 45
osób. Wielu innych musi poczekać do
przyszłego roku.
Najwięcej zgłoszeń spłynęło z USA,
od Polonii amerykańskiej. Większość
z nich to osoby z dobrą lub bardzo dobrą
znajomością języka polskiego (najczęściej
tylko w mowie), wychowane w kontakcie
z polską tradycją i historią. Wielu przyjechało do Polski po raz pierwszy, chcąc
zrozumieć zachwyt swoich rodziców
naszym krajem. Zgłosiła się także liczna
Lektoraty odbywały się
w niewielkich grupach

magisterskich z zakresu nauczania języka
polskiego jako obcego
na Wydziale Polonistyki UJ, przygotowując program, zwracała
głównie uwagę na to,
aby proces nauczania,
kolejne projekty pomagały uczestnikom
w sprawnej komunikacji, a także uczyły
Podczas licznych wycieczek uczestnicy zwiedzali południową Polskę
praktycznego języka,
który pozwala załatwiać te cele, jakie przed sobą stawiają. Nie tej tradycji, zobaczenia miejsc związanych
zrezygnowano, oczywiście, z nauczania z papieżem Janem Pawłem II. Był też czas
gramatyki czy reguł ortograficznych, ale na naukę tradycyjnych polskich tańców,
wszystko to przygotowywało dopiero poznanie polskich tradycji, a także na filmy
uczących do kolejnego kroku, jakim była i dyskoteki. Na nudę nie było czasu!
Cieszą bardzo wysokie oceny, jarealizacja zadań i projektów, wpisujących
ich w naturalny kontekst sytuacyjny kie wystawili organizatorom uczestnicy
i zmuszających do kontaktu z rodzimymi w rozdanych im ankietach ewaluacyjnych.
użytkownikami języka. Chociażby na Kle- O swoim zadowoleniu mówili zresztą też
parzu, w czasie gry miejskiej, gdzie grupa głośno przed wyjazdem. Były nawet łzy
musiała dowiedzieć się, jak nazywają się i nadzieja na powrót za rok. Gdy zapytano
i ile kosztują polskie sezonowe warzywa uczestników o chęć ponownego przyjazdu
i owoce. Maria Rossi, siedemnastoletnia do Krakowa na obóz organizowany przez
uczestniczka obozu z New Jersey, tak UJ, zgłosili się niemal wszyscy. Jedynie
podsumowała krakowską metodę naucza- Kacper Turek z USA, z Kalifornii, skonnia języka: Jeżeli muszę już koniecznie statował ze smutkiem: Teraz mam 17 lat!
rozwiązywać trudne i nudne zadania Musicie zmienić kryteria przyjęć, żebym
gramatyczne, to dużo fajniej robić to na mógł w przyszłym roku wrócić! Będę mieć
ulicy, konsultować się z polskimi prze- 18 lat, ale chcę być właśnie na tym obozie,
chodniami. Wtedy nawet gramatyka staje dla nastolatków! Równie optymistyczne
się ekscytująca. Uczę się jej, a przy okazji jest i to, że na pytanie, czy uczestnicy polemogę zobaczyć, że Polacy są mili, otwarci ciliby obóz swoim koleżankom i kolegom,
wszyscy w ankietach odpowiedzieli, że
i pomocni. Super.
Ahmadowi z Egiptu bardzo podobał się absolutnie tak.
Taka reklama z pewnością przyda się
z kolei ogromny entuzjazm lektorek i ich
świetny kontakt z młodzieżą. Organizato- organizatorom, którzy w przyszłym roku
rzy świadomie wyłonili kadrę lektorską rozważają zorganizowanie dwóch turnuspośród świeżo upieczonych magistrów sów Lata Odkrywców, w lipcu, ale także
nauczania języka polskiego jako obce- w sierpniu. Ten drugi termin przeznaczony
go. Wszystkie lektorki, jeszcze w czasie będzie głównie dla młodzieży z Wielkiej
studiów, uczestniczyły w nowatorskim Brytanii i Niemiec, która w lipcu jeszcze się
projekcie „Teraz Polski”, w ramach uczy. Z tego powodu w tym roku nie zgłosił
którego pomagały młodym obcokrajow- się żaden uczestnik z tych krajów, choć
com uczącym się w polskich szkołach wielu wyrażało chęć przyjazdu w sierpniu.
w nadrobieniu braków językowych. Przed Z zainteresowaniem przyglądać się będzierozpoczęciem obozu miały więc już do- my temu, jak rozwijać się będzie ciekawa
świadczenie w nauczaniu i zrozumieniu inicjatywa Szkoły Języka i Kultury Polskiej
potrzeb i zainteresowań nastolatków UJ. Trzymamy zarazem kciuki, gdyż sukces
tego projektu to kolejna forma promocji
z różnych stron świata.
Lato Odkrywców to jednak nie tylko naszej Uczelni w świecie.
nauka. Niezwykle bogaty był też program
krajoznawczy i kulturalny. Uczestnicy mieli
Urszula Legawiec
kierownik obozu językowego
możliwość zobaczenia najpiękniejszych
Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ
terenów południowej Polski, dokładnego
lektor w Centrum Języka i Kultury Polskiej
zwiedzenia Krakowa i poznania jego bogaw Świecie UJ
Ariel Zakrzewski

grupa młodzieży zza wschodniej granicy
Polski, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Z Polską wiążą swoje nadzieje na przyszłość. Uczą się języka polskiego, żeby
studiować w Polsce, gdyż dyplom polskiej
uczelni zapewni im – jak twierdzą –
prestiż i kompetencje. Na liście uczestników byli także Austriacy, Francuzi,
Kanadyjczycy, a nawet Egipcjanin, który
tak mówi o sobie: Gdy ktoś mnie pyta, skąd
jestem – wyjaśniam, że z Polski.
– Jestem stuprocentową Polką – twierdzi roześmiana Małgosia Mazurek, która
16 lat temu urodziła się w USA i po raz
pierwszy była w Polsce trzy lata temu. Jej koleżanka z pokoju, Maria Błagowieszczeńska,
opowiada: Przyjechałam z Moskwy. Znalazłam informację o tym obozie podczas przeglądania strony internetowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Razem z mamą szukałyśmy
możliwości wyjazdu do Polski. Chciałabym
studiować tu, w Krakowie. Mam nadzieję, że
to zrealizuję w przyszłości.
Dla organizatorów najważniejsze było
pokazanie młodym gościom, że szacowna Alma Mater to nie tylko najstarsza
w Polsce i jedna z najstarszych uczelni
w Europie, to nie tylko wspaniałe i bogate dziedzińce i aule w Collegium Maius
i Collegium Novum, ale też niezwykle
nowoczesny, dynamicznie rozwijający się
uniwersytet, otwarty na najnowsze trendy
nauczania i nowoczesne, innowacyjne
technologie. Właśnie dlatego po inauguracji programu w Sali Senackiej Collegium
Novum, z udziałem prorektora UJ prof.
Andrzeja Mani, po zwiedzeniu auli Collegium Novum i muzeum uniwersyteckiego
w Collegium Maius młodzież pojechała
zobaczyć nowy kampus UJ, gdzie w nowoczesnych, multimedialnych salach odbyły
się pierwsze zajęcia lektoratowe. Uczelnia
zrobiła wrażenie na uczestnikach. Czternastoletnia Sara ze Szwajcarii powiedziała
po lekcjach swojej lektorce: Ale ten wasz
uniwersytet jest fajny. I stary, i nowoczesny. Chciałabym tutaj studiować!
Młodym ludziom podobał się też sposób uczenia. Dydaktyka to specjalność
krakowskiego ośrodka nauczania języka
polskiego jako obcego. Ośrodek ten przed
laty, jako pierwszy w Polsce, wprowadził
do nauczania metodę komunikacyjną. Teraz promuje z kolei podejście zadaniowo-projektowe. – To świetnie, że uczyliśmy się
języka nie tylko w klasie, nie tylko dla gramatyki – mówi Ania Belcmore z Kanady.
Koordynująca program językowy Barbara
Gwóźdź, tegoroczna absolwentka studiów
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NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE

Uroczysta inauguracja VII Międzynarodowej Szkoły Letniej „Nauczanie o Holokauście”. Przemawia prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. Obok: prof. Zdzisław Mach, dyrektor Instytutu Europeistyki
UJ, oraz konsul USA ds. prasy i kultury Benjamin Ousley-Naseman

pierwszej tego rodzaju instytucji w południowowschodniej części USA. Tess Wise
ma polskie korzenie, a jej pradziadek,
Avraham Zwi Perelmutter, w latach 20.
ubiegłego wieku był głównym rabinem
Warszawy i pierwszym żydowskim
posłem na Sejm Polski po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku. Tess Wise,
która w młodości sama ocalała z Holokaustu, jest ekspertem w dziedzinie
nauczania o Holokauście, członkiem
wielu organizacji zajmujących się upamiętnianiem i edukacją o Holokauście.
Na uroczystość inauguracji VII
Szkoły Letniej do zamku w Przegorzałach przybyło wielu znamienitych
gości, wśród nich konsulowie generalni Francji, Niemiec, Austrii oraz
konsul ds. prasy i kultury z Konsulatu
Generalnego USA, przedstawiciele
Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, Instytutu Historii
PAN, profesorowie i kadra naukowa
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, a także
przedstawiciele instytucji partnerskich
(m.in. Międzynarodowego Centrum
Ewelina Malik

dniach 2–8 lipca br. w zamku
w Przegorzałach zorganizowana
została VII Międzynarodowa Szkoła
Letnia „Nauczanie o Holokauście”. Jest
to projekt realizowany przez Centrum
Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Illinois Holocaust
Museum and Education Center, Skokie,
USA, we współpracy z Instytutem Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holokaustu
Yad Vashem w Jerozolimie, Żydowskim
Muzeum Galicja w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
Międzynarodowym Domem Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu.
Idea powołania cyklicznej Szkoły
Letniej dla polskich nauczycieli narodziła
się w 2005 roku, a już w następnym roku
odbyła się jej pierwsza edycja. Propozycję
zorganizowania takiego projektu wysunęła
w rozmowie z dr Jolantą Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu
UJ, Tess Wise – przewodnicząca zarządu
The Holocaust Memorial Resource and
Education Center of Central Florida,

Ewelina Malik
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Uczestnicy VII Międzynarodowej Szkoły Letniej
podczas warsztatów

Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu). Otwarcia
Szkoły Letniej dokonał prorektor UJ ds.
dydaktyki prof. Andrzej Mania, a przemówienia wygłosili dziekan Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych prof.
Bogdan Szlachta, Stefania Wilkiel z Departamentu Współpracy Międzynarodowej
MEN, a także konsul ds. prasy i kultury
z Konsulatu Generalnego USA Benjamin
Ousley-Naseman. Uczestników spotkania
powitali także przedstawiciele organizacji
partnerskich z USA, Izraela i Polski. Uroczystość otwarcia VII Szkoły Letniej zakończył wykład inauguracyjny Następstwa
Holokaustu dla świadomości społecznej
i tożsamości zbiorowej, wygłoszony przez
dyrektora Instytutu Europeistyki UJ prof.
Zdzisława Macha.
W tegorocznej edycji Szkoły Letniej
wzięło udział pięćdziesiąt pięć osób –
nauczycieli oraz działaczy organizacji
pozarządowych i instytucji kultury zajmujących się upowszechnianiem wiedzy
o Holokauście. Spotkanie w Krakowie

Ewelina Malik

Zwiedzanie ekspozycji w dawnej saunie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

było dla uczestników okazją do wymiany
doświadczeń w zakresie codziennej pracy
z uczniami, metod prowadzenia zajęć oraz
realizowanych projektów.
Program seminarium dał uczestnikom
możliwość poszerzenia wiedzy historycznej, zdobycia praktycznych umiejętności
i zapoznania się z nowymi metodami pracy
z młodzieżą. Międzynarodowy zespół wykładowców pozwolił spojrzeć na problem
nauczania o Holokauście z szerokiej perspektywy, odkryć inne niż polski punkty
widzenia. Uczestnicy mieli sposobność
poznać strategie nauczania stosowane przez
polskie i zagraniczne ośrodki zajmujące
się edukacją o Holokauście, jak Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Instytut Yad Vashem w Izraelu czy Illinois
Holocaust Museum and Educational Center
w Skokie, USA. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty poświęcone
sztuce, fotografii i komiksowi w aspekcie
wykorzystania różnych materiałów wizualnych podczas pracy z uczniami. W tym
miejscu należy wspomnieć o warsztatach
Noreen Brand z Illinois Holocaust Museum
and Educational Center w Skokie (Sztuka
wobec Holokaustu i ludobójstwa), Orit Margaliot z Instytutu Yad Vashem (Auschwitz
Album), a także o zajęciach prowadzonych
przez polskich specjalistów: dr. Piotra Tro-

jańskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego
(Komiks w nauczaniu o Holokauście) oraz
Roberta Szuchtę (Fotografia jako źródło
historyczne w nauczaniu o Holokauście).
PROWADZĄCY SĄ W PEŁNI ZAANGAŻOWANI W PROWADZENIE WYKŁADU I WARSZTATÓW, A ICH ENERGIA
UDZIELA SIĘ SŁUCHACZOM. CO WIĘCEJ, SĄ OTWARCI
NA DYSKUSJĘ I RÓŻNORODNE PYTANIA.
Wykłady podczas VII Międzynarodowej Szkoły Letniej poświęcone były szeroko pojętej tematyce Holokaustu. Profesor
Jonathan Webber, brytyjski antropolog
społeczny, obecnie wykładowca w Instytucie Europeistyki UJ, oraz prof. Andrzej
Żbikowski z Uniwersytetu Warszawskiego w swoich wystąpieniach przybliżyli
słuchaczom główne wydarzenia i pojęcia
z zakresu historii, religii i kultury Żydów.
Dwa wykłady prof. Michaela Berenbauma
z American Jewish University w Los Angeles pomogły usystematyzować wiedzę na
temat historii antysemityzmu oraz historii
Holokaustu. Kolejni prelegenci omawiali
poszczególne zagadnienia dotyczące Holokaustu i sytuacji ludności żydowskiej na
okupowanych ziemiach polskich. Profesor
Feliks Tych, wieloletni dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, poruszył
tematykę relacji polsko-żydowskich w wykładzie Ratujący Żydów i Sprawiedliwi,
dr Dariusz Libionka z Instytutu Filozofii

i Socjologii PAN rozważał postawę władz
Kościoła katolickiego wobec Holokaustu.
Z dużym zainteresowaniem uczestników
spotkało się wystąpienie prof. Jana Tomasza Grossa z Uniwersytetu w Princeton Na
obrzeżach Holokaustu: osobisty komentarz,
po którym rozgorzała ożywiona dyskusja.
Wśród poruszanych tematów nie zabrakło
także tych związanych z historią powojenną, by wspomnieć niezwykle ciekawy
wykład prof. Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza, przewodniczącego Rady Programowej Centrum Badań Holokaustu UJ,
poświęcony wydarzeniom Marca 1968 roku
w Polsce. Profesor Marek Kucia, dyrektor
Instytutu Socjologii UJ, w swoim wykładzie zajął się społeczną percepcją Holokaustu, Auschwitz oraz Żydów w świetle badań
socjologicznych. Po każdym z wykładów
uczestnicy mieli możliwość zadawania
pytań dotyczących kwestii szczególnie dla
nich interesujących.
WYKŁADY UNAOCZNIŁY MI ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY
PRZESZŁOŚCIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ, POKAZAŁY,
JAK WYCHODZĄC OD ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNYCH,
ROZPOCZĄĆ Z UCZNIAMI ROZMOWĘ O TYM, CO BYŁO
I UKSZTAŁTOWAŁO NAS JAKO SPOŁECZEŃSTWO,
WPŁYNĘŁO NA NASZĄ KULTURĘ.
Uzupełnieniem codziennych zajęć
były sesje filmowe przygotowane i prowadzone przez dr. Bartosza Kwiecińskiego
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Ewelina Malik

Uczestnicy VII Międzynarodowej Szkoły Letniej przed budynkiem Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

z Centrum Badań Holokaustu UJ, podczas
których prezentowane były filmy fabularne
(Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego) i dokumentalne (Niedokończony
film Yael Hersonski i Więźniarka pamięci
Howarda Reicha).
NIE MOŻNA [...] ZAPOMNIEĆ, ŻE WSPÓŁCZESNA
KULTURA – ZWŁASZCZA DLA MŁODEGO POKOLENIA
– TO KULTURA OBRAZKOWA, DLATEGO WYKŁAD
DOTYCZĄCY HOLOKAUSTU W POLSKIM KINIE BYŁ
– DLA MNIE – NIEZWYKLE CENNY.
Oprócz wykładów i warsztatów, w programie uwzględniono także zwiedzanie
Żydowskiego Muzeum Galicja, krakowskiego Kazimierza oraz terenu byłego
getta w Podgórzu. W Muzeum Galicja
odbyło się spotkanie z Emanuelem Elbingerem – ocalonym z Holokaustu, który
pomimo wieku i traumatycznych przeżyć
w dzieciństwie zaskakiwał doskonałą kondycją i poczuciem humoru. Uczestników,
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w przeważającej większości nauczycieli,
rozbawił wyznaniem, że nie zdecydował
się na studiowanie fizyki, ponieważ... nie
chciał zostać nauczycielem. Na zakończenie swojego wystąpienia zaśpiewał
piosenki w języku jidysz.
Jeden dzień w programie seminarium poświęcono na wyjazd studyjny
do Oświęcimia. Wizyta obejmowała
zwiedzanie byłego nazistowskiego obozu
Auschwitz-Birkenau, a także zapoznanie
się z działalnością i ofertą edukacyjną
Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
Ostatnim punktem wizyty w Oświęcimiu
było spotkanie w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu, podczas którego dr Artur
Szyndler opowiedział o powstaniu Centrum i realizowanych projektach, mających na celu przywrócenie zapomnianej
przedwojennej historii społeczności żydowskiej w Oświęcimiu.

Realizowany już po raz siódmy projekt
Szkoła Letnia „Nauczanie o Holokauście”
nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony uczestników. Kolejne
edycje seminarium pokazują, jak ważną
rolę pełni ono w kształtowaniu polskich
standardów nauczania i upowszechniania
wiedzy o tym tragicznym momencie w historii XX wieku. Od kilku lat w Polsce
można obserwować wzrost zainteresowania
badaniem Holokaustu, powstają instytucje
naukowe i jednostki akademickie zajmujące
się tą tematyką. Działalność Centrum Badań Holokaustu UJ oraz instytucji partnerskich współorganizujących Letnią Szkołę
pozwala przekazywać tę wiedzę szerszemu
gronu odbiorców.

Aleksandra Kalisz

studentka studiów II stopnia wiedzy o Holokauście
i totalitaryzmach, Instytut Europeistyki UJ

Cytowane wypowiedzi uczestników pochodzą z anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

LETNIA SZKOŁA WYSZEHRADZKA

Uczestnicy Letniej Szkoły Wyszehradzkiej podczas uroczystej inauguracji

z powstaniem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W założeniach
twórców oraz pomysłodawców Letnia
Szkoła miała rozwinąć działania regionu
V4, skupić się na jego atutach, ale i otwoPaweł Mazur

lipcu w krakowskiej Willi Decjusza po raz jedenasty odbyła się
Letnia Szkoła Wyszehradzka – wyjątkowy program edukacyjny dla studentów
i doktorantów ze środkowej i wschodniej
Europy. Ponad 45 uczestników z 12 państw
pod okiem międzynarodowych ekspertów
z dziedziny polityki, ekonomii, spraw
społecznych oraz stosunków międzynarodowych przez dwa tygodnie zgłębiało
wiedzę na temat aktualnych problemów
oraz wyzwań regionu. – Letnia Szkoła
Wyszehradzka to istny fenomen. Dla
większości osób początkową motywacją
do udziału jest szeroka – europejska czy
nawet globalna, perspektywa prezentowana w ramach zajęć. Tymczasem po dwóch
tygodniach absolwenci mówią o odkryciu Europy Środkowej, o odkrywaniu
bliskich sąsiadów, tego, co wspólne, są
zaciekawieni tym, co różne, nowe – mówi
koordynatorka projektu Anna Kowalska.
Składający się z ponad 40 godzin wykładów i warsztatów program stanowi więc
nie tylko forum wymiany wiedzy i myśli,
lecz również przestrzeń dialogu między
przedstawicielami różnych kultur.
Program realizowany jest corocznie
od 2002 roku. Jego początki zbiegają się

Paweł Mazur

W

Wykłady wzbudzały żywe dyskusje uczestników

rzyć się na sąsiadujące kraje. W realizacji
tego zadania Willę Decjusza wspierają
międzynarodowi partnerzy: Fundacja
Cracovia Express z Budapesztu, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych z Pragi,
Centrum Badań Etniczności i Kultury
z Bratysławy oraz Instytut EuroRegio
Ukraine z Kijowa.
W programie mogą wziąć udział nie
tylko studenci i doktoranci, Szkoła jest
otwarta również na innych młodych zainteresowanych tematyką regionu: nauczycieli, dziennikarzy, badaczy, przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Głównym
kryterium wyboru uczestników jest ich
motywacja i dotychczasowa aktywność
wykraczająca poza standardowy program
studiów. Uczestnicy wyłonieni zostają
na podstawie nadesłanych CV, listów
motywacyjnych i referencyjnych spośród
obywateli krajów Grupy Wyszehradzkiej
(dla nich zarezerwowane jest po osiem
miejsc) oraz spoza V4 – łącznie 50 osób.
– Program jest na tyle interdyscyplinarny,
że o przyjęcie starają się osoby z bardzo
różnych specjalności, głównie nauk społecznych i humanistycznych, takich jak
politologia, stosunki międzynarodowe,

ALMA MATER nr 150

75

Warsztaty integracyjne w małych grupach

kulturoznawstwo, ekonomia, filologie,
historia – zaznacza Anna Kowalska. Do
tej pory w programie wzięło udział ponad
500 uczestników nie tylko z Polski, ale
także ze Słowacji, Czech, Węgier. Spoza
grupy V4 najliczniej reprezentowane są
Ukraina, Białoruś i Rosja, zdarzały się
również pojedyncze osoby z Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Litwy, Rumunii, Serbii,
Słowenii, Macedonii, Niemiec i Francji.
Tegoroczna edycja, zorganizowana
w dniach 1–14 lipca, cieszyła się sporym
zainteresowaniem – do organizatorów
napłynęło ponad 200 zgłoszeń z 20 krajów. W programie znalazły się tematy
dotyczące najbardziej aktualnych wyzwań
społecznych, politycznych i ekonomicznych poszczególnych krajów Europy
oraz Grupy Wyszehradzkiej, między
innymi kwestie nasilających się zjawisk
korupcji, radykalizacji życia społecznego,
perspektyw i priorytetów współpracy wyszehradzkiej. Nie zabrakło też problemów
globalnych, dotyczących kryzysu w strefie
euro i jego konsekwencji dla rozwoju regionalnego, kwestii ekologii w stosunkach
międzynarodowych, kształtowania się
społeczeństw wielokulturowych i związanych z tym kwestii tożsamości i odrębności kulturowej, a także roli mediów we
współczesnym świecie.
Wśród tegorocznych ekspertów znaleźli się, między innymi, były minister
spraw zagranicznych Ukrainy Borys
Tarasiuk, ambasadorka republiki Słowacji w Polsce do 2005 roku Magdalena
Vášáryova, podsekretarz stanu w MSZ
Maciej Szpunar, doradca ds. kultury
i prasy ambasady węgierskiej Atilla Szalai
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i wielu innych. Jednym z najlepiej zapamiętanych wykładowców był słowacki
socjolog Michal Vašečka, który w swoim
przemówieniu skupił się na kondycji
liberalnej demokracji. Temat wywołał
żywą dyskusję o efektywności oraz alternatywach dla funkcjonującego systemu.
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych
okazał się natomiast wykład Martina
Ehla (dziennikarz pisma „Hospodářské
Noviny”) dotyczący korupcji. Gorące
dyskusje prelegent wywołał już na samym
początku, pytając słuchaczy,
co dla nich oznacza korupcja
– okazało się, że problem
ten jest różnie postrzegany
w różnych częściach Europy.
Omawiane przykłady pokazały, że zjawisko korupcji
na wysokich szczeblach jest
niejednokrotnie trudne do
rozpoznania.
Letnia Szkoła to nie tylko
wykłady, w programie znalazły się również warsztaty
coachingowe i fotograficzne,
wizyta studyjna w Małopolsce, koncerty oraz wystawy.
Letnia Szkoła to również
integracja, budowanie więzi
i przyjacielskich kontaktów między uczestnikami,
a w efekcie likwidacja stereotypów i uprzedzeń. Niejednokrotnie stanowi również początek kariery naukowej, wyznaczając kierunek dalszych
zainteresowań. – Śledzimy
losy naszych studentów. Są
osoby, które w dalszych stop-

niach kariery akademickiej wybrały tematy
związane z Europą Środkową czy Grupą
Wyszehradzką. Wiele osób związało się
z dyplomacją i sprawami międzynarodowymi, nasi absolwenci pracują w Brukseli –
w Parlamencie Europejskim, Komisji
Europejskiej. Wiele z tych osób pozostaje
z nami w żywym kontakcie, współpracując
przy Szkole oraz inicjując nowe przedsięwzięcia – podkreśla Anna Kowalska.
Program Willi Decjusza od lat cieszy
się uznaniem i szacunkiem zarówno w środowisku akademickim, jak i krajach Grupy
Wyszehradzkiej oraz w ich oficjalnych
strukturach. Nie bez powodu stanowi on
jeden z flagowych programów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Dowodem uznania dla dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia oraz jego
wkładu w promocję partnerstwa regionalnego jest przyznana w tym roku
Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka – najbardziej prestiżowe wyróżnienie
w Europie Środkowej.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji na 12. edycję
Letniej Szkoły. Rekrutacja rozpocznie się
w marcu 2013 roku.

