5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

0

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

5

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 2 / 2 0 1 3

80

90 100

n r

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

1 5 2 – 1 5 3

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

n r

1 5 2 – 1 5 3 • 2 0 1 2 / 2 0 1 3

g r u d z i e n – s t y c z e n

0

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

ALMA MATER

miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
grudzień-styczeń 2012/2013 nr 152–153
ADRES REDAKCJI
31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 8/1
tel. 12 430 10 38, fax 12 430 10 30
e-mail: almamater@uj.edu.pl
www.almamater.uj.edu.pl

RADA PROGRAMOWA
Zbigniew Iwański
Antoni Jackowski
Zdzisław Pietrzyk
Aleksander B. Skotnicki
Joachim Śliwa
OPIEKA MERYTORYCZNA
Franciszek Ziejka
REDAKCJA
Rita Pagacz-Moczarska – redaktor naczelna
Zofia Ciećkiewicz – sekretarz redakcji
Anna Wojnar – fotoreporter

SPIS TREŚCI
ACTUALIA

UNIWERSYSTET JAGIELLOŃSKI UDZIAŁOWCEM MIĘDZYNARODOWEGO
PROJEKTU FAIR ...............................................................................................................................
INNOWACYJNY ZABIEG KARDIOLOGICZNY
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE .....................................................................
Magdalena Oberc – ALTERNATYWA DLA PRZESZCZEPU PŁUC ...................................................
WIZYTA KSIĘCIA MONAKO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM ......................................
MEDAL DLA VALÉRY’EGO GISCARDA D’ESTAING .....................................................................

PERSONAE

Krystyna Dyrek – 100. ROCZNICA URODZIN PROFESORA ADAMA BIELAŃSKIEGO! ..............
SZTUKA INTERPRETACJI PROFESORA HENRYKA MARKIEWICZA ..........................................
Teresa Bętkowska – ŚWIĄTECZNY PODARUNEK ..............................................................................
Marzena Chrobak – WIELKA DAMA POLSKIEJ ROMANISTYKI ....................................................
HONORIS GRATIA DLA EPIDEMIOLOGA MOLEKULARNEGO ...................................................
Rita Pagacz-Moczarska – PROFESOR ABSOLUTNIE WYJĄTKOWY ..............................................
Marian Stala – BĘDZIE NADAL WŚRÓD NAS .......................................................................................

5
6
6
7
8

10
11
12
17
19
20
21

UNIVERSALIA

Franciszek Ziejka – O ETOSIE PROFESORA SŁÓW KILKA .............................................................. 24

WYDAWCA
Uniwersytet Jagielloński
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Opracowanie graficzne i łamanie
Agencja Reklamowa „NOVUM”
www.novum.krakow.pl
Korekta – Ewa Dąbrowska, Elżbieta Białoń
DRUK
Drukarnia Pasaż sp. z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24
Okładka, pierwsza strona:
Fragment księgi chórowej, inicjał S, Lombardia?
Mediolan? Monza? Kremona?, połowa XV w.;
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
czwarta strona:
Ogród Profesorski
fot. Anna Wojnar
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmian tytułów oraz zmian redakcyjnych
w nadesłanych tekstach,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń
Numer zamknięto 12 grudnia 2012

ISSN 1427-1176

nakład: 3500 egz.

KON TO:
Uniwersytet Jagielloński
PEKAO SA 87124047221111000048544672
z dopiskiem: ALMA MATER – darowizna

COLLOQUIUM

W KRĘGU BIAŁYCH ORŁÓW
– z prof. Normanem Daviesem rozmawia Rita Pagacz-Moczarska .................................................... 27

HISTORIA MAGISTRA VITAE

OWOC 55 LAT PRACY ..........................................................................................................................
Urszula Marta Doleżal – W NIEROZERWALNEJ WIĘZI Z MACIERZYSTĄ UCZELNIĄ ...............
WOKÓŁ PROBLEMATYKI NARODU .................................................................................................
Jacek Majchrowski – ODNOWIENIE PO 50 LATACH DOKTORATU MARKA WALDENBERGA ....
Krzysztof Stopka – PODSUMOWANIE ROKU KOŁŁĄTAJA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM .....................................................................................
Maria Hulicka – KONDYCJA FINANSOWA AKADEMII KRAKOWSKIEJ
W DOBIE REFORMY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ .................................................................................
Alicja Zemanek – ŁOWCA ROŚLIN .......................................................................................................
Olga Kich-Masłej – WIELKI PRZYJACIEL POLAKÓW .....................................................................
Marek Wasiak – CEGIEŁKA NA PANTEON NARODOWY .................................................................
Alicja Rafalska-Łasocha – ŻYCIE WYPEŁNIONE PRACĄ .................................................................
Tomasz Gąsowski – COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO „NOWY DOM PRAWNIKÓW” ................
Hubert Wejmann – 600-LECIE INAUGURACJI STUDIÓW ANDRZEJA Z BUKU ............................
Krzysztof Stopka – REKTOR Z BUKU ...................................................................................................
Zenon Piech – ORZEŁ I ŚWIĘTY STANISŁAW
W HERBIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ....................................................................
Tomasz Gryglewicz – POŻEGNANIE Z PORĘBSKIM ..........................................................................
Anna Baranowa – WSPOMINANIE MISTRZA .....................................................................................
PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI BUDUJE NASZĄ TOŻSAMOŚĆ .................................................................
Franciszek Wasyl – SONDERAKTION KRAKAU OKIEM STUDENTA ............................................

34
35
36
36
38
39
43
47
49
50
52
56
57
59
66
72
74
76

SCIENTIA

Jarosław Koperski – DZIEŃ OTWARTY PROJEKTU ATOMIN ..........................................................
Robert W. Mysłajek – TRUDNE ŻYCIE BORSUKA-GÓRALA ...........................................................
Tomasz Mach – XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII ............
Anna Wojnar – BADANIA KRYMINALISTYCZNE W KRAKOWIE .................................................

SCHOLARIS

Marek Drewnik – SIÓDMA EDYCJA NAGRODY WINCENTEGO POLA .........................................
Andrzej Szczerski – PRLozoik. SZTUKA POLSKA 1945–1989 ............................................................
Paulina Gajda – DOBRE STYPENDIA 2012 ........................................................................................
Maria Kantor – MIĘDZYNARODOWE TARGI EDUKACYJNE W BOCHUM .................................
Żaneta Polak i Agnieszka Tajak – ŚPIEW TO PASJA i NIESAMOWITA PRZYGODA… ...................
Henryk Wolff-Zdzienicki – ZŁOTE MEDALE DLA „SŁOWIANEK” ...................................................

78
80
82
84

87
88
89
91
92
93

IMPRESSIONES
O FENOMENIE TELEWIZJI
– z dr Małgorzatą Bogunią-Borowską rozmawia Karolina Pawłowska ............................................. 94
Małgorzata Stós – POEZJA GABRIELLI SOMKUTI ............................................................................ 96
Marta Kłak-Ambrożkiewicz – WIELKA REKWIZYTORNIA JANA MATEJKI ................................... 98
Katarzyna Zwiercan-Borucka – CESARZOWA SISSI ........................................................................... 99
BELARUS PRESS PHOTO 2012 ........................................................................................................... 99
WITRAŻE W COLLEGIUM NOVUM? ................................................................................................ 100

CONVENTIONES

Anna Wojnar – PSYCHOLOGIA I PRAWO ........................................................................................... 102
Barbara Józefik – PSYCHOTERAPEUCI W KRAKOWIE ................................................................... 104
ALKOHOLIZM U KOBIET ...................................................................................................................... 105
ETYCZNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA .................................................. 107
BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA .................................................................................................... 107
Daria Wójcik – SPRAWIEDLIWOŚĆ W NOWEJ PERSPEKTYWIE .................................................. 108
Stefania Hrycyk – O TOLERANCJI W WILLI DECJUSZA .................................................................. 110
Robert Pawlusiński – WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI ................. 111
Arkady Rzegocki, Jan Maciejewski – O POLSKIEJ POLITYCE JĘZYKOWEJ .................................... 112
Róża Książek-Czerwińska – KRAKÓW, ZAGRZEB – MIASTA EUROPY ŚRODKA ......................... 113

VARIA

Jolanta Pollesch – DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W MUZEUM UJ ..................................................
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EDUKACJI MUZEALNEJ .................................................................
ULECZYĆ ŚWIAT ....................................................................................................................................
Jan Blajda – KĄCIK BRYDŻOWY ........................................................................................................
Monika Curyło – TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU .....................................................................
Łukasz Binkowski, Paweł Dudzik, Katarzyna Wężowicz – AKCJA SOS
– UCZELNIE SCHRONISKOM! .......................................................................................................

114
115
115
116
117
118

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE ........................................................................................................ 119
PRZEGLĄD WYDARZEŃ ..................................................................................................................... 120
PRAWDZIWE OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE ............................................................................. 123
PÓŁKA NOWOŚCI ................................................................................................................................. 124

ALMA MATER nr 152–153

Pięknych Świąt
Bożego Narodzenia
i wszystkiego, co najlepsze
w Nowym 2013 Roku
Autorom, Czytelnikom
i Sympatykom „Alma Mater”
życzy Redakcja

U

niwersytet Jagielloński został mianowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na udziałowca międzynarodowej spółki FAIR (Facility for Antiproton
and Ion Reseach in Europe GmbH), która
powstała w celu budowy nowego ośrodka
akceleratorowego przeznaczonego do
badań w dziedzinie fizyki przy użyciu
antyprotonów i jonów. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć naukowych
w skali światowej. W przygotowywaniu
założeń do projektu FAIR uczestniczyło
2500 naukowców z 44 krajów, w tym
również z Polski.
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej jest
stroną międzynarodowej konwencji
dotyczącej budowy i funkcjonowania
tego ośrodka sporządzonej w Wiesbaden
4 października 2010, której proces ratyfikacji zakończył się 13 kwietnia 2011. UJ
będzie pełnił rolę reprezentanta rządu RP
w spółce FAIR GmbH, realizując, między
innymi, zobowiązania Polski wynikające
z tej umowy międzynarodowej, poprzez
koordynowanie prac konstrukcyjnych
infrastruktury badawczej i aparatury naukowej realizowanych w Polsce.
Ośrodek ten budowany jest w pobliżu Darmstadt (Niemcy) i zostanie
zakończony w ciągu sześciu lat. Koszt
realizowanego obecnie projektu wyniesie
ponad miliard euro. Przedsięwzięcie to
w 3/4 będzie finansowane ze środków niemieckich. Pozostały koszt będzie pokryty
przez kilka krajów europejskich, Rosję
oraz Indie będących sygnatariuszami

konwencji. Finansowanie projektu polegać
będzie w dużej mierze na dostawie urządzeń infrastruktury badawczej ośrodka.
Zadeklarowany w konwencji polski wkład
w budowę infrastruktury i aparatury doświadczalnej wyniesie 23,74 miliona euro.
Przygotowywane w tym ośrodku
badania eksperymentalne dostarczą komplementarnych informacji o nieznanych
stanach materii oraz ewolucji Wszechświata w okresie od jego powstania 13,8
miliarda lat temu.
Głównym urządzeniem badawczym
tego ośrodka będzie kompleks akceleratorów mogący przyśpieszać jądra atomowe
z całego układu okresowego pierwiastków
oraz wtórne wiązki jąder radioaktywnych
i antyprotonów o intensywnościach dotąd
nieosiągalnych. W skład tego kompleksu
wchodzić będzie osiem pierścieni akceleratorowych, z których największy SIS100
będzie miał obwód 1100 metrów, oraz dwa
akceleratory liniowe. SIS100 składać się
będzie, ze 108 nadprzewodzących magnesów dipolowych, zdolnych w pół sekundy
wytworzyć pole magnetyczne prawie 20
000 razy większe niż to istniejące na Ziemi. Każdy z magnesów będzie długi na 3
metry, ważyć blisko 3 tony i schłodzony
ciekłym helem do temperatury 4 stopni Kelvina (–269°C). Przykładowo, akcelerator
ten dostarczy w jednym impulsie długości
kilkudziesięciu nanosekund 500 miliardów
jonów uranu o energii 1 GeV na nukleon
lub 40 tysięcy miliardów protonów z energiami 29 GeV. W ośrodku FAIR będzie
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PROJEKTU FAIR

mogło funkcjonować kilka projektów
równocześnie. Cztery główne filary planowanych tam badań to fizyka atomowa
i fizyka plazmy (APPA – Atomic, Plasma Physics and Applications), fizyka
gorącej i gęstej materi jądrowej (CBM
– Compressed Baryonic Matter), fizyka
struktury jądra atomowego (NUSTAR –
Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions) oraz fizyka hadronów PANDA
(antiProton Anihilation at Darmstadt).
Docelowo przy eksperymentach i analizie danych ma pracować około 3000
naukowców z całego świata, w tym
ponad 100 z Polski.
– Dzięki udziałowi Polski w projekcie FAIR naukowcy polscy uzyskają nie
tylko dostęp do laboratorium o najwyższym światowym poziomie, ale również
będą brali udział w podejmowaniu
decyzji dotyczących programu badań
planowanych w tym ośrodku, a polscy
studenci i doktoranci będą mogli gromadzić tam materiał badawczy do swoich
dysertacji oraz zdobywać doświadczenia
badawcze – zapewnia koordynujący udział
Polski w tym projekcie prof. Zbigniew
Majka z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest przewodniczącym
Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA, zrzeszającego 12 polskich ośrodków
akademickich i instytucji badawczych zainteresowanych udziałem ich naukowców
w tym projekcie.
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INNOWACYJNY ZABIEG KARDIOLOGICZNY
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE
Z

espół kardiologów pod przewodnictwem prof. Dariusza Dudka z Pracowni Hemodynamiki i Angiografii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
27 listopada 2012 przeprowadził wyjątkową operację – jedną z pierwszych w Polsce
– wykorzystując trójwymiarowe echo
do zabiegu serca techniką małoinwazyj-

ną. Operowany pacjent miał ubytki w sercu oraz zaburzenia kurczliwości i rytmu
mięśnia sercowego. Celem tego zabiegu
było zamknięcie nieprawidłowych połączeń przy zastosowaniu trójwymiarowego
obrazowania echokardiograficznego.
Zabieg zamykania ubytków międzykomorowych przeprowadzano metodą

małoinwazyjną, wprowadzając implant poprzez tętnicę do serca pacjenta. Wcześniej,
tą samą drogą, umieszczono minikamerę,
dzięki której operatorzy obserwowali obraz
serca w technice 3D i 2D.

Red.

Więcej na ten temat w następnym numerze
„Alma Mater”

ALTERNATYWA DLA PRZESZCZEPU PŁUC
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listopada 2012 w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
zespół kardiochirurgów przeprowadził
nowatorską operację u 3,5-letniej Oli.
Dziewczynka cierpi na idiopatyczne (pierwotne) nadciśnienie płucne,
a w ostatnich tygodniach jej stan zdrowia
radykalnie się pogorszył. Jedyną perspektywą leczenia był przeszczep płuc.
Jednak rodzice próbowali znaleźć inne
rozwiązanie. Kiedy dziewczynka trafiła
do krakowskiej kliniki, lekarze zaproponowali wykonanie operacji, dzięki której
uda się uniknąć operacji przeszczepiania
płuc. Operacja obarczona była dużym
ryzykiem z uwagi na kłopoty krążeniowe
i stan ogólny pacjentki. Dzięki doskonałej
współpracy zespołu kardiochirurgów
i anestezjologów, udało się zmienić
przepływ krwi w organizmie dziecka
tak, by odciążyć łożysko płucne, co może

stwarzać szanse na
spowolnienie procesów patologicznych w płucach.
To pierwszy raz,
kiedy lekarze zastosowali taką metodę leczenia nadciśnienia płucnego. Dobre rokowania
i świetna kondycja dziewczynki po wykonanym zabiegu dają nadzieję, że ta metoda będzie dobrą alternatywą dla przeszczepu płuc.
Przeprowadzona z powodzeniem operacja
pozwoli dziecku na powrót do domu, chociaż
nie oznacza pełnego powrotu do zdrowia.
Jednak nieustanny rozwój farmakologii, badań nad komórkami macierzystymi i postępy
inżynierii genetycznej pozwolą, być może,
w przyszłości na skuteczne leczenie tego
schorzenia.

Magdalena Oberc

rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu

Dobre rokowania i świetna kondycja dziewczynki
po wykonanym zabiegu dają nadzieję,
że ta metoda będzie dobrą alternatywą dla przeszczepu płuc

Archiwum rodzinne

Archiwum rodzinne

Nowatorska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

WIZYTA KSIĘCIA MONAKO
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Książę Albert rozpoczął zwiedzanie Collegium Novum do Sali Senackiej

Nie zabrakło także wpisów do ksiąg
pamiątkowych oraz tradycyjnej wymiany
prezentów – w podziękowaniu za wizytę
w murach naszej Uczelni prof. Wojciech
Nowak wręczył Albertowi II album Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna Wojnar

siążę Monako Albert II Grimaldi gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim
18 października 2012. U progu Collegium
Novum wyjątkowego gościa powitali
rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektor UJ prof. Andrzej Mania, następnie
delegacja udała się do Sali Senackiej, gdzie
rozpoczęło się zwiedzanie Uczelni. Księcia Monako oprowadzali prof. Stanisław
Waltoś oraz dyrektor Muzeum UJ prof.
Krzysztof Stopka. Po wyjściu z budynku
Collegium Novum delegacja udała się,
przechodząc przez Ogród Profesorski, do
Collegium Maius, gdzie książę zwiedził
Muzeum UJ, a następnie w Librarii wygłosił wykład zatytułowany Konsekwencje
zmian klimatycznych w strefie polarnej.
Warto tutaj wspomnieć, że książę Monako jest szefem utworzonej w 2006 roku
fundacji (Prince Albert II of Monaco
Foundation) zajmującej się badaniem
wpływu globalnego ocieplenia na klimat
Ziemi oraz poszukiwaniem odnawialnych
źródeł energii.

Anna Wojnar

K

Kolejnym uniwersyteckim obiektem, który zwiedził książę, było Collegium Maius

Sfery i cienie. Na koniec, na dziedzińcu
Collegium Maius, wysłuchano krótkiego
koncertu w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ, a gości pożegnało bicie
zabytkowego zegara.
Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois,
hrabia Polignac, markiz Baux, urodził
się 14 marca 1958 w książęcym pałacu
w Monako. Jego rodzicami byli książę
Rainier III Grimaldi oraz księżna Grace
Grimaldi, amerykańska aktorka, laureatka Oscara za rolę w filmie Dziewczyna
z prowincji. Obowiązki księcia Monako
Albert II przejął 6 kwietnia 2005 roku,
po śmierci swojego ojca. Książę ma dwie
siostry: Karolinę Hanowerską (ur. 1957)
i Stefanię Grimaldi (ur. 1965).
Książę Albert II studiował nauki polityczne, ekonomiczne, muzykę i literaturę
angielską w amerykańskim Amherst College (w stanie Massachusetts). Odbył także
służbę wojskową w marynarce francuskiej,
gdzie otrzymał stopień porucznika. Szczególnie znane jest zamiłowanie księcia
do sportu – uprawia biegi przełajowe,
rzut oszczepem, piłkę ręczną, judo, pływanie, tenis, wioślarstwo, żeglarstwo,
narciarstwo, squash i szermierkę. Brał
udział w pięciu zimowych igrzyskach
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Anna Wojnar

W Librarii książę Albert wygłosił wykład o konsekwencjach zmian klimatycznych w strefie polarnej

Anna Wojnar

olimpijskich jako bobsleista. Obecnie jego
zamiłowanie do sportu jest realizowane
poprzez działalność w licznych organizacjach sportowych. Od 1994 roku książę
kieruje Komitetem Olimpijskim Monako,
a od 1985 jest wiceprzewodniczącym Komisji Sportowców w Międzynarodowym
Komitecie Olimpijskim.
W 2000 roku, podczas turnieju pływackiego Mare Nostrum w Monako, Albert
poznał Charlene Wittstock, południowoafrykańską pływaczkę. Po raz pierwszy
para oficjalnie pokazała się w 2006 roku
podczas ceremonii otwarcia zimowych
igrzysk olimpijskich w Turynie. 23
czerwca 2010 ogłoszono oficjalne zarę-

Książę wpisał się również do księgi pamiątkowej UJ

czyny pary. Aby zostać żoną księcia,
Charlene Wittstock, wychowana
w protestanckiej rodzinie, przyjęła
wiarę rzymskokatolicką. Nauczyła
się również języka francuskiego,
dialektu monegaskiego i dworskiego protokołu europejskiego. Ślub
kościelny odbył się 2 lipca 2011
na dziedzińcu pałacu książęcego,
który jest siedzibą rządzącego księstwem rodu Grimaldich (wcześniej,
1 lipca, para wzięła ślub cywilny).
Księstwo Monako to niewielkie
miasto-państwo położone w Europie
Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie riwiery francuskiej. Monako, choć silnie związane
z Francją, jest w pełni niepodległym

oraz suwerennym państwem, z własną
polityką zagraniczną. Od 1911 roku jest
to monarchia konstytucyjna. Książę Albert II jest samodzielnym władcą i głową
państwa. Dotychczas wszyscy książęta
Monako pochodzili z dynastii Grimaldi.
Władzę ustawodawczą sprawuje książę
wspierany przez Radę Rządową. Monako
ma także swój parlament, który nosi nazwę
Rady Narodowej. Władza wykonawcza
spoczywa niemal całkowicie w rękach
księcia – minister stanu i Rada Rządowa
są bezpośrednio odpowiedzialni przed
księciem za kierunek podejmowanych
działań. Również sądy wydają wyroki
w imieniu księcia.

AWoj

MEDAL DLA VALÉRY’EGO GISCARDA D’ESTAING
V

aléry Giscard d’Estaing – wybitny
polityk, były prezydent Francji,
otrzymał złoty medal Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio Quam Vis za wkład
w proces integracji europejskiej. Uroczystość odbyła się 17 października 2012
w auli Collegium Novum. – W imieniu
całej społeczności akademickiej witam
wielkiego przyjaciela Polski, wielkiego
przyjaciela Krakowa i wielkiego przyjaciela Uniwersytetu w murach najstarszej
polskiej uczelni – mówił, rozpoczynając
uroczystość, rektor UJ prof. Wojciech No-
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wak. – Uhonorowanie przez Uniwersytet
Jagielloński laureata międzynarodowej
Nagrody Karola Wielkiego, głowy państwa, ważnego polityka działającego na
rzecz integracji europejskiej, jest znakiem
szacunku dla dotychczasowych dokonań
Valéry’ego Giscarda d’Estaing, a zarazem
apelem o dalszą aktywność, rządzącą się
właśnie zasadą plus ratio quam vis, na
rzecz zróżnicowanej, ale jednej, naszej
wspólnej Europy – dodał rektor UJ, wręczając medal. Następnie, po przemówieniu
Valéry’ego Giscarda d’Estaing, rozpoczęła

się konferencja historyczna zatytułowana
Europa napoleońska i wojna 1812 roku.
Konferencja zorganizowana została we
współpracy z Instytutem Historii. Obrady
połączono w promocją najnowszej książki
Valéry’ego Giscarda d’Estaing zatytułowanej Zwycięstwo armii Napoleona.
Jest to powieść historyczno-filozoficzna,
w której autor prezentuje alternatywną
wersję historii Europy, opisując, co mogłoby się stać, gdyby w wojnie z Rosją
w 1812 roku Napoleon zwyciężył. – Rolą
polityków jest robić tak, aby było inaczej.

Rolą historyków jest zbadać, dlaczego politykom się nie udało. Rolą pisarza jest pokazać, że mogło być inaczej – mówił autor
Zwycięstwa armii Napoleona. Konferencji
towarzyszyła wystawa na zamku królewskim na Wawelu zatytułowana 1812–2012.
Napoleon – wielka armia – Polacy.
Valéry Giscard d’Estaing urodził się
2 lutego 1926. Od 1944 roku walczył w armii francuskiej i brał udział w kampanii
wojennej na terytorium III Rzeszy. Po
wojnie studiował na paryskiej politechnice
(École Polytechnique), a w latach 1949–
–1951 w École Nationale d’Administration. Karierę polityczną rozpoczął w 1956
roku, kiedy to po raz pierwszy został wybrany na deputowanego do Zgromadzenia
Narodowego jako niezależny kandydat
prawicy. Po proklamowaniu V Republiki

Anna Wojnar

Anna Wojnar

z USA. W 1978
Valéry Giscard
d’Estaing powołał Unię na
rzecz Demokracji Francuskiej.
Wybory prezydenckie przegrał
w 1981 roku. Powrócił wtedy do
niższej izby francuskiego parlamentu, utrzymując mandat
w latach 1981– Valéry Giscard d’Estaing odebrał medal Plus Ratio Quam Vis z rąk rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka
–1997. W latach
1988–1996 przewodniczył Unii na rzecz w którym do 1991 roku był przewodDemokracji Francuskiej. Od 1989 do 1993 niczącym Grupy Liberalnej, Demokrazasiadał w Parlamencie Europejskim, tycznej i Reformatorskiej. W 2001 roku
został mianowany na przewodniczącego
Konwentu do spraw Przyszłości Europy,
który opracował projekt traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. W 2004
przegrał wybory regionalne i po 18 latach
opuścił urząd przewodniczącego regionu
Owernia. Zrezygnował wówczas z dalszej
aktywności partyjnej. Jako były prezydent
wszedł w skład Rady Konstytucyjnej. Został też członkiem Akademii Francuskiej
oraz pełni funkcję honorowego przewodniczącego Rady Gmin i Regionów Europy.
Warto także podkreślić, że Valéry Giscard d’Estaing jest honorowym przewodniczącym Atomium Culture – organizacji
non profit, której celem jest wzmocnienie
współpracy naukowej poszczególnych
europejskich ośrodków badawczych,
poprzez tworzenie platformy wymiany
wiedzy i doświadczeń między światem
nauki, biznesu i mediami. W projekcie
Atomium Culture aktywnie uczestniczy
również Uniwersytet Jagielloński.

W gabinecie rektora UJ Valéry Giscard d’Estaing złożył podpis w księdze pamiątkowej

Przed odjazdem były prezydent Francji
podpisywał swoją najnowszą książkę
Zwycięstwo armii Napoleona

Anna Wojnar

wielokrotnie był wybierany do niższej
izby francuskiego parlamentu (w latach
1958–1973). Od końca lat pięćdziesiątych
pełnił też wiele funkcji rządowych, w tym
urząd ministra finansów i spraw gospodarczych w gabinetach Georges’a Pompidou oraz ministra finansów i gospodarki
w gabinetach Jacques’a Chaban-Delmas
i Pierre’a Messmera. W wyborach prezydenckich Valéry Giscard d’Estaing wystartował w 1974 roku. Wygrał w drugiej
turze, pokonując kontrkandydata François
Mitterranda. W polityce zagranicznej
opowiadał się za zacieśnieniem integracji
europejskiej i polepszeniem stosunków

AWoj
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100. ROCZNICA URODZIN
PROFESORA ADAMA BIELAŃSKIEGO!

asz mistrz i nauczyciel profesor
Adam Bielański świętuje w tym
roku 100. rocznicę urodzin!
Przy tej okazji warto przypomnieć,
że jego związki z Uniwersytetem Jagiellońskim sięgają 1964 roku, kiedy to objął
kierownictwo Katedry Chemii Nieorganicznej. Od początku z niezwykłą pasją
angażował się w organizację powstałego
w 1956 roku Instytutu Chemii i tworzył
zespół badawczy zajmujący się tematyką
fizykochemii ciała stałego i katalizy. Tak
jest do dziś!
Profesor – na przekór wszystkim
trudnościom – inspiruje każdego ze
swych współpracowników do podjęcia
badań przy użyciu różnorodnych, nowoczesnych technik badawczych, w wielu
przypadkach pionierskich w Polsce. Dzięki swym kontaktom z zagranicą pomaga
w wyjazdach na staże zagraniczne, uczy
swych współpracowników optymizmu
i wytrwałości.
Profesor zawsze przywiązywał wielką wagę do działalności dydaktycznej.
Swym przykładem uczył nas, że praca
dydaktyczna jest ważnym zadaniem każdego naukowca. Jego wykłady kursowe
cechowała jasność przedstawiania trudnych
problemów i atrakcyjność tematyki, o czym
wspaniale świadczą przykładowe tytuły
popularnonaukowych wykładów dla młodzieży: Wodór – paliwo przyszłości, Węgiel
– pierwiastek o stu twarzach, Woda – związek
bardzo pospolity.
Spośród licznych książek autorstwa
Profesora Podstawy chemii nieorganicznej
stanowią fundamentalny polski podręcznik chemii nieorganicznej. Osiągnęły one
niespotykany nakład ponad 150 tysięcy egzemplarzy (13 wydań) i są cenione zarówno
przez pracowników naukowych i studentów,
jak i – szczególnie ze względu na jasność
przedstawienia trudnych zagadnień – przez
młodzież szkół średnich.
Popularność osoby prof. Adama Bielańskiego wśród studentów wiąże się nie tylko
z Jego działalnością jako znakomitego nauczyciela akademickiego, ale również jako
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Anna Wojnar

N

Mistrz Adam Bielański

przyjaciela młodzieży. W latach 1966–1968
Profesor pełnił funkcję prorektora UJ ds.
nauki, zapisując się w historii Uczelni jako
obrońca autonomii Uniwersytetu i studentów w czasie marcowych wydarzeń w 1968
roku.
Jako uczony przekonywał zawsze swym
przykładem, że trzeba mieć marzenia,
a do ich spełnienia konieczne są: rzetelna
wiedza, dobrze zaplanowany, precyzyjny
eksperyment i weryfikacja interpretacji
wyników w dyskusji na forum międzynarodowym. Zawsze przywiązywał dużą wagę
do kontaktów z zagranicą. Z Jego inicjatywy w latach 1970–1985 odbywały się
katalityczne kolokwia polsko-francuskie,

które zaowocowały nawiązaniem bliskiej
współpracy naukowej z uniwersytetami
francuskimi. Długą tradycję miały również
seminaria Kraków–Jena na temat chemii
powierzchni, które odbywały się w latach
1978–2001 na przemian w Polsce i NRD,
oraz kolokwia polsko-czeskie, których
współinicjatorem i współorganizatorem był
również Profesor.
6 grudnia 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim obchodzono Jubileusz 100-lecia
urodzin Profesora. Uroczystość stała się
okazją do uhonorowania Jego wielkich
zasług jako wybitnego uczonego i wspaniałego nauczyciela.

Krystyna Dyrek

SZTUKA INTERPRETACJI
PROFESORA HENRYKA MARKIEWICZA

Srebrny medal Plus Ratio Quam Vis wręczył prof. Henrykowi Markiewiczowi prorektor UJ prof. Jacek Popiel

się z przysłów, sentencji, powiedzonek,
słynnych cytatów i wyrażeń, które weszły
do kanonu kultury polskiej i światowej
oraz naszego codziennego języka.

Jerzy Sawicz

rebrnym medalem Plus Ratio Quam
Vis oraz odznaczeniem Honoris Gratia
uhonorowany został prof. Henryk Markiewicz, znany polski teoretyk i historyk
literatury, obchodzący w tym roku 90.
rocznicę urodzin. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 16 listopada 2012 w Librarii
Collegium Maius UJ.
Wśród licznie przybyłych na to wyjątkowe spotkanie gości byli, między
innymi, prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski, prorektor UJ prof. Jacek
Popiel, dziekan Wydziału Polonistyki
UJ prof. Renata Przybylska, kierownik
Katedry Teorii Literatury dr hab. Anna
Burzyńska, profesor UJ. Oczywiście, nie
zabrakło także licznej gromady uczniów,
przyjaciół oraz rodziny Profesora.
Uroczystość jubileuszowa stała się
także okazją do promocji drugiego tomu
Skrzydlatych słów. Wielkiego słownika
cytatów polskich i obcych, który powstał
w opracowaniu Profesora przy współudziale Marii Kotowskiej-Kachel i Andrzeja Romanowskiego, a ukazał się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Mieści
się w nim pięć tysięcy haseł składających

Jerzy Sawicz

S

Pamiątkowe zdjęcie z rodziną

Profesor Henryk Markiewicz jest
związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1946 roku. Zajmuje się historią
literatury polskiej lat 1864–1939, teorią
literatury, metodologią badań literackich,
historią nauki o literaturze i krytyki literackiej. Jest autorem, między innymi, takich
publikacji jak Teoria badań literackich
w Polsce (1960), Główne problemy wiedzy
o literaturze (1965), Sztuka interpretacji
(1971–1973), Polska nauka o literaturze
(1981), Świadomość literatury (1985),
Wymiary dzieła literackiego (1984), Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa (1989),
Teorie powieści za granicą (1995), Polska
teoria powieści (1998), Problemy teorii literatury (1967–1998). Jest również autorem
klasycznego podręcznika do pozytywizmu,
rozpraw o Prusie, Żeromskim, a także
autobiograficznej książki Mój życiorys polonistyczny – z historią w tle (2002).

RPM
Obszerna relacja z jubileuszu Profesora zostanie
opublikowana w kolejnym wydaniu „Alma Mater”.
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SMAK ŻYCIA

Gdyby mi przyszło jeszcze raz studiować, też wybrałabym prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zwłaszcza że Wydział Prawa i Administracji kształci najlepiej w Polsce – mówi prof.
Maria Szewczyk.

– Klinika na Wydziale Prawa?! – nie
ukrywam zdziwienia.
– Mnie także to zadziwiło. Tyle że
w Stanach Zjednoczonych, na dodatek
dość dawno temu – odpowiada z tajemniczym uśmiechem pani profesor. I dopiero po krótkiej chwili wprowadza mnie
w klimat swojego półrocznego pobytu
w University of Maryland w Baltimore:
stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej,
skupiona na zbieraniu materiałów do pracy
naukowej, absolutnie nie dawała się kolegom namówić na odwiedzenie uniwersyteckiej kliniki. Oni zachęcali: „Przyjdź,
zobaczysz”. Ona, nie chcąc się odrywać od
szperania w książkach znakomicie zaopatrzonej uczelnianej biblioteki, wciąż tak
odpowiadała: „Po co, skoro Uniwersytet
Jagielloński też ma swoje?!”. Po trzech
miesiącach kuszenia dała się jednak nakłonić do odwiedzin owej kliniki. I co się
okazało? Że ta klinika to nie żaden szpital,
z którym ją polskim zwyczajem kojarzyła,
a... studencka poradnia prawna.
PIONIERSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa dla nas myląca, to prawda.
Wzorzec jednak godzien naśladowania.
Może warto go powielić? Dostosować
do rodzimych warunków i do polskiego
prawa? Tak sobie pomyślała dr hab. Maria
Szewczyk. I po powrocie do kraju ta myśl
nie dawała jej spokoju. Drążyła, przekonywała, nakłaniała, kogo tylko mogła.
W szacownej, wielowiekowej wszechnicy
poradnia?! – oburzali się przeciwnicy
nowatorskiego pomysłu. Zwolennicy
jednak pytali: a dlaczego nie? Doktor
Halina Nieć podjęła nawet z inicjatorką
przedsięwzięcia owocne współdziałanie.
Fakt: siedemnaście lat temu w Alma
Mater powołano Uniwersytecką Poradnię
Prawną. Od tego czasu wybrani w drodze
eliminacji, a więc najlepsi, słuchacze IV
i V roku Wydziału Prawa i Administracji
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Jerzy Sawicz

ŚWIĄTECZNY PODARUNEK

Prof. Maria Szewczyk

mają szansę wcielać się w rolę mecenasów
i rozwijać swój prawniczy talent. Pomaga
im w tym – w ramach pensum dydaktycznego – kadra naukowa. Także adwokaci
z wytypowanych kancelarii – obecnie już
i tacy, którzy w Poradni wcześniej uczyli
się „żenienia teorii z praktyką”. Inaczej:
przekładania suchej litery prawa, dogmatyki na prawo żywe – na klientów.
– To była pierwsza w kraju poradnia,
która „zatrudnia” studentów – zauważam.
– Pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej – uściśla Maria Szewczyk; pani profesor – kierownik
i założyciel, a zarazem koordynator spraw
(porad) podejmowanych przez „klinikę” –
wciąż lubi tak nazywać poradnię, w której
pracują adepci sztuki prawniczej.
Pracują? Powiedzmy od razu: nie
pieniądze są dla młodych zapłatą za trud,
który często „pożera” im ferie zimowe
czy letnie wakacje (terminy rozpraw sądowych trzeba respektować!). Zapłatą są
punkty kredytowe zbierane na zaliczenie.
Ocena w indeksie. I satysfakcja, że można

pomóc ludziom, których ze względów
materialnych nie stać na opłacenie porad
w kancelarii prawniczej.
NAŚLADOWNICTWO MILE WIDZIANE
O „klinice” – w skład której wchodzą
sekcje: prawa karnego, prawa cywilnego,
prawa pracy i praw człowieka – Maria
Szewczyk może opowiadać godzinami.
Barwnie, choć konkretnie. Ma do tego
pełne prawo, ale ma i... serce. Zwłaszcza
że dość uważnie przygląda się „zatrudnionym” w poradni studentom.
– Oni pracują znacznie więcej niż
ich koledzy z roku! Śmiem twierdzić,
że równie dobrze jak dyplomowani adwokaci rozpoznają konkretne ludzkie
sprawy, przekładają na klientów wiedzę
zdobytą na wykładach, z podręczników
akademickich i aktualnych rozporządzeń
prawnych. Notabene, każda z tych spraw
podejmowanych i prowadzonych przez
młodzież skupioną w poradni musi być
dokładnie sprawdzona i parafowana przez

kancelarię. Także przeze mnie, jako koordynatora, a w pewnym sensie i seniora. Tu
z mocą podkreślę rzecz istotną: z klientami
poradni spotykają się wyłącznie studenci!
W żadnym razie pracownicy naukowi czy
adwokaci – mówi opiekunka 14-osobowej
obecnie sekcji prawa karnego.
Nieomal wszystkie uczelnie kształcące
prawników w Polsce mają dziś studenckie poradnie dla ludzi ubogich. Mają je
także uniwersytety w innych krajach, by
wymienić tu Czechy, Słowację czy Ukrainę. Uniwersytet Jagielloński dał dobry
przykład, jego naśladowanie jest mile
widziane. Dlatego zapewne w Krakowie
często szkoli się kadrę dla powstałych
poradni. Dlatego niedawno właśnie tutaj
odbyła się międzynarodowa konferencja
poświęcona roli i zadaniom realizowanym
przez studenckie „instytucje” prawnicze.
CHCIAŁA BYĆ...
Kierownik Katedry Prawa Karnego
(w latach 1999–2004), autorka dwóch
monografii (Kara łączna w polskim prawie
karnym, Kara pracy na cele społeczne.
Studium prawnoporównawcze) oraz
licznych i znaczących prac naukowych,
współautorka prestiżowego Komentarza
do kodeksu karnego oraz Systemu prawa
karnego zapewnia, że lubi młodzież.
Pewnie dlatego w jej curriculum vitae na
podkreślenie zasługuje fakt, że w latach
1990–1997 pełniła funkcję prodziekana
do spraw studenckich na Wydziale Prawa
i Administracji, a później (za kadencji prof.
Karola Musioła) prorektora do spraw dydaktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
– Miała Pani być sędzią, została naukowcem. I dydaktykiem – tak rozpoczynam nowy wątek rozmowy.
– Inaczej: chciałam być polonistką,
zostałam prawniczką – poprawia pani
profesor, której zainteresowania naukowe
skupione są przede wszystkim na prawie
karnym, między innymi na funkcjach
kary, na karze ograniczenia wolności, na
środkach karnych, na autonomii pacjenta
w świetle prawa medycznego i prawa
karnego, na przestępstwach przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości, na przestępstwach przeciwko rodzinie i opiece, na
tzw. karze łącznej, na...
Stop. Nie ma co dalej wyliczać. Jednak
zanim zdobędę bliższą wiedzę o prawniczych zainteresowaniach i dokonaniach interlokutorki, powinnam zapytać: dlaczego,
w zgodzie z chęciami (marzeniami?), dziś

Od lewej: prof. Kazimierz Szewczyk i prof. Maria Szewczyk

nie uczy w szkole języka polskiego? Odpowiedź, wbrew oczekiwaniom, zaskakuje:
– Posłuchałam taty.
BOŻONARODZENIOWY PODAREK
Zamiast na filologię polską podanie
o przyjęcie na pierwszy rok studiów
i świadectwo maturalne z bardzo dobrymi
ocenami absolwentka XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
(dziś: VIII LO – przy ul. Grzegórzeckiej)
zaniosła do gmachu przy ul. Olszewskiego, na Wydział Prawa UJ. Czy ten wybór
rzeczywiście był podyktowany posłuszeństwem wobec ojca? I tak, i nie. Po skończeniu polonistyki Maria zamierzała bowiem
podjąć studia jeszcze na drugim fakultecie,
właśnie na Wydziale Prawa.
– Tatuś, gdy mu przedstawiłam
swoje plany, nieśmiało (pewnie myśląc:
„dziecko, a z czegóż ty żyć będziesz?!”)
zaproponował, abym jednak zmieniła kolejność edukacji. No, to zmieniłam. Studia
prawnicze ukończyłam w 1965 roku. Tyle
że jeszcze podczas ich trwania podjęłam
także naukę – ale nie na polonistyce, a na
historii sztuki, która mnie bardzo interesowała – na to wspomnienie członkini
Zespołu Doradców Sejmowych w latach
1993–1997 na moment się zamyśla...
Pytam więc o dom rodzinny, rodziców,
rodzeństwo.
– Urodziłam się w Boże Narodzenie.
W domu, gdyż w czasie wojny dzieci na
świat nie przychodziły w szpitalach.
– Co za wspaniały prezent dla mamy
i taty! Dla braci! – nie potrafię ukryć
emocji. Moja interlokutorka na te słowa
lekko się uśmiecha, mruży swe ciemne
oczy i mówi:

– Najmłodszy brat, Jurek, miał wtedy
szesnaście lat. Zbyszek – osiemnaście.
Z tego, czego się później dowiedziałam,
wynika, że oni wcale nie byli zadowoleni, że nie było tak uroczystego śniadania
i obiadu, na jakie liczyli. Cóż, chyba zepsułam im świętowanie.
– A co na to trzeci brat? – dopytuję.
– Rysiek, starszy ode mnie o dwadzieścia jeden lat, w czasie moich narodzin był
poza krajem. W 1939 roku skończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i akurat, tuż
przed wybuchem wojny, wyruszył w swój
pierwszy rejs. Z tego rejsu do Polski nie
powrócił. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, tam ukończył Massachusetts
University of Technology i podjął pracę,
jako fizyk, na rzecz amerykańskiej armii.
Ma teraz 91 lat i do Polski – w której
do 1980 roku nigdy nie był – bardzo go
ciągnie.
ŚWIAT DZIECIŃSTWA
Można przypuszczać, że Maria – nazywana w rodzinie Maryną – miała szczęśliwe dzieciństwo. Czynszowa kamienica
przy ul. Rakowickiej 14, w której mieszkała, stała – i stoi nadal – blisko kościoła
karmelitów, niedaleko od Ogrodu Strzeleckiego. Nieco dalej rozciągał się ogród
botaniczny. Wokół domu było zaś pełno
pagórków, z których dzieciarnia – i zimą,
i latem – po szkole zjeżdżała beztrosko na
tornistrach podkładanych pod pupy.
Ta kamienica miała podwórko. Na podwórku był trzepak. Cóż więcej trzeba było
wtedy dzieciom do szczęścia? Notabene,
tych dzieci mieszkało w czynszówce –
w pobliżu pracowni kamieniarskiej, tuż
obok niewysokiej i zasiedlonej lokatorami
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Prof. Kazimierz Szewczyk z wnukiem
przed domem w Lubomierzu

bożnicy – dużo. I wszystkie, jak jeden
mąż, uwielbiały fikać koziołki na trzepaku, skakać na skakance, grać w klasy czy
w dwa ognie.
CZAS WOJNY
Pani profesor tego nie pamięta, lecz
z przekazów rodzinnych wie, że w groźnych, tragicznych latach wojny, wtedy,
gdy rodzina schroniła się w wiejskim
domku w Lipnicy Murowanej – w gospodarstwie dziadka (ojca taty) – był czas,
gdy w drewnianym łóżeczku spała na...
przechowywanych tam karabinach, a pies
zanosił pocztę do lasu, do brata.
– Mój najmłodszy brat to chłopak
„z lasu”. Był związany z Armią Krajową. Z partyzantką, która mocno działała
na tamtym terenie. Rodzice bardzo bali
się o Jurka. Ciężko też przeżywali jego
późniejsze, powojenne kłopoty. Między
innymi te, które wiązały się z niemożnością dostania się na studia ze względu na
„nieodpowiednią przeszłość” – tak teraz
wspomina.
TUŻ OBOK WEIMARU
Jeden brat w czasie wojny był w lesie.
Drugi w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie – tuż obok Weimeru, który
ongiś uchodził za centrum kultury i życia
artystycznego. Tworzyli tam przecież
Jan Sebastian Bach, Johann Wolfgang
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Goethe, Friedrich Schiller, Fryderyk Nietzsche, Franciszek List i inni. Czy jednak
któryś z tych sławnych twórców mógł
w najśmielszej wyobraźni przewidzieć, że
malownicza Turyngia zasłynie w świecie
także z obozu koncentracyjnego? Że
pochłonie 60 tysięcy hitlerowskich ofiar
uwięzionych za kolczastymi drutami, za
wysokim murem?
Marysia miała niewiele ponad rok, gdy
Byja (tak nazywano Zbyszka w domu)
w 1944 roku trafił do Buchenwaldu. Ten
obóz 11 kwietnia 1945 wyzwoliła armia
amerykańska. Ponieważ brat dziewczynki biegle znał język angielski i język
niemiecki, w obozie wykorzystywano
go jako tłumacza. I pewnie dlatego
Amerykanie później ufundowali mu stypendium, na które wyjechał do Francji.
Tam, notabene, osiadł na stałe. Później
przeniósł się do Antwerpii, gdzie ukończył Królewską Akademię Handlową. Po
dyplomie pracował w Brukseli, w banku.
– Czy brat opowiadał o obozowej
przeszłości?
– Nie epatował wspomnieniami
z obozu. Oszczędzał szczególnie własne
dzieci, mówiąc: „Niech żyją w swoim, nie
w moim świecie” – mówi pani profesor.
Zbigniew Cieczko zmarł dwa lata
temu. Została jednak po nim unikatowa
pamiątka: portret namalowany przez Adama Franciszka Jaźwieckiego, który też był
uwięziony w Buchenwaldzie.
Ten portret długo wisiał na
ścianie mieszkania na osiedlu
Oficerskim, przyciągał wzrok
pani profesor. Ale teraz portretu już nie ma. Na zjeździe
rodzinnym, który miał miejsce
rok temu w Krakowie, w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej
(„Była wytworna kolacja przy
świecach, były śpiewy przy
fortepianie”), Maria Szewczyk
przekazała go córce Zbyszka
– Katrin.

dział jej na własne oczy od chwili, gdy
przyszła na świat w bożonarodzeniowe święto – bo w Polsce go nie było.
Średni? Kiedy trafił do Buchenwaldu,
a stamtąd do Paryża – zostawił w Krakowie malutką siostrzyczkę. Tylko najmłodszy, Jurek, miał okazję widzieć,
jak Maryna dorastała, dojrzewała –
miał z nią kontakt, gdyż mieszkał (i nadal
mieszka) w Krakowie.
– Moich dwóch „zagranicznych”
braci poznałam w niecodziennych okolicznościach. Spotkanie z nimi odbyło się
na dworcu – na Gare du Nord w Paryżu...
– Kiedy? – dopytuję.
– W 1957 roku. Zaproszenie z Francji
przysłał Byja, dostaliśmy wizę. I po raz
pierwszy znalazłam się w Paryżu, gdzie
na tatę i na mnie czekał – obok Zbyszka –
także i Rysiek, który akurat w tym czasie,
na zlecenie Pentagonu (cywil w randze
podpułkownika), pracował jako fizyk
w Saumur, urokliwym miasteczku w dolinie Loary. To spotkanie było dla mnie,
szesnastolatki, niesamowitym przeżyciem!
Jak tylko wysiedliśmy z pociągu, tatuś
powiedział: „Drogie dzieci, no to teraz
muszę was sobie przedstawić...”.
Trasa Kraków–Paryż od tego czasu
była już dla Marii oswojona. Jeździła
do Francji na wakacje, gdy brat z żoną
tam jeszcze mieszkali. I pilnie uczyła się
języków obcych, gdyż mama argument

SPOTKANIE
NA PARYSKIM DWORCU
Wojna niezwykle powikłała życie Stefanii i Jakuba
Cieczków. Także ich dzieci –
jedno znalazło się w Stanach
Zjednoczonych, drugie najpierw we Francji, a później
w Belgii. Najstarszy syn nie
znał w ogóle Marysi, nie wi-

Jestem przekonana, że mam obowiązek kontynuować to, czego
nauczyłam się od mistrzów. Mam uczyć studentów „żywego”
prawa, nie tylko dogmatów – mówi prof. Maria Szewczyk

miała nie do podważenia: „Jeśli zaniechasz
nauki, to nigdy się nie dogadasz z żonami
braci”. A ona z kolejnymi małżonkami
Zbigniewa (Christie i Giselle) chciała
zwiedzać miasto, chodzić po muzeach,
rozmawiać o impresjonistach, którzy ją
fascynowali. Później i z żoną Ryszarda
(Sharon) przyszło jej podziwiać miasto,
w którym rezyduje prezydent Stanów
Zjednoczonych.
PO SĄSIEDZKU...
Do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, Maria po raz pierwszy pojechała dopiero z mężem. Najstarszy brat
wymyślił, że małżonkowie o dwuletnim
stażu mogą przecież raz jeszcze przeżyć
podróż poślubną; pierwsza miała miejsce
w Paryżu, w 1966 roku.
– Szaleństwo, prawda? Dziś jednak to
już tylko piękne wspomnienie. Mąż, najwspanialszy dla mnie człowiek, od dwunastu lat nie żyje. Byliśmy wspaniałym
małżeństwem przez trzydzieści sześć lat.
Kazimierza Szewczyka Maria poznała... we własnym domu. Był jej sąsiadem,
mieszkał nawet na tym samym piętrze.
Tyle że ani ona na niego nie zwracała uwagi, ani on na nią. Dzieliła ich czternastoletnia różnica wieku. Ponadto Maryna miała
swojego chłopca od fiołków i konwalii –
rówieśnika, z tego samego co ona liceum –
i za niego, po studiach, zamierzała wyjść
za mąż. Razem z Jerzym zastanawiali się
nawet – zmuszeni ówczesnymi wymogami
odpracowania stypendium – gdzie lepiej
w przyszłości zamieszkać. On, jako lekarz,
dostał nakaz pracy w Leżajsku. Jej zaproponowano pracę w Zakopanem. Wspólne
plany jednak dość szybko zostały skorygowane. Sąsiad – inżynier, który zapukał
do jej drzwi po raz pierwszy, gdy miała
dwadzieścia lat, i poprosił o pożyczenie
słownika angielskiego – zauważył „nagle”,
że smarkula, za jaką dotąd uważał sąsiadkę, smarkulą być przestała. „Kazek, ty się
ze mną ożeniłeś tylko dlatego, że jak twoi
koledzy musieli odprowadzać dziewczyny
po randkach na drugi koniec Krakowa,
to ty tylko na wycieraczkę obok swojego
mieszkania” – tak po ślubie Maria lubiła
żartować ze swego męża Kazika.
ZA NAMOWĄ PROFESORA WOLTERA
Kazimierz Szewczyk był zdolnym
i lubianym w środowisku akademickim naukowcem. Pracował na Wydziale Mecha-

Syn Tomasz z dziećmi: Jolą i Szymonem

nicznym Politechniki Krakowskiej. Marii
jego nienormowana praca przypadła do
gustu. Postanowiła swoje zawodowe życie
też związać z uczelnią i (jak mąż) wspinać
się po kolejnych szczeblach zawodowej
kariery – aż do tytularnego profesora.
Miała szczęście. W 1965 roku, po obronie pracy magisterskiej, z ofertą pozostania
w Katedrze Prawa Karnego zwrócił się do
niej prof. Władysław Wolter, wybitny specjalista z zakresu prawa karnego i logiki.
To był prawdziwy zaszczyt! Na dodatek
i perspektywa wejścia na „wyższą półkę”,
znalezienia się w przyszłości w gronie
szacownych profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
– Pani po dyplomie podjęła przecież
sędziowską aplikację – zauważam.
– Cel, jaki sobie wytyczyłam na początek, to był doktorat. Zgłosiłam profesorowi
Wolterowi także chęć podjęcia aplikacji
sądowej. On na to krótko i stanowczo
obwieścił: „To oczywiste. Nie wyobrażam
sobie, aby pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego obył się bez
aplikacji. Bo niby jak będzie uczył innych,
skoro sam jest wyłącznie teoretykiem?”.
CZŁOWIEK Z KLASĄ
Aplikację sądową (1966–1969) Maria Szewczyk uwieńczyła państwowym
egzaminem. Była usatysfakcjonowana,
a profesor Wolter zadowolony.
– Czym, oprócz wiedzy, uczony, który
ukształtował wiele pokoleń polskich prawników, tak mocno Panią fascynował? – pytam. Zwłaszcza że powszechnie znana jest
przeszłość obozowa jednego z twórców
kodeksu karnego z 1969 roku, także autora

wielu konstrukcji i pojęć, które weszły do
języka prawniczego. Profesor Wolter –
przypomnę – został zatrzymany podczas
Sonderaktion Krakau i wraz z innymi
profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego
osadzony w obozie Sachsenhausen. Zmarł
w 1986 roku.
– To był mistrz nad mistrzami! Wolterowi zawdzięczam podwaliny pod moją
wiedzę prawniczą, pod moje rozumienie kształcenia – podobnie zresztą jak
Andrzej Zoll, który jest nieco starszym
moim kolegą. Czym jeszcze imponował
mi profesor? Był człowiekiem z klasą.
Zrównoważony, dystyngowany, solidny.
Na wykłady przychodził przygotowany.
I, co ważne – bardzo rzadko je opuszczał.
Słynął z tego, że przekładał na ich czas
nawet ważne spotkania czy służbowe
wyjazdy do Warszawy, byle spotkać się ze
studentami. Jaki był dla młodych? Wymagał od nas dużo, bo sam dużo dawał. Ale
gdy ktoś miał jakiś problem, to zawsze
był dla niego dostępny, zawsze usiłował
pomóc ów problem rozwiązać.
DUCH JAKBY KRĄŻY
Profesorowie Władysław Wolter, Jan
Gwiazdomorski, Konstanty Grzybowski,
Kazimierz Buchała (pod okiem którego,
jako promotora, Maria Szewczyk w 1972
roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych), Adam Vetulani to uczeni, których
pani profesor wymienia niemal jednym
tchem. Ma bowiem dla nich szacunek.
I uznanie. Pewnie dlatego ci koryfeusze
nauki na jej wykładach są zawsze obecni
duchem! Ich przemyślenia, koncepcje
naukowe, złote myśli „podpowiada”
przyszłym prokuratorom, adwokatom,
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w opracowanie aż czterotomowego komentarza (do tej pory były jednotomowe),
który cenią sobie prawnicy ze względu na
porządnie zaprezentowane orzecznictwo,
w dodatku uzupełnione o aktualności.
CZYM SKORUPKA...

Prof. Maria Szewczyk, prorektor UJ ds. dydaktyki
w latach 2005–2008

sędziom w salach wykładowych czy seminaryjnych. Bo przecież w akademickich
podręcznikach nie wszystko jest zapisane.
– Podczas studiów wpajano mi etykę,
filozofię, a nawet socjologię prawa. Dlatego jestem przekonana, że mam obowiązek
kontynuować to, czego nauczyłam się od
mistrzów. Mam uczyć studentów „żywego” prawa, nie tylko dogmatów. Stąd
właśnie pomysł z Uniwersytecką Poradnią
Prawniczą, założoną w 1996 roku – mówi
Maria Szewczyk, która tytuł profesora
nauk prawnych uzyskała akurat w tym
samym roku, w którym narodziła się UPP.
Dziś czasy inne, inna też młodzież.
Studenci prawa mają tylko sześć przedmiotów obligatoryjnych, a reszta? Do ich
wyboru. Z obserwacji pani profesor jednak
wynika, że ci mądrzejsi, bardziej odpowiedzialni wybierają trudniejsze kierunki. Nie
idą na łatwiznę, gdyż chcą być solidnie
wykształceni, dobrze przygotowani do
zawodu.
– Ci młodzi cenią choćby historię
prawa. Interesuje ich, na przykład, rozwój
prawa rzymskiego – fundamentu nauk
prawniczych – mówi.
– Jest Pani współautorką komentarza
do kodeksu karnego – próbuję dowiedzieć się czegoś więcej na temat innych
niż dydaktyczne zainteresowania mojej
interlokutorki.
– Profesorowie Andrzej Zoll (jako
redaktor naczelny), Kazimierz Buchała (do
czasu jego śmierci), Zbigniew Ćwiąkalski,
ja i pozostali koledzy – doktorzy z Katedry –
włożyliśmy rzeczywiście wiele pracy
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Aplikacja sądowa, przygotowywanie
pracy doktorskiej, zajęcia ze studentami –
moc pracy! Pomimo tego, w tak zwanym
międzyczasie, Maria Szewczyk urodziła
syna. Przyszedł na świat tuż przed burzliwym, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, marcem 1968.
– Pani urodziła się w święta Bożego
Narodzenia, Pani syn także w święto –
tyle że związane z rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, również i powstania
Rzeczpospolitej Krakowskiej – mówię,
a moje spojrzenie błąka się po półce z fotografiami. Na wielu z nich widać młodego
mężczyznę z dziewczynką i chłopcem.
– To mój Tomek i jego dzieci: Jolka
i Szymon – objaśnia pani profesor. I nie
ukrywa, że jest szczęśliwą babcią. Nie
ukrywa także, że dla Kazimierza była
tradycyjną żoną, a dla Tomasza (poszedł
w ślady ojca, jest też inżynierem) troskliwą
matką. Lubiła bowiem czas spędzać ze
swoimi mężczyznami w domu, lubiła dla
nich przygotowywać codzienne posiłki,
chodzić z nimi do teatru czy kina. Cóż, jak
została ukształtowana w domu rodziców,
tak w swoim domu postępowała.

– Mąż – naukowiec przychylnie patrzył na naukową karierę żony? – pytanie
nieodzowne, bo przecież w życiu różnie
bywa...
– Wspierał mnie. I nie protestował,
gdy wyjeżdżałam na stypendia za granicę.
POZA DOMEM
Tych zagranicznych wyjazdów było
sporo. Maria Szewczyk przez sześć
miesięcy – jako stypendystka Fundacji
Kościuszkowskiej – gościła w 1991 roku
w Baltimore na University of Maryland
oraz w Nowym Jorku na Columbia
University. Sześć lat wcześniej została
stypendystką Instytutu Maxa Plancka we
Freiburgu – i tam po raz pierwszy pojechała na pięć miesięcy.
– Drzwi tego Instytutu dla ludzi
z naszej Katedry, dzięki profesorowi
Wolterowi, były szeroko otwarte. Dlatego
wyjeżdżałam tam jeszcze w latach 1989,
1995 i 2002 i zbierałam – zazwyczaj będąc
w Freiburgu po pięć miesięcy – materiały
do pracy habilitacyjnej, powoli przygotowywałam się także do pracy profesorskiej.
Moje zainteresowania skupiały się wówczas na prawie karnym porównawczym
– porównywałam to w Europie, to – później – w krajach anglosaskich i Stanach
Zjednoczonych – mówi pani profesor,
w której życiorysie wymienione są jeszcze
wyjazdy do Stanów Zjednoczonych (Ford
Foundation), na Uniwersytet w Poitier
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(stypendium rządu francuskiego, 1996),
do Bazylei (stypendium Starak Foundation, 2001).
SMAKOWANIE ŚWIATA
Wyjazdy w celach naukowych to konieczność, jeśli człowiek chce się rozwijać.
Maria Szewczyk pokochała jednak nie
tylko służbowe wyjazdy. Pokochała także
podróżowanie związane z poznawaniem
świata. Dlatego z mężem dotarła nie
tylko do USA, prawie wszystkich krajów
Europy, ale zwiedziła również wiele krajów Ameryki Południowej i Azji. Teraz
w daleką drogę najczęściej wybiera się
z przyjaciółmi.
– A w Lubomierzu często Pani bywa?
– Tam wybudowaliśmy z mężem nieduży, całoroczny domek. Lubię do niego
jeździć, bo czuję w nim obecność Kazika.
Poza tym Gorce to wspaniałe miejsce na
odpoczynek. Również do pracy. Zabieram
z sobą laptopa – i piszę. Zabieram książki,
głównie historyczne – i czytam. Ponadto
często zapraszam do Lubomierza także syna
z rodziną. I przyjaciół – też z rodzinami.

Prof. Maria Szewczyk jest założycielem i kierownikiem pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Patrzę na album pełen fotografii – tym
samym i wspomnień, odwołań do minionego. Ciekawi mnie jedno: czy z dokonanych
życiowych wyborów Maria Szewczyk jest
w pełni usatysfakcjonowana?
– Gdyby mi przyszło jeszcze raz
studiować – wybrałabym również prawo

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nigdy
też nie żałowałam, że wyszłam za mąż
za Kazika – mówi prof. Maria Szewczyk.
I dodaje: – Dzisiaj żałuję jedynie tego,
że go już nie ma. Chociaż może jest przy
mnie?

Teresa Bętkowska

WIELKA DAMA POLSKIEJ ROMANISTYKI
ubileusz 40-lecia pracy naukowej obchodziła w 2012 roku prof. Regina Bochenek-Franczakowa – historyk literatury
francuskiej, dyrektor Instytutu Filologii
Romańskiej UJ. Znakiem podziękowania
i uznania dla Jubilatki stała się księga zatytułowana De la lettre aux belles-lettres /
Od litery i listu do literatury, przygotowana przez liczne grono przyjaciół i uczniów,
oraz konferencja naukowa L’auteur, le
personnage, le lecteur, na którą przybyli
przedstawiciele filologii romańskich z niemal całego kraju.
Uroczystość wręczenia księgi odbyła
się 21 września 2012 w Sali Renesansowej Domu Polonii przy Rynku Głównym
w Krakowie. Na uczestników konferencji
i osoby przybyłe na jubileusz spoglądali
z portretów Fryderyk Chopin i George

Antoni Pietryka

J

Jubilatka z bratem, Krzysztofem Bochenkiem
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Antoni Pietryka

Moment wręczenia Księgi Pamiątkowej

Sand – postaci drogie Jubilatce, która
badaniom ich związku oraz dziełom francuskiej pisarki poświęciła wiele lat swej pracy
naukowej. Gdy umilkły słowa George Sand
z jej autobiografii oraz dźwięki mazurków
i preludiów Chopina, gości szczelnie wypełniających piękną salę powitała dziekan
Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta
Górska. Jako pierwsza złożyła życzenia
Jubilatce, nazywając ją Wielką Damą
romanistyki polskiej i światowej, człowiekiem wielkiej kultury, serca i życzliwości,
„filarem i skarbem” Wydziału. W imieniu
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciecha Nowaka gratulacje złożyła prorektor prof. Maria Flis, a w imieniu macierzystego instytutu – jego nowy dyrektor, dr
hab. Roman Sosnowski.
Laudację wygłosił prof. Wacław Rapak z Instytutu Filologii Romańskiej UJ.
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Punktem wyjścia stało się sformułowanie, że to dzięki powieściom rozumie się
świat i historię. Laudator wyjaśnił, że ma
na myśli nie tylko cztery główne monografie Szanownej Jubilatki, lecz również,
a może przede wszystkim, szczególne podejście do tej specyficznej materii, jaką
jest powieść, powieść w listach, szerzej
proza, tak naprawdę literatura jako artystyczne zjawisko, literatura zwłaszcza
w jej francuskim wydaniu. Jednak w dorobku Jubilatki formuła ta okazuje się
zbyt wąska. Bowiem naukowe prace prof.
Reginy Bochenek-Franczakowej pozwalają zrozumieć nie tylko świat, nie tylko
historię, lecz, co szczególnie warte podkreślenia, człowieka uwikłanego w historię. W dalszej części laudator wydobył
jeszcze trzeci istotny dla badawczych dokonań Jubilatki rys. Stwierdził, że w jej

uznanym i znanym ujęciu powieść [...]
pozwala zrozumieć powieść, to znaczy jej
morfologiczne i strukturalne uwikłania,
proces formowania się gatunku i jakże
znaczących w ramach tego historycznoliterackiego procesu – zwłaszcza dla
XVIII i XIX wieku, którymi, jak wiemy,
prof. Bochenek-Franczak się zajmuje ze
szczególnym zainteresowaniem i znawstwem – przemian.
W imieniu polskiego środowiska
romanistycznego zabrała głos dyrektor
Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Krystyna
Gabryjelska, która w ciepłych słowach
namalowała portret Jubilatki – romanistki nie lokalnej, a polskiej, podkreślając,
że do żadnego ośrodka akademickiego
w kraju nie było jej daleko, po czym
wręczyła Pani Profesor wielkie czekoladowe serce. Równie ciepło mówił
o niej prof. Maciej Abramowicz. Profesor Rapak odczytał okolicznościowe
adresy, a następnie, wraz z pozostałymi
członkami komitetu redakcyjnego, przekazał Jubilatce księgę pamiątkową. Od
pracowników i doktorantów macierzystego instytutu otrzymała czterdzieści
pąsowych róż.
Dziękując obecnym, autorom księgi,
rodzinie (mężowi, synom, wnuczkom),
prof. Bochenek-Franczakowa mówiła
o swym wzruszeniu oraz, jak na miłośniczkę XVIII wieku przystało, o szczęściu. Szczęściu odziedziczenia po rodzicach miłości do literatury i do nauczania,
szczęściu studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim, szczęściu pracy w Instytucie Filologii Romańskiej, szczęściu
poznania innych polskich i zagranicznych środowisk naukowych, szczęściu
bycia wspieraną przez najbliższych. By

Marzena Chrobak

Antoni Pietryka

nie być posądzoną o sentymentalizm,
cytowała Woltera: La grande affaire,
et la seule qu’on doive avoir, c’est de
vivre heureux (Największą sprawą, jedyną, o jaką należy się troszczyć, jest
bycie szczęśliwym), i jego przepis na
szczęście: Fais ton bonheur par le bonheur d’autrui (Osiągaj własne szczęście
poprzez szczęście bliźniego).
Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości przed Jubilatką ustawiła
się długa kolejka chętnych do złożenia
Jej życzeń.

Pani Profesor w towarzystwie gości

adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej

HONORIS GRATIA DLA EPIDEMIOLOGA MOLEKULARNEGO
rofesor Frederica P. Perera, epidemiolog molekularny z USA, otrzymała
z rąk prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia,
przyznawaną osobom zasłużonym dla miasta. Uroczystość odbyła się 25 października
br. w Urzędzie Miasta Krakowa, a wzięli w
niej udział również rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektor UJ ds. CM prof. Piotr
Laidler, dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. Tomasz Grodzicki, prof. Beata
Tobiasz-Adamczyk oraz prof. Wiesław
Jędrychowski. Profesor Perera otrzymała
odznakę w uznaniu jej zasług w postaci
długoletniej współpracy naukowo-badawczej z Katedrą Epidemiologii i Medycyny
Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego
UJ CM, gdzie zaangażowała się w badania
nad wpływem szkodliwości zanieczyszczeń
powietrza na stan zdrowia dzieci.
Frederica P. Perera jest profesorem
w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, gdzie
pełni również funkcję dyrektora Centrum
Badań Zdrowia Środowiskowego Dzieci.
Międzynarodowe uznanie zyskała dzięki
prowadzeniu badań nad oddziaływaniem
środowiska na zdrowie dzieci i młodzieży. Profesor Perera należy do czołówki
wybitnych specjalistów w zakresie epidemiologii molekularnej, której zadaniem
jest wyjaśnienie związków pomiędzy
szkodliwymi czynnikami pochodzenia

Anna Wojnar
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Uroczystość odbyła się w gabinecie prezydenta Krakowa

środowiskowego a zdrowiem człowieka.
Współpraca prof. Perery z Katedrą Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Collegium Medicum UJ trwa już blisko
20 lat i obejmuje w szczególności badanie
skutków ekspozycji płodu w okresie prenatalnym na działanie zanieczyszczonej
atmosfery i wpływu tego działania na
późniejsze zdrowie noworodków i ich
dalszy rozwój psychomotoryczny. Profesor Perera była inicjatorką tych badań na
Uniwersytecie Jagiellońskim i dzięki niej

uzyskano na nie finansowanie z budżetu
Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów
Zjednoczonych. Badania mają charakter
unikatowy w skali światowej, a ich wyniki
stały się podstawą dla programowania prenatalnej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Krakowa. Warto także dodać, że prof.
Frederica P. Perera w 2004 roku otrzymała
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

AWoj
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PROFESOR ABSOLUTNIE WYJĄTKOWY
P

wał, a 30 maja poparła go Rada Wydziału
Polonistyki po zapoznaniu się z recenzjami, dotyczącymi dorobku naukowego prof.
Franciszka Ziejki, przygotowanymi przez
profesorów Stanisława Burkota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz
Andrzeja Makowieckiego z Uniwersytetu
Warszawskiego. Senat UJ jednomyślnie
podjął uchwałę o nadaniu tego honorowego tytułu na posiedzeniu 27 czerwca br.

Anna Wojnar

rofesor Franciszek Ziejka jest nie tylko ikoną Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także ikoną królewskiego miasta
Krakowa. Mówiąc językiem młodzieżowym
– zawsze był po jaśniejszej stronie mocy.
I niech tak zostanie jak najdłużej – akcentował rektor UJ prof. Wojciech Nowak
23 października 2012 w auli Collegium
Maius podczas uroczystego posiedzenia
Senatu UJ zorganizowanego z okazji przy-

W swoim wystąpieniu rektor UJ prof. Wojciech Nowak podziękował bohaterowi uroczystości za 50 lat
pracy naukowej, organizacyjnej i gospodarczej na rzecz Uniwersytetu

znania prof. Franciszkowi Ziejce tytułu
profesora honorowego.
W swoim wystąpieniu rektor podziękował bohaterowi uroczystości za 50 lat
pracy naukowej, organizacyjnej i gospodarczej na rzecz Uniwersytetu. W imieniu całej społeczności akademickiej
wyraził też wdzięczność za działalność
etyczną prof. Ziejki. – Dziękujemy za to,
że w różnych, ale zwłaszcza w trudnych
czasach, byliśmy dumni z każdej wypowiedzi Pana Profesora – podkreślał prof.
Wojciech Nowak. Przypomniał również,
że z wnioskiem o nadanie Profesorowi
tego wyjątkowego wyróżnienia wystąpiła
grupa profesorów z Wydziału Polonistyki
w listopadzie 2011. Konwent Godności
Honorowych na posiedzeniu 13 marca
2012 pozytywnie ten wniosek zaopinio-
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– Franciszek Ziejka pojawił się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiku 1958 roku. Pięć lat później
ukończył studia polonistyczne i rozpoczął
swą uniwersytecką drogę jako asystent
w Katedrze Historii Literatury Polskiej
UJ. Od tamtego momentu dzieli nas niemal pięćdziesiąt lat – mówił wygłaszający
laudację prof. Marian Stala, kierownik
Katedry Historii Literatury Pozytywizmu
i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UJ,
który zastąpił prof. Franciszka Ziejkę na
tym stanowisku. – Podsumowanie owego
półwiecza, zwięzłe naszkicowanie zasadniczych rysów naukowego dorobku (albo
lepiej: twórczej biografii) prof. Ziejki jest
zadaniem bardzo dla mnie zaszczytnym,
ale także – ogromnie onieśmielającym.
Onieśmiela już sama tylko liczba nauko-

wych, popularnonaukowych i publicystycznych wypowiedzi Profesora, zwłaszcza że – jak zaznaczył laudator – uparta
praca prof. Ziejki wciąż trwa, otchłanie
bibliotek odsłaniają (przed nim i przed
nami) wciąż nowe wiadomości o myślach,
emocjach i obrazach bliskich ludziom
XIX wieku. W laudacji prof. Marian Stala
mówił o świetności i sprawności warsztatu
pisarskiego bohatera uroczystości, a także
o sposobie pojmowania i uprawiania przez
niego wybranej dyscypliny. Przypomniał
także zasługi dydaktyczne i organizacyjne Profesora (pełny tekst laudacji na
s. 21–23).
– Jego intelektualna biografia może
być uznana za wzór życia twórczego
i spełnionego – podkreślał laudator na
zakończenie swojego wystąpienia. –
Chciałbym wyrazić radość, że dzięki tytułowi profesora honorowego Franciszek
Ziejka będzie nadal wśród nas i nadal
będzie przekazywał swą wiedzę kolejnym
pokoleniom studentów.
Po otrzymaniu okolicznościowego
dyplomu i odebraniu pierwszych gratulacji od władz Uczelni i przedstawicieli
Wydziału Polonistyki UJ głos zabrał prof.
Franciszek Ziejka. Podziękował rektorowi
UJ prof. Wojciechowi Nowakowi, prorektorom, członkom Senatu UJ, profesorom
z Wydziału Polonistyki, a także wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie tej szczególnej dla niego uroczystości.
– Osobne podziękowania należą się rektorowi Aleksandrowi Kojowi, przy którym
dwukrotnie pełniłem funkcję prorektora,
zbierając bezcenne doświadczenia. Dziękuję kolegom – prorektorom z obu moich
kadencji rektorskich. Dziękuję wszystkim
niegdysiejszym współpracownikom z administracji wydziałowej, a nade wszystko
uczelnianej. Mam pełną świadomość tego,
że gdyby nie pomoc i wielki wysiłek ich
wszystkich, nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Dlatego traktuję ten zaszczytny
tytuł jako przyznany także im: moim
kolegom, przyjaciołom i współpracownikom, z którymi przez wiele lat służyłem
Uniwersytetowi – akcentował Profesor.
Słowa wdzięczności skierował także do
swoich najbliższych. – Od dwunastu lat nie
ma już pośród nas mojej małżonki, Marii,

Anna Wojnar

która przez ponad 30 lat towarzyszyła mi
w życiu, w dobrych i złych chwilach, której
bardzo wiele zawdzięczam i której z tego
miejsca dziękuję! Są natomiast dzisiaj
pośród nas: moja córka Dagmara z mężem
Andrzejem oraz dwojgiem ich dzieci Urszulą i Filipem, a także syn Dominik z żoną
Joanną i ich dwojgiem dzieci – Tymkiem
oraz Gabrysią. To dzisiejsze moje święto
jest także ich świętem. Pragnę też im
bardzo serdecznie podziękować za dobro,
jakim mnie obdarzają.
W drugiej części swojego wystąpienia
Profesor wygłosił wykład zatytułowany
O etosie profesora słów kilka (pełny tekst
tego wykładu na s. 24–26).
Powszechnie wiadomo, że prof.
Franciszek Ziejka, rektor UJ w latach
1999–2005, a obecnie przewodniczący
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, jest jedną z najbardziej
zasłużonych osób nie tylko dla Uniwersytetu, ale także dla Krakowa. To znakomity
uczony i wspaniały nauczyciel akademicki, nieustannie poszerzający swoje pola
badań, zaangażowany w wiele, nie tylko

Dyplom profesora honorowego wręczył prof. Franciszkowi Ziejce rektor UJ

krakowskich, przedsięwzięć, a przy tym
niezwykle pracowity, świetnie zorganizowany, zawsze pełen pomysłów, a później
konsekwentny w ich realizowaniu. Nie jest
też tajemnicą, że aktywność w działaniu
i odwaga w podejmowaniu wielu trudnych
wyzwań przysporzyła Profesorowi antagonistów. Ale z drugiej strony, któż ich nie
ma, zwłaszcza gdy osiąga sukces!

Profesor jest pogodnym i dobrym człowiekiem, emanuje pozytywną energią. Nic
więc dziwnego, że cieszy się szacunkiem
i sympatią bardzo wielu ludzi, a oni już
dawno – o czym może jeszcze nie wszyscy
wiedzą – przyznali Mu inny zaszczytny
tytuł: Profesora Absolutnie Wyjątkowego.

Rita Pagacz-Moczarska

BĘDZIE NADAL WŚRÓD NAS
ranciszek Ziejka pojawił się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego
w październiku 1958 roku. Pięć lat później
ukończył studia polonistyczne i rozpoczął
swą uniwersytecką drogę jako asystent
w Katedrze Historii Literatury Polskiej
UJ. Od tamtego momentu dzieli nas niemal
pięćdziesiąt lat, w czasie których stał się
znakomitym uczonym i jednym z najbardziej zasłużonych ludzi (nie tylko naszego)
Uniwersytetu.
Podsumowanie owego półwiecza,
zwięzłe naszkicowanie zasadniczych rysów
naukowego dorobku (albo lepiej: twórczej
biografii) prof. Ziejki jest zadaniem bardzo
dla mnie zaszczytnym, ale także – ogromnie
onieśmielającym. Onieśmiela już sama
tylko liczba naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych wypowiedzi
Profesora. Przypominam: zaczynając od
pierwszego artykułu z roku 1961, ogłosił
Franciszek Ziejka sporo ponad 900 tekstów.
Trzon tego ogromnego zbioru stanowią
książki autorskie (w liczbie dwudziestu
czterech!), kilkanaście tomów redagowanych i współredagowanych oraz wiele

Anna Wojnar
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Prof. Franciszek Ziejka jest od pół wieku znakomitym nauczycielem akademickim; mogą to potwierdzić
jego wychowankowie – nie tylko z Krakowa, ale także z Aix-en-Provence, Lizbony i Paryża

prac edytorskich. Tuż za nimi umieścić
trzeba blisko dwieście pięćdziesiąt rozpraw i artykułów naukowych i... rozległe

morze tekstów publicystycznych, rozmów
i wywiadów – dokumentujących obecność
Profesora w przestrzeni życia zbiorowego.
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Profesor w otoczeniu swoich wnuków: (od lewej) Filipa, Urszuli, Gabrysi i Tymka; Stuba Communis,
23 października 2012

Rzecz jasna: nie o samą ilość tu chodzi,
nie ona jest najistotniejsza. Ważne jest
głównie to, że przywołany zbiór tekstów
bardzo wiele mówi o legendarnej pracowitości ich autora, o świetności i sprawności
jego warsztatu pisarskiego, o sposobie
pojmowania i uprawiania wybranej dyscypliny. Skoro zaś o naukowej dyscyplinie mowa: Franciszek Ziejka należy do
grona znakomitych, wybitnie twórczych
historyków polskiej literatury. To historia
narodowej literatury jest punktem wyjścia,
fundamentem jego badawczych przedsięwzięć. Profesor Ziejka nie ma jednak
skłonności do zamykania się w wąsko
pojmowanych granicach macierzystej
dyscypliny, a zwłaszcza do skupiania się
na czysto artystycznych aspektach literatury. Istotą jego naukowych poczynań
jest ciągłe poszerzanie wyjściowego pola
badań. W ten właśnie sposób historia
literatury staje się pod jego piórem historią piśmiennictwa, historią idei, historią
mentalności, historią obyczaju, historią
duchowości i świadomości narodowej,
wreszcie: historią kultury – widzianej
w całej jej złożoności i wielostronności
uwarunkowań. Trzeba też dodać, że poszerzając pole obserwacji, pozostaje Profesor
wierny historycznemu konkretowi, który
dopiero w zwielokrotnionej perspektywie
opisu odsłania swój pełny sens.
Kulturoznawcze pojmowanie historii
literatury wpływa na sposób ujmowania
przez Franciszka Ziejkę przedmiotu jego
badań. Literatura, mówiąc najkrócej, zajmuje go jako przejaw albo sposób kształtowania zbiorowej świadomości (i wyobraźni), sposób wpływania na zbiorowe
emocje. Stąd też jego ciekawość budzą
nie tyle poszczególne dzieła wraz z ich
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niepowtarzalną strukturą znaczeniową, ile
przenoszone przez długie serie utworów
(wybitnych bądź drugorzędnych, czysto literackich albo przekraczających granice literatury), a więc z założenia powtarzalne –
motywy, tematy, stereotypy wyobrażeniowe, pozwalające wyodrębnić najpierw
powstawanie, potem zaś przemiany legend
i mitów, istotnych dla narodowej świadomości w określonym momencie naszej
historii. Franciszek Ziejka jest jednym
z najświetniejszych znawców i komentatorów takich właśnie legend (często
związanych z biografiami znanych osób)
i politycznych mitów, kształtujących świadomość Polaków, polskie wyobrażenia
o Arkadii i piekle, o społecznym ładzie
i społecznych konfliktach. Badanie wspomnianych legend i mitów stanowi centrum
dorobku Profesora. Można to sprawdzić,
czytając uważnie jego książki.
Z historycznoliterackiego punktu widzenia (a taki właśnie przyjmuję) w centrum dorobku prof. Ziejki umieścić należy
monograficzną książkę o Weselu Stanisława Wyspiańskiego (po raz pierwszy wydaną w roku 1977, po raz drugi – w wersji
znacznie wzbogaconej – dwadzieścia lat
później). To od niej tropy prowadzą do
innych książek Profesora, pozwalając
uchwycić zasadę rozbudowywania jego
dorobku.
Przedmiotem wspomnianej monografii uczynił Franciszek Ziejka jedno
z młodopolskich arcydzieł. W ten sposób
włączył się w krąg historyków literatury,
którzy przed nim interpretowali dramat
Wyspiańskiego. Ale: spojrzał na ów
dramat inaczej niż poprzednicy (i bardzo
oryginalnie) – pokazał go jako zwornik
i moment przekształcenia mitów ukształ-

towanych przez literaturę i publicystykę
polityczną XIX wieku. Niektóre z tych
mitów, związane z obrazami pawich
piór, piastowskiego pługu, racławickich
kos i skrwawionej sukmany, związane
były z wkraczaniem chłopa do polskiej
świadomości i polityki; inne, jak mit
przymierza polsko-ukraińskiego i mit
zgody między różnymi stanami, zaliczył
Franciszek Ziejka do mitów narodowych.
Zdaniem badacza (świetnie udokumentowanym) Wyspiański nie tylko uczynił
wspomniane mity przedmiotem swego
dzieła, ale też narzucił dokonaną przez
siebie interpretację następnym pokoleniom widzów i czytelników.
Powtórzę raz jeszcze: monografia
Wesela należy do kategorii tych osiągnięć
humanistyki, które na długo pozostają
w pamięci kolejnych pokoleń badaczy...
W dodatku – odsyła ona do dwóch innych
istotnych przedsięwzięć badawczych
Franciszka Ziejki.
Pierwszym z tych przedsięwzięć jest
obszerna i niezwykle bogata poznawczo
książka Złota legenda chłopów polskich
(wydana tylko raz, w 1984 roku; warto
byłoby ją wznowić!). Mity, które w książce o Weselu pojawiły się ze względu
na arcydzieło Wyspiańskiego, w Złotej
legendzie zostają pomnożone i pokazane
z jeszcze większym rozmachem. Celem
nie jest odkrycie nieznanych arcydzieł
literackich, lecz pokazanie wielkiego,
trwającego przez cały wiek XIX, procesu
unarodowienia chłopa. Ten proces prof.
Ziejka pokazuje jako bardzo istotny
aspekt polskiej świadomości tamtej epoki
(nie zapominając przy tym, że złotej legendzie towarzyszyła też legenda czarna).
Dodać trzeba, że sprawa obecności
chłopa w polskiej kulturze XIX wieku,
w ówczesnej wyobraźni i świadomości,
pojawia się także w wielu innych naukowych wypowiedziach Franciszka Ziejki,
między innymi w obszernym wprowadzeniu do edycji Chłopów Władysława
Stanisława Reymonta w serii „Biblioteka
Narodowa”, w dwukrotnie wydanej książce o Panoramie Racławickiej i w rozprawach o twórczości Władysława Orkana.
We wszystkich tych pracach głęboka
erudycja i znakomita analiza sąsiadują
z wyraźnym zaangażowaniem autora,
który przypominanie chłopskiej tradycji
uważa nie tylko za cel naukowy, ale też
osobistą misję kogoś, kto (jak Profesor
wielokrotnie przypominał) urodził się
jako ósme dziecko w chłopskiej rodzinie.

wspomnianej monografii) przypomina, że
w latach 70. minionego wieku Franciszek
Ziejka ogłosił cenną książkę Studia polsko-prowansalskie, zajmującą się śladami,
jakie pozostawili na południu Francji
Konstanty Gaszyński, Fryderyk Chopin
i Joseph Conrad, a w latach 80. niewielką,
ale ciekawą książkę o pobycie w Portugalii
(potem wznowioną wraz z innymi studiami
polsko-portugalskimi). To z kolei prowadzi
w stronę prac Profesora o Białorusi i Białorusinach w polskiej literaturze XIX i XX
wieku, a także o Ukraińcach i Czechach
w młodopolskim Krakowie...
Jak widać, kiedy zacznie się przemierzać zbudowany w książkach i rozprawach
Franciszka Ziejki świat – to trudno tę podróż szybko zakończyć... Trzeba też dodać,
że wizerunek Profesora byłby niepełny,
gdyby do przedstawionych (a z konieczności skrótowych) uwag o jego dorobku nie
dodać kilku zdań o zasługach dydaktycznych i organizacyjnych.
Franciszek Ziejka jest od pół wieku
znakomitym nauczycielem akademickim;
mogą to potwierdzić jego wychowankowie –
nie tylko z Krakowa, ale także z Aix-en-Provence, Lizbony i Paryża. Od momentu
uzyskania habilitacji, czyli od trzydziestu
lat, Profesor wypromował wielką gromadę
magistrów i trzynaścioro doktorów. Był
recenzentem w jedenastu przewodach
habilitacyjnych i autorem siedmiu opinii
profesorskich. Występował jako recenzent
wniosków o nadanie tytułu doktora honoris
causa Jerzemu Giedroyciowi, biskupowi
Tadeuszowi Pieronkowi i Waleremu Pisarkowi.
Funkcje uniwersyteckie sprawowane
niegdyś przez Franciszka Ziejkę znane są
z pewnością wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Dla porządku przypomnę, że od roku 1989 Profesor był kolejno
wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej
UJ (1989/1990), dziekanem Wydziału

Filologicznego (1990–1993), prorektorem
UJ do spraw ogólnych (dwie kadencje:
1993–1999), rektorem UJ (1999–2005).
Do materialnych śladów pozostawionych
przez rektora Ziejkę należą, między innymi, kampus uniwersytecki w Pychowicach
i gmach Auditorium Maximum.
Był także Profesor wiceprzewodniczącym (1999–2002) i przewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich. Jest członkiem czynnym Polskiej
Akademii Umiejętności oraz polskiego
PEN-Clubu. Od prawie dwudziestu lat
należy do Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa; od roku 2005 na mocy
decyzji prezydenta RP jest przewodniczącym tego Komitetu. Zasiada w organach
kierowniczych kilkunastu instytucji, jest
przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Krakowie i Rady Fundacji
„Panteon Narodowy w Krakowie”.
Za zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla polskiej kultury i dla kultywowania związków Polski z Europą otrzymał
wiele wysokich odznaczeń – polskich,
francuskich, niemieckich, austriackich,
brazylijskich, portugalskich i japońskich.
Pięć wyższych uczelni nadało mu tytuł
doktora honoris causa.
Kończąc tę zwięzłą pochwałę dokonań
Profesora, chciałbym dodać, że jego intelektualna biografia może być uznana za
wzór życia twórczego i spełnionego, oraz
wyrazić radość, że dzięki tytułowi profesora
honorowego Franciszek Ziejka będzie nadal
wśród nas i nadal będzie przekazywał swą
wiedzę kolejnym pokoleniom studentów.
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Za drugie z przedsięwzięć naukowych dających się wyprowadzić z książki
o Weselu trzeba uznać liczne rozprawy,
których nadrzędnym tematem są ujawnione w piśmiennictwie i sztuce XIX wieku
polskie mity narodowe (albo szerzej: polska
świadomość doby rozbiorów). Poświęcone
tej problematyce rozważania powracają
wyraźnie w książkach: Poeci, misjonarze,
uczeni (1998), Miasto poetów (2005), Serce
Polski (2010), Mistrzowie słowa i czynu
(2011), Polska poetów i malarzy (2011).
Polską świadomość XIX wieku pokazuje
w nich Franciszek Ziejka na różne sposoby,
jakby chciał podkreślić wielowymiarowość i znaczny stopień skomplikowania
problemu. Znajdziemy w nich, między
innymi, uwagi o legendach towarzyszących
biografiom znanych postaci, o symbolice
ziemi i domu w literaturze XIX wieku,
o funkcjach, jakie pełniły pielgrzymki na
Jasną Górę, o symbolice Wawelu, o roli
Krakowa w duchowym życiu Polaków.
Żaden z tych tematów nie został przez
autora zamknięty; zwłaszcza rozległe
i wielokierunkowe badania dotyczące Krakowa zdają się zapowiadać przyszłe dzieła.
Słowem: uparta praca prof. Ziejki wciąż
trwa, otchłanie bibliotek odsłaniają (przed
nim i przed nami) wciąż nowe wiadomości
o myślach, emocjach i obrazach bliskich
ludziom XIX wieku.
Niezwykle ciekawym kontrapunktem
prac Profesora o mitach chłopskich i narodowych są jego książki i rozprawy poświęcone zagranicznym podróżom i kontaktom
polskich artystów (albo, szerzej ujmując
zagadnienie: związkom kultury polskiej
z kulturami kilku krajów bądź z kulturą
europejską pojmowaną jako całość). Najważniejszą z nich jest pionierska monografia Paryż młodopolski. Książka ta, będąca efektem kilkuletnich, żmudnych prac
archiwalnych, podsumowuje francuskie
epizody w biografiach młodopolskich twórców i odtwarza życie kulturalne Polaków
w ówczesnej stolicy świata. Arcyciekawe
badania Franciszka Ziejki, z jednej strony,
potwierdzają stałość polskich fascynacji
Paryżem, z drugiej – pokazują, że polscy
artyści (a zwłaszcza pisarze) nie mieli
wówczas nad Sekwaną zbyt wielu szans
(mówiąc wprost: na przełomie XIX i XX
wieku Francuzi stawiali raczej na kontakty
z potężną Rosją niż słabą Polską; później
bywało podobnie).
Skądinąd: świetny opis młodopolskiego
Paryża (kontynuowany w późniejszych rozprawach, dołączonych do drugiego wydania
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O ETOSIE PROFESORA SŁÓW KILKA
W

obliczu zachodzących w życiu akademickim zmian rzadko
mamy czas na zajmowanie się sprawami zasadniczymi w naszym zawodzie
nauczycieli akademickich. Do takich
należy niewątpliwie kwestia etosu
profesora uniwersytetu. Korzystając
z okazji, chcę podzielić się z Państwem
kilkoma refleksjami na ten temat.
Na początek pragnę przywołać tu
znakomitych poprzedników, którzy
taką problematyką już się zajmowali.
W pierwszej kolejności chodzi mi o Kazimierza Twardowskiego, wybitnego
filozofa i psychologa, twórcę lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Ten
wieloletni rektor Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, mistrz, między
innymi, Romana Ingardena, Tadeusza
Kotarbińskiego, Izydory Dąmbskiej,
ale także Juliusza Kleinera i Jerzego
Kuryłowicza, w 1930 roku, w wieku
64 lat, ze względów zdrowotnych, przeszedł w stan spoczynku. W dwa lata
później, 21 listopada 1932, w auli Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
odebrał dyplom doktora honoris causa
Uniwersytetu Poznańskiego. Przy tej
okazji wygłosił wykład zatytułowany O dostojeństwie uniwersytetu, w którym bezpośrednio dotknął interesującej mnie tu sprawy.
W odczycie swoim prof. Twardowski
upomniał się przede wszystkim o tytułowe
dostojeństwo uniwersytetu, zagrożone
naówczas wskutek wprowadzania w życie
słynnej reformy Jędrzejowiczowskiej, kiedy to – jak pisał w Dziennikach – władze
państwowe zmierzały do pozbawienia
uniwersytetów ich dostojnego stanowiska
i zdegradowania ich do roli szkół zwykłych1. Tekst tego odczytu i dziś czyta się
z wielkim zainteresowaniem, wydaje się
bowiem w pełni aktualny. Autor z mocą
podkreśla w nim, że wzmiankowana
dostojność uniwersytetu nie płynie tylko
z sędziwego wieku i chlubnych tradycji
uczelni noszących tę nazwę, ale że ma ona
swe źródło w samej idei uniwersytetu, idei
wypracowanej w ciągu wieków. Przypominając, że zadaniem uniwersytetu jest
zdobywanie prawd i prawdopodobieństw
naukowych oraz krzewienie umiejętności
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ich dochodzenia2, autor zwracał uwagę
na niezależność instytucji uniwersytetu. Myśl tę ujął w piękną metaforę: oto
obok murów uniwersytetu płynie życie
dnia potocznego, zgiełk ścierających się
prądów społecznych, ekonomicznych,
politycznych i innych, a on, uniwersytet,

umiłowanie prawdy obiektywnej, świadomość odpowiedzialności za jej nieskazitelność oraz poczucie solidarności, łączącej
tych, których życia treścią jest nauka4.
W podobny sposób o misji uniwersytetu mówił wielekroć Jan Paweł II. W czasie
swoich licznych spotkań z przedstawicie-

Prof. Franciszek Ziejka podczas swojego wykładu

jeśli chce zachować swoją niezawisłą pozycję w świecie, musi trwać jak latarnia
morska, która wskazuje swym światłem
okrętom drogę przez wzburzone fale, lecz
nigdy światła swego nie nurza w samych
falach. Gdyby to uczyniła, światło by
zgasło, a okręty pozostałyby bez gwiazdy
przewodniej3. Nie wchodząc głębiej w rozważania znanego filozofa, na jeden aspekt
interesującego mnie tu zagadnienia pragnę
zwrócić uwagę. Profesor Twardowski
podkreśla, że nauczyciele akademiccy
służą nie tylko własnemu społeczeństwu;
jego zdaniem należą oni do wielkiej Rzeczypospolitej uczonych rozpostartej poprzez wszystkie cywilizowane narody kuli
ziemskiej. Ta Rzeczpospolita nie posiada
ustaw pisanych, nie ma w niej żadnych
władz wyposażonych w jakąkolwiek siłę
fizyczną [...]; miejsce środków zewnętrznych i przymusowych, strzegących dobra
tej Rzeczypospolitej, zajmuje bezwzględne

lami świata akademickiego Ojciec Święty
raz po raz upominał się o wizerunek uniwersytetu. Już 6 czerwca 1979, w czasie
spotkania na Jasnej Górze z reprezentacją
wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, przekonywał zebranych, że
Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki
o człowieczeństwo człowieka! Rozwijając
tę myśl, podał piękną definicję uniwersytetu. Przekonywał słuchaczy, że instytucja
uniwersytetu jest jednym z arcydzieł kultury! 12 września 1982, w czasie spotkania
ze wspólnotą akademicką Uniwersytetu
Padewskiego, Jan Paweł II na nowo powrócił do sprawy koncepcji uniwersytetu.
Mówił: Od zarania uniwersytet był rozumiany jako wszechnica, to jest instytucja
otwarta dla wszystkich i nastawiona na
kultywowanie każdej formy wiedzy oraz
studiowanie prawdy we wszystkich jej
przejawach: naukowym, filozoficznym,
teologicznym. Zaś na spotkaniu ze społecz-

stępowania, w trwałe kategorie etyczne,
w postać godności akademickiej6. O tej
właśnie godności akademickiej pięknie
pisał 3 stycznia 1849 Adam Mickiewicz
w liście skierowanym do rektora naszej
Wszechnicy, Józefa Majera, w odpowiedzi
na zaproszenie do objęcia na UJ katedry
literatury polskiej. Przypomnijmy te słowa: Szanowny Panie Rektorze! Wezwanie
Wasze jako obowiązujące mnie i zaszczytne dla mnie przyjąłem. Oświadczam Wam
gotowość służenia wedle sił moich rodakom. Ważność tej służby w teraźniejszych
czasach i w położeniu naszym znacie
dobrze; z mojej strony znam zaszczyt,
który mi czynicie, największy, jaki spotkać
może nauczyciela Polaka. Mam nadzieję, że otrzymacie u władz miejscowych
upoważnienie potrzebne mi na udanie się
do Krakowa. Jakikolwiek będzie skutek
wezwania waszego, zachowam zawsze
wdzięczną pamięć Wam, Szanowny Panie
Rektorze, za uczucia w piśmie Waszym dla
mnie wyrażone7 – pisał Mickiewicz.
Wiadomo, że Mickiewicz nie przybył
do Krakowa, ponieważ ówczesny gubernator Galicji, Wacław Zaleski, realizując
polecenia płynące z Wiednia, odmówił
zgody na wystawienie mu wizy wjazdowej
do dawnej stolicy Polski. Tu interesuje nas
jednak nie dalszy bieg konkursu na stanowisko profesora literatury polskiej na UJ8,
a zawarta w liście autora Pana Tadeusza
opinia o stanowisku profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poeta pisał: z mojej
strony znam zaszczyt, który mi czynicie,

największy, jaki spotkać może nauczyciela
Polaka! Jest to niewątpliwie najwyższa
ocena statusu profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego, z jaką można się spotkać
w literaturze przedmiotu. Ocena wystawiona przez człowieka, który w epoce narodowej niewoli cieszył się wyjątkowym
autorytetem, którego prochy spoczywają
w królewskiej katedrze na Wawelu. Co
ona znaczy dzisiaj?
Źródła tego przekonania Mickiewicza
wskazałem na początku, mówiąc o utrwalonym w tradycji europejskiej etosie
uczonego. Jak jednak rozumieć dzisiaj,
w naszych realiach, opinię autora Pana Tadeusza? Jestem przekonany, że wypracowany w ciągu wieków etos uczonego, etos
profesora uniwersytetu jest wciąż aktualny.
Sprowadza się on właściwie do tych zasad,
które dobrze znali nasi przodkowie, a które niedawno, 25 czerwca 2003, zostały
przywołane w przyjętym przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademickim
Kodeksie Wartości. W dokumencie tym
stwierdzono, między innymi, że w obliczu
narastających zagrożeń konieczne staje
się jasne i jednoznaczne przypomnienie
podstawowych wartości obyczajowych
i etycznych, które, ukształtowane przez
wielowiekową tradycję, tworzyły autorytet
nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji etycznych i obywatelskich
cnót9. Zaliczono do owych wartości służbę
prawdzie, odpowiedzialność, życzliwość,
sprawiedliwość, rzetelność, tolerancję,
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nością uniwersytetu w Sydney 26 listopada
1986 potwierdzał: Żaden uniwersytet nie
może sobie rościć prawa do szacunku społecznego, jeśli w swej praktyce badawczej
nie stosuje najwyższych standardów naukowych, bezustannie aktualizując metody
i warsztat badawczy, i jeśli nie odnosi się
z najwyższą powagą – co oznacza też całkowitą swobodę – do przedmiotu badań.
Wreszcie jeszcze jeden cytat z wypowiedzi
Jana Pawła II, tym razem skierowanej do
polskich rektorów w dniu 4 stycznia 1996.
Mówił wówczas: Trzeba, aby środowiska
akademickie odzyskały swój tradycyjny
autorytet moralny, aby stawały się na
nowo sumieniem narodu, dając przykład
cnót obywatelskich i patriotycznych. Myśl
tę celnie skwitował w kolegiacie św. Anny
8 czerwca 1997 zdaniem: Być pracownikiem naukowym zobowiązuje!5.
W 1995 roku prof. Aleksander Gieysztor,
wieloletni prezes Polskiej Akademii Nauk,
wygłosił w Sandomierzu wykład inaugurujący działalność w tym mieście Studium
Generale Sandomiriense (Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Przyrodniczej). Wykład
ów uczony nasz zatytułował U podstaw
tradycji i godności akademickich. Nie
wchodząc w szczegóły przeprowadzonych
w tymże wykładzie rozważań znanego
historyka, pragnę zwrócić uwagę na
jedną tylko jego obserwację: uczony ten
przekonywał słuchaczy, że wspólnota
akademicka w Europie wypracowała
w ciągu wieków określone postawy
i zachowania, ujmując je w zasady po-
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lojalność, samodzielność, uczciwość,
a także godność i wolność. Nie czas ani
miejsce, aby szerzej omawiać zawarte
w tym Kodeksie prawdy. Chciałbym
przecież z mocą podkreślić, że pośród nich
ważne miejsce zajmują – jak pisał Gieysztor – skromność i wzajemny szacunek, [...]
pokora i samokrytycyzm w uprawianiu
badań i w nauczaniu, [...] pamięć o celu,
jakim jest osiąganie prawdy, [...] odrzucanie pokusy zwanej „ambitio dignitatis”,
chęci kariery, gdzie środki przesłaniają
cele10. Ale także – znajduje się pośród
nich dbałość o sprawiedliwy i wyważony
osąd swoich i cudzych działań oraz poszukiwań!
Na profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spada przy tym wszystkim
jeszcze jeden, dodatkowy obowiązek,
o którym nie zawsze pamiętamy, a na
który wskazał nam 11 września 2000 Jan
Paweł II. Przypomnę: w oczekiwaniu na
główne uroczystości jubileuszu 600-lecia
odnowienia Akademii Krakowskiej około
czterystu pracowników i studentów naszej
Wszechnicy udało się z pielgrzymką do
Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II.
W czasie tego spotkania, zorganizowanego w Auli Pawła VI, Ojciec Święty
mówił dość szeroko o misji uniwersytetu.
Przywołując jej istotę, zwrócił się do nas,
przybyłych z Krakowa pielgrzymów, ze
słowami: W każdych okolicznościach,
a przede wszystkim w okresach zagrożenia
Ojczyzny i narodu, zasady te [dot. misji
Uniwersytetu – F.Z.] stanowiły fundament
i były inspiracją w wielkim dziele tworzenia tej świetlanej spuścizny, do jakiej dziś
z dumą się odwołujemy. Te prawidła są
zawsze aktualne. Jeżeli uniwersytet nie ma
być tylko miejscem przekazywania wiedzy,
ale nade wszystko świątynią mądrości, nie
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może od nich odstąpić. W zakończeniu
swojego wystąpienia Jan Paweł II zwrócił
się do Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego z następującym apelem: Mając
na względzie przyszłość Polski i Europy,
pragnę zwrócić uwagę na jedno bardzo
konkretne zadanie, jakie staje dziś przed
wyższymi uczelniami w Polsce, a w szczególności przed krakowskim Uniwersytetem
Jagiellońskim. Chodzi o kształtowanie
w narodzie zdrowego ducha patriotyzmu.
Wszechnica krakowska zawsze była środowiskiem, w którym szerokie otwarcie na
świat harmonizowało z głębokim poczuciem narodowej tożsamości. Tutaj zawsze
żywa była świadomość, że Ojczyzna to
jest dziedzictwo, które nie tylko obejmuje
pewien zasób dóbr materialnych na określonym terytorium, ale nade wszystko jest
jedynym w swoim rodzaju skarbcem wartości i treści duchowych, czyli tego wszystkiego, co składa się na kulturę narodu.
Kolejne pokolenia mistrzów, profesorów
i studentów Uniwersytetu strzegły tego
skarbca i współtworzyły go, nawet za cenę
wielkich ofiar. W ten właśnie sposób uczyły
się patriotyzmu, czyli umiłowania tego, co
ojczyste, co jest owocem geniuszu przodków i co wyróżnia pośród innych ludów,
a co równocześnie stanowi płaszczyznę
spotkania i twórczej wymiany w wymiarze
ogólnoludzkim. Wydaje się – mówił dalej
Ojciec Święty – iż dziś, kiedy obserwujemy
budzący nadzieję, ale nie wolny od zagrożeń proces jednoczenia się narodów Europy, Uniwersytet Jagielloński ze szczególną
gorliwością winien podjąć tę tradycję.
Jako wyjątkowe środowisko tworzenia
narodowej kultury niech będzie miejscem
kształtowania ducha patriotyzmu – takiej
miłości Ojczyzny, która staje na straży jej
dobra, ale nie zamyka bram, lecz buduje

mosty, ażeby dzieląc się z innymi, to dobro
pomnażać. Polska potrzebuje światłych
patriotów, zdolnych do ofiar dla miłości
Ojczyzny i równocześnie przygotowanych
do twórczej wymiany dóbr duchowych
z narodami jednoczącej się Europy.
Słowa te stanowią, jestem o tym przekonany, osnowę duchowego testamentu
Jana Pawła II. Stanowią one przy tym
szczególne przesłanie skierowane do
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przesłanie, którego nie wolno nam
zapomnieć, które zawsze, przez kolejne
lata, my, a po nas – nasi następcy, powinni
przekazywać swoim uczniom.
Oto kilka refleksji, którymi chciałem
podzielić się z Państwem, podczas tej
wyjątkowo dla mnie ważnej, jakże bliskiej
sercu uroczystości. Za zorganizowanie jej
raz jeszcze dziękuję Magnificencji, Panu
Rektorowi Wojciechowi Nowakowi. Za
udział w niej dziękuję serdecznie Członkom Wysokiego Senatu, Członkom Rady
Wydziału Polonistyki, wszystkim dostojnym Gościom i Przyjaciołom, a także
moim Najbliższym.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999– 2005
Tekst wystąpienia prof. Franciszka Ziejki podczas
uroczystości przyznania Mu tytułu profesora honorowego, 23 października 2012
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COLLOQUIUM

W KRĘGU BIAŁYCH ORŁÓW

□ Jakie jest Pana pierwsze wspomnienie
związane z Polakami, z Polską? Kiedy po
raz pierwszy usłyszał Pan coś o naszym
kraju?