Stefania Hrycyk
specjalista ds. PR
Stowarzyszenia Willa Decjusza

SZKOŁA LIDERÓW POLONIJNYCH
ychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom młodej generacji
Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, Biuro Pełnomocnika Rektora UJ ds.
współpracy z Polskim Uniwersytetem na
Obczyźnie z siedzibą w Londynie zorganizowało, w ramach realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP projektu „Polski Ośrodek Naukowy
UJ w Londynie”, w dniach 13–22 lipca br.
Letnie Seminarium Jagiellońskie – Szkołę
Liderów Polonijnych. W dziesięciodniowym programie wzięło udział 15 osób,
rekrutujących się głównie spośród absolwentów pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu polsko-brytyjskiego
partnerstwa strategicznego w UE i NATO,
oferowanych przez UJ w Londynie.
Szkoła Letnia, w założeniu pomysłodawców i organizatorów, miała być
kontynuacją działalności edukacyjnej
i formacyjnej, podjętej przez naszą Uczelnię wśród Polaków osiadłych w Wielkiej
Brytanii. Głównym celem Szkoły było
zainspirowanie przedstawicieli młodej
Polonii do aktywnego rozwoju i promowania osiągnięć polskiej nauki na Wyspach,
a także przekazanie gruntownej wiedzy
o współczesnej Polsce. Program seminarium, na który składały się, między innymi,
wykłady wybitnych polskich i brytyjskich
uczonych, debaty z przedstawicielami
głównych ośrodków opiniotwórczych, wizyty w ministerstwach i najważniejszych
urzędach państwa, warsztaty poświęcone

Jerzy Sawicz

W

Otwarcie Szkoły Liderów Polonijnych odbyło się w Stubie Communis

przywództwu, realizowany był w Krakowie, Zakopanem i Warszawie.
Szczególne znaczenie symboliczne
miało zorganizowanie uroczystości otwarcia Szkoły Letniej w Stubie Communis
Collegium Maius, będącej na przestrzeni
wieków nie tylko jadalnią profesorów
i studentów, ale przede wszystkim miejscem zebrań całej wspólnoty akademickiej.
Inauguracja seminarium w „izbie wspólnej” podkreślała jedność krakowskiej
Almae Matris z jej studentami i absolwentami bez względu na miejsce odbywania
czy ukończenia studiów – w Krakowie,
a od niedawna również w Londynie.

W opinii samych uczestników seminarium
pozwoliło im spojrzeć na swoją sytuację
Polaka-emigranta z nowej, ciekawszej
perspektywy. W miejsce ukutej przez
demografów kategorii „straconego pokolenia” Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie otwiera przed nimi szansę stania
się generacją Polaków „pozyskanych” do
ambasadorowania Polsce i polskiej nauce.

Małgorzata Stefanowicz

członek zespołu pełnomocnika rektora UJ
ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem
na Obczyźnie z siedzibą w Londynie

NOWE MIĘDZYUCZELNIANE STUDIA NA KIERUNKU WETERYNARIA
W ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, powołanego w czerwcu 2011 roku przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy, powstały międzyuczelniane studia na kierunku weterynaria. W pierwszym
naborze w 2012 roku przyjętych zostało 60 osób. Studia będą trwać 11 semestrów, a absolwenci uzyskają równocześnie dyplomy UJ i UR. Przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, histologia czy farmacja, będą prowadzone przez
wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu profesorów z weterynarii. Wykładowcy z UR poprowadzą
zajęcia dotyczące biologii zwierząt. Oprócz zajęć ze studentami połączony zespół będzie prowadzić badania bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zajmować się innowacyjnymi projektami z zakresu medycyny
i weterynarii.
Odpowiednie zaplecze naukowo-dydaktyczne zapewni kilka instytucji. Kierownikiem kierunku weterynaria jest dr hab.
Tadeusz Wijaszka, profesor UR. Warto podkreślić, że Kraków jest jedynym w południowej Polsce ośrodkiem akademickim kształcącym lekarzy weterynarii.
Więcej informacji na temat nowych studiów weterynaryjnych można znaleźć na stronie Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej – wet.ur.krakow.pl
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PRACE JANKIELA ADLERA
DLA KRAKOWA I TORUNIA
W

maju 2012 roku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
otrzymały w darze po dziesięć rysunków Jankiela Adlera – jednego
z najwybitniejszych artystów polskich
z pierwszej połowy XX wieku. Darczyńcą jest David Aukin – prawnik,
reżyser, producent teatralny i filmowy.
Jego produkcje nominowane były do
Oscara, między innymi Szaleństwo
Króla Jerzego oraz Sekrety i kłamstwa,
które zdobyły Złotą Palmę na Festiwalu
Filmowym w Cannes.
Kolekcję obrazów i rysunków Adlera odziedziczył Aukin po ojcu, który
był prawnikiem i przyjacielem malarza. Również córka malarza przekazała
mu pokaźną część prac swego ojca. Ze
względu na wartość spuścizny, a także
przez wzgląd na przyjaźń, jaka łączyła
artystę z rodziną Dawida Aukina, zobowiązał się on propagować sztukę Adlera

i znaczną część jego dorobku przekazał
do wielkich muzeów w Wielkiej Brytanii, takich jak Modern Tate czy British
Museum, a także do muzeów w Stanach
Zjednoczonych, Francji i w Niemczech.
Jankiel Adler urodził się w 1895 roku
w Tuszynie, zmarł w Whitley Cottage pod
Londynem. Był żydowskim malarzem,
grafikiem i poetą polskiego pochodzenia
(do końca życia zachował polskie obywatelstwo). Był typem kosmopolity, kształcił się w wielu miejscach w Europie.
W roku 1937 osiadł we Francji. W tym
samym roku jego cztery obrazy były
eksponowane na cieszącej się złą sławą
wystawie Entartete Kunst w Monachium.
W roku 1940 zgłosił się na ochotnika do
formowanej we Francji armii polskiej.
Wraz z nią został w czerwcu 1940 roku
ewakuowany do Szkocji. W styczniu roku
następnego, ze względu na stan zdrowia,
został zdemobilizowany. Do śmierci
mieszkał w Anglii.

Jankiel Adler, Odpoczynek
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Jankiel Adler, Kobieta z profilu

Sztuka Adlera przeszła transformację
od postawy ekspresjonistycznej, poprzez
kubizm i konstruktywizm, przestylizowane kompozycje figuralne, w których
nie rezygnował z narracyjnych wątków
(powracającym motywem były epizody
z życia wschodnioeuropejskich Żydów),
po abstrakcyjne uogólnianie formy. Podejmował też eksperymenty w zakresie
techniki malarskiej, mieszając farby z piaskiem, solą, woskiem, gipsem i wapnem;
obok farb olejnych stosował temperę.
David Aukin, decydując się na darowiznę do Polski, przypomniał wielokrotnie
powtarzane przez malarza życzenie, aby
jego prace znalazły się w Polsce. Dlatego też, za namową polskich przyjaciół
w Londynie, nawiązał kontakt z Archiwum
Emigracji i Muzeum Uniwersyteckim
w Toruniu, prosząc o wskazanie dwóch
muzeów, którym mógłby podarować
część kolekcji. Muzeum Uniwersyteckie
w Toruniu porozumiało się z Muzeum
UJ, a następnie zaproponowało darczyńcy
dwie bliźniacze instytucje jako miejsce
złożenia prac Adlera. W maju, na zaproszenie Aukina, wybrali się do Londynu dr
Anna Jasińska (MUJ) oraz prof. Jan W.
Sienkiewicz i dr Mirosław A. Supruniuk
(MUMK), by ustalić szczegóły umowy.
Wielkim zaskoczeniem była nie tylko
ogromna serdeczność, ale również możność otrzymania w darze jeszcze przed
podpisaniem umowy dwudziestu (po
dziesięć dla każdej instytucji) rysunków
Adlera. Rysunki te, z pomocą Ambasady

RP w Londynie, trafiły już do Polski. Obie
instytucje w 2013 roku zamierzają przygotować niewielką wystawę prezentującą
podarowane prace. Rysunki te są zwiastunem dalszego przekazu, który powinien
mieć miejsce w niedalekiej przyszłości.
Współpraca Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu, rozpoczęta nie tak dawno
(w toruńskim muzeum była pokazywana,
między innymi, wystawa fotografii Czesława Miłosza, wzbogacona przez posiadane
przez tę placówkę autografy poety) – owocuje kolejnym osiągnięciem w postaci
przekazanych rysunków. Krótka historia
toruńskiego muzeum, ale jakże ciekawa,
pokazuje, jak w krótkim czasie muzeum
to zdołało pozyskać interesujące zbiory.
Oprócz roli opiekuna tradycji i symboli
Uniwersytetu, która jest wspólna dla
wszystkich muzeów uniwersyteckich, tym,
co wyróżnia muzeum toruńskie, jest gromadzenie dokumentów oraz prac polskich
artystów pracujących na emigracji. Wśród

Jankiel Adler, Abstrakcja

zgromadzonych dzieł do najważniejszych
należą przekazy Maryli Żuławskiej –
obrazów jej męża Marka Żuławskiego,
Haliny Oberländer – prac jej męża Marka
Oberländera, oraz zdeponowanie przez
Linę i Bolesława Nawrockich kolekcji

dzieł Meli Muter. Być może kolejnym
efektem naszej współpracy stanie się
wystawa prac tej znakomitej malarki
w murach Collegium Maius.

Anna Jasińska

kierownik Działu Sztuki Muzeum UJ

WALKA Z CUDAMI
W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Ź

ródła do historii XX wieku umożliwiają
podejmowanie zakrojonych na szeroką
skalę badań nie tylko nad historią polityczną, ale także mentalnością poszczególnych
grup społecznych. Jeszcze ciekawszą wydaje się być perspektywa badań styku tych
dwu płaszczyzn, zwłaszcza w PRL, w której władza polityczna starała się programowo na mentalność wpływać, zmieniając ją
według ściśle określonych założeń.
Jednym z interesujących przykładów
tego typu działań jest walka z wiarą w cuda
w czasie rządów Władysława Gomułki.
Analiza konkretnych przypadków tej
walki pokazuje, jak pojęcia tworzone przez
ideologię transponowane były w rzeczywistość i jak w niej funkcjonowały. Jak
w wierzenia i postrzeganie świata, między
innymi, małopolskiej wsi wkraczał światopogląd materialistyczny.

Mogłoby się wydawać, że walka z cudami była elementem dechrystianizacji,
a ta z kolei elementem materializacji rzeczywistości. Jednak w próbie zwalczania
cudów nie jest to jednoznaczne. Zdarza
się bowiem, że do walki z wiarą w cuda
władza próbuje zaangażować Kościół.
Odpowiedzi na pytanie o przyczynę tego
zjawiska należy szukać w samej definicji
cudu, która jest różna w zależności od
tego, kto na niego patrzy. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na trzy perspektywy
postrzegania cudu: teologiczną, ludową
oraz perspektywę władzy. Są bowiem
przedstawiciele duchowieństwa Kościoła
rzymskokatolickiego, dla których cud jest
obiektem badań, rozważań teoretycznych,
analiz, ale i wiary; są ludzie, którzy dane
zjawisko uważają za cud, oraz ci, którzy
starają się je zracjonalizować, ze wzglę-

dów ideologicznych nie mogą bowiem
przyjąć jego ponadmaterialnej przyczyny.
W Kościele ujęcie i postrzeganie
funkcji cudu ewoluowało od czasów
starożytnych, od św. Augustyna, przez
św. Tomasza, uważanego za drugiego
z twórców klasycznej koncepcji cudu, aż
po koncepcję znakową Romano Gaurdiniego, zaakcentowaną na II soborze
watykańskim.
Święty Tomasz definiował cud jako
fakt, który przekracza siły całej natury
stworzonej, a zatem jego sprawcą jest Bóg.
U św. Tomasza jednak – jak pisze ksiądz
prof. Andrzej Anderwald – nie każdy
fenomen przyrody zostaje określony jako
cud – musi występować w nim bowiem
transcendencja przyczyny sprawczej.
Nie bez powodu analizowana jest tu
definicja Tomaszowa, choć teologia fun-
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nie jest cud, jak u Ludwiga Feuerbacha, wytworem
wyobraźni, urojeniem – jest
natomiast efektem ludzkich
starań. To poszczególni ludzie „inspirują” lub „organizują” cud, by później
„wyzyskać” go do swoich
celów.
Zebrawszy definicje pojęcia cudu w trzy ważne dla
tematu grupy, należy przyjrzeć się wybranym przypadkom zrelacjonowanym
przez osoby, które z wiarą
w cuda walczyły. Pierwszy
dokument, sprawozdanie
referatu ds. bezpieczeństwa
Komendy Powiatowej MO
w Chrzanowie z 1958 roku,
w interesującym nas fragmencie zaczyna się od zdania: Pokrótce należy wspomnieć również o zaistniałym
cudzie w miejscowości ChełWidok z wnętrza kościoła na drogę w Piotrkowicach
mek, który miał przebieg
następujący. [...] Ze szkoły
damentalna XX wieku wyszła poza nią. podstawowej w Chełmku rozeszła się
Właśnie tego, o czym mówi św. Tomasz, wieść, że na szybie okna szkolnego n.n.
obawiały się władze i funkcjonariusze kobieta zobaczyła matkę Boską z dzieciątSłużby Bezpieczeństwa w komunistycz- kiem [...]. Zaraz też miejscowe dewotki
nej Polsce. Dla św. Tomasza cud jest tak oraz wierzący z Chełmka i okolicznych
silnym dowodem, że zmusza do uznania wiosek zaczęli napływać w celu obejrzenia
przedmiotu wiary dotąd niewierzących, rzekomego cudu.
Tu następuje pewna nieścisłość – skoro
a wierzącym daje pewność jej racjonalcud zaistniał, dlaczego jest rzekomy? Słowo
ności.
Ludowe postrzeganie cudu, choć „rzekomo” jest w omawianym okresie jednieoparte na subtelnych rozważaniach nym z najbardziej popularnych sposobów
teologicznych, nie jest dalekie od chrze- na podkreślenie, że przedstawiciele aparatu
ścijańskich źródeł. Także tu nie wszystkie władzy odmawiają czemuś prawa do istzjawiska nadprzyrodzone są traktowane nienia. Najwyższy stopień tej dezaprobaty
jak pochodzące od Boga – jak cud. Mamy w sferze językowej możemy zauważyć
przecież w polskiej kulturze ludowej tego w tym oto passusie z marca 1956 roku,
okresu wiele innych sposobów na ich opisującym rekolekcje głoszone w kościele
wytłumaczenie. Wiara w świat duchów Księży Misjonarzy w Tarnowie: ks. Nagy
i w magię powoduje, że niektóre wydarze- Stanisław [...] w pierwszym temacie o bogu
nia tam właśnie znajdują swoje miejsce. twierdzi, że szczęściem na ziemi nie jest [...]
Cud wydaje się być zaś ściśle związany pracować przy swoim warsztacie pracy, aby
zdobyć awans społeczny, ale szczęściem na
ze sferą pojęć chrześcijańskich.
Inaczej jednak cud postrzegany jest ziemi jest rzekomo „bóg”. Twierdzi dalej,
niczym jest być urzędnikiem, dyrektorem
przez aparat komunistyczny.
Czym dla przedstawicieli tej grupy fabryki, szefem biura, że to nie wszystko
jest więc cud? Z jednej strony – niczym, na ziemi, najważniejszą rzeczą na ziemi to
czymś, co nie istnieje. Z drugiej strony, rzekomo „bóg”.
Pojawia się tu potrójne zaprzeczenie:
jest zagrożeniem, a więc musi przybierać
realne kształty zdarzenia, które wykracza słowo „rzekomo”, cudzysłów i słowo bóg
poza codzienność. Jednak, jak wynika napisane małą literą.
Warto jednak przyjrzeć się jeszcze
z analizowanych przypadków, w oczach
przedstawicieli aparatu komunistycznego sprawozdaniu z Chełmka z 1958 roku.
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I tak w dn. 8 IX 58 r. w godz. wieczornych
przybyło ponad 1000 osób, by wpatrywać
się w cud. W następnych dniach [...] napływało coraz to więcej ludzi [...]. W związku
z powyższym zdecydowano się na użycie sił
mundurowej milicji w celu rozpędzenia,
co udało się bez większych incydentów.
W czasie tej akcji zostały zatrzymane
33 osoby, które czyniły opór i nie chciały
odejść. [...] z uzyskanych informacji wynika, że rzekomy cud mógł zainspirować
ksiądz wikary z Chełmka Masny Tadeusz,
który w dniu 8 IX 1958 r. prowadził dwie
godziny zajęć religijnych w klasie III-ciej,
na szybie której miał zaistnieć rzekomy
cud. Z innych danych wynika, że cud zainspirować miała nauczycielka tamtejszej
klasy.
Co znaczy „zainspirować rzekomy
cud”? Łacińskie inspiro to tchnąć, zapalać,
pobudzać. Jasnym jest, że funkcjonariusze
negujący możliwość zaistnienia cudu
w rozumieniu tak teologii fundamentalnej,
jak i wierzeń ludowych, nie biorą pod uwagę wywołania przez człowieka zjawiska
cudownego. Skoro jednak cudów nie ma –
co robi człowiek, który „inspiruje” czy
„organizuje” cud?
Podejmuje działania, których skutki
mają być przez innych odczytane jako
cud, oszukuje – taka nasuwa się odpowiedź. Ale, co ciekawe, nie znajdziemy
jej wypowiedzianej ekspressis verbis
w analizowanych tekstach.
Jak więc walczy się z czymś, czego nie
ma, a co wywołuje poruszenie? W Chełmku nastąpiło rozwiązanie siłowe. Sprowadzenie kompanii milicji, blokada dróg
prowadzących do szkoły, interwencja,
zatrzymania za „urządzanie burd w miejscu cudu”. Rozmowy z kurią i rozważanie
wykorzystania miejscowego proboszcza
dla wyciszenia sytuacji.
O ile powyżej opisywany przypadek
ludność postrzega jako cud, o tyle następny
tekst nie pozostawia wątpliwości, że choć
opisywane zjawisko budzi zaciekawienie, cudem przez mieszkańców nie jest
nazywane. Mimo to podjęte zostają przez
władze działania zmierzające do jego zracjonalizowania, by nie dać w przyszłości
powodu do [...] zorganizowania „cudu”.
W sprawozdaniu opisującym to zdarzenie czytamy: W dniu 5 XII 1960 r. uzyskano
informację świadczącą o tym, że [...] schodzą się mieszkańcy Piotrkowic i sąsiednich
wsi w celu obserwowania ognistego światełka, mającego się ukazywać w pobliżu
zabudowań ob. Biga Jana, w związku z tym

przeprowadzono rozmowę z ob. Biga i kilkoma innymi mieszkańcami [...].
Mechanizm wygląda więc następująco:
pewne niecodzienne zdarzenie wzbudza
zainteresowanie okolicznej ludności,
przyciągając ją do konkretnego miejsca.
To zachowanie, postrzegane jako niebezpieczne, budzi obawę władz, powodując
podjęcie konkretnych działań – pierwszym
krokiem są „rozmowy”.
W dalszej części dokumentu autor
zapisał: Wszystko to miało charakter
religijny i część ludzi traktowała to jako
zjawianie się duchów. Jednak przez cały
czas nikt nie użył określenia, jakoby miał
to być „cud”. [...] Kiedy [...] proboszcz
parafii ks. Duda Jan z ambony powiedział
wiernym, by w zjawisku tym nie dopatrywali się działalności siły nadprzyrodzonej,
sprawa ta straciła na atrakcyjności i po
tej wypowiedzi księdza i naszej rozmowie
z Bigą nikt z obecnych światełka więcej
nie widział. Według oświadczenia ob. Bigi
Jana, światełka w tym miejscu obserwował

jeszcze przed II wojną światową jego teść.
Już wtedy wyciągnął on wniosek, że mogą
to być wydzielające się z ziemi gazy świetlne. Stanowisko to wydaje się być słuszne,
ponieważ jest to teren podmokły i, jak zaobserwowano, na wodzie są widoczne tłuste
plamy. By nie dać w przyszłości powodu
do wykorzystania elementom klerykalnym
tego faktu do zorganizowania „cudu” lub
innego zjawiska, które mogliby potraktować
jako nadprzyrodzone, tutejszy Referat [SB]
przedłożył wniosek o powołanie komisji,
która dałaby autorytatywną ocenę co od
właściwości tamtejszego terenu i możliwości wydzielania się gazów.
Warto zwrócić uwagę, że paradoksalnie
Służba Bezpieczeństwa proponuje tę samą
drogę, którą idzie Kościół w celu zweryfikowania cudu: powołują komisję do zbadania zaistniałego zjawiska. W tym wypadku
jej celem jest pokazanie, że występujący
efekt da się wytłumaczyć prawami przyrody – da się go zracjonalizować, udowodnić
jego materialistyczne pochodzenie.

Jak możemy zauważyć, władze komunistyczne walczą z każdym zjawiskiem
wykraczającym poza materialną codzienność, co więcej – starają się w tej walce
wykorzystać księży. Walka ta nie zawsze
jest walką siłową. Zaczyna się na poziomie
sfery językowej i tam też – w raportach
i sprawozdaniach, się kończy. Pomiędzy
jest ciąg działań zmierzających do racjonalizacji lub zdezawuowania danego
zjawiska. W końcu środkiem ostatecznym
są aresztowania i interwencja milicji.
Wszystko w obawie, by „cud nie został
wyzyskany”, by nie dał argumentu wierze.

Dominika Jasiak
doktorantka w Instytucie Historii UJ

Niniejszy artykuł jest skróconą wersją referatu wygłoszonego podczas
spotkania VII Salonu Naukowego
Towarzystwa Doktorantów UJ.

NIEZNANA UCZONA ŚWIATOWEJ SŁAWY
W

świecie nauki polskiej Maria Antonina Czaplicka – geograf, etnograf,
antropolog, profesor Oksfordu, jest prawie
nieznana. W nauce brytyjskiej – zapomniana. Kim była polska uczona osiągająca tak
wspaniałe wyniki badawcze w tak młodym
wieku?
Urodziła się w 1886 roku. Była rówieśnicą Bronisława Malinowskiego. To
właśnie dzięki jej wstawiennictwu u prof.
Roberta Maretta ten znany uczony, wówczas doktor UJ, mógł wyjechać na Wyspy
Triobrandzkie, a przeprowadzone przez
niego tam badania stały się podstawą jego
światowego rozgłosu w nauce.
Maria Czaplicka należała do pokolenia
kobiet naukowców dopiero torujących
sobie drogę w działalności ludzkiej. Polki
były w szczególnie trudnym położeniu –
na dyskryminację płci nakładała się bowiem zarówno polityka zaborców, jak i rodzima niewiara w możliwości naukowego

rozwoju kobiet. Niemniej jednak było
o nich wówczas w świecie głośno. Helena Modrzejewska i Jadwiga Mrozowska
podbijały światowe sceny teatralne, Maria
Skłodowska kolekcjonowała „Noble”,
Maria Rambert olśniewała tańcem, prof.
Józefa Joteyko – wykładowczyni Sorbony
i College de France brylowała w pedagogice i psychologii. To tylko spektakularne
przykłady karier Polek w tamtym czasie,
których było, oczywiście, więcej.
Maria Czaplicka odebrała wstępną
edukację w zaborze rosyjskim. Była pod
silnym wpływem Wacława Nałkowskiego,
który namówił ją do specjalizacji w geografii człowieka. Książka pozytywisty
Geografia rozumowa towarzyszyła jej do
końca życia. Jako wyróżniająca i przejawiająca duże zdolności słuchaczka
Wyższych Kursów Naukowych w Warszawie osiągała znaczące sukcesy, tak że
otrzymała stypendium Kasy im. Józefa

Mianowskiego na kontynuację studiów
za granicą. Wybrała Uniwersytet w Londynie, studiowała też w London School of
Economics. W Oksfordzie, w Sommerville
College, została pierwszą kobietą przyjętą na prawach rodowitych Anglików.
Utrzymywała kontakty z krajem, drukując w czasopiśmie „Ziemia”. Wydawca,
Michał Arct, zamówił u niej książkę Ludy
kuli ziemskiej. Stała się znanym antropologiem, zapraszanym, między innymi, do
Cambridge. W 1913 roku wzięła aktywny
udział w Birmingham w obradach „parlamentu uczonych”, wygłaszając referat
o tematyce antropologicznej O wpływie
czynników geograficznych na rozwój
wierzeń religijnych i ludów północnej
Azji, w którym dyskontowała także prace
naukowe polskich zesłańców (Bronisława
Piłsudskiego, Wacława Sieroszewskiego,
Benedykta Dybowskiego). Maria Czaplicka była jedyną reprezentantką narodu
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polskiego w tym gremium, co
o karierze akademickiej w kraju.
z satysfakcją odnotowała krajowa
Lecz sytuacja w Polsce w okreprasa. Badacze z Uniwersytetu
sie nawałnicy bolszewickiej nie
w Oksfordzie zamówili u niej pracę
stwarzała odpowiedniego klimatu
naukową na temat referatu i wespół
naukowego. Była na froncie.
z przedstawicielami amerykańKorespondent brytyjski napisał
skiego Muzeum i Uniwersytetu
wówczas z Warszawy: Ona nie
Pensylwańskiego zaczęli przygoznała strachu. Musiała tam być, to
towywać ekspedycję naukową na
niewątpliwe, że ta nieustraszona
Syberię, desygnując dr Czaplicką
i utalentowana kobieta zdobyła
na kierownika ekspedycji. Sława
powszechne uznanie, zapewne
młodej uczonej, liczącej wówczas
tak wielkie, jakie było udziałem
27 lat, stale rosła.
jej rodaczki Mme Curie. PowróNaukowa wyprawa, nazwana
ciła do Bristolu, gdzie została
„ekspedycją jenisjejską”, wyruszykierownikiem Instytutu Anatomii
ła w 1914 roku. Liczyła 35 osób.
na Uniwersytecie. Prowadziła
W jej skład wchodzili, między
nieustanną propagandę na rzecz
innymi, angielskie badaczki Maud
Polski. Niestety, 27 maja 1921
Haviland i Dora Curtis, amerykańzmarła śmiercią samobójczą.
ski uczony Henry Usher Hall i baMiała 34 lata.
dacze rosyjscy z prof. Pawiełem
Protektor naukowy BroniWinogradowem na czele. Na trasie
sława Malinowskiego prof. Roeksploracji naukowych dla napobert Marett napisał w nekrologu
tkanych po drodze Polaków robiła
Czaplickiej: potrafiła wykrzesać
odczyty, pogadanki i spotkania,
ogień z wszystkiego, czego się
które dawały im nadzieję rychłego
dotknęła, cała była ogniem, płoodzyskania wolności.
mieniem zbyt silnym, aby mogło
W wieku 30 lat Maria Czaplicgo podtrzymać śmiertelne ciało...
ka rozpoczęła karierę profesor(„Man” nr 21/1921).
Maria Czaplicka (zdjęcie pochodzi z książki M. Czaplickiej My
ską. Wykładała wpierw etnologię
Odeszła uczona światowej
Siberian Year, Londyn 1916)
w Oksfordzie, po czym objęła kasławy, mając osiągnięcia, których
tedrę w Bristolu. Jako profesor pracowała podróż naukową po USA i gdzie tyl- mogli jej pozazdrościć koledzy po kilkurównież na szkockich uniwersytetach ko mogła, agitowała na rzecz Polski. dziesięciu latach kariery w nauce. Była
w Glasgow i Aberdeen, wykładała na Przyjęła propozycję pracy na Columbia profesorem pięciu angielskich uniwersyUniwersytecie Londyńskim, ale także University. Napisała cykl artykułów tetów i dwóch innych elitarnych uczelni,
w School of Oriental Studies i Londyn o sprawach polskich w tygodniku lon- w których z trudem kobiety jeszcze
School of Economics. Pisała hasła do dyńskiej elity „Land and Water”. W tym wówczas do studiów dopuszczano. Była
Hastig’s Encyclopaedia of Religion and samym roku przybyła do Polski, marząc członkiem rzeczywistym Królewskiego
Ethnics i artykuły do szkocTowarzystwa Geograficznekiego „Ilustrated Scottich
go, honorowym członkiem
Geographical Magazine”.
Rady Kolegium w SommerObok wielu pomniejszych
field i „Lady Margaret Hall”,
rozpraw ogłosiła trzy duże
posiadała członkostwo rzeopracowania Tubylcze pleczywiste Królewskiego Inmiona Syberii, Mój rok na
stytutu Antropologicznego.
Syberii i, bodaj najsłynDo ostatnich chwil życia
niejsze, Turcy Azji Środpracowała nad dużą publikowej. W lipcu 1919 roku
kacją o Polsce przeznaczoną
Królewskie Towarzystwo
dla zachodnioeuropejskiego
Geograficzne za syberyjskie
czytelnika. Była bardzo
prace badawcze przyznało
dumna ze swojej odrodzonej
jej niezwykle prestiżowe
ojczyzny. Jej Dzieła (Collecwyróżnienie: członkostwo
ted Works) wydano w Wieli Nagrodę im. Murchissena.
kiej Brytanii w 1999 roku.
Z wolną już ojczyzną
Maria Czaplicka spoczyutrzymywała stały kontakt
wa na cmentarzu Wolvercote
i była jej doskonałą ambaw Oksfordzie.
sadorką za granicą. W 1920
Maria Czaplicka wśród Samojedów
roku odbyła tryumfalną
Janusz Fedirko
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PIĘKNIE PRZESZŁA PRZEZ ŻYCIE...
Grażyna Socha (17 sierpnia 1949 – 7 stycznia 2012)