© Kancelaria Prezydenta RP

Anna Wojnar

Zorganizowanie tej wyprawy nie
było łatwe, ale kupiliśmy bilety na
pociąg. Wszystko było zaplanowane;
turystyki indywidualnej nie było, do
granicy sowieckiej mieliśmy być pod
■ Było to zaraz po wojnie, miałem wtedy
opieką niejakiej organizacji Sputnik.
6–7 lat. Do apteki mojego ojca, która mieKiedy jednak przyjechaliśmy do Lonściła się w Bolton, przyszedł mężczyzna,
dynu, w konsulacie sowieckim, bez
który chciał zrealizować receptę napisaną
żadnego wyjaśnienia, powiedziano
przez lekarza w języku łacińskim. Mój ojnam, że wiz nie otrzymamy. To była dla
ciec był znany z tego, że potrafił wszystko
nas katastrofa. Zastanawialiśmy się, co
rozszyfrować. Pamiętam, że ten człowiek
zrobić. Wydaliśmy już na ten wyjazd
był z Wilna. A my nie bardzo wiedzieliśmy,
sporo pieniędzy. Wtedy, dosłownie, na
gdzie jest to Wilno.
ulicy w Londynie, ktoś otworzył mapę
Później, już jako student, z językiem
Europy, by zobaczyć, dokąd moglibypolskim musiałem zetknąć się w Oksforśmy dotrzeć z tymi biletami. Sprawdzie, ale wtedy jeszcze nic nie rozumiałem.
dziliśmy i okazało się, że do polskiego
Terespola. Pojawił się więc pomysł,
□ Po raz pierwszy przyjechał Pan do
by zamiast do Moskwy pojechać do
Polski jako student w kwietniu 1962
Polski. Trzeba było tylko zdobyć
roku, a więc dokładnie 50 lat temu. Zapolskie wizy. Nasz organizator poszedł
Prof. Norman Davies, 26 listopada 2012
decydował o tym przypadek...
więc do konsulatu PRL w Londynie i nie
wiedząc, jaka będzie reakcja, powiedział
■ W 1962 roku byłem studentem historii w Oksfordzie, ale wprost, że wraz z grupą 30 studentów został na lodzie. Zapytał,
chodziłem na lekcje języka rosyjskiego. Były one za darmo, czy jest szansa, abyśmy w związku z tym przyjechali do Polski.
dzięki znanemu wydawcy, bardzo barwnej postaci, Czechowi, Odpowiedź urzędnika PRL była zaskakująca. Powiedział on boRobertowi Maxwellowi, który opłacił w Oksfordzie lekcje nauki wiem, że każdy, kto nie dostał wizy do ZSRR, będzie w Polsce
różnych języków, między innymi właśnie języka rosyjskiego. mile widziany. To zrobiło na nas ogromne wrażenie. Niemniej
Tak rozpoczęła się moja
jednak ucieszyliśmy się
pasja związana z nauką
z takiego obrotu sprawy.
języków słowiańskich.
Konsul zaczął działać naKiedy okazało się, że na
tychmiast. Zamówił rozmouniwersytecie grupa stuwę do Warszawy i wszystko
dentów organizuje wyjazd
przygotował. Trzy dni późdo Moskwy, zapisałem
niej byliśmy już w stolicy
się. Miałem wtedy 22 lata,
Polski.
byłem na czwartym roku
studiów i bardzo chciałem
□ Jak długo trwała ta
zobaczyć ten wielki kraj
wyprawa?
sowiecki. Trzeba powiedzieć, że dla nas ZSRR nie
Chyba trzy tygodnie.
wydawał się wtedy spePoza Warszawą byliśmy
cjalnie groźny. Sporo mowtedy jeszcze w Lublinie,
ich mentorów patrzyło na
Krakowie i w Katowicach.
Prof. Norman Davies z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbiera
Order Orła Białego; Pałac Prezydencki, 11 listopada 2012
ZSRR dosyć przychylnie.
To był dosyć solidny wy-
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wrażenie. Kiedy jednak niemieccy organizatorzy
całej tej akcji dowiedzieli się, że jedziemy do
Polski, załatwili dla nas jeszcze wykład na temat
stosunków polsko-niemieckich. Muszę powiedzieć,
że nigdy w życiu nie słyszałem takiej prymitywnej
nacjonalistycznej propagandy. Oni powiedzieli nam
wtedy otwarcie, że jedziemy do kraju dzikich ludzi,
którzy odebrali Niemcom ich rdzenne ziemie. To
był dla nas szok. Do Warszawy jechaliśmy w dziwnych nastrojach, trochę zdezorientowani.
W pociągu, między Berlinem a Warszawą
próbowaliśmy rozmawiać z dwiema studentkami
z Polski, ale nie bardzo nam to wychodziło, nie
znaliśmy na tyle polskiego, a one angielskiego.
Pamiętam, że pochodziły z Gdańska, po angielsku
Drużyna piłkarska szkoły w Bolton. W pierwszym rzędzie czwarty od lewej Norman Davies; 1957 Gdańsk to Dantzic, podobnie jak po niemiecku
(Danzig). Notabene do dziś w Manchesterze jest
jazd. Dużo zwiedzaliśmy. Przyglądaliśmy się też, jak funkcjonują Dantzic Street. Ale te Polki absolutnie nie przyjmowały takiej napolskie szkoły podstawowe i licea. W Krakowie byliśmy na zwy. Już więc w pociągu zastanawialiśmy się, dlaczego one były
Akademii Górniczo-Hutniczej, a także na Uniwersytecie Jagiel- takie nieustępliwe, dlaczego to miało dla nich takie znaczenie.
Później, po latach, kiedy ktoś pytał, dlaczego interesuję
lońskim. To właśnie wtedy nastąpiło moje pierwsze spotkanie
się Polską, wiele razy odpowiadałem, że zawdzięczam to, po
z tą uczelnią.
Goście z Zachodu byli wówczas raczej rzadkością w Polsce, pierwsze, konsulowi sowieckiemu w Londynie, który odmówił
dlatego też wszędzie przyjmowano nas bardzo dobrze. Na Uniwer- nam wiz, i po drugie – temu Niemcowi, który wygłosił taki głupi
sytecie zwiedziliśmy Collegium Maius, a w Grand Hotelu, gdzie wykład.
mieszkaliśmy, spotkaliśmy się z grupą studentów UJ i Akademii
□ Podobno do nauki języka polskiego zachęcił Pana w BrighMedycznej, którzy uczyli się języka angielskiego.
W tamtych czasach akademiki w Polsce były dosyć prymi- ton Antoni Słonimski...
tywne, pewnie dlatego trafiliśmy do Grand Hotelu.
■ To było, kiedy wróciłem na studia do Brighton na University
□ Co wtedy zrobiło na Panu największe wrażenie w Polsce, of Sussex i zupełnie przypadkowo znalazłem pokój w domu
w Krakowie? Przyjechał Pan jakby z innego świata, z innej Polaka Tadeusza Horko, który był redaktorem „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Którejś nocy, podczas spaceru
przestrzeni...
na promenadzie, usłyszałem, jak starsi Państwo rozmawiali ze
■ Największym zaskoczeniem było to, że realia w tym kraju sobą w jakimś słowiańskim języku. Zainteresowało mnie to, bo
były inne niż te, o których mówiono nam w Anglii. Ludzie na uczyłem się wtedy języka rosyjskiego. Wróciłem do nich i zaZachodzie czy w Ameryce, którzy zajmowali się tą tematyką, pytałem, w jakim języku mówią. Odpowiedzieli mi wtedy, że
tak naprawdę niewiele wiedzieli, jak wygląda życie codzienne w polskim. Byli ciekawi, dlaczego pytam. Kiedy dowiedzieli się,
w krajach Europy Wschodniej. Wiedzieli, że istnieje system ko- że interesuję się językami słowiańskimi, zasugerowali, że jeśli
munistyczny, myśleli więc, że w Polsce jest tak samo jak w Rosji znam język rosyjski, to przecież mogę nauczyć się także języka
polskiego. Następnego dnia okazało się, że ci państwo, podobnie
czy w Rumunii.
Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, czekała na nas grupa jak ja, byli gośćmi pana Tadeusza Horko i że byli to właśnie państudentów, którzy zabrali nas do... klubu jazzowego! To był dla stwo Słonimscy. Wtedy z gospodarzem domu i z nimi odbyłem
nas szok. W naszej wyobraźni systemu sowieckiego jazz club dłuższą rozmowę, podczas której usłyszałem, że język polski jest
się nie mieścił. Pamiętam też naszą pierwszą rozmowę z tymi mniej znany niż język rosyjski, a zatem jego nauka byłaby bardzo
studentami. Jeden z nich zapytał, czy wiemy dlaczego Polska ciekawa i korzystna. W pewnym sensie można więc powiedzieć,
jest jak rzodkiewka. W odpowiedzi usłyszeliśmy: „Bo jest czer- że to przypadkowe spotkanie i rozmowa ze Słonimskimi były dla
wona na zewnątrz, a biała w środku”. Antykomunistyczny żart mnie impulsem, by rozpocząć naukę tego języka.
już w pierwszej rozmowie? Od razu zorientowaliśmy się, że ten
kraj nie bardzo pasuje do modelu, o którym się mówiło w Anglii, □ Ma Pan talent do języków, już jako młody człowiek znał
a także do tej propagandy na temat Polski i Polaków, z którą Pan ich sześć czy siedem.
zetknęliśmy się w Berlinie, na dzień przed przyjazdem do Polski.
■ Można powiedzieć, że byłem kolekcjonerem języków. Zacząłem od języka francuskiego. W szkole w Bolton miałem bardzo
□ A o co chodziło z tą propagandą w Berlinie?
dobrych nauczycieli tego przedmiotu. Trochę byłem też pod
■ Nie wiem, skąd, ale dowiedzieliśmy się, że w drodze do Polski wpływem mojego stryja Donalda Daviesa, który stanowił dla
możemy mieć za darmo nocleg w Berlinie Zachodnim, jednak pod mnie wzór jako wybitnie utalentowany sportowiec, pisarz, muzyk,
warunkiem, że pójdziemy zobaczyć mur berliński, który powstał radiowiec. On dobrze znał język niemiecki, a jego córka, Sheila,
kilka miesięcy wcześniej. Mur, faktycznie, zrobił na nas ogromne która do dziś żyje w Południowej Afryce, przed wojną, w 1939
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roku, pojechała na studia do Grenoble. Bardzo mi to wszystko
imponowało. I jak tylko skończyłem szkołę w Bolton, a było to
w 1956 roku, bo w wieku 17 lat miałem już zdane wszystkie egzaminy do Oksfordu – na dwa semestry pojechałem na Uniwersytet
w Grenoble, gdzie język francuski opanowałem bardzo solidnie.
To był fundament do dalszej nauki języków. Potem nauczyłem
się języka włoskiego, hiszpańskiego i tak dalej.
□ Jako młody człowiek – uczeń, a potem student, sporo podróżował Pan po świecie. Już wtedy zwiedził Pan Belgię, Niderlandy, Niemcy, Luksemburg, Austrię, Jugosławię, Włochy,
Francję, Szwajcarię, Bułgarię, Rumunię, w 1957 roku chciał
Pan nawet dotrzeć z przyjaciółmi do Stambułu... Dlaczego
więc w 1966 roku zdecydował się Pan na powtórny przyjazd
właśnie do Krakowa?

□ I jak wypadło to porównanie?
■ Przekonałem się, że w Rosji jest dużo gorzej niż w Polsce.
Nasza 25-osobowa grupa była w Moskwie cały czas pod kontrolą, każdy z nas otrzymał „przyjaciela”. Oficjalnie to miało
być potwierdzeniem wielkiej przyjaźni angielsko-sowieckiej.
Szybko jednak przekonaliśmy się, że ci młodzi ludzie są po to,
by nas szpiegować. Mnie przydzielono sympatyczną, dość ładną
Rosjankę, ale nie pamiętam jej imienia. Towarzyszyła mi pół
dnia w moich wędrówkach po Moskwie, ale kiedy wróciłem do
hotelu, okazało się, że ona sama jest szpiegowana przez jakiegoś
typa. W Polsce wyglądało to inaczej. Polacy w większym stopniu
bronili się przed tym systemem, natomiast Rosjanie – z tego, co
wtedy zobaczyłem – byli bierni.
Przy porównaniu obu tych krajów ogromne wrażenie zrobiło
na mnie to, że w Polsce w latach 1962–1963, a więc za czasów
Władysława Gomułki, życie religijne toczyło się zupełnie
inaczej niż w Rosji w czasach Nikity Chruszczowa. W Polsce

Tony Galloway

■ Kiedy byłem młodym, wolnym człowiekiem, to faktycznie
sporo jeździłem po całej Europie i nie tylko. Dlaczego więc ten
powrót? Odpowiedzi jest kilka. Ta pierwsza wizyta
w Polsce była bardzo udana. Intelektualnie rozbudziło się moje zainteresowanie jako młodego historyka.
Przekonałem się wówczas, że prawie nic nie wiem
o historii Polski. Pamiętam, jak w Warszawie nasza
przewodniczka bała się mówić o Powstaniu Warszawskim, bo wówczas był to temat tabu. Pokazała
nam więc starówkę i poinformowała, że niemal
całe miasto zostało zniszczone. Kiedy pytaliśmy
się, dlaczego rozmiar zniszczeń był tak ogromny,
odpowiadała lakonicznie, że to przez wojnę. Wydawało się nam to dziwne, więc domagaliśmy się
szerszej odpowiedzi. I wtedy zorientowaliśmy się,
że ta przewodniczka się boi. Zaprowadziła nas do
jakiegoś parku i dopiero tam, prosząc o zachowanie
tajemnicy, opowiedziała o powstaniu. Wówczas
zrozumiałem, że w tamtym systemie historia była
przedmiotem zakazanym, i to mnie bardzo zaciekawiło.
Byłem wtedy na czwartym roku studiów
i miałem napisać małą dysertację o podręcznikach
historii ZSRR. Skoro jednak zamiast do ZSRR
pojechałem do Polski, to i temat mojej pracy uległ Norman Davies, Roger Mason i Ian Bonser tuż przed wyjazdem słynnym jeepem
zmianie. Zwłaszcza że podczas wizyty w Polsce – z Bolton do Stambułu, fotografował współuczestnik wyprawy Tony Galloway
poznałem człowieka z ministerstwa edukacji – co
ciekawe, do dziś pamiętam, że nazywał się Józef Barbag. On kościoły były przepełnione, Polacy dobrze mówili o prymasie
obiecał, że prześle mi do Anglii polskie podręczniki do historii. Polski, kardynale Stefanie Wyszyńskim, który był dla nich
Faktycznie tak się stało. Parę tygodni później przyszła duża wielkim autorytetem. Natomiast w Rosji to były lata kampanii
paczka z książkami. W języku polskim ledwo wtedy czytałem, ateizmu, w Leningradzie, na przykład, w kopule katedry Izaale w tamtych podręcznikach były ilustracje, tabelki, dlatego aka, przeznaczonej na cele ateistyczne, widniał napis, że Jurij
też udało mi się tę dysertację napisać. Już wtedy wciągnęła Gagarin był w kosmosie, ale żadnego Boga nie zobaczył. To
mnie historia Polski.
porównywanie było dla mnie bardzo ważne.
Stopniowo traciłem więc entuzjazm do badań nad historią
□ W międzyczasie pojechał Pan jednak do ZSRR...
ZSRR, a jednocześnie coraz bardziej angażowałem się w poznawanie historii Polski.
■ Tak. Bo okazało się, że rok później, w 1963, ta sama grupa
studentów, z którą byłem w Polsce, po raz drugi podjęła próbę □ Do Polski przyjechał Pan ponownie w 1966 roku jako stywyjazdu do ZSRR. I udało się. Zaproszono wszystkich, którzy nie pendysta British Council i rozpoczął Pan pracę jako lektor
dostali wiz rok wcześniej. Pomyślałem więc, że szkoda byłoby języka angielskiego w Polskiej Akademii Nauk przy ul. Sławnie zobaczyć Moskwy. To była dla mnie bardzo dobra nauka. Po kowskiej. Skąd taki pomysł?
pobycie w Polsce oba te kraje mogłem ze sobą porównać.
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■ Wszystko układało się stopniowo... Kiedy przyjechałem do Krakowa po raz trzeci, zastanawiałem się, co zrobić. W końcu zdecydowałem, że zostanę tu trochę dłużej. I zostałem trzy lata. Zapisałem
się na studia doktoranckie. W grudniu 1966 roku ożeniłem się...

■ Po studiach w Brighton na Uniwersytecie w Sussex zastanawiałem się, co dalej. W latach 1962–1965, a więc między studiami
w Magdalen College w Oksfordzie a studiami w Brighton, pracowałem jako nauczyciel historii w szkołach Rossall, Maidstone
w Bolton oraz St Paul’s. Kiedy pojawiła się możliwość rocznego
stypendium w Polsce właśnie od British Council, zdecydowałem
się na nią.

□ W jednym z wywiadów powiedział Pan, że to właśnie teść
swoimi opowieściami zainspirował Pana do tego, by zająć się
pracą dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

□ Mieszkał Pan w Żaczku, jadał Pan w barze mlecznym
Flisak, który zresztą istnieje do dziś... Jak wspomina Pan
tamten okres?
■ Do Krakowa przyjechałem własnym samochodem, małym renault. Co ciekawe, parę lat temu spotkałem mężczyznę, który mówił
mi, że wśród studentów wzbudziłem wtedy tym autem niemałą sensację. Wszystkich intrygowało to, że w Wielkiej Brytanii studenta
stać na kupno takiego samochodu. Nie wiedzieli, że ja kupiłem go
za pieniądze zarobione za trzyletnią pracę jako nauczyciel.
Oczywiście pamiętam polskie bary mleczne, gdzie jedzenie
było proste, ale bardzo dobre. Faktycznie, jadałem w barze Flisak.
Dla obcokrajowca wszystko to było barwne i ciekawe, na przykład

■ Mój śp. teść był wspaniałym człowiekiem, uczestnikiem
tamtej wojny. Od niego wiele się dowiedziałem. W 1920 roku,
jako szesnastolatek z gimnazjum w Tarnowie, wraz z innymi
kolegami z klasy, kłamiąc, że mają 18 lat, zapisali się do wojska.
Doświadczył wielu okropności. W okresie międzywojennym był
dyrektorem gimnazjum, pracował jako nauczyciel biologii. Drugą
wojnę światową spędził w obozach hitlerowskich, w 1939 roku
został wywieziony do Dachau. Kiedy wrócił, zainteresowało się
nim NKWD i został aresztowany. Później wyrzucono go z pracy,
bo publicznie wypowiedział się, co sądzi na temat obowiązującej
wówczas teorii Trofima Łysenki. Mój teść był człowiekiem bardzo
mocnym. Wywarł na mnie duży wpływ. To, o czym opowiadał
bardzo mnie zaintrygowało, zwłaszcza że nie było wtedy żadnych
książek na ten temat.

Archiwum Normana Daviesa

□ Kiedy dziś myśli Pan o Uniwersytecie Jagiellońskim, o kontaktach z uczonymi z tego środowiska, to kogo konkretnie ma
Pan na myśli?

Norman Davies – wykładowca

to, że najpierw trzeba było zapłacić, a potem czekać na donośny
okrzyk kobiety za ladą: „Kto zamawiał ruskie?”. W ten sposób
cała sala wiedziała, co kto je.
Podobało mi się, że poznawałem Polskę od podstaw, inaczej
niż moi rodacy dziennikarze, którzy przyjeżdżali na oficjalne
wizyty, przesiadywali w hotelach i spędzali czas głównie na rozmowach z partyjnymi. Mnie spotkały realia życia codziennego,
co na dłuższą metę okazało się dla mnie bardzo korzystne.
□ Po rocznej pracy lektora języka angielskiego w PAN zdecydował się Pan zostać w Krakowie i rozpocząć studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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■ Rozpoczynając studia doktoranckie jako obcokrajowiec, nie
mogłem sam wybrać sobie promotora. To ministerstwo zdecydowało, że będzie nim prof. Celina Bobińska. Początkowo nie
wiedziałem, kto to jest. Pamiętam, że zrobiła mi egzamin z języka
rosyjskiego i była zdziwiona, skąd ten język znam. Akurat wtedy
lepiej mówiłem po rosyjsku, bo uczyłem się go trochę dłużej.
Wtedy nie miałem pojęcia, o co jej chodzi.
W Instytucie Historii UJ byli różni młodzi naukowcy, którzy
bardzo mi pomagali. Wśród nich był wspaniały Wacław Felczak.
Pamiętam także Andrzeja Kamińskiego, który później wyjechał do
Ameryki. To właśnie on powiedział mi o kilku ważnych aspektach
z życia Celiny Bobińskiej. Dzięki niemu stopniowo zdobywałem
więc wiedzę, kto jest kto.
Dyrektorem Instytutu Historii UJ był wtedy późniejszy rektor
UJ – Józef Gierowski. Wspólnie z Kamińskim napisał rozdział
do słynnego wielotomowego dzieła Cambridge Modern History.
A ja tę ich pracę przetłumaczyłem na język angielski. Wówczas
to był ewenement, by ktoś z bloku sowieckiego napisał tekst do
tego prestiżowego wydawnictwa. Później Józef Gierowski poprosił mnie, abym dawał mu lekcje z języka angielskiego. Kilka
razy w tygodniu przychodziłem więc do niego do domu przy
alei Słowackiego, do tak zwanej „trumny”. Byłem tam akurat
podczas słynnych wydarzeń w marcu 1968 roku. Robiliśmy
z Gierowskim jakieś ćwiczenia, kiedy nagle zrobiło się głośno. On
podszedł do okna, a potem powiedział, że muszę zostać u niego
w domu, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Domu pilnowała milicja,
w związku z tym siedziałem u niego chyba dwa dni. W końcu,
kiedy udało mi się wyjść, chciałem pójść do biura Orbisu, ale
na Rynku stał kordon wojska i milicji, który nie zamierzał mnie
przepuścić. Wyglądało to groźnie. Pozwolili mi przejść dopiero,
kiedy pokazałem im paszport brytyjski.

Archiwum Henriego Viguie

Podczas moich studiów doktoranckich wiele
pomógł mi także prof. Henryk Batowski. Pamiętam
go bardzo dobrze. Był takim suchym, dyplomatycznym historykiem. Dosyć długo żył. Kiedy później
przyjeżdżałem do Krakowa, to tradycją było, że
najpierw odwiedzałem właśnie prof. Batowskiego,
a potem szedłem do prof. Gierowskiego. W kolejnych latach lepiej poznałem osoby związane ze środowiskiem mojej żony, z krakowskiej polonistyki.
Wśród nich był prof. Franciszek Ziejka, który dziś
jest moim przyjacielem.
Z Uniwersytetem Jagiellońskim związana
jest także wieloletnia tłumaczka moich tekstów
Elżbieta Muskat-Tabakowska, dziś kierownik
Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, która w 1984 lub
1985 roku, z incjatywy wspaniałego prof. Jacka
Woźniakowskiego (który zmarł akurat 29 listopa- Ze swoim korespondencyjnym przyjacielem ze szkolnych lat – Henrim Viguiem
da 2012) przyjęła pracę nad tłumaczeniem mojej
książki Boże igrzysko. Historia Polski, bez żadnej perspektywy I to była właśnie dziwna sytuacja, że wtedy poza nielicznymi
jej wydania! Tekst był gotowy i czekał w szufladzie, że kiedyś osobami w Krakowie niemal nikt o mnie nie słyszał.
Jako młody naukowiec przez 20 lat jeździłem swobodnie
sytuacja w Polsce się zmieni.
do Polski, ale moje książki były tu nieznane. Co więcej, za
□ Na szczęście, zmieniła się. Ale wróćmy jeszcze do czasów samo posiadanie moich książek Polacy mieli kłopoty. Dla
związanych z Pana doktoratem na Uniwersytecie Jagiel- porównania w tym samym okresie jeden z moich kolegów
lońskim. Wyjechał Pan z Polski w 1969 roku, a następnie, w Londynie pisał o historii Francji i był tam bardzo znany,
w latach 1969–1971, jako stypendysta Alistaira Horne’a jego książki były tłumaczone. Trudno było mi to wszystko
przebywał Pan w St Antony’s College w Oksfordzie. Kiedy zrozumieć, zwłaszcza że wtedy na świecie na temat historii
Polski nie było prawie nic – zaledwie parę pozycji, w dodatku
obronił Pan doktorat na UJ?
napisanych przeważnie źle albo tendencyjnie, wydanych przez
■ W 1974 roku. Miałem wówczas 35 lat. To trochę skompliko- emigracyjne wydawnictwa.
Polska wersja mojej książki Orzeł biały, czerwona gwiazwane. Nie mogłem usiedzieć w jednym miejscu. Byłem trochę
tu, trochę tam. W roku 1971 rozpocząłem pracę w Szkole da. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 ukazała się dopiero
Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich na Uniwer- w 1988 roku, i to w drugim obiegu. Oficjalnie natomiast do 1989
sytecie Londyńskim. Ale wcześniej, kiedy wróciłem z Oks- żadna moja książka nie została tutaj wydana.
Kiedy w latach 80. poznałem środowisko Znaku i „Tygodnifordu, spotkałem się z moim mentorem i poinformowałem go,
że myślę o doktoracie. On mi wtedy powiedział: „doktoraty ka Powszechnego”, Jacek Woźniakowski przekonywał mnie, że
są dla drugorzędnych ludzi, proszę napisać książkę, i potem mimo wszystko trzeba zająć się tłumaczeniem Bożego igrzyska
ewentualnie zdobywać stopnie naukowe”. Poszedłem więc tą w nadziei na lepsze czasy.
drogą. Napisałem książkę, zanim skończyłem doktorat. Tom
Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka □ Lepsze czasy nadeszły...
1919–1920 ukazał się na dwa lata przed obroną doktoratu. Co
więcej, książka ta nie mogła być tekstem mojej pracy doktorskiej ■ Tak. W 1989 roku Jacek Woźniakowski wyciągnął z szuflady
i na wszelki wypadek zmieniliśmy tytuł doktoratu na Polityka gotową, przetłumaczoną już przez Elżbietę Muskat-Tabakowską
Wielkiej Brytanii wobec Polski po traktacie wersalskim. Dlatego książkę, która natychmiast trafiła do druku. Pierwsze wydanie
ukazało się, oczywiście, pod cenzurą. Cała książka bez cenzury
właśnie wszystko to trwało nieco dłużej.
została wydana dopiero rok później.
Tak się stało, że cenzura polska przesłała tekst do ambasady
□ Jak Pan się czuł, pisząc książki dotyczące historii Polski,
sowieckiej. I, co ciekawe, ambasada przyjęła wszystko – z wyktóre w tym kraju nie mogły być wydawane?
jątkiem dwóch stron o... Iwanie Groźnym. Ten fakt wiele mówi
■ Kiedyś w Instytucie Pamięci Narodowej szukaliśmy z żoną o tamtych czasach! Związek Radziecki, na którego czele stał
jakichś informacji dotyczących mojej osoby. Nie zachowało się wówczas Michaił Gorbaczow, był na krawędzi klęski, a cenprawie nic. Prawie, bo znaleźliśmy znamienny telegram z 1979 zura broniła honoru cara Iwana Groźnego! Zakwestionowano
roku, wysłany przez UB w Krakowie do konsula PRL w Londy- wtedy strony, na których cytowałem listy Andrzeja Michajłonie o treści: „Zjawił się u nas na konferencji w Krakowie niejaki wicza Kurbskiego, szesnastowiecznego rosyjskiego emigranta,
obywatel Norman Davies, nam nieznany i niezapraszany. Prosi- który w listach do cara Iwana IV Groźnego pisał pozytywnie
my o pilną opinię”. Więc to jest bardzo ciekawe, że byłem już o zasadach polityki w Rzeczypospolitej. I to zostało absolutnie
znanym autorem w Anglii i w Ameryce, bo w latach 70. często zakazane. Już wtedy można było publicznie krytykować Marksa
tam jeździłem, a funkcjonariusze UB nie wiedzieli, kim jestem. i Lenina, ale proszono, by o Iwanie Groźnym nie mówić źle!
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Konrad K. Pollesch

Archiwum Normana Daviesa

Później pojechałem do Ameryki, gdzie miałem
sporo wykładów, ale tam byłem wtedy w komfortowej sytuacji: miałem etykietę z Oksfordu i nie
mówiłem wyłącznie o Polsce.
Jeśli chodzi o promowanie historii Polski, to
trzeba powiedzieć, że byłem jednym z niewielu
w tej dziedzinie. Bo jeśli już ktoś w Ameryce
zajmował się tą tematyką, to przeważnie pochodził z polskiej rodziny i miał polskie nazwisko.
Zastanawiano się więc, oczywiście, kim jestem
i dlaczego robię to, co robię, ale generalnie miałem
powodzenie. Najgorzej było ze sprawą żydowską.
Wtedy, w czasie zimnej wojny, kiedy Polska była
za żelazną kurtyną, stopień wiedzy był marny
i bardzo łatwo było popaść w kłótnie z ludźmi.
Pamiętam, na przykład, że na jednym z wykładów
mówiłem, że mój teść został wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachau, a jego brat do obozu
Norman Davies – doktor honoris causa Uniwersytetu Sussex wraz z rodziną i kolegami
w Oświęcimiu. Wywnioskowano więc, że byli
Żydami.
Kiedy
zaprzeczyłem, byli mocno zdziwieni; nigdy nie
W 1989 roku ministrem kultury w Polsce był prof. Aleksansłyszeli,
że
Polacy
byli represjonowani, że wywożono ich do
der Krawczuk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, i to
obozów
koncentracyjnych.
Na tym tle były więc ciągle jakieś
właśnie on zadzwonił do Jacka Woźniakowskiego, że nadszedł
nieporozumienia.
moment, by tę moją książkę wydać.
W latach 80. starałem się o katedrę w Stanford w Kalifornii.
I nagle wszystko się zmieniło. Książka została przyjęta przez
I
prawie
ją dostałem, bo otrzymałem list od dziekana, że rozpoMinisterstwo Edukacji Narodowej jako tekst dla szkół i uniwersyczynam
pracę
od 1 września 1986. Wpłaciliśmy pierwsze raty
tetów. Radykalnej zmianie uległo moje życie w Polsce. Nagle, bo
na
kupno
domu
na kampusie, z zamiarem pozostania tam przyw ciągu kilku tygodni, z nieznanego człowieka, który przyjeżdżał
najmniej
na
kilka
lat. I nagle, bez uprzedzenia i bez formalnego
do Polski, stałem się znanym autorem.
listu, oferta zatrudnienia została wycofana. W tej trudnej dla nas
□ Wykładał Pan historię Polski na czterech kontynentach – od sytuacji, bo straciliśmy sporo pieniędzy, pomogła nam ważna
Hawajów do Heilderbergu, od Nagasaki do Nowej Południowej postać w Stanfordzie, były kongresman i członek Szkoły Prawa,
Walii. Z jakimi tematami, dotyczącymi naszego kraju, naj- który złożył sprawę do sądu. Sprawa ciągnęła się aż sześć lat,
trudniej było zmierzyć się Pana słuchaczom? Co jednocześnie i nigdy nie została osądzona, ale dowiedzieliśmy się, że blokada
na moje zatrudnienie była spowodowana tym, co napisałem
dla Pana było najtrudniejsze do przekazania?
o stosunkach polsko-żydowskich w Bożym igrzysku.
Nieco później otrzymałem zaproszenie na odbywającą się
■ Był problem z Polonią, dla której byłem jakimś dziwnym zjana
Uniwersytecie
Hebrajskim pierwszą konferencję dotyczącą
wiskiem – Anglikiem piszącym o historii Polski, znającym pewne
historii
polsko-żydowskiej.
Okazało się, że z tego spotkania
rzeczy lepiej niż oni. Pamiętam pierwsze spotkanie z Polonią
jakiś
komitet
amerykański
też
próbował mnie wykluczyć. Od
w Bibliotece Polskiej w Londynie, gdzie zostałem zaproszony
kolegów
z
Izraela
dowiedziałem
się, że organizatorzy jednoprzez hrabiego Stefana Zamoyskiego. Pamiętam bardzo trudne
głośnie
zagłosowali
za
tym,
by
zignorować
protesty z Ameryki.
spotkanie. Władałem językiem polskim, ale nie perfekcyjnie,
To
mówi
samo
za
siebie.
Kilkakrotnie
bywałem
w Izraelu, ale
nikogo z Polonii nie znałem. Kiedy więc zacząłem mówić o wojnigdy
nie
miałem
tam
kłopotów.
To
wszystko
było
bolesne, ale
nie „polsko-radzieckiej”, oni się oburzyli. Stwierdzili, że skoro
też
i
bardzo
pouczające.
użyłem komunistycznego słowa „radziecka” – to pewnie jestem
komunistycznym agentem. I tak o mnie pisali w prasie.
□ Data 1 października 2003 roku w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisała się w sposób
szczególny. Nie tylko dlatego, że Uczelnia rozpoczęła wówczas 640. rok akademicki, ale także
w związku z tym, że podczas inauguracji, decyzją
Senatu UJ, przyznano Panu tytuł doktora honoris causa UJ. Pamiętam tamtą uroczystość, bo
później relacjonowałam ją w „Alma Mater” (nr
54). Wygłaszający laudację prof. Ryszard Nycz
powiedział wówczas, że choć Pana wizja historii
Polski wywoływała czasem ambiwalentne uczucia – fascynowała i bulwersowała, wzbudzała
sprzeciw i uznanie, prowokowała do dyskusji, to
jednak nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że
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Prof. Norman Davies odbiera dyplom
doktora honoris causa UJ z rąk
rektora UJ prof. Franciszka Ziejki;
aula Collegium Novum, 1 października 2003

Pana dzieła mają ogromną wartość i wywierają
wielki, pozytywny wpływ zarówno na polskich,
jak i na zagranicznych czytelników.

Anna Wojnar

■ Pamiętam tę uroczystość i tę laudację. Miłą
niespodzianką dla mnie było to, że z inicjatywą
nadania mi tego doktoratu wystąpili nie historycy, ale poloniści. A zatem zostałem doceniony
jako autor, jako literat. I to mi się podobało, bo
nie jestem typowym historykiem, takim jak, na
przykład, prof. Henryk Batowski. Czuję się raczej
pisarzem historycznym, dlatego to wyróżnienie od
polonistów bardzo mi pasuje.
□ Pamiętam także wykład, który wygłosił Pan
podczas tamtej uroczystości. Obszerne jego
fragmenty zostały opublikowane we wspomnianym już numerze „Alma Mater”. Mię- Profesor Norman Davies podczas rozmowy z redaktor naczelną „Alma Mater”
dzy innymi powiedział Pan wtedy, że wszyscy Ritą Pagacz-Moczarską; siedziba redakcji, 26 listopada 2012
jesteśmy pod presją ogromnego przyrostu informacji w każdej
Przeważnie rozmawiamy w języku angielskim, kiedy jakiś
dziedzinie, że rzeka informacji płynie oceanami... A co powie temat sprawia im szczególną trudność, wtedy go tłumaczę. W tych
Pan o dzisiejszych czasach?
grupach, które prowadzę, stopień znajomości języka angielskiego
jest różny. Na początku niektórzy studenci byli trochę nieśmiali,
■ Pod tym względem jest coraz gorzej. Każdy zawód zmienia ale teraz są już odważniejsi. Praca z młodymi ludźmi bardzo mi
się gruntownie przez tsunami informacji. Z jednej strony – to się podoba.
wspaniale, że informacje można zdobyć momentalnie, że mamy
do czynienia z nowym światem informacji, ale z tym związane □ Co lubi Pan w Krakowie?
są także problemy, jak, na przykład, to, że brakuje czasu na przemyślenia, na strawienie tego wszystkiego...
■ Lubię tutaj spacerować, razem z żoną, patrząc na stare ulice, na
50 lat temu, kiedy zacząłem studiować historię, był straszny kościoły, na wielkie budynki austriackie, i na małe, średniowieczne
głód informacji. Trzeba było pojechać do biblioteki, zamówić zakątki.
książki, czekać, czytać artykuły, przeglądać wszystkie roczniki
W Krakowie bardzo dobrze funkcjonuje życie towarzyskie.
czasopism, by zdobyć i przefiltrować potrzebny materiał. Teraz Można tu dobrze żyć. I to nie tylko, jeśli chodzi o stronę materialną,
w pół godziny można zrobić to, co kiedyś zajmowało miesiąc. ale także właśnie ze względu na tę ciepłą atmosferę, którą tworzą
Każdy użytkownik internetu może korzystać z bibliotek cyfro- ludzie. W Oksfordzie mamy ciekawe życie, ale tu, w Krakowie, to
wych. Ale dziś oczekiwania są też zupełnie inne. Media czy życie wcale nie jest gorsze. Oboje z żoną, a także synowie, którzy
wydawcy chcą wszystko natychmiast!
są Anglo-Polakami, bardzo dobrze czujemy się i tu, i tu.
□ Na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Orientalistyki,
w roku akademickim 2012/2013 jako visiting professor prowadzi Pan cykl wykładów. Jakiej tematyki dotyczą?
■ To są tak zwane wykłady monograficzne, prowadzone w języku
angielskim. Chodzi o to, by studenci słuchali i dyskutowali w tym
języku. Tematy wykładów dotyczą, między innymi, tego, co nazywam Południowym Lewantem, a także historii Armii Andersa
na Bliskim Wschodzie; ostatnio mówiłem, na przykład, o Uzbekistanie, i potem przyjdą wykłady o Iranie, Iraku, Syrii, Palestynie
i Egipcie. Dla mnie jest to przyjemny powrót do dawnego życia.
Cieszę się, że nadal mam kontakt ze studentami.
□ A jacy są studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego?
■ Znam tylko garstkę z nich. Podczas jednego z pierwszych wykładów chciałem im podyktować kilka pytań, poprosiłem więc,
by wyciągnęli kartki papieru. A oni wybuchnęli śmiechem. Kartka
papieru to dla nich przeżytek. Sporo z nich ma laptopy i korzystają
z nich podczas zajęć; natychmiast sprawdzają wszystko w internecie. Czuję wtedy, że konkuruję z Wikipedią.

□ Nad czym Pan teraz pracuje?
■ Obecnie piszę dużą recenzję czterech książek dla „The New York
Review of Books”. To jeden z najbardziej solidnych amerykańskich
dwutygodników specjalizujących się w tematyce literatury, kultury
i wydarzeń społeczno-politycznych, który poświęca więcej miejsca
na tego typu teksty i daje więcej czasu na ich przygotowanie.
□ Czy pracuje Pan także nad nową książką?
■ Zawsze następna jest w drodze. Niedawno w Londynie ukazało
się drugie angielskie wydanie Vanished Kingdoms. Kolej więc na
coś po polsku. Będzie to prawdopodobnie taki pamiętnikarski
wywiad-rzeka; rozmowy już są nagrane i redagowane przez
kolegów z wydawnictwa Znak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaproponowałem już tytuł tej książki, który będzie brzmiał Gawęda
autobiograficzna.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Uroczyste wręczenie medalu Plus Ratio Quam Vis prof. Zofii Włodek przez rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

Ożóg, dyrektor Archiwum UJ, prezentując
dzieło. – Przypomina nam i wydobywa
myśli, poglądy, pracę dydaktyczną całej
galerii mistrzów, którzy pod piórem profesor Włodek są tak pięknie prezentowani
w bardzo różnym kontekście i w bardzo

różnych aspektach. To piękno myśli, które
pani profesor ma niezwykły dar odkrywać
poprzez wnikliwy umysł i szczęśliwą rękę.
Ten tom to wspaniały owoc 55 lat trudu
pracy pani profesor. W książce znalazła
się także przedmowa prof. Krzysztofa
Stopki oraz omówienie naukowej twórczości Zofii Włodek
dokonane przez prof. Zenona
Kałużę. Całość uzupełniają
bibliografia prac autorki z lat
1956–2011, indeks osób i miejscowości oraz indeks rękopisów i inkunabułów.
Profesor Zofia Włodek jest
absolwentką Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Przez wiele lat pracowała naukowo w Zakładzie Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie
zajmowała się historią filozofii
i teologii średniowiecznej.
Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Uniwersytetem
Jagiellońskim, badając i katalogując średniowieczne rękopisy
Biblioteki Jagiellońskiej.
Anna Wojnar

rofesor Zofia Włodek otrzymała
z rąk rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka medal Plus Ratio Quam Vis.
Uroczystość odbyła się 29 października
br. w auli Collegium Maius i została
połączona z prezentacją książki prof.
Włodek Z dziejów filozofii i teologii na
Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku.
Sylwetki, teksty, studia. Książka, wydana przez Archiwum UJ, stanowi drugi
tom z serii „Historia et Monumenta
Universitatis Jagellonicae”. Jest to zbiór
rozproszonych wcześniej prac autorstwa
prof. Zofii Włodek, zawierających biografie profesorów Wydziału Sztuk i Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego oraz edycje średniowiecznych
tekstów autorów takich jak Stanisław
ze Skarbimierza i Paweł z Pyskowic.
W tomie znajdują się także omówienia
dzieł literackich oraz analizy prądów
doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. – Prezentowany
tom, który jest zbiorem 22 artykułów,
mówi nam bardzo wiele o Uniwersytecie
Krakowskim – o jego mistrzach, filozofii,
teologii i dziełach – mówił prof. Krzysztof

Anna Wojnar

HISTORIA MAGISTRA VITAE

OWOC 55 LAT PRACY

Spotkanie odbyło się w auli Collegium Maius
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W NIEROZERWALNEJ WIĘZI
Z MACIERZYSTĄ UCZELNIĄ

Od lewej: członek Zarządu SA UJ Krystyna Dec, prezes SA UJ prof. Urszula Marta Doleżal, sekretarz SA
UJ Lena Kumięga-Tarchała, wiceprezes SA UJ Szczepan Świątek

wywanych programach z propozycjami
spotkań o różnym charakterze i bogatym
wachlarzu tematów. W siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Grodzkiej 53, organizowane są zebrania, wieczory koleżeńskie,
lekcje języków obcych, a także wykłady
i odczyty pracowników naukowych Uniwersytetu, dzięki którym dowiadujemy się
o wielu różnych przedsięwzięciach realizowanych w poszczególnych jednostkach
badawczych UJ.

Archiwum SA UJ

towarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna
przygotowania do obchodów, przypadającego w 2014 roku, jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Pragniemy, aby
spotkania związane z tą rocznicą stały
się ważnym momentem dla realizacji
i poszerzenia idei stojących u podstaw
założycielskich SA UJ, tj. pogłębiania
więzi między absolwentami wszystkich
kierunków i wszystkich lat studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez
powiększenie liczby zrzeszonych w Stowarzyszeniu Absolwentów UJ. Realizacja
tego zadania nawiązuje do statutu SA UJ
i wzorców obowiązujących w najznamienitszych uczelniach świata. Przede
wszystkim jest oparta na wielowiekowych
tradycjach Almae Matris Cracoviensis
łączenia w jedną społeczność wszystkich
absolwentów przez cały ich podyplomowy
życiorys i pozostawania w nierozerwalnej
więzi z macierzystą Uczelnią.
Warto podkreślić, że Zarząd Główny
SA UJ nieustannie podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu aktywizację
działalności Stowarzyszenia i wzmocnienie jego roli w życiu Uczelni. Działanie
to wyraża się w comiesięcznie przygoto-

Archiwum SA UJ

S

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UJ

Ciekawym punktem działalności Stowarzyszenia są także wycieczki, w ramach
których członkowie SA UJ zwiedzają wystawy
i aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym
i artystycznym nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także Krakowa i Małopolski.
Warto zaznaczyć, że SA UJ współpracuje
z wieloma innymi towarzystwami naukowymi
oraz towarzystwami o charakterze zawodowo-naukowym. Łączą ich ożywione kontakty ze
stowarzyszeniami absolwentów lub wychowanków innych uczelni Krakowa i innych
miast uniwersyteckich, na przykład Gdańska.
Szczególne znaczenie w zacieśnianiu
więzi pomiędzy absolwentami a władzami
Uczelni, duchowieństwem Archidiecezji
Krakowskiej (wśród honorowych członków
SA UJ jest błogosławiony Jan Paweł II,
a także kardynał Franciszek Macharski),
władzami województwa małopolskiego
i Krakowa mają tradycyjne Spotkania przy
choince, organizowane przez Stowarzyszenie w Centrum Konferencyjno-Wystawowym na Wawelu w okresie święta Trzech
Króli. Kolejne takie spotkanie zgromadzi
absolwentów UJ działających w ramach
Stowarzyszenia już 12 stycznia 2013 roku.

Urszula Marta Doleżal

prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ
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WOKÓŁ PROBLEMATYKI NARODU
października 2012 w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji odnowienia po 50 latach
doktoratu Marka Waldenberga – profesora
zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, autora licznych i tłumaczonych na wiele języków publikacji
poświęconych międzynarodowej myśli
socjalistycznej oraz problematyce narodu,
stosunków między narodami, zagadnieniom nacjonalizmów, a także kwestiom
mniejszości narodowych.

Red.

Anna Wojnar

17

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak i prof. Marek Waldenberg

ODNOWIENIE PO 50 LATACH DOKTORATU MARKA WALDENBERGA
P

tłumaczy swym wówczas bardzo młodym
wiekiem, ale też właściwym mu zamiłowaniem do przygód i podróży, której to pasji
pozostał wierny do dzisiaj. Powojenne
życie rozpoczął Profesor w Bytomiu,
nadrabiając stracone lata nauki. W tym
czasie wykrystalizowały się ostatecznie
jego lewicowe poglądy, które – jak dziś
lubi podkreślać – wciąż pozostają niezmienione, a ich źródłem jest i zawsze była
wrażliwość społeczna. Działając w tym
okresie w Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, Związku Akademickiej
Anna Wojnar

rofesor Marek Waldenberg urodził
się w Równem na Wołyniu 8 stycznia 1926. Wielokulturowe środowisko
wschodnich kresów Drugiej Rzeczpospolitej wpłynęło na Jego wrażliwość, poglądy i w konsekwencji – zainteresowania
naukowe. Z pewnością wpłynęły na nie
również dramatyczne przeżycia z lat drugiej wojny światowej. W wieku szesnastu
lat zmuszony był podjąć pracę. Ze względu na jej charakter podejmował często
niebezpieczne podróże po okupowanym
kraju. Czynił to jednak z ochotą, co dzisiaj
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Młodzieży Polskiej, a w końcu w Polskiej
Partii Socjalistycznej, Marek Waldenberg
podjął studia w 1947 roku w Wyższej
Szkole Nauk Społecznych w Krakowie
na Wydziale Administracyjno-Samorządowym, uzyskując dyplom ich ukończenia
w 1951 roku. Od 1 września 1950 (jeszcze jako student) pracował w Studium
Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym
UJ, a od 1 września 1951 – w Katedrze
Marksizmu-Leninizmu na Wydziale Filozoficzno-Społecznym UJ. 1 stycznia 1953
został powołany na stanowisko kierownika
Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu
UJ, od 1 października 1952 pełnił funkcję
samodzielnego pracownika nauki w tej katedrze. Na Uniwersytecie spotkał wielkich
uczonych, którzy zapewne wzmocnili jego
zainteresowania naukowe dotyczące kwestii społecznych, problemów ustrojowych
i idei politycznych. Słuchał Stefana Grzybowskiego, Henryka Mościckiego, Adama
Krzyżanowskiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Konstantego Grzybowskiego,
pod kierunkiem którego pracował, a także
pisał pracę doktorską. Jej obrona odbyła się

Laudację wygłosił
prof. Jacek Majchrowski

Anna Wojnar

w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje.
Idee (Warszawa 1992), została nagrodzona
w 1993 roku przez tygodnik „Polityka”,
druga to wydana w 2000 roku praca Narody
zależne i mniejszości narodowe w Europie
Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów
i idei. Stopniowo jego zainteresowania
badawcze zaczęły się koncentrować wokół
kwestii przyczyn i konsekwencji rozbicia
Jugosławii. Tym zagadnieniom poświęcił
dwie następne książki: Rozbicie Jugosławii:
od separacji Słowenii do wojny kosowskiej
(Warszawa 2003) oraz Rozbicie Jugosławii.
Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej
polityki (Warszawa 2005). W książkach
tych Profesor podjął polemikę z rozpowszechnionymi w ówczesnej publicystyce
i historiografii opiniami obciążającymi
Serbów główną odpowiedzialnością za tragedię jugosłowiańską. Te i inne niezwykle
skomplikowane zagadnienia przyszło mu
wielokrotnie wyjaśniać na zagranicznych
seminariach i konferencjach naukowych,
szczególnie w Niemczech i we Włoszech.
Lista ośrodków akademickich, w których
odbywał wykłady, jest zaiste imponująca.
Najczęściej bywał Profesor gościem Italii.
Wykłady we Włoszech pozwalają Profeso-

rowi na poznawanie tego kraju, który jest
wielką miłością jego życia. Niestrudzony
piechur, któremu nie są obce żadne zakamarki Półwyspu Apenińskiego, deklaruje się
Marek Waldenberg jako człowiek słonecznego Południa. Być może dlatego właśnie,
powracając do deszczowego Krakowa, przez
wiele lat wiódł żywot piwniczny, będąc
filarem Piwnicy pod Baranami, założonej
i kierowanej przez jednego z licznych swych
byłych studentów – Piotra Skrzyneckiego.
Najwyżej więc ceni po dziś dzień Marek
Waldenberg przyznanego mu na jubileuszu
Piwnicy Złotego Barana, które to odznaczenie zresztą wzbudziło żywą zazdrość
wielu przedstawicieli krakowskiej profesury. Charakterystyczną sylwetkę Profesora
– uczonego i bywalca, miłośnika sztuki
i konesera uroków życia, wychowawcy,
nauczyciela i niestrudzonego polemisty,
zna cały Kraków, cenią koledzy, studenci
i czytelnicy, otaczając go sympatią równą
jego życzliwości dla świata i ludzi.