U

stawa o zamówieniach publicznych
zaczęła obowiązywać uczelnie wyższe w 1997 roku. Było to zagadnienie
nowe i niełatwe. Należało dość szybko
zmienić sposób wyłaniania dostawców
różnych dóbr i wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych. Uczyliśmy się
w praktyce i na własnych błędach. Problemów było coraz więcej, więc w Collegium
Medicum potrzebowaliśmy kogoś, kto
temat zna i pomoże nam przebrnąć przez
meandry i zawiłości tej ustawy. Wtedy
pojawiła się Grażyna Socha. Wysoka,
szczupła, krótko ostrzyżona blondynka.
Dość surowa w zachowaniu i wyglądzie.
Ale już po pierwszej rozmowie wiadomo
było, że ma się do czynienia z fachowcem.
Grażyna Socha rozpoczęła pracę
w Collegium Medicum UJ 10 grudnia 1997, w pionie technicznym jako
specjalista ds. zamówień publicznych
w zakresie robót budowlanych i inwestycyjnych, i w takim charakterze pracowała
tam do 2002 roku. W kolejnych latach,
2003–2009, zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Zespole ds. Zamówień
Publicznych, a następnie, od 2009 roku,
pracowała w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM.
Szybko okazało się, że zakres jej wiedzy i kompetencje ustawiały do Jej gabinetu kolejkę pracowników, którzy prosili
Ją o pomoc przy rozwiązywaniu różnych
problemów pojawiających się w trakcie
całego procesu zamówienia publicznego.
Potrafiła to robić znakomicie – była bowiem arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych, czyli specjalistą od rozwiązywania
spraw zawiłych.
Nikomu nie odmawiała konsultacji
i rozmowy, nie patrzyła na zegar, tylko na
pracownika i na sprawę do załatwienia.
W trakcie piętnastu lat pracy w Collegium
Medicum nie było przetargu, w którym by
nie uczestniczyła, od błahych i małych –
do dużych zakupów i inwestycji.
Ogromną Jej zasługą jest sprawne
i profesjonalne obsłużenie budowy
obiektu dydaktycznego dla Wydziału
Lekarskiego UJ CM przy ul. św. Łazarza
– od wyboru firmy do oddania obiektu

do użytkowania. W 2006 roku została
z tego tytułu dwukrotnie nagrodzona. Od
samego początku uczestniczyła również
w przygotowaniu potężnej inwestycji
– budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
gdzie była członkiem komisji ds. realizacji inwestycji.
Grażyna Socha z wykształcenia i zamiłowania była budowlańcem. Lubiła
ten zawód i zawsze uważała go za swój
podstawowy. Jej ogromna wiedza merytoryczna w tym zakresie pozwoliła nam
uniknąć wielu błędów.
Sama przez cały czas uczyła się
i szkoliła. Jej teczka osobowa jest dowodem na to, w jak wielu szkoleniach brała
udział. Tak naprawdę to Ona służyła nam
za kopalnię wiedzy. Nieraz długie godziny spędzałyśmy na „burzy mózgów” przy
trudnych tematach.
Grażyna była niezwykle wiarygodna
i uczciwa w swojej wiedzy. Wszystkie materiały zawsze przygotowywała
w sposób prosty, jasny i zwięzły, tak
aby można było bez wątpliwości, po ich
analizie, podjąć dobrą decyzję. Niejednokrotnie spierałyśmy się, ale zawsze nasze
rozmowy kończyły się wypracowaniem
wspólnego stanowiska.

Nigdy się na Niej nie zawiodłyśmy,
a zawsze mogłyśmy na Niej polegać.
Wiedziałyśmy, że Jej wiedza była rzetelna, a sądy uczciwe i rady życzliwe. Była
niedoścignionym wzorem dla młodych
pracowników – adeptów sztuki urzędniczej. Jak sami mówią, stanowiła dla nich
niekwestionowany autorytet, wręcz „wyrocznię” w tej trudnej dziedzinie. Uczyła
ich w sposób delikatny, a jednocześnie
kontrolowała i poprawiała błędy. Cierpliwie udzielała cennych wskazówek, a konstruktywną krytyką przyczyniała się do pogłębiania ich wiedzy. Miała dla nich dużo
cierpliwości, była wsparciem i opoką.
Jej wszechstronna wiedza merytoryczna
z różnych dziedzin budziła podziw i respekt, a Jej cenne rady dotyczyły nie tylko
problemów merytorycznych, ale również
prywatnych – jak żyć, jak być prawym
człowiekiem. Była wymagająca – ale
najwięcej wymagała od samej siebie. Pod
maską surowości i pryncypialności kryła
się osoba delikatna, inteligentna, oczytana,
sympatyczna.
Dużo swego cennego czasu poświęcała też poszkodowanym kotom i psom.
Pomagała im, dając to, czego nie dali inni:
dom, troskę i szczere serce.
W czasie spotkań prywatnych niejedną godzinę spędziłyśmy na fantastycznych rozmowach – merytorycznych, ale
również rozmaitych opowieściach, lekkich dyskusjach i babskich ploteczkach.
Nigdy nie miałyśmy ich dosyć.
Grażynka pięknie przeszła przez
życie. Z czystym sumieniem mówimy,
że była Człowiekiem przez duże „C”.
Cieszymy się, że Los postawił Ją na
naszej drodze. Wszystkim nam bardzo
Jej brakuje...
Jak pisała noblistka, Ktoś tutaj był
i był, a potem nagle zniknął, i uporczywie
Go nie ma.

Maria Wojtacha

kierownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM

Jadwiga Kubicka

kierownik Działu Remontów i Inwestycji UJ CM

Ewa Pędracka-Kwaskowska

p.o. Kanclerza UJ
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ZNAK I LITERA
W

znak i litera / sign and letter
Litera – znak graficzny głoski, właściwy pismom alfabetycznym. Po
łacinie – littera, a w innych językach: letter
(ang.), lettre (franc.),
Buchstabe (niem.),
bukwa (ros.). W grafice artystycznej twórcy wykorzystują literę
w sposób różnorodny.
Jej forma ewoluuje od
3–6.10.2012, sala konferencyjna Biblioteki Jagielloƒskiej
śladu, odcisku, po obraz,
Conference Hall, Jagielonian Library
ideogram, piktogram,
spotkanie z grafikami i projektantami graficznymi / meeting with graphic artists and designers
do dzisiejszego kształtu,
wizyta studyjna w drukarni Skleniarz / study trip to the Skleniarz print house
prawie wszystko o papierze / almost everything about paper
aby znowu powrócić do
warsztaty czerpania papieru i druku metalowymi czcionkami / workshops on papermaking and metal typeface printing
piktogramu, obrazu... Litera wzmacnia znaczenie
przedstawionego obrazu,
jest jego dopełnieniem,
ale też głównym bohaterem. Znak litery postawiony na papierze buduje jego kompozycję. Dla
wielu artystów litera jest
sprowadzona do linii
rysującej obraz: wykorzystują oni dukt pisma,
zagęszczanie linii, ich
zanikanie. Litera jest tu
maleńkim znaczkiem,
ale multiplikowana –
może być elementem
zapełniającym obraz
graficzny, w naturalny
sposób w niego wtoAsano Junko, Divine geometry
pionym.
Książka artystyczna – książka totalna, absorbująca wszelkie awangardowe nurty
liberatura... Książka jako dzieło twórcy, współczesnej sztuki i literatury, szczególnie poezji, książka eksperymentująca –
tworzy wyższą jakość i wartość, bo łączy
w sobie wszystkie elementy stanowiące
jej integralną całość: formę, teksty, grafikę
i obrazy. Tak jak w grafice artystycznej –
każdy egzemplarz książki jest oryginałem,
jest sygnowany i numerowany (fragmenty
wstępu Lettra 2006).
Wystawę można oglądać do 10 października br.
© Andrzej Bednarczyk

ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków
2012 w muzeach, galeriach i centrach
sztuki prezentowane będą różnorodne
wystawy. W Bibliotece Jagiellońskiej od

Spotkanie edytorów / Editors meeting

Mikko Keski-Vahala, A Letterpress with woodtype

13 września br. można oglądać ekspozycję Lettra – Kraków 2012 / znak i litera.
Zaprezentowane zostały na niej grafiki
i książki artystyczne autorstwa 52 artystów
– ich liczba odpowiada liczbie znaków
w alfabecie łacińskim. Inspiracją dla artystów biorących udział w przedsięwzięciu
są właśnie litera lub znak. Założeniem jest
pokazanie szerokich możliwości ich wykorzystania, specyfiki podejścia do tematu
w zależności od reprezentowanego kręgu
kulturowego.
Aranżacja ekspozycji podporządkowana została literze i znakowi. Podczas wystawy planowane są spotkania z grafikami,
typografami, dystrybutorami papieru,
drukarzami, bibliofilami.

Teresa B. Frodyma

kurator wystawy
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Marcin Surzycki,
Papiery wartościowe

GRAFIKA
WITOLDA CHOMICZA
ałożeniem wystawy, zorganizowanej
w dniach 5 października – 31 grudnia 2012 w Gmachu Głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie, poświęconej

twórczości Witolda Chomicza
(1910–1984) – grafika, malarza, miłośnika książki oraz
zasłużonego pedagoga, jest
pokaz najciekawszych prac z
jego dorobku oraz przywrócenie pamięci o tym niesłusznie
zapomnianym twórcy. Artysta
mocno zaangażowany w życie
kulturalne Krakowa, związany
przez kilkadziesiąt lat z krakowską Akademią Sztuk Pięknych i intensywnie działający
w krakowskim środowisku artystycznym w drugiej i trzeciej
Witold Chomicz, plakat, 1938, offset, papier
ćwierci XX wieku, uprawiał
wielostronną twórczość silnie
związaną z tym miastem i jego tradycjami. szeregom artystów tworzących sztukę
Prace zaprezentowane w ramach cyklu nowoczesną. To dzięki niemu i stworzonej
wystaw „Graficy z Krakowa” podkreślą przez niego „krakowskiej szkole typografii” mogli rozwinąć swe talenty znakomici
graficy, wybitni plakaciści, projektanci
książek i kierownicy artystyczni największych wydawnictw polskich. Wielką
pasją Chomicza było opracowywanie
tematyki związanej z legendami, zwyczajami, obrzędami i tradycjami ludowymi,
ze specjalnym uwzględnieniem folkloru
krakowskiego, który gwałtownie zanika.
Zamiłowanie to odzwierciedlało się
zarówno w jego pracy artystycznej (praktycznie zmonopolizowanie motywów
ikonograficznych prac do tematów krakowskich, realizowanie dzieł monumentalnych, jak zespoły witraży czy malowidła ścienne do krakowskich budynków
użyteczności publicznej), jak i społecznej
Witold Chomicz, Rękawka, 1954, akwarela, tusz,
(zasiadanie w jury konkursów szopek
ołówek, papier
krakowskich, projektowanie ubiorów drutę dziedzinę twórczości artysty, w której żyny i kapeli towarzyszącej Lajkonikowi,
odniósł on największy sukces: grafikę ar- projektowanie serii druków i wydawnictw
tystyczną i użytkową. Na wystawie zostaną artystycznych publikowanych w związku
przedstawione także inne eksponaty z dzie- z wydarzeniami dotyczącymi historii Kradzin twórczości, którymi artysta się zajmo- kowa, organizowanie wystaw o tematyce
wał: malarstwo, witraż, malarstwo ścienne. krakowskiej). Prezentowane dzieła pochoWitold Chomicz należy do grupy arty- dzą ze zbiorów Ziyada Raoofa.
stów, którzy czerpiąc z nauki u „starych”
Magdalena Laskowska
młodopolskich mistrzów, otworzyli drogę
kurator wystawy

ze zbiorów Ziyada Raoofa

ze zbiorów Ziyada Raoofa

Z

ze zbiorów Ziyada Raoofa

ze zbiorów Ziyada Raoofa

Witold Chomicz, ekslibris autora, 2. poł. XX w.,
cynkotypia, papier

Witold Chomicz, dyplom Kapituły Białego Kruka,
1962, linoryt, papier
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WIELKI POWRÓT MŁODEJ POLSKI
W

odnowionych wnętrzach Kamienicy Szołayskich – oddziale
Muzeum Narodowego w Krakowie, 26
września 2012 zostanie otwarta wystawa
Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900,
prezentująca 300 dzieł sztuki polskiej
przełomu XIX i XX wieku. Trwająca rok
wystawa będzie okazją do obcowania
z pracami najwybitniejszych twórców
epoki: Olgi Boznańskiej, Juliana Fałata,
Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera,
Leon Wyczółkowskiego i Stanisława
Wyspiańskiego.
Cechą charakterystyczną sztuki Młodej
Polski jest różnorodność form, tematów,
dziedzin twórczości. Znalazło to swoje
odzwierciedlenie w koncepcji wystawy,
która poprzez pokazanie licznych dzieł
malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła każe
ponownie zastanowić się nad fenomenem
niesłabnącej popularności sztuki tamtego
okresu. Dodatkową wartość stanowi fakt,
iż autorka scenariusza wystawy, Krystyna
Kulig-Janarek, umieściła pokazywaną
sztukę na tle ówczesnego Krakowa.
Nieprzypadkowe jest także miejsce ekspozycji. W Kamienicy Szołayskich przed
drugą wojną światową znajdowały się
zbiory Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego,
kolekcjonera sztuki Młodej Polski, a do
niedawna mieściło się tam muzeum najwybitniejszego twórcy tego czasu – Stanisława Wyspiańskiego.
Wystawa nosi symboliczny tytuł Zawsze Młoda!. Jest on wyrazem przekona-

nia, że sztuka młodopolska
wciąż wymaga dalszych badań i lepszego poznania, a jej
znaczenie jest kluczowe dla
historii polskiej kultury XX,
a nawet XXI wieku. Młoda
Polska była rodzajem eksplozji, spowodowanej buntem
młodych przeciwko zastanej
sytuacji – artystycznej, obyczajowej, politycznej, takim
ówczesnym „ruchem oburzonych”. – Jakość artystycznych dokonań tego okresu
stała się z czasem otwarciem
dla przyszłych awangardowych ruchów artystycznych,
w tym dzisiejszej młodej
sztuki – zauważa Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie.
Na wystawie klimat Młodej Polski przywoła kabaret
Zielony Balonik, kojarzony Jacek Malczewski, Madonna z dziećmi, 1897, 59 x 48, II-b-2544
z takimi osobowościami jak
Leon Schiller, Adolf Nowaczyński czy zmęczona nocnym trybem życia bohema.
Tadeusz Boy-Żeleński. Prześmiewczy, Obok sławnych obrazów Aleksandra Gieale i odświeżający charakter tych nocnych rymskiego, Władysława Podkowińskiego
„happeningów” dokumentują rysunki ko- i Józefa Pankiewicza zaprezentowane
mentujące galicyjską rzeczywistość, gra- zostaną dzieła wybitnych krakowskich
fiki z „Teki Melpomeny” z karykaturami twórców, takich jak Leon Wyczółkowski
krakowskich aktorów.
czy Jan Stanisławski. Uroki polskiej wsi
Inny wątek wystawy poświęcony (podkrakowskiej, podhalańskiej i hubędzie wizerunkom młodopolskiej natu- culskiej) przybliżą prace Włodzimierza
ry, w której ukojenia i inspiracji szukała Tetmajera, Kazimierza Sichulskiego, Władysława Jarockiego i Wacława Szymanowskiego. Charakterystyczne dla sztuki tego
czasu zainteresowanie podświadomością,
światem marzeń, snów i religijnej mistyki
zostanie przywołane obrazami faunów
Jacka Malczewskiego czy kusicielek
Wojciecha Weissa.
Wystawa w głównej mierze prezentować będzie dzieła ze zbiorów krakowskiego Muzeum Narodowego, ale zwiedzający
będą mieli okazję zobaczyć także prace
wypożyczone specjalnie na tę okazję,
w tym Czerwoną wstążkę Wojciecha
Weissa, będącą depozytem w Muzeum
Narodowym w Poznaniu. Wystawa będzie
czynna do września przyszłego roku.
Opracowanie: Muzeum Narodowe w Krakowie
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Wacław Szymanowski,
Umizgi huculskie / Sielanka,
1892 150 x 201, II-b-195

Z HISTORII PRZEDWOJENNEGO KRAKOWA
odziny żydowskie przedwojennego Krakowa to tytuł wystawy fotograficznej,
którą od 19 sierpnia 2012 można oglądać
w XVI-wiecznej Synagodze Wysokiej przy
ul. Józefa 38 w Krakowie.
Wielu członków rodzin zaprezentowanych na wystawie było nauczycielami
zarówno w żydowskich, jak i w polskich
szkołach podstawowych i średnich. Kilku
z nich było docentami i profesorami na
Uniwersytecie Jagiellońskim, notabene
razem z polskimi kolegami zostali aresztowani podczas słynnej Sonderaction Krakau
6 listopada 1939 i wywiezieni do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen.
W uroczystym otwarciu wystawy wzięło
udział kilkadziesiąt osób, w tym nowo przybyły do Krakowa konsul generalny Niemiec
dr Verner Köhler, a także przedstawiciele
środowisk akademickich i artystycznych
miasta oraz członkowie Gminy Żydowskiej, z jej przewodniczącym Tadeuszem
Jakubowiczem.
Gośćmi honorowymi spotkania byli
przedwojenni krakowianie żydowskiego
pochodzenia – państwo Cecylia i Edward
Mosbergowie z Nowego Jorku, których
losy rodzinne zostały pokazane na wystawie
w Synagodze Wysokiej.

Jerzy Sawicz

R

Prof. Aleksander Skotnicki z Edwardem Mosbergiem z Nowego Jorku

Ekspozycję przygotowało Stradomskie Centrum Dialogu, a gości przywitali
prezes Fundacji SCD prof. Aleksander
Skotnicki oraz kierownik Centrum Paulina Najbar, która opowiedziała o idei

i przesłaniu przedsięwzięcia. Wystawę
można oglądać do grudnia 2012, codziennie
w godzinach 10–18.

MW

HARCERSKA
WYSTAWA
Jeszcze do 10 października 2012 w Ogrodzie Profesorskim, znajdującym się pomiędzy Collegium
Maius, Collegium Minus a Collegium Witkowskiego, można oglądać wystawę plenerową zatytułowaną Instruktorzy i działacze harcerscy związani
z Uniwersytetem Jagiellońskim. U źródeł pomysłu
przedsięwzięcia znalazło się trafne spostrzeżenie
harcmistrza prof. Janusza Orkisza, który zauważył, Od lewej wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, dyrektor Muzeum Uniwersytetu
że wielokrotnie na gruncie nauki spotkał się z sy- Jagiellońskiego dr hab. Krzysztof Stopka, profesor UJ, przewodniczący Komisji
tuacją, kiedy jakaś osoba wykazywała ponadprze- Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. dr Janusz Wojtycza, komendant ZHP
ciętne zdolności organizacyjne, a następnie okazy- Chorągwi Krakowskiej hm. Paweł Grabka
wało się, że w przeszłości należała do harcerstwa. Podobne spostrzeżenia wyraził hm. prof. Andrzej Jaczewski (profesor
emerytowany UW). Także z badań historycznych wynika, że wiele wybitnych postaci (zwłaszcza ze sfer wojskowych)
miało w swoim życiorysie dłuższy czy krótszy epizod harcerski. Można tu wymienić choćby gen. Sosabowskiego, gen.
ALMAUniwersytetu
MATER nr 150 Jagiellońskiego nie
Grota-Roweckiego, gen. Gąsiorowskiego. Również wśród absolwentów i pracowników
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brak takich nazwisk.

J

uż po raz drugi w Krakowie gościli przedstawiciele ośrodków
akademickich będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego
(ASPHER – The Association of
Schools of Public Health in the
European Region). Stowarzyszenie ASPHER, założone w 1966
roku, jest pozarządową organizacją
członkowską, zrzeszającą najlepsze
ośrodki akademickie kształcące
w dziedzinie zdrowia publicznego. Łącznie ASPHER liczy ponad
90 członków zlokalizowanych
w 39 krajach w Europie (http://
www.aspher.org).
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM,
będący członkiem ASPHER nieprzerwanie od chwili swojego powstania w 1991 roku – początkowo
jako Szkoła Zdrowia Publicznego,
pierwsza tego rodzaju struktura
w Polsce – bardzo szybko wypracował
sobie silną pozycję pośród europejskich
ośrodków, w krótkim czasie stając się
liderem przemian w zdrowiu publicznym w regionie. Silna pozycja znalazła
potwierdzenie w 1994 roku, kiedy to krakowska szkoła dostała szansę organizacji
corocznej konferencji Stowarzyszenia,
która stała się wydarzeniem o randze
historycznej, po raz pierwszy gromadząc
nie tylko członków ASPHER, ale także
innych organizacji działających w obszarze zdrowia publicznego (EUPHA,
EPHA, EHMA), koncentrując na kilka
dni uwagę całego środowiska.
Tym razem Instytut miał okazję
zorganizować ASPHER Deans’ and Directors’ Retreat, będący corocznym spotkaniem wysokich rangą przedstawicieli
szkół członkowskich Stowarzyszenia.
Spotkanie odbyło się w dniach 23–26
maja, gromadząc blisko 70 uczestników,
przedstawicieli ponad 40 szkół, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Komisji Europejskiej oraz licznych organizacji
partnerskich.
Oficjalna inauguracja miała miejsce
w zabytkowych salach Collegium Maius –
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Robert Otok

CONVENTIONES

CONVENTIONES

PO RAZ KOLEJNY KRAKÓW

Od lewej: Archie Turnbull – President EPHA, Josep Figueras – Director European Observatory for Health
Systems and Policies, Anders Foldspang – Chair ASPHER Public Health Core Competences Programme,
Past-President ASPHER 2006–2007, Jose Martin Moreno – Director Programme Management

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczystość otworzyli dziekan elekt
Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Tomasz
Brzostek, prezes ASPHER prof. Helmut
Brand oraz dyrektor Instytutu Zdrowia
Publicznego prof. Andrzej Pająk. Krótki
wykład podczas ceremonii otwarcia
wygłosił prof. Bolesław Samoliński,
krajowy konsultant w dziedzinie Zdrowia
Publicznego.
Program spotkania w kolejnych
dwóch dniach zdominowały tematy sesji
panelowych. Josep Figueras, dyrektor
European Observatory for Health Systems and Policies, poprowadził dyskusję
na temat roli i zadań szkół zdrowia publicznego w tworzeniu i umacnianiu systemów zdrowia publicznego w Europie,
w nawiązaniu do aktualnie dyskutowanych polityk WHO i Unii Europejskiej.
Pierwszy dzień obrad zakończyła debata
nad wspólnymi wyzwaniami, jakie
stoją obecnie przed szkołami zdrowia
publicznego, w kontekście programu
prezydencji ASPHER na lata 2012–2013,
i z udziałem dziekanów i dyrektorów
wybranych ośrodków, między innymi
London School of Hygiene and Tropical
Medicine i Szkoły Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie.