Jacek Majchrowski

prezydent Krakowa

Fragment laudacji wygłoszonej przez prof. Jacka
Majchrowskiego; 17 października 2012

Anna Wojnar

28 maja 1962 na Wydziale Prawa UJ. Habilitację uzyskał w roku 1969 na podstawie
wysoko ocenionej i tłumaczonej później na
wiele języków pracy zatytułowanej Myśl
polityczna Karola Kautsky’ego w okresie
sporu z rewizjonizmem (1898–1909). Po
powstaniu w 1970 roku na Wydziale Prawa
UJ Instytutu Nauk Politycznych (później
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ)
Marek Waldenberg związał się z tą jednostką
na pozostałe lata swej pracy w UJ.
Na emeryturę przeszedł 30 września
1996, nadal jednak zachowując część etatu;
aż do 2006 roku prowadził zajęcia dydaktyczne, przewodniczył Radzie Naukowej
INPiSM UJ, uczestniczył w międzynarodowych konferencjach, pisał kolejne książki.
Już będąc na emeryturze otrzymał godność
doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a w 2004 roku
honorową nagrodę Stowarzyszenia Kuźnica
– Kowadło Kuźnicy za wytrwałą obronę
słabszych i zagrożonych oraz dodawanie
Krakowowi ostatniego półwiecza własnej
barwy. Wypromował siedmiu doktorów
i 22 magistrów. Pracował w charakterze
Gastprofessor na Uniwersytecie w Bremie
i Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim, opublikował kilkadziesiąt prac przekładanych na
wiele języków.
W działalności organizacyjnej, pracy
naukowej i w życiu osobistym Marek
Waldenberg zawsze zachowywał pozycję
nonkonformistyczną. Ryzykując karierę
zawodową, stał się jednym z działaczy
polskiego Października 1956 roku. Po załamaniu się związanych z nim nadziei oddał
się pracy naukowej, nie zajmując żadnych
stanowisk partyjnych czy państwowych,
mimo że spod jego pióra wychodziły obszerne, wnikliwe, stanowiące owoc wieloletnich
dociekań monografie poświęcone myśli
Lenina i Kautsky’ego. Pozycje te, dalekie
od oficjalnej ortodoksji, nie uczyniły bynajmniej Profesora pupilem ówczesnej władzy.
Również obecne zainteresowania naukowe Marka Waldenberga koncentrują
się wokół najbardziej kontrowersyjnych
zagadnień i dzielą odbiorców jego wykładów
i publikacji na gorących zwolenników i równie zdecydowanych oponentów. Ostatnio
na czoło zainteresowań naukowych Profesora wysunęły się zagadnienia związane
z narodami, mniejszościami narodowymi,
nacjonalizmami współczesnego świata.
Opublikował dwie książki poświęcone tym
zagadnieniom: pierwsza, Kwestie narodowe
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PODSUMOWANIE ROKU KOŁŁĄTAJA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
U

miejsce w Collegium Maius.
naukowa nad jego dziełem,
Obchody tegoroczne przypozwłaszcza studia Wacława
mniały należne reformatorowi
Tokarza i Michała Janika,
miejsce w pamięci Uniwersypotwierdziły ten osąd, a obtetu, od dawna postulowane
chody stulecia jego zgonu
przez kompetentne głosy proutrwaliły w powszechnym
fesorów: Jana Śniadeckiego,
przekonaniu Polaków poczuJózefa Sołtykowicza i Karola
cie historycznego znaczenia
Mecherzyńskiego. Pamięć
Kołłątaja. Mimo że wierzył
ta jest uzasadniona długą
w Boga i jako ksiądz śpiewał
listą dokonań zasługujących
nieszpory, stał się wtedy ikona miano kolejnej fundacji
ną polskiej lewicy niepodlegUczelni. Wśród nich trzeba
łościowej.
wspomnieć: ocalenie UniwerSam Hugo Kołłątaj wysytetu przed likwidacją bądź
znał: dwa tylko były przedprzekształceniem w szkołę
mioty, które zajęły moje żyzawodową, jak pierwotnie
cie: poprawa wychowania
chciała Komisja Edukacji Napublicznego i poprawa rządu Tablica w kościele parafialnym w Wiśniowej, pod którodowej, postawienie Uniwermojego narodu (O moim po- rą spoczywa serce Hugona
sytetu na czele szkolnictwa
stępowaniu, odkąd życie moje
Kołłątaja
zaczęło należeć do historii mojej Ojczyzny). w całym Królestwie Polskim, co było od stuW 1912 roku w murze Collegium Novum leci niespełnionym postulatem środowiska
osadzono tablicę ku czci dawnego rektora. – uniwersyteckiego w Krakowie, stworzenie
Pamięć o Hugonie Kołłątaju była i jest za- „stanu akademickiego” – korporacji łączącej
wsze żywa w Uniwersytecie Jagiellońskim – wykładowców Uniwersytetu i nauczycieli
pisał w 1977 roku prof. Karol Estreicher szkół średnich, i poddanie go władzy rektora
w związku z wystawą Uniwersytet Jagiel- Uniwersytetu, zapewnienie nauczycielom
loński w czasach Kołłątaja. 200. rocznica prawa do emerytury po 20 latach służby,
rozpoczęcia odnowy 1777–1977, jaka miała modernizację programów nauczania, usunięcie filozofii arystotelesowskiej, wprowadzenie filozofii XVIII-wiecznej – opartej
na racjonalizmie i empiryzmie, wprowadzenie kursów dla nauczycieli, położnych
i cyrulików, wysyłanie młodych ludzi na
stypendia zagraniczne bądź pozyskiwanie
Polaków już tam studiujących i powierzanie im katedr na Uniwersytecie, stworzenie
lub położenie podwalin pod nowe instytuty
uniwersyteckie: Kolegium Fizyczne, szpital
kliniczny, ogród botaniczny, obserwatorium
astronomiczne, uporządkowanie archiwum
i biblioteki uniwersyteckiej, wprowadzenie
języka polskiego jako języka wykładowego, co zapoczątkowało proces tworzenia
polskiej terminologii naukowej, uporządkowanie i polepszenie stanu majątkowego
uczelni, wprowadzenie prokuratorii gePodczas otwarcia wystawy Dziwne igrzysko losu i przeznaczenia: żywot Kołłątaja w odsłonach kilku, dwaj
neralnej zarządzającej całym majątkiem
rektorzy – prof. Karol Musioł (z konewką w rękach) i prof. Janusz Żmija (z lewej) – zasadzili różę Hugona
uniwersyteckim.
Kołłątaja w Ogrodzie Profesorskim. Z prawej Lucyna Bełtowska, kurator wystawy
Jerzy Sawicz

chwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego rok 2012 ogłoszony został
Rokiem Kołłątaja. Była to decyzja ważna
i potrzebna, gdyż w mijającym właśnie
roku przypadała dwusetna rocznica śmierci Hugona Kołłątaja, który w dziejach
Uniwersytetu odegrał zupełnie wyjątkową
rolę. Ten katolicki ksiądz i polski polityk
to postać – symbol. Był człowiekiem nonkonformistycznym, nie wahał się wystąpić
przeciw zastanym systemom zarówno
w skali państwa, jak i uczelni. Jego myśl stała
się podstawą ostatecznego tekstu Ustawy
Rządowej z 1791 roku, czyli Konstytucji
3 maja. W latach 1783–1786 sprawował
urząd rektora Szkoły Głównej Koronnej
w Krakowie – bo tak nazywał się Uniwersytet w czasach wielkiej reformy systemu
oświaty przeprowadzonej przez Komisję
Edukacji Narodowej. Odegrał wtedy wielką
rolę przy jego unowocześnianiu; poświęcił
ogrom wysiłku i zapału tej sprawie. Zmarł
28 lutego 1812.
Długo jeszcze po śmierci Kołłątaj wyklinany był przez autorytety establishmentu
jako rzekoma przyczyna wszelkiego zła,
które spadło na Polskę w dobie rozbiorów.
Z czasem zyskał wśród potomnych miano „ojca demokracji polskiej”. Refleksja
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Jerzy Sawicz

Uniwersytecki Rok Kołłątajowski rozpoczął się akcentem niecodziennym jak na
tak poważną okazję. Pogodny, ale i kapryśny
dzień 1 kwietnia zgromadził wiele krakowskich dzieci i ich rodziców na dziedzińcu
Collegium Maius, gdzie odbyło się puszczanie balonów na pamiątkę „doświadczenia
z banią powietrzną”, która staraniem kilku
ówczesnych profesorów uniwersyteckich
wzniosła się w niebo w Ogrodzie Botanicznym UJ w 1784 roku w dzień urodzin
Kołłątaja. Kolejnym epizodem obchodów
było poświęcenie jego postaci prezentacji
przygotowanej przez Muzeum UJ w ramach
krakowskiej Nocy Muzeów (18 maja).
Hugo Kołłątaj polecił, aby wśród trzech
dorocznych świąt uniwersyteckich obchodzono w dniu Zesłania Ducha Świętego
pamięć założenia Uniwersytetu przez króla
Kazimierza Wielkiego. To w tym dniu władca
ten wystawił akt fundacyjny. W 1364 roku
święto to – powiązane z dniem Wielkanocy,
a więc ruchome w kalendarzu kościelnym
– wypadło 12 maja. W intencji Kołłątaja
miano je obchodzić nie, tak jak dziś, 12 maja,
ale dokładnie tego dnia, w którym akurat
przypada Zesłania Ducha Świętego w danym
roku. W nawiązaniu do tej tradycji w pierwszy dzień po Zesłaniu Ducha Świętego roku
2012 otwarta została wystawa kołłątajowska
w Muzeum UJ. Tytuł wystawy to cytat ze
wspomnień Jana Śniadeckiego, wybitnego
matematyka i profesora Szkoły Głównej
Koronnej. Napisał on, że życie Hugona Kołłątaja było dziwnym igrzyskiem losu i przeznaczenia. Kuratorem wystawy była Lucyna
Bełtowska, a organizatorami – trzy jednostki

Odsłonięcie pomnika Hugona Kołłątaja na dziedzińcu Kolegium Kołłątaja; obecny dyrektor
Muzeum UJ, prof. Krzysztof Stopka (z lewej) i były dyrektor prof. Stanisław Waltoś (z prawej)

uniwersyteckie: Archiwum UJ, Biblioteka Jagiellońska i Muzeum UJ. Patronat honorowy
sprawowali: prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski, rektor UJ prof. Karol Musioł,
rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie prof. Janusz Żmija.
Przygotowania wspierał dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowa
Stanisław Dziedzic. Obszerny katalog udokumentował bogatą ekspozycję ilustrującą
życie uniwersyteckie w czasach Kołłątaja
i jego pracę w Krakowie. Znalazły się na niej
liczne rękopisy, dokumenty, starodruki, rzeźby, grafika, malarstwo, instrumenty naukowe,
okazy rzemiosła artystycznego i pamiątki,
a także medale, pieczęcie i militaria.
Idea Roku Kołłątajowskiego znalazła
także odbicie w tematyce wykładu dr. hab.
Ryszarda Gryglewskiego podczas Śniadania Profesorskiego (26 lipca) – Academiae

Restitutor, czyli rzecz o Hugonie Kołłątaju.
Lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej
prowadzone przez pracowników Muzeum
oraz finisaż wystawy dopełniły zaplanowany
program. Wystawę zamknięto 29 września –
w dzień św. Michała, który Kołłątaj nakazał
święcić jako dzień reformy Uniwersytetu
ku czci prymasa Michała Poniatowskiego,
prezesa Komisji Edukacji Narodowej.
Trwałą pozostałością po tegorocznych
obchodach będzie pomnik usytuowany na
dziedzińcu kolegium, które wzniesiony zostało staraniem Kołłątaja i nosi jego imię. Ma
on formę popiersia z brązu ustawionego na
cokole, a jego autorem jest prof. Aleksander
Śliwa z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odsłonięcia pomnika dokonał rektor
Karol Musioł w dniu otwarcia wystawy.

Krzysztof Stopka

dyrektor Muzeum UJ

KONDYCJA FINANSOWA AKADEMII KRAKOWSKIEJ
W DOBIE REFORMY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
W

pochmurny poranek 15 maja 1777
w murach Akademii Krakowskiej
pojawił się Hugo Kołłątaj – wizytator
z ramienia Komisji Edukacji Narodowej.
Celem jego wizyty było zbadanie stanu
Uniwersytetu i przygotowanie raportu,
który następnie – zgodnie z mającą się
ukazać po raporcie Kołłątaja nową instrukcją KEN – miał stanowić podstawę
opracowania projektu reformy Akademii
Krakowskiej. Wśród przyczyn upadku

Uniwersytetu w XVIII wieku –wywołującego pilną potrzebę jego reformy – wymienić należy przyczyny ogólne: załamanie
się dążeń do stworzenia scentralizowanego państwa i zwycięstwo oligarchii
magnackiej, oraz przyczyny specyficzne,
krakowskie: wyprowadzka dworu królewskiego (szczególnie wpłynęło to na zastój
fakultetu medycznego), wyniszczenie Krakowa w okresie wojen szwedzkich i zastój
gospodarczy miasta1. Bogatsze warstwy

społeczeństwa, wysyłając młodzież głównie do szkół jezuickich, przestały interesować się Uniwersytetem. Ustanie nowych
zapisów na rzecz Uniwersytetu, zaleganie
przez szlachtę w płaceniu czynszów dzierżawnych z dóbr i procentów od kapitału,
wreszcie dewaluacja pieniędzy ujemnie
wpływały na sytuację materialną Akademii Krakowskiej. Powstawało swoiste
błędne koło. Dalszy rozwój Uniwersytetu
uzależniony był od dopływu nowych sił
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Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strony początkowe Ksiąg Dochodów i Ksiąg Wydatków Szkoły Głównej Koronnej
w roku akademickim 1782/1783

profesorskich wykształconych za granicą
oraz zreformowania nauczania, co wymagało zdobycia środków materialnych,
a z drugiej strony – bardziej światła i bogatsza część społeczeństwa, która mogłaby
poprawić byt materialny Uniwersytetu,
wobec ubogiej oferty w kraju wysyłała
swoje dzieci na pobieranie nowoczesnych
nauk na uczelnie zagraniczne.
Taką sytuację zastał Kołłątaj, który
widząc potrzebę dokonania zasadniczych
reform w programach i sposobie nauczania, przewidywał równocześnie przebudowę całej struktury uczelni oraz stworzenie
infrastruktury, wybudowanie nowych
gmachów, utworzenie i wyposażenie

gabinetów naukowych, a w przypadku
Wydziału Lekarskiego, ze względu na potrzebę ćwiczeń praktycznych, utworzenie
szpitala klinicznego i prosektorium.
Kołłątaj od początku zwracał uwagę
Komisji na konieczność zabezpieczenia
materialnych podstaw bytu jako warunku
przeprowadzenia gruntownej reformy.
W 1776 roku wyliczył, że Uniwersytet
będzie potrzebował kwoty w wysokości
281 000 złotych polskich, zaś możliwe
wpływy szacował na 50 000 złotych
polskich. Badanie finansów w trakcie wizyty wykazało realne wpływy w znacznie
niższej wysokości. W 1779 roku obliczał
Hugo Kołłątaj wszystkie potrzeby Akade-

mii już na 500 000 złotych polskich, a realne dochody na 48 000 złotych polskich.
28 kwietnia 1780 roku Komisja zaakceptowała wszystkie propozycje Hugona
Kołłątaja dotyczące reformy Akademii
Krakowskiej (a także Uniwersytetu Wileńskiego). Oznaczało to równocześnie
ostateczne odstąpienie przez Komisję od
pomysłu tworzenia nowych uniwersytetów
i przekształcenie Akademii Krakowskiej
w Szkołę Główną Koronną, której miały
być podporządkowane wszystkie szkoły
w kraju. Wizytator miał porozumieć się
z profesorami teologii oraz władzami kościelnymi w kwestii przeznaczenia części
dochodów Wydziału Teologicznego na
potrzeby ogólne Uniwersytetu. Komisja
zezwoliła na sprzedaż sum lokowanych
w Banku Pobożnym w Rzymie z przeznaczeniem na unowocześnienie drukarni
akademickiej. Niepotrzebne domy akademickie miały być sprzedane, a z uzyskanych środków miał być sfinansowany
remont pojezuickiego Kolegium św. Piotra, przeznaczonego na siedzibę Seminarium Kandydatów Stanu Akademickiego
oraz Kolegium Fizycznego, Prawniczego
i Lekarskiego.
W 1783 roku Komisja ogłosiła Ustawy dla stanu akademickiego i na szkoły
w krajach Rzeczypospolitej przepisane,
określające podwaliny prawno-organizacyjne Szkoły Głównej Koronnej – jej
prawa i obowiązki.
Spośród licznych propozycji Hugona
Kołłątaja dotyczących spraw finansowych,
zaakceptowanych przez Komisję i konsekwentnie wdrażanych, wymienić należy:

Dochody i wydatki Akademii Krakowskiej w wybranych latach okresu 1775–1788, wykazywane we florenach
(źródło: Archiwum UJ)

Okres

Numery stron
w 2 kolejnych księgach prokuratora

Dochody

Wydatki

SaldoA

1775/1776 [22 marca]B

61–74

15636

15392

244

1777/1778 [3 kwietnia]

86–97

13691

13252

439

24 czerwca 1779 – 24 czerwca 1780

133–136

32932

56607

-23675

137–144

84508

109130

-24622

24 czerwca 1780 – 24 czerwca 1781
24 czerwca 1781 – 15 czerwca 1783

145–155

148362

168089

-19727

24 czerwca 1783 – 1 października 1784

1–10

102302

98845

3457

1 października 1787 – 1 października 1788

47–52

220505

169730

50775

1 października 1788 – 1 października 1789

53–57

181921

156856

25065

C

A

B
C

Saldo stanowiło wynik finansowy narastający (saldo roku poprzedniego w zależności od tego, czy było wielkością dodatnią, czy ujemną, powiększało stosownie dochody lub wydatki
roku bieżącego).
Miesiąc przedstawienia ksiąg do zatwierdzenia przez Radę Akademii Krakowskiej.
W latach 1781–1783 księgi rachunkowe prowadzone były narastająco przez okres dwóch lat.
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otrzymano do 1784 roku 50 000 złotych za dobra wielickie utracone w wyniku
polskich.
zaboru austriackiego – u starosty guzowW 1783 roku rozpoczęto budowę skiego Prota Potockiego, które przepadły
ogrodu botanicznego w dzielnicy Wesoła w całości na skutek bankructwa Potockie(przy dzisiejszej ul. Kopernika). Choć i tu go. Późniejsze starania Śniadeckiego o zanie brakowało problemów, niedociągnięć bezpieczenie na dobrach zbankrutowanego
i zaniedbań, w kolejnych latach KEN bankiera pozostały również bezskuteczne;
przeznaczyła na ten cel prawie 60 000
– ulokowanie bez porozumienia z Radą
złotych polskich.
Szkoły Głównej sum uzyskanych ze
Wśród największych zasług
Hugona Kołłątaja na polu zreorganizowania gospodarki finansowej, wymienić należy
– wprowadzenie generalnej
prokuratorii;
– uporządkowanie spraw
majątkowych;
– wprowadzenie od 1783
roku budżetowania wydatków
i ponoszenie jakichkolwiek kosztów jedynie w ramach zatwierdzonego budżetu. Kilka lat wcześniej prokurator ksiądz Karol
Marxen pozwolił pozostałe z roku
poprzedniego środki wypłacić
profesorom, jako dodatkowe wynagrodzenie, zamiast przeznaczyć
je na pokrycie nagłych wydatków
i pensji dla zreformowanej teologii. Nie było już wtedy Wydziału
Teologicznego, a tylko Szkoła
Teologiczna w ramach Kolegium
Moralnego. Odtąd w celu pokrycia kosztów roku bieżącego trzeba
było zapożyczać się z okresów następnych. Stało się to impulsem do
wprowadzenia obowiązku szczegółowego planowania budżetu;
– wprowadzenie procedur
dotyczących ustalania i zatwierdzania budżetu przez Radę Szkoły Zdzisław Pabisiak, portret Hugona Kołłątaja, olej na płótnie,
ok. poł. XX w.
Głównej;
– uzyskanie od Komisji Edukacji Na- sprzedaży bursy Śmieszkowica na dobrach
rodowej stałej dotacji rocznej w wysokości podstolego krakowskiego Ożarowskiego
150 000 złotych polskich;
w Budziejowicach. Ożarowski nie płacił
– pozyskanie od 1785 roku probostwa procentów od tej sumy (kapitały pochomiechowskiego (14 000 złotych polskich dzące z zapisów testamentowych oraz ze
rocznie przeznaczono na potrzeby Kole- sprzedaży niektórych domów akademicgium Fizycznego).
kich lokowano na szlacheckich dobrach
Gwoli sprawiedliwości należy wspo- ziemskich);
mnieć, że nie zabrakło i niepowodzeń w oso– nieudane podjęcie nieprzynoszących
bistym prowadzeniu spraw przez Hugona dochodów kapitałów w wysokości 3333
Kołłątaja. Wśród nich najważniejsze to
czerwonych złotych ulokowanych na
– ulokowanie (bez pokwitowania dochodach miasta Gdańska.
i zabezpieczenia) 36 000 złotych polskich
Analizując dochody wybranych lat
pochodzących ze sprzedaży tzw. sum z okresu zaczynającego się dwa lata
rzymskich (Loca montium) oraz 400 000 przed wizytą Kołłątaja, a kończącego się
złotych polskich otrzymanych na mocy dwa lata po zakończeniu pełnienia przez
tzw. ugody wiedeńskiej jako rekompensata niego funkcji rektora Szkoły Głównej,
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1. Propozycję sekularyzacji dóbr
klasztornych miechowitów, oddanie połowy dochodu z opactw i jednej czwartej
z klasztorów w zamian za bezpłatne kształcenie młodzieży zakonnej; przeznaczenie
jednej czwartej majątku zmarłych bez
testamentu duchownych na szpital akademicki. Niestety, z tych planów udało się
zrealizować jedynie pozyskanie probostwa
miechowskiego.
2. Połączenie wszystkich dochodów
uniwersyteckich i oddanie ich pod zarząd
jednego prokuratora. Ustawa dla prokuratorii ustalała sposób wypłacania pensji,
nadzór nad borkanami, czyli stypendiami
dla niezamożnych studentów, nad bursami
i budynkami uniwersyteckimi, określała
wysokość procentu od posiadanych i lokowanych na dobrach szlacheckich sum
(na 5 procent). Prócz tego miał zostać
sporządzony przez prokuratora dokładny
inwentarz dóbr akademickich w celu
przygotowania zmian w systemie zarządzania nimi.
Jak pisał sam Kołłątaj, dochody
Akademii, dotąd na wielorakie części
podzielone, w jedną złączyłem masę,
sposób generalnej administracji przepisałem, jednego prokuratora do wszelkich
dochodów i interesów postanowiłem, aby
tym widoczniej ogólność całego dochodu
okazać się mogła2. Podałem więc akademii rozporządzenie generalne wydatku
rocznego, w którym los zasłużonych
akademików zabezpieczyłem, dla nauczycielów pensje ustanowiłem. To rozporządzenie stało się wzorem dalszych etatów
wydatku, które Komisja Szkole Głównej
corocznie przepisuje3.
3. Podjęcie rokowań z profesorami teologii. Teologowie zrezygnowali
z katedr, kanonii kolegiaty św. Floriana
i mieszkania w Collegium Maius w zamian za emerytury, beneficja i doktoraty.
Zaoszczędzone 18 000 złotych polskich
dochodów z kanonii przeznaczono na cele
ogólnouniwersyteckie.
Kołłątaj, korzystając z wszelkiego
możliwego poparcia, nieustannie zabiegał
o finansowanie przez Komisję nie tylko
bieżącej działalności, ale i inwestycji
niezbędnych dla rozwoju Uniwersytetu.
W 1782 roku KEN przyznała 24 000
złotych polskich na budowę Kolegium
Fizycznego. Kontynuacja inwestycji niedokończonego konwiktu szlacheckiego
niosła ze sobą wiele problemów konstrukcyjnych i konieczność prac naprawczych.
Ostatecznie na wyposażenie Kolegium
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należy zauważyć, że były one mocno
zróżnicowane w poszczególnych latach
i nie wykazywały jednokierunkowego
trendu. Do okresu przed wprowadzeniem
reformy, tj. do 1780 roku, nie ujmowano
w księgach rachunkowych wszystkich
przychodów, ponadto po każdej pozycji
przychodów wykazywano sfinansowane
z niej wydatki. Od 1780 roku ewidencjowano najpierw wszystkie przychody
Uniwersytetu, a następnie zestawiano
ponoszone wydatki, grupowane według
różnych kategorii. W 1783 roku po raz
pierwszy wprowadzono budżetowanie
wydatków stosownie do planowanych
dochodów, co oznaczało brak możliwości
poniesienia wydatku, jeśli nie przewidziano go w planie. W połączeniu z intensyfikacją działań Kołłątaja w kierunku
zwiększenia dochodów umożliwiło to, po
raz pierwszy od momentu wprowadzenia
reformy, dodatnie zamknięcie budżetu
Akademii Krakowskiej. W okresie następującym tuż po upływie kadencji rektorskiej Kołłątaja zarówno przychody, jak
i wypracowywana nadwyżka finansowa
były wielokrotnie wyższe niż w okresie
poprzedzającym reformę.
Oprócz stałej pozycji, jaką stała się
dotacja z KEN, istotnymi źródłami przychodów w tym okresie były
– dochody z probostwa miechowskiego (ostatecznie oddanego w dzierżawę za
35 000 złotych polskich rocznie);
– kapitały pochodzące z zapisów testamentowych oraz ze sprzedaży niektó-

rych domów akademickich, ulokowane na
szlacheckich dobrach ziemskich i innych
dochodach (np. na dochodach miasta
Gdańska);
– dobra akademickie – kilkanaście
wiosek pochodzących z zapisów albo
zakupionych z oszczędności profesorów.
Do czasów ustanowienia generalnej
prokuratorii każda z wiosek miała swojego administratora. Hugo Kołłątaj oddał
wszystkie dobra pod zarząd prokuratora
generalnego, który po dokładnym zinwentaryzowaniu i lustracji miał oddać je
w dzierżawę. Zamiarem Kołłątaja było
oddanie ich w zamian za czynsz chłopom.
Jednakże ówczesne stosunki społeczne
uniemożliwiły realizację tej idei. W ocenie
Kołłątaja odbiło się to negatywnie na formie administrowania nieruchomościami;
– beneficja akademickie otrzymywane w drodze różnych fundacji i zapisów,
w tym przywiązane do katedr teologicznych. W wyniku reformy starano się
obrócić je na uposażenie emerytów bądź
pensje dla profesorów.
Jak pisał Józef Sołtykowicz, wychowanek Szkoły Głównej Koronnej,
zawdzięczała ona Kołłątajowi pomnożenie swych dochodów, zaprowadzenie
dobrych nauczycieli do wszystkich szkół,
rozszerzenie jednostajnej edukacji publicznej w całym kraju4. Słusznie podkreślał
Sołtykowicz rolę, jaką odegrał Kołłątaj
w istotnej poprawie kondycji materialnej
Uniwersytetu. Umożliwiło to bowiem
nie tylko zrealizowanie najważniejszych

elementów programu reform, ale także
stworzenie nowoczesnej bazy do dalszego
rozwoju uczelni.
Owocem działalności Kołłątaja i jego
reformy stało się dokonanie przemiany
średniowiecznego uniwersytetu, stanowiącego w XVIII wieku pod wieloma
względami już anachronizm, w uniwersytet zmodernizowany instytucjonalnie,
wyposażony w zakłady naukowe, a przede
wszystkim posiadający profesorów w pełni dorównujących wiedzą i zdolnościami
uczonym zagranicznym, w uniwersytet
mocno zaangażowany w życie publiczne, pracujący nad podniesieniem kraju
z upadku ekonomicznego i przebudową
moralną społeczeństwa. Hugo Kołłątaj
wierzył bowiem niezbicie, że warunkiem
koniecznym do politycznej reformy kraju
jest jakościowa zmiana w systemie edukacji młodych Polaków.

dr Maria Hulicka

kwestor UJ w latach 2004–2012

1

2

3
4

M. Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji
Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie
wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja 1776–1786, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa 1957, s. 16.
M. Chamcówna, Raporty o wizycie i reformie Akademii
Krakowskiej, Zakład Naukowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967, s. 20.
Ibidem, s. 26–27.
J. Sołtykowicz, O stanie Akademii Krakowskiej od założenia jej w r. 1347 aż do teraźniejszego czasu, krótki wykład
historyczny, Kraków 1810, s. 82–83.

EKSLIBRISY HUGONA KOŁŁĄTAJA
Maksym Peczerski (Rosja), drzeworyt, 1998

Autor nieznany
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ŁOWCA ROŚLIN
P

W tym czasie przyszły podróżnik nawiązał
znajomość z Wincentym Polem (1807–
–1872), sławnym później poetą i geografem, profesorem krakowskiej uczelni. Jak
pisał Pol, młody Warszewicz uczestniczył
w zorganizowanej przez niego wycieczce
naukowej po puszczy litewskiej. Potem
razem walczyli w powstaniu listopadowym. Ich losy rozdzieliły się na wiele lat –
mieli spotkać się dopiero w Krakowie.
Po klęsce powstania Warszewicz wyemigrował z kraju. Pracował początkowo

Józef Warszewicz (1812–1866). Kraków. Muzeum
Ogrodu Botanicznego UJ

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

roponowano mu pracę w najbogatszych europejskich ogrodach. Wybrał
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w rodzinnym kraju. Józef Warszewicz (1812–1866) – jeden z pierwszych
„podróżników botanicznych” po Ameryce
Środkowej i Południowej, odkrywca setek
nowych gatunków. Feliks Berdau pisał
o nim: cichy i niezmordowany podróżnik,
który dla zbogacenia nauki, wdzierał się
na przepaściste urwiska niedostępnych
Andów, przebywał na lichych tratwach

Fot. Stanisław Konarski

Józef Warszewicz (1812–1866) – w 200-lecie urodzin

Widok przedniej części Ogrodu Botanicznego UJ. W centrum dawne Obserwatorium Astronomiczne,
obecnie Collegium Śniadeckiego UJ. W głębi po lewej stronie pawilon ogrodowy, w którym mieszkał
Warszewicz. Po prawej stronie szklarnie, z półokrągłą palmiarnią. Rys. H. Walter, 1864

ogromne rzeki nowego świata, z siekierą
w ręku torując sobie przejście przez dziewicze lasy Ameryki Południowej, zapuszczał się w siedziby najdzikszych pokoleń
indyjskich, znosił głód i pragnienie, szczęśliwy, jeżeli w nagrodę niewysłowionych
trudów, uszczknął jaką nieznaną roślinę
i nią zbiory swe powiększył1.
Józef Warszewicz urodził się w 1812
roku prawdopodobnie w Wilnie, w ubogiej rodzinie szlacheckiej. W młodości
pracował jako ogrodnik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego, pod
kierunkiem Józefa Jundziłła (1794–1877).

jako ogrodnik w Prusach Wschodnich,
w miejscowości Insterburg (nazwa polska Wystruć, obecnie Czerniachowsk na
terenie Rosji), później w królewskich
ogrodach w Poczdamie, wreszcie jako pomocnik głównego ogrodnika w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Berlińskiego,
jednej z najnowocześniejszych wówczas
uczelni. Nauki przyrodnicze rozwijały się
pod wpływem Aleksandra von Humboldta
(1769–1859), podróżnika po Ameryce
Południowej (1799–1804), współtwórcy
geografii fizycznej i twórcy geografii roślin jako osobnej dyscypliny badawczej.

Wielki uczony popierał młodych badaczy
i podróżników wielu narodów, udzielając
im poparcia w staraniach na wyjazdy do
niezbadanych obszarów. Wśród jego protegowanych znalazł się Józef Warszewicz,
który dzięki listom polecającym Humboldta dostał się na belgijską wyprawę mającą
zbadać wybrzeża Gwatemali w celu poznania zasobów przyrodniczych i oceny
możliwości kolonizacji tego obszaru. Niestety, ekspedycja, rozpoczęta w 1844 roku,
zakończyła się tragicznie. Prawie wszyscy
uczestnicy, z wyjątkiem Warszewicza
i flamandzkiego lekarza, zmarli na żółtą
febrę. Warszewicz, który po kilku miesiącach wyzdrowiał, wyruszył na samotne
eksploracje. Jego pierwszy pobyt w Ameryce obejmował lata 1844–1850. Dokładna trasa tych pionierskich podróży jest
trudna do odtworzenia. Prawdopodobnie
przemierzył tereny od Gwatemali, przez
Honduras i Nikaraguę do Kostaryki, gdzie
dokonał wejścia na wulkan Irazu (3432 m
n.p.m.). Następnie przebywał w Panamie,
gdzie zdobył najwyższe wzniesienie tego
kraju – wulkan Chiriqui (3475 m n.p.m.).
Podróżował pieszo lub na mule, sam lub
z Indianami. Zbierał okazy przyrodnicze,
głównie rośliny, które wysyłał do europejskich ogrodów, uzyskując środki materialne na kontynuowanie swoich poszukiwań.
Początkowo głównym jego odbiorcą
i sponsorem był sławny Luis van Houtte
(1810–1876), związany z Ogrodem Botanicznym w Brukseli, właściciel szkółek
niedaleko Gandawy, w których uprawiał
na sprzedaż nowe gatunki sprowadzane
z całego świata. Warszewicz wysyłał także
rośliny do wielu innych ogrodów, między
innymi w Berlinie, Hamburgu, Londynie
i Zurychu. Z mniejszą intensywnością
gromadził okazy zwierząt – ślimaki, płazy,
gady i ptaki dla muzeów historii naturalnej.
W 1850 roku powrócił na kilka miesięcy
do Europy, gdzie przebywał, między
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Uczestnicy sesji 200-lecie urodzin Józefa Warszewicza – podróżnika, zbieracza roślin,
inspektora Ogrodu Botanicznego UJ, 7 listopada 2012

Mgr inż. Tomasz Głuszak prezentuje rośliny Warszewiczowskie w szklarni Jubileuszowej
Ogrodu Botanicznego UJ
A. Mróz

innymi, w Berlinie. Następnie wyruszył
w drugą podróż do Ameryki Środkowej
i Południowej (1850–1853), w czasie której przebył ogromne obszary – w Panamie,
Ekwadorze, Peru, Boliwii, a także, być
może, w Brazylii oraz innych częściach
kontynentu. W 1852 roku pisał2:
La Paz w Boliwii, 15 czerwca 1852 r.
Wycieczka po Kordylierze Sorata
i tej części Boliwii. Sorata jest najwyższe w Kordylierach, droga prowadzi na
wysokości 15 tysięcy stóp nad p.m. [...]
Spróbowałem wyjść jeszcze wyżej, by się
jedynie przekonać, czy uzasadnionym jest
zdanie, iż na wysokości 18 tysięcy stóp
krew rzuca się ustami i nosem. [...] Im
wyżej szedłem, tym obfitszą była pokrywa
śniegowa, wreszcie, z powodu głębokiego
śniegu, nie mogłem iść dalej, uszedłszy
jeszcze ze 2–3 tysięcy stóp. Tu zapadałem
w śnieg co chwila, często po samą szyję,
z trudem wydostając się na powierzchnię.
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[...] Z początku nie widziałem
żadnych roślin prócz kilku porostów na nagich skałach, i to
tylko od strony południowej. Od
południowego wschodu, 13–15
tysięcy stóp nad poziomem morza, znalazłem na skale pod
śniegiem Echinocactus z odmrożonym szczytem,[...] zebrałem
[...] trochę nasion.
W czasie drugiej ekspedycji
działał jako sławny już zbieracz,
cierpiał jednak często na brak
środków finansowych. Nawrót
choroby (oprócz przejścia żółtej
febry cierpiał też na malarię)
sprawił, że zdecydował się na
stałe wrócić do Europy.
Botaniczny plon jego wypraw był imponujący. Przysłał

i przywiózł do Europy kilkanaście (lub
nawet kilkadziesiąt) tysięcy okazów roślin – żywych lub, częściej, nasion, bulw,
kłączy, a także zasuszonych egzemplarzy
do zielnika. W materiale tym znalazło się
kilkaset nowych gatunków, w tym około
300 nowych storczyków. W europejskich
ogrodach panował wtedy okres „storczykomanii” – tak określano ogromne
zainteresowanie tą nowo odkrywaną grupą
roślin o pięknych egzotycznych kwiatach
niezwykłych kształtów i barw. Podstawy
wiedzy o storczykach stworzył w Anglii
John Lindley (1799–1865), natomiast
„królem storczyków” w Niemczech był
Około 150-letni okaz sagowca Ceratozamia robusta,
sprowadzony do Ogrodu Botanicznego UJ
przez Józefa Warszewicza

A. Mróz

Około 150-letni okaz storczyka Cyrtopodium andersonii zebrany przez Warszewicza w Wenezueli (kwiaty)

15 listopada 1850 pisał: w Prusach i w Anglii [zaproponowano
mi] miejsce za Inspektora Botanicznego ogrodu, ale może pan
dobrze znać, że Polak zawsze dla
Ojczyzny [chce] użytecznym być,
otóż jest mój pierwszy obowiązek
dla mojej Ojczyzny pożytkiem
zostać3.
Dyrektor Ogrodu Botanicznego Ignacy Rafał Czerwiakowski
(1808–1882), profesor, rektor
UJ w roku 1862/1863, wystarał
się dla niego w austriackim ministerstwie o stanowisko inspektora, czyli głównego ogrodnika,
na którym został zatrudniony

B. Sikora-Majewska

Katleja Warszewicza (Cattleya warscewiczii)
w storczykarni Holenderce, 9 listopada 2012

A. Mróz

Heinrich Gustav Reichenbach (1823– nię, najczęściej „Warscewicz”. W obcoję–1889). Obydwaj opisywali nowe gatunki zycznej literaturze określany jest też jako
częściowo na materiale Warszewicza. „Josef Ritter von Rawicz Warszewicz”
Polski ogrodnik pracował przez jakiś czas (takiej formy zapewne sam używał, dla
w 1850 roku w Berlinie jako prywatny podkreślenia swego szlacheckiego pochoasystent Reichenbacha. Autorami opisów dzenia – pieczętował się herbem Rawicz).
nowych gatunków orchidei i innych roślin Po powrocie do Europy postanowił przyz Warszewiczowskiego materiału byli jąć propozycję pracy na Uniwersytecie
także związani z berlińskim Ogrodem Bo- Jagiellońskim. Po pierwszej podróży
tanicznym Albert Gottfried Dietrich (1795–1856) i Christoph
Friedrich Otto (1783–1856),
Johann Friedrich Klotzsch
(1805–1860) – kurator Herbarium w Berlinie, Eduard August von Regel (1815–1892) –
dyrektor Ogrodu Botanicznego
w Zurychu oraz królewskiego
Ogrodu Botanicznego w Petersburgu, a także inni botanicy. Dla uhonorowania zasług
polskiego podróżnika tworzyli
oni nazwy roślin pochodzące
od jego nazwiska, na przykład
rodzaje Warszewiczia i Warszewiczella, oraz dziesiątki nazw
gatunkowych. W systematyce
istnieje też wiele nazw roślin
różnych grup systematycznych
ze skrótem Warsz., co oznacza,
że Warszewicz był autorem ich
pierwszych opisów (nie były to
typowe opisy taksonomiczne –
ich odkrywca przysyłał tylko
okazy lub rysunki i krótkie
informacje z własną nazwą, ale
systematycy honorowali jego
pierwszeństwo). Cudzoziemcy
często przekręcali nazwisko
Warszewicza, stąd w wielu na- Około 150-letni okaz storczyka Cyrtopodium andersonii zebrany
przez Warszewicza w Wenezueli (ogólny pokrój)
zwach utrwalono błędną pisow-

1 marca 1854. Warto podkreślić, że na
mocy tradycji utrzymano tę nazwę stanowiska do dzisiejszego dnia. Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzony w 1783 roku, obecnie
najstarszy w Polsce i jeden z najbardziej
renomowanych w tej części Europy, stał
się w tym czasie sławny. Warszewicz
przywiózł tutaj duży zbiór tropikalnych
roślin. Później, dzięki swym rozległym
kontaktom oraz niezwykłym zdolnościom,
kolekcję tę znacznie pomnożył. W 1864
roku, z okazji jubileuszu 500-lecia jagiellońskiej wszechnicy, ukazał się katalog
roślin Catalogus plantarum autorstwa
Czerwiakowskiego i Warszewicza, z piękną ilustracją przedstawiającą widok Ogrodu. Katalog wymienia imponującą liczbę
9470 gatunków i odmian, w tym 3779 (39
procent) szklarniowych. Spośród roślin
uprawianych w oranżerii najcenniejsza
była kolekcja storczyków – 325 gatunków,
wśród których wiele było nowych, na przykład Cypripedium humboldtii Warsz. czy
Cattleya warscewiczii Rchb. f. o pięknych
fioletoworóżowych kwiatach – popularna
do dzisiaj w uprawach szklarniowych na
całym świecie. Oprócz orchidei uprawiano, między innymi, wiele gatunków
palm, kaktusów i pacioreczników. Nowym działem była kwatera poświęcona
aklimatyzacji roślin. Tutaj Warszewicz
hodował gatunki, które zamierzał wprowadzić do uprawy. Nazwany jego imieniem paciorecznik Warszewicza (Canna
warszewiczii), opisany w 1851 roku przez
Alberta Dietricha, o czerwonych kwiatach,
był materiałem wyjściowym dla licznych
mieszańców, które po dziś dzień są ozdobą
wielu europejskich ogrodów.
Inspektor mieszkał w pokojach na
piętrze prawego pawilonu Ogrodu Bo-
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Czerwiakowskiego stanął w Ogrodzie
pomnik Józefa Warszewicza, z popiersiem wyrzeźbionym około 1862
roku przez Franciszka Wyspiańskiego
(1837–1901), ojca Stanisława. Na cokole znajduje się tablica z wierszem,
który, jak głosi tradycja przekazana
przez prof. Szafera, podyktował ociemniały pod koniec życia Wincenty Pol na
wieść o śmierci Warszewicza. Poniżej
przytoczono tekst wyryty na tablicy
(w wyborze utworów Pola wiersz zamieszczony jest w nieco innej wersji,
z datą 1869).

Pacioreczniki (Canna) pod pomnikiem Warszewicza,
który zasłużył się w popularyzacji ich uprawy w Europie

tanicznego. Nigdy nie założył rodziny,
wychowywał jedynie dwoje dzieci przygarniętych po śmierci brata. Jak pisał wiele
lat później zasłużony dyrektor krakowskiego Ogrodu Władysław Szafer, autorytet
Warszewicza był w Krakowie bardzo duży.
Był postacią powszechnie szanowaną za
swój gorący patriotyzm [...], za olbrzymią
wiedzę ogrodniczo-botaniczną oraz za
szlachetność charakteru4.
Warszewicz zmarł nagle w swoim
mieszkaniu w Ogrodzie Botanicznym
29 grudnia 1866. Pogrzeb odbył się na
cmentarzu Rakowickim, gdzie stanął
później neogotycki pomnik autorstwa
Walerego Gadomskiego (1833–1911),
profesora krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych. W 2011 roku pomnik został
wyremontowany dzięki funduszom z XXX
Kwesty na Rzecz Ratowania Zabytkowych
Nagrobków Obywatelskiego Komitetu
Ratowania Krakowa. W zbiorach krakowskiego Ogrodu, posiadającego najstarszą
w Polsce kolekcję roślin szklarniowych,
przetrwało wiele gatunków pamiętających czasy Warszewicza, między innymi
sagowce, wśród których znajduje się
ogromny okaz meksykańskiego gatunku
Ceratozamia robusta Miq., sprowadzony
tutaj przed 1864 rokiem. Spośród Warszewiczowskich orchidei przetrwał tylko
jeden gatunek: Cyrtopodium andersonii
(Lamb. ex Andrews) R.Br. – zebrany
w Wenezueli, ale cała kolekcja storczyków jest obecnie największa z krajowych
zbiorów uniwersyteckich. Jeszcze za życia
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O Litwo, święta Matko Warszewicza,
Jakże Ci błogo w cieniu tych wawrzynów,
Którego blasku Ojczyźnie użycza
Poczciwa chwała Twych wybranych
Synów.

Uczniu Jundziłła! Obiegłeś dwa światy,
Aby z zdobyczą wrócić do swych progów
I jak syn wierny czarownymi kwiaty
Osypać ołtarz twych domowych Bogów.
Kwiat – to niewiele, ale kto da więcej –
I czy dla Ciebie to, Matko, nie jedno?
Byle Cię tylko kochać najgoręcej
To Ty nie wzgardzisz i ofiarą biedną.
To nasza wiara, że nic nie przepada,
Co jak ofiara na ołtarz się składa.
Niech więc kwiatami pamięć syna słynie,
Który port stały znalazł w tej dziedzinie.
7 listopada 2012 w piwnicach Collegium Śniadeckiego UJ odbyła się sesja
zorganizowana przez Ogród Botaniczny
Instytutu Botaniki UJ wraz z Sekcją Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa
Botanicznego, zatytułowana 200-lecie
urodzin Józefa Warszewicza – podróżnika, zbieracza roślin, inspektora Ogrodu
Botanicznego UJ. Celem sesji było
przypomnienie życia i zasług znakomitego ogrodnika i „łowcy roślin”, którego
biografia pełna jest zagadek i wymaga
nowoczesnego opracowania. Wygłoszono
następujące referaty: Józefa Warszewicza
wileńsko-berliński okres życia (1812–
–1844) (dr hab. Piotr Köhler), Podróże
Józefa Warszewicza 1844–1853 (dr Kamil
Kulpiński), Józef Warszewicz w Ogrodzie
Botanicznym UJ (1854–1866) (prof. Alicja
Zemanek) oraz Rośliny nazwane imieniem
Józefa Warszewicza (prof. Bogdan Zema-

nek). Po zakończeniu części referatowej,
zgodnie ze starym zwyczajem, złożono
bukiet kwiatów pod pomnikiem sławnego
ogrodnika. Druga część spotkania odbyła
się w szklarni Jubileuszowej. Prowadził ją
mgr inż. Tomasz Głuszak, który zaprezentował okolicznościową wystawę poświęconą Warszewiczowi. Oprócz posteru, na
którym przedstawiono gatunki sagowców
odkrytych przez polskiego ogrodnika,
wystawione zostały rośliny upamiętniające jego nazwisko – były tu zarówno
gatunki przez niego opisane, jak i rośliny
nazwane jego imieniem, między innymi
pięknie kwitnąca katleja Warszewicza.
Następnie Tomasz Głuszak poprowadził
uczestników do imponującego okazu
sagowca Ceratozamia robusta, sprowadzonego przez Warszewicza. Pokazał też
inny, ponad 150-letni, sagowiec Dioon
edule, który wytworzył po raz pierwszy
ogromną „szyszkę” z wielkimi nasionami.
Krakowska kolekcja sagowców, pięknie
utrzymana, zawierająca wiele starych okazów, należy do liczących się w Europie.
W sesji wzięło udział około 60 osób
z Krakowa, Lublina, Warszawy i Wrocławia. W kuluarowych dyskusjach podkreślano dużą rolę naukową, edukacyjną
i kulturotwórczą Ogrodu Botanicznego UJ,
który w przyszłym roku będzie obchodził
jubileusz 230-lecia.

Alicja Zemanek

profesor w Instytucie Botaniki UJ
i Ogrodzie Botanicznym UJ
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WIELKI PRZYJACIEL POLAKÓW
140. rocznica urodzin profesora Bohdana Łepkiego

W

2012 roku mija 140. rocznica
urodzin Bohdana Łepkiego – ukraińskiego poety i prozaika, senatora RP
V kadencji, profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego i przede wszystkim wielkiego przyjaciela Polaków. Z tej okazji
9 listopada przedstawiciele Wydziału
Polonistyki i Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie
z konsulem generalnym Ukrainy Witalijem Maksymenką, złożyli kwiaty na
grobie profesora na cmentarzu Rakowickim oraz pod tablicą upamiętniającą
prof. Łepkiego, która znajduje się na
budynku Wydziału Polonistyki przy ul.
Gołębiej 16.
***

Delegacja z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z przedstawicielami konsulatu generalnego Ukrainy
złożyła kwiaty na grobie prof. Bohdana Łepkiego na cmentarzu Rakowickim

Anna Wojnar

Bohdan Łepki urodził się 4 listopada
1872 we wsi Kryweńke niedaleko Krehulcia na Podolu. Do Krakowa przybył

Anna Wojnar

Wr

Kwiaty złożone zostały również pod tablicą pamiątkową na budynku Wydziału Polonistyki przez dziekan prof. Renatę Przybylską oraz
konsula generalnego Ukrainy Witalija Maksymenkę

w 1899 roku już jako absolwent Uniwersytetu Lwowskiego i (z dwunastoletnią
przerwą w latach 1914–1926)
żył tu do roku 1941. Zmarł
21 lipca 1941 w Krakowie
i został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Kraków oraz Uniwersytet Jagielloński, jako znany
i ceniony w Europie ośrodek
akademicki, miejsce dalekie
od wschodniogalicyjskich
uprzedzeń okazał się dla
Łepkiego, podobnie jak dla
wielu innych Ukraińców na
przełomie XIX i XX wieku,
najlepszym miejscem zarówno dla studiów ukrainistycznych, jak i dla działalności na
rzecz porozumienia między
oboma narodami. Ukraiński
pisarz stworzył w Krakowie
swoiste środowisko, które
w pogłębiony, obiektywny

i przekonujący sposób wypowiadało się na
temat Ukrainy. Zajął także ważną pozycję,
stając się organizatorem życia kulturalnego
krakowskiej kolonii Ukraińców – potrafił
jednocześnie aktywnie współpracować
z Proświtą, parafią greckokatolicką i Klubem Słowiańskim oraz kilkoma czasopismami („Świat Słowiański”, „Przegląd Krajowy”, „Czas”, „Nowa Reforma” i czeski
„Slovenski Prehled”). Wiedział bowiem,
że popularyzacji kultury ukraińskiej poza
jej granicami, a w szczególności wśród
jej najbliższych sąsiadów, wymaga interes
narodowy. Ta właśnie motywacja stała się
najważniejszym celem Łepkiego – uczonego i działacza.
Przez wszystkie lata pobytu pisarza
w Krakowie jego mieszkanie było prawdziwym centrum życia ukraińskiego
w tym mieście, otwartym zarówno dla
Polaków, jak i Ukraińców. Dosyć szybko
wśród znajomych Łepkiego znalazły się
takie postacie z polskich kręgów kulturowych, jak Władysław Orkan, Kazimierz
Przerwa-Tetmajer, Tadeusz Miciński, Lu-
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cjan Rydel, a także Marian Zdziechowski,
Feliks Koneczny, Wilhelm Feldman,
Bolesław Wysłouch i Leon Wasilewski.
Gościła u Bohdana Łepkiego ukraińska
inteligencja z Galicji Wschodniej i Ukrainy Naddnieprzańskiej, która pojawiała
się w Krakowie służbowo bądź prywatnie, bawiąc tu chwilowo lub pozostając
na dłuższy okres. Toczyły się tam „długie
rozmowy o literaturze, sztuce i, rzecz
jasna, o polityce”. Nie ulega wątpliwości,
że to dzięki znajomościom i staraniom
Łepkiego przyszli wybitni ukraińscy malarze: Mychajło Bojczuk, Iwan Seweryn,
Ołekasa Nowakiwśkyj czy Osyp Kuryłas,
zostawali studentami Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona
Wyczółkowskiego czy Jana Stanisławskiego – profesorów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, z którymi pisarz
utrzymywał przyjacielskie stosunki. Ta
przyjaźń często zmieniała się w twórczą
współpracę. Opowieści o Ukrainie przybierały u Łepkiego konkretne efekty –
na przykład Wyspiańskiemu pomagał
w studiach nad ukraińskim strojem narodowym do jego płócien historycznych,
Wyczółkowski, który spędził wiele lat na
Ukrainie, chętnie wymieniał z nim uwagi
na temat ukraińskiego pejzażu i pieśni
ludowej, zaś Stanisławski po każdym
powrocie z Ukrainy zapraszał do swej pracowni, by z zainteresowaniem wysłuchać
ocen i uwag młodego krytyka.
Bohdan Łepki oraz związane z nim
krakowskie środowiska opiniotwórcze
Klubu Słowiańskiego, „Świata Słowiańskiego” i „Krytyki” odegrały decydujące
znaczenie w przełamywaniu negatywnego
obrazu Ukraińca. Nie bez znaczenia w tym
względzie pozostaje fakt przejęcia przez
Łepkiego w 1910 roku kierownictwa nad
drugą edycją Historii Ukrainy-Rusi Mykoły Arkasa, która ukazała się ostatecznie
w roku 1912 właśnie w Krakowie.
Na przełomie XIX i XX wieku oraz
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku
Bohdan Łepki stał się znanym i uznanym
popularyzatorem kultury ukraińskiej
w Krakowie i w świecie. Aktywnością
literacką, naukową, translatorską i wydawniczą, jak nikt inny, w znaczący
sposób przyczynił się do wzbogacenia
obrazu Ukrainy w Polsce. Pracując na
rzecz polsko-ukraińskiego porozumienia,
Łepki zwracał szczególną uwagę na poznanie kultury polskiej wśród Ukraińców
i kultury ukraińskiej w społeczeństwie
polskim. Natomiast popularyzowanie
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dokonywanych przez Łepkiego tłumaczeń z literatury ukraińskiej stwarzało
doskonałą możliwość „poznania wrażliwości innego”. Wspominając w tym
miejscu o translatorskich i popularyzatorskich zasługach Bohdana Łepkiego, nie
sposób nie przybliżyć tu jego twórczej
przyjaźni z Władysławem Orkanem,
która stanowiła przykład najpłodniejszej
współpracy w polsko-ukraińskich kontaktach literackich początku XX wieku.
To za ich sprawą ukazała się antologia
małej prozy ukraińskiej Młoda Ukraina
(1908) oraz Antologia współczesnych
poetów ukraińskich. W 1913 roku obaj
autorzy planowali wydanie polskojęzycznej historii literatury ukraińskiej, jednak
początek I wojny światowej przeszkodził
w jej realizacji.
W okresie, kiedy Galicja stała się polem
walk pierwszej wojny światowej, miejscem
zmagań o niezależną Ukrainę, a co za tym
idzie – wojny polsko-ukraińskiej, Orkan
znalazł się w legionach Piłsudskiego, zaś
Łepki w obsłudze jeńców wojennych na
tyłach armii niemieckiej. Później, w latach
1914–1926, ukraiński pisarz przebywał na
wymuszonej emigracji, najpierw w Wiedniu, a potem w Niemczech. Pomimo trudnej sytuacji Łepki – dawny wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego – nie przyjął
proponowanej mu posady docenta na
seminarium języków wschodnich Uniwersytetu Berlińskiego, myślał o powrocie do
Krakowa, o czym świadczy list napisany
do Orkana 21 października 1925. W liście
ukraiński pisarz wspomina starą, dobrą
znajomość z Orkanem, a przede wszystkim
szesnastoletni pobyt w Krakowie, intensywną i jakże istotną pracę na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania. Odpowiedź
polskiego przyjaciela i współpracownika
z czasów krakowskich, mimo upływu lat,
które nie sprzyjały polsko-ukraińskiemu
porozumieniu, okazała się zaskakująco
przychylna Łepkiemu:
Jak mogłeś, mój Drogi, pomyśleć, że
odmieniło się wobec Ciebie moje serce,
że zapomniałem przeżyte razem chwile
w Krakowie i tę przyjaźń, która nas łączyła. Jedyne dobro, mój Przyjacielu,
przyjaźń, która przeżywa najcięższe próby.
[...] Wspominasz o powrocie do kraju. Za
to Ci się tylko oklaski należą. [...] Tylko nie
wiem, jak to „do kraju” rozumieć. Czy do
życia i pracy w społeczeństwie ukraińskim,
czy po prostu, według dawnego rozumienia, do Galicji? Wybacz, że o to pytam.
Powiem otwarcie: Galicja Wschodnia,

jak i Wołyń, to – jak dawniej – terytorium
antagonizmów, walki. To nie dla Ciebie.
Możesz pewne sprawy rozumieć, ale żyć
pomiędzy małodusznymi ludźmi nie potrafisz... Z polskich miast Warszawa – to młyn
stoliczny, zarozumiały, płytki, duszny, była
taka zawsze. Kraków tylko, jak i kiedyś,
to miasto dla artystów i naukowców. [...]
Znasz Kraków, masz tu przyjaciół, którzy
przyjmą Cię jak kiedyś, niemało z nich
pyta o Ciebie. Gdyby stworzyli uniwersytet
ukraiński we Lwowie, na pewno przyjąłbyś
katedrę. Jednak o tym nie słychać [...]. Pozostaje Kraków. Ponad datą na pierwszej
stronie Orkan umieścił motto: Pamiętaj:
stara przyjaźń nie rdzewieje. Łepki nie
miał pojęcia, kiedy w 1925 roku odnawiał
znajomość z Orkanem, że jeszcze w burzliwym 1918 roku Orkan był wierny zarówno
jemu, jak i literaturze ukraińskiej, drukując
w krakowskim tygodniku „Maski” swoje
tłumaczenie poezji Łepkiego, w tym popularny i do dziś śpiewany wiersz Żurawie:
Widzisz, bracie mój, towarzyszu mój,
Siniejący na niebiosach Żurawiowy wój?
Krzyczą: Kru, kru, kru! – Nie dolecę snu,
Zanim wody mórz przelecę, zabraknie
mi tchu.
Rozpływa się w skrach podsłoneczny szlak
I ślad ginie po żurawiach w siniejących
mgłach.
W 1926 roku, po wieloletniej tułaczce, Bohdan Łepki powrócił do Krakowa.
Ponownie objął Katedrę Literatury Ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1930 roku wydał, planowany niegdyś
z Orkanem, Zarys literatury ukraińskiej
w języku polskim (Kraków–Warszawa).
Skupiając się przede wszystkim na działalności naukowej i dydaktycznej, rozpoczął także aktywną współpracę z nowo
powstałym Ukraińskim Instytutem Naukowym w Warszawie, Instytutem Badań
Spraw Narodowościowych w Warszawie
oraz z Instytutem dla Badań Wschodu
w Wilnie, a także został senatorem RP
(V kadencji).
Aktywność literacka, publicystyczna oraz naukowa i polityczna Bohdana
Łepkiego przyczyniła się do stworzenia
nowego, pozytywnego wizerunku Ukrainy wśród Polaków, natomiast sam Łepki
przez wszystkie lata swojej obecności
w Krakowie był niezastąpionym rzecznikiem Ukrainy w Polsce.