Następnego dnia uwaga wszystkich skoncentrowała się na temacie wpływu kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie
szkół i systemów zdrowia publicznego.
Dyskusję poprowadzili prof. Ulrich
Laaser, prezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Zdrowia Publicznego (World
Federation of Public Health Associations) oraz były prezes ASPHER z lat
1994–1995, a także Piotr Mierzewski
z Rady Europy.
W programie spotkania znalazło się
także miejsce na sesje sprawozdawcze
z prac poszczególnych grup roboczych
Stowarzyszenia. Swoją działalność
przedstawiła również nowo powstała
Agencja Akredytacyjna ds. Edukacji
w Zdrowiu Publicznym (APHEA – http://
www.aspher.org) oraz European Academic Global Health Alliance (EAGHA –
http://www.eagha.org); obydwie organizacje koordynowane przez biuro
ASPHER. Dodatkowy czas wypełniły
zaplanowane sesje partnerskie, z EPHA
(European Public Health Alliance –
http://www.epha.org), a także na temat
przyszłorocznej Europejskiej Konferencji Zdrowia Publicznego, która odbędzie sie w Brukseli w listopadzie 2013
roku.Jest to przedsięwzięcie w którym

spodziewany jest udział wszystkich
znaczących organizacji o zasięgu europejskim działających w dziedzinie
zdrowia publicznego, konsolidując środowisko zawodowe zdrowia publicznego
i nawiązując tym samym do tradycji
wspomnianej już konferencji ASPHER,
zorganizowanej blisko 20 lat temu przez
Szkołę w Krakowie.
Krakowskie spotkanie było także
dobrą okazją do nawiązania współpracy
między polskimi uczelniami/szkołami
kształcącymi w dziedzinie zdrowia
publicznego. Obecne na spotkaniu
ośrodki z Warszawy, Gdańska i Poznania
uzgodniły plany kontynuowania dalszych
rozmów w ramach prac ASPHER, podkreślając pozycję lidera Szkoły w Krakowie w zapoczątkowaniu tego procesu.
Kolejne spotkanie polskich szkół zdrowia
publicznego odbyło się w lipcu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego
w Warszawie, z udziałem podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora
Radziewicza-Winnickiego. Na spotkaniu
kontynuowano dyskusję zapoczątkowaną

Uczestnicy dyskusji panelowych

podczas majowego spotkania w temacie
rozwoju europejskiego systemu kompetencji w zdrowiu publicznym oraz stworzenia odpowiedniego zaplecza i sieci
referencyjnej ośrodków akademickich
w Polsce.
Więcej informacji na temat ASPHER,
majowego spotkania w Krakowie oraz
planowanych spotkań i konferencji moż-

na znaleźć na stronie internetowej http://
www.aspher.org

Robert Otok

Executive Director, Association of Schools
of Public Health in the European Region

Irmina Jurkiewicz-Świętek

asystent w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia
i Zabezpieczenia Społecznego
Instytutu Zdrowia Publicznego

O MIGRACJACH I ETNICZNOŚCI
merican Ethnicity: Rethinking Old
Issues, Asking New Questions to
cykl warsztatów, które odbywają się na
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych,
co dwa lata, począwszy od 2004 roku.
W tym roku w dniach 28–29 maja zostały
one zorganizowane już po raz piąty, dzięki wsparciu ze strony Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, The Immigration and Ethnic History
Society (USA), Konsulatu Generalnego
Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz
Urzędu Miasta Krakowa. Warsztaty za
każdym razem gromadzą grono wybitnych
specjalistów, dając możliwość dyskusji
na temat najnowszych badań z dziedziny
migracji i etniczności. Tegoroczną edycję

A

Wystawę fotografii otworzył prorektor UJ prof. Andrzej Mania, przemawiali także dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Jerzy Woźniakiewicz oraz prof. Hartmut Keil (Univesität Leipzig)
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Od lewej: prof. Ursula Lehmkuhl (Universität Trier), prof. Wolfgang Helbich (Ruhr Universität Bochum)

swą obecnością zaszczycili znani naukowcy z różnych stron świata, między innymi
prof. Neal Pease (University of Wisconsin – Milwaukee), prof. Hartmut Keil
(Uniwersytet w Lipsku), prof. Wolfgang
Helbich (Ruhr Universität Bochum), prof.
Ursula Lehmkuhl (Uniwersytet w Trewirze), prof. Annemarie Steidl (Uniwersytet
Wiedeński), prof. James Pula (Purdue
University North Central). Naszą Uczelnię
reprezentowali: prorektor prof. Andrzej
Mania, prof. Adam Walaszek z Instytutu
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ,
prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki UJ oraz inicjatorka warsztatów – dr
hab. Dorota Praszałowicz, profesor UJ
(IAiSP UJ). Obecny na obradach był również konsul ds. prasy i kultury Benjamin
Ousley-Naseman z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, który drugiego dnia
konferencji zaprosił uczestników warsztatów na uroczysty obiad, podczas którego
Maja Trochimczyk z Polish American
Historical Association w imieniu Helena
Modjeska Art and Culture Club w Los
Angeles wręczyła Nagrodę im. Heleny
Modrzejewskiej wybitnej aktorce Annie
Dymnej – za szczególny wkład w polską
kulturę.
Obrady podzielone zostały na cztery
sesje tematyczne. W ich obrębie przedstawiono czternaście referatów. Specjalną sesję zorganizowano dla doktorantów, którzy
mieli możliwość zaprezentowania wyników swych badań. Ponadto studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zorganizowali wystawę zdjęć zatytułowaną Afroamerykanie na południu USA
– historia i współczesność. Stanowi ona
relację z wyprawy badawczej na południe
Stanów Zjednoczonych (United States
Study Tour), zorganizowanej we współpracy Instytutu Amerykanistyki i Studiów
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Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Instytutu Studiów Amerykanistyki
i Instytutu Etnologii Uniwersytetu w Lipsku. Głównym organizatorem i szefem
wyprawy był prof. Hartmut Keil (Uniwersytet w Lipsku). Uczestnikami wyjazdu
byli polscy i niemieccy studenci. Otwarcia
wystawy, którą można było oglądać do
15 lipca br. na drugim piętrze Biblioteki,
dokonał prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania.
W ramach imprezy wyświetlono także film
nakręcony przez studentów, będący relacją
z ich podróży.
Pierwszego dnia obrad licznie przybyłych do Collegium Maius gości uroczyście
powitali dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Adam Walaszek
oraz prezes Polish American Historical
Association prof. Neal Pease. Pierwszą
sesję otworzył referat prof. Suzanne Marie
Sinke (Florida State University)
zatytułowany Moravians, Mormons,
Moonies: Tying religion to migration
across U.S. History. W swym wystąpieniu
na przykładzie Morawian, Mormonów
i Moonies badaczka omówiła relacje pomiędzy religią a migracjami. Przedmiotem
jej analizy stały się głównie zasady wiary
odnoszące się do małżeństwa oraz ich
wpływ na międzynarodowe migracje.
O doświadczeniach imigrantów z Austro-Węgier w Stanach Zjednoczonych
w latach 1850–1950 mówiła prof. Annemarie Steidl (Uniwersytet Wiedeński).
Badania, które przedstawiła podczas
obrad, były częścią projektu mającego
na celu wskazanie demograficznych
i kulturowych konsekwencji migracji
z tego regionu, analizowanych zarówno
z perspektywy Europy Środkowej, jak
i Ameryki Północnej, oraz porównanie doświadczeń migracyjnych zróżnicowanych

pod względem etnicznym i religijnym grup
zamieszkujących ten obszar.
Profesor Brain McCook (Leeds Metropolitan University) w swym wystąpieniu
Hard Coal, Hard Men: Polish Masculinity
in the Coalfields of Pennsylvania przedstawił sytuację Polaków pracujących na
przełomie XIX i XX wieku w kopalniach
na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Praca górnika wiązała się wówczas ze
znacznym prestiżem. Historyk podkreślił
fakt występującej tu integracji środowisk
robotniczych. W ten sposób polscy górnicy
wchodzili w społeczeństwo amerykańskie,
zyskując z czasem coraz większe w nim
znaczenie.
Druga sesja, której przewodniczył
prof. Zdzisław Mach (UJ), w całości
poświęcona została niemieckim doświadczeniom migracyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem partycypacji imigrantów
z tego kraju w życiu politycznym Stanów
Zjednoczonych. Jako pierwszy głos zabrał
prof. Wolfgang Helbich (Ruhr Universität Bochum), który przedstawił udział
Niemców w wojnie secesyjnej. Kolejni
prelegenci tej sesji to prof. Hartmut Keil
(Uniwersytet w Lipsku), przedstawiający
referat German-American Radicals, Antebellum Politics, and the Civil War, oraz
prof. Ursula Lehmkuhl (Universität Trier),
omawiająca na przykładzie niemieckiej
rodziny z Remptendorf proces konstruowania rodzinnej tradycji (invention of
tradition), której motywem przewodnim
uczyniono walkę o wolność.
Trzecią sesję, pod przewodnictwem
prof. Doroty Praszałowicz (UJ), rozpoczynającą drugi dzień obrad, otworzył prof.
James Pula (Purdue University North Central), prezentując referat Remembering Poland, But Not Polonia, w którym przeanalizował zmiany tożsamości Polonii w Stanach Zjednoczonych. Profesor Neal Pease
(University of Wisconsin – Milwaukee)
przedstawił historię etnicznego bohatera.
Studiując karierę Stanleya Ketchela – boksera polskiego pochodzenia z początku XX
wieku, mistrza wagi średniej, wskazał na
skomplikowane powiązania występujące
pomiędzy sportem a etnicznością. Ketchel,
za sprawą swych sportowych sukcesów,
stał się bardzo znaną postacią w społeczeństwie amerykańskim. Do dziś żywa
jest pamięć o nim. Nie był on jednak znany
jako Polak, jego pochodzenie nie odgrywało żadnego znaczenia. Był bowiem
kojarzony jako „biała nadzieja” boksu,
ponieważ największe sukcesy odnosili

wówczas bokserzy czarnoskórzy. Historia
jego burzliwego życia jest fascynującym
materiałem do naukowej refleksji nad losami imigrantów, którzy stali się gwiazdami
w nowym otoczeniu.
Kolejna referentka, Maja Trochimczyk,
omówiła proces przenoszenia na grunt
społeczeństwa amerykańskiego folkloru
z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
zakładania w Stanach Zjednoczonych tanecznych zespołów ludowych. Wszystkie
wzorowane były i są na zespołach powstałych w Polsce – Mazowszu i Śląsku,
które wyjeżdżały za ocean na występy.
Istotne jest to, że członkami tych grup
w USA są nie tylko Polacy, ale również
osoby niemające polskiego pochodzenia,
a zainteresowane polską kulturą. Badaczka, poszukując źródeł powstawania
tego typu zespołów, zadała sobie pytanie,
czy te przedsięwzięcia należy traktować
jako dziedzictwo Stalina (bowiem to na
sowieckich zespołach wzorowano Mazowsze i Śląsk) przeniesione na drugą stronę
Atlantyku.
Ostatnia, czwarta, sesja warsztatów poświęcona została w całości prezentacjom
badań prowadzonych przez doktorantów.
Jako pierwszy głos zabrał Stefano Agnoletto (Kingston University, Londyn), który
porównał wpływ czynników kulturowych
i strukturalnych na tworzenie etnicznych
i ekonomicznych nisz przez Włochów
osiedlających się w miastach Ameryki
Północnej w XX wieku. W swym wystąpieniu przypomniał, że istnienie etnicznych enklaw jest cechą charakterystyczną
miast Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Jednocześnie obecność imigrantów lub
grup mniejszościowych przyczynia się
do powstawania nowych etnicznych nisz
ekonomicznych. Pochodzenie i rozwój
etnicznych nisz ekonomicznych może być
postrzegane jako wynik negocjacji pomiędzy tradycją imigrantów lub ich umiejętnościami i kwalifikacjami a wymaganiami,
szansami oraz ograniczeniami oferowanymi przez społeczeństwo przyjmujące.
Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe
warunki społeczeństwa przyjmującego
w dużej mierze kształtują ekonomiczne
doświadczenia grup etnicznych.
Kolejną referentką była Joanna Kulpińska (UJ), która analizując emigrację
z podrzeszowskiej wsi Babica do Stanów
Zjednoczonych na przełomie XIX i XX
wieku, wskazała na wpływ socjologicznej
topografii wsi na skłonność do migracji.
Położenie poszczególnych przysiółków
Referaty przedstawiali także doktoranci, od lewej:
Dariusz Grzybek (UJ), Joanna Kulpińska (UJ),
Stefano Agnoletto (Kingston University, London)

w znacznym stopniu determinuje pozycję
ich mieszkańców w strukturze społecznej
danej miejscowości. Peryferyjne przysiółki zamieszkiwane były przez biedotę,
dewiantów, odizolowanych od społecznych spraw wsi oraz przybyszy spoza
wsi. To właśnie mieszkańcy tych części,
odseparowanych od centrum wsi, stali się
pionierami zamorskich migracji z Babicy.
Na kwestie związane z asymilacją
imigrantów w społeczeństwie amerykańskim zwrócił uwagę Dariusz Grzybek
(UJ). W swym wystąpieniu Assimilation
Today: a Current Understanding of the
Immigrants’ Assimilation in the U.S.
Society przedstawił ewolucję oraz różne
konceptualizacje teoretyczne procesu asymilacji. Porównania polskich i ukraińskich
doświadczeń migracyjnych w Stanach
Zjednoczonych dokonała dr Anna Fin
(UJ), która referowała wyniki swych badań
stanowiących podstawę doktoratu, obronionego kilka dni wcześniej. Wskazała
ona na podobieństwa pomiędzy mechanizmami migracyjnymi obu grup, takich
jak łączące je więzi na wychodźstwie,
podobne czynniki wypychające, podobne
pozycje zajmowane w strukturze społeczeństwa amerykańskiego, osiedlanie się
w podobnych lokalizacjach, integracja
kulturowa obu narodowości (wzajemne
czerpanie z kultury drugiej grupy) oraz
łańcuchowość procesów migracji. Zwróciła również uwagę na występujące niekiedy
pomiędzy dwiema grupami konflikty. Podłożem antagonizmów w dużej mierze są
negatywne stereotypy przywiezione w bagażu kulturowym z kraju pochodzenia,
czynniki polityczne oraz zróżnicowane
wartości symboliczne i narodowe tychże
grup. Podsumowując, stwierdziła jednak,
że polsko-ukraińskie doświadczenia
w Stanach Zjednoczonych budowane są
głównie na zasadzie współpracy.
Magdalena Matłoka (UJ) ukazała
w swym referacie wybrane aspekty codziennego życia Żydów w Nowym Jorku
na przełomie XIX i XX wieku, badając je

na podstawie analizy artykułów ukazujących się w amerykańskiej prasie tego
okresu oraz rejestrów miejskich.
Tegoroczna międzynarodowa konferencja American Ethnicity: Rethinking Old
Issues, Asking New Questions, jak i poprzednie jej edycje, spotkała się z dużym
zainteresowaniem, czego dowodem było
liczne audytorium. Referaty przedstawione
w poszczególnych sesjach spotkały się
z żywym odzewem ze strony publiczności, biorącej aktywny udział w panelach
dyskusyjnych, stających się jednocześnie
podłożem do dalszych rozmów zawodowych, kontynuowanych poza oficjalnymi
obradami. Niewątpliwą zaletą tych warsztatów był ich kameralny charakter, który
umożliwił uczestnikom szansę spotkania
się i odbycia rozmów „twarzą w twarz”,
dając wystarczająco dużo czasu zarówno
na prezentacje, jak i komentarze. Znaczącym wyróżnikiem tej konferencji było
stworzenie odrębnej sesji dla doktorantów,
w trakcie której młodzi badacze dyskutowali z wybitnymi naukowcami na temat
swych prac, co z pewnością umożliwiło
im nie tylko zdobycie cennych rad oraz
doświadczenia, ale również międzynarodowych kontaktów, które w przyszłości
skutkować mogą owocną współpracą.
Zaznaczyć należy również, że niewątpliwy
sukces tegorocznych warsztatów to głównie zasługa ich organizatorek – Doroty
Praszałowicz i Agnieszki Małek z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
UJ, których starania zostały docenione
przez uczestników obrad i nagrodzone
gromkimi brawami.
Materiały z obrad zostaną opublikowane (w języku angielskim) w czasopiśmie
„Politeja”, wydawanym przez Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod
redakcją Bogdana Szlachty.

Joanna Kulpińska
doktorantka w Instytucie Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych UJ
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JAGIELLOŃSKIE STUDIA KULTUROWE
H

uman Values in Intercultural Space
to tytuł konferencji zorganizowanej
przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, która odbyła w Krakowie w dniach 1–2 czerwca br. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia przejawiała
się, z jednej strony, w prezentowanych
zagadnieniach, a z drugiej – w składzie
prelegentów, którymi byli wybitni uczeni
polscy i zagraniczni przybyli do Krakowa
z Danii, Niemiec, Ukrainy, Indii, a nawet
Australii. Konferencja nie miała więc
tylko europejskiego charakteru, a wnioski
końcowe bynajmniej nie ograniczyły się
do europocentrycznego punktu widzenia.
1 czerwca na zamku w Przegorzałach gości przywitali dyrektor Instytutu
Bliskiego i Dalekiego Wschodu i jednocześnie gospodarz spotkania prof. Leszek
Korporowicz oraz prodziekan Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. Andrzej Dudek. Konferencję uroczyście otworzył prof. Leszek
Korporowicz, główny inicjator sympozjum i koncepcji Jagiellońskich Studiów
Kulturowych, której sama konferencja
była jednym z pierwszych owoców. Jak
bowiem podkreślił prof. Korporowicz,
już wcześniej, bo od października 2011
roku, w ramach projektu „Jagiellońskie
Studia Kulturowe” na Uniwersytecie
Jagiellońskim ośmiu zagranicznych gości
wygłosiło swoje wykłady z cyklu „Azja
Południowa: wyzwania i perspektywy”,
nad którym honorowy patronat objął
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Profesor Korporowicz przybliżył
zebranym w skrócie myśl przewodnią
konferencji, nad organizacją której prace rozpoczęły się już na początku roku
akademickiego 2011/2012.
Pierwszą sesję otworzył wykład prof.
Margaret Secombe z Australii. Przedstawiła w nim koncepcję „wartości rdzennych”, autorstwa jej nieżyjącego męża
prof. Jerzego Smolicza, które stymulują
względną spójność społeczeństwa wieloetnicznego, niezbędną dla koegzystencji
różnych grup etnicznych w ramach
jednego państwa. Następnie prof. Dominique Bouchet z University of Southern
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Prof. Bogdan Szlachta i prof. Leszek Korporowicz w trakcie uroczystości otwarcia
Jagiellońskich Studiów Kulturowych

Denmark w Odense z właściwą sobie ekspresją opowiadał o potrzebie poznawania
i odczytywania kodów kulturowych
różnych grup etnicznych, gdyż ułatwia
to komunikację międzykulturową, której
nie sposób uniknąć we współczesnym
świecie. Kolejne referaty wygłosili ksiądz
prof. Krzysztof Kietliński z Uniwersytetu
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i dr Dariusz Zdziech, absolwent UJ i pracownik Ambasady Nowej Zelandii, na
temat wielokulturowości Nowej Zelandii.
Sesja zakończyła się dyskusją wokół
przedstawionych zagadnień.
Po przerwie drugą sesję rozpoczął
wykład prof. Suresha Sharmy z Indii, który w refleksyjny sposób mówił
o przeszkodach, jakie piętrzą się na
drodze komunikacji pomiędzy ludźmi
z różnych kręgów cywilizacyjnych.
O problemach integracyjnych i komunikacyjnych w obrębie jednego państwa –
Ukrainy, jakie piętrzą się zwłaszcza
między imigrantami z Azji a rodowitymi
Ukraińcami, opowiadał prof. Wołodymyr
Jewtuch z Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Dragomanowa w Kijowie. Ciekawą
zmianę spojrzenia na kwestię wielokulturowości w Europie przyniósł wykład prof.
Bohdana Michalskiego z Wyższej Szkoły
Psychologii Społecznej w Warszawie,

który zaprezentował, jak przez wieki
kształtowały się wyobrażenia artystów
o Europie i europejskiej tożsamości. Sesję
zakończyła ponownie ożywiona dyskusja
wśród prelegentów i słuchaczy.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się
punkt kulminacyjny pierwszego dnia
konferencji: inauguracja Jagiellońskich
Studiów Kulturowych – Jagiellonian
Cultural Studies. Ceremonię tę uświetnił swoją obecnością dziekan WSMiP
prof. Bogdan Szlachta. Poprzedził ją akt
przekazania na ręce dziekana kilkudziesięciu książek naukowych o tematyce
bliskowschodniej do zbiorów biblioteki
Wydziału przez prof. prof. Rahula Petera Dasa. Następnie prof. Korporowicz
przybliżył zebranym ideę Jagiellońskich
Studiów Kulturowych – Jagiellonian Cultural Studies (JCS), które mają stanowić
nowy model badań kulturowych w Polsce
i współpracujących ośrodkach poza jej
granicami i w których szczególny akcent
jest położony na człowieka oraz na dialog
międzykulturowy, nawiązując przy tym
do inspirujących wzorów koegzystencji
wielokulturowej wypracowanych w Polsce już w czasach Jagiellonów. Podkreślenie roli człowieka jako potencjału
wartości ludzkich w różnych czasach
i organizmach społecznych, jako twórcy

kultury, a zarazem kreatora i uczestnika
dialogu społecznego w konfiguracjach
odmiennych kultur jest niezwykle ważne,
gdyż pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy, kierunki i wyzwania rozwoju
społecznego we współczesnym wielokulturowym świecie. Odwołanie się do wielowiekowej tradycji, ale i bogactwa, jakie
tkwi w jagiellońskim dziedzictwie kultury
w swej otwartości, wielorakości, twórczej
synergii wartości oraz renesansowym
otwarciu na człowieka w dynamice jego
rozwoju to założenia zarówno naukowe,
jak i pedagogiczne świadczące o wrażliwości badawczej twórców Jagiellońskich
Studiów Kulturowych.
Profesor Korporowicz podziękował
dziekanowi, prodziekanowi Wydziału
SMiP oraz zespołowi swoich pracowników, w tym szczególnie dr Renacie Czekalskiej i dr Agnieszce Kuczkiewicz-Fraś,
za ich cenną pomoc dla rozwoju projektu
JCS, a także w organizacji konferencji.
Dziekan wyraził zaś swoje uznanie dla
projektu JCS i pracy, jaką w jego powstanie włożył zespół prof. Korporowicza, zapraszając jednocześnie wszystkich gości
konferencji do aktywnego uczestnictwa
w przedsięwzięciach związanych z projektem, deklarując przy tym dalsze wsparcie ze strony władz Wydziału. Następnie
zaprezentowano zebranym nową serię
czasopisma naukowego zatytułowanego
podobnie jak cały projekt: „Jagiellonian
Cultural Studies”, która odtąd będzie się
ukazywała w ramach „Politei” w wersji
polsko- i anglojęzycznej. Każdy z zaproszonych gości otrzymał dwa pierwsze
tomy wspólnie oznaczone jubileuszowym, 20. numerem „Politei”. Pierwszy
z tomów, stanowiący odrębną całość, wydany w języku angielskim, zatytułowany
jest Mobility of Cultures. Drugi, w języku
polskim, złożony z odrębnie przygotowanych tekstów pod redakcją Sylwii
Jaskuły i Leszka Korporowicza, nosi
tytuł Współczesna przestrzeń tożsamości.
Wiele z opublikowanych w tym numerze
artykułów jest autorstwa uczestników tej
konferencji. Tym samym Jagiellońskie
Studia Kulturowe uroczyście zainicjowały swoją działalność na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
W drugim dniu konferencji odbyła się
tylko jedna sesja naukowa. Rozpoczął
ją prof. Rahul Peter Das wystąpieniem
na temat wpływu globalizacji na proces
ekspresji znanych i nieznanych dotąd
zagadnień w nowych i tradycyjnych forProf. Rahul Peter Das przekazuje
księgozbiór na ręce dziekana
prof. Bogdana Szlachty

Goście i słuchacze konferencji

mach literackich. Wątek literacki był także głównym tematem wystąpienia prof.
Ashoka Vajpeyi, który na przykładzie
wybranych dzieł hinduskiej i polskiej
literatury pięknej pokazał znaczenie
poezji dla kształtowania wrażliwości
sumień odbiorców, tak by mając jasny
umysł, mogli oni – jak pisał Czesław
Miłosz – odróżnić „dobre i złe strony
każdej rzeczy”. W następnym referacie
prof. Andrzej Dudek zainteresował słuchaczy barwną opowieścią o kulturowym
znaczeniu wątków i symboli przedstawianych zarówno we wschodniej ikonografii,
jak i zachodnim malarstwie religijnym.
Kwestię obecności i znaczenia wartości
europejskich we współczesnej przestrzeni
międzykulturowej zaprezentował zebranych prof. Zdzisław Mach, dyrektor Instytutu Europeistyki UJ. Sesję zakończyło
wystąpienie prof. Krzysztofa Kościelniaka na temat wizualnych i werbalnych
elementów systemu mistycznego Farīdaldīn ‘Attār Nīšāpūrī.

Popołudniowe podsumowanie i zakończenie konferencji poprzedziła
jeszcze ożywiona dyskusja. Zainteresowanie samych prelegentów i słuchaczy
tematami poruszanymi na konferencji
pokazało, że istnieje wielka potrzeba
organizowania częściej i w sposób
cykliczny takich seminariów o problematyce relacji międzykulturowych,
zainicjowanych niniejszym w ramach
Jagiellońskich Studiów Kulturowych,
na których doświadczeni naukowcy
z wielu dziedzin humanistycznych mogą
wymieniać myśli na ważkie tematy nurtujące współczesny świat i tym samym
budować mosty porozumienia ponad
granicami odmienności kulturowych,
mosty, po których w przyszłości będzie
mogło poruszać się także pokolenie
obecnych studentów.

Krzysztof Lalik
doktorant w Instytucie Bliskiego
i Dalekiego Wschodu UJ
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W 50. ROCZNICĘ WYPROMOWANIA
PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII NA UJ

Prof. Maria Kielar-Turska podczas wykładu

Wprowadzający wykład Historia psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
ukazujący korzenie krakowskiej szkoły
psychologii, począwszy od założenia
pracowni psychologii doświadczalnej
aż po powstanie Instytutu Psychologii
w latach 60. XX wieku, wygłosiła prof.
Maria Kielar-Turska. Podstawy naukowe
i organizacyjne dla nowej dziedziny wiedzy, jaką była u progu XX wieku psychoJerzy Sawicz

sychologia jako dziedzina wiedzy
rozwijała się prężnie na Uniwersytecie
Jagiellońskim od początku XX wieku. Tu
powstała pierwsza w Polsce pracownia
psychologii doświadczalnej, założona
w 1903 roku przez Władysława Heinricha,
dzięki wsparciu Augusta Witkowskiego,
profesora fizyki, którego Heinrich był
asystentem. Jednak przez wiele dziesiątków lat psychologia nie była kierunkiem
studiów, choć wykłady dotyczące różnych
zagadnień psychologicznych były prowadzone. Dopiero w 1957 roku Stefan Szuman wystąpił z wnioskiem o utworzenie
studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze dyplomy
wydane zostały pięć lat później.
4 czerwca 2012, w 50. rocznicę wypromowania pierwszych absolwentów
psychologii, krakowski oddział Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, Instytut
Psychologii oraz Komisja Nauk Psychologicznych PAN zorganizowały sesję
naukową dla upamiętnienia tego ważnego
dla środowiska psychologów wydarzenia,
nie tylko w Krakowie.
Sesja została pomyślana tak, by zaczynając od historii psychologii i wspomnień
pierwszych absolwentów psychologii,
pokazać transformację studiów psychologicznych, a w końcu zastanowić się nad
przyszłością studiów psychologicznych
i ich absolwentów.

Jerzy Sawicz

P
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logia, przygotowali Władysław Heinrich
i Stefan Szuman. Pierwszy z nich założył
Pracownię Psychologii Doświadczalnej,
określił przedmiot psychologii (zrozumienie ludzkiego postępowania), wskazał
metodę badań psychologicznych (badanie
tego, co obserwowalne, zapisywanie
zmian fizjologicznych, wypowiedzi), rozpoczął prekursorskie badania nad uwagą
oraz zauważył społeczne znaczenie nauk
psychologicznych, czego wyrazem było
założenie Studium Pedagogicznego na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Szuman zaś
założył Katedrę Psychologii Pedagogicznej, stworzył podstawy psychologii rozwojowej w Polsce, rozpoczął pionierskie
badania nad językiem dziecka, zastosował
zdobycze techniczne (fotografia, film) do
badań psychologicznych, pokazał rolę
sztuki w rozwoju człowieka, przygotował
psychologiczne podstawy do pracy nauczycieli. Dzieło Heinricha kontynuowali
jego uczniowie: Danuta Gierulanka (opracowała koncepcję rozumienia i metodę
badania tego procesu) oraz Włodzimierz
Szewczuk (prowadził m.in. badania nad
pamięcią, zdolnościami, rozwojem w dorosłości). Uczniowie prof. Szumana rozwijali wiele jego idei. I tak, Lidia Geppertowa
prowadziła badania nad relacją między
językiem migowym i językiem fonicznym;
stworzyła Zakład Psychologii Defektologicznej. Maria Przetacznikowa prowadziła badania nad mową dziecka, jego
procesami poznawczymi oraz rozwijała
koncepcję czynników rozwoju. Edward
Franus, stosując metody fotograficzne
i filmowe, przygotował rejestrację zmian
rozwojowych w dzieciństwie, prowadził
badania nad myśleniem technicznym,
kierował Zakładem Psychologii Pracy.
W ramach reformy organizacji uczelni
w Polsce utworzono, pod koniec lat 60.,
Instytut Psychologii. Początkowo z pięcioma zakładami, ale ich liczba stopniowo się
zwiększała – obecnie Instytut Psychologii
na Wydziale Filozoficznym składa się
Sesja została pomyślana tak, by zaczynając
od historii psychologii i wspomnień pierwszych
absolwentów psychologii, pokazać transformację
studiów psychologicznych

Jerzy Sawicz

z ośmiu zakładów: Psychologii Behawioralnej, Eksperymentalnej, Klinicznej,
Ogólnej, Psychofizjologii, Rozwojowej
i Wychowawczej, Społecznej, Zdrowia
oraz Pracowni Emocji i Motywacji.
W 1996 roku doszło do podziału Instytutu
i utworzenia odrębnego Instytutu Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania.
Wspomnienia rozpoczęli absolwenci
pierwszego rocznika studiów psychologicznych, który był nieliczny (przyjęto
12 osób). Studentami były osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych stron
Polski, nierzadko osoby już studiujące
(medycynę, prawo). Podstawę przyjęcia
stanowiła rozmowa dotycząca motywacji
studiowania, prowadzona przez prof.
Stefana Szumana. We wspomnieniach
osób z pierwszych roczników (Bożena
Trawińska, Elżbieta Leśniak, Antoni Baluch, Anna Knobloch-Gala) przewijały się
sylwetki nauczycieli z ich charakterystykami: Maria Susułowska – zwolenniczka
metod obserwacji i rozmowy, Stefan
Szuman – piszący wiersze, Zenomena
Płużek – zafascynowana metodami psychometrycznymi, Julian Aleksandrowicz –
niezwykłej miary lekarz... Wspominano
o pozycji psychologa w tamtych czasach:
psychologowie kliniczni pełnili funkcję
asystenta psychiatry i nie mogli stosować
testów psychologicznych. W „epoce Gierka” nastąpił rozkwit psychologii pracy –
chodziło o określenie optymalnych warunków pracy oraz badanie predyspozycji
kierowniczych. Był to złoty okres rozwoju
pracowni psychologii pracy w Hucie im.
Lenina. W latach 70. rozwijała się intensywnie psychologia defektologiczna,
opracowująca psychologiczne problemy
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością: intelektualną, sensoryczną (głuchota,
ślepota), językową. Zakład Psychologii
Defektologicznej współpracował wówczas
z Uniwersytetem Gallandet.
Zmiany w naukowym obrazie psychologii, jakie zachodziły w ciągu kilkudziesięciu
lat, nakreślił prof. Edward Nęcka, inicjator
zmian organizacji studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ oraz wieloletni jego dyrektor. Jego zdaniem w latach
70. dynamicznie rozwijało się życie naukowe: pisano komentarze do ukazujących się
artykułów, studenci licznie uczęszczali na
wykłady. W Instytucie funkcjonowało pięć
zakładów psychologii: Ogólnej, Klinicznej
Rozwojowej i Wychowawczej, Defektologicznej, Pracy. Wybitne postacie, takie jak
Maria Przetacznikowa, Maria Susułowska,

Uczestnicy sesji naukowej, która odbyła się w auli Collegium Novum

Włodzimierz Szewczuk, skupiały wokół
siebie liczne grono młodych adeptów
nauki. Prowadzono prekursorskie badania
nad uwagą, rozwojem językowym dziecka, oryginalne badania nad starzeniem
się oraz badania z zakresu psychosomatyki. Wielu z tych tematów, niestety, nie
kontynuowano. Powstałe w tym okresie
prace nie wywarły znaczącego wpływu na
dalszy rozwój psychologii. Dość długo nie
było laboratoriów w Instytucie. Dopiero
w latach 80. powstała pod kierunkiem prof.
Jana Kaisera Pracownia Psychofizjologii,
w której prowadzono badania i przygotowywano prace drukowane w znaczących
czasopismach zagranicznych. W latach 70.
i 80. realizowane były programy badawcze
resortowe i węzłowe. Jednakże większość
badań była prowadzona indywidualnie.
Obecnie w Instytucie realizowanych jest
wiele grantów, także zespołowych, a wyniki
badań zaczynają pojawiać się w czołowych
czasopismach światowych.
O zapotrzebowaniu we współczesnym
świecie na pomoc psychologiczną, interwencję antykryzysową, prewencję, profilaktykę mówiła prof. Dorota Kubacka-Jasiecka. Psycholog postrzegany jest współcześnie jako menedżer zmian społecznych.
Pojawiły się nowe zadania, przed jakimi
staje psycholog: badanie zmian społecznych i ich konsekwencji, podejmowanie
problematyki aksjologicznej w interwencji
i terapii, popularyzacja możliwości psychologii wśród decydentów, przedstawicieli
innych zawodów, szerokiego społeczeństwa. Na takie zapotrzebowanie społeczne
odpowiada program studiów na kierunku
psychologia stosowana na Uniwersytecie
Jagiellońskim, proponując moduły specjali-

zacyjne wypełnione warsztatami, zajęciami
praktycznymi.
Profesor Adam Niemczyński omówił
reformę studiów psychologicznych, jaka
miała miejsce w Instytucie Psychologii
na początku lat 90. i której efektem było
wprowadzenie obok kursów obligatoryjnych – dających kanoniczną wiedzę
z zakresu psychologii, kursów do wyboru –
poszerzających wiedzę psychologiczną
zgodnie z zainteresowaniami każdego
studenta. Na tym tle prof. Niemczyński
przedstawił program studiów psychologicznych EFPA (European Federation of
Psychological Associacion), obejmujący
trzy lata studiów wstępnych oraz dwa lata
studiów przeznaczonych na opanowanie
kompetencji, w tym: 20 kompetencji podstawowych – dotyczących określania celu
interwencji, diagnozy, planu interwencji,
przeprowadzenia interwencji, oraz dziewięciu kompetencji dodatkowych. Pełne
wykształcenie wymaga ponadto odbycia
rocznej praktyki pod kierunkiem superwizora i zdania komisyjnego egzaminu
kwalifikacyjnego. Taki program, zdaniem
prof. Niemczyńskiego, jest właściwy dla
kształcenia psychologów i powinien zostać
wprowadzony w Polsce.
Podczas sesji zaprezentowani zostali
absolwenci psychologii, którzy swoje studia
wykorzystali w różny sposób. Wśród nich
znalazła się Katarzyna Słota-Marciniec,
która oprócz psychologii ukończyła wokalistykę na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Łączy przygotowanie psychologiczne ze
śpiewem, prowadząc koncerty dla dzieci,
przygotowując nauczycieli w zakresie
emisji głosu oraz kształcąc przyszłych
wokalistów. Jej wiedza o człowieku, jego

ALMA MATER nr 150

95

przeżyciach przydaje się w poszukiwaniach właściwej interpretacji utworów
muzycznych. W czasie sesji uczestnicy
mogli wysłuchać w wykonaniu Katarzyny Słoty-Marciniec utworów Modesta
Musorgskiego z cyklu Z izby dziecięcej.
Marta Bogdanowicz wybrała drogę naukową: prowadzi badania nad dysleksją,
jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie
i profesorem na Uniwersytecie w Gdańsku. Podobnie naukową drogę wybrał Jan
Blecharz, który jest profesorem na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
a jednocześnie osiągnął sukces jako praktyk, sprawując opiekę psychologiczną nad
mistrzem skoków narciarskich Adamem
Małyszem. Studia psychologiczne ukończył także znany poeta Adam Zagajewski.
Uważa jednak, że w jego twórczości nie
odegrały one wielkiej roli.
Sesję zamykała dyskusja panelowa Perspektywy absolwentów studiów
psychologicznych, przygotowana przez
prof. Małgorzatę Kossowską. Uczestnicy
panelu odpowiadali na trzy pytania: Jakie
są perspektywy absolwentów studiów
psychologicznych?, Co trzeba zrobić, aby
studia psychologiczne kształciły osoby,
które dobrze wpiszą się w zapotrzebowania rynku pracy?, Jakie są najważniejsze

wyzwania związane z kształceniem psychologów dziś?
W dyskusji zwrócono uwagę na
zapotrzebowanie na kompetencje psychologiczne w różnych zawodach (nauczyciela, lekarza, reżysera), właściwie
wykonywanie każdej profesji wymaga
psychologicznego wsparcia. Absolwenci
psychologii mogą zatem liczyć na zatrudnienie nie tylko jako psychologowie
różnych specjalności, ale także jako
doradcy dla innych zawodów. Takie
postrzeganie roli psychologa wymaga
odpowiedniego przygotowania zarówno
do pełnienia roli zawodowej psychologa
(np. klinicysty, psychologa rozwoju, sądowego, reklamy), jak i do pełnienia roli
doradcy w innych zawodach. To pierwsze
wymaga wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności, które są znane i które
jesteśmy w stanie przewidzieć. To drugie
wymaga przygotowania do przyszłości,
do tego, czego jeszcze nie wiemy, a może
nawet nie potrafimy przewidzieć. Takie
kształcenie wymaga ćwiczenia w myśleniu
dialogicznym; powinno przebiegać w formie nauczania innowacyjnego, kładącego
akcent na rozwijanie umiejętności przewidywania, projektowania, symulowania.
W kształceniu psychologów należałoby

podjąć i realizować wiele zadań, między
innymi nauczenie korzystania z bogatej
wiedzy, czyli dostarczenia mapy zagadnień
i busoli, tj. pokazanie, czym należy kierować się w selekcji literatury; rozwijanie
cech osobowych studentów psychologii
ważnych dla wykonywania zawodu
zaufania publicznego, jakim jest zawód
psychologa: odpowiedzialności, cierpliwości (w słuchaniu pacjenta), wytrwałości
(w poszukiwaniu rozwiązań); rozwijanie
umiejętności ważnych w pracy psychologa, takich jak umiejętność obserwowania
oraz umiejętność prowadzenia rozmowy;
uczenie interpretacji wyjaśniającej stwierdzonych zachowań, odwołującej się do
teorii psychologicznych.
Sądzę, że dobrym podsumowaniem
sesji, w której uczestniczyło około 100
absolwentów kończących studia psychologiczne w różnych momentach tych
pięćdziesięciu lat, jakie minęły od czasu
ich uruchomienia, będzie myśl Josepha
Conrada: Wartość przyszłości polega na
tym, co dziś wytrzymamy i ukształtujemy.

Maria Kielar-Turska

kierownik Zakładu Psychologii Rozwojowej
i Wychowawczej im. Stefana Szumana
Instytutu Psychologii UJ

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
W

dniach 20–21 października 2012
w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna
organizowana przez Zakład Psychologii
Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ.
Definicja zdrowia przyjęta przez
WHO – Światową Organizację Zdrowia
za przejaw prawdziwie zdrowego funkcjonowania uznaje stan pełnego – fizycznego,
psychicznego, duchowego i społecznego –
dobrostanu. Ujęcie to zakłada, że zdrowie
jest nie tylko brakiem choroby, ale ma
w sobie pozytywny aspekt, którym jest dobrostan. Możemy więc mówić o podejściu
salutogenetycznym, sugerującym poszukiwanie drogi do zdrowia poprzez rozwijanie
i wzmacnianie zasobów własnych jednost-
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ki i społeczności. Badania nad zdrowiem
człowieka, zarówno w obszarze somy, jak
i psyche, ewoluują wyraźnie od identyfikowania i minimalizowania zagrożeń ku
rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów
własnych stanowiących ochronę i pomoc
w radzeniu sobie ze skutkami stresu. Tendencja ta widoczna jest w koncepcjach
psychologicznych i socjologicznych akcentujących znaczenie siły wewnętrznej,
aktywów wspierających i ułatwiających
radzenie sobie ze stresem (Kazimierz Dąbrowski, 1981; Aaron Antonovsky, 1995;
Emmy Werner, 2000; Michele Tugade,
Barbara Fredrikson, Feldman Barrett,
2004; Ian Fergus, Marc Zimmerman MA,
2005). Fakt, że zagrożenia oraz wszelkiego
rodzaju stres są wszechobecne, a kontakt

z nimi niemożliwy do uniknięcia, stał się
przyczynkiem do poszukiwania cech indywidualnych, których posiadanie zwiększy
prawdopodobieństwo pokonania trudności, wyjścia obronną ręką z napotkanej
traumatycznej sytuacji.
Zdrowie psychiczne, postrzegane początkowo jedynie jako brak zaburzeń psychicznych, z czasem rozważane było jako
równowaga dynamiczna umożliwiająca
rozwój osobowy w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania
i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego
ideału społecznego. Stan ten opisywany
jest jako dobrostan fizyczny, umysłowy
i społeczny oraz zdolność do przeżywania
szczęścia (Kazimierz Dąbrowski, 1981;

Martin Seligmann, 2000; Janusz Czapiński, 2004). Pozytywny nurt w psychologii
znalazł swoje odbicie zarówno w zakresie
rozważań nad jakością życia (cebulowa
koncepcja szczęścia Janusza Czapińskiego,
2004), jak i w obszarze badań nad znaczeniem pozytywnych emocji w zachowaniu
zdrowia (idea inteligencji emocjonalnej
Johna Meyera i Petera Saloweya, 1990, czy
koncepcja zróżnicowania emocji pozytywnych Barbary Fredrikson, 2004).
Zagadnienie zdrowia somatycznego
i psychicznego jest ważnym obszarem dla
rozważań nauk społecznych i medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia
obciążają człowieka w niespotykanym
dotąd stopniu. Ilość stresu konieczna do
podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa stwarzają
klimat mobilności i płynności niesprzyjający zdrowiu psychicznemu.

Istotnym zadaniem dla specjalistów
pozostaje więc poszukiwanie strategii
i modeli radzenia sobie z nadmiarem stresu
bez kosztów zdrowotnych. Szczególne
miejsce zajmują tu propozycje kierowane do dzieci i młodzieży – profilaktyka
pozytywna, wzmacnianie możliwości
adaptacyjnych, rozwijanie sił życiowych.
• Konferencja obejmuje następujące
obszary tematyczne:
• Resilience (sprężystość psychiczna)
jako predyktor zdrowia
• Zdrowie i odporność psychiczna
dzieci i młodzieży
• Zdrowie z perspektywy egzystencjalnej
• Radzenie sobie ze stresem a zdrowie
• Współczesne zagrożenia dla zdrowia
psychicznego człowieka
• Niedostatki zdrowia
• Patogenetyczne a salutogenetyczne
podejście do zaburzeń

• Działania profilaktyczne i prozdrowotne
Podczas konferencji planowane są
wykłady plenarne z udziałem gości
zagranicznych, sesje tematyczne oraz
plakatowe. Wybrane artykuły zostaną wydane w punktowanej monografii w języku
angielskim w Wydawnictwie Naukowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gośćmi specjalnymi konferencji będą:
prof. Jacek Bomba z CM UJ, prof. Klaus
Froehlich-Gildhoff z Evangelische Hochschule Freiburg, Niemcy, prof. Marios
Pourkos z Uniwersytet Kreta, Grecja,
dr Simona Hoskovcova z Uniwersytetu
Karola w Pradze.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie www. resilience-conf.eu

Iwona Sikorska
adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ,
sekretarz konferencji

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
urystyka jest postrzegana jako jeden
z motorów rozwoju gospodarczego
szczególnie na poziomie regionalnym
(mezo) o znaczącym wpływie na poziom
krajowy (makro). Większość produktów
turystycznych tworzą bowiem przedsiębiorstwa działające na poziomie regionalnym, należące do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP). W ten
sposób kreowane są nowe formy turystyki
(tzw. 3E, czyli Entertainment, Excitement,
Education – rozrywka, ekscytacja, kształcenie), które wypierają klasyczne formy
masowej turystyki ograniczonej do „opalania się nad morzem” (tzw. 3S, czyli Sun,
Sea, Sand – słońce, morze, piasek). Pojawiają się innowacyjne i bardziej wyspecjalizowane formy turystyki, która staje się
bardziej ekologiczna, spersonalizowana
i zorientowana na doświadczenia. Ponadto
wzrost popytu na usługi sektora turystyki,
a także zachodzące zmiany demograficzne
(np. rosnąca liczba podróżujących w starszym wieku) stymulują segmentację rynku
usług turystycznych i tworzenie nowych
produktów turystycznych, wśród których

Archiwum Katedry Zarządzania w Turystyce

T

Kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce prof. Małgorzata Bednarczyk wita gości
i uczestników sympozjum

znajduje się wiele innowacyjnych usług.
Turystyka to forma działalności gospodarczej mająca znaczący potencjał
w tworzeniu wzrostu zatrudnienia. W Unii
Europejskiej stanowi ona średnio około

4 procent PKB, a pośrednio tworzy ponad
10 procent PKB i dostarcza około 12 procent wszystkich miejsc pracy. Turystyka
wnosi ważny i rosnący wkład we wzrost
gospodarczy. W skrajnych przypadkach
ALMA MATER nr 150

97

(np. w regionach turystycznych) może na
nią przypadać nawet do 70 procent PKB.
Pomimo że udział rynku europejskiego
w światowej turystyce powoli maleje,
a turystyka jest branżą mocno narażoną
na skutki kryzysu gospodarczego, to liczba
działających w tym sektorze firm wcale się
nie zmniejsza.
Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) z roku 2011 wynika, że
łączna liczba podmiotów działających
branży turystycznej wynosiła prawie 3,2
tysiąca. Segment biur podróży w Polsce
obsłużył łącznie 1,4 miliona turystów,
a dwadzieścia największych biur miało
4,05 miliarda złotych obrotu. W pozostałych segmentach branży turystycznej
wzrosła liczba likwidacji i wyrejestrowań.
Największy wzrost likwidacji widać w firmach zajmujących się rezerwacją i obsługą ruchu turystycznego. Przedsiębiorcy
turystyczni, jak wszyscy inni, działają
w warunkach kryzysu gospodarczego.
Dlatego tegoroczne problemy finansowe
i bankructwa niektórych biur podróży nie
powinny dziwić, tym bardziej że biznes
ten jest raczej nisko rentowny i wrażliwy
na wiele czynników zewnętrznych (wahania kursów walut, wzrost cen paliwa,
niepokoje polityczne i społeczne w krajach będących popularnymi kierunkami
turystycznymi). Aby zabezpieczyć interesy
klientów i uniknąć podobnych sytuacji
w przyszłości, MSiT przy wsparciu organizacji turystycznych przygotowuje
odpowiednie zmiany w ustawie o usługach turystycznych oraz propozycję
nowej ustawy o Turystycznym Funduszu
Gwarancyjnym. Istotne jest stworzenie
dobrego systemu kontroli touroperatorów
oraz zabezpieczenia pieniędzy wpłacanych
przez klientów. Ale równocześnie ważne
jest, aby nowe regulacje i zabezpieczenia
nie zmuszały polskich przedsiębiorców do
likwidacji działalności.

Jak szacuje Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), w 2012 roku globalna
liczba wyjazdów turystycznych przekroczy miliard. W minionym roku wzrosła do
980 milionów z niecałych 940 milionów
rok wcześniej, tj. o 4,4 procent. To dobry
wynik, zważywszy, że w pierwszej fali
spowolnienia w 2009 roku liczba turystów
na świecie skurczyła się o 3,8 procent.
Tymczasem w roku 2011 tylko na targaną
kłopotami finansowymi UE przypadła rekordowa liczba przyjazdów: 503 miliony.
Aby przeanalizować sytuację branży
turystycznej, Katedra Zarządzania w Turystce UJ zorganizowała pod patronatem
marszałka województwa małopolskiego,
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania
Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, z inicjatywy prof.
Małgorzaty Bednarczyk, międzynarodowe
sympozjum naukowe zatytułowane Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej:
innowacje, edukacja, marka. Sympozjum
odbyło się 30 maja 2012 w Collegium
Novum oraz Collegium Maius i było poświęcone debacie o kierunkach rozwoju
turystyki europejskiej w kontekście kryzysu, a także Euro 2012. W sympozjum
uczestniczyła międzynarodowa społeczność akademicka, europejscy eksperci
oraz praktycy z branży turystyki i bezpieczeństwa. Sympozjum było zwieńczeniem
zespołowych badań Katedry Zarządzania
w Turystyce, rezultatem których będzie
publikacja w kwartalniku „Współczesne
Zarządzanie” oraz w formie książkowej
monografii. W sympozjum uczestniczyło
ponad 100 naukowców oraz praktyków
zarówno z kraju, jak i zagranicy, którzy
przygotowali ponad 30 referatów.
Celem sympozjum było stworzenie
międzynarodowego forum wymiany
poglądów, dyskusji oraz prezentacji wyników badań w szeroko pojętym obszarze
zarządzania turystyką w sytuacji kryzysu.

Forum połączyło nie tylko środowiska
naukowe i przedsiębiorstwa, których
działalność wiąże się z branżą turystyczną, ale także przedstawicieli samorządów
terytorialnego i gospodarczego oraz administracji państwowej.
Problematyka sympozjum obejmowała
szerokie spektrum zagadnień odzwierciedlających ogromną różnorodność
aspektów związanych z identyfikacją
kluczowych problemów naszej branży
w kontekście aktualnych problemów
politycznych i gospodarczych, procesów
i zdarzeń naturalnych, jak również zmieniających się potrzeb klientów. Sukces
zarządzania w turystyce we współczesnym
kontekście rynkowym i instytucjonalnym
pojawia się przede wszystkim dzięki innowacjom, odpowiedniemu wsparciu ze
strony systemu edukacyjnego oraz przemyślanemu procesowi zarządzania marką
organizacji czy regionu.
Uroczystego otwarcia sympozjum
dokonali dziekan Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej prof. Jacek
Ostaszewski oraz kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce prof. Małgorzata
Bednarczyk. Problematyka sympozjum
została podzielona na cztery sesje tematyczne, w ramach których zaprezentowano
wybrane referaty stanowiące podstawę do
dyskusji. Gościem specjalnym był Michel
de Blust, sekretarz generalny ECTAA
(Europejskiej Organizacji Związków Biur
Podróży UE).
Na zakończenie sympozjum prof.
Małgorzata Bednarczyk podsumowała
główne nurty wystąpień i dyskusji oraz
zaproponowała obszary, które mogą stanowić inspirację dla podejmowania dalszych
wysiłków badawczych w turystyce.