Olga Kich-Masłej

adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa

CEGIEŁKA NA PANTEON NARODOWY
P

o dwóch latach od powołania Fundacji
Panteon Narodowy dla kontynuacji
w Krakowie idei Panteonu Narodowego
(wolą senatów wszystkich 11 publicznych
uczelni Krakowa), gdy 27 września 2012
otwarto pierwszą część Panteonu, zamiar
stał się faktem. Do zrealizowania całego

zamierzenia jednak
droga jeszcze daleka...
Warto wszak zwrócić
uwagę, że przedsięwzięcie to realizowane jest w części dzięki
społecznemu poparciu

Cegiełka złota o wartości 500 zł, grafika zaprojektowana
przez Jerzego Dmitruka

i zaangażowaniu
osób, firm i instytucji, ale też
Cegiełka srebrna o wartości 50 zł, odbitka litografii ze zbiorów Biblioteki PAU
dzięki publicznej
i PAN w Krakowie z roku 1880 przedstawiająca kościół św. Piotra i Pawła
zbiórce mającej
w naszym mieście silną tradycję
(sypanie kopca Kościuszki, remont
Zamku Królewskiego na Wawelu
w latach 20. XX wieku).
Gdy w styczniu 2011 Fundacja
wyemitowała pierwszą serię cegiełek
o nominałach 5, 50 i 500 złotych,
odzew był niezwykły. Za słowami poparcia przedstawicieli miasta
i województwa, rektorów poszły
ich czyny. Zakupili oni licznie Złote
Cegiełki, zapisując się na kartach
pierwszych darczyńców, a także dając
piękny przykład innym. W październiku 2012 rozpoczęła się sprzedaż
drugiej serii cegiełek oraz edycja tak
zwanych cegiełek VIP, o nominałach
10, 50 i 100 tysięcy złotych, które
adresowane są przede wszystkim do
firm i instytucji, ale oczywiście także
do osób prywatnych.

Materialnym wyrazem cegiełek za
5, 50 i 500 złotych są specjalne grafiki
z imienną dedykacją i kolejnym numerem.
Cegiełki VIP znajdą swoje odbicie w postaci marmurowych tablic, które zawisną
w wejściu do nowego budynku Panteonu
Narodowego, z nazwiskami bądź nazwami
firm-instytucji, darczyńców. Rejestr obu
tych emisji zapisany jest na stronie www.
panteonnarodowy.pl, a po zakończeniu
inwestycji uwieczniony zostanie w specjalnie wydanej publikacji.
Zakup każdej cegiełki, niezależnie od
nominalnej wartości, jest dla nas, organizatorów przedsięwzięcia, wartością ogromną, wyrazem Państwa poparcia w realizacji
tego historycznego i narodowego projektu.
Niech ta idea, mająca przecież swoje
źródła na Uniwersytecie Jagiellońskim,
zarówno współcześnie, jak i w wieku
XIX, gdy tworzono Kryptę Zasłużonych
na Skałce, po raz kolejny znajdzie tu swoje
poparcie.

Marek Wasiak

prezes Fundacji Panteon Narodowy

Cegiełka brązowa o wartości 5 zł, to okazjonalna karta pocztowa,
zaprojektowana przez uczennicę Liceum Plastycznego w Krakowie Annę Rosicką

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu cegiełek można znaleźć na stronie: www.panteonnarodowy.pl
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ŻYCIE WYPEŁNIONE PRACĄ
W stulecie śmierci prof. Augusta Witkowskiego
nym stypendium u Williama Thomsona.
W 1882 roku habilitował się na Politechnice Lwowskiej i otrzymał Katedrę
Fizyki. W roku 1887 został profesorem
zwyczajnym.
Wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Witkowski rozpoczął od
roku akademickiego 1890/1891. Stało
się to wkrótce po tragicznej śmierci
Zygmunta Wróblewskiego, kiedy to
władze Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaproponowały prof. Witkowskiemu
objęcie Katedry Fizyki.
Wykładał zarówno fizykę eksperymentalną, jak i fizykę teoretyczną. Odznaczał

Alicja Rafalska-Lasocha

marcu 2012 roku społeczność
akademicka uroczyście obchodziła
jubileusz powstania jednego z głównych
uniwersyteckich gmachów – Collegium
Witkowskiego. Warto przypomnieć postać
inicjatora budowy tego obiektu – prof. Augusta Witkowskiego, fizyka, obdarzonego
niezwykłą intuicją fizyczną i zdolnością
rozpoznawania znaczenia nowych odkryć,
zwłaszcza że mija właśnie sto lat od jego
śmierci. August Witkowski jako jeden
z pierwszych uczonych właściwie ocenił
doniosłość i znaczenie opublikowanej
w 1905 roku pracy Einsteina na temat
szczególnej teorii względności. Właśnie
z jego osobą łączy się również próba
uzyskania posady na Uniwersytecie Jagiellońskim przez późniejszą dwukrotną
laureatkę Nagrody Nobla - Marię Skłodowską-Curie. W dziejach krakowskiej
wszechnicy był postacią ważną i powszechnie szanowaną.
August Witkowski urodził się w rodzinie urzędniczej 12 października 1854
w miejscowości Brody we wschodniej
Galicji. Studiował na Wydziale Inżynierii
Akademii Technicznej oraz na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie.
Po studiach wyjechał do Berlina, gdzie
współpracował z Gustawem Kirchhoffem,
a następnie przebywał w Anglii na rocz-
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Collegium Witkowskiego

Prof. August Witkowski (1854–1913)

gazów. Tematykę tę kontynuował również
za prof. Zygmuntem Wróblewskim prof.
Witkowski w Zakładzie Fizyki UJ. Zajmował się głównie badaniami rozszerzalności
i własności termodynamicznych gazów.
Ogłosił wiele ważnych
w tej dziedzi nie naukowych publikacji.
W kręgu zainteresowań profesora znalazły
się również problemy
z zakresu fizyki teoretycznej, zwanej także
fizyką matematyczną. Na skutek starań
Witkowskiego w roku
1891 wykłady fizyki
matematycznej objął
w Krakowie przybyły z Warszawy prof.
Władysław Natanson.
Być może podążając
śladami Natansona,
List kondolencyjny wysłany przez Marię Skłodowską-Curie do rektora UJ
absolwentka fizyki
prof. Fryderyka Zolla po śmierci prof. Witkowskiego
i matematyki paryskiej
Sorbony,
Maria
Skłodowska szukała
się talentem krasomówczym, a jego prew
1894
roku
posady
asystentki właśnie
lekcje cieszyły się popularnością nie tylko
u
prof.
Witkowskiego
w
Krakowie. Choć
pośród studentów, lecz również wśród
poglądy
ówczesnej
kadry
profesorskiej,
posiadają cych intelektualne aspiracje
jak
również
panujące
stosunki
społeczkrakowian. Z wielką pasją zajmował się
ne,
nie
sprzyjały
zdobywaniu
wyższego
upowszechnianiem nauki. Swe wykłady
wzbogacał licznymi eksperymentami, co wykształcenia przez dziewczęta, pośród
wzbudzało tym większe zainteresowanie krakowskich uczonych byli profesorowie
popierający dążenia kobiet do kształcenia
słuchaczy.
W problematyce fizyki drugiej połowy na uniwersytetach. Wśród nich był rówXIX wieku dominowała głównie fizyka nież prof. August Witkowski. Wspierali
Archiwum UJ

W

roku próbkami związków radu –
nowo odkrytego pierwiastka
promieniotwórczego.
Gdy kilkanaście lat później
prof. Smoluchowski poinformował Marię o śmierci prof.
Witkowskiego, na adres rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uczona przesłała list z kondolencjami.
Największym osiągnięciem dydaktycznym prof. Witkowskiego było opracowanie
nowoczesnego na owe czasy
podręcznika Zasady fizyki. Był
to trzytomowy podrę cz nik,
którego pierwszy tom, opubliTablica pamiątkowa w V Liceum Ogólnokształcącym
kowany w 1892 roku, wznaw Krakowie
wiano pięciokrotnie, a drugi,
opublikowany w 1908 roku – trzykrotnie. do użytku w klasach wyższych, to w każdym
Ostatni tom ukazał się w 1912 roku i wień- razie jako wzór ułożenia podręcznika,
czył ponaddwudziestoletnią pracę Augusta mającego jednocześnie charakter elemenWitkowskiego nad tym oryginalnym dzie- tarny i ścisły.
Choć osobowość i wiedza prof. Witłem. Maria Skłodowska-Curie podręcznik
ten znała i ceniła. Scharakteryzowała go kowskiego przyciągała do jego pracowni
słowami: może doskonale służyć jeżeli nie zainteresowaną fizyką młodzież, własnej
Alicja Rafalska-Lasocha

go profesorowie: Odo Bujwid, Napoleon
Cybulski, Stanisław Zakrzewski i Henryk
Jordan. Dziewczęta przekroczyły progi
Uniwersytetu dopiero w 1894 roku. Pełnoprawnymi studentkami mogły być od roku
1897, i to tylko na Wydziale Filozoficznym
UJ, na którym prowadzono wówczas również nauki ścisłe.
Chociaż Maria Skłodowska-Curie na
Uniwersytecie z wielu względów pracować nie mogła, dla prof. Augusta Witkowskiego żywiła szacunek, pamięć i szczerą
życzliwość. To właśnie jemu powierzyła
swój referat przysłany do Krakowa na
IX Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich
w 1900 roku. Referat ten został przez prof.
Witkowskiego odczytany w trakcie obrad
Sekcji Chemicznej. W liście do sekretarza
zjazdu, chemika Tadeusza Estreichera, Maria zaś napisała, że przysłane do Krakowa
preparaty radowe przekazuje profesorowi
Witkowskiemu do gabinetu fizycznego [...].
W ten sposób laboratorium prof. Witkowskiego zostało wyjątkowo wyróżnione,
stając się jednym z niewielu laboratoriów
na świecie dysponujących już w 1900
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szkoły, niestety, nie stworzył, a większość jego uczniów podążyła własnymi
drogami.
August Witkowski cieszył się dużym
uznaniem w środowisku naukowym nie
tylko Krakowa. W roku 1892 otrzymał
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w 1901 roku – Uniwersytetu w Glasgow, a w 1912 – Szkoły
Politechnicznej we Lwowie. W 1893
roku został członkiem czynnym Akademii
Umiejętności. W latach 1893–1894 pełnił
funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego, a w latach 1910–1911 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był też, w 1910

roku, odznaczony za wybitne osiągnięcia
Orderem Żelaznej Korony III klasy.
Profesor August Wiktor Witkowski
zmarł 12 stycznia 1913. Pogrzeb odbył
się 24 stycznia. Orszak żałobny wyruszył
z domu żałoby przy ul. Bernardyńskiej 13
na cmentarz Rakowicki o godzinie trzeciej
po południu. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało 25 stycznia o godzinie
10 rano w kościele św. Anny.
W czerwcu 1913 roku Towarzystwo
Przyrodników Polskich im. Kopernika
złożyło hołd swemu byłemu prezesowi
i członkowi honorowemu, organizując
w Collegium Physicum uro czy s tość,

na której obecny był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Fryderyk Zoll
oraz liczne grono uczonych, studentów
i zaproszonych gości. Sylwetkę Witkowskiego nakreślił prof. Władysław Natanson. W pięknej mowie opisał osobowość
swego starszego kolegi, jego umiłowanie
wiedzy i troskę o jej nieustanny rozwój.

Alicja Rafalska-Łasocha

pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej
Wydziału Chemii UJ
W artykule wykorzystano fragmenty przygotowywanej do druku książki „Kontakty Marii Skłodowskiej-Curie ze środowiskiem krakowskim”.

COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO
„NOWY DOM PRAWNIKÓW”
ścisłym centrum Krakowa wznosi się
okazały, dwupiętrowy gmach o nieregularnym obrysie, w kształcie zbliżonym
do litery L. Jego dłuższa część, zwrócona
fasadą do Plant, stoi przy ul. Olszewskiego
pod numerem drugim. Druga część, wyraźnie krótsza i pozbawiona wejścia, ma front
od ul. Jagiellońskiej. Współczesne Collegium Wróblewskiego – siedziba Wydziału
Prawa UJ – to założenie architektoniczne,
które składa się z dwu zrośniętych z sobą
niejednorodnych budowli o nieregularnym
kształcie, z jednym zewnętrznym i dwoma
wewnętrznymi dziedzińcami. Mocno zróżnicowany jest także rozkład korytarzy i sal
wewnątrz budynku. Fakt ten potwierdzają
stosowne wpisy do rejestru zabytków. Część
od strony ul. Jagiellońskiej, nosząca jednak
obecnie adres ul. Gołębia 20, trafiła tam
w roku 1966 (nr rej. A-313). Druga, ta od
ul. Olszewskiego 2, została zapisana w roku
1968 (nr rej. A-312).
Pierwsze lata, a raczej wieki, dziejów
Collegium to historia poszczególnych
budynków wznoszonych w różnym czasie
na tym miejscu, położonym w bliskości
murów miejskich i Bramy Wiślnej, oraz
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Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2

funkcji, jakie one pełniły. Początków zabudowy tego obszaru trzeba poszukiwać, jak
czynią to archeolodzy, jeszcze w czasach
przedlokacyjnych – sięgają one bowiem
epoki wczesnośredniowiecznej. Najstarszą
pozostałością jest, między innymi, cmentarzysko szkieletowe. Dalsza faza rozwoju
zabudowy na tym terenie przypada już na

okres po lokacji miasta w 1257 roku, kiedy
to wytyczono regularny plan średniowiecznego Krakowa. Następny etap zabudowy
tego obszaru to dzieje mieszczańskich, zapewne drewnianych, posesji, wznoszonych
na skraju powstającego miasta niedługo po
lokacyjnej regulacji jego przestrzeni. Na lokacyjnym planie Krakowa obszar ten został

Fot. Karol Olszewski

wyodrębniony jako blok 31. Podzielony
na regularne działki, stopniowo zapełnił
się czternastoma obiektami budowlanymi.
Towarzyszyło temu równolegle wznoszenie
murów miejskich wraz z basztami i bramami, w tym przypadku była to właśnie
Brama Wiślna.
Początków akademickich rysów tego
stopniowo wznoszonego kwartału miasta
wolno upatrywać w pojawianiu się w jego
granicach obiektów użytkowanych przez
ówczesne Studium Generale (Akademię
Krakowską), a ściślej przez jego żaków.
Były to trzy bursy zbudowane w bliskości
pierwszego budynku odnowionej Akademii – Collegium Maius. Najstarsza z nich,
Bursa Pauperorum (Ubogich), wzniesiona
została wkrótce po nowej erekcji Uniwersytetu, bo już w 1409 roku. Przed rokiem
1447 istniała już sąsiadująca z nią Bursa
Filozofów. I wreszcie trzecia to Bursa Jerozolimska (Jeruzalem), zbudowana w latach
1453–1456 w narożniku ulic Gołębiej i Jagiellońskiej, naprzeciw Collegium Minus.
Oprócz nich w tym kwartale znajdowały się
cztery działki, na których posadowione były
domy i kamienice od strony ul. Wiślnej,
oraz dziewięć działek przy ul. Gołębiej,
a wreszcie od strony ul. Jagiellońskiej
wytyczona była tylko jedna działka, na
której wznosiła się wspomniana już Bursa
Jerozolimska. Tak wyglądała ukształtowana
w XVI wieku topografia tego kwartału, na
którym wyrosło z czasem interesujące nas
Collegium Wróblewskiego.
Poważne przekształcenia urbanistyczne
szczególnie ważne dla losów Collegium
nastąpiły w pierwszej połowie XVII stulecia. Pojawiły się tu dwie nowe bursy:
Starnigielska i Siciniana, oraz klasztor
sióstr norbertanek ze Zwierzyńca, nazywany potocznie klasztorkiem „U Wiślnej
Bramy”. Była to zwrócona frontem do
murów miejskich budowla w kształcie
wydłużonego prostokąta, z wewnętrznym
wirydarzem pośrodku oraz gospodarczym
podworcem za częścią północną. Składała
się z jednopiętrowej części środkowej oraz
dwupiętrowych skrzydeł: wschodniego
przy kościele św. Norberta i w części zachodniej od ul. Jagiellońskiej. Zawierała
53 niewielkie izby (cele) przeznaczone
dla mniszek. Największe i najbardziej
okazałe pomieszczenie to umieszczona na
parterze sześciookienna sala ze stiukowym
plafonem i zachowaną w jego zwieńczeniu
datą jej ukończenia (1641). Był to klasztorny refektarz. W XVIII wieku pojawiło
się tu również, utworzone przez biskupa

Pracownia prof. Karola Olszewskiego na I piętrze budynku chemii UJ przy ul. Jagiellońskiej 22
(obecnie ul. Olszewskiego 2) w latach 1895–1897

krakowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego, Seminarium Biskupio-Akademickie,
działające pod opieką Uniwersytetu. Po
zajęciu Krakowa przez Austriaków siostry
zostały wysiedlone z powrotem na Zwierzyniec. Budynek dawnego klasztoru stał
się na kilkadziesiąt lat siedzibą Drukarni
Akademickiej, zaś budynek seminarium
został przekształcony na koszary.
W okresie zaborów (1795–1918), z racji
zmiennych losów politycznych miasta, nie
przesuwając ani na milimetr swych fundamentów, obiekty, które weszły następnie
w skład Collegium Wróblewskiego, znajdowały się kolejno w granicach Cesarstwa
Austriackiego, Księstwa Warszawskiego,
Rzeczpospolitej Krakowskiej, znowu
Cesarstwa Austriackiego, autonomicznej
Galicji jako kraju koronnego monarchii austrowęgierskiej, by wreszcie na koniec znaleźć się w odrodzonym państwie polskim.
W czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej
na obszarze przyszłego Collegium Wróblewskiego funkcjonował z powodzeniem
cały kompleks placówek edukacyjnych
różnego szczebla i typu, w którym jednoczyły się organizacyjnie trzy instytucje
akademickie: Instytut Techniczny, Drukarnia Akademicka i Szkoła Malarska.
Wyraźną cezurą w jego dziejach stał się
wielki pożar Krakowa w lipcu 1850 roku.
Szalejący dwie doby ogień strawił wówczas
sporą część miasta. Losu tego nie uniknęły
także obiekty Instytutu oraz Drukarni. Prace
nad rekonstrukcją poważnie uszkodzonego
Instytutu Technicznego rozpoczęto od
wyburzenia jego dotychczasowej siedziby
w mocno zrujnowanej zachodniej oficynie
dawnego Seminarium Akademickiego.
W jej miejsce wzniesiono nowy, okazały,
jednotraktowy, dwupiętrowy i znacznie
głębszy niż poprzednio budynek, z trzema

pomieszczeniami na każdej kondygnacji.
Od strony dziedzińca wyposażony był
w krużganki. Po ukończeniu prac stylistyka
tej nowo wzniesionej siedziby Instytutu
Technicznego stała się wyznacznikiem
stylu, w jakim dokonywano kolejnych
prac budowlanych w przyszłym Collegium Wróblewskiego. Autorem projektu
był „budowniczy akademicki” Tomasz
Majewski. Natomiast sąsiadujący budynek
Drukarni Akademickiej tylko prowizorycznie zabezpieczono dachem z desek i przez
następne dwadzieścia lat dyskutowano nad
kolejnymi wersjami planu jego przebudowy. Upływ czasu i warunki atmosferyczne
powodowały jego postępującą z roku na rok
degradację. Mieszcząca się w tym samym
budynku Szkoła Malarska (obecna ASP)
dysponowała na drugim piętrze w lewym
skrzydle siedmioma salami od strony Plant.
Jej wychowankami byli wybitni artyści, jak
Jan Matejko, Artur Grottger, Aleksander
Kotsis. Na krótko użytkownikiem gmachu
stał się także, utworzony na początku lat 80.
XIX wieku, pierwszy na ziemiach polskich
gabinet, niebawem katedra, historii sztuki,
zorganizowany w 1882 roku przez Mariana
Sokołowskiego (1836–1911). W 1870 roku
gmach przy ul. Jagiellońskiej 22, od tej
bowiem strony znajdowało się wówczas
główne wejście, przeszedł ostatecznie na
własność Uniwersytetu. W jego części
została umieszczona nowa placówka –
Katedra Chemii, występująca też niekiedy
pod nazwą Zakładu Chemicznego. Chemicy korzystali z tego obiektu przez ponad
80 lat, jak dotąd – najdłużej. Byli jego
przedostatnimi uniwersyteckimi użytkownikami. Ich obecność wpłynęła również na
nazwę obiektu. Było to odtąd Collegium
Chemicum, a następnie Collegium Olszewskiego.
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Sala wykładowa w budynku Instytutu Chemicznego przy ul. Olszewskiego 2; 1925

Trwające dłuższy czas, najintensywniej
w latach 1870–1871, prace budowlane
i adaptacyjne pomieszczeń dla Katedry
Chemii ostatecznie przyjęły postać gruntownej przebudowy gmachu poprzedzonej
wyburzeniem jego znacznej części. Na jej
miejscu wzniesiono nowy – dwupiętrowy
i trójskrzydłowy – gmach z otwartym na
stronę południową, tj. Plant, dziedzińcem.
Do każdego ze skrzydeł wiodła teraz osobna nowa klatka schodowa. Uzyskał on też
nową elewację nawiązującą do późnego
klasycyzmu. W obrębie tak przebudowanego obiektu zachowały się wszakże mury
piwnic i fundamenty zachodniego, północnego i wschodniego skrzydła klasztoru.
Autorem ogólnej koncepcji przebudowy
obiektu był wiedeński architekt Hermann
Bergmann, zaś odpowiedzialnym za
przygotowanie szczegółowego projektu
oraz jego realizację został, cieszący się
dobrą opinią w ówczesnym Krakowie,
budowniczy Leopold Tlachna. W trakcie
przebudowy gmachu dokonano również
jego gruntownej modernizacji, aby zapewnić chemikom jak najlepsze warunki do
funkcjonowania. Zainstalowano wodociąg
i kanalizację, urządzono i wyposażono
nowoczesne jak na owe czasy laboratoria.
Całość tych trwających kilka lat prac nadała
interesującemu nas obiektowi kształt architektoniczny zbliżony do współczesnego.
Chemicy zadomowili się w nim na dobre dopiero w 1873 roku, po wyprowadzce
Szkoły Malarskiej. Zajęli wówczas parter
oraz pomieszczenia na I piętrze. Na dole
mieli do dyspozycji osiem sal przeznaczonych na pracownie dla studentów oraz dwu
asystentów. Na pierwszym piętrze znajdowała się duża sala wykładowa, pracownia
profesora oraz jego mieszkanie, a ponadto
jeszcze sala oddana z czasem na potrzeby
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drugiego profesora, specjalisty w zakresie
chemii analitycznej. Wyróżniającą się
w gronie nowych lokatorów i użytkowników obiektu postacią był bez wątpienia prof.
Karol Olszewski (1846–1915). Zainteresowania naukowe skierowały go ku raczkującej wówczas kriogenice. Wielkim osiągnięciem na tym polu były prace doświadczalne nad skraplaniem gazów, w których
jego partnerem był do swej przedwczesnej
i tragicznej śmierci inny profesor UJ: fizyk
Zygmunt Wróblewski (1845–1888). Kolejnym obszarem doświadczeń Olszewskiego
prowadzonych w Zakładzie Chemicznym
UJ mieszczącym się w obecnym budynku
Collegium Wróblewskiego stały się promienie X. Już w pierwszych dniach lutego 1896
roku opracowana przezeń metoda została
po raz pierwszy zastosowana jako sposób
diagnostyki lekarskiej.
A oto jak na początku XX wieku
prezentowało się Collegium Chemicum:
z ulicy Jagiellońskiej 22 wchodziło się do
sieni o wymiarach 4 na 6 metrów. Zwracał
uwagę umieszczony na wprost drzwi wejściowych duży dzwonowy gazometr. Obok
znajdowała się stale czynna destylarka
gazowa. Drzwi po lewej stronie od wejścia
prowadziły do hali maszyn. Na przeciwległej ścianie były schody na I piętro, gdzie
znajdowała się sala wykładowa, pracownia
profesora i jego mieszkanie. W sieni po
prawej stronie były drzwi prowadzące do
dużej (około 150 metrów kwadratowych)
sklepionej sali (refektarza). Tam mieściła
się pracownia jakościowa. Stały w niej
czteroosobowe stoliki do ćwiczeń. Mogło
przy nich pracować równocześnie 44 studentów niższego kursu. Ścianę przeciwległą
do okien zajmowały digestoria. Był tam
również stół do obróbki szkła z dmuchawą
i miechem używany do produkcji labora-

toryjnych naczyń. Naprzeciw pracowni
jakościowej było wejście do sporej, liczącej około 60 metrów kwadratowych, sali,
gdzie prowadzone były ćwiczenia z analizy
ilościowej w ramach kursu wyższego.
Systematyczne zajęcia z chemii odbywali
tu nie tylko chemicy, ale również rolnicy,
farmaceuci, okazjonalnie fizycy. Przylegał
do tej sali pokój wagowy oraz podręczna
biblioteka, za nimi mieściła się pracownia
asystentów. Z drugiej strony stykała się
ona z magazynem szkła laboratoryjnego
i odczynników. Po wybuchu „wielkiej
wojny” budynek został zajęty przez wojsko, a następnie umieszczono w nim biura
Naczelnego Komitetu Narodowego. Kiedy
wojna wreszcie dobiegła końca, ślady
obecności wojska i urzędów wymagały
pilnego zatarcia.
Prace remontowe i budowlane zostały
zainicjowane już w 1919 roku, a więc
pierwszym roku istnienia Drugiej Rzeczpospolitej. Trwający blisko sześć lat remont
był istotnie poważny i zmienił wewnętrzną
strukturę budynku. W trakcie kolejnej już
przebudowy zlikwidowano bowiem obie
boczne klatki schodowe, będące śladem
poprzedniej modernizacji sprzed pół wieku.
Pozostała jedynie środkowa, poszerzona
i usytuowana obecnie w aneksie północnowschodnim, według projektu Kazimierza Wyczyńskiego. Ponadto wyburzono
niektóre ściany działowe, zmieniono także
układ komunikacyjny wewnątrz gmachu.
Przemodelowana została wreszcie południowa elewacja obiektu, zyskując przy
tej okazji widoczny i dziś reprezentacyjny
charakter. Wszystko to nie rozwiązywało
jednak coraz bardziej dającej się we znaki
ciasnoty, utrudniającej działalność dydaktyczną. A tymczasem w budynku tym
znalazła także schronienie Katedra Historii
i Teorii Muzyki prof. Zdzisława Jachimeckiego, odbywał tam również swoje próby
Chór Akademicki. W okresie międzywojennym czołową postacią uniwersyteckiej
chemii, a zarazem gospodarzem Kolegium
był uczeń i następca Olszewskiego prof.
Tadeusz Estreicher (1871–1952) – wybitny uczony i nauczyciel akademicki, ale
też ważna postać w życiu Uniwersytetu
i miasta.
Po wybuchu wojny gmach Collegium
Chemicum na pewien czas niemal całkowicie opustoszał. Profesorowie Tadeusz Estreicher oraz Karol Dziewoński, zwabieni do
Collegium Novum, zostali w ramach Sonderaktion Krakau uwięzieni przez Niemców
i wywiezieni do obozu koncentracyjnego

w Sachsenhausen. Dopiero w 1941 roku
w budynku została umieszczona Staatliche
Fachschule für Chemotechnik. Była to
niemiecka średnia szkoła zawodowa, ale
jej dyrektorem został Polak, dr Marian Jalewski, a w gronie nauczającym znalazło się
sporo wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większość z nich uczestniczyła
równocześnie w tajnym nauczaniu, dla którego praca w tej szkole była dobrym przykryciem. Stwarzała też pewne możliwości
techniczne i materiałowe, na przykład
w formie dostępu do dobrze zaopatrzonej
fachowej biblioteki czy magazynu odczynników. Ponadto w szkole mieściły się tajna
podchorążówka i redakcje konspiracyjnych
gazetek. Przy zakonspirowanym aparacie
radiowym na strychu Uczelni utrzymywali
stały nasłuch Londynu woźni Czesław Majewski i Władysław Jędrys. A w gabinecie
dyrektora Jalewskiego prawie codziennie
o godzinie 12 odbywały się odprawy dla
wtajemniczonych z relacjami najnowszych
wiadomości z frontów i z kraju. Nie zabrakło również skrytek na broń, granaty, świece dymne i nawet mapy dyslokacji wojsk
niemieckich. Po uwolnieniu Krakowa spod
niemieckiej okupacji oba zakłady chemii
wznowiły działalność naukową i dydaktyczną już w marcu 1945 roku.
Kiedy jednak w 1951 roku uniwersyteccy chemicy uzyskali nową siedzibę przy
ul. Krupniczej, gmach, noszący teraz nazwę
Collegium Olszewskiego, zajęli prawnicy.
Stał się on odtąd ich główną, acz nie jedyną
siedzibą – „nowym domem prawników”.
Był to okres w pełni rozwiniętego stalinizmu, Uniwersytet, a więc także wydział
prawa, znajdował się pod nieustającą presją,
której celem było kontrolowanie czystości
ideologicznej w pracach badawczych
i przestrzeganie jej w procesie dydaktycznym. Szczęśliwie, poczynając od „odwilży”
w październiku 1956 roku, można było
stopniowo wracać także do bardziej tradycyjnego, klasycznego uprawiania dyscyplin
prawniczych. Reaktywowano wówczas
mające siedzibę w Collegium wielce zasłużone Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów
Prawa UJ. Decyzją Senatu w stulecie
urodzin wybitnego prawnika, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego i senatora
Drugiej Rzeczpospolitej Stanisława Wróblewskiego (1868–1938) gmach otrzymał
jego imię. Położenie w ścisłym centrum
Krakowa, przy Plantach, na trasie biegnącej
od Wawelu na Rynek sprawiło, że ówcześni
lokatorzy gmachu, przelotni jak studenci
oraz trwalej osadzeni ich nauczyciele akaPomieszczenie skraplarki powietrza
w budynku Instytutu Chemicznego UJ;
1938

demiccy, byli świadkami, a często również
uczestnikami ważnych dla kraju i miasta
wydarzeń rozgrywających się w pobliżu.
Najpierw była to największa w Krakowie
manifestacja studencka w marcu 1968 roku.
Jedenaście lat później udekorowany gmach
był świadkiem rzeki pielgrzymów podążających w czerwcu 1979 roku na krakowskie
Błonia na spotkanie z Janem Pawłem II
i rzesz krakowian, które wówczas i w trakcie kolejnych pielgrzymek gromadziły
się pod nieodległym Domem Biskupów
Krakowskich (słynna Franciszkańska 3), na
trasach przejazdów na lotnisko, w drodze
do katedry wawelskiej i innych. W czasach
stanu wojennego tamtędy podążali lub
też przeciwnie – rozbiegali się uczestnicy
rozpędzanych brutalnie przez siły porządkowe solidarnościowych demonstracji
3 maja czy 11 listopada. Narodziny NSZZ
„Solidarność” w sierpniu 1980 roku odbiły
się głośnym echem w murach Collegium
Wróblewskiego.
Jego lokatorzy znaleźli się w gronie
założycieli uniwersyteckiej „Solidarności”,
a później w jej Komisji Zakładowej, by
wreszcie, jak prof. Andrzej Kopf, zasiąść
w nowych, pochodzących z wolnych wyborów, władzach rektorskich uczelni wyłonionych wiosną 1981 roku. Lata 1980–1981
to także czas dużej aktywności studentów,
dążących, między innymi, do zarejestrowania niezależnej organizacji. Pierwszym
przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie został
student II roku prawa Jan Maria Rokita.
Rozbudzona wraz z narodzinami „Solidarności” aktywność prawników, z niemałym
udziałem lokatorów budynku przy ul. Olszewskiego 2, już niebawem zaowocowała
powołaniem do życia w Krakowie Centrum
Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, z prof. Stefanem Grzybowskim na
czele. Intensywna i twórcza praca tej niezależnej od władz instytucji została tylko

chwilowo przerwana po wprowadzeniu
stanu wojennego. W dramatycznym momencie 13 grudnia 1981 głośnym echem
odbiło się stanowisko uniwersyteckich
prawników – kwestionujących legalność
tej operacji w świetle ówczesnego, peerelowskiego prawa.
Uniwersytet Jagielloński ma w swej
długiej historii dwie najważniejsze daty:
założenia i odnowienia, podobną prawidłowość można odnieść także do dziejów
Collegium Wróblewskiego. Budynek ten,
odkąd stał się siedzibą prawników, bywał
kilkakrotnie, zwłaszcza w razie większych
czy mniejszych awarii, remontowany,
wykonywano w nim okresowe przeglądy
instalacji, podlegał też niewielkim pracom
adaptacyjnym. Jednak stan obiektu pogarszał
się z roku na rok i drobne naprawy nie były
w stanie zapobiec nadciągającej katastrofie
budowlanej. Już w trakcie rozpoczętego
generalnego remontu, zainicjowanego przez
dziekana Wydziału Prawa prof. Tadeusza
Wosia, doszło do dwukrotnego zalania magazynu Biblioteki Prawniczej, mieszczącej
się piwnicach Collegium. Roboty budowlane, prowadzone w latach 1987–1993, objęły
całość obiektu, od piwnic aż po stropy, które
zresztą fragmentarycznie zostały podniesione i wzmocnione, a także dziedziniec. Kolejny etap modernizacji budynku rozpoczął się
w roku 2003 i trwał dwa lata. Efekty wszyscy
zaiteresowani mogli poznać 30 listopada
2005. Wówczas to oddana została do użytku
wzniesiona na dziedzińcu przestronna
czytelnia dla studentów. W wyniku dalszych prac na parterze gmachu pojawiło
się pięć nowych sal dydaktycznych,
mogących pomieścić od 30 do 50 osób.
Przebudowana i odnowiona została również
najbardziej zabytkowa część gmachu –
mieszcząca dawny klasztorny refektarz.
Gmach uzyskał drugą (obok istniejącej już
wewnątrz budynku) przeszkloną klatkę
schodową oraz, również przeszklony, szyb
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windowy, co bardzo usprawniło system
komunikacji wewnętrznej. Wreszcie zagospodarowane zostało także, uprzednio
podniesione, poddasze gmachu, w którym
znalazło się 10 pokoi dla pracowników
oraz trzy sale ćwiczeniowe. Przeniesienie
ostatniej części magazynów bibliotecznych
z parteru do zmodernizowanych piwnic,
a także zmiana usytuowania portierni
przyniosły w efekcie dalsze zwiększenie
jego przestrzeni dla działalności akademickiej. Zmodernizowano także ciągi
komunikacyjne, węzły sanitarne, pojawiły
się nowe pomieszczenia socjalne. Cały
budynek stał się równocześnie przyjazny
dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki tym udanym realizacjom powierzchnia użytkowa gmachu Collegium
Wróblewskiego zwiększyła się łącznie o 2144
metry kwadratowe. Pozwala to na znacznie lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału Prawa.
Trzeba również podkreślić, że nowoczesne
rozwiązania architektoniczne zostały dobrze
zharmonizowane ze stylistką zabytkowego
gmachu. Przykładem tego są odrestaurowane z dużym pietyzmem pomieszczenia
piwniczne znajdujące się pod kolegium, przy
zachowaniu ich pierwotnej architektonicznej
stylistyki. W efekcie bez porzucania dotychczasowego miejsca i szukania nowej siedziby
w innej części miasta potrzeby lokalowe

Wydziału Prawa zostały w znacznym stopniu zaspokojone. Jednak nie koniec na tym.
Ciąg dalszy prac, acz już nie w tak dużej
skali, nastąpił niemal natychmiast, bo wiosną
2006 roku, i trwał następne dwa lata. Jego
celem było tym razem uzyskanie dwu sal
na 80 osób umieszczonych nad obecną salą
amfiteatralną od strony Collegium Novum.
Osiągnięto to po nadbudowie tego fragmentu
gmachu do poziomu sąsiedniego „Gołębnika” oraz dokończeniu remontu piwnic. Po
tych wszystkich operacjach powierzchnia
użytkowa budynku wynosi obecnie 3310
metrów kwadratowych. Całość prac zakończonych w 2008 roku zwieńczyło wykonanie
w formie remontu konserwatorskiego nowej
zewnętrznej elewacji budynku od strony
Plant, łącznie ze stylowym ogrodzeniem.
Obecnie Collegium Wróblewskiego jest
w całości wykorzystane do celów dydaktycznych. Inne ważne funkcje, jak, na przykład,
posiedzenia Rady Wydziału, konferencje
naukowe, uroczyste promocje, odbywają się
w Collegium Novum, gdzie znajduje się siedziba władz, lub w Collegium Maius. Rosnące potrzeby lokalowe narzuciły konieczność
budowy nowego obiektu dydaktycznego
na około tysiąc osób, szczęśliwie niezbyt
daleko, bo przy ul. Krupniczej.

Tomasz Gąsowski

kierownik Zakładu Historii Polski Nowoczesnej
Instytutu Historii UJ

600-LECIE INAUGURACJI STUDIÓW
ANDRZEJA Z BUKU
W

dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2012, po mszy św. w intencji ojczyzny oraz żywych i zmarłych
studentów i profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w podpoznańskim Buku
odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci
rektora Andrzeja z Buku (ok. 1397–1439).
Pomysł przypomnienia postaci doktora świętej teologii zrodził się w 2011
roku. Był efektem prowadzonych prac
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archeologicznych związanych z budową
sieci kanalizacyjnej w starej części miasta
Buk, funkcjonującej do dziś w ramach
układu urbanistycznego z XIII wieku.
Natrafiono wówczas na artefakty, spośród których najbardziej spektakularne
to pozostałości muru obronnego biskupa
Jana Lubrańskiego, system drewnianych
rur wodociągowych wraz z przyłączem
z początków XVI wieku, miecz rycerski

z okresu wojen krzyżackich, a także ruiny
piwnic pałacu biskupów poznańskich.
W jednym z wykopów, gdzie według
podań znajdowała się szkoła parafialna,
odnaleziono zespół cegieł gotyckich.
Chociaż nie można w sposób kategoryczny rozstrzygnąć, czy stanowiły one część
zaginionej budowli, był to wystarczający
powód do odświeżenia historycznych
wiadomości o bukowskiej szkole.

Miasto Buk już w 1257 roku zostało
przekazane przez księcia Przemysła I
kościołowi katedralnemu w Poznaniu
i szybko stało się siedzibą klucza dóbr
biskupich. Wzrost gospodarczego znaczenia miasta wiązał się również z rozwojem tutejszej szkoły. Prawdopodobnie
jej początki sięgają już XIII wieku.
W stosunkowo krótkim czasie musiała
ona osiągnąć wysoki poziom nauczania,
skoro już w XIV wieku na Uniwersytecie
Praskim pojawiły się pierwsze wpisy studentów pochodzących z Buku. W okresie
od 1406 do 1481 roku na Uniwersytecie
Krakowskim studiowało szesnastu bukowian. Wśród nich pojawia się „Andreas
de Buk”, który studia rozpoczął w roku
1412, a zatem kończący się 2012 rok
jest 600. rocznicą inauguracji studiów
przyszłego rektora.
Idea upamiętnienia tego wydarzenia
ostatecznie dojrzała w trakcie sierpniowej pielgrzymki parafialnej na Wawel po
odbiór relikwii św. Stanisława – patrona
parafii i miasta Buk. Korzystając z pobytu w Krakowie, pielgrzymi zawitali
do Collegium Maius, gdzie, ku swojemu
rozczarowaniu, odkryli, że nie zachowała
się żadna widoczna materialna pamiątka
po rektorze Andrzeju. Fakt ten stał się
bezpośrednim powodem do podjęcia
decyzji o godnym uczczeniu ucznia
szkoły parafialnej i zacnego syna miasta.
W tej sprawie szybko osiągnięto lokalne
porozumienie parafii św. Stanisława oraz
władz miasta Buk. Ustalono, że postać
rektora Uniwersytetu Krakowskiego zostanie wyróżniona tablicą okolicznościową w ogrodzie pamięci przy bukowskiej

Burmistrz Buku Stanisław Filipiak i proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Szczepaniak odsłaniają tablicę
ku czci rektora Andrzeja z Buku

farze. Wydarzenie to objął swoim honorowym patronatem rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.
Równolegle z pracami związanymi z wykonaniem i posadowieniem granitowej
tablicy rozpoczęła się szeroka akcja informacyjna skierowana do mieszkańców
Buku. W lokalnej prasie pojawiły się
artykuły przybliżające postać rektora. Do
miasta trafiły cyfrowe kopie ocalałych
rękopisów przypisywanych Andrzejowi
z Buku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Jasnej Góry, które
zostały wystawione na widok publiczny
w kościele parafialnym oraz w bibliotece
publicznej. W ręce parafian przekazano
kilkaset sztuk ulotek z życiorysem rektora
Andrzeja i zaproszeniem na okolicznościowy wykład prof. Krzysztofa Stopki,
dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Andrzej z Buku a Uniwersytet
Krakowski w latach 1412–1439. Zapowiadane także na antenie poznańskiego
Radia Merkury wydarzenie odbyło się
22 listopada w czytelni Biblioteki Publicznej w Buku. Przy wypełnionej po
brzegi sali prof. Stopka przybliżył zgromadzonym najstarszą historię Uniwersytetu oraz wszystkie dostępne informacje
o Andrzeju z Buku, jakie można odczytać
z dokumentów uczelni. Niewątpliwą
gratką stała się prezentacja jedynej oryginalnej pieczęci rektora. W podziękowaniu
za wykład i trudy podróży do Wielkopolski burmistrz Buku Stanisław Filipiak
przekazał prof. Krzysztofowi Stopce
statuetkę Junka z Buku oraz wizerunek
bukowskiego ratusza.

Hubert Wejmann

REKTOR Z BUKU
Wielkopolska koneksja Uniwersytetu Krakowskiego
Nazywali go na Uniwersytecie po prostu Bukiem, bo taka była maniera mówienia o profesorach w dobie, gdy nazwiska
jeszcze nie istniały. Ludzie posługiwali
się imionami z dodatkami, które pozwalały na bliższą identyfikację ich nosicieli.
Najczęściej były to zwykłe patronimika,
a nieraz zdarzały się i brzydkie przezwiska.
Szlachetniejsze formy tworzono od miejscowości, z której dana osoba pochodziła.

A profesor i rektor Andrzej pochodził
z Buku, małego biskupiego miasta pod
Poznaniem.
Studia w Krakowie rozpoczął w 1412
roku, wpisując się do metryki uniwersyteckiej wraz z sześcioma innymi studentami
z Wielkopolski. Był drugim w krótkiej
jeszcze wtedy historii naszej uczelni przybyszem z miasta Buk – bukowianinem.
Słuchał wykładów wybitnych krakow-

Tablica upamiętniająca Andrzeja z Buku, rektora
Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1430/1431
i 1435/1436
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Pieczęć przywieszona do dokumentu z 1432 roku, w którym Andrzej z Buku, magister sztuk wyzwolonych
i bakałarz teologii aprobuje porozumienie dotyczące kościoła św. Wojciecha w Krakowie jako konserwator praw i przywilejów Uniwersytetu delegowany przez opata cystersów w Mogile; Archiwum UJ, dyplom
pergaminowy nr 80

skich znawców matematyki, astronomii,
filozofii i teologii. Zgłębiając te nauki,
piął się po szczeblach hierarchii uniwersyteckiej: w roku 1416 został bakałarzem,
w 1419 – magistrem sztuk wyzwolonych,
na koniec w 1436 – mistrzem teologii.
Musiał się cieszyć zaufaniem i prestiżem
w społeczności uniwersyteckiej, bo obarczono go ważnymi funkcjami. Przy czym
warto wiedzieć, że starsi profesorowie
chętnie spychali tego rodzaju zaszczyty,
związane z biurokratycznym mozołem,
na młodszych, a chętnych kolegów. „Buk”
dwukrotnie był obierany dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych (1423/1424,
1425/1426) i też dwukrotnie rektorem
uniwersytetu (1430/1431, 1435/1436).
Odmiennie niż za naszych dni kadencje na
tych urzędach były wówczas zaledwie semestralne i trzeba było się bardzo spieszyć,
aby coś w ich trakcie zdziałać. Natomiast
honor był większy niż dziś, bo gdy student
spotykał na swej drodze rektora, musiał
zdjąć czapkę i z szacunkiem przyklęknąć.
Przynajmniej od roku 1423 Andrzej
z Buku mieszkał w Kolegium Królewskim
(późniejszym Collegium Maius), wraz
z innymi członkami wspólnoty profesorskiej. Angażowano go w różne sprawy
organizacyjne i bytowe uczelni. Z ramienia opata klasztoru cystersów w Mogile,
jednego z „konserwatorów”, to jest obrońców praw i przywilejów Uniwersytetu,
sprawował funkcję delegata (conservator
subdelegatus), rozsądzając spory i wydając wyroki (1432, 1433, 1439). Pod jednym
z nich zachowała się jego pieczęć.
Uczestniczył też w wielu ważnych
wydarzeniach Polski i Krakowa. Najgłośniejszym z nich była wielka, kilkudniowa
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debata o prawdach wiary chrześcijańskiej,
stoczona w roku 1431 pomiędzy katolickimi teologami i czeskimi husytami na dworze króla Władysława Jagiełły, w wielkiej
sali zamku wawelskiego. Odbywała się
po łacinie, a każdą jej część tłumaczono
na język polski dla króla i publiczności,
która się jej pilnie przysłuchiwała. Spór
katolicko-husycki był najważniejszą kontrowersją ideową tamtej doby w Europie
Środkowej. Kronikarz Jan Długosz relacjonujący to wydarzenie nie wzmiankuje
wprawdzie rektora Andrzeja wśród uczestników dysputy, jednakże z racji pełnionej
funkcji musiał być on jej organizatorem.
Kronikarz pomyłkowo wymienił na jego
miejscu Stanisława ze Skarbimierza, który wówczas już nie żył. Niedługo potem
Andrzej z Buku wraz z innymi magistrami
brał udział w dokupieniu do majątku uniwersyteckiego kolejnej części wsi Boszczyn, z której dochody szły na wspólny
stół w Kolegium Królewskim. Jako rektor
przyjmował też wizyty dostojnych gości,
między innymi królowej Sońki, ostatniej
małżonki Władysława Jagiełły, Rusinki
z księstwa holszańskiego, matki królów
Władysława Warneńczyka i Kazimierza
Jagiellończyka, która wpisała się do Uniwersytetu, by mieć udział w modlitwach
i innych dobrach. Złożyła przy tym zapewne jakiś dar, skoro w metryce uniwersyteckiej nazwano ją szczególną dobrodziejką
(benefactrix singularissima).
Andrzej z Buku był kapłanem, podobnie jak wszyscy profesorowie teologii. Pełnił też funkcję kościelną, co
było normą, gdy chodzi o dostojników
uniwersyteckich, i stanowiło rodzaj ich
uposażenia materialnego, gdyż łączyło

się z dochodami z majątku kościelnego
(beneficium). Król Władysław Jagiełło po
odnowieniu krakowskiej uczelni obiecał
jej kanonikaty przy kolegiacie św. Floriana w Krakowie. Jedno z tych beneficjów
zwolniło się dopiero w 1427 roku i Andrzej
z Buku stał się rok potem pierwszym
z nadania Uniwersytetu prałatem-kustoszem w kapitule kolegiackiej. Jednak
biskup krakowski uznał dotychczasowe
uposażenie tej godności za zbyt duże jak
na potrzeby jednego skromnego profesora
i postanowił podzielić je pomiędzy dwóch.
Zrodziło to chyba kwasy w środowisku.
Andrzej z Buku przy najbliższej okazji
wystąpił wraz z innymi profesorami przeciwko temu koledze, który dostał drugą
część dochodów kanonickich, Mikołajowi
z Kozłowa. Gdy kilka lat potem Mikołaj
został przez rektora Tomasza ze Strzępina
(Strzempińskiego) samowolnie wyznaczony kanonikiem wawelskim, w mieszkaniu
Andrzeja z Buku odbyło się zebranie
profesorskie, na którym podjęto decyzję
o odwołaniu się w tej sprawie do papieża.
Stwierdzono bowiem, że rektor, wyznaczając na kanonię profesora bez pytania
o zgodę pozostałych mistrzów, naruszył
zasady samorządności uczelni. Dzięki
temu uważa się Andrzeja za obrońcę
autonomii profesorskiej, ponieważ rzecz
dotyczyła zasady obsadzania stanowisk
kościelnych oddanych do dyspozycji
Uniwersytetu. Epizod ten trafił na karty
literatury pięknej. Zużytkowała go Aniela
Gruszecka, prywatnie małżonka XX-wiecznego prof. Kazimierza Nitscha,
w swej Powieści o kronice Galla: owe
lata. Być może formą zadośćuczynienia
dla Andrzeja z Buku za ubytek w dochodach była prośba o kustodię w katedrze
gnieźnieńskiej lub kantorię w katedrze
krakowskiej dla niego, złożona do papieża przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, w pierwszych
miesiącach 1435 roku. Oba beneficja
wakowały po wyborze Wincentego Kota
na arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jednakże ostatecznie do nominacji chyba
nie doszło.
Bliskie było Andrzejowi z Buku praktyczne duszpasterstwo, pełnione w świątyniach Krakowa. Wiemy, że głosił kazania
dla wiernych, nauki dla duchowieństwa
i spowiadał. Na Uniwersytecie pracowało
wielu gorliwych duszpasterzy, znanych
z życia świątobliwego. Niewątpliwie najznamienitszym z nich był prof. Jan Kanty,
przyszły święty Kościoła katolickiego

i patron naszego Uniwersytetu. Andrzej
z Buku musiał znać bardzo dobrze swego
młodszego kolegę, gdyż mieszkali w tym
samym kolegium. Ich współpraca jest
udokumentowana przez notatkę o wspólnym uczestnictwie w jakimś posiedzeniu
uniwersyteckim w 1436 roku.
Główną pasją Andrzeja z Buku była
teologia i zagadnienia religijne. Jako
teolog był uczniem Franciszka z Brzegu.
W czasach, gdy druk nie był jeszcze znany, nie mógł Andrzej z Buku pozostawić
swych prac naukowych w formie, której
wymaga się współcześnie od ludzi nauki.
Pierwsze wydanie niektórych jego rękopisów w formie fototypicznej pochodzi
z roku 2012. To, że po sześciu wiekach
mogło dojść do takiej edycji, zawdzięczamy inicjatywie władz rodzinnego
miasta rektora oraz temu, że pozostały po
nim traktaty i rękopisy, które sporządzał,
przygotowując się do swoich wykładów

lub studiując myśli astronomów, filozofów i teologów. Przechowywane są one
dziś w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej,
klasztoru na Jasnej Górze i Biblioteki
Drezdeńskiej. Szczególnie interesujący
jest rękopis Biblioteki Jagiellońskiej
(sygn. 547), który Andrzej spisał w Krakowie w latach 1420–1425. Zawiera
traktaty obcych astronomów, a także notatki i obserwacje astronomiczne czynione
przez niego samego. Na tej podstawie
wymienia się go wśród osób zasłużonych
dla podniesienia poziomu astronomii
krakowskiej i jako jednego z twórców
jej świetności, która nastąpiła w drugiej
połowie XV stulecia. W należącym do
niego rękopisie, opatrzonym sygnaturą
2151, wśród rozmaitych traktatów, kwestii
teologicznych i prawniczych zachował się
zapisany po polsku apokryficzny List Lentulusa do senatu rzymskiego o wyglądzie
Jezusa, a także kopia mowy rektorskiej –

Qui regis Israel, intende. Znajdujemy tam
też średniowieczną parodię kazania kościelnego – Kazanie o niczym (Sermo de
nihilo). W rękopisach (sygn. 325, 2372)
zachowały się inne jeszcze kazania, a także
wykład pochwalny teologii (principium in
Bibliam). W klasztorze na Jasnej Górze
przechowywany jest kodeks z wykładem
mistrzowskim z teologii z 1436 roku (sygn.
II 22). W Landesbibliothek z Dreźnie zachował się rękopis z komentarzem Andrzeja
z Buku do listu św. Jakuba apostoła (sygn.
A 3). Andrzej z Buku zmarł w 1439 roku,
w sile wieku, prawdopodobnie na szalejącą
w tym czasie zarazę. Po nim w murach
krakowskiej uczelni pojawiło się jeszcze
wielu jego ziomków, w tym też chyba jego
bliscy krewni, a ich obecność tu również nie
pozostała bez znaczących skutków.

Krzysztof Stopka

dyrektor Muzeum UJ

ORZEŁ I ŚWIĘTY STANISŁAW W HERBIE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Państwu Wandzie i Krzysztofowi Baczkowskim

D

zieje heraldyki Uniwersytetu Jagiellońskiego biegły dwoma nurtami.
Jeden był związany z Berłami, które
wprowadzono jako herb Uniwersytetu
w czwartej ćwierci XV wieku, drugi –
z Orłem i św. Stanisławem. Współcześnie
znalazło to odzwierciedlenie w Statucie
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Dziale II
Statutu „Tradycja i zwyczaje” w punkcie 1
zapisano, że Herbem Uniwersytetu są
dwa złote skrzyżowane berła na błękitnej
tarczy zwieńczonej koroną, a w punkcie 2:
Z okazji szczególnie uroczystej można także używać tradycyjnego herbu
Uniwersytetu z ukoronowanym białym
orłem na czerwonym polu, z półpostacią
św. Stanisława ponad tarczą 1. Berłom
jako herbowi Uniwersytetu poświęciłem

osobne opracowanie2, aby jednak uzyskać
pełny obraz heraldyki uniwersyteckiej –
omówić należy również dzieje Orła i św.
Stanisława.
Orzeł pojawia się bardzo wcześnie
w sfragistyce Uniwersytetu, zapewne
wkrótce po roku 1400, na pieczęci, która powstała w związku
z ponowną jego fundacją.
Była to główna pieczęć
Uniwersytetu, prezentująca tzw. typ popiersiowo-herbowy,
z przedstawieniem św. Stanisława ukazanego
w popiersiu oraz
tarczą z Orłem po-

Najstarsza pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego z Orłem
i św. Stanisławem, sporządzona po 1400 r.

niżej. Znaczenie Orła i św. Stanisława
wyjaśniają umieszczone na niej napisy.
Są one ułożone w dwóch koncentrycznych
kręgach, co jest bardzo rzadkie w polskiej
sfragistyce. Główny napis określa właściciela pieczęci, podając zarazem
najstarszą nazwę Uniwersytetu: sigillum
universitatis studii
cracoviensis generalis. Napis
drugi objaśnia
wyobrażenia
umieszczone
na pieczęci:
sanctus stanislaus i wladislaus r(ex) po-
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l(on)ie. Wprowadzenie tych napisów
świadczy, że autorowi pieczęci bardzo
zależało na poprawnej identyfikacji wyobrażenia. Skoro pierwszy napis odnosi się
do postaci świętego, drugi musi objaśniać
znaczenie Orła. W świetle tego Orzeł występuje jako herb fundatora Uniwersytetu,
jest heraldycznym synonimem króla Władysława Jagiełły3. Nie jest to więc Orzeł
uniwersytecki, lecz królewski. Dopiero
w dość długim procesie ewolucji powyższa kompozycja heraldyczna, Orzeł i św.
Stanisław, stanie się herbem Uniwersytetu.
Już na początku tych rozważań należy
zwrócić uwagę na konstrukcję wyobrażenia umieszczonego na najstarszej pieczęci
Uniwersytetu. Składa się ono bowiem
z dwóch elementów: Orła na tarczy oraz
półpostaci św. Stanisława ponad tarczą.
Z heraldycznego punktu widzenia herbem
jest tylko Orzeł umieszczony na tarczy,
św. Stanisław pełni funkcję postaci towarzyszącej Orłowi, jest swego rodzaju trzymaczem herbu, chociaż w rzeczywistości
go nie podtrzymuje. Jednak z biegiem czasu
również św. Stanisław, umieszczony ponad
tarczą herbową, zacznie być traktowany,
niezgodnie z zasadami heraldyki, jako
pełnoprawny element heraldyczny.
Pytanie, czy Orzeł był najstarszym herbem kazimierzowskiego Uniwersytetu4, pozostawiam na razie na marginesie, powrócę
do niego w dalszych studiach nad znakami
Uniwersytetu. Jednak już teraz można
stwierdzić, że w świetle zachowanego materiału źródłowego nie da się wyprowadzić
jego tradycji poza datę 1400.
W ostatniej ćwierci XV wieku zostaje
wprowadzony herb Uniwersytetu, dwa
skrzyżowane berła, i przez następne półtora
wieku (od czwartej ćwierci XV do początku
drugiej ćwierci XVII w.) był on jedynym
herbem Uniwersytetu, co potwierdzają liczne zabytki z XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku5. W świetle zachowanych
źródeł Orzeł ze św. Stanisławem występuje
w tym czasie jedynie na głównej pieczęci
Uniwersytetu i nie jest jego herbem. Pośrednio potwierdza to wprowadzenie Bereł jako
herbu Uniwersytetu. Gdyby tę rolę pełnił
już Orzeł ze św. Stanisławem, wówczas
nie byłoby potrzeby wprowadzania Bereł.
Nie należy jednak lekceważyć roli,
jaką w propagowaniu Orła i św. Stanisława pełniła główna pieczęć uniwersytecka.
Co prawda, przez długi czas był to jedyny
obiekt, na którym ten znak występował,
jednak dzięki niej był on na Uniwersytecie
w ciągłym użytku, gdyż wszystkie najważ-
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niejsze dokumenty były nią pieczętowane. bardziej dowolnie, niż nam się dotychczas
Jego stałą aktualność i ideową atrakcyjność wydawało. Dobrze jest to widoczne na
potwierdza pieczęć sporządzona na podsta- przykładzie sfragistyki i heraldyki miejwie uchwały z 1659 roku, nawiązująca do skiej. Sądzę, że z podobną sytuacją mamy
wyobrażenia występującego na średnio- do czynienia na Uniwersytecie. Wyobrawiecznej pieczęci.
żenie Orła i św. Stanisława, występujące
W czasie zdobywania Krakowa przez na najstarszej pieczęci i w związku z tym
Szwedów w roku 1656 średniowieczna pie- stale obecne w uniwersyteckiej ikonosferze,
częć Uniwersytetu zaginęła, a na jej miejsce uznano za herb Uniwersytetu i zaczęto
sporządzono nową pieczęć, na podstawie używać także w sferze pozasfragistycznej.
wspomnianej uchwały6. Przedstawiała ona
Herb z Orłem i św. Stanisławem łamie
te same motywy, św. Stanisława i Orła, ale pewne zasady heraldyczne. Przede wszystw innym opracowaniu plastycznym, właści- kim zasadę używania przez każdy podmiot
wym swojej epoce. Święty Stanisław
tylko jednego herbu. Heraldyka w zasadzie
został ukazany w pełnej postaci,
nie zna zwyczaju używania przez instytucje
zasiadający na tronie pod baldadwóch herbów, zwłaszcza tak różnych jak
chimem i trzymający przed sobą
omawiane herby Uniwersytetu. Zasady
oburącz tarczę z Orłem. O ile
heraldyczne stanowią, że jeden
poprzednia pieczęć, dzięki
podmiot posiada jeden herb.
wprowadzeniu popiersia
Jednak w XVII
biskupa, którego można
wieku istniało
traktować jako trzyprzekonanie, że
macza, miała pewne
Uniwersytet ma
cechy kompozycji hedwa herby. Doworaldycznej, w pieczęci
dy na to przynoszą
siedemnastowiecznej
zarówno źródła pisane,
zostały one całkojak i przekazy ikonograwicie zatracone. Na
ficzne. Jeśli nawet były
nowej pieczęci święty
takie przypadki, że herb
zdominował Orła.
jakiejś instytucji prezentował
Pewna zmiana dopewne odmiany, to opierały
tyczy też sfery hesię one na stałym elemencie
raldycznej, gdyż na
godła. W przypadku UniwerPieczęć z Orłem i św. Stanisławem
piersi Orła umieszsytetu
jego dwa herby były
sporządzona po 1659 r.
czono skrzyżowane
całkowicie różne. Praktyka
Berła zwieńczone koroną, co w sposób jed- ich stosowania pokazuje jednak, że na Uninoznaczny związało go z Uniwersytetem. wersytecie istniało poczucie niezwykłości
Ponieważ w XVII wieku w kręgach uni- tej sytuacji i Orzeł ze św. Stanisławem był
wersyteckich uważano Orła za drugi herb stosowany bardzo rzadko. Pewną formą
Uniwersytetu, umieszczenie Bereł na jego powiązania ze sobą tych dwóch godeł było
piersi traktować należy jako kontaminację umieszczanie na piersi Orła skrzyżowanych
tych dwóch godeł herbowych. Stworzono Bereł.
znak będący syntezą dwoistej symboliki heTrzeba też zwrócić uwagę na nieporaldycznej Uniwersytetu. Orzeł z Berłami prawną budowę tego herbu lub lepiej
na piersi będzie występował też na innych powiedzieć: kompozycji heraldycznej.
siedemnastowiecznych zabytkach, a szcze- Herb powstał w wyniku mechanicznego
gólnego znaczenia nabierze na pieczęciach umieszczenia wyobrażenia napieczętnego
Szkoły Głównej Koronnej z czasów Kołłą- na tarczy herbowej. Na zabytkach, które
tajowskiej reformy7.
omówię poniżej, zarówno Orzeł, jak i św.
Zanim przejdę do omawiania innych Stanisław są umieszczani na wspólnej
przekazów mówiących o Orle jako herbie tarczy. A ponieważ Orzeł tradycyjnie
Uniwersytetu, pragnę zwrócić uwagę, że jest umieszczony na „swojej” tarczy,
w czasach staropolskich nie dostrzegano pojawia się w tej kompozycji jeden z niew sposób rygorystyczny różnic pomiędzy dopuszczalnych błędów heraldycznych,
pieczęcią a herbem. Często wyobraże- określany jako „tarcza w tarczy”. Jest to
nia napieczętne w sposób mechaniczny efekt mechanicznego wpisania wyobrażetraktowano jako herby. Nowsze badania nia napieczętnego z najstarszej pieczęci
sfragistyczne i heraldyczne dostarczają na Uniwersytetu w porządek heraldyczny.
to wiele dowodów. Ta sfera funkcjonowała Pomimo tych heraldycznych niedoskona-

łości traktowano Orła i św. Stanisława jako wyobrażeniami wystęherb Uniwersytetu.
pującymi na pieczęci
Dopiero od XVII wieku możemy mó- uniwersyteckiej oraz
wić, że Orzeł i św. Stanisław występują jako rektorskiej i starał się
herb Uniwersytetu. Pojawia się on wówczas objaśnić ich genezę.
sporadycznie obok Bereł, zarówno w źró- Jest w tym przekazie
dłach pisanych, jak i ikonograficznych, jako jednak „ziarno prawdrugi herb Uczelni, by w drugiej połowie dy”. Król nie nadał
XIX i w XX wieku stać się już bez wątpie- Uniwersytetowi Bereł,
nia i na szeroką skalę herbem Almae Matris. gdyż herb ten powstał
Autorem, który odnotował tę tradycję uni- dopiero w czwartej
wersytecką, a być może w dużej mierze też ćwierci XV wieku, już
ją wykreował, był profesor Uniwersytetu po śmierci władcy. Nie
i jego historiograf Marcin Radymiński8.
nadał mu też herbu Król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga z herbami Uniwersytetu
W Rocznikach Uniwersytetu Radymiń- z Orłem i św. Stanisła- i herbem papieża Urbana VIII, drzeworyt z druku z 1630 r.
ski podał informację, że z okazji odnowienia wem, gdyż w XV wieku kompozycja ta
Najstarszy przekaz ikonograficzny poUniwersytetu król nadał mu herb przedsta- nie była herbem, ale „nadał” mu pieczęć twierdzający Orła i św. Stanisława w roli
wiający Orła na tarczy trzymanej przez św. z tym wyobrażeniem, a precyzyjnie mó- herbu pochodzi z 1630 roku. Jest to druk
Stanisława, a rektorowi dwa skrzyżowane wiąc, zapewne wyraził zgodę, a być może wydany w Wenecji związany ze sporem
berła pod koroną9. Informację tę powtórzył wręcz zażądał, aby na głównej pieczęci Uniwersytetu z jezuitami. Na karcie tytuw inskrypcji znanej jako Ara Gratiarum, umieszczono herb królewski i jego imię. łowej zamieszczono rycinę z postaciami
ufundowanej w 1662 roku dla Collegium Wyraźnie obecna na najstarszych pieczę- fundatorów, Jagiełły i Jadwigi, oraz herb
Maius i wmurowanej na jego krużgan- ciach jagiellońska idea fundacji Uniwer- papieża Urbana VIII i herby Uniwersytekach. Jest to łaciński napis poświęcony sytetu nie mogła być manifestowana bez tu13. W górnej partii kompozycji umieszczokrólewskim fundatorom i dobrodziejom wiedzy i zgody władcy.
no na uskrzydlonym kartuszu trzy pszczoły
Uniwersytetu, zawierający jednocześnie
Należy zwrócić uwagę, że Radymiń- rodziny Barberini, z której pochodził Urban
krótką jego historię wykutą w kamieniu. ski określił Orła występującego w herbie VIII (1623–1644). Kartusz jest zwieńOpisując postacie dobrodziejów i ich Uniwersytetu jako „Orła polskiego”. czony tiarą, z za nim widać skrzyżowane
zasługi, informuje, że król Władysław na- Na piętnastowiecznej pieczęci był to klucze papieskie. Poniżej przedstawiono
dał... Uniwersytetowi godło (stemma), Orła niewątpliwie Orzeł króla Władysława, dwa herby Uniwersytetu trzymane przez
polskiego w rękach św. Stanisława, swoje o czym świadczy towarzyszący mu napis klęczącą parę fundatorów. Z prawej strony
berła Magnificencji Rektorowi10. Zwracam objaśniający. W XVII wieku zapomniano heraldycznej ukazano Władysława Jagiełłę,
uwagę, że w świetle tych zapisów herbem już o tym. „Orzeł polski” w tym czasie w koronie na głowie, w zbroi, w płaszczu
Uniwersytetu jest Orzeł, a św. Stanisław to przede wszystkim Orzeł królestwa na ramionach, podtrzymującego prawą ręką
jest traktowany jako trzymacz. Potwierdza polskiego, może także w pewnym stopniu kartusz herbowy, a lewą trzymającego górto też inny przekaz źródłowy. Z 1674 roku królewski, gdyż rozdzielenie tych dwóch ną część płaszcza. Głowa króla jest lekko
pochodzi pokwitowanie odbioru insygniów funkcji było trudne12. W świetle przekazu zwrócona w stronę widza. Po lewej stronie
uniwersyteckich przez rektora Wojciecha Marcina Radymińskiego na pewno nie był przedstawiono królową Jadwigę, w szacie
Łańcuckiego. W pokwitowaniu napisano, to Orzeł króla Władysława Jagiełły, ale nie i płaszczu oraz welonie i koronie na głowie.
że otrzymał on, między innymi, Sigillum był to też Orzeł uniwersytecki.
Królowa ma wokół głowy nimb, a ręce
maius alias Universitatis cum Aquila,
złożone w modlitewnym geście. Przed
a więc z Orłem, który jest traktowany
jej postacią umieszczono drugi kartusz
jako główny element identyfikujący
herbowy z Berłami. Drzeworyt powyższy
pieczęć. Święty Stanisław w ogójest wizualnym świadectwem tego, że
le nie jest wzmiankowany11.
w kręgach uniwersyteckich Jadwiga
Jakkolwiek Marcin
była uważana za świętą na długo przed
Radymiński był autorem
oficjalnym aktem beatyfikacji (1979)
bardzo dobrze zorientoi kanonizacji (1997).
wanym w historii UniwerNa kartuszu trzymanym przez króla
sytetu, to jego informację
przedstawiono biskupa zasiadającego na
o herbach należy traktować
tronie o wysokim zaplecku, w infule na
z ostrożnością. Jest to ragłowie, w obszernej kapie na ramionach,
czej zapis wyobrażeń autora
trzymającego w szeroko rozstawionych
na temat nabycia herbów
rękach tarczę z ukoronowanym Orłem.
przez Uniwersytet niż opis
Na kartuszu umieszczonym obok królorealnych zdarzeń. Przydziewej Jadwigi znajdują się skrzyżowane
lając Uniwersytetowi Orła
i ukoronowane Berła. Warto dodać,
Odcisk klocka drzeworytniczego z herbami
i św. Stanisława, a rektorowi
że pomiędzy kartuszami z herbami uniUniwersytetu Jagiellońskiego, XVII w.
Berła, Radymiński kierował się
wersyteckimi umieszczono stos książek,

ALMA MATER nr 152–153

61

ułożonych jedna na drugiej, a ponad nimi czono, obok siebie, dwa
herb papieża Urbana VIII. Motyw ten kartusze z herbami Uniwerwprowadza nas w krąg uczonej symboliki sytetu. Z prawej strony św.
uniwersyteckiej14.
Stanisława w stroju pontyNie ulega wątpliwości, że z heral- fikalnym, zasiadającego na
dycznego punktu widzenia mamy tu do tronie o wysokim zaplecku,
czynienia z dwoma herbami uniwersytec- trzymającego przed sobą tarkimi. Spełniają one bowiem podstawowy czę z Orłem, z lewej skrzywymóg heraldyczny: są umieszczone na żowane Berła zwieńczone
kartuszach będących odpowiednikiem koroną. Obydwa kartusze
tarcz herbowych. Heraldyczność Orła są lekko pochylone w swoją
i św. Stanisława potwierdza też ich ze- stronę w geście kurtuazji hestawienie z Berłami. Skoro te ostatnie są raldycznej, której przestrzeniewątpliwie herbem Uniwersytetu, to ga również Orzeł zwracająwystępujący obok nich Orzeł i św. Stani- cy głowę w lewo, w stronę
sław też muszą pełnić tę funkcję. Obydwa Bereł. Pomiędzy kartuszami
kartusze paralelnie towarzyszą postaciom stos książek, znany nam już
fundatorów, co też potwierdza wspólną z poprzedniego drzeworytu,
ich funkcję heraldyczną. Mało tego, w za- ułożonych jedna na drugiej,
prezentowanym układzie herb z Orłem na których wspierają się
Drzeworyt z herbem biskupa Jana Małachowskiego i herbami
i św. Stanisławem jest ważniejszy, gdyż kartusze. Kompozycja jest
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1689
jest umieszczony po prawej stronie heral- podtrzymywana przed dwa
dycznej i jest podtrzymywany przez króla, aniołki. Jedną ręką wyciągniętą do góry Uniwersytetu, istnieją poważne ograktóry jest zawsze wymieniany, zgodnie ze trzymają one infułę i mitrę książęcą, drugą niczenia co do zakresu jego używania.
stanem faktycznym, jako główny fundator podtrzymują kartusze z herbami Uniwer- Przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę,
Uniwersytetu.
sytetu. Poniżej stosu książek umieszczono że herb ten występuje jedynie w ścisłych
Kompozycja powyższa łączy wraz uskrzydloną główkę aniołka i dwie girlandy kręgach uniwersyteckich. W herbarzach
z wątkiem heraldycznym również wątek zamykające od dołu kompozycję.
i innych źródłach informujących o herbie
fundatorski, a wraz z herbem Urbana VIII
Górny kartusz herbowy jest pusty, gdyż Uniwersytetu, od XV do XVIII wieku,
wprowadza do ikonografii i heraldyki klocek drzeworytniczy był przeznaczony systematycznie występują w tej roli Beruniwersyteckiej motyw zwierzchności do wielokrotnego użytku. Omawiana ła17. Nieobecność Orła i św. Stanisława
i autorytetu papieskiego.
kompozycja heraldyczna miała bowiem w przekazach piętnasto- i szesnastoKolejnym zabytkiem potwierdzającym przedstawiać herb aktualnego biskupa wiecznych można tłumaczyć tym, że
Orła i św. Stanisława w roli herbu jest krakowskiego, będącego kanclerzem Uni- wówczas Berła były jedynym herbem,
kompozycja heraldyczna znana w powersytetu, w połączeniu z herbami ale w XVII wieku Orzeł i św. Stanisław
staci klocka drzeworytniczego15,
Uniwersytetu. Na razie znamy występują już w przekazach ikonograficzoraz jego odcisk w druku
jeden przypadek zastoso- nych jako herb, a herbarze w dalszym ciąz 1689 roku. Również
wania tej kompozycji gu wymieniają jedynie Berła. Mało tego,
ona składa się z trzech
w druku z czasów w licznych dekoracjach heraldycznych
herbów. Zacznijmy
biskupa Jana Ma- rękopiśmiennych ksiąg uniwersyteckich,
od opisu klocka
łachowskiego. Na zwłaszcza promotionum i diligentiarum
drzeworytniczego.
odwrocie karty Orzeł i św. Stanisław nie występują18.
W górnej partii
tytułowej kaza- Jeśli pojawia się tam Orzeł, to w roli
umieszczono punia dominikanina herbu królewskiego i państwowego. Nie
sty kartusz, zwieńksiędza Stanisła- występuje też w ilustracjach tzw. Księgi
czony kapeluszem
wa Ormińskie- królewskiej zawierającej wpisy wybitpontyfikalnym, ze
go, wygłoszonego nych gości, zwłaszcza monarchów, odsznurem i sześcioma
22 maja 1689 z oka- wiedzających Uniwersytet19. Nie pojawia
chwostami po bokach,
zji położenia kamienia się też jako superekslibris na książkach
co oznacza godność biwęgielnego pod budo- związanych z Uniwersytetem. W tej roli
skupa. Ponad kartuszem Wielka pieczęć Uniwersytetu z Orłem wę uniwersyteckiego systematycznie występują Berła. Nawet
z prawej strony heralkościoła św. Anny, za- kiedy zostaje wprowadzony superekslii św. Stanisławem, 4. ćw. XIX w.
dycznej umieszczono inmieszczono omawianą bris z postacią świętego, Uniwersytet
fułę oraz pastorał, a z lewej mitrę książęcą kompozycję heraldyczną z herbem Nałęcz sięga nie po świętego Stanisława, lecz
i miecz. Są to oznaki godności biskupiej Jana Małachowskiego i krótkim wierszem św. Jana Kantego. Napisałem powyżej, że
oraz książęcej biskupów krakowskich, na herb16.
Orzeł i św. Stanisław występują jedynie
którzy od 1443 roku byli książętami siePomimo że znamy konkretne przeka- w kręgach uniwersyteckich, ale w świetle
wierskimi, po wykupieniu księstwa przez zy źródłowe, pisane i obrazowe, potwier- powyższych uwag dodać należy, że są to
Zbigniewa Oleśnickiego. Poniżej umiesz- dzające Orła i św. Stanisława w roli herbu bardzo wąskie kręgi i nieliczne zabytki.
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Nowy etap w dziejach omawianego
herbu nastąpił w drugiej połowie XIX
wieku i był związany z polonizacją Uniwersytetu, odzyskiwaniem autonomii oraz
odbudową świadomości historycznej.
Okolicznościami sprzyjającymi refleksji
nad przeszłością Uniwersytetu oraz jego
historycznymi znakami, a także inspiracją
do ich wprowadzenia były jubileusze z lat
1864 i 1900 oraz budowa i uroczyste otwarcie gmachu Collegium Novum w 1887
roku20. Odradzający się i rozbudowujący
Uniwersytet sięgnął do swoich historycznych, średniowiecznych znaków. Znalazł
się wśród nich również interesujący nas
herb, chociaż nie od razu. Kiedy w 1862
roku sprawiono, z okazji zbliżającego się
jubileuszu 500-lecia kazimierzowskiej
fundacji, łańcuchy rektora i dziekanów,
umieszczono na nich jako jedyny wówczas
herb Uniwersytetu – Berła21.
Punktem zwrotnym okazało się ufundowanie głównej pieczęci uniwersyteckiej,
będącej wierną kopią najstarszej pieczęci
z Orłem i św. Stanisławem, większą
jednak rozmiarami. Nowa pieczęć miała
średnicę 63 milimetrów i była większa od średniowiecznego pierwowzoru
o 23 milimetry. Warto dodać, że jej tłok
dochowany do dnia dzisiejszego jest używany jako „pieczęć wielka”, co zostało
zapisane w statucie UJ. Wciąż niejasna
jest data jej wprowadzenia. Adam Chmiel
zaliczył ją do grupy pieczęci wprowadzonych w latach 80. XIX wieku22. Karol
Estreicher precyzuje tę datę, informując, że
została wprowadzona w 1887 roku23. Data
powyższa zbiega się z czasem uroczystego
otwarcia Collegium Novum, co mogło stać
się inspiracją dla sporządzenia historycznej
pieczęci. Pieczęć powstała jednak wcześniej, gdyż znamy jej odcisk już z 1879
roku24. W rozważaniach nad chronologią
przywracania do użytku najstarszej pieczęci
Uniwersytetu należy też wziąć pod uwagę
umieszczenie jej na karcie tytułowej I tomu
Kodeksu Dyplomatycznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wydanego w 1870 roku25.
Już w tym czasie była ona obecna jako
szacowny zabytek przeszłości w kręgu
zainteresowań Uniwersytetu.
Sporządzenie nowej pieczęci z Orłem
i św. Stanisławem przywróciło do zespołu
symboli Uniwersytetu szacowny znak
o średniowiecznej tradycji, sięgający początkami odnowionej Almae Matris. Pieczęć odciskana w licznych egzemplarzach
sprzyjała jego popularyzacji. Do 1887 roku
był to jedyny obiekt, na którym ten znak

występował. Poszerzenie sfery jego używania nastąpiło z chwilą wzniesienia gmachu
Collegium Novum. Orzeł i św. Stanisław
stał się obok Bereł najważniejszym, a nawet
ważniejszym od nich, elementem wystroju
Collegium Novum, oddanego uroczyście
do użytku 14 czerwca 1887. Był to punkt
zwrotny w jego dziejach, dotychczasowe
wyobrażenie napieczętne o pewnych cechach heraldycznych zyskało w wystroju
Collegium Novum status herbu.
Budynek Collegium Novum jest wybitnym dziełem neogotyckiej architektury,
nawiązującym swą formą architektoniczną
do średniowiecznej tradycji Uniwersytetu26. Tę wymowę szczególnie wzmacniają
herby umieszczone na fasadzie budowli,
na bocznych elewacjach oraz we wnętrzu, Postać trzymająca herb z Orłem i św. Stanisławem
nad głównym wejściem do Collegium Novum, 1887
zwłaszcza w wystroju auli.
Interesujący nas herb został wyekspo- ze św. Stanisławem czterokrotnie. Herby
nowany w kilku miejscach w budynku, za- Uniwersytetu są rozmieszczone w ten sporówno na zewnątrz, jak i w jego wnętrzach. sób, że w czterech narożnikach kroksztyny
Przede wszystkim na fasadzie budowli, z Berłami są umieszczone obok siebie
gdzie umieszczono bogaty program heral- powtarzając się ośmiokrotnie, a Orzeł
dyczny. W trzech rzędach rozmieszczono i św. Stanisław powtarza się czterokrotnie
herby odnoszące się do osób związanych pośrodku heraldycznego fryzu każdej ze
z fundacją Uniwersytetu. Centrum kom- ścian28. Oprócz tego został on umieszczony
pozycji stanowią dużych rozmiarów herby na zaplecku rektorskiej katedry, pomiędzy
królewskich fundatorów (Kazimierza Wiel- skrzyżowanymi Berłami29. W jednym i drukiego, Władysławy Jagiełły oraz Jadwigi) gim wypadku centralne miejsce lokalizacji
i papieża Urbana V. W dolnym rzędzie podkreśla wagę herbu.
w zwieńczeniu obramień okiennych auli
Z okazji uroczystego otwarcia Colznajdują się herby dostojników
legium wybito okolicznościozaangażowanych w funwy medal. Z jednej strony
dację, a w górnej partii
umieszczono na nim faw zwieńczeniu fasady
sadę budynku, z drugiej
Orzeł i św. StaniOrła i popiersie św.
sław27. Tym samym
Stanisława, czyniąc
stał się on domiz niego główny herb
nującym akcentem
Uniwersytetu. W rok
całej kompozycji
później ten sam herb
heraldycznej.
został powtórzony
Herby umieszna medalu wybitym
czono też nad wejz okazji 300-lecia zaściem do budynku. Nad
łożenia gimnazjum św.
każdymi z trzech drzwi
Anny (Nowodworskieprowadzących do holu
go)30.
Medal wybity z okazji uroczystego
znajdują się rzeźbione
Kolejne lata były
postacie trzymające tar- otwarcia Collegium Novum z 1887 r. czasem umacniania się
(rewers)
cze. Nad drzwiami środznaczenia herbu. W czakowymi z Orłem i św. Stanisławem, nad sie jubileuszu 500-lecia odnowienia
lewymi z Berłami i nad prawymi z datą Uniwersytetu w 1900 roku osiągnął on
otwarcia budynku 1887.
swoje apogeum. Nie waham się określić
Omawiany herb zajmuje ważne miej- w ten sposób faktu umieszczenia go na
sce również w auli. Przede wszystkim sporządzonym wówczas łańcuchu rektorumieszczono go na kroksztynach pod- skim, gdyż tym samym podkreślono jego
stropowych. Znalazło się tam 36 herbów: dominującą pozycję wśród znaków Uni24 herby miast i 12 herbów Uniwersytetu. wersytetu. Gdy w 1862 roku sporządzano
Berła powtarzają się ośmiokrotnie, Orzeł łańcuch rektorski i komplet łańcuchów
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Jubileusz 500-lecia odno- prezbiterium35. Natomiast na ścianie zawienia Uniwersytetu został chodniej, na której znajdują się organy,
też upamiętniony wznie- wymalowano cztery pieczęcie wydziasieniem pomnika Mikołaja łów Uniwersytetu. Jedna z nich, pieczęć
Kopernika oraz tablicą ufun- wydziału teologicznego przedstawia Orła
dowaną przez Radę Miasta i św. Stanisława36.
Krakowa, wmurowaną obecPrzywrócenie pieczęci z Orłem i św.
nie przed wejściem do auli Stanisławem wywarło mocny wpływ na
Collegium Novum. Na oby- sfragistykę Uczelni. Wiele jednostek zadwu obiektach umieszczono częło używać pieczęci z tym herbem. Były
herby. Pomnik Mikołaja to pieczęcie do tuszu, mniejsze rozmiarami
Kopernika wykonany przez od wielkiej pieczęci, z napisami zawierarzeźbiarza Cypriana Godeb- jącymi nazwy konkretnych jednostek. Ten
skiego został umieszczony materiał sfragistyczny zasługuje w przypoczątkowo na dziedzińcu szłości na dokładne opracowanie, ale już
Collegium Maius (uroczy- teraz możemy powiedzieć, że pieczęcie
ście odsłonięty 8 czerw- były liczne i wydatnie przyczyniły się do
ca 1900), a od 1953 roku popularyzacji omawianego herbu.
Zawieszenie łańcucha rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 r.
znajduje się na ul. Gołębiej
Ranga zabytków, na których umieszdziekańskich, umieszczono na nich wie- przed Collegium Witkowskiego. W górnej czano Orła ze św. Stanisławem, pozwala
lokrotnie powtarzające się Berła, zarówno partii cokołu umieszczono cztery tarcze twierdzić, że był to bez wątpienia jeden
w ogniwach łańcucha, jak i zawieszeniu31. z herbami: z przodu Orła i św. Stanisława, z dwóch herbów Uniwersytetu. Warto
Na łańcuchu rektorskim z 1900 roku Berła z tyłu Berła, a po bokach herby Torunia by jednak potwierdzić tę obserwację za
występują w ogniwach w połączeniu z Or- i Krakowa.
pomocą przekazów pisanych. Niestety,
łem na tarczy umieszczonej na ich skrzyżoNa pamiątkowej tablicy umieszczono statuty uniwersyteckie nie zajmowały się
waniu. Na zawieszeniu umieszczono Orła oprócz okolicznościowego napisu dużych wówczas znakami Uniwersytetu, dlatego
i św. Stanisława, co świadczy o ogromnym rozmiarów Orła polskiego, a po jego bokach nie znajdziemy w nich potwierdzenia
wzroście jego znaczenia. Od tego też cza- u góry dwa herby Uniwersytetu, Orła i św. naszych przypuszczeń. Potwierdzają to
su, aż do dnia dzisiejszego, każdorazowe Stanisława oraz Berła, a u dołu herby
jednak przekazy pośrednie, informuużycie łańcucha przez rektora w czasie fundatorów: Jadwigi, Jagiełjące jak ten znak był interpreuniwersyteckich uroczystości przypomina ły oraz miasta Krakowa.
towany przez społeczność
znaczenie tego herbu.
Wspomnieć też należy
uniwersytecką.
Łańcuch z 1900 roku wykonany o neogotyckiej urnie,
7 lutego 1933
z oksydowanego srebra i miejscami po- służącej niegdyś do
rektor Uniwersytetu
złacany jest darem Polaków, absolwentów składania głosów
Stanisław Kutrzeba
Uniwersytetu w Dorpacie32. Zawieszenie przez członków sezwrócił się do Adama
łańcucha ma formę czterolistnej rozety natu. Po jej dwóch
Chmiela, archiwawypełnionej maswerkami i motywem stronach umieszczoriusza Uniwersytetu
roślinnym, a w środku przedstawia tarczę no Orła i św. StaniJagiellońskiego, a zaz Orłem i popiersie św. Stanisława. Pod- sława oraz Berła.
razem wybitnego znawkreślić należy, że znak powyższy został
Wymienione zabytcy heraldyki i sfragistyki
poprawnie skonstruowany z heraldycz- ki ilustrują pewien zwyuniwersyteckiej, z prośbą
nego punktu widzenia, gdyż tylko Orzeł czaj heraldyczny ukształo opinię w sprawie herbu
Medal wybity z okazji jubileuszu
został umieszczony na tarczy, a nie cała towany w Uniwersytecie
Uniwersytetu, który miał
500-lecia odnowienia Uniwersytetu
kompozycja.
począwszy od wzniesiebyć wysłany „do użytku
Jagiellońskiego w 1900 r. (rewers)
Z okazji jubileuszu wybito też medal, nia Collegium Novum,
jednego z Uniwersytetów
na którym na awersie umieszczono wize- polegający na umieszczaniu na różnych amerykańskich”. Do pisma był dołączony
runki założycieli Uniwersytetu: Kazimie- obiektach obydwu herbów Uniwersytetu. barwny herb Uniwersytetu wykonany
rza Wielkiego, Jadwigę oraz Władysława
Sporadycznie herb z Orłem i św. Sta- w Muzeum Przemysłowym, który, niesteJagiełłę, natomiast na rewersie kompozy- nisławem wykraczał poza uniwersyteckie ty, nie zachował się. Jednak z odpowiedzi
cję heraldyczną złożoną z trzech herbów: granice. Przykładem tego jest heraldyczna Adama Chmiela jednoznacznie wynika, że
w górnej partii herb Krakowa, a poniżej polichromia w kościele Mariackim z koń- chodziło o Orła i św. Stanisława. Zarówno
pochylone ku sobie, w ukłonie heraldycz- ca XIX wieku, zaprojektowana przez Jana rektor, jak i archiwariusz piszą o nim jako
nym, dwa herby Uniwersytetu: Orła ze św. Matejkę34. W wielkim zespole herbów o jednym z dwóch herbów Uniwersytetu.
Stanisławem (tym razem na tarczy herbo- i pieczęci miejskich, cechowych i szla- Jednak przez długi czas był on używany
wej) oraz Berła33. Warto zwrócić uwagę, checkich rozmieszczonych na ścianach zwyczajowo. Regulacje prawne przyszły
że tradycyjnie ważniejsze miejsce zajmuje kościoła, znalazły się też pieczęcie i herb znacznie później. W okresie międzywoOrzeł ze św. Stanisławem, umieszczony po Uniwersytetu. W roli herbu wystąpił Orzeł jennym omawiany herb zajmował ważne
prawej stronie heraldycznej.
i św. Stanisław umieszczony na ścianie miejsce wśród znaków Uniwersytetu. Wy-
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stępował, między innymi, na pieczęciach
i na dyplomach ukończenia studiów.
Po wojnie jego rola zaczęła słabnąć.
W czasach PRL-u na pewno wpływały na
to czynniki ideologiczne. Ale ten proces
trwał również po 1989 roku i był konsekwencją ministerialnych decyzji. W 2009
roku, na mocy rozporządzenia ministerstwa, wycofano z dyplomów ukończenia
studiów pieczęć z Orłem i św. Stanisławem
i zastąpiono ją pieczęcią urzędową z Orłem
państwowym. Podobnie stało się w przypadku indeksów. Jednocześnie ze strony
Uniwersytetu były podejmowane działania
wzmacniające rolę jego znaków. Przede
wszystkim zostały one wpisane do statutu.
Stało się to po raz pierwszy w 1983 roku.
Statut UJ z 1983 roku wymienia herb
Uniwersytetu, pieśń Gaude Mater Polonia,
tradycyjną nazwę Uniwersytet Jagielloński
oraz pieczęć z Orłem i św. Stanisławem.
Dalsze zmiany nastąpiły w statucie z 1991
roku. Po raz pierwszy wymieniony tu został
tradycyjny herb Uniwersytetu. W 2008
roku dokonano plastycznej korekty znaków
UJ oraz opracowano ich krótką historię37.
Usuwany po wojnie na margines tradycyjny
herb Uniwersytetu z Orłem i św. Stanisławem zaczął na nowo odzyskiwać swoją
pozycję. Aby jednak w pełni ją odzyskać,
musi być na powrót używany w przestrzeni
uniwersyteckiej. Podejmowane są działania
w tym kierunku.
Prace nad nowym opracowaniem znaków Uniwersytetu, sfinalizowane w 2008
roku, zbiegły się w czasie z umieszczeniem
dużych rozmiarów Orła i św. Stanisława na
fasadzie Collegium Witkowskiego. W czasie prac restauracyjnych przy fasadzie Collegium podjęto decyzję, że na pustej tarczy
zlokalizowanej pośrodku zwieńczenia fasady zostanie umieszczony herb. Początkowo
rozważano umieszczenie Orła, który był
tam pierwotnie przewidziany. Poproszony
przez dyrektora Instytutu Historii o konsultację, zaproponowałem wprowadzenie
Orła i św. Stanisława, w nawiązaniu do
opracowywanego wówczas nowego wzorca
tradycyjnego herbu. Plastyczne opracowanie projektu herbu wykonała dr Barbara
Widłak z krakowskiej ASP. Odnowiony
gmach Collegium Witkowskiego, siedziba
Instytutu Historii, zyskał w zwieńczeniu
historyczny herb, który stał się dominantą
fasady budynku, podobnie jak w sąsiednim
Collegium Novum.
Ostatnie dni dopisały kolejny rozdział
w dziejach Orła i św. Stanisława. 28 listopada 2012 Senat Uniwersytetu Jagiellońskie-

go zaakceptował nowe wzory dyplomów
ukończenia studiów oraz dyplomów habilitacyjnych i doktorskich. Nawiązują one
mocno do tradycji. Umieszczono na nich
obydwa herby, Berła oraz Orła i św. Stanisława, znaki, które przypominają ponad
600-letnią historię Almae Matris.
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życie artystyczne, czemu dawał wyraz
w licznych tekstach krytycznych, które
pisał aż do ostatnich lat swojego życia.
W roku 1969 przeszli na emeryturę
dwaj zasłużeni profesorowie Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – dyrektor Instytutu Adam Bochnak
i kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej Tadeusz Dobrowolski. Zwolnione
przez nich stanowiska objął powracający
po 20 latach do Krakowa docent Mieczysław Porębski, od roku 1973 profesor
nadzwyczajny, a od 1979 – zwyczajny.
Funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki
pełnił przez dziesięć lat; Katedrą Historii
Sztuki Nowoczesnej, przekształconą
w Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej,
kierował nieprzerwanie do 1991 roku, do
przejścia na emeryturę.
Aby ukazać związki prof. Porębskiego
z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim, należałoby cofnąć się w czasie do
okresu międzywojennego. Mieczysław
Porębski urodził się w Gnieźnie 31 marca
1921, aczkolwiek jego rodzice pochodzili
z byłej Galicji. Ojciec Mieczysława, Jan
Porębski, był nauczycielem gimnazjalnym, germanistą i filologiem klasycznym.
W związku z niedostatkiem kadry nauczycielskiej po rozbiorach przenosił się wraz
z rodziną z miejsca na miejsce,
zgodnie z bieżącymi potrzebami
szkolnictwa średniego.
Tuż przed wybuchem wojny,
w roku akademickim 1938/1939,
Mieczysław Porębski podjął
studia z zakresu historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Był
zatem ostatnim absolwentem historii sztuki naszego Uniwersytetu, który rozpoczął studia jeszcze
przed wojną. Profesor Porębski
czasami opowiadał o tym okresie,
kiedy ówczesna Katedra Historii
Sztuki UJ mieściła się na parterze
Collegium Novum.
Podczas okupacji młody Porębski mieszkał w Krakowie.
Ponieważ Uniwersytet Jagielloński, wraz z innymi uczelniami
Krakowa, został zamknięty przez
niemieckich najeźdźców, zapisał
się on do Szkoły Rzemiosł ArtyArchiwum IHS UJ

września 2012 zmarł w Warszawie
w wieku 91 lat emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysław Porębski – historyk sztuki i jeden
z najwybitniejszych polskich humanistów.
Jako jego uczeń i następca na stanowisku
kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego czuję się
zobowiązany przekazać garść wspomnień
i informacji o Jego życiu i działalności.
W roku 1966 w oficynie Wydawnictwa Literackiego ukazał się tom tekstów
krytycznych i artykułów zatytułowanych
Pożegnanie z krytyką, autorstwa Mieczysława Porębskiego. Tom zawierał
artykuły z lat 1956–1965. Znaczna część
obejmowała wypowiedzi o charakterze
krytycznym, dotyczących aktualnej sceny artystycznej. Porębski osiągnął wtedy
niekwestionowaną pozycję jednego z najbardziej liczących się polskich krytyków
artystycznych, docenianych i zauważanych również za granicą. Tytuł tomu
(który kojarzy się z książką Hemingwaya
Pożegnanie z bronią) sugerował, że autor
chce zarzucić swoją działalność krytyczną.
Jednak, wbrew deklaracji, Porębski nie
„pożegnał” się z krytyką artystyczną, nadal
pilnie obserwował i komentował bieżące
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Mieczysław Porębski
(z lewej); 1939

Adam Rzepecki

ODESZLI...
POŻEGNANIE Z PORĘBSKIM
Prof. Mieczysław Porębski; 2002

stycznych (Kunstgewerbeschule). Mimo
że okupant wyznaczył jej status wyłącznie
szkoły zawodowej, de facto pełniła ona
funkcję konspiracyjnej Akademii Sztuk
Pięknych. Znaleźli w niej azyl dawni profesorowie ASP oraz uczniowie – przyszli
znani artyści – a także czołówka powojennego świata literackiego i teatralnego. Po
zamknięciu szkoły środowisko to skupiło
się wokół Tadeusza Kantora i jego podziemnego teatru. Również Mieczysław
Porębski związał się z Kantorem i wystąpił
w jego nielegalnie wystawionej w prywatnym mieszkaniu Ewy Siedleckiej przy
ul. Szewskiej 21 legendarnej inscenizacji
Balladyny Juliusza Słowackiego. Niestety,
w drugim przedstawieniu konspiracyjnego
teatru Kantora, w Powrocie Odysa, Porębski nie mógł wziąć udziału, ponieważ został zaaresztowany przez Niemców latem
roku 1944 za działalność w szeregach AK.
Osadzony wpierw w obozie koncentracyjnym w Płaszowie, dalszą odyseję obozową
spędził na terenie Niemiec.
Po wojnie, po powrocie do Krakowa,
Mieczysław Porębski podjął studiowanie
historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1951 obronił napisaną
pod kierunkiem Wojsława Molègo (którego był asystentem w Zakładzie Historii
Sztuki Narodów Słowiańskich UJ w latach
1949–1950) pracę magisterską o ołtarzu
Mariackim, a więc dotyczącą tematyki
sztuki średniowiecznej. Równolegle ze
studiowaniem historii sztuki Mieczysław
Porębski bardzo aktywnie działał na scenie
życia artystycznego Krakowa – jako krytyk i kurator wystaw sztuki nowoczesnej.
Należy zaznaczyć, że w Krakowie tuż
po wojnie, w czasach, kiedy Warszawa
leżała w gruzach, a przedwojenne polskie
miasta uniwersyteckie i centra sztuki na
wschodzie znalazły się poza granicami
(dotyczyło to przede wszystkim Lwowa),

rozwijało się bujnie życie literackie i sztuki plastyczne.
Mieczysław Porębski, będąc jeszcze
formalnie studentem, urósł do roli głównego teoretyka awangardowej Grupy
Młodych Plastyków, założonej jeszcze
w czasach okupacji w kręgu artystów

Archiwum IHS UJ

Archiwum IHS UJ

Archiwum IHS UJ

Archiwum IHS UJ

gdzie został zatrudniony w Państwowym
Instytucie Sztuki (przekształconym w Instytut Sztuki PAN) oraz w Akademii Sztuk
Pięknych. Obok pracy naukowej i dydaktycznej uprawiał dalej krytykę artystyczną,
publikując teksty o sztuce współczesnej.
Do 1960 roku pełnił funkcję redaktora
najbardziej prestiżowego polskiego
pisma dotyczącego sztuki – „Przeglądu Artystycznego”. Szczególna
aktywność w zakresie krytyki artystycznej i kuratorskiej Mieczysława
Porębskiego przypada na okres
odwilży i lata 60. Współpracował,
między innymi, z wybitnym kuratorem i dyrektorem Muzeum Sztuki
w Łodzi Ryszardem Stanisławskim
Mieczysław Porębski; 1942
w organizowaniu wystaw propagujących sztukę polską za granicą.
W „okresie warszawskim” rów- Porębski zbierał materiały podczas pobytu
nocześnie prowadził Profesor Po- stypendialnego w Paryżu, odzwierciedla
rębski badania naukowe, koncentru- drugi nurt jego zainteresowań, jakim
jąc się najpierw na zagadnieniu iko- były badania nad awangardą artystyczną
nografii historycznej w malarstwie wieku XX. Kluczową i inicjującą rolę
i grafice polskiej wieku
XIX. Ich podsumowaniem był doktorat –
obroniony na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
w 1959 roku (promoAnna i Mieczysław Porębscy; koniec lat 40.
torem był prof. Juliusz
Starzyński, recenzenwywodzących się z Kunstgewerbeschule tami profesorowie Stanisław
i konspiracyjnego teatru Tadeusza Kanto- Lorenz i Kazimierz Wyka),
ra. Właśnie z Tadeuszem Kantorem Mie- wydany trzy lata później
czysław Porębski zorganizował I Wystawę w wersji książkowej pod tySztuki Nowoczesnej w krakowskim Pałacu tułem Malowane dzieje przez
Sztuki, otwartą pod koniec 1948 roku, któ- Państwowe Wydawnictwo
ra stała się łabędzim śpiewem powojennej Naukowe.
awangardy artystycznej przed pięcioletnią
Rozprawa habilitacyjI Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Mieczysław Porębski
nocą realizmu socrealistycznego, narzuco- na, zatytułowana Granica (pierwszy od lewej) czyta referat; 1948
nego terrorem przez totalitarne państwo współczesności. Ze studiów
komunistyczne.
nad kształtowaniem się poglądów arty- dla losów sztuki nowoczesnej wyznaW roku 1950 Mieczysław Porębski stycznych XX wieku, wydana przez Osso- czył Mieczysław Porębski kubizmowi,
przeniósł się z Krakowa do Warszawy, lineum w roku 1965, do której Mieczysław a w szczególności jego twórcy, a zarazem
czołowej postaci tzw. szkoły paryskiej,
jakim był Pablo Picasso. Jego fascynacja
I Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Pałac Sztuki; Kraków 1948
tym kierunkiem zaowocowała kultową
książką Kubizm. Wprowadzenie do sztuki
XX wieku, wydaną przez PWN w 1966
roku. Zanim poznałem osobiście prof.
Porębskiego, to właśnie lektura Kubizmu,
książki poleconej przez jego przyjaciela
z czasów Kunstgewerbeschule, Adama
Hoffmanna, który uczył mnie malarstwa
w krakowskim Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych, wzbudziła moje zainteresowanie sztuką nowoczesną.
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Mieczysław Porębski w jury Biennale Grafiki; Lublana, 1963
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Pojawienie się nowego profesora
historii sztuki Mieczysława Porębskiego
w 1970 roku w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbudziło wielki entuzjazm wśród studentów,
zwłaszcza wśród tych, którzy interesowali się nowymi tendencjami w sztuce.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że
historię sztuki wiązano wtedy raczej
z badaniami nad sztuką dawną. Historia
malarstwa kończyła się na impresjonizmie, a to, co nastąpiło po nim, należało
do sztuki współczesnej, którą powinni
zajmować się – według ówczesnych
poglądów – raczej krytycy artystyczni
niż historycy. Artysta zasługiwał na
zainteresowanie ze strony historii sztuki
dopiero po śmierci.
Wiedziony entuzjazmem dla sztuki
nowoczesnej, wyniesionym z Liceum Plastycznego, wpisałem się niezwłocznie na
seminarium prof. Porębskiego, który na
pierwszych zajęciach, w których uczest-
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stereotypowe wyobrażenia na temat uprawiania historii sztuki.
Równolegle z seminarium uczęszczałem na III roku studiów na jego wykład
monograficzny dotyczący metod badań
nad sztuką nowoczesną. Obok wykładów
monograficznych prowadził on dla studentów roku IV wykład kursowy z zakresu
powszechnej historii sztuki nowoczesnej,
kończący się egzaminem. Profesor Porębski wykładał w sposób bardzo swobodny
w porównaniu z innymi profesorami
starszego pokolenia, którzy skupiali się –
zwłaszcza w wykładach kursowych – na
przekazywaniu wiedzy faktograficznej,
niekiedy czytając fragmenty opracowanych przez siebie podręczników. Wiedzę
z zakresu historii rzucał na szerokie tło
wydarzeń politycznych, łączył z problematyką filozoficzną, społeczną i zagadnieniami literatury, teatru, a nawet filmu.