Jacek Gancarczyk

adiunkt w Katedrze Zarządzania w Turystyce
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

WŚRÓD BIZNESOWYCH BIEGACZY
Związek Uniwersytetu z Biznesem jest coraz trwalszy. Nawet w przestrzeni symbolicznej, o czym zaświadczyć może
obecność reprezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w organizowanym po raz pierwszy w Krakowie „Krakow Business
Run”. Bieg sztafetowy (5 x 3800 km), który odbył się w 16 września br. wokół krakowskich Plant, został zorganizowany
przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 sztafet reprezentujących firmy
z regionu małopolskiego. Pięcioosobowa ekipa UJ w składzie: Łukasz Bieńkowski, Roman Sosnowski, Michał Rdzanek,
Andrzej Pawelec oraz Dawid Gacek zajęła wysokie – XII miejsce. Więcej szczegółów o charytatywnym biegu można znaleźć na stronie internetowej:
www.krakowbusinessrun.pl
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CO WIEMY O WSPÓŁCZESNEJ ROSJI?
najomość realiów politycznych,
tradycji oraz kultury Federacji Rosyjskiej – naszego wschodniego sąsiada,
a zarazem jednego z czołowych graczy
na eurazjatyckiej scenie geopolitycznej,
jest dość znikoma, jak gdyby nie chodziło o największe państwo globu, którego
gospodarka, obok gospodarek Brazylii,
Indii i Chin, zalicza się do czwórki najbardziej dynamicznie rozwijających się
gospodarek świata (BRIC), a peryferyjny
kraj trzeciego świata.
Wiele osób nie zgodzi się ze mną
i powie: jak to? Przecież to właśnie my
najlepiej znamy się na Rosji..., przepraszam – na Ruskich. W końcu to nie kto
inny jak sowieci (bo któż by pamiętał, że
Związek Sowiecki pożegnaliśmy przeszło
20 lat temu) są winni wszystkich tragedii
Rzeczypospolitej.
Aby choć po części zrozumieć współczesną Rosję, trzeba dostrzegać wszystkie zjawiska zachodzące w tym kraju.
Zarówno dążenia do odbudowy pozycji
supermocarstwa w sferze militarnej
i ekonomicznej, jak i odradzającą się sferę
duchową. Do zrozumienia tej ostatniej
konieczne jest przyjrzenie się kulturze
rosyjskiej, a w szczególności takim zjawiskom, jak tożsamość, indywidualizm
i wspólnotowość.
W tym kontekście na uwagę zasługuje
międzynarodowa konferencja naukowa
zatytułowana Tożsamość, indywidualizm,
wspólnotowość w kulturze rosyjskiej,
zorganizowana w dniach 25–26 maja
2012 w Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie przez Katedrę Rosyjskiej
Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ
oraz Komisję Kultury Słowian PAU. Partnerem przedsięwzięcia było także Centrum
Kultury i Języka Rosyjskiego w Krakowie
Fundacji Russkij Mir.
Konferencję rozpoczęły obrady plenarne, którym przewodniczyła prof. Wanda
Laszczak z Uniwersytetu Opolskiego.
Otworzył je referat prof. Agnest Dukkon
z Uniwersytetu w Budapeszcie zatytułowany: «Два голоса» Белинсково: личность
и призвание. Jako następna swój referat

wygłosiła prof. Hanna Kowalska-Stus
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim wystąpieniu mówiła o dziedzictwie
przeszłości oraz o korzeniach tożsamości
polskiej i rosyjskiej.
Zagadnienia „trzeciej drogi” w koncepcji poetki Zinaidy Gippius i idei tożsamości narodowej w kręgu postrewolucyjnej emigracji rosyjskiej podjęła prof. Anna
Woźniak z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Rosyjską drogę od imperium uniwersalnego do imperium narodowego za czasów Mikołaja I przybliżył prof. Aleksander Lipatow z Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Humanistycznego i Rosyjskiej Akademii Nauk w wystąpieniu zatytułowanym System władzy a rozdwojenie
tożsamości rosyjskiej. Na zakończenie
obrad plenarnych wystąpił prof. Marian
Broda z Uniwersytetu Łódzkiego z kontrowersyjnie zatytułowanym referatem
Rosyjskiej inteligencji problemy z Rosją.
Po zakończeniu części plenarnej
obrady zostały podzielone na 16 sekcji
tematycznych.
Pierwsza z nich dotyczyła epoki
radzieckiej i postradzieckiej – starych
problemów w nowym kontekście. Następna grupowała tematy skupiające się
wokół zagadnień sztuki, nauki i mediów
wobec problemów tożsamości, wspólhttp://www.activedesktopwallpapers.com/full-size/1736-40/Red-Square-Moscow-Russia-3200X2400-1736.html
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notowości i indywidualizmu. Osobną
część referatów stanowiły te poruszające
problematykę myśli społeczno-politycznej wobec dylematów indywidualizmu
/ wspólnotowości / tożsamości. Inna
grupa wystąpień dotyczyła tożsamości
na obczyźnie i wobec „obcego”. Był też
panel traktujący o tożsamości między
Wschodem i Zachodem, a także referaty
dotyczące doktryn filozoficznych i religijnych o relacjach jednostki – zbiorowości.
Najobszerniejszą grupę wykładów stanowiły wystąpienia poświęcone zagadnieniom wspólnotowości i indywidualizmu
w literaturze rosyjskiej.
Warto też dodać, że jedna z sekcji
przeznaczona była dla studentów, którzy
podczas jej trwania mieli możliwość
prezentacji swoich referatów.
Dyrektor Instytutu Rosji i Europy
Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Anna Raźny, dziękując prelegentom
za wartościowe wystąpienia, a słuchaczom
za udział w przedsięwzięciu, wyraziła
przekonanie, że konferencje dotyczące
zagadnień szeroko pojmowanej rosyjskiej
kultury nowożytnej będą kontynuowane.

Radosław Sławomirski
doktorant w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ

Cerkiew Wasyla Błogosławionego
na placu Czerwonym
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WSPÓŁPRACA Z ROSJĄ
W RAMACH PROJEKTU ERANET–MUNDUS
U

niwersytet Jagielloński zwiększa
swoje zaangażowanie w projektach
programu ERASMUS MUNDUS. Konkursy ogłaszane w ramach Akcji 2 (część
programu Erasmus Mundus) pozwalają
na przygotowywanie projektów ukierunkowanych na realizację wymiany akademickiej z krajami spoza Unii Europejskiej.
Od 2011 roku Uniwersytet Jagielloński uczestniczy jako partner w projekcie
„ERANET–MUNDUS: Euro-Russian
Academic Network – Mundus”. Projekt umożliwia partnerom europejskim
wymianę studentów, doktorantów i kadry akademickiej z ośmioma uczelniami rosyjskimi (Państwowy Rosyjski Uniwersytet Hydrometeorologiczny, Syberyjski Uniwersytet Federalny,
Południowo-Uralski Państwowy Uniwersytet, Moskiewski Państwowy Uniwersytet
im. Łomonosowa, Jarosławski Państwowy
Uniwersytet im. Demidowa, Niżnonowogrodzki Państwowy Uniwersytet im.
Łobaczewskiego, Państwowy Uniwersytet
w Sankt Petersburgu, Pskowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny).

Pierwszy konkurs na wyjazdy w roku
akademickim 2012/2013 został już rozstrzygnięty i zakończył się sukcesem czterech
kandydatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doktor Anna G. Piotrowska, adiunkt
w Instytucie Muzykologii (Wydział Historyczny), zrealizuje miesięczny pobyt
badawczy na Państwowym Uniwersytecie
w Sankt Petersburgu. We współpracy
z prof. Nadieżdą Orłową będzie zajmować
się zagadnieniem metodologii nauczania
antropologii kultury w Europie Środkowej
i Wschodniej.
Kinga Nędza-Sikoniowska, doktorantka
w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej
(Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych), spędzi 18 miesięcy w Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym,
gdzie we współpracy z prof. Aleksandrem
Slabuchą będzie kontynuować prace nad
rozprawą doktorską, prowadząc badania
z pogranicza antropologii, historii i architektury, dotyczące przestrzeni miasta
socjalistycznego.
Izabela Sepioł oraz Rafał Jewdokimow, studenci Wydziału Studiów Mię-

dzynarodowych i Politycznych, przez
10 miesięcy studiować będą stosunki
międzynarodowe w Państwowym Uniwersytecie w Sanki Petersburgu.
Prestiżowe stypendia programu ERASMUS -MUNDUS przyznano ogółem 19 kandydatom z 10 partnerskich uniwersytetów
europejskich oraz 50 kandydatom z uczelni rosyjskich.
W ramach projektu ERANET–MUNDUS przewidziano jeszcze dwa konkursy
stypendialne – najbliższy ogłoszony
zostanie już jesienią 2012 roku.
Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z rosyjskimi uniwersytetami partnerskimi będzie miała szansę rozwijać się
za pośrednictwem programu ERASMUS
MUNDUS także w innym projekcie:
w 2012 roku rozpocznie się realizacja
projektu „ERANET–PLUS (Euro-Russian Academic Network Plus)”, zwiększając liczbę dostępnych stypendiów.

Katarzyna Rotter-Jarzębińska

koordynator projektów ERANET na UJ

PROMOWANIE RÓWNOŚCI PŁCI
L

etni Globalny Instytut GEM-IWG
(The International Working Group on
Gender, Macroeconomics, and International Economics) to przedsięwzięcie, które
zrealizowane zostało w dniach 17–26 lipca
2012 w Przegorzałach przez Uniwersytet
Jagielloński, Szkołę Główną Handlową,
Levy Institute of Bard College i Fundację
Heinricha Boella.
GEM-IWG jest międzynarodową siecią ekonomistek i ekonomistów działającą
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od 1994 roku, której celem jest uwzględnianie relacji płci i promowanie równości
kobiet i mężczyzn w badaniach i dydaktyce, skoncentrowanych na makroekonomii,
ekonomii międzynarodowej i globalizacji. Letnie instytuty organizowane są od
2003 roku, początkowo na University
of Utah w Salt Lake City, a następnie
w Nowym Jorku, Stambule i w tym roku
w Krakowie. Program szkoły porusza najważniejsze tematy makroekonomiczne,

w których zazwyczaj pomija się kwestie
równości, w tym równości płci, takie
jak polityka fiskalna, monetarna, finanse
międzynarodowe, kryzysy finansowe
i gospodarcze, jak i takie, gdzie płeć jest
uwzględniania – zatrudnienie, ubóstwo.
Instruktorzy biorący udział w tegorocznym instytucie reprezentowali 12 krajów:
Stany Zjednoczone, Grecję, Turcję, Indie,
Argentynę, Wielką Brytanię, Włochy,
Polskę, Niemcy, Egipt, Republikę Połud-

Paweł Konior

niowej Afryki i Szwajcarię, oraz takie
organizacje, jak UNCTAD, UNDP, The
Levy Economics Institute of Bard College
i Heinrich Boell Foundation. 23 uczestników szkoły pochodziło z Polski, Jordanii,
Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu,
Turcji, Chorwacji, Gruzji, Uzbekistanu,
Botswany, Iranu, Libanu, Indii, Grecji,
Ukrainy oraz Chin. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że głównymi organizatorkami
przedsięwzięcia były Nilufer Cagatay
z University of Utah, Rania Antonopoulos
z Levy Institute of Bard College, Ewa
Rumińska-Zimny ze Szkoły Głównej
Handlowej i Anna Zachorowska-Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Agnieszką Grzybek
z Heinrich Boell Foundation.
Letni Instytut zakończony został międzynarodową konferencją zatytułowaną
Kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie: inicjatywy na rzecz polityki makroekonomicznej i zarządzania gospodarką
uwzględniające perspektywę równości
płci, która odbyła się w dniach 28–29 lipca
2012 w Collegium Novum. Przedsięwzię-

Uczestnicy Letniego Instytutu w auli Collegium Novum

cie objął swym patronatem rektor UJ prof.
Karol Musioł. W trakcie konferencji poruszano tematy związane, między innymi,
z kryzysem, polityką makroekonomiczną,
równością płci w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w północnej Afryce, polityką
regionalną i Green New Deal.

Więcej informacji na temat Letniego
Instytutu i konferencji można uzyskać na
stronie www.gem-europe.eu, a na temat
GEM-IWG – www.genderandmacro.org

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ

T

owarzystwo Doktorantów UJ rozpoczęło starania o umożliwienie swoim
członkom korzystania z obiektów rekreacyjno-sportowych na preferencyjnych
warunkach. To ważny krok w stronę popularyzowania zdrowego stylu życia wśród
przyszłych naukowców i wykładowców
akademickich.
Trwa postępowanie przetargowe, które
wyłoni najlepszą ofertę. Zwycięzca przetargu zapewni dostęp do obiektów sportowych
różnego typu: siłowni, klubów fitness, basenów, szkół sztuk walki i innych.
– To bardzo potrzebna inicjatywa, która
umożliwi młodym naukowcom harmonijny
rozwój umysłu i ciała. Nie od dziś wiadomo,
że dobre zdrowie i kondycja fizyczna przekładają się na lepsze osiągnięcia w twórczej
pracy umysłowej. Doktoranci UJ to pełni
energii i zapału młodzi ludzie, którym po intensywnym wysiłku naukowym z pewnością

przyda się odrobina sportowego relaksu –
mówi Rafał Łatka, doktorant na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ. Sam, jak podkreśla, sportem interesuje
się od zawsze. Już od ośmiu lat jest instruktorem w znanej krakowskiej siłowni. Jego
rekord w wyciskaniu sztangi leżąc to 145
kilogramów! Naukowo zajmuje się historią
najnowszą Polski. Pracę doktorską poświęcił polityce władz komunistycznych wobec
Kościoła katolickiego w latach 1980–1989
w województwie krakowskim. Jest autorem
wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, stałym współpracownikiem:
Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka
Myśli Politycznej i portalu promującego historię ,,Histmag”. Był organizatorem dwóch
ogólnokrajowych konferencji naukowych:
Stosunki państwo-Kościół w Polsce w latach 1944–2010 i Różne wymiary realizmu
politycznego w Polsce ,,ludowej”. Właśnie

Tomasz Pałetko

WYSPORTOWANY DOKTORANT

Rafał Łatka

ukazała się pierwsza opracowana przez
niego książka: Pielgrzymki Jana Pawła II do
Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów
(wydana nakładem IPN i Dante).

Tomasz Pałetko

rzecznik prasowy TD UJ
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VARIA

50 LAT MINĘŁO...
la uczczenia 50. rocznicy uzyskania tytułu magistra chemii
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 18 maja 2012 zorganizowany został jubileuszowy zjazd
absolwentów. Spotkanie rozpoczęła
uroczysta msza święta odprawiona
w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w kolegiacie św. Anny. Następnie
uczestnicy zjazdu przeszli Plantami
do Collegium Novum, gdzie w Sali
Senackiej odbyła się oficjalna część
uroczystości. Przybyłych na nią gości
powitała Barbara Kachlik-Olasińska. W tym wzruszającym spotkaniu wzięło udział 19 absolwentów
oraz nauczyciele akademiccy: dr
Marian Bała, prof. Edgar Bortel, dr
Mieczysław Dyrek, prof. Andrzej Pomianowski, prof. Teresa Życzkowska.
Gościem specjalnym uroczystości była
dziekan Wydziału Chemii prof. Grażyna Stochel, z rąk której absolwenci
otrzymali jubileuszowe dyplomy.

Michał Rdzanek

D

Uczestnicy Zjazdu na stopniach kolegiaty św. Anny

50 lat temu mieliśmy po 17–18 lat i z drżeniem serca rozpoczynaliśmy pięcioletnie studia. Jak opisaliśmy to w naszej
książce Pamiętnik studentów chemii 1957–1962, wydanej w 2009 roku, uczyliśmy się z zapałem, mimo że nie było podręczników do wielu przedmiotów, a warunki w salach laboratoryjnych dalekie były od wygody i dzisiejszych standardów
bezpieczeństwa.
Nie mieliśmy internetu i komputerów, nowoczesnej aparatury. Mieliśmy natomiast zapał i chęć jak najszybszego ukończenia studiów. [...]
Barwnymi stronami naszych pięcioletnich zmagań były wspaniałe bale chemików, wieczorki w Nawojce, Żaczku i Rotundzie, pełne radości juwenalia. Chodziliśmy na wycieczki, braliśmy udział w pracach Koła Naukowego Chemików,
w Radzie Uczelnianej Studentów UJ. Uczestniczyliśmy w życiu kulturalnym Krakowa, chodząc na spektakle teatralne,
spotkania z pisarzami w Klubie Literatów, zaliczaliśmy dobre filmy. Były pierwsze randki, a nawet oświadczyny i śluby.
Kończyliśmy studia, mając 22–23 lata, rwaliśmy się do pracy, aby nie tylko odciążyć rodziców czy opiekunów, ale także
by sprawdzić się i spełnić marzenia.
Jedni wybrali pracę na uczelniach, inni rozpoczęli pracę w przemyśle, a jeszcze inni wybrali zawód nauczyciela. Polska
potrzebowała chemików zarówno na uczelniach, jak i w przemyśle. Rozbudowywały się Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu, Blachowni Śląskiej, powstawał kombinat rafineryjno-petrochemiczny w Płocku. Rozpierzchliśmy się po kraju, działaliśmy także naukowo poza jego granicami.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się pięć lat temu, na nowo nawiązaliśmy kontakty, wydaliśmy książkę, hucznie obchodziliśmy
45-lecie ukończenia studiów. Od tego czasu spotykamy się regularnie, co miesiąc, i cieszymy się, że znów jesteśmy razem.
W tym miejscu warto przypomnieć, że kiedy w 1957 roku rozpoczynaliśmy pięcioletnie studia, było nas sześćdziesięcioro studentów, w 1962 roku było tylko 36 absolwentów. Z tego grona czterech absolwentów uzyskało tytuł profesora
zwyczajnego, a siedemnastu stopień naukowy doktora. Nasza koleżanka Maryla Majewska-Kantor jest poetką, między
innymi członkiem Grupy Poetyckiej „Każdy”, wydała kilkanaście tomików swoich wierszy. Nasz kolega Jerzy Vetulani jest
uznanym autorytetem w dziedzinie psychofarmakologii, a jego książka Mózg, fascynacje, problemy, tajemnice znalazła się
w naszych domowych bibliotekach.
Wszystkim, którzy przyczynili się swoją pomocą do zorganizowania tego spotkania, a w szczególności Hannie Waląg-Stoch, Barbarze Oleksyn i Janowi Najbarowi, serdecznie dziękuję.
Barbara Kachlik-Olasińska
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(Fragment powitalnego przemówienia)

Michał Rdzanek

Absolwenci otrzymali jubileuszowe dyplomy z rąk dziekan Wydziału Chemii prof. Grażyny Stochel

Kolejnym punktem spotkania był interesujący, urozmaicony licznymi slajdami
wykład Jerzego Vetulaniego zatytułowany Dlaczego mózg myśli. Na koniec części
oficjalnej rozdano materiały zjazdowe,
wśród których znalazła się Złota Księga
Wydziału Chemii, tom I, dar Pani Dziekan
dla absolwentów.

Następnie uczestnicy uroczystości
przeszli do klubu UJ Convivium, gdzie
w Sali Profesorskiej czekał na nich uroczysty obiad.
Tam rozmowom nie było końca.
Wspominaliśmy piękny czas studiów
– zaliczenia, „wpadki” egzaminacyjne,
opowiadaliśmy anegdoty z życia stu-

denckiego, wznosiliśmy okolicznościowe
toasty. Cieszyliśmy się, że jesteśmy znowu razem, i umówiliśmy się na następne
spotkanie.

Barbara Kachlik-Olasińska

absolwentka studiów chemicznych na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ

SPOTKANIE ŻACZKOWCÓW
Jerzy Sawicz

Doroczne spotkanie byłych mieszkańców Domu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczek” organizowane
przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka”, odbyło się 15 września br.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła msza św. w bazylice na Skałce odprawiona przez byłego przewodniczącego Rady Samorządu DS „Żaczek” ojca prof. Jana Mazura. Po niej uczestnicy spotkania udali się do „Żaczka”, gdzie przy grillu wspominali niezapomniane studenckie lata w akademiku. Kolejne doroczne spotkanie za rok, we wrześniu 2013 roku. Terminy
innych spotkań można znaleźć na stronie www.zaczek.softnet.pl
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ODNOWIONE
COLLEGIUM
MAIUS
Collegium Maius zakończył się
ostatni etap prac prowadzonych
w ramach projektu „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady Collegium
Maius”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007–
–2013. W wyniku tego przedsięwzięcia
w latach 2010–2011 przeprowadzono
remont nawierzchni dziedzińca arkadowego i fasad Collegium Maius oraz wykonano izolacje pionowe zabezpieczające
zabytkowe podziemia. Dzięki pracom na
dziedzińcu możliwe będzie organizowanie
tam znacznie większej liczby imprez kulturalnych niż do tej pory.
Ostatni etap prac koncentrował się na
odnowieniu dziedzińca Huta oraz adaptacji
poddasza Collegium Maius z przeznaczeniem na profesjonalne magazyny muzealne
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Janusz Kozina

W

Poddasze Collegium Maius po adaptacji

oraz na cele edukacyjne. Dzięki adaptacji
poddasza Muzeum zyskało około 400
metrów kwadratowych nowej powierzchni magazynowej, spełniającej wszystkie
niezbędne wymogi konserwatorskie do
przechowywania zbiorów. Znalazły tam
również miejsce serwerownia oraz archiwum dokumentacji muzealnej. Powstała

także salka dla 20–30 osób, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia ze studentami oraz
lekcje muzealne i inne zajęcia edukacyjne
w ramach programów prowadzonych
przez działy Muzeum. Sala wyposażona
jest w nowoczesny sprzęt do prezentacji
wideo, nagłośnienie oraz klimatyzację.

KZ

20. ZJAZD REDAKTORÓW GAZET AKADEMICKICH
B

wysłuchania świetnego wykładu Prawo
prasowe, autorskie, ochrona wizerunku,
wygłoszonego przez Marię du Vall z kancelarii prawnej Ewa Nowińska, a także referatów prezesa Stowarzyszenia „Manko”
Łukasza Salwarowskiego, członka zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich Andrzeja Stawiarskiego oraz
Grażyny Starzak z „Dziennika Polskiego”.

Redaktorzy zwiedzili ponadto najpiękniejsze zakątki Krakowa, w tym, oczywiście,
Wawel i Collegium Maius UJ, byli również
w kopalni soli w Wieliczce.
W przyszłym roku organizatorem
przedsięwzięcia będzie Uniwersytet Śląski
w Katowicach.

RPM

Jerzy Sawicz

lisko 60 przedstawicieli gazet akademickich z całej Polski wzięło udział
w 20. Zjeździe Redaktorów, który w tym
roku odbył się w Krakowie w dniach
28–31 sierpnia. Organizatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Ekonomiczny, we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym. W ramach zjazdu uczestnicy mieli możliwość

Przedstawiciele gazet akademickich na dziedzińcu Collegium Maius, 30 sierpnia 2012
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POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
23 maja

W auli Collegium Maius odbyła się
uroczystość otwarcia międzynarodowej
konferencji ASPHER (The Association of
Schools of Public Health in the European
Region) Deans’ and Directors’ Retreat,
zorganizowanej przez Instytut Zdrowia
Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM kierowany przez prof. Andrzeja
Pająka.

24 maja

Prorektor A. Mania otworzył w Collegium
Maius konferencję Konstytucjonalizm
w państwach anglosaskich.

24–26 maja

Rektor K. Musioł uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z udziałem rektorów
elektów, którego gospodarzem była prof.
Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor
Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas
posiedzenia podsumowano działania
KRASP w kadencji 2008–2012, a także
dokonano wyboru władz na kadencję
2012–2016 – przewodniczącym Konferencji został prof. Wiesław Banyś, rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w 3rd
Eunis Rectors Conference 2012 (European
University Information System), zorganizowanej dla europejskich liderów uniwersyteckich przez GUARANT International spol.
s r.o. w Pradze, poświęconej problematyce
strategicznych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, jego wyzwań i priorytetów.

25 maja

Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystości zamknięcia roku w Akademii Dzieci.

26 maja

W auli Collegium Novum podczas jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów absolwentom studiów na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Krakowie wręczono
dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczystości przewodniczyła prof. Beata
Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora
UJ ds. dydaktyki w CM, a organizatorem
spotkania była Fundacja dla UJ.

27 maja

Prorektor P. Tworzewski przyjął wizytę
szefów misji dyplomatycznych w Jagiel-
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lońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.,
uroczyście witając zaproszonych gości
oraz prezentując niektóre inwestycje na
kampusie UJ w Pychowicach. Odwiedziny
Parku Life Science były jednym z punktów
dwudniowej wizyty szefów misji dyplomatycznych w Małopolsce, obejmującej
spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Za cel wizyty
obrano promocję regionu, co przełożyć się
ma na dalsze kontakty w sferze gospodarczej i kulturalnej.
W Auditorium Maximum odbyła się
uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM dla studentów kierunku
lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
w latach 2006–2012. W trakcie uroczystości absolwenci, ubrani w togi, złożyli
przysięgę Hipokratesa i otrzymali karty
absolutoryjne. Przewodniczył jej prorektor
W. Nowak. Uroczystość poprzedziła msza
św. w kolegiacie św. Anny.

28 maja

Prorektor A. Mania uczestniczył w święcie
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Prorektor A. Mania otworzył wystawę fotograficzną African Americans in the South
w Bibliotece Publicznej.

28–31 maja

Kwestor dr Maria Hulicka prowadziła sesje
dotyczące finansów i rachunku kosztów
w uczelniach podczas Letniej Szkoły
Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy i Kwestorów, zorganizowanej przez
Fundację Rektorów Polskich w Lidzbarku
Warmińskim.

29 maja

Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystościach związanych z pierwszą rocznicą
śmierci byłego marszałka województwa
małopolskiego Marka Nawary.

30 maja

Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystości wręczenia Studenckich Nobli –NZS
Gala Regionalna w Collegium Novum UJ.
Prorektor P. Tworzewski spotkał się na UJ
oraz w Jagiellońskim Centrum Innowacji UJ
z przedstawicielami Uniwersytetu im. Józefa
Safarika w Koszycach, prezentując gościom
aspekty bieżącego rozwoju Uczelni.

3 czerwca

Rektor K. Musioł spotkał się w Collegium
Maius z uczestnikami konferencji Week of
Innovative Regions in Europe 2012.

4 czerwca

Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci
sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie
Władysława Bobilewicza, sędziego Sądu
Okręgowego w Krakowie Konrada Frąckiewicza oraz prokuratora Sądu Okręgowego
w Krakowie Andrzeja Łada-Bieńkowskiego zamordowanych przez hitlerowców
w odwecie za skazanie w 1938 roku hitlerowskiego zbrodniarza za obrazę narodu
polskiego. Tablica znajduje się na ścianie
budynku przy ul. Grodzkiej 52 – dawnej
siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie.

5 czerwca

Rektor K. Musioł uczestniczył we mszy św.
ku czci św. królowej Jadwigi, która została
odprawiona w Katedrze Wawelskiej dla
społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

6 czerwca

Rektor K. Musioł uczestniczył w Święcie
Małopolski, którego organizatorami byli
marszałek województwa małopolskiego
Marek Sowa i przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Kazimierz
Barczyk. Podczas uroczystości, która miała
miejsce w Operze Krakowskiej, rektor został
uhonorowany Medalem Honorowym za
zasługi dla województwa małopolskiego.
Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją z Thammasat University (Tajlandia).
Podczas spotkania rozmawiano na temat
możliwości nawiązania współpracy oraz
wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy UJ a Thammasat University.

8 czerwca

Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II
w Krakowie kardynałowi Tarcisio Bertone,
sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej.

11 czerwca

Prorektor A. Mania odwiedził Konkurs
Salonu Gigantów Towarzystwa Doktoranckiego.

12 czerwca

14 czerwca

Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu
Śląskiego). Celem spotkania były sprawy
dotyczące zaawansowania prac związanych
z wdrożeniem SAP w ramach umowy 4U.

15 czerwca

Prorektor A. Mania brał udział w Forum
Amerykanistycznym w Białymstoku.

Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją
z Uniwersytetu w Astanie (Kazachstan).

Rektor K. Musioł przewodniczył posiedzeniu Konwentu Godności Honorowych.

Rektor K. Musioł uczestniczył w plenarnym
posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się na
Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Gościem Konferencji był prof.
Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym tematem spotkania była współpraca uczelni z gospodarką.
Na zakończenie spotkania wybrano władze
Konferencji na nową kadencję. Przewodniczącym KRUP na lata 2012–2016 został
jednogłośnie wybrany rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza prof. Bronisław
Marciniak, a wiceprzewodniczącymi zostali
rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz rektor elekt Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.
Prorektor S. Biliński przebywał z oficjalną
wizytą w Université Blaise Pascal w Clermont-Ferrand.
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Funduszu
Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego.