Archiwum IHS UJ

Mieczysław Porębski; Lublana, początek lat 60.

niczyłem, przedstawił listę tematów seminaryjnych, obejmujących wykaz
współczesnych artystów
polskich, rekrutujących się
głównie z grona członków
II Grupy Krakowskiej. Profesor Porębski był również
członkiem tego ważnego
ugrupowania, a więc tematy dotyczyły jego kolegów i przyjaciół artystów.
Za temat pierwszej mojej
rozprawy seminaryjnej wybrałem twórczość Jerzego
Nowosielskiego, który miał
wówczas 47 lat, a więc na
pewno nie kwalifikował
się do kategorii historycznych postaci. W ten sposób
prof. Porębski przełamywał

Wykłady były ilustrowane dość dobrym
i reprezentatywnym zestawem kolorowych przezroczy. W trakcie wykładu
przeprowadzał bardzo błyskotliwe analizy
wyświetlanych reprodukcji dzieł sztuki.
Profesor przywiązywał bardzo dużą
rolę do omawiania i prezentowania najnowszych metod, nie tylko z zakresu
historii sztuki, ale także innych dyscyplin
humanistycznych, a nawet poruszał problematykę przejmowaną z nauk ścisłych,
logiki i matematyki – co było jego szczególnym hobby. Należał on bowiem do
tych badaczy, którzy jeszcze na początku

Z Tadeuszem Różewiczem
w Wenecji;1964
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wolni stajemy się jedynie w specjalnych
komorach ciemności i ciszy [...], nigdy
nie była badana w sposób systematyczny – pisze profesor Porębski.
W roku 1974 prof. Porębski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym,
gdzie pełnił przez wiele lat funkcję
kuratora Działu Sztuki Polskiej XIX
i XX Wieku oraz Działu Rysunku
i Grafiki. Jego praca muzealna zaowocowała urządzeniem dwóch nowatorskich ekspozycji stałych: galerii
sztuki XIX wieku w Sukiennicach
oraz galerii sztuki XX wieku w tzw.
Nowym Gmachu (obecnie Gmachu
Głównym MNK), które zaaranżował
we współpracy z profesorem ASP
Andrzejem Pawłowskim (drugą wersję Galerii Sztuki Polskiej XX Wieku,
która powstała po rozbudowie Gmachu
Głównego w 1991 roku, zaprojektował

Z Tadeuszem Brzozowskim i Jerzym Nowosielskim; 1970

Adam Rzepecki

lat 60. ubiegłego stulecia wprowadzili do
polskiej humanistyki metodologię strukturalistyczną. Ideę wykorzystania w historii
sztuki metod wywodzących się, z jednej
strony, z badań językoznawczych i etnologicznych, a z drugiej – z zakresu nauk
ścisłych i logiki matematycznej, zawarł
w obszernym artykule zatytułowanym
Sztuka a informacja, opublikowanym
w III tomie „Rocznika Historii Sztuki”
w roku 1962 (następnie w skróconej wersji
umieszczonym w Pożegnaniu z krytyką) .
Gdy byłem studentem V roku, została
opublikowana w popularnej serii „Biblioteka Myśli Współczesnej” wydawanej
przez PIW jego sztandarowa książka
metodologiczna Ikonosfera (Warszawa
1972), w której podjął próbę zbudowania
na fundamencie teorii informacji, semiologii i strukturalizmu, nowej, koherentnej
teorii sztuki. W książce tej pojawiają się

ponownie takie ważne nazwiska dwudziestowiecznej myśli humanistycznej, jak
Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson,
Roger Caillois, Georges Bataille, Stefan
Czarnowski, Roland Barthes, Michaił
Bachtin, Lewis Mumford i in.
Jednakże w definicji ikonosfery pojawił
się również pewien pierwiastek krytyczny
wobec osaczającej człowieka współczesnej cywilizacji obrazkowej: Obrazowe
stereotypy, konwencje, symbole otaczają
nas zewsząd, napierają, informują i zwodzą, zachęcają i przestrzegają. Zawsze
wokół nas obecna ikonosfera, od której

Z Adamem Rzepeckim;
1980
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Od lewej: prof. Mieczysław Porębski, Tomasz Gryglewicz, dr Wanda Altendorf,
podczas objazdu naukowego; 1978

we współpracy z profesorem ASP Janem
Kolanowskim).
Profesor Porębski szczególną wagę
przywiązywał do analizy jednostkowego
dzieła sztuki oraz bezpośredniego z nim
kontaktu. Toteż jego praca w muzeum
ułatwiła mu prowadzenie zajęć seminaryjnych na terenie tej instytucji, korzystał
z możliwości dotarcia do oryginalnych
dzieł sztuki, które często tkwiły głęboko
ukryte w magazynach muzealnych.
Kiedy w roku 1973 zostałem zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UJ jako
jego asystent, jednym z moich obowiązków było przygotowywanie i uczestniczenie w zajęciach seminaryjnych, które odbywały się bardzo często w obu galeriach
Muzeum Narodowego. Jeżeli dzieło sztuki
będące tematem referatu nie znajdowało
się w galerii, trzeba było je wydobywać
z czeluści magazynów, co nie budziło
entuzjazmu pracowników muzealnych.
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Wyjęty z magazynu obraz był ustawiany
na sztalugach. W trakcie zajęć Profesor
dopełniał referat i dyskusję swoim bardzo
wnikliwym komentarzem, odkrywając
przed uczestnikami zajęć seminaryjnych
coraz to głębsze warstwy analizowanego
dzieła sztuki.
W roku 1975 odbył się w Polsce
XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Na
ten kongres prof. Porębski przygotował
eksperymentalną wystawę na terenie Galerii Sztuki XIX Wieku w Sukiennicach
zatytułowaną Widzieć i rozumieć. Muzeum

Archiwum IHS UJ

Adam Rzepecki

Żywy obraz, prof. Mieczysław Porębski
jako Gertruda Stein (według Pabla Picassa)

Narodowe zamówiło u wybitnych
współczesnych artystów dzieła
nawiązujące do dziedzictwa sztuki
minionego stulecia. Tadeusz Kantor
namalował wtedy swoje wielkie
płótno Emballage „Hołdu pruskiego” Jana Matejki. Na ten sam kongres Kantor przygotował w Galerii
Krzysztofory prapremierę Umarłej
klasy – przełomowego spektaklu,
którym podbił świat, zyskując międzynarodowy rozgłos.
Około połowy lat 70. prof. Porębski zaczął odchodzić od metodologii strukturalistycznej, gdyż – jak
argumentował – bardziej pociągało
go spojrzenie na dzieje sztuki z pozycji diachronicznej, czyli śledzenie
przemian historycznych dokonuProf. Mieczysław Porębski w Musée Galliera w Paryżu,
jących się na osi czasu poprzez
w tle wystawa Sources et Recherches; 1969
analizę twórczości poszczególnych
artystów niż budowanie ponadczasowego były obszerne artykuły o malarstwie Piotra
i interpersonalnego modelu funkcjo- Michałowskiego czy o kartonach Artura
nowania przekazu artystycznego, czyli Grottgera; w twórczości tych artystów
synchronii. W tym czasie zaznaczyły się prof. Porębski wyodrębniał i analizował
u niego nowe fascynacje metodologiczne – poszczególne motywy, takie jak motyw
Gastonem Bachelardem i jego poetyką drogi u Michałowskiego czy motyw kosy
czterech żywiołów oraz Gilbertem Du- u Grottgera.
randem i jego koncepcją symbolicznej
Artykuł prof. Porębskiego o Michawyobraźni. Przez pewien okres inspirował łowskim został opublikowany w 1975
się powstałą w obrębie niemieckiej historii roku w tomie jego prac o znaczącym tytule
sztuki Motivkunde, czyli metodą badań Interregnum. W tym samym, w pewnym
motywów występujących w dziele sztuki. sensie przełomowym, roku, ze względu na
Przykładami zastosowania Motivkunde szczególne nasilenie ważnych wydarzeń
na scenie artystycznej w Polsce, Profesor
ukończył aranżację galerii w Sukiennicach
(jest też autorem opracowania albumowego tej galerii), w której inspirował się pierwotną, dziewiętnastowieczną, jej ekspozycją. W narracji malarstwa XIX stulecia
w Sukiennicach przeznaczył szczególne
i wyjątkowe miejsce Michałowskiemu,
którego obrazy były eksponowane w osobnej, centralnie położonej sali.
Profesor Porębski był bardzo lubianym
pedagogiem, wymagającym, ale równocześnie bardzo łagodnym i tolerancyjnym.
Bywało, że zapraszał na rozmowy lub
konsultacje do gabinetu w swoim mieszkaniu, znajdującym się na piątym piętrze
kamienicy profesorskiej UJ przy al. Słowackiego 15, nie tylko swoich przyjaciół
i współpracowników, ale także studentów.
Wyjeżdżał chętnie ze studentami na objazdy zabytkoznawcze. W trakcie jednego
z takich objazdów, z noclegiem w domu
twórczym Stowarzyszenia Historyków
Sztuki w zamku w Niedzicy, uczestniAnna Baranowa u prof. Porębskiego; 1988
czył ze studentami w zabawie w żywe
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obrazy, naśladujące znane dzieła sztuki. kładał gościnnie w różJej plonem pozostały zabawne fotografie nych ośrodkach uniwerautorstwa Adama Rzepeckiego. Na jednej syteckich. W roku 1997
z nich widać Profesora wcielającego się wydał książkę o Tadeuszu
w postać Gertrudy Stein z obrazu Pabla Kantorze zatytułowaną
Picassa.
Deska. Natomiast po 2000
Profesor Porębski jest wraz z prof. roku zaczęła się ukazyKsawerym Piwockim autorem ważnego, wać w Wydawnictwie Litrzytomowego, podręcznika historii sztu- terackim seria jego ksiąki. Jego autorstwa jest tom 1, obejmujący żek, redagowana przez
sztukę starożytną i średniowieczną (pierw- jego uczennicę Krystynę
sze wydanie 1976), i – najobszerniejszy – Czerni (która uprzednio,
tom 3: Wiek XIX i XX, nad którym praco- w 1991 roku, opublikowała
wał bardzo długo, a który ukazał się dopie- w Wydawnictwie Dolnośląro w 1988 roku. Wiedza zawarta w owym skim obszerny wywiad-rzeProf. Mieczysław Porębski i Krystyna Czerni; 1991
trzecim tomie stanowiła podstawę jego kę zatytułowany Nie tylko
wykładów kursowych dotyczących po- o sztuce. Rozmowy z profewszechnej sztuki nowoczesnej. Przez wie- sorem Mieczysławem Porębskim). Z serii tej Herdera (1988), Nagrodą im. Kazimierza
le lat asystowałem mu na tych wykładach, dotychczas ujrzały światło dzienne: Polskość Wyki (1995) i Nagrodą Honorową Fundawyświetlając przezrocza. Później prof. jako sytuacja (2002), Nowosielski (2003), cji Kultury Polskiej (2003). Odznaczony
Porębski poprosił, żebym kontynuował Krytycy i sztuka (2004) oraz Spotkanie został w roku 1991 Krzyżem Komandorten wykład, opierając się na maszynopisie z Ablem (2011); wydanie ostatniej zbiegło się skim Orderu Odrodzenia Polski. W 90-letrzeciego tomu jego podręcznika, który z 90. rocznicą urodzin jej Autora. Książki cie urodzin, w roku 2011, otrzymał złoty
wówczas czekał jeszcze na druk.
te zawierają różne teksty prof. Porębskie- medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.
W dekadzie lat 80. XX wieku ukazała go, a także wywiady z nim, publikowane Był członkiem wielu prestiżowych stosię też ważna seria, oznaczona literami X, w prasie oraz w materiałach posesyjnych warzyszeń naukowych i artystycznych,
Y, Z. Dwa pierwsze tomy: X, Pożegnanie do roku 2006.
między innymi członkiem czynnym I Wyz krytyką (1983), i Y, Sztuka i informacja
Działalność naukowa i pedagogiczna działu Polskiej Akademii Umiejętności.
(1986), które wydało Wydawnictwie Profesora zyskała wielkie uznanie, wyraDługie życie prof. Porębskiego, naleLiterackie, zawierały reedycje tekstów żone wieloma nagrodami i oznaczeniami, żącego do pokolenia, z którego wywodzi
o sztuce i artykułów naukowych, zaś między innymi Nagrodą Miasta Krakowa się wielu wybitnych Polaków – pokolenia
Z, opublikowany przez PIW, jest próbą (1977), Nagrodą im. Alfreda Jurzykow- Jana Pawła II, przypadło na niezwykle
czysto literackiej wypowiedzi – „po-wie- skiego (1983), Nagrodą Gottfrieda von trudne i dramatyczne czasy w historii
ścią”, jak ją określił sam
Autor w podtytule. Książka ta, trudna w odbiorze
i skomplikowana w swojej
strukturze, zawiera także
wiele wątków autobiograficznych i wspomnieniowych. Należy nadmienić
w tym miejscu, że Profesor
nie zaniedbywał uczniów
w swoich inicjatywach wydawniczych. W Wydawnictwie Literackim ukazała
się w latach 80. seria prac
doktorskich, których był
promotorem. Jedną z nich
była moja książka Groteska
w sztuce polskiej XX wieku,
wydana w 1984 roku.
Po przejściu na emeryturę w 1991 roku prof. Porębski nie zakończył swojej działalności naukowej
i krytycznej, uczestniczył
w wielu sesjach i semina80-lecie prof. Porębskiego w Instytucie Historii Sztuki UJ; 2001
riach naukowych oraz wy-
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90-lecie prof. Porębskiego, wręczenie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; Warszawa, 2011

tem Jagiellońskim, wypromował wielu
magistrów i doktorów, którzy stali się
liczącymi się historykami sztuki. Pracują
teraz w najlepszych polskich uczelniach

naszego kraju. Mimo trudności i wielu
przeciwności losu osiągnął on wielki sukces naukowy i osobisty. Będąc wybitnym
pedagogiem, związanym z Uniwersyte-

albo zajmują się działalnością kuratorską
jako pracownicy muzeów i galerii.
Dlaczego moje wspomnienia opatrzyłem tytułem będącym parafrazą Jego
Pożegnania z krytyką? Tak jak ta książka
nie zakończyła uprawiania krytyki przez
jej Autora, tak Pożegnanie z Porębskim nie
kończy Jego obecności wśród nas. Obecności w wymiarze intelektualnym i duchowym. Profesor Mieczysław Porębski
swoimi książkami i artykułami pozostanie
nadal źródłem inspiracji dla współczesnej
historii sztuki oraz kolejnych pokoleń historyków sztuki, którym staramy się przekazać
to, czego sami nauczyliśmy się od Niego.

Tomasz Gryglewicz

kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
Instytutu Historii Sztuki UJ

WSPOMINANIE MISTRZA
10

Skład spotkania ustalał się spontanicznie podczas przyjęcia po uroczystościach
pogrzebowych w Ustroniu Cieszyńskim,
gdzie Profesor został pochowany obok
swojej żony, na cmentarzu ewangelickim.
W ustrońskim domu rodzinnym jego żony,
Anny Porębskiej z Lazarów, odbyła się
bardzo ciepła uroczystość. Niejeden z nas –
gości tego domu w różnych okresach –
ze wzruszeniem odnajdował tu gościnną
atmosferę spotkań i dyskusji. Gabinet
Profesora w Ustroniu był przedłużeniem
jego krakowskiej pracowni przy al. Słowackiego 15, w słynnej „trumnie profesorskiej”. To ostatnie miejsce miało w sobie
taką magię i oddziaływanie, że część jego
wyposażenia i bogata biblioteka zostały
Agata Zuzanna Jabłońska

środowiska uczniów, współpracowników
i następców Mistrza. Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie – przy współpracy
Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
Instytutu Historii Sztuki UJ, Sekcji Sztuki
Nowoczesnej Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
Profesor Porębski naznaczył swoją obecnością wszystkie te przestrzenie – jako
wieloletni dyrektor IHS UJ i kierownik
Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej oraz
jako członek honorowy obu stowarzyszeń.
Warto wspomnieć również o czynnym zaangażowaniu członków Koła Naukowego
Studentów Historii Sztuki IHS UJ.

Agata Zuzanna Jabłońska

października 2012, dokładnie miesiąc od śmierci prof. Mieczysława
Porębskiego, w Instytucie Historii Sztuki
UJ odbyło się spotkanie poświęcone jego
pamięci. Była to inicjatywa krakowskiego

Wykład prof. Mieczysława Porębskiego wysłuchany
po latach, podczas spotkania wspomnieniowego
w Instytucie Historii Sztuki UJ, 10 października 2012 r.
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nież swoją działalność słynna
dziś Galeria Zderzak, którą ze
znakomitym efektem Marta
Tarabuła prowadzi już ponad
ćwierć wieku. Jan Trzupek,
krytyk i kurator wystaw, prezes
Zarządu Małopolskiej Fundacji
Muzeum Sztuki Współczesnej,
opowiedział o swoich spotkaniach z Mieczysławem Porębskim w Galerii Krzysztofory Krystyna Czerni
w latach 80., podczas przygotowywania wystaw Grupy Krakowskiej. Krytycy i sztuka (2004), Spotkanie z Ablem
Większość artystów z tej legendarnej (2011). Kolejne tomy gotowe do druku
grupy należała do przyjaciół prof. Poręb- czekają na publikację. Krystyna Czerni,
skiego od czasów wojny, a on sam był jej która została w tym roku finalistką Naczłonkiem od lat 60. Doktor hab. Andrzej grody Nike za książkę o Jerzym NowoSzczerski – z pokolenia wnuków – nie był sielskim – podobnie jak nasz Mistrz osiem
bezpośrednim uczniem Profesora, ale po- lat wcześniej – mówiła o trudnych latach,
czuwa się do pokrewieństwa z jego szkołą. na jakie przypadła działalność Profesora
Co więcej, jego pierwsze doświadczenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz o
wystawiennicze związane jest z wystawą naszym zobowiązaniu wobec spuścizny
rysunków konferencyjnych Mieczysława po nim.
Uzupełnieniem części merytorycznej
Porębskiego w galerii Maszy Potockiej,
gdzie pracował podczas studiów. Andrzej spotkania był pokaz licznych zdjęć archiSzczerski, obecnie prezes Sekcji Polskiej walnych oraz projekcja fragmentu nagraAICA, mówił o Porębskim – wybitnym nia wykładu prof. Porębskiego w styczniu
humaniście, do którego pisarstwa należy 1989 roku. W starym instytucie przy
wracać. Na końcu głos zabrała Krystyna ul. św. Anny Profesor mówił o badaniach
Czerni, należąca do najbliższego grona nad sztuką polską XIX wieku. Całość tego

Agata Zuzanna Jabłońska

przeniesione do MOCAK-u i stanowią tam
od niedawna wyodrębnioną przestrzeń do
zwiedzania i studiów.
W spotkaniu w IHS UJ, które przyciągnęło liczną publiczność w różnym wieku,
w dyskusji panelowej wzięło udział ośmiu
historyków sztuki i krytyków: Krystyna
Czerni, Jan Fejkiel, Tomasz Gryglewicz,
Maria Hussakowska, Adam Rzepecki,
Andrzej Szczerski, Marta Tarabuła, Jan
Trzupek. Niżej podpisana spotkanie to
prowadziła, a otworzyła je wicedyrektor
IHS UJ dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży. Już tak dobrane nazwiska świadczą o
tym, że wypowiedzi stanowiły wielogłos.
Pewne wątki się przeplatały, ale każdy
dodawał coś od siebie. Profesor Tomasz
Gryglewicz, prowadzący dziś Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, syntetycznie
zarysował sylwetkę prof. Porębskiego.
Doktor hab. Maria Hussakowska, podobnie jak jej przedmówca należąca do
pierwszych asystentów Profesora w IHS
UJ, zapowiedziała projekt publikacji,
która przedstawi w krytycznym ujęciu
takie zakresy działalności Mistrza jak
teoria sztuki, krytyka artystyczna, praktyka
muzealna, dydaktyka. Jan Fejkiel, twórca i
właściciel jedynej w Polsce galerii prywatnej specjalizującej się w grafice i rysunku,
wspominał o wykładach Profesora, które
stanowiły wyzwanie dla studentów. Jan
Fejkiel, zanim utworzył na początku lat
90. własną galerię, która rozwija to ważne
i dla Profesora pole zainteresowań, jakim
jest grafika artystyczna, pracował w Wydawnictwie Literackim i pod jego okiem
wyszły tak ważne tomy prac Porębskiego,
jak Pożegnanie z krytyką (1983, II rozszerzone wydanie) oraz Sztuka i informacja
(1986). Z kolei Adam Rzepecki, fotografik
zatrudniony w IHS UJ, a znany przede
wszystkim jako współzałożyciel Grupy
Łódź Kaliska, opowiedział o niezwykłym
epizodzie w dydaktyce Profesora, jakim
był pobyt ze studentami w Niedzicy w
1978 roku i jego udział w „żywych obrazach”. Nie trzeba było namawiać Mistrza,
aby wcielił się w picassowską Gertrudę
Stein oraz Pierrota, syna Picassa. Dowcipnie opowiedziana i obszernie ilustrowana
archiwalnymi fotografiami wypowiedź
wywołała żywy oddźwięk z sali. Pikantny
passus na temat dezynwoltury Profesora
jako dydaktyka dodała Marta Tarabuła,
która obroniła pod jego okiem pracę
magisterską na temat modnego w latach
80. malarstwa „nowych dzikich”. Trzeba
dodać, że od tego malarstwa zaczęła rów-

W spotkaniu uczestniczyła liczna publiczność

uczniów Profesora, której zawdzięczamy
kapitalny tom Nie tylko o sztuce. Rozmowy
z Profesorem Mieczysławem Porębskim
(1991, Wydawnictwo Dolnośląskie) oraz
redakcję czterech tomów Dzieł Porębskiego, które ukazały się w WL: Polskość
jako sytuacja (2002), Nowosielski (2003),

wykładu zostanie wydana, zgodnie z obietnicą obecnego dyrektora IHS UJ dr hab.
Andrzeja Betleja – jako osobna publikacja.
Zbierając te wszystkie nazwiska osób
trudniących się szeroko pojętą kulturą
artystyczną, otrzymujemy bardzo ciekawą
mozaikę, wiele mówiącą o różnorodności
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powiedzieć, że ma ona
charakter nie tyle ściśle
akademicki, co rozproszony. Uczniowie Profesora stanowią konstelację
osób aktywnych w wielu
miejscach znaczących dla
kultury. Słowem wywoławczym dla nas, uczniów
i współpracowników ProOd lewej: Krystyna Czerni, dr hab. Andrzej Szczerski, fesora, może być nadal
prof. Tomasz Gryglewicz słowo tessera, którym
naszego środowiska oraz o tym, ile jej opatrzono Festschrift wydany na jego 60.
kształt zawdzięcza właśnie prof. Mie- urodziny, a więc ponad 30 lat temu. Pojęcie
czysławowi Porębskiemu. Gdy padają to przywołano wówczas, aby unaocznić
pytania o specyfikę jego szkoły, można złożoność zatrudnień wybitnego Jubilata,

a także aby dać wyraz przyjaźni. Jak bowiem pisano, tessera – kostka służąca do
układania mozaiki, w życiu codziennym
była znakiem wymienianym na dowód
przyjaźni, a nawet samo słowo [...] oznaczało przenośnie przyjaźń.
Nie ulega wątpliwości, że 10 października 2012 zebraliśmy się tak licznie
w naszym macierzystym Instytucie, aby
wyrazić nasze oddanie i podziękować
Profesorowi za przyjaźń...

Anna Baranowa

bibliotekarz w Instytucie Historii Sztuki UJ,
przewodnicząca Sekcji Sztuki Nowoczesnej
Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki

PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI
BUDUJE NASZĄ TOŻSAMOŚĆ

Anna Wojnar

Obchody Uniwersyteckiego Dnia Pamięci odbyły się tradycyjnie 6 listopada – w 73. rocznicę aresztowania pracowników
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (i innych krakowskich uczelni) przez niemieckiego okupanta.

Anna Wojnar

Rozpoczęto od złożenia kwiatów przez przedstawicieli środowiska
akademickiego na grobach zmarłych profesorów UJ na cmentarzu
Rakowickim i Salwatorskim. Wyjątkowym momentem tegorocznego
programu uroczystości na cmentarzu Rakowickim było odsłonięcie
tablicy epitafijnej poświęconej prof. Kazimierzowi Piechowi na tzw.
katakumbie Wolnego (pas 56), w której spoczywa prof. Kazimierz
Piech. Tablica powstała z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, a wszystkie koszty związane z tym przedsięwzięciem zostały pokryte dzięki społecznym środkom finansowym
pochodzącym z odpisu jednego procenta podatku oraz innych darowizn przekazanych na rzecz Komitetu. Odsłonięcia tablicy dokonał prorektor UJ prof.
Andrzej Mania wraz z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim, przewodniczącym Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Profesor Kazimierz Piech
był wybitnym uczonym (botanik i cytolog roślin) o wszechstronnych zainteresowaniach naukowych, obejmujących także systematykę i geografię roślin oraz
paleobotanikę. Pasjonował się również astronomią. Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin UJ, a także współautorem projektu
polskiego mianownictwa botanicznego w zakresie anatomii i cytologii roślin. Został aresztowany podczas Sonderaktion Krakau. Zmarł wkrótce po opuszczeniu
obozu Sachsenhausen. Kolejnym miejscem, gdzie przedstawiciele naszej Uczelni złożyli kwiaty, była tablica w koszarach przy ul. Wrocławskiej 82, upamiętniająca pobyt tam aresztowanych profesorów, zanim zostali przewiezieni do obozu zagłady Sachsenhausen.
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Główna część obchodów Uniwersyteckiego Dnia Pamięci miała miejsce w sali nr 56, gdzie zostali aresztowani polscy naukowcy. – Sonderaktion Krakau była
zaprzeczeniem idei poszanowania ludzkiej godności, wartości ludzkiego życia i wolności Uniwersytetu – mówił, rozpoczynając uroczystość, prorektor UJ prof.
Andrzej Mania. – Pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość – tak jak buduje tożsamość narodu, tak buduje tożsamość Uniwersytetu. Pamiętamy o tragicznej
przeszłości nie dla rozpamiętywania, ale dla utwierdzania się w przekonaniu o wartości wolności i swobody funkcjonowania Uniwersytetu. Taki sens ma wspominanie tego tragicznego wydarzenia – dodał prof. Mania.
W suroczystości wzięli udział goście z Niemiec – prof. Peter Hommelhoff, były rektor Uniwersytetu w Heidelbergu, oraz prof. Thomas Pfeiffer, prorektor wspomnianej uczelni. – Naszym celem powinno być podtrzymanie pamięci o grozie i okrucieństwach nazistowskiego napadu na Polskę i związanym z tym terrorze
i cierpieniu masy ludzi, a jednocześnie dbanie o to, abyśmy dzisiaj i jutro, Polacy i Niemcy, żyli jak sąsiedzi – wolni i zgodni – mówił w sali nr 56 prof. Pfeiffer. –
Jednoczesne wracanie w przeszłość, patrzenie w dzień dzisiejszy i wybieganie w przyszłość to w moim przekonaniu najlepszy sposób na osiągnięcie obu celów.
Ważne jest to, aby polscy i niemieccy naukowcy mogli wspólnie pracować nad nowymi zdobyczami wiedzy, z myślą o dobrej przyszłości. Chciałbym bardzo, aby
dzisiejsze wręczenie Nagrody im. Stanisława Kutrzeby, także wszystkie uroczystości wręczenia nagród w kolejnych latach, była niewielkim, ale mimo wszystko
istotnym do tego przyczynkiem – dodał prof. Pfeiffer.

Anna Wojnar

Następnie odbyło się wręczenie Nagrody im. Stanisława Kutrzeby, która jest przyznawana pracownikowi lub absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego za
działalność na rzecz umocnienia, ożywienia i rozbudowania porozumienia między Polską i Niemcami. Tegorocznym laureatem został Kamil Szubart. Fundatorem wyróżnienia jest dr Manfred Lautenschläger z Uniwersytetu Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Instytutu Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa
Międzynarodowego Publicznego im. Maxa Plancka.
Kolejnym punktem programu był wykład prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, zatytułowany
Szlakiem pamięci... – Gdyby zapytać za Stefanem Kisielewskim zamiast – komu potrzebna jest Polska? – Komu potrzebna jest właściwie pamięć o zmarłych
profesorach? – to należałoby odpowiedzieć – nam wszystkim. Nie tylko dlatego, że na cmentarzach sprawdza się pamięć narodów, ani tylko dlatego, że jeśli my
sami nie potrafimy zadbać o pamięć o przeszłych pokoleniach i przekazać innym potrzebę troski o taką pamięć, to nie liczmy na pamięć tych, którzy przyjdą po
nas. Ale głównie po to, aby mieć stale przed oczami punkt odniesienia dla naszych dokonań, naszych zasług – czy rzeczywiście są one tak wielkie, tak doniosłe,
jak nam się to często wydaje. Po wykładzie prof. UJ Krzysztof Stopka zaprezentował książkę Zygmunta Starachowicza Pamiętnik ofiary Sonderaktion Krakau.
Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku), fragmenty odczytał Tadeusz Malak.

Uroczystość w historycznej sali nr 56 zakończył tradycyjnie Apel Poległych. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod okolicznościowymi tablicami
w Collegium Novum oraz pod Dębem Wolności, w asyście żołnierzy z 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.
Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Uniwersyteckiego Dnia Pamięci 4 listopada była msza święta w kolegiacie św. Anny w intencji ofiar Sonderaktion
Krakau, a także poległych podczas wojny profesorów, pracowników i studentów UJ. 5 listopada, w Collegium Maius, zorganizowano promocję książki Pamiętnik ofiary Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku, autorstwa Zygmunta
Starachowicza – absolwenta prawa, aresztowanego razem z profesorami. Ponadto Muzeum UJ wprowadziło specjalną edycję kolekcjonerskiego biletu wstępu,
zawierającego informacje o Sonderaktion Krakau oraz grafikę poświęconą temu wydarzeniu. Natomiast z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ 31 października w „Dzienniku Polskim” ukazał się dodatek specjalny Szlakiem pamięci. Groby Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na cmentarzu
Rakowickim, cz. III.

SONDERAKTION KRAKAU OKIEM STUDENTA
5

listopada 2012, w przeddzień Dnia
Pamięci Uniwersytetu Jagiellońskiego, pojawiła się w księgarniach książka
Zygmunta Starachowicza Sonderaktion
Krakau. Wspomnienie z akcji przeciwko
profesorom uniwersyteckim w Krakowie
(6–10 listopada 1939 roku)1. Pracę tę nieprzypadkowo wydano pod egidą Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku, w ten sposób wydarzenie doskonale znane i opisane
w środowisku krakowskim może zaistnieć
w szerszej społecznej świadomości. Pojawienie się książki Starachowicza w Gdańsku ma i ten symboliczny wymiar, że łączy
dramatyczne wydarzenia dokonujące się
w pierwszych dwóch miesiącach drugiej
wojny światowej: na Westerplatte i w Krakowie. W tym przełomowym momencie
ujawnił się złowieszczy charakter wojny
wymierzonej w „zwyczajnych ludzi”.
Oficjalna promocja książki Starachowicza
odbyła się 5 listopada 2012 w Muzeum UJ.
Zygmunt Starachowicz (1914–1944)
był absolwentem prawa UJ. 6 listopada
1939 udał się do gmachu Collegium Novum do prof. Tadeusza Dziurzyńskiego,
aby ten dokonał podpisu na ostatnim protokole egzaminacyjnym młodego magistra
prawa. Trudno wyobrazić sobie równie
feralny moment spotkania, a jednocześnie
bardziej tajemniczy dowód roli przeznaczenia w życiu człowieka. Pojawienie się
Starachowicza tego dnia na Uniwersytecie
zmieniło trajektorię jego życia: aresztowany, stał się więźniem dwóch niemieckich
obozów koncentracyjnych,
Sachsenhausen i Dachau.
Po powrocie do Krakowa walczył z okupantem
w szeregach Armii Krajowej. Los Starachowicza
dokonał się w tym samym
miejscu, gdzie przerwana
została jego zwyczajna
egzystencja – w więzieniu przy ul. Montelupich,
w którym rozstrzelano go
najprawdopodobniej 10
sierpnia 1944.
Między jednym a drugim aresztowaniem Starachowicz zdążył spisać
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wspomnienia z aresztomuszę szczerze, że ogarwania pracowników kranął mnie i wstręt pewien,
kowskich uczelni 6 listoi obrzydzenie. W jednej
pada 1939, które przeszło
chwili poczułem, że cały
później do historii pod naten świat wielkich uczozwą Sonderaktion Krakau.
nych, ten świat, który,
Wspomnienie Starachodla mnie przynajmniej,
wicza jest najobszerniejzawsze jaśniał w aureszą relacją z tzw. krakowoli sławy i autorytetu –
skiego etapu uwięzienia
naraz po zgaśnięciu tego
akademików, obejmuje
blasku, okazał się ta5 dni (6–10 listopada), do
kim samym światem jak
czasu, gdy aresztowani
inne. Ludzie zwyczajni,
znaleźli się w transporcie
grzeczni i mniej grzeczni,
do więzień we Wrocławiu.
łakomi, brudni i czyści,
Poza walorem poznawkłótliwi i łagodni – tacy
Zygmunt Starachowicz
czym, faktograficznym,
jak wszyscy inni. Na
szczególnie w kontekście
próżno szukałem w ich
charakterologicznych portretów uczest- twarzach piętna geniuszu. I może dlatego
ników dramatu, praca ujawnia niezwykłą było mi tak źle, smutno, jakżeż wstrętni byli
wartość literacką. Starachowicz pisze dla mnie wtedy – tak się mści natura za
wartko, bez profesorskiej maniery, bez nad- rozczarowanie2.
miernego patosu, niekiedy nawet gorzko:
Tak pisać mógł tylko człowiek młody,
Gdym po raz pierwszy zobaczył tych spoza środowiska uczonych, ich kręgów
ludzi, którzy szli jeden za drugim, każdy towarzyskich i profesorskiej elitarności.
z menażką w ręce, w oczekiwaniu na po- Człowiek innego, późniejszego, pokolenia.
siłek, w pierwszej chwili żal mi ich było Zasadnicza różnica w postrzeganiu świata
serdecznie. Bo cóż, młody byłem i uważałem sytuuje książkę Starachowicza na przeciwtaką rzecz w tej sytuacji za całkiem natural- nym biegunie w stosunku do znanych nam
ną, dla mnie nie było to żadnym przeżyciem, wspomnień i relacji z tamtych wydarzeń. Te
gdy dla Nich, jak zawsze my młodzi mówili- ostatnie pisane były po wojnie, w pewnym
śmy, „dla naszych starszych panów”, była sensie na zapotrzebowanie odmienionej
to rzecz niezwykła. Każdy z nich człowiek sytuacji politycznej i społecznej, często
zamożny, wychuchany i rozkapryszony, z autocenzurą – nie tylko tą polityczną,
który całe życie niczego sobie nie żałował, ale także środowiskową. U Starachowicza
długimi laty ciężkiej odnajdujemy takie bezpośrednie i żywe
niejednokrotnie pracy charakterystyki postaci:
zdobył dla siebie wybit[...] prof. Kazimierz Dobrowolski,
ne w świecie stanowi- socjolog, jest (nie wchodząc w jego własko – teraz, w tym wie- ściwości umysłu i charakteru) jedną z najku, wielu przekroczyło nudniejszych osób, jakie dotąd widziałem
lat 60, a byli i po sie- i słyszałem. Jak mnie później poinformodemdziesiątce – musi wano, opinia moja bynajmniej nie była
dla tych paru łyżek zupy odosobniona. Mówił długo i monotonnie,
i grochu wyczekiwać nawet zbyt monotonnie, a niczego do
w długim ogonku. Gdy dyskusji nie wnosił nowego. Bardzo to
się na nich patrzyłem śmieszna była dla mnie postać i dziś, gdy
i wspomniałem ich so- wspominam go z tych, a w szczególności
bie z dawnych świet- późniejszych czasów sachsenhausenskich,
niejszych czasów – było nie mogę opanować uśmiechu na twarzy,
mi żal ich serdecznie, poprzez ziewnięcie, które staram się zakryć
a potem, przyznać się dłonią3.

Anna Wojnar

Przybyłych na promocję książki gości powitał w Collegium Maius dyrektor Muzeum UJ
prof. Krzysztof Stopka

rego w międzyczasie, ze względu na jego
zamiłowania muzyczne, przezwaliśmy
„Puzonistą”. Nabierania te czasem wprost
przekraczały granice zabawy i coś kazało
nam pozostawić go w spokoju, a jednak
ciągle bawiły nas jego wytrzeszczone
oczy, łatwowierność i chętne tragizowanie
drobiazgów7.
Generacyjne rozróżnienie między
„młodszymi” i „starszymi” we wspomnieniu Starachowicza zaznacza się bardzo silnie. Starsi już od samego początku zaczęli
krakać jak kruki, gdy tymczasem młodsi
– jak Borkowski – Z uśmieszkiem prawie
stale błąkającym się koło jego ust mówił
o naszym aresztowaniu, węsząc w tym nie
lada przygodę8.
Na granicy podziałów pokoleniowych
sytuowali się pracownicy, którzy w 1939
roku znajdowali się u progu kariery naukowej, a zatem urodzeni w pierwszych latach
XX wieku. O jednym z nich, prof. Janie
Miodońskim, Starachowicz wypowiada się
ze szczególną serdecznością:
Zrobił na mnie wspaniałe wrażenie.
Człowiek młody, pełen życia i temperamentu, z uśmiechem na twarzy, przy czem
ujmująco bezpośredni. Nawet sobie nie
zdaje pewnie sprawy z tego, jakiż stanowi

Książka pojawiła się w księgarniach w przeddzień Dnia
Pamięci Uniwersytetu Jagiellońskiego, można było ją
również nabyć podczas promocji w Collegium Maius

Anna Wojnar

Starachowicz opisuje wypadki inaczej: dostrzega i uwypukla to, co zwykle
skrywa niedopowiedzenie na przykład
nieopanowany lęk, w jego przekonaniu
„niemęski”4. Starachowicz rozmyśla też
nieustannie o tym, co się wokół niego
dzieje, ma świadomość, że uczestniczy
w wyjątkowych wydarzeniach. Jest bacznym obserwatorem realiów panujących
w więzieniu, plastycznie rysując na ich tle
własną sylwetkę:
Zwyczajem swoim starokawalerskim
na krześle obok łóżka przygotowałem sobie
papierosy, zapałki, wodę do picia. Po zgaszeniu światła zapaliłem – jak to zawsze
dotąd robiłem – papierosa. Czerwienił się
w czerni pokoju żywy ognik, raz jaśniej,
potem znowu przygasał, tak jak moje myśli czasem proste i sprecyzowane, czasem
niejasne, jakby za jakąś siatką delikatną,
której jednak rozerwać nie można, bo jak
pajęczyna oplata człowieka, jego myśli
i serce, oddając na pastwę pająka – Nieznanego5.
Starachowicz czuł się w środowisku
profesorskim obco. W miarę możliwości
starał się przebywać w towarzystwie osób
zbliżonych wiekiem. Jedną z takich postaci
był Adam Bielecki (1910–2003), późniejszy profesor matematyki:
Nawet sobie, Adasiu, nie zdajesz
sprawy z tego, czytając te słowa, jak mile
wspominam te chwile, które spędziliśmy
razem, te nasze wieczorne spacery, gdyśmy
chodzili po długim korytarzu koszarowym,
prowadząc więzienne rozmowy. Wiem,
żeśmy, w odróżnieniu od starszych, nie
brnęli w sytuacji obecnej, ale przeciwnie,
traktując ją jako odskocznię, mówiliśmy
o przyszłości6.
Innymi więziennymi kompanami
Starachowicza byli Stanisław Szczotka
(1912–1954) i Janusz Maria Borkowski
(1919–1944):
Najweselej chyba było w naszej grupce, gdzieśmy ze Szczotką i Borkowskim
nabierali biednego Jachimowicza, któ-

kontrast ze swym uniwersyteckim otoczeniem9.
Lektura wspomnień Starachowicza,
opublikowanych w blisko 70. lat po śmierci
autora, wydaje się obowiązkowa nie tylko
dlatego, że zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń fakto- i biograficznych, ale przede
wszystkim dlatego, że jest to świadectwo
„doświadczania historii” przez człowieka
młodego, związanego ze swoim kręgiem
rówieśniczym: studentami UJ w 1939 roku
lub „świeżo upieczonymi” absolwentami.
I ten walor książki Starachowicza sytuuje
ją w kręgu najważniejszych polskich prac
o drugiej wojnie światowej.
Na koniec warto wspomnieć, że Zygmunt Starachowicz zamordowany został
w 1944 roku w więzieniu na Montelupich.
Nieznane jest miejsce jego pochówku.
Poza pamięcią rodziny Wspomnienie
z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim..., wydane teraz w formie książki,
stanowi jedyny „ślad” i pomnik jego życia.

Franciszek Wasyl
pracownik Muzeum UJ

1

2
3
4

5
6
7
8
9

Wstęp i opracowanie Katarzyna Starachowicz, Franciszek Wasyl, Muzeum II Wojny Światowej, Wydawnictwo
„Oskar”, Gdańsk 2012, s. 70.
Tamże, s. 46–47.
Tamże, s. 45–46.
Starachowicz tak wspomina o swoim byłym nauczycielu
gimnazjalnym Stanisławie Łukasiku, który jako lektor języka rumuńskiego na UJ także znalazł się w gronie aresztowanych: Chciałem się z nim przywitać, ale ręki mi nie
podał, udawał, że mnie nie zna, taki był przerażony i nieopanowany. Chciało mi się w tym momencie śmiać z niego,
dziwiłem się – jak można być tak niemęskim (tamże, s. 24).
Tamże, s. 48–49.
Tamże, s. 45.
Tamże, s. 52.
Tamże s. 34.
Tamże, s. 47.
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W Dniu Otwartym uczestniczyli, m.in., (stoją od lewej) prof. Karol Musioł (były rektor UJ)
i prof. Andrzej Warczak (dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Anna Wojnar

października 2012 w Instytucie Fizyki UJ odbył się Dzień
Otwarty Projektu ATOMIN – „Badanie
układów w skali atomowej: nauki ścisłe
dla innowacyjnej gospodarki”.
Ponad 90 milionów złotych uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka dofinansowania (w tym 85 procent ze środków Unii
Europejskiej) pozwoliło na zakup ponad
150 aparatów badawczych zlokalizowanych w nowo powstałych 24 laboratoriach,
działających w ramach czterech międzywydziałowych zespołów laboratoriów:
zaawansowanych materiałów, nanotechnologii i nauki o powierzchni, zastosowań
biomedycznych fizyki i chemii, fotoniki,
spektroskopii i laserowych technologii
kwantowych oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych.
Dzień Otwarty wieńczył inwestycyjną
i zakupową część realizacji projektu.
Podczas wydarzenia przedstawiono
w formie prezentacji rezultaty dotychczasowych działań oraz umożliwiono
uczestnikom spotkania zwiedzenie nowych
laboratoriów, w których demonstrowano
nowe urządzenia. Prezentacji najważniejszych aparatów badawczych dokonali naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (dr Szymon Godlewski, dr hab. Franciszek Krok, profesor UJ,
dr Jakub Rysz, dr Andrzej Wróbel), a także
z Wydziału Chemii (dr Janusz Dąbrowski,
dr Marta Gawin, dr hab. Piotr Kuśtrowski,
profesor UJ, oraz dr Michał Woźniakiewicz). Oba te wydziały Uniwersytetu
Jagiellońskiego są realizatorami przedsięwzięcia.
Nowe przyrządy oddane w ręce naukowców to unikatowy sprzęt najwyższej
światowej jakości. Znaczną część tych
urządzeń zaprojektowano, skonstruowano
i wykonano specjalnie na potrzeby poszczególnych badań. Tak duża i kompleksowa
inwestycja ma na celu umożliwienie naukowcom prowadzenie wszechstronnego, niespotykanego, wieloaspektowego
obserwowania i analizowania szeroko
pojmowanego świata materii na poziomie
atomowym.
Wśród obszarów aplikowalności uzyskiwanej wiedzy należy wymienić tak bli-

Uczestnicy Dnia Otwartego (siedzą od lewej w pierwszym rzędzie): dr hab. Andrzej Eilmes (prodziekan
Wydziału Chemii ds. nauki i informatyzacji), dr hab. Piotr Kuśtrowski, profesor UJ (koordynator Projektu
na Wydziale Chemii), oraz dr hab. Barbara Rys (prodziekan Wydziału Chemii ds. ogólnych)
Anna Wojnar

26

Anna Wojnar

DZIEŃ OTWARTY PROJEKTU ATOMIN

Prof. Jarosław Koperski (kierownik Projektu ATOMIN, od lewej) odbiera podziękowania
od prof. Stanisława Kistryna (prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych)

Jarosław Koperski

profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej,
kierownik projektu ATOMIN
System statycznej i dynamicznej spektrometrii
mas jonów wtórnych w Laboratorium Inżynierii
Analizy Nanowarstw i Biomedycznych Struktur
Molekularnych na Wydziale FAiIS. Aparat
prezentuje dr Jakub Rysz (pierwszy od prawej)

Anna Wojnar
Anna Wojnar

Wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) w Laboratorium Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalitycznych na Wydziale
Chemii. Stanowisko prezentuje Marek Drozdek (pierwszy od lewej)

Zintegrowany system NanoProbe do syntezy i diagnostyki nanostruktur w warunkach ultrawysokiej
próżni i ekstremalnych temperaturach w Laboratorium Nanostruktur na Wydziale FAiIS.
System prezentuje Mateusz Wojtaszek (pierwszy od prawej)
Anna Wojnar

skie wszystkim dziedziny, jak medycyna,
farmakologia, kryminalistyka i techniki
diagnostyczne, mniej powszechne dziedziny związane z nadprzewodnictwem,
magnetyzmem, mikro- i nanostrukturami,
ciekłymi kryształami, biomateriałami
i związkami bioaktywnymi, spektroskopią
molekularną, fotoniką, aż po zaawansowane technologie obliczeniowe.
Uruchomione trasy zwiedzania laboratoriów miały na celu uzupełnienie
informacji na temat nowego potencjału badawczego i zainspirowanie zwiedzających
do przedstawienia pomysłów niezbędnych
do realizacji kolejnej fazy projektu –
transferu wiedzy z obszaru nauki do sfery
przemysłu. Jednym z najważniejszych
oczekiwanych rezultatów projektu jest
bowiem intensyfikacja współpracy z instytucjami naukowymi, jednostkami badawczo-wdrożeniowymi, przedsiębiorstwami
oraz instytucjami użyteczności publicznej
w obszarach info, techno, bio.
W tym miejscu warto przypomnieć, że
realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się
w czerwcu 2009 roku dzięki inicjatywie
ówczesnego dziekana Wydziału FAiIS
prof. Jerzego Szweda i aprobacie rektora
UJ prof. Karola Musioła. Kierownictwo
projektu powierzono prof. Jarosławowi Koperskiemu, natomiast koordynację działań
na Wydziale Chemii dr. hab. Piotrowi Kuśtrowskiemu, profesorowi UJ, a na Wydziale
FAiIS dr. Pawłowi Czubie. Dzięki dużemu
zaangażowaniu całego zespołu realizującego projekt, w skład którego wchodzili
pracownicy Biura Zamówień Publicznych
(tu szczególne podziękowania należą się
mgr. Wojciechowi Kochanowi), Kwestury,
Działu Rozliczeń Projektów Unijnych,
Działu Aparatury Naukowej, Działu Spraw
Osobowych oraz administracji wydziałowych, ze szczególnym uwzględnieniem
prowadzącej sekretariat projektu Danuty
Myrek, możliwe było przebrnięcie przez
wszystkie procedury związane z zamówieniami publicznymi, księgowością,
sprawozdawczością, audytami itp.
Osoby zainteresowane realizacją tego
przedsięwzięcia więcej informacji znajdą
na stronie projektu ATOMIN: www2.if.uj.
edu.pl/ATOMIN, na której zamieszczono
obszerną broszurę ze zdjęciami, opisem
aparatury i jej możliwościami badawczymi.