16 czerwca

Prorektor A. Mania uczestniczył w gali wyboru wykładowców Uniwersytetu Dzieci
w Collegium Nowodworskiego.

20 czerwca

Prorektor A. Mania uczestniczył w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym
w Warszawie.

21 czerwca

Prorektor A. Mania spotkał się w Collegium
Novum z rektorem i studentami z Kosowskiej Mitrowicy.
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego XIX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Małopolski
Regionalny Program Operacyjny.

21–22 czerwca

Prorektor P. Tworzewski uczestniczył
w zorganizowanym w Kazimierzu Dolnym
spotkaniu przedstawicieli czterech uczelni wyższych – stron umowy konsorcjum
4U (kanclerze, kwestorzy i pracownicy
Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu

22–24 czerwca

Prorektor A. Mania uczestniczył w posiedzeniu UKA w Supraślu.

26 czerwca

Rektor K. Musioł przewodniczył posiedzeniu
jury nagrody Laur Jagielloński.

INNE WYDARZENIA
15 maja

W gmachu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła,
przygotowanej przez Wydział Chemii UJ
i Muzeum UJ. W ubiegłym roku wystawa prezentowana była w Muzeum UJ i w Gmachu
Politechniki Gdańskiej. W 2012 roku gościła
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

30 maja

Maria Żurek, studentka fizyki I roku studiów
drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), została laureatką III edycji prestiżowego konkursu „Dziewczyny przyszłości.
Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”. Zdobyła
drugą nagrodę – 15 tysięcy zł i wyjazd na
międzynarodową konferencję naukową, za
badania nad mechanizmami łamania symetrii ładunkowej. Studentka uhonorowana
została także nagrodą specjalną, ufundowaną
przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie odbyła się X Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Pacjent
– pielęgniarka, partnerzy w działaniu, zorganizowana przez Szpital Uniwersytecki
w Krakowie przy współudziale UJ CM.
Konferencję uroczyście otworzył prof. Antoni Czupryna – pełnomocnik rektora UJ ds.
klinicznych w CM, oraz dr Andrzej Kulig
– dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. Konferencja dotyczyła współczesnych problemów
terapeutycznych i pielęgnacyjnych w neurologii, badań naukowych w pielęgniarstwie
neurologicznym oraz kwestiach związanych
z bezpieczeństwem pacjenta i personelu.

31 maja

Prof. Czesław Robotycki – etnolog i antropolog kultury, wykładowca UJ, otrzymał
Medal św. Krzysztofa w kategorii wsparcie
merytoryczne. Nagrodzono jego niezawodną, wieloletnią pomoc oraz cenne wsparcie
merytoryczne i naukowe świadczone pod-

czas corocznych obrad jury konkursowego
oceniającego szopki krakowskie. Medale św.
Krzysztofa rozdano po raz drugi. Kapituła
przyznaje je osobom i instytucjom, które
wspierają działania Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa.
Dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, od 2011 roku zatrudniony w Biurze
Rektora UJ jako pełnomocnik ds. Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka im. Jana Pawła II, został tegorocznym laureatem Nagrody
im. Artura Rojszczaka, przyznawanej przez
Klub Stypendystów FNP.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę najlepszych kierunków
studiów realizowanych na uczelniach
w całej Polsce, które zostały wyłonione
do specjalnego dofinansowania z nowej
dotacji projakościowej. Wśród kierunków
studiów, której znalazły się w grupie
najlepszych w Polsce, aż pięć pochodzi
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawo,
administracja, informatyka, matematyka
i zdrowie publiczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim przez najbliższe trzy lata
mogą otrzymać nawet po milionie złotych
rocznie. W pierwszej edycji finansowania
najlepszych kierunków studiów wzięto pod
uwagę wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efektywności
naukowej. Fundusze przeznaczone na
finansowanie nagrodzonych kierunków
studiów pochodzą ze specjalnej dotacji
projakościowej wprowadzonej w reformie
szkolnictwa wyższego, na którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało dodatkowe środki w wysokości 230
milionów złotych w 2012 roku.

1 czerwca

Jacek Czaja, student pierwszego roku prawa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, został zwycięzcą III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Prawie Konstytucyjnym, zorganizowanego
przez Uniwersytet w Białymstoku. Oprócz
nagród rzeczowych odebrał adres gratulacyjny wystosowany przez prof. Andrzeja
Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, i zaproszenie na praktyki w Kancelarii Senatu RP. Wyróżnienie w tym samym
konkursie uzyskała Magdalena Latacz, także
studentka I roku prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Zespół piłki nożnej kobiet AZS UJ, przez
środowisko sportowe nazywany „Jagiellonkami”, w emocjonującej końcówce sezonu
zapewnił sobie awans do Ekstraligi Kobiet.
Po zwycięstwie 2 : 0 nad zespołem Starówki
Nowy Sącz „Jagiellonki” zapewniły sobie
awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Awans zespołu AZS UJ jest wydarzeniem
historycznym – po raz pierwszy zespół
w barwach naszej Alma Mater awansował
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do najwyższej klasy rozgrywek związkowych
w Polsce.
Publikacja zespołu kierowanego przez dr.
hab. Artura Osyczkę z Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ znalazła się
na pierwszym miejscu wśród najczęściej
czytanych w pierwszym kwartale tego roku
artykułów branżowego czasopisma „Biochemistry”. W pracy przedstawiono opis właściwości spektroskopowych i aktywności enzymatycznej wyizolowanych z błon fuzyjnych
pochodnych cytochromu bc1 z przerwaną
symetrią kofaktorów. W badaniach tych
pokazano, że transfer elektronu pomiędzy
monomerami kompleksu jest w stanie podtrzymać enzymatyczną aktywność całego
białka, zgodnie z modelem postulowanym
w poprzednich pracach tej grupy. Model
ten zakłada, że każde połączenie między
centrami katalitycznymi dimerycznego cytochromu bc1 po obu stronach błony jest
enzymatycznie kompetentne.
Stypendium im. Stanisława Pyjasa w 2012
roku przyznano Agnieszce Bis, studentce III
roku filologii polskiej, specjalność wiedza
o kulturze. Stypendystka, oprócz pracy
w samorządzie studenckim oraz pełnieniu
funkcji przewodniczącej Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ, zaangażowana jest w działalność
wielu organizacji i instytucji. Związana
jest z Europejskim Centrum Aktywnej Młodzieży „Universe”, Związkiem Harcerstwa
Polskiego, Centrum Kultury „Rotunda”,
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Mrowli. Stypendium im. Stanisława
Pyjasa po raz pierwszy przyznano w 2008
roku. Otrzymuje je wyróżniający się student
Wydziału Polonistyki UJ. Przyznawane
jest w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa,
tragicznie zmarłego w 1977 roku studenta
V roku polonistyki UJ.

8 czerwca

Drużyna studentów kursu sześcioletniego
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Wydziału Lekarskiego UJ CM zajęła pierwsze
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej dla Studentów „Golden
Scapula”, jaki miał miejsce w Olsztynie.
W skład zwycięskiej drużyny weszli: Henrik
Nilsen Skaamedal, Andreas Wahl Blomquist,
We Li Chan, Christoffersen Stian i Teo Yong
Zhi. Podczas konkursu „Golden Scapula”
sukces odniosła również grupa polskich
studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ
CM, zajmując drugie miejsce w zmaganiach
drużynowych. W drużynie tej znaleźli się:
Monika Szewczyk, Kamil Grabowski, Joanna Rozwadowska, Monika Wenio oraz
Maksymilian Pac. Opiekę merytoryczną nad
przygotowaniami do konkursu sprawowali
pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry
Anatomii UJ CM pod kierunkiem prof. Jerzego Walochy.
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20 czerwca

Na dziedzińcu Collegium Maius zainicjowany został Dziedziniec Pogan – przedsięwzięcie nawiązującego do spotkań zainicjowanych przez papieża Benedykta XVI jako
forum ludzi wierzących i niewierzących,
wzajemnego słuchania się, dialogu, doświadczenia wspólnoty i odkrycia wspólnych wartości. W pierwszym krakowskim Dziedzińcu
Pogan uczestniczyli ludzie, którzy 30 lat
temu angażowali się w politykę, oraz ci, którzy czynią to obecnie: Aleksander Hall, Ryszard Bugaj, Jerzy Fedorowicz, Mieczysław
Gil, Paweł Kowal, Henryk Woźniakowski
i Ryszard Terlecki. Pierwsze spotkanie nosiło
tytuł Czy możliwa jest jeszcze wspólna troska
o dobro wspólne? Debatę prowadził biskup
pomocniczy archidiecezji krakowskiej ksiądz
Grzegorz Ryś, a punktem wyjścia do dyskusji
była preambuła do Konstytucji RP i zapisane
w niej wartości.

25 czerwca

Prof. Franciszek Ziejka otrzymał godność
członka honorowego Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie w czasie uroczystego
posiedzenia Komitetu. Zostało to uwiecznione
w postaci wpisania jego nazwiska złotymi
literami na marmurowej tablicy w kaplicy bł.
Bronisławy. Został tym samym drugim po drugiej wojnie światowej honorowym członkiem
Komitetu. Nadto otrzymał okolicznościowy
medal Tadeusza Kościuszki z następującym
tekstem: VIRO DOCTISSIMO AC CLARISSIMO FRANCISCO ZIEJKA SOCIO HONORABILI CONSILIUM MONTIS KOSCIUSZKANI
CRACOVIAE A.D. MMXII.
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz poinformowała, że
pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego:
prof. Aldona Dembińska-Kieć – kierownik
Zakładu Biochemii Klinicznej Wydziału
Lekarskiego,
dr hab. Ryszard Drożdż – kierownik Zakładu
Diagnostyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego,
dr Teresa Iwaniec – adiunkt w Zakładzie
Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału
Lekarskiego,
Robert Religo – asystent diagnosta laboratoryjny ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
zostali uhonorowani odznaczeniem „Zasłużony diagnosta laboratoryjny”, a prof.
Bogdan Solnica – kierownik Zakładu Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Wydziału
Lekarskiego, został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz także odznaczeniem
KRDL „Zasłużony diagnosta laboratoryjny”.

26 czerwca

Wydział Prawa i Administracji UJ wygrał VI
ranking wydziałów prawa polskich uczelni
publicznych przygotowany przez „Dziennik
Gazetę Prawną”, wyprzedzając Wydział Pra-

wa i Administracji UW oraz Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii UWr.

ZMARLI

Zofia Kogutek – emerytowany pracownik
administracji centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła 24 maja.
Prof. Maria Bobrownicka – filolog słowiański, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek czynny
Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 29 maja.
Mgr Ewa Greber – długoletnia nauczycielka
akademicka Jagiellońskiego Centrum Językowego. Zmarła 11 czerwca.
Krzysztof Jagła – długoletni pracownik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Zmarł 13 czerwca br.
Prof. Andrzej Oklejak – profesor Wydziału
Prawa i Administracji UJ, kierownik Zakładu
Postępowania Cywilnego. Z wyróżnieniem
ukończył studia na Wydziale Prawa UJ
i zaraz po uzyskaniu tytułu magistra został
zatrudniony jako stypendysta naukowy
w Katedrze Postępowania Cywilnego, z którą
związał całe swoje życie zawodowe. Jako
specjalista z zakresu postępowania cywilnego w prawie polskim był twórcą znaczących
prac naukowych z tej gałęzi prawa. Już
obroniona przez niego rozprawa doktorska
nagrodzona została przez ministra nauki
i szkolnictwa wyższego. Za swoją pracę
naukową, dydaktyczną i organizacyjną na
rzecz Uniwersytetu otrzymał liczne nagrody
rektora UJ. Pracował jako członek komisji
rektorskich i senackich kilku kadencji oraz
jako wieloletni kierownik ośrodków zamiejscowych Wydziału Prawa i Administracji.
W ostatnich latach kierował Zakładem
Postępowania Cywilnego na Wydziale
Prawa i Administracji UJ. Pracę naukową
i dydaktyczną łączył z praktyką prawniczą.
Ukończył aplikację sędziowską i radcowską. Kierował zespołem radców prawnych
Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji, a następnie szefował zespołowi radców prawnych
w Urzędzie Miasta Krakowa, jako pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw prawnych.
Po transformacji ustrojowej współtworzył
ustawodawstwo dotyczące powoływania
spółek z udziałem kapitału zagranicznego.
Reprezentował gminę Kraków w wielu
rozprawach przed sądami powszechnymi
i administracyjnymi, działając w interesie
społeczności lokalnej. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Miasta
Krakowa. Zmarł 16 czerwca.
Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

Z SENATU UJ
27 czerwca 2012 w Librarii Collegium
Maius odbyło się dziesiąte w tym roku akademickim posiedzenie Senatu UJ. Obradom
przewodniczył rektor Karol Musioł.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim,
– utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych stacjonarnych
studiów pierwszego stopnia na profilu
ogólnoakademickim na kierunku studiów
International Relations and Area Studies,
od roku akademickiego 2013/2014 oraz
wprowadzenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów International Relations
and Area Studies na pierwszym stopniu
studiów na profilu ogólnoakademickim, od
roku akademickiego 2013/2014,
– zamknięcia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych specjalności niemcoznawstwo na kierunku europeistyka, na niestacjonarnych studiach
pierwszego i drugiego stopnia, od roku
akademickiego 2012/2013,
– zmiany nazwy załączników nr 3, 29,
30, 65 i 66 do uchwały nr 34/III/2012
w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych na
Uniwersytecie Jagiellońskim,
– ustalenia wysokości Nagrody im. Henryka
Jordana w roku akademickim 2011/2012,
– ustalenia warunków i trybu rekrutacji,
w tym limitu przyjęć, dla studiów na kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe, prowadzonym
przez konsorcjum UJ i ESB Business School
Reutlingen University – zmian w uchwale
nr 26/V/2011 z 25 maja 2011 oraz uchwale
nr 5/I/2012 Senatu UJ z 25 stycznia 2012,
– zmian w uchwale nr 63/V/2012 z 23 maja
2012 w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków i trybu naboru, w tym limitów
przyjęć na pierwszy rok, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2013/2014,
– przekształcenia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęcia

regulaminu Jagiellońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
– utworzenia Centrum Badań Ilościowych
nad Polityką oraz przyjęcia regulaminu
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką,
– przyjęcia zmian i uzupełnień w Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 2007 roku, przyjętego uchwałą Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 34/VI/2007
z dnia 27 czerwca 2007, zmienionego
uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 53/VI/2010 z dnia 30 czerwca
2010,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odpłatną
służebnością przesyłu w zakresie sieci
cieplnej i przyłącza cieplnego na działce
nr 306/6, położonej w obrębie nr 12, jedn.
ewid. Podgórze, przy ul. Śliskiej w Krakowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej SA w Krakowie,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną
służebnością przesyłu w zakresie sieci
cieplnej i przyłącza cieplnego na działkach
nr 2/2, 2/3, 2/4 i 2/5, położonych w obrębie
nr 53, Śródmieście, na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA
w Krakowie,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną
służebnością przesyłu w zakresie sieci
cieplnej i przyłącza cieplnego na nieruchomości 369/1, położonej w obrębie
nr 1, jedn. ewid. Śródmieście, na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej SA w Krakowie,
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie nieodpłatną
służebnością przesyłu w zakresie sieci
cieplnej i przyłącza cieplnego na nieruchomości 365/3, położonej w obrębie
nr 1, jedn. ewid. Śródmieście, na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej SA w Krakowie,
– wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 206 położonej w obrębie

nr 12, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul.
Oleandry w Krakowie,
– wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek nr 276/34
i nr 306/3 położonych w rejonie ul. Śliskiej
w Krakowie, w obrębie nr 12, jedn. ewid.
Podgórze,
– wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności działki nr 13 położonej przy ul.
Józefa 19 w Krakowie,
– działania stałych komisji senackich
i komisji dyscyplinarnych powołanych na
kadencję 2008–2012,
– przyznania w 2012 roku dwóch indywidualnych Nagród Rektora UJ „Laur
Jagielloński” w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Senat przyjął następujące wnioski:
– o rozpisanie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w:
• Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa
i Administracji,
• Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału
Prawa i Administracji,
• Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału
Filologicznego,
• Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych (trzech
konkursów),
• Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji;
– o rozpisanie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w:
• Katedrze Zarządzania Publicznego ISP
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
– w sprawie utworzenia stanowiska drugiego zastępcy dyrektora:
• ds. Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Centrum Języka i Kultury Polskiej,
• Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
UJ ds. ogólnych.
Opracowano na podstawie protokołu przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz
z Biura Rektora UJ.
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ruchy społeczne i etniczne
w Ameryce Łacińskiej
pod redakcją Karola Derwicha
i Marty Kani
Obszar Ameryki Łacińskiej to od wielu lat teren niespokojny zarówno z powodu przemian
społeczno-politycznych, jak i ruchów o charakterze etnicznym, zachodzących wraz z rytmem rewolucji, konfliktów zbrojnych, powstawaniem i upadkiem reżimów, trudnymi
narodzinami demokracji i procesów etnicznego „budzenia się” kontynentu. Jakie oczekiwania i jakie zagrożenia dla
społeczeństw latynoamerykańskich wiążą się z tymi zjawiskami? Czy
procesy zmian społecznych i rewolucje w stosunkach etnokulturowych
prowadzą jedynie do konfliktów zbrojnych, czy też dają nadzieję na
istnienie wielokulturowego, demokratycznego oblicza Ameryki? Te
i wiele innych pytań padło podczas drugiej ogólnopolskiej Krakowskiej Konferencji Latynoamerykanistycznej, zorganizowanej przez
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane w niniejszym tomie artykuły stanowią pokłosie tej
konferencji. Dotyczą szeroko rozumianej problematyki współczesnych
ruchów społecznych i etnicznych na terenie Ameryki Łacińskiej w ujęciu kulturowym i politycznym. Autorzy poruszają tak istotne dla regionu zagadnienia, jak etnopolityka, zjawiska wielokulturowości, proces
poszukiwania i kształtowania tożsamości etnicznej, indianizm i proces
deindianizacji, a także omawiają problematykę przemocy etnicznej, łamania praw człowieka, dramat represji i krwawych prześladowań czy
wyniszczających konfliktów zbrojnych na terenie takich państw jak
Meksyk, Kuba, Peru, Boliwia, Brazylia czy Chile.
Tadeusz Wawak
Jakość zarządzania
w szkołach wyższych
Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie,
obejmujące różne aspekty jakości zarządzania
w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje
w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy,
produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości,
ukazuje rynkowe aspekty zarządzania rozwojem szkoły wyższej, podkreśla znaczenie i przydatność determinant kreatywności, przedsiębiorczości i projakościowego myślenia w zarządzaniu tą organizacją, akcentuje rolę społeczności akademickiej w strukturze
organizacyjnej i zarządzaniu w uczelniach. Uzupełnieniem wywodu
naukowego jest tu analiza wyników badań porównawczych przeprowadzonych w roku akademickim 2008–2009 i 2010–2011 wśród profesorów oraz studentów uczelni krajowych i zagranicznych, a dotyczących
jakości zarządzania i jakości kształcenia w szkołach wyższych. Na tej
podstawie autor ukazuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania projakościowej restrukturyzacji funkcjonowania uczelni w okresie reformy
szkolnictwa wyższego oraz przedstawia propozycje koniecznych zmian
w systemie zarządzania w uczelniach publicznych i niepublicznych.
Z recenzji Elżbiety Skrzypek
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Zbigniew Izdebski
Seksualność Polaków na początku
XXI wieku. Studium badawcze
[Książka] stanowi pogłębioną, poszerzoną
i uzupełnioną syntezę raportów. Jest to więc
dzieło, które można nazwać „wielkim raportem”. W zamierzeniu autora niniejsza książka
ma tworzyć diagnozę seksualności współczesnych Polaków i została oparta na relacjach
z badań zaprojektowanych i zrealizowanych
w latach 1997–2007. Składa się ona z czterech części zawierających łącznie 13 rozdziałów. [...]
Dzieło profesora Izdebskiego uważam za niezwykle wartościowe, gdyż
dostarcza rzetelnej wiedzy, ułatwia wgląd w wiele ważnych obszarów
życia społecznego człowieka, o których wiedza była do tej pory bardzo
ograniczona, i pomaga je zrozumieć. W literaturze światowej nie spotyka się tak obszernych opracowań naukowych jednego autora, dlatego Seksualność Polaków z pewnością długo będzie stanowić materiał
źródłowy lub porównawczy nie tylko dla różnorakich opracowań naukowych, lecz także przy opracowywaniu programów polityki społecznej, a zwłaszcza metod profilaktycznych. Zapewne służyć też będzie
wielu praktykom – pedagogom, psychologom, socjologom, lekarzom,
wychowawcom i pracownikom poradni wychowawczych, terapeutycznych, małżeńskich, rodzinnych.
Kazimierz Imieliński

WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER POLSKA
Instytucje gospodarki rynkowej
pod redakcją Tadeusza Włudyki
i Marcina Smagi
Publikacja omawia podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy
wykorzystaniu
metody instytucjonalnej analizy gospodarki.
Zawiera zestaw najważniejszych informacji
z historii myśli ekonomicznej, ekonomii pozytywnej i normatywnej. Autorzy analizują
również aktualną sytuację gospodarki polskiej i światowej oraz dokonują oceny polskiej transformacji gospodarczej.
W kolejnych rozdziałach książki zaprezentowano fundamentalne pojęcia ekonomiczne i formy instytucjonalnej aktywności państwa, takie
jak: polityka monetarna, walutowa, fiskalna, budżetowa, zagraniczna,
na rynku pracy, ochrony środowiska oraz przekształceń własnościowych. Książkę zamyka część statystyczna, dająca wyobrażenie o zróżnicowaniu gospodarczym państw i regionów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
Publikacja ma służyć przede wszystkim jako podręcznik podstaw ekonomii i polityki gospodarczej.
Autorzy są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale
Prawa i Administracji UJ.

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT HISTORII NAUKI
Julian Dybiec
Polska w orbicie wielkich idei, t. I
Książka porusza jeden z najistotniejszych
problemów kultury polskiej w jej najtrudniejszym okresie niewoli narodowej. Omawia ważne zagadnienie dotyczące tożsamości narodowej, której istotną cechą było
i jest otwarcie na prądy naukowe i idee europejskie. Owe nurty filozoficzne, literackie,
religijne i społeczne niosły polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa w latach
1795–1918, które zostały przedstawione w książce. Podstawę analizy
tworzy – opracowany po raz pierwszy – zestaw tłumaczeń ponad 10 tysięcy tytułów publikacji książkowych. Pozwoliło to autorowi na nakreślenie szerokiej panoramy recepcji w Polsce dzieł z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, przyrodniczych, nauk o Ziemi, nauk rolniczych,
medycznych, technicznych oraz z dziedziny filozofii i humanistyki.
Umożliwiło także syntetyzujące nakreślenie oddziaływania światowej
literatury pięknej w jej kategoriach narodowych, między innymi angielskiej, francuskiej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej i skandynawskiej.
Autor zobrazował także bogactwo dziedziny religijnej udostępnionej
Polakom. Jest to pierwsza tego typu książka w naszym piśmiennictwie,
która dowodzi, że epoka zaborów była nie tylko okresem walk i powstań, i że nie była czasem dla nauki straconym, lecz dobą wytężonej pracy. Dzięki temu umożliwiono nam poznanie najwybitniejszych
dzieł światowej nauki, literatury, myśli religijnej – przetłumaczonych
na język polski. Wśród nich są wielkie utwory, między innymi Aleksandra Humboldta, Karola Darwina, Wilhelma Wundta, Gustawa Le
Bon, Zygmunta Freuda, Immanuela Kanta, Wiktora Hugo, Fiodora Dostojewskiego, Alfonsa Liguoriego. Autor ukazał również tłumaczy oraz
omówił zagadnienie jakości przekładów. Warto dodać, że autor książki,
prof. Julian Dybiec, jest znawcą historii Sądecczyzny, historii oświaty i wychowania w Galicji. Spod jego pióra wyszła, między innymi,
książka Nie tylko szablą, a także monumentalna Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918–1939, czwarta tego typu publikacja
po dziełach Kazimierza Morawskiego, Henryka Barycza i Mirosławy
Chamcówny.
Liczący 412 stron tom Polska w orbicie wielkich idei ukazał się w Warszawie pod koniec 2011 roku.
Maria Kurzeja-Świątek

WYDAWNICTWA INSTYTUTU GEOGRAFII
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ
Elżbieta Bilska-Wodecka
Człowiek religijny i związki wyznaniowe
w przestrzeni miasta w XX i na początku
XXI wieku
Przedmiotem badań były działania podejmowane przez człowieka religijnego (łac. homo
religiosus), mające na celu zapewnienie możliwości realizacji podstawowych potrzeb
związanych z życiem religijnym. Do przejawów realizacji tych potrzeb zaliczyć można,
na przykład, zakładanie i działalność związków wyznaniowych, możliwości sprawowania kultu, przestrzeganie
czasu sakralnego oraz wpływ na kształtowanie i przemiany przestrzeni

religijnej miasta poprzez, między innymi, budowę obiektów sakralnych.
Celem poznawczym pracy było określenie czynników kształtujących
przestrzeń religijną największych miast Polski w XX i na początku XXI
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w niej człowieka religijnego i związków wyznaniowych. Człowiek religijny stara
się tak zagospodarować przestrzeń i organizować życie codzienne, aby
móc żyć zgodnie z wyznawanymi zasadami. Odnosi się to zarówno do
jednostki, jak i do zbiorowości charakteryzującej się podobnymi cechami, czyli wyznającej tę samą religię. Problem ten może być zatem rozpatrywany z punktu widzenia człowieka oraz związku wyznaniowego,
z którym się on identyfikuje i którego jest członkiem.
Wzajemne relacje pomiędzy wyznawcami różnych religii i osobami
niewierzącymi mogą być wypadkową relacji pomiędzy systemami religijnymi w ogóle oraz lokalnych stosunków wyznaniowych. [...]
Nadrzędnym celem niniejszego opracowania było uchwycenie relacji
różnych czynników i procesów wpływających na kształt przestrzeni
religijnej, a nie szczegółowy opis historii poszczególnych związków
wyznaniowych działających w badanych miastach.
Ze wstępu
Izabela Sołjan
Sanktuaria i ich rola w organizacji
przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich
ośrodków katolickich
(książka dedykowana
prof. Antoniemu Jackowskiemu)
Miejsce człowieka w świecie czy w otaczającym go środowisku może być rozpatrywane
z wielu różnych stanowisk i przez różne dyscypliny naukowe. We wstępie do pracy, która
za przedmiot badań przyjmuje sanktuaria, zasadne jest odwołanie do
religioznawczych koncepcji człowieka religijnego (homo religiosus).
Według Mircei Eliadego (1999) również ludzie niewierzący podświadomie powtarzają w swych zachowaniach pewne rytuały czy konstrukcje o charakterze sakralnym. Może to świadczyć, że religijność człowieka jest niejako zakodowana w jego psychice i może wyrażać się
w różny, czasami trudny do odczytania wprost, sposób. Współczesny,
coraz silniej zlaicyzowany, świat wydaje się zaprzeczać temu stanowisku. [...]
Pewnym fenomenem w tym racjonalnym świecie, coraz częściej nieuznającym czynników nadprzyrodzonych, są miejsca święte, do których od wieków podążają ludzie szukający boskiej pomocy. Miejsca
te istnieją niemal we wszystkich religiach, a zjawisko udawania się do
nich w celach religijnych należy do najbardziej trwałych zjawisk w historii ludzkości (Antoni Jackowski 2003). [...]
Struktura miejsc świętych i sposób, w jaki zagospodarowują one przestrzeń, nie stanowiły dotąd przedmiotu kompleksowych badań naukowych. [...] Przyjmując, że sanktuaria są takimi miejscami, w których
w sposób szczególny objawia się „świętość”, trzeba przyznać, że pojawiają się one i rozwijają często w miejscach niewyróżniającym się
niczym szczególnym, a o ich powstaniu decyduje wiele czynników, nie
tylko natury religijnej.
Ze wstępu
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WYDAWNICTWO ANTYKWA
Jezus i chrześcijanie
w źródłach rabinicznych:
perspektywa historyczna, społeczna,
religijna i dialogowa
pod redakcją tomu
Krzysztofa Pilarczyka i Andrzeja Mrozka
Tom tematyczny
„Estetyka i Krytyka”, 2012, nr 27 (3)
Badanie źródeł proweniencji rabinicznej
z kilku powodów nie jest łatwe, ale do studiów nad historią judaizmu, a zwłaszcza
jego relacją do chrześcijaństwa są one nieodzowne. Właśnie ich dotyczy oddawany do rąk czytelników obecny tom periodyku „Estetyka i Krytyka” (2012, nr 27 (3). Pragnęliśmy w nim zaprezentować
wyniki badań nad niezwykle trudną kwestią, która daje się zawrzeć
w pytaniu: co źródła rabiniczne, przede wszystkim talmudyczne, mówią o Jezusie, jego matce Maryi i chrześcijanach oraz w jaki sposób
te wypowiedzi wpływały i do dziś oddziałują na relacje judaistyczno-chrześcijańskie, zwłaszcza w dobie dialogu międzyreligijnego.
Temat ten podejmowany był w ciągu wieków niejednokrotnie, także
w Polsce, ale stosunkowo rzadko w badaniach naukowych. Najczęściej widzimy go od XIII wieku w polemice między chrześcijanami
i żydami. A jeżeli nawet zabierano się za niego przy użyciu instrumentów naukowych, to najczęściej badania te cechowało podejście
konfesyjne albo towarzyszyła im a priori przyjęta teza, którą starano
się za wszelką cenę udowodnić.
Tworząc koncepcję projektu badawczo-wydawniczego, którego wynikami chcemy podzielić się z innymi zainteresowanymi osobami,
wychodząc także poza środowisko specjalistów, chcieliśmy uczynić
z niego czysto akademickie przedsięwzięcie, nieobciążone żadnymi
założeniami natury ideologicznej, religijnej czy politycznej, choć niektóre cząstkowe cele z racji rzeczy domagały się widzenia spraw niejako od wewnątrz wspólnot, w których obrębie funkcjonował przekaz
religijny zawierający interesujące nas wątki tematyczne. Niemniej na
poziomie ogólnych wniosków staraliśmy się wracać do zasadniczych
naszych założeń i formułowanym sądom nadawać charakter niezależny, areligijny czy akonfesyjny.
Projekt ten zrealizował zespół badaczy złożony z piętnastu osób. Załączone ich biogramy wskazują, że stworzyli go, z jednej strony, uczeni o uznanym dorobku naukowym, z drugiej zaś – młodzi pracownicy
nauki, którzy przygotowują dopiero prace doktorskie lub je niedawno
ukończyli i obronili. Wywodzą się oni z różnych ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, a koordynacją ich poczynań zajęły się
dwie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut Religioznawstwa i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, działając przez
prof. Krzysztofa Pilarczyka i dr. Andrzeja Mrozka.
Za węzłowe zadania badawcze uznano te, które realizowali dwaj profesorowie: ksiądz Mirosław S. Wróbel z KUL-u i Edward Lipiński,
emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Leuven w Belgii.
Oni to w swych opracowaniach mieli ukazać passusy talmudyczne
o Jezusie i chrześcijanach w świetle krytyki tekstologicznej, literackiej i historycznej. Przez dobór tych autorów świadomie chcieliśmy
zaprezentować dwie opcje badawcze w tym zakresie, aby nie rozstrzygać niejako w założeniu, która jest słuszna, i tym samym zaprosić odbiorców naszej pracy do wysiłku intelektualnego polegającego
na ocenie siły przytoczonych przez autorów argumentów.
W drugim bloku tematycznym chcieliśmy przybliżyć kontekst przekazu talmudycznego, aby pogłębić krytykę historyczną interesujących
nas tekstów talmudycznych, zwłaszcza kulturowo-religijną. Zaprosiliśmy do tego pięć osób: księdza prof. Mariusza Rosika z Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który miał za zadanie ukazać
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zarzewie konfliktu między młodymi wspólnotami kościelnymi a środowiskiem żydowskim skupionym wokół świątyni jerozolimskiej
oraz później tworzącym instytucjonalne struktury judaizmu rabinicznego; dr. Marka Baraniaka – orientalistę z Uniwersytetu Warszawskiego, który na gruncie badań nad targumami rabinicznymi szukał
odpowiedzi, jak przebiegały w relacji do (judeo)chrześcijaństwa
synchroniczne i diachroniczne linie egzegezy mesjańskich tekstów
Tanachu; dr. Andrzeja Mrozka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
miał za zadanie przybliżyć nam chrześcijaństwo syryjskie w starożytności, aby lepiej rozeznać środowisko, w którym powstawała Gemara
babilońska ze swymi tekstami o Jezusie (o Jezusach?) i chrześcijanach, i opisać, jakimi problemami religijnymi żyły tamtejsze politeje:
chrześcijańska i żydowska; Przemysława Piwowarczyka, doktoranta
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który dopełnił ten obraz
szkicem o negatywnym wizerunku Żydów w starożytności klasycznej, aby odpowiedzieć na pytanie, czy jego kreowanie nie było potem przenoszone na relacje żydowsko-chrześcijańskie; w końcu dr.
Jerzego Ciecieląga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który miał nas przenieść w realia historyczne państwa Sasanidów – to
w nim żyli Żydzi, kończąc wielkie dzieło rabiniczne: Talmud babiloński, zawierające odniesienia do Jezusa i chrześcijan, uwarunkowane
bez wątpienia politycznie i ideologicznie.
Trzeci blok wybiórczo traktuje problem dalszego przekazu religijnego judaizmu, zwłaszcza w średniowieczu, z jego odniesieniami do
Jezusa i chrześcijan. Dwaj autorzy, prof. Jan Iluk z Uniwersytetu
Gdańskiego, autor niedawno opublikowanej pracy o Toledot Jeszu,
i dr Piotr Majdanik, autor dopiero co obronionej na Uniwersytecie
Jagiellońskim dysertacji doktorskiej o prawach noachickich w ujęciu
Majmonidesa, podjęli wątki dalszego oddziaływania tekstów talmudycznych w środowiskach żydowskich – próbowali oni odpowiedzieć
na pytanie, z jaką recepcją spotykały się one na poziomie ludowej
religijności żydowskiej i jak rozwijane były w refleksji intelektualnej
bodaj największego myśliciela judaizmu średniowiecznego Mosze
ben Majmona.
Religijny przekaz judaizmu z obecnymi w nim odniesieniami do
założycieli chrześcijaństwa na pewnym etapie dziejów znalazł się
w centrum zainteresowania chrześcijaństwa, które instytucjonalnie
zrośnięte było w Europie w drugiej połowie średniowiecza i czasach
nowożytnych (do XVIII wieku) ze strukturami państwowymi. Dopatrując się w Talmudzie antychrześcijańskiego nauczania, rozpoczęło
z nim walkę. Jej opisowi i uwarunkowaniom poświęcony jest czwarty
blok, w którym wiodącym jest artykuł autorstwa prof. Krzysztofa Pilarczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dopełniają go dwa szkice
Łukasza Stypuły, doktoranta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o XVI-wiecznym sporze pomiędzy Pfefferkornem a Reuchlinem o Talmud
i inne księgi hebrajskie, angażującym pół Europy, i księdza dr. Roberta Dublańskiego, związanego z Papieskim Wydziałem Teologicznym
we Wrocławiu, o prześladowaniach Talmudu w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej.
Ostatni blok obrazuje przekaz Talmudu o Jezusie i chrześcijanach we
współczesności. Do tej problematyki wprowadza opracowanie prof.
Gideona Koutsa z paryskiej Sorbony 8, ukazujące przez omówienie
jednego casusu Brennera medialny przekaz żydowski (prasowy) dotyczący centralnych postaci chrześcijaństwa. Natomiast odniesienie
do nich współczesnego judaizmu z perspektywy katolickiej w kontekście rozpoczętego w XX wieku dialogu katolicko-judaistycznego nakreślił ksiądz prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a z perspektywy judaistycznej
– dr Wojciech Kosior, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Zamyka pracę posłowie redaktorów tomu, Krzysztofa Pilarczyka
i Andrzeja Mrozka, podsumowujące osiągnięcia badawcze zespołu
i wskazujące na otwartość problemu oraz postulowane kierunki dalszych badań.
Ze wstępu Krzysztofa Pilarczyka

Wydawnictwo a5
William Shakespeare
Sonety
przekład, wstęp i opracowanie
Stanisław Barańczak
pod redakcją Ryszarda Krynickiego
(Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5,
pod redakcją Ryszarda Krynickiego,
tom 12)
Z okazji sonetów Shakespeare’a wypowiedziano i napisano prawdopodobnie więcej nonsensów oraz zmarnowano więcej energii intelektualnej i emocjonalnej niż z okazji jakiegokolwiek innego dzieła literatury
światowej. Tymi słowy rozpoczął trzydzieści lat temu swój wstęp do
popularnego wydania Sonetów poeta Wystan Hugh Auden. Gdyby dożył dnia dzisiejszego i mógł wprowadzić do zacytowanego zdania jakieś
poprawki – można być pewnym, że ograniczyłby się do jednej tylko:
skreśliłby przysłówek „prawdopodobnie”.
Góra książek i rozpraw poświęconych Sonetom urosła bowiem przez te
trzydzieści lat o dalszych parę metrów (jeśli wierzyć bibliografom, wśród
poszczególnych dzieł Shakespeare’a ten jedyny pozostawiony przezeń
tom wierszy lirycznych ustępuje, pod względem liczebności poświęconych mu prac, jedynie Hamletowi). Kontrowersje wokół tak zwanej
zagadki Sonetów bynajmniej nie wygasły. Trudno byłoby im zresztą
wygasnąć, skoro w dziele tym i w okolicznościach z nim związanych
zagadkowe jest właściwie prawie wszystko, a garstka ustalonych faktów,
zamiast coś wyjaśniać, pączkuje bezustannie nowymi zagadkami i nowymi kontrowersjami. Jest rzeczą naprawdę zdumiewającą, że niecałe
cztery stulecia dzielące nas od momentu pojawienia się jednego z najsławniejszych dziś dzieł najsławniejszego pisarza naszej planety stanowią akurat w tym wypadku tak nieprzeniknioną przesłonę. Prawda, że
i o samym Shakespearze wiadomo nam zdumiewająco mało. Sonety są
jednak w jego biografii twórczej epizodem najbardziej tajemniczym.
Zbierzmy najpierw wspomnianą garstkę znanych i niebudzących wątpliwości faktów, aby wyraźniej uświadomić sobie, jak wielu faktów nie
znamy i najprawdopodobniej nigdy nie poznamy.
Fakty znane można podzielić na te, które da się bez obawy błędu ustalić
na podstawie lektury samego tekstu Sonetów, i te, które można ustalić na
podstawie innych świadectw. W obrębie pierwszej z tych grup – faktem
absolutnie bezspornym i przez nikogo nigdy niepodważanym jest właściwie tylko jedno: to, że opublikowany w 1609 roku tom składa się ze
154 numerowanych utworów (a również z dodatku, poematu A Lover’s
Complaint; w dalszym ciągu ograniczę się jednak wyłącznie do uwag
o sonetach). Nawet autorstwo Shakespeare’a zalicza się, w wypadku
przynajmniej kilku z tych utworów, do faktów budzących wątpliwości
i kwestionowanych: jeśli pominąć fantastyczne pseudoteorie, o których
jeszcze opowiem, poważne argumenty ma za sobą teza, iż przynajmniej
dwa ostatnie, konwencjonalne, błahe i zupełnie nie na miejscu jako zakończenie całego cyklu Sonety 153 i 154, a być może również słaby
i utrzymany w odmiennym metrum niż wszystkie inne utwory Sonet 145,
nie wyszły spod pióra Shakespeare’a. Liczne poszlaki, między innymi
typograficzne (do tego tematu również powrócę), każą podejrzewać,
że poeta nie miał osobiście nic wspólnego z faktem publikacji książki,
a w każdym razie nie przygotował swojego rękopisu do druku i nie dokonał korekty.
Nasuwa to kolejne podejrzenie: jest całkiem możliwe, że kompozycja
całości zbioru, tj. układ sonetów w cyklu, również nie odzwierciedla intencji Shakespeare’a. Pod tym względem tom zadziwia niekonsekwencją
i zakłóceniami wewnętrznych proporcji. Badacze i czytelnicy na ogół
zgadzają się co do jednego: cykl rozpada się na dwie uderzająco nierówne rozmiarami części, Sonety 1–126 (ostatni z nich nie jest właściwie
sonetem i jego odmienna forma pozwala widzieć w nim coś w rodzaju epilogu tej długiej sekwencji) i 127–152 (ostatnie dwa Sonety, 153

i 154, jak powiedziano wyżej, są do całości zbioru doczepione wyraźnie
bez podstaw stylistycznych i tematycznych). Choć zasadniczym tematem i problemem obydwu jest miłość, części te różnią się nawzajem od
siebie w sposób dość zasadniczy: postacią występującego w nich adresata, lirycznego „ty” (w niektórych utworach adresat staje się bohaterem,
o którym mówi się w trzeciej osobie). W Sonetach 1–126 takim adresatem-bohaterem jest młody mężczyzna. W Sonetach 127–152 adresatką-bohaterką jest kobieta.
Pedant mógłby podać w wątpliwość nawet te dwa stwierdzenia, wskazując, że specyficzne właściwości języka angielskiego w wielu wypadkach,
zwłaszcza w sonetach „drugoosobowych, nie pozwalają jednoznacznie
ustalić, czy adresatem monologu jest mężczyzna czy kobieta. Sytuacja
jest jednoznaczna tylko w sonetach „trzecioosobowych”, tych, w których
adresat staje się bohaterem, ponieważ zmusza to autora do wyboru pomiędzy męskim a żeńskim zaimkiem osobowym; jednoznacznie ustalają też płeć adresata te sonety „drugoosobowe”, w których pojawiają się
zwroty typu „chłopcze” lub pewne realia sytuacyjne. Pozostaje jednak
całkiem sporo takich sonetów – przykładem mogą być dwa bodaj najsłynniejsze, Sonety 18 (Do czego cię przyrównać? Do dnia w pełni lata?)
i 116 (Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni) – które dadzą
się odczytywać na oba sposoby. Obserwacja ta ma swoje znaczenie dla
tłumacza Sonetów – zwłaszcza dla tłumacza polskiego, którego natura
jego języka (przymiotniki! czasowniki w czasie przeszłym! rzeczowniki
typu „kochanek/kochanka”!) zmusza częściej, niż to bywa w angielskim,
do wyboru określonego rodzaju gramatycznego. Można się jednak zgodzić, że linia graniczna przecinająca cały zbiór po Sonecie 126 jest jedną
z niewielu rzeczy w Sonetach, które nie budzą poważniejszych wątpliwości. [...]
Stanisław Barańczak
(fragment wstępu)
Sonet 18
Do czego Cię przyrównać? Do dnia w pełni lata?
Piękność twoja jest bardziej i świeża, i stała.
Jeszcze w maju wiatr nieraz mrozem pąk omiata
A letnia pora nie trwa, jak obiecywała.
Niebios złociste oko to nazbyt świat pali
Swoim żarem, to kryje blask za sine chmury;
Nic, co piękne, pełnego piękna nie ocali,
Odzierane zeń trafem lub prawem natury:
Lecz Twoje wieczne lato nie wie, co jesienie,
Nie straci barwy, którą jest twoja uroda,
Ani jej Śmierć nie wciągnie w zapomnienia cienie,
Gdy w rymie, nad Śmierć trwalszym, przetrwa wiecznie młoda.
Póki tchu w piersiach ludzi, póki w oczach wzroku –
Wiersz żywy będzie i tobie nie da zginąć w mroku.
Sonet 116
Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni
Dla barier, przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli,
zmienny świat naśladując, sama się odmieni
Lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli.
O, nie: to znak, wzniesiony wiecznie nad bałwany,
Bez drżenia w twarzy patrzący sztormom i cyklonom –
Gwiazda zbłąkanych łodzi, nieoszacowanej
Wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom.
Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące
Róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady –
Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące:
Ona trwa – i trwać będzie po sam skraj zagłady.
Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi:
Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi.
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WYDAWNICTWO CZUWAJMY
Ksiądz Tomasz Bajer, Katarzyna Dybeł
Dobrze używałeś kapłaństwa,
mój bracie... Księża Stanisław
i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia,
świadectwo epoki
Nakładem Wydawnictwa Czuwajmy ukazała
się książka księdza Tomasza Bajera i Katarzyny Dybeł, zatytułowana Dobrze używałeś
kapłaństwa, mój bracie... Księża Stanisław
i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia, świadectwo epoki. Autorzy, związani z krakowskim środowiskiem akademickim, zachęceni do pracy, między innymi, przez księdza biskupa Albina Małysiaka, przygotowali publikację
poświęconą trudnym losom dwóch kapłanów – braci, których znaczna
część życia i posługi przypadła na trudne czasy drugiej wojny światowej, a następnie rządów komunistycznych w Polsce. Książka, do której przedmowę napisał kardynał Stanisław Dziwisz, ukazała się dzięki wsparciu międzynarodowego stowarzyszenia Europe Chrétienne,
które ma swoją siedzibę w Wersalu.
W publikacji przedstawiono życie obu księży Bajerów w sposób
barwny, a jednocześnie bardzo szczegółowy. Było to możliwe dzięki
sięgnięciu do obszernych i różnorodnych materiałów źródłowych, na
które składają się, między innymi, archiwalia przechowywane w Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, Instytucie Pamięci Narodowej, kroniki
parafialne, listy i kazania pozostawione przez obu księży oraz liczne
wspomnienia osób, które ich znały i z nimi współpracowały. Autorzy,
którzy są krewnymi Stanisława i Andrzeja Bajerów, sięgnęli również
po materiały mające charakter osobistych pamiątek, przechowywanych w rodzinnym archiwum. Na podstawie tak rozległej kwerendy
opracowane zostały dwa obszerne biogramy kapłanów, którzy dobrze
używali kapłaństwa, jak powiedział w kazaniu na pogrzebie księdza
Stanisława Bajera arcybiskup Karol Wojtyła. Czytelnicy mogą więc
prześledzić życie obu duchownych od pierwszych lat życia, spędzonych w rodzinnym domu w Wiśniowej – wiosce położonej u stóp Beskidu Wyspowego. W barwny i sugestywny sposób ukazane zostało
dorastanie Stanisława i Andrzeja Bajerów, które przypadło na trudne
lata pierwszej wojny światowej oraz radosny i pełen nadziei okres
budowania niepodległej Polski. Rodzinny dom, szkoła w Wiśniowej, a następnie gimnazjum w Myślenicach ukształtowały braci tak,
że obaj postanowili zostać kapłanami. Po studiach w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Krakowie i na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęli święcenia kapłańskie: Stanisław w roku 1931, a Andrzej w 1933.
Pierwszy okres ich posługi kapłańskiej przypadł na ostatnie lata
trwania drugiej Rzeczypospolitej. Starszy z braci skierowany został
do pracy jako wikary w Babicach, a później w Szczakowej, młodszy – do Morawicy, a następnie do Więcławic. Na tych placówkach
zastała ich wojna, która otwarła nowy etap w życiu księży Bajerów.
Momentem zwrotnym w ich losach był rok 1942. Ksiądz Stanisław
został skierowany jako administrator parafii w Oświęcimiu, na miejsce uwięzionego przez Niemców proboszcza księdza Jana Skarbka.
Mimo rozmaitych szykan i prześladowań kapłan sprawował opiekę
duszpasterską nie tylko nad mieszkańcami miasta, ale z narażeniem
życia organizował pomoc dla więźniów osadzonych w obozie zagłady. Na tej niezwykle trudnej placówce pozostał aż do końca wojny.
W tym samym 1942 roku ksiądz Andrzej został mianowany proboszczem parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. Zastąpił jej
dotychczasowego proboszcza księdza Władysława Móla, który został
zamordowany w obozie niemieckim w Oświęcimiu.
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Koniec drugiej wojny światowej nie przyniósł, niestety, powrotu do
normalności. Nowy ład polityczny i ideologiczny postawił przed Polakami kolejne trudne wyzwania, którym w szczególny sposób musieli
również sprostać obaj kapłani. Młodszy z braci w roku 1946 rozpoczął
starania o uzyskanie zgody na budowę kościoła na krakowskim Prądniku Czerwonym, które były blokowane przez komunistyczne władze
przez blisko ćwierć wieku. Dopiero w roku 1971, po latach bezskutecznych zabiegów, znoszenia szykan i upokorzeń, wytrwały proboszcz
uzyskał pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Jedną z przyczyn wyjątkowo niechętnej wobec księdza Andrzeja Bajera postawy
władz była jego niezachwiana wierność powołaniu kapłańskiemu oraz
wartościom patriotycznym. Z kolei ksiądz Stanisław, po latach wojennej posługi w Oświęcimiu, został skierowany do Kęt, a następnie,
w roku 1946, został proboszczem w Jaworznie. Jego nieugięta postawa i, między innymi, starania o utrzymanie prawa nauczania religii
w szkole oraz charyzmat gromadzenia wokół siebie wiernych sprawiły,
że został przez władze komunistyczne uznany za kapłana należącego
do najbardziej reakcyjnej części kleru diecezji krakowskiej, jak można
przeczytać w notatce na jego temat, sporządzonej przez komunistów
w roku 1954. Wrogość przedstawicieli władzy ludowej wobec księdza
Bajera doprowadziła do tego, że postanowiono wymusić jego usunięcie z Jaworzna. Na skutek powtarzających się nacisków w 1955 roku
w Kurii Metropolitalnej podjęto decyzję o czasowym przeniesieniu
kapłana do krakowskiej parafii Wszystkich Świętych. Dopiero złagodzenie postawy władz państwowych po październiku roku 1956 umożliwiło powrót księdza Stanisława do Jaworzna, w którym pozostał aż
do śmierci w roku 1963. Młodszy z braci, ksiądz Andrzej, zmarł czternaście lat później, w roku 1977.
Lektura opracowanych przez autorów materiałów dotyczących obu duchownych skłania do refleksji nad istotą kapłaństwa w trudnych czasach drugiej wojny światowej i niełatwej powojennej rzeczywistości.
Księża Bajerowie dobrze używali kapłaństwa, co w czasach, w których
przyszło im żyć i pracować, oznaczało nie tylko posługę przy ołtarzu
i w konfesjonale, ale także opiekę nad poszkodowanymi przez nieludzkie systemy totalitarne i nieustępliwą walkę w obronie prawa do wiary,
wolności i prawdy w życiu każdego człowieka. W tych nienormalnych
czasach obaj starali się stworzyć w powierzonych ich pieczy wspólnotach wiernych enklawy normalności.
Rozległa kwerenda przeprowadzona przez autorów pozwoliła im zgromadzić obszerny materiał badawczy. Na jego podstawie udało im się
opracować nie tylko życiorysy kapłanów, ale przedstawić je na szerokim tle obejmującym dzieje ich rodzinnej Wiśniowej, środowisko
myślenickiego gimnazjum, a następnie akademickiego Krakowa z Uniwersytetem i jego Wydziałem Teologicznym oraz Seminarium Archidiecezjalnym. W podobny sposób przedstawione zostały również dzieje
parafii, w których pracowali Stanisław i Andrzej Bajerowie. W efekcie
w ręce czytelników trafia dobrze udokumentowana praca, będąca, jak
napisano w tytule, nie tylko świadectwem życia, ale i barwnym świadectwem epoki.
Cenną i godną uwagi częścią książki jest obszerny aneks, stanowiący
niemal trzecią część objętości całej publikacji. Zamieszczono w nim
kalendarium życia obu kapłanów, wybór ich kazań i listów oraz wspomnienia osiemnastu osób duchownych i świeckich, które ich znały
i z nimi współpracowały. Wszystko to, w połączeniu z bogatym materiałem ilustracyjnym, obejmującym, między innymi, zdjęcia z archiwum rodzinnego kapłanów oraz fotokopie dokumentów, sprawiło, że
w ręce czytelników trafia książka interesująca i skłaniająca do refleksji
nad czasami, które minęły. Rzetelny aparat badawczy – przypisy, indeksy oraz obszerna bibliografia, czynią z pracy księdza Tomasza Bajera i Katarzyny Dybeł godną uwagi publikację uzupełniającą badania
nad losami kapłanów archidiecezji krakowskiej w XX wieku.
Wojciech Mruk

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
szesnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagiellońskie
go dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej,
staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą grati
sowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fundusze
zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na pokrycie
kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
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Absolwent UJ: tak

nie

Jeśli tak, proszę podać wydział, kierunek i rok ukończenia studiów:

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 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”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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