TRUDNE ŻYCIE BORSUKA-GÓRALA
orsuk, nazywany w staropolszczyźnie jaźwcem, to największy żyjący
w Polsce przedstawiciel ssaków drapieżnych z rodziny łasicowatych Mustelidae.
Jego krewniacy – łasice, kuny, tchórze
i norki – to zwierzęta o smukłej sylwetce,
puszystych ogonach i niewielkiej masie
ciała. Na ich tle borsuk, ze swoim sporym
brzuszkiem, krótkim ogonem i pasiastym,
czarno-białym pyskiem, wygląda jak postać z zupełnie innej bajki. Aparycja i tryb
życia borsuka zwodziły na manowce wielu
przyrodników. Autorem bodaj najsławniejszej pomyłki był ojciec współczesnej
systematyki Karol Linneusz. Zaliczył on
borsuka pierwotnie do rodzaju Ursus, czyli
do niedźwiedzi. Nadaną przez niego nazwę
gatunkową – Ursus meles, skorygował
francuski przyrodnik Mathurin Jacques
Brisson, który bezbłędnie zaliczył borsuka do łasicowatych i ostatecznie nazwał
Meles meles.
Tajemnice życia borsuków najlepiej
poznano w Wielkiej Brytanii. Wyniki
prowadzonych tam badań nakreśliły
postać zwierzęcia żyjącego w klanach
składających się nawet z ponad 20 osobników, zamieszkującego niewielkie, kilku-,
kilkunastohektarowe, areały osobnicze
i odżywiającego się przede wszystkim
dżdżownicami. Późniejsze projekty, realizowane już w kontynentalnej Europie,
dowodziły jednak, że borsuki charakteryzują się dużą zmiennością liczby osobników w grupach rodzinnych, a ich areały
mogą być niezwykle rozległe, osiągając
powierzchnię nawet ponad 20 kilometrów
kwadratowych. Co więcej, skład ich pokarmu okazał się bardzo zróżnicowany.
O ile w północnej Europie gustowały one

Robert W. Mysłajek

B

Borsuk u wejścia do nory znajdującej się w niewielkiej jaskini

Sabina Nowak

głównie we wspomnianych wcześniej
dżdżownicach, o tyle na południu kontynentu w ich diecie przeważały owoce
i owady. Kompleksowe badania nad
ekologią borsuków prowadzono jednak
przede wszystkim na nizinach, natomiast
borsuczy górale nie cieszyli się wśród
naukowców popularnością.
Z tego też względu na teren badań
wybraliśmy położony w obrębie województwa śląskiego zachodni skraj Karpat,
który obejmował rozległe fragmenty
Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego, Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej
i Pogórza Śląskiego.
Obszar ten ma stosunW trakcie badań radiotelemetrycznych nad borsukami
kowo dużą deniwelację
terenu (245–1557 m
n.p.m.), a co za tym
idzie – występuje tu kilka stref klimatycznych
i związane z nimi piętra
roślinności. Karpaty
Zachodnie przez stulecia podlegały ogromnym zmianom antro-
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pogenicznym – urbanizacji, wylesieniu
i fragmentacji naturalnych siedlisk
zwierząt. Doprowadziło to do powstania
mozaiki środowisk charakteryzującej się
obecnością bezleśnych dolin, z dużym
udziałem terenów rolniczych i zabudowanych oraz zalesionych grzbietów
górskich, porośniętych przez lasy gospodarcze, w których dominuje świerk.
W takich warunkach zwierzęta muszą
przystosowywać się nie tylko do naturalnego zróżnicowania środowisk, będącego efektem wzrostu wysokości nad
poziomem morza, ale także do tego, które
wynika z działalności człowieka. Teren
ten umożliwiał zatem zbadanie przystosowań borsuków do znacznego gradientu
warunków w stosunkowo niewielkiej skali
przestrzennej. Projekt prowadził zespół,
w skład którego, oprócz autora niniejszego
tekstu, weszły: dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, dr hab. Anna
Rożen z Instytutu Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof.
Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN. W trakcie kilkuletnich

Robert W. Mysłajek

Nora borsuków w jaskini

Robert W. Mysłajek

badań terenowych wyszukiwaliśmy schronienia borsuków i obserwowaliśmy ich
zachowania przy norach. Oceniliśmy również wielkości areałów osobniczych oraz
wykorzystanie przez borsuki przestrzeni,
w czym niezmiernie pomogło wykorzystanie znakowania borsuków obrożami
radiotelemetrycznymi i ich późniejsze
namiary antenami kierunkowymi. Ponadto poznaliśmy skład pokarmu borsuków
i oceniliśmy dostępność podstawowych
źródeł pokarmu (dżdżownic, owoców,
płazów i drobnych ssaków) na pogórzu
i w piętrze regli.
Karpackie borsuki potrafiły wykorzystywać wiele różnorodnych rodzajów
schronień. Osobniki żyjące na pogórzu
kopały rozległe ziemne nory, podobnie jak
to czynią ich nizinni pobratymcy. Jednak
w piętrze regli płytka i wypełniona skalnymi odłamkami gleba nie dawała takich
możliwości. W takich warunkach borsuki
poszukiwały alternatywnych rozwiązań
i z upodobaniem zamieszkiwały niewielkie
jaskinie i szczeliny skalne. Trzeba przy
tym przyznać, że niektórym osobnikom nie
brakowało fantazji. Kopały one bowiem
nory pod fundamentami opuszczonych
i używanych budynków, a od czasu do
czasu mościły sobie legowiska we wnętrzu

Ambona łowiecka przy norach borsuków

powojennych bunkrów lub pod stosami desek. Nory jaźwców znajdowały się głównie w lasach lub wśród krzewów i gęstej
roślinności. Ich położenie względem stron
świata nie było przypadkowe, najczęściej
nory lokalizowane były na cieplejszych
południowych stokach, natomiast słabo
nasłoneczniona północna wystawa zboczy
była wyraźnie unikana.
Zagęszczenie populacji borsuków
w Karpatach Zachodnich było stosunkowo
niskie i wynosiło około dwa osobniki na
10 kilometrów kwadratowych. Przyczyną
tego była nie tylko niska liczebność grup
rodzinnych, w skład których wchodziła
najczęściej para dorosłych osobników i ich
potomstwo, ale także penetrowane przez
nie rozległe areały, mające średnią powierzchnię 5,42 kilometra kwadratowego.
Borsuki zamieszkujące nory położone na
wysokości 800–900 metrów n.p.m. niemal
każdej nocy schodziły w dół, aż do poziomu 400–500 metrów n.p.m., by tam poszukiwać pożywienia. Kilkukilometrowe
wędrówki, połączone z pokonywaniem dużej różnicy wysokości, były dla nich z całą
pewnością wielkim wysiłkiem. Trud ten
jednak bardzo się opłacał. Borsuki w Karpatach Zachodnich odżywiały się głównie
owocami (54 procent biomasy pokarmu)
i dżdżownicami (38 procent). Obfitość
obu tych źródeł pokarmu dramatycznie
malała wraz ze wzrostem wysokości. O ile
w glebie na łąkach położonych w piętrze
pogórza biomasa dżdżownic przekraczała
pół tony na jeden hektar, o tyle górskie hale
na takiej samej powierzchni oferowały
ich tylko kilka kilogramów. Co więcej, na
pogórzu liczne były duże gatunki dżdżow-

nic, a w piętrze regli dominowały gatunki
o niewielkich rozmiarach. Podobnie było
z drzewami owocowymi, które na pogórzu były jedenastokrotnie liczniejsze niż
w piętrze regli. Borsucze wyprawy były
więc całkowicie uzasadnione. Co ciekawe,
pomimo że zwierzęta te żyły w obszarze
występowania głuszców, gdzie realizowany jest ponadto projekt reintrodukcji
tego gatunku, w żadnym z analizowanych
odchodów borsuków nie stwierdziliśmy
ani resztek tych ptaków, ani ich jaj.
Borsuki są w Polsce nadal gatunkiem
łownym, a tam, gdzie występują głuszce
i cietrzewie, można na nie polować przez
okrągły rok. Jak pokazały nasze badania,
w Karpatach Zachodnich polowania były
najważniejszym czynnikiem śmiertelności
dla tego gatunku, daleko istotniejszym, na
przykład, od drapieżnictwa wilków. Myśliwi chętnie wykorzystywali do tego celu
ambony łowieckie budowane bezpośrednio przy ich norach. Wpływ ludzi na borsuki nie był jednak wyłącznie negatywny.
Kreowane przez człowieka środowiska,
takie jak sady i łąki, dostarczały im obfitego źródła pokarmu. Borsuki nierzadko
odwiedzały także sąsiedztwo ludzkich
domostw i wyjadały resztki pożywienia
wyrzucane na kompostowniki.
Dzięki prowadzonym w Karpatach
badaniom tajemnice życia borsuków-górali zostały przynajmniej po części
odsłonięte, a uzyskana w ten sposób
wiedza z całą pewności pozwoli lepiej
chronić te piękne drapieżniki.

Robert W. Mysłajek

wiceprezes zarządu Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
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XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
GASTROENTEROLOGII

Obrady odbywały się w Auditorium Maximum

rób przełyku i żołądka, choroby refluksowej
i chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, nieswoistych chorób zapalnych
jelit, w tym wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna,
nowotworów przewodu pokarmowego,
w tym raka jelita grubego, trzustki i wątroby, ostrego i przewlekłego zapalenia
trzustki, przewlekłych chorób wątroby
z marskością wątroby i jej powikłaniami,
a także zaburzeń mikroflory jelitowej
oraz postępów w diagnostyce gastroenterologicznej. Podczas sesji plakatowych
Jerzy Sawicz

uż po inauguracji nowego roku
akademickiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w dniach 4–6 października 2012, w Auditorium Maximum odbył
się XV Kongres Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii (PTG-E) – jednego
z największych medycznych towarzystw
naukowych w Polsce. Zrzesza ono lekarzy
i naukowców zainteresowanych problematyką chorób przewodu pokarmowego i wątroby; w zakresie badań podstawowych:
fizjologów, patomorfologów, patofizjologów, farmakologów, ale przede wszystkim
gastroenterologów, internistów, pediatrów,
chirurgów, dietetyków, radiologów, analityków. Kongresy PTG-E odbywają się regularnie co dwa lata w miastach, w których
działają ośrodki akademickie. Po szesnastu
latach kongres PTG-E ponownie został
zorganizowany w Krakowie. Uczestniczyło w nim blisko 1500 osób.
Organizatorami kongresu byli oddział
krakowski PTG-E oraz Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierowana
przez prof. Tomasza Macha. Podczas
12 sesji plenarnych przedstawione zostały wszystkie najważniejsze zagadnienia
współczesnej gastroenterologii. Tematy
wystąpień dotyczyły, między innymi, cho-

Jerzy Sawicz

T
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zaprezentowane zostały prace z wielu
ośrodków naukowych Polski. Ogromnym
zainteresowaniem uczestników kongresu
cieszyły się sesje warsztatowe z zakresu
endoskopii przewodu pokarmowego
i technik hamowania krwawień.
Na przykładzie innych kongresów
zagranicznych zorganizowano także sesje
o charakterze spotkań z ekspertem, podczas których uczestnicy mogli swobodnie
dyskutować z prowadzącymi i omawiać
trudne przypadki z codziennej praktyki klinicznej. Nie zabrakło też sesji pielęgniarek
endoskopowych, które w codziennej pracy
wspólnie z lekarzem dbają o bezpieczeństwo chorego i przygotowują aparaturę
diagnostyczną do badań. Podczas kilku
sesji satelitarnych prezentowano wykłady
z postępów w terapii niektórych chorób
przewodu pokarmowego.
Kongres rozpoczął się od niezwykle
prestiżowego kursu podyplomowego pod
patronatem European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition
(EAGEN) z udziałem wybitnych ekspertów z dwunastu zachodnioeuropejskich
klinik. Przedstawione zostały wykłady
dotyczące postępów z większości dziedzin
gastroenterologii klinicznej.
Podczas kongresu honorowe członkostwo PTG-E
otrzymał prof. Andrzej Tarnawski, pochodzący
z Krakowa wybitny gastroenterolog

Jerzy Sawicz

Prof. Andrzej Tarnawski z rodziną i przyjaciółmi

Program naukowy kongresu obejmował praktycznie wszystkie obszary
gastroenterologii, a grono wysokiej klasy
ekspertów z Polski i zagranicy zapewniło
wysoki poziom merytoryczny. Kongres
stał się również okazją do podsumowania
aktywności naukowej, klinicznej, edukacyjnej, a najlepsze prace prezentowane
podczas sesji plakatowej były wyróżnione
prezentacjami ustnymi podczas sesji plenarnych, a także grantami przyznanymi
przez Zarząd Główny PTG-E.
Uczestników kongresu przywitali prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Wśród licznie zgromadzonych gości
byli prorektor ds. Collegium Medicum
prof. Piotr Laidler, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej prof.
Andrzej Matyja, konsultant krajowy ds. gastroenterologii prof. Grażyna Rydzewska.
W imieniu kardynała Stanisława Dziwisza,
nieobecnego w Krakowie, w uroczystości
uczestniczył biskup Grzegorz Ryś. Niezwykle interesujący dla lekarzy wykład
inauguracyjny Ethica soror medicinae.
Jaka etyka dla współczesnej medycyny?
przedstawił dyrektor Instytutu Bioetyki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, ksiądz prof. Andrzej Muszla.
Po części oficjalnej odbył się koncert, który poprowadził Jacek Cygan, z udziałem
Leopolda Kozłowskiego i jego gości.
Jednym z najważniejszych wydarzeń
kongresu było przyznanie członkostwa
honorowego PTG-E prof. Andrzejowi
Tarnawskiemu, pochodzącemu z Krakowa
wybitnemu gastroenterologowi.
Profesor Andrzej Tarnawski pracuje
na Uniwersytecie Kalifornijskim, Irvine,

kieruje oddziałem gastroenterologicznym Centrum Medycznego Weteranów
(Department of Veterans Affair Medical
Center) w Long Beach w Kalifornii.
Jest absolwentem krakowskiej Akademii
Medycznej. Ukończył Wydział Lekarski
AM w Krakowie w 1963 roku. Pracował początkowo w Katedrze Patologii
Doświadczalnej AM. Pracę doktorską
obronił na WL AM w Krakowie w 1968
roku. Od 1970 roku pracował w Klinice
Gastroenterologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej WL AM w Krakowie. W latach
1976–1977 przebywał na stypendium naukowym w Oddziale Gastroenterologicznym Uniwersytetu Missouri (Columbia,
USA). Pracę habilitacyjną obronił w 1978
roku na AM w Krakowie i uzyskał etat
docenta. Dwa lata później wyemigrował
do Kalifornii, gdzie mieszka do dziś.
Główne prace badawcze prof. Tarnawskiego dotyczą problematyki uszkodzeń
błony śluzowej żołądka, ochrony jej przed
uszkodzeniem. Realizował liczne badania
z zakresu tzw. cytoprotekcji, zajmował
się badaniem patomechanizmów gojenia
wrzodu trawiennego na poziomie komórkowym i molekularnym i możliwościami
udziału niektórych czynników wzrostu
i leków w gojeniu. Opisał sekwencję
zmian zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym podczas gojenia
wrzodu trawiennego wywołanego przez
takie czynniki jak zakażenie Helicobacter pylori, aspiryna i niesteroidowe leki
przeciwzapalne, niedokrwienie czy stres.
Wykazał udział czynników wzrostu i wielu
aktywnych molekuł w tym gojeniu. Badał
cytokiny, czynniki wzrostu i inne na poziomie genetycznym w mechanizmie uszkodzenia i protekcji żołądka w nadciśnieniu

wrotnym i w karcynogenezie raka jelita
grubego. Wspólnie z chirurgiem prof. I. Jamesem Sarfehem opisał zmiany w błonie
śluzowej żołądka u chorych na marskość
wątroby z nadciśnieniem wrotnym i wprowadził nową koncepcję tzw. portal hypertensive gastropathy. Opublikował wiele
prac z tego zakresu, także dotyczących
patomechanizmów uszkodzenia i ochrony
żołądka w nadciśnieniu wrotnym.
Dorobek naukowy prof. Andrzeja Tarnawskiego jest imponujący. Opublikował
316 prac oryginalnych, 19 rozdziałów
książkowych, przedstawił 484 prace na
zjazdach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Prace badawcze były
możliwe dzięki uzyskaniu 20 grantów,
w których był głównym badaczem. Wiele
z publikacji oryginalnych posiada wysoki
impact factor i było publikowanych w prestiżowych czasopismach medycznych, jak
„Gastroenterology”, „Nature Medicine”,
„The Journal of Clinical Investigation”,
„Gut”, „Hepatology”, „The FASEB Journal”, „American Journal of Physiology”,
„Lancet”, „The American Journal of Pathology”, „Laboratory Investigation”. Profesor Tarnawski realizował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine i w Centrum
Medycznym Weteranów w Long Beach
kilka programów klinicznych: Colorectal
Cancer Prevention Program, Gastroduodenal Clinical Center, Endoscopic Ultrasound (EUS) Program, Optical Imaging/
Confocal Laser Endomicroscopy Center.
Profesor Tarnawski ma ugruntowaną
pozycję w świecie jako gastroenterolog
klinicysta i badacz, czego dowodem był
jego udział w komitetach redakcyjnych
dziewięciu czasopism naukowych. Stał na
czele komitetów naukowych kongresów,
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w tym World Congress of Gastroenterology,
był dyrektorem naukowym międzynarodowego Symposium Shimoda w Japonii. Jest
członkiem British Society of Gastroenterology i członkiem honorowym Japanese Society of Gastroenterology i Hungarian Society
of Gastroenterology.
Profesor Andrzej Tarnawski otaczał
opieką naukową wielu młodszych kolegów.
Dwunastu lekarzy amerykańskich specjalizowało się pod jego nadzorem i zajmuje
obecnie wysokie stanowiska w ośrodkach
klinicznych Stanów Zjednoczonych. Kilkunastu lekarzy z różnych krajów, w tym
z Polski, Japonii, Szwajcarii, Niemiec, Chin,

szkoliło się pod nadzorem prof. Tarnawskiego i piastuje obecnie wysokie pozycje
akademickie. Profesor popierał polskich
badaczy i organizował stypendia naukowe.
I tak, w Oddziale Gastroenterologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine przebywało
na dłuższych stypendiach kilku późniejszych
samodzielnych pracowników UJ: prof. Jerzy
Stachura, prof. Tomasz Brzozowski, prof.
Tomasz Mach, dr Wojciech Dąbroś.
Profesor Tarnawski wniósł duży wkład
w poznanie wielu aspektów współczesnej
gastroenterologii. Przeprowadził i kontynuuje ważne projekty badawcze, szkolił
młodych gastroenterologów z wielu krajów

świata. Jego prace badawcze i kliniczne są
wysoko cenione i mają istotny wpływ w poznaniu patogenezy i możliwości leczenia
niektórych chorób przewodu pokarmowego.
W świetle właśnie tych wszystkich osiągnięć
i wieloletniej współpracy z naukowcami
z Polski Polskie Towarzystwo Gastroenterologii 4 października 2012 nadało
prof. Andrzejowi Tarnawskiemu członkostwo honorowe.

Tomasz Mach

kierownik kliniki Gastroenterologii i Hepatologii
Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób
Zakaźnych Wydziału Lekarskiego UJ CM

Patronami honorowymi przedsięwzięcia byli: prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, wojewoda małopolski Jerzy
Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler, dziekan
Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki oraz prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie prof. Andrzej
Matyja.

BADANIA KRYMINALISTYCZNE
W KRAKOWIE
aboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
obchodzi w 2012 roku 55-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji, przy współpracy
z Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa
Publicznego UJ, zorganizowano konferencję naukową zatytułowaną Kryminalistyka,
policja, bezpieczeństwo. Interdyscyplinarne
obrady, obejmujące wiele wykładów oraz
dyskusji panelowych, odbywały się od
26 do 28 września br. na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Celem konferencji była
prezentacja prac badawczych i wymiana
doświadczeń w zakresie kryminalistyki.
Eksperci, praktycy, pracownicy naukowi
i inni zaproszeni goście zapoznali się też
z najnowszym sprzętem wykorzystywanym
do badań kryminalistycznych.
Wśród omawianych tematów znalazły
się kwestie dotyczące wielu aspektów
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współczesnej kryminalistyki – od
bardziej ogólnych, takich jak znaczenie i możliwości współpracy
pomiędzy policją a kryminalistykami, wykorzystanie wysokich Profesor UJ Janina Czapska podczas otwarcia seminarium
technologii w ramach kryminalistycznego badania zdarzenia, techniki ana- nego zabezpieczania miejsc popełnienia
lityczne w badaniach kryminalistycznych, przestępstwa. W Laboratorium znajduje
po bardziej szczegółowe, wśród których się dwanaście pracowni specjalistyczdyskutowano o zgonach gwałtownych, nych, w których pracuje 79 osób, w tym
różnorodności ran postrzałowych, przy- 45 ekspertów w dziedzinie daktyloskopii,
padkach samobójczego otrucia tlenkiem traseologii, chemii, mikrośladów, hemowęgla, bezpieczeństwie sieci wi-fi oraz genetyki, mechanoskopii, broni i balistyki,
portretu pamięciowego, badań komputeromikrośladach lakierowych.
Laboratorium Kryminalistyczne Ko- wych i audiowizualnych oraz osmologii.
W Laboratorium analizowanych jest
mendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstało 7 listopada 1957. Obecnie około 12 tysięcy spraw rocznie, przy
jest to nowoczesna placówka badawcza współpracy z „Archiwum X” (specjalna
wyposażona w aparaturę niezbędną do jednostka zajmująca się rozwiązywaniem
przeprowadzania wielu skomplikowanych trudnych spraw, często nierozwikłanych
analiz kryminalistycznych oraz technicz- przez wiele lat) oraz wydziałami pionu
Anna Wojnar

L

AWoj

WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ
KRYMINALISTYKI
Współczesna kryminalistyka i medycyna sądowa to dziedziny nauki o interdyscyplinarnym charakterze, dlatego
często korzystają z możliwości, jakie dają
inne dziedziny naukowe, takie jak nauki
biologiczne i techniczne. Przykładem
omawianym podczas konferencji było
wykorzystanie w medycynie sądowej
i badaniach kryminalistycznych pośmiertnych badań obrazowych, w szczególności
tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), laserowego
skanowania powierzchni ciała oraz fotogrametrii. – Wśród technik badawczych
z zakresu pośmiertnych badań obrazowych
obecnie najczęściej wykorzystywana jest
tomografia komputerowa – wyjaśnia Artur
Moskała z Katedry Medycyny Sądowej
UJ CM. – Katedra Medycyny Sądowej,
dzięki współpracy z Katedrą Radiologii
UJ CM, od marca 2009 ma możliwość
wykonywania pośmiertnej akwizycji obrazów tomografii komputerowej na aparacie
Siemens Somatom Sensation 16, a wstępna
analiza danych pozwala na lepsze zaplanowanie standardowej sądowo-lekarskiej
sekcji zwłok. Wykorzystanie tej techniki
ma szczególne znaczenie w rekonstrukcji
przestrzennych złamań, dokumentacji
lokalizacji pocisków oraz kanałów ran
postrzałowych i kłutych, lokalizacji metalicznych ciał obcych czy też wizualizacji
kanałów ran. – Jest to nowe pole badań,
które cały czas dynamicznie się rozwija,
więc zakres wykorzystania technik obrazowania w medycynie sądowej nieustannie

Anna Wojnar

kryminalnego. Wśród spektakularnych
spraw rozwiązanych przez krakowską
policję dzięki pracy Laboratorium znajduje
się, między innymi, ustalenie sprawców
serii zabójstw właścicieli kantorów, napadów rabunkowych na sklepy jubilerskie
oraz banki (np. „sprawa klauna”) oraz
wytropienie szantażystów „Gumisia”
i „Bombera”. Jednak trzeba podkreślić, że
poza dokonaniami szeroko komentowanymi w mediach w pracowniach Laboratorium codziennie rozwiązywane są sprawy
mające znaczący wpływ na życie i losy
tysięcy osób dotkniętych przestępstwem.
Siedziba Laboratorium Kryminalistycznego znajduje się w budynku Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy
ul. Mogilskiej 109.

Obrady odbyły się w auli Collegium Novum

się zwiększa. Otrzymane dane pozwalają
na nawiązanie nowej płaszczyzny współpracy z biegłymi z zakresu kryminalistyki,
w szczególności z biegłymi do spraw wypadkowości drogowej oraz biegłymi z zakresu balistyki i mechanoskopii – dodaje
Artur Moskała.
Badania obrazowe są bardzo przydatne
w wizualizacji lokalizacji pocisku, jednak
w przypadku postrzałów obowiązuje
ponadto ścisła procedura poszukiwania
śladów w otoczeniu strzelającego. Jak
wyjaśniła dr Zuzanna Brożek-Mucha, biegły chemik sądowy, adiunkt w Pracowni
Mikrośladów Zakładu Kryminalistyki
Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, szczególnie przydatne w wyjaśnianiu
różnorodnych okoliczności zdarzenia
w sprawach postrzałów są fizykochemiczne badania dowodów rzeczowych.
– Kluczowym problemem badawczym jest
powiązanie osoby z faktem użycia broni
palnej oraz ustalenie wlotu i wylotu pocisku w przestrzelinie. Ogromne znaczenie
ma także ocena odległości strzału oraz
ustalenie typu broni i amunicji użytej
w zdarzeniu, identyfikacja mikrośladów
przeniesionych na pocisk z tarczy lub
miejsca rykoszetowania, celem odtworzenia toru lotu pocisku. Wypełnienie
każdego z tych zadań istotnie przyczynia
się do rekonstrukcji zdarzenia – wyjaśnia
dr Brożek-Mucha. Materiał do badań
pobiera się z różnorodnych elementów
i powierzchni, na przykład z dłoni, twarzy
i odzieży osób podejrzanych, z wnętrza samochodu, z okolic przestrzelin w odzieży
i wycinków tkanek osób pokrzywdzonych,
z wnętrza łuski odnalezionej na miejscu
zdarzenia, z wnętrza lufy broni oraz z powierzchni pocisku. Badania pobranych
materiałów dowodowych przeprowadza

się za pomocą metod mikroanalitycznych: spektrometrii w podczerwieni (IR),
elektronowej mikroskopii skaningowej ze
spektrometrią rentgenowską (SEM-EDX)
oraz spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF). – Szczególnie cenionym
śladem kryminalistycznym, prowadzącym
do powiązania osoby z faktem użycia broni
palnej są charakterystyczne cząstki metaliczne pochodzące ze spłonki. Badania
tego rodzaju drobin metodą SEM-EDX
wykonuje się w Polsce od 1995 roku.
W podstawowym zakresie mają one na celu
dokonanie identyfikacji cząstek, a więc
odróżnienie ich od cząstek o podobnych
właściwościach chemicznych i morfologicznych, lecz pochodzących z innych
źródeł niż użycie broni palnej – dodaje
dr Brożek-Mucha. Ponadto w Instytucie
Ekspertyz Sądowych w Krakowie podejmowane są zaawansowane badania składu
chemicznego i cech morfologicznych
cząstek powystrzałowych w zależności od
różnych czynników, takich jak odległość
od broni, rodzaj podłoża i rodzaj amunicji.
Obowiązkiem kryminalistyków jest
zabezpieczenie i analiza wszystkich
obecnych na miejscu przestępstwa śladów. Należą do nich również wszelkiego
rodzaju ślady biologiczne. Jak wyjaśnia
dr Tomasz Kupiec z Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie, historia analizy
śladów biologicznych sięga początków
XIX wieku, kiedy zaczęto podejmować
pierwsze próby identyfikacji plam krwi.
Natomiast współcześnie kryminalistyka
dysponuje możliwością badania śladów
biologicznych niewidocznych gołym
okiem. – Najmniejsze fragmenty naskórka pozostawione przez osoby dotykające
przedmiotów czy noszące odzież stanowią dla genetyków sądowych materiał
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badawczy mogący, poprzez oznaczenie
profili genetycznych, tworzyć powiązania
pomiędzy miejscem zdarzenia, podejrzanymi oraz ofiarami – twierdzi dr Kupiec.
Nowe komercyjne zestawy do badań genetycznych dostarczają biegłym potężnych
możliwości, ponieważ charakteryzują się
niezwykłą czułością oraz wysokim współczynnikiem tak zwanej siły dyskryminacji.
Nie należy jednak zapominać, że metody
te wymuszają również wzmożony reżim
czystości pracy, począwszy już od chwili
zabezpieczania miejsca zdarzenia, na pracy w laboratorium kończąc. – Przykładem
wykorzystania niezwykłych możliwości
współczesnej genetyki sądowej są ekspertyzy, w których badano z powodzeniem ślady dotykowe. Zbieranie tego typu śladów,
na przykład z powierzchni odzieży, wykonuje się za pomocą taśm samoprzylepnych,
które umożliwiły, w wydanej przez Instytut
Ekspertyz Sądowych opinii, pobranie
ich z miejsc, gdzie ofiara była szarpana.
Podobną metodykę z powodzeniem zastosowano do analizy anonimów z groźbami
karalnymi – dodaje dr Tomasz Kupiec.
W swojej praktyce kryminalistycy
często napotykają także na ślad spodu
obuwia na miejscu zabójstwa. – Ślady
te ujawniane są na różnych podłożach,
zarówno jako ślady płaskie (dwuwymiarowe) na podłodze pomieszczeń,
dywanach, wykładzinach, jak również
jako ślady wgłębione (trójwymiarowe) na
glebie, błocie, śniegu – wyjaśnia Maciej
Świętek z Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Ślady takie stanowią materiał do badań
porównawczych i identyfikacyjno-typujących. – W badaniach porównawczych
ujawnione na miejscu zdarzenia ślady
traseologiczne zestawia się z podeszwami
lub odbitkami butów zabezpieczonych od
podejrzanych. Natomiast w badaniach
identyfikacyjno-typujących na podstawie
śladów traseologicznych wnioskuje się
o liczbie sprawców oraz typie, rodzaju
i marce obuwia, w jakim się oni poruszali.
Służą temu tworzone bazy danych zawierające wzory spodów obuwia oraz banki
śladów traseologicznych zabezpieczonych
na miejscach różnych zdarzeń. Pozwalają
one czasem skojarzyć kilka miejsc zdarzeń
z jednym przestępcą – dodaje Maciej Świętek. Analiza śladów spodów obuwia jest
więc niezwykle cenna zarówno podczas
wstępnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, takich jak typowanie obuwia,
a nawet sprawcy, jak również w późniejszych badaniach identyfikacyjnych, gdzie
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następuje już powiązanie sprawcy z miejscem zdarzenia.
Szeroko omawiane podczas konferencji były również problemy związane
z narkotykami. Jednym z nich jest palenie
marihuany przez kierowców. – Problem
środków działających podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy zaistniał
w polskich aktach prawnych w 1997 roku,
a w innych krajach niewiele wcześniej. Od
tego czasu prowadzono liczne projekty
badawcze o zasięgu międzynarodowym
oraz dyskusje w celu ustalenia konsensusu.
Obecnie najbardziej rozpracowana wydaje
się być interpretacja stężenia delta-9-tetrahydrokannabinolu (9THC) we krwi
kierowcy w odniesieniu do oddziaływania
tego środka na zdolność do prowadzenia
samochodu – wyjaśnia dr hab. Maria
Kała z Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Jak ustalono na podstawie programu
unijnego zatytułowanego Kierowanie
pojazdami pod wpływem narkotyków,
alkoholu i leków (o akronimie DRUID),
stężenie nanogramów na mililitr (ng/ml)
9THC (substancja psychoaktywna zawarta
w konopiach) w surowicy wynoszące 3,8
(zakres: 3,3–4,5) lub 2,5 we krwi należy
uznać za ekwiwalentne 0,5 promila alkoholu. W interpretacji wyników należy
brać pod uwagę takie czynniki jak czas,
jaki upłynął od spowodowania wypadku
(lub zatrzymania kierowcy do kontroli)
do pobrania materiału do badań, zeznania
kierowcy o częstości palenia marihuany
lub przyjmowaniu innych środków (w tym
leków), postrzegalne objawy zaobserwowane u kierowcy przez funkcjonariusza
policji oraz ewentualnie zastosowane
zabiegi ratujące życie kierowcy. Jak się
ponadto okazuje, w ciągu ostatnich kilku
lat w obrocie detalicznym i internetowym
pojawiły się nowe narkotyki. Jak twierdzi
dr Dariusz Zuba z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, rynek narkotykowy
w Polsce w ostatnich latach niewiele się
zmienił. Wśród najpopularniejszych narkotyków można wymienić niezmiennie
marihuanę, amfetaminę, MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina), heroinę
i kokainę. Sytuacja ta uległa zasadniczej
zmianie, kiedy powstały sklepy oferujące
tak zwane dopalacze, które w większości
stanowiły związki o budowie chemicznej
zbliżonej do substancji kontrolowanych
i (lub) działające na te same receptory
w organizmie. W latach 2008–2010 liczba
tych sklepów wzrosła do 1500 w całej
Polsce. Zamknięcie wszystkich punktów

sprzedaży dopalaczy doprowadziło do
znacznego spadku zatruć spowodowanych zażyciem tych substancji, jednak
handel przeniósł się do internetu, gdzie za
pośrednictwem kilkudziesięciu polskich
stron internetowych można zakupić takie
preparaty. Jak dodaje dr Zuba, na podstawie analizy różnorodnymi metodami,
można jednoznacznie zidentyfikować
siedem nowych, dotychczas nieraportowanych, substancji psychoaktywnych, będących pochodnymi fenyloetyloaminy. –
Substancje te są skrajnie silnymi antagonistami receptora serotoninowego i już przy
dawkach niższych niż jeden miligram mogą
wykazywać działanie halucynogenne –
twierdzi dr Zuba.
Warto również wspomnieć o jednym
z największych wyzwań dla współczesnej
kryminalistyki, jakim jest zabezpieczenie
transmisji danych przed rozproszonymi
atakami w sieciach teleinformatycznych. –
Ataki typu Denial of Service oraz Distributed Denial of Service polegają na
przeprowadzeniu ataku na usługi sieciowe
oraz systemy komputerowe z wielu (nawet
kilku milionów) komputerów jednocześnie.
Ataki te są możliwe przy użyciu specjalistycznego oprogramowania instalowanego
na urządzeniach należących do nieświadomych i niepowiązanych ze sobą w żaden
inny sposób użytkowników, przez osobę lub
grupę osób planujących wykorzystać ten
potencjał w sposób przestępczy – wyjaśnia
Bartosz Adamus, doktorant w Katedrze
Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Uniwersytetu Łódzkiego. Ataki tego typu
były, na przykład, wielokrotnie kierowane przez grupę Anonymus na serwery
instytucji państwowych, między innymi
w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, a nawet
na instytucje związane z działalnością
Unii Europejskiej. Stanowiły formę protestu przeciwko wprowadzeniu przepisów
ACTA. – Ponadto na świecie jest wiele
niewytłumaczonych przypadków ataków
na takie kraje jak: Estonia, Indie czy Rosja,
których podłoże nie zostało wyjaśnione
do dnia dzisiejszego – dodaje Bartosz
Adamus. Wskazane typy ataków mogą
nie tylko zagrozić przepływowi informacji
w internecie – podobne ataki z powodzeniem mogą doprowadzić do uniemożliwienia korzystania z sieci telefonicznych czy
też łączy satelitarnych. Zagrożenie jest tym
poważniejsze, że może także sparaliżować
łączność wewnętrzną służb mundurowych,
jak i służb specjalnych.

Anna Wojnar

SCHOLARIS

SIÓDMA EDYCJA NAGRODY WINCENTEGO POLA

Laureatka Nagrody dr Agnieszka Wypych z dyrektorem IGiGP UJ dr. hab. Markiem Drewnikiem

a także w renomowanych czasopismach
krajowych, między innymi w „Acta
Agrophysica” (2008). W opinii Rady Pani
Doktor wykazała także dużą aktywność
dydaktyczną oraz wysoką jakość pracy
dydaktycznej, znajdującą potwierdzenie w ocenach w ankiecie studenckiej.
Docenione też zostało zaangażowanie
Maria Baścik

ada Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z 8 listopada 2012
już po raz siódmy przyznała Nagrodę im.
Wincentego Pola – wybitnego geografa,
poety i założyciela pierwszej na ziemiach
polskich i drugiej na świecie katedry
geografii (w 1849 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim). Nagroda przyznawana
jest młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi oraz
ponadprzeciętną aktywnością w pracach
organizacyjnych.
Tegoroczną laureatką nagrody została
dr Agnieszka Wypych. Rada IGiGP UJ
doceniła jej osiągnięcia w działalności
naukowej w zakresie klimatologii, w tym
zwłaszcza jej badania nad metodycznymi
aspektami analizy wartości ekstremalnych
temperatury i wilgotności powietrza,
z zastosowaniem nowoczesnych metod
badawczych. Wyniki tych badań zostały
opublikowane w międzynarodowych
czasopismach o dużym zasięgu, między
innymi „Physics and Chemistry of the
Earth” (2010), „Theoretical and Applied
Climatology” (2010), „Időjárás” (2011),
„Meteorologische Zeitschrift” (2012),

Maria Baścik

R

Uczestnicy uroczystości w Sali im. Wincentego Pola w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Agnieszki Wypych w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym
w szczególności pełnienie funkcji sekretarza naukowego oraz działalność popularyzującą geografię, zwłaszcza jej pracę
w jury Komitetu Okręgowego Olimpiady
Geograficznej w Krakowie, obejmującego
województwa małopolskie i podkarpackie.
Doktor Agnieszka Wypych jest absolwentką VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Krakowie (1995).
W 2000 roku ukończyła studia geograficzne
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2000–2004 odbyła
studia doktoranckie na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi UJ. Stopień doktora nauk
o Ziemi w zakresie geografii uzyskała
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
w grudniu 2004, broniąc rozprawy zatytułowanej Zmienność wilgotności powietrza
w Krakowie (1901–2000), przygotowanej
pod kierunkiem prof. Janiny Trepińskiej.
Jest także absolwentką studiów podyplomowych – systemy informacji geograficznej
UNIGIS, w roku 2012 uzyskała tytuł Master
of Science in GIS (University of Salzburg).
Od roku 2007 jest zatrudniona w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
początkowo jako asystent, a od 2009 roku
jako adiunkt.
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Zainteresowania badawcze dr Agnieszki Wypych skupiają się wokół szeroko
pojętej hydroklimatologii w aspekcie poznawczym wieloletnich zmian
klimatu i ich uwarunkowań cyrkulacyjnych oraz aplikacyjnym. Jest
ona obecnie współwykonawcą trzech
międzynarodowych projektów: „CNH
(Coupled Natural and Human Systems):
Towards an Integrated Framework for
Climate Change Impact Assessments for
International Market Systems with LongTerm Investments” – koordynowanym
przez Michigan State University (US),
a finansowanym przez National Science
Foundation, „Objective Local Weather
Types for Environmental Applications
and Climate Change Detection with
Emphasis on Education of Meteorology
and Climatology” – realizowanym we
współpracy z zespołem Hungarian Meteorological Service i Katedry Geografii
Eszterházy Károly College w Egerze,
oraz polsko-szwajcarskiego projektu

„FORECOM – Forest Cover Changes in
Mountainous Regions – Drivers, Trajectories and Implications”.
W 2010 roku w ścisłej współpracy
z IMGW-PIB, jako ekspert zewnętrzny,
brała udział w realizacji zadania zatytułowanego Diagnoza pola immisji zanieczyszczeń przy wykorzystania metod interpolacji przestrzennej GIS w projekcie
„KLIMAT” oraz, od lipca 2011 roku, jako
zastępca kierownika zadania realizuje
zadanie pod nazwą Mapy zagrożeń meteorologicznych w projekcie ISOK (projekt
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UE).
Doktor Agnieszka Wypych jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
European Meteorological Society oraz
Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego ESPERE. Bierze także udział
w pracach Komisji Klimatologii Międzynarodowej Unii Geograficznej (sekretarz
administracyjny).

Równolegle z pracą naukowo-badawczą
Agnieszka Wypych prowadzi działalność
dydaktyczną. Początkowo, w latach 2000–
2009, jako nauczyciel geografii na różnych
poziomach edukacyjnych, a także nauczyciel
języka angielskiego, obecnie zaś jako nauczyciel akademicki. W ramach współpracy
z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli według
programów autorskich (zajęcia terenowe
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
doświadczenia i eksperymenty w pracy
nauczyciela przedmiotów przyrodniczych,
aktywne formy turystyki w szkole). Od kilku
lat jest także członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej. Prywatnie
dr Agnieszka Wypych jest żoną i matką,
w latach 1994–2009 była instruktorką ZHR,
zna trzy języki obce, ale na hobby niestety –
jak sama mówi – nie ma już czasu.

Marek Drewnik

dyrektor Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ

PRLozoik. SZTUKA POLSKA 1945–1989
RLozoik. Sztuka polska 1945–1989 –
pod takim tytułem 15 listopada 2012
zorganizowana została przez Instytut Historii Sztuki UJ studencka sesja naukowa,
podczas której zaprezentowano prace studenckie powstałe na seminarium dr. hab.
Andrzeja Szczerskiego w roku akademickim 2011/2012. Spotkanie stało się okazją
do przedstawienia wyróżniających się studenckich prac, które nawiązywały do badań nad sztuką tego czasu prowadzonych
w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
od lat 90. Wiktoria Kozioł pokazała, jak
budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej
Muranów stała się pretekstem do realizacji
nowatorskich koncepcji osiedla ukształtowanych w latach 30., które należało jednak
po 1949 roku dostosować do wymogów
zadekretowanego socrealizmu, niwecząc
pierwotne, nowoczesne założenia. Nowa
architektura niwelowała też pamięć o istniejącej w tym miejscu przed wojną XIX-
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Studencka sesja w Instytucie Historii Sztuki UJ

wą Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego, wprowadzać do nich modernistyczne meble, aby w ten
sposób minimalizować
postępującą uniformizację
architektury mieszkaniowej. Anita Kunikowska
opisywała wystawy sztuki
zagranicznej w Muzeum
Narodowym w Krakowie Spotkanie stało się okazją do przedstawienia wyróżniających się stuw latach 50. i 60., poka- denckich prac, które nawiązywały do badań nad sztuką prowadzozując dominację wystaw nych w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej od lat 90.
dotyczących kultury rosyjskiej i radzieckiej, często anonimowych artystów działających
na których tle wyróżniały się, między inny- na rzecz podziemnej „Solidarności” w latach
mi, wystawy sztuki francuskiej, islandzkiej 80., analizując ich ikonografię i stylistykę.
czy koreańskiej, będące efektem aktualnych
Dzięki uprzejmości dyrekcji Instytutu
dyrektyw polityki kulturalnej PRL. Jan Nauk Geologicznych UJ sesja mogła się odCieślak zwrócił uwagę być w siedzibie Instytutu – budynku pochona wartość powstają- dzącym z czasów PRL-u. Kontekst miejsca
cej w latach 60. sztu- był dodatkowym komentarzem do programu
ki dźwięku, a Karolina sesji i zainspirował jej tytuł, który sugeroPiotrowska przedstawiła wał, że, z jednej strony, PRL jest odległą
specyfikę rzeźby plene- już „epoką geologiczną”, ale jednocześnie,
rowej w Kielcach, będą- że – jak każda epoka – pozostawił swoje
cej przykładem oficjalnej ślady, wśród których toczy się współczesne
polityki dekorowania życie i które należy badać. Sesja była okazją
przestrzeni publicznej do prezentacji referatów, które – wygłaszane
(jej praca powstała na na seminaryjnych zajęciach – bardzo rzadko
seminarium prof. Toma- trafiają poza mury Uczelni. W ten sposób
sza Gryglewicza). Na studenci mogli pokazać swoje badawcze
zakończenie Małgorzata osiągnięcia i poddać weryfikacji na forum
Makara zaprezentowała publicznym.
prace graficzne, między
Andrzej Szczerski
innymi nielegalne znaczadiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
Instytutu Historii Sztuki UJ
Kamienne rzeźby przed budynkiem Uniwersytetu Rolniczego
ki pocztowe, autorstwa
Agata Jabłońska

-wiecznej zabudowie, a przede wszystkim
o zlokalizowanym tu właśnie warszawskim getcie. Bożena Sobucka zwróciła
uwagę na fotograficzny obraz Warszawy
końca lat 50. i 60., kiedy to w oficjalnych
publikacjach, między innymi w piśmie
„Stolica”, tworzono przesadnie imponujący obraz stolicy jako metropolii pełnej
życia. Jednocześnie fotografowie, tacy jak
Eustachy Kossakowski, zapisywali odrębny wizerunek Warszawy, miasta ruin, na
których powstaje niemal od podstaw nowa
architektura i którą zamieszkuje nowe
pokolenie mieszkańców. O kształtowaniu
nowej przestrzeni mieszkalnej mówiła
Karolina Pisarek, analizując, w jaki sposób w latach 50. powstawały standardy
mieszkaniowe i jak starano się, za spra-

DOBRE STYPENDIA 2012
Uniwersytet Jagielloński laureatem konkursu

F

undacja Dobra Sieć w porozumieniu
z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności wyłoniła laureatów III edycji
konkursu „Dobre stypendia 2012”. Uniwersytet Jagielloński został zwycięzcą
w kategorii programy stypendialne uczelni
wyższych. Nagrody wręczono 7 listopada
2012, podczas konferencji Programy stypendialne – dobra inwestycja, która odbyła

się w siedzibie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w Warszawie.
Jako przykład dobrych praktyk w zakresie realizacji programów stypendialnych kapituła konkursu wskazała Fundusz
Królowej Jadwigi, prowadzony w ramach
Własnych Funduszy Stypendialnych UJ.
Jego celem jest wspieranie pracowników
naukowych oraz doktorantów pocho-

dzących z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej, w tym krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich,
którzy przyjeżdżają do Krakowa, by
realizować swoje projekty naukowo-badawcze. Zamierzeniem twórców programu
stypendialnego było zacieśnienie więzi
oraz wymiana doświadczeń pomiędzy
uczonymi w tej części Europy.
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wyłącznie od darczyńców instytucjonalnych i prywatnych, działa poza wszelkimi
układami politycznymi. Na rok akademicki 2012/2013 wsparcia finansowego
funduszowi udzielili: Grażyna i Winfried
Ehrhadtowie, Randy Charles Epping (Central Europe Foundation), Danuta i Janusz
Hamerowie oraz prof. Maria Gorczyca.
Opieką medyczną objęła stypendystów
firma Scanmed Multimedis SA.
Słuszności programu dowodzi liczba
podań napływających każdego roku po
ogłoszeniu naboru wniosków.
Laureaci III edycji konkursu „Dobre stypendia”

Owocem dwunastoletniej działalności
funduszu jest nawiązanie współpracy
z 870 uczonymi z 21 krajów. W każdym
przypadku była to relacja dwustronna:
stypendyści otrzymali środki niezbędne im
do poszerzania wiedzy oraz udoskonalenia
swoich badań, Uniwersytet Jagielloński zaś
zyskał możliwość dzielenia się dziedzictwem kulturowym i naukowym Krakowa
z pracownikami naukowymi i doktorantami
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Kapituła konkursu doceniła kompleksową formę pomocy, jaką Uniwersytet Jagielloński oferuje w ramach wyróżnionego
funduszu. Stypendyści otrzymują bowiem
nie tylko niezbędne środki finansowe, ale
również zakwaterowanie, opiekę medyczną
oraz ułatwiony dostęp do bibliotek i archiwów w Krakowie. W każdej chwili mogą
też skorzystać z pomocy tutora będącego
pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W werdykcie końcowym zwrócono
ponadto uwagę na fakt, że nagrodzony
program stypendialny jest niezależną

inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Utrzymując się ze środków pochodzących

Paulina Gajda

pracownik sekcji ds. funduszy stypendialnych
Biura Informacji UJ

O skuteczności oferowanej pomocy świadczą zaś najlepiej słowa stypendystów:
Jestem wdzięczny Funduszowi Królowi Jadwigi za finansową pomoc oraz zakwaterowanie w Krakowie. Stypendium nie
tylko przyczyniło się do wyników moich badań naukowych, ale również dało mi nową energię do pracy. Mam nadzieję,
że wsparcie z Funduszu w moim przypadku okaże się zyskowną inwestycją w przyszłość nie tylko dla Węgier, ale również
dla polskiej nauki i wschodnioeuropejskiej współpracy kulturalnej.
Bálint Vinkler
stypendysta na Wydziale Historii UJ w maju 2012

Praca badawcza w Krakowie w ciągu listopada–grudnia 2011 była bardzo owocną, dając możliwość z naukowego punktu
widzenia kontynuowania pracy doktorskiej. Z tego powodu dziękuję bardzo Funduszowi Królowej Jadwigi za możliwość
stypendium naukowego w Polsce, a także za pomoc opiekuna naukowego prof. Krzysztofa Stopki.
Andrij Stasiuk
stypendysta na Wydziale Historii UJ w listopadzie i grudniu 2011

Jestem wdzięczna Funduszowi Królowej Jadwigi za stypendium, ponieważ moja wizyta w Krakowie było owocna dla
mojej pracy badawczej. Miałam niepowtarzalną okazję do pracy w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, do spotkania
się z moimi polskimi kolegami i do udziału w konferencji. Dzięki dotacji Funduszu Królowej Jadwigi moje życie naukowe
zostało wzbogacone o nowe pomysły.
Walentyna Kharkun
ALMA MATER nr 152–153
90
stypendystka na Wydziale Filologicznym w kwietniu 2009

MIĘDZYNARODOWE TARGI
EDUKACYJNE W BOCHUM
niwersytet Jagielloński już po raz
kolejny uczestniczył w targach edukacyjnych Grenzenlos – International
Days, zorganizowanych w dniach 7–8
listopada 2012 na Uniwersytecie Zagłębia
Ruhry w Bochum. Celem tych targów było
wspieranie mobilności studentów przez
zwiększenie przepływu informacji o studiach na uczelniach partnerskich i przygotowanie atrakcyjnej oferty programów
wymian studenckich. W tym roku oferta
edukacyjna targów dotyczyła możliwości
studiowania głównie w Australii, Brazylii,
Chile, Chinach, Francji, Japonii, Korei,
Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, Turcji i Stanach Zjednoczonych.
Uniwersytet Ruhry w Bochum organizuje takie targi co dwa lata. Odwiedza je
tysiące uczniów, studentów i pracowników
z Uniwersytetu Ruhry oraz innych uczelni
z Zagłębia Ruhry. Uniwersytet w Bochum
zaprasza na te targi swoje uniwersytety
partnerskie. W tym roku Uniwersytet Jagielloński reprezentowali: Maria Kantor
z Działu Współpracy Międzynarodowej,
Monika Nojszewska, Dorota Gwizdak
i Edyta Woźniak z Biura Rekrutacji oraz
Anna Nowak-Dorda z Biura Promocji.
Dodatkowo na stoisku UJ było czterech
niemieckich studentów z Uniwersytetu
Ruhry, którzy studiowali na UJ w ramach
programu Erasmus w ubiegłym roku aka-

demickim. Byli oni „ambasadorami” naszej Uczelni
na targach w Bochum, dzieląc się z innymi studentami
swoimi doświadczeniami z pobytu w Krakowie.
W czasie dwóch dni targów
stoisko UJ odwiedziło po- Stoisko Uniwersytetu Jagiellońskiego na targach edukacyjnych
w Bochum
nad 200 studentów.
W trakcie dwudniowych targów od- 150 programów studiów dla 36 695 stubyło się także wiele wykładów i spotkań dentów, w tym 4 679 obcokrajowców
oraz imprez kulturalno-sportowych. Spe- ze 130 krajów. Bochum położone jest
cjalnym gościem targów był ambasador w środku Zagłębia Ruhry, największego
Brazylii w Niemczech dr Everton Vieira regionu ekonomicznego w Europie, o najVargas, który wygłosił wykład na temat większej koncentracji uczelni wyższych
wymiany akademickiej i współpracy eko- i ośrodków badawczych.
nomicznej między Brazylią i RFN.
Program roboczy dotyczący współpraNasz zespół odwiedził również Biuro cy między UJ i Bochum na lata 2012–2014
Współpracy Uniwersytetu Ruhry i spotkał obejmuje 16 dziedzin: prawo, pedagogikę,
się z Eleną Díaz, zajmującą się, w tym biu- historię, matematykę, informatykę, fizykę,
rze, przyjmowaniem obcokrajowców na astronomię, chemię, filologie: klasyczną,
studia. Rozmowa dotyczyła procedur przy- germańską i angielską, a także polonistyjęcia na studia w Niemczech i w Polsce.
kę, filozofię, nauki o Ziemi, bibliotekoUczestnictwo w targach było kolej- znawstwo i nauczanie języków obcych.
ną możliwością poznania Uniwersytetu Uniwersytet Jagielloński podpisał także
Ruhry w Bochum, z którym UJ zawarł siedem umów w ramach programu Eraumowę o współpracy naukowej w roku smus LLP w dziedzinie prawa, anglistyki,
1979. Była to pierwsza umowa UJ z uni- filologii klasycznej, historii, historii sztuki,
wersytetem z RFN. Uniwersytet Ruhry, socjologii i polonistyki.
założony w 1965 roku, zaliczany jest do
grona 10 największych uczelni niemiecMaria Kantor
koordynator współpracy z uczelniami niemieckimi
kich. Posiada 20 wydziałów oferujących
Anna Nowak-Dorda
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ŚPIEW TO PASJA i NIESAMOWITA PRZYGODA…

Chórzyści podczas próby do koncertu w Norymberdze

Chórzyści Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ w Erlangen
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akompaniatora i asystenta pełnią Anita Pyrek
i Łukasz Lelek. Próby odbywają się w każdy
poniedziałek, środę i czwartek w siedzibie
chóru przy ul. Kanoniczej 6.
Poprzedni rok akademicki upłynął pod
znakiem licznych koncertów w kraju i za
granicą. Swoim śpiewem i obecnością chóry

uświetniły wiele ważnych uroczystości organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
Chórzyści śpiewali podczas nadawania tytułów honoris causa, odnawiania doktoratów
zasłużonych naukowców, wizyt znanych
polityków, jubileuszy profesorów... Oczywiście, wzięli też udział w inauguracji roku
akademickiego.
Wielkim przeżyciem dla wszystkich były
wyjazdy zagraniczne. Pod koniec kwietnia
chóry gościły na uniwersytetach w Erlangen
i Norymberdze. Tam, wspólnie z muzykami
akademickimi, wykonały Mszę G-dur Franciszka Schuberta oraz zaprezentowały własny program. Na zaproszenie chóru Gruppo
Polifonico Claudio Monteverdi w lipcu
uniwersyteccy chórzyści wzięli udział
w XII Międzynarodowym Festiwalu „Cori
d’Europa 2012” w Udine we Włoszech,
a ich zagraniczne koncerty spotykały się
z niezwykle pozytywnym odbiorem zarówno ze strony publiczności, jak i wybitnych
muzyków. Wspomnienia z wyjazdów – kon-

Dominik Zdziebko

próba z udziałem głosów żeńskich. Wydarzenie to zaowocowało powstaniem na
Uniwersytecie Jagiellońskim trzech niezależnych chórów, a inicjatorem „straszliwego
przedsięwzięcia” (z uwagi na wprowadzenie
kobiet) był Wiesław Kudzia – absolwent
i pracownik UJ, wieloletni animator chóralistyki akademickiej, pomysłodawca i realizator wszystkich nagrań CD, a także licznych
koncertów krajowych i zagranicznych.
Pomimo początkowych trudności Uniwersytet Jagielloński szczyci się obecnie
trzema prężnie działającymi chórami: chórem Camerata Iagellonica pod batutą dr. hab.
Włodzimierza Siedlika, tradycyjnie męskim
Krakowskim Chórem Akademickim UJ –
prowadzonym przez Olega Sznicera, oraz
Żeńskim Chórem Akademickim UJ, kierowanym przez Janusza Wierzgacza. Funkcje

Dagmara Sysuła

rzynależność do Chóru Akademickiego
łączy młodych, pełnych energii ludzi.
Poświęcają swój wolny czas dla muzyki, bo
ona budzi emocje, prowadzi do przyjaźni.
Chórzyści inspirują się nawzajem do wysiłku, co w dalszej perspektywie owocuje
sukcesami.
Początek chóralistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim datuje się na listopad 1878
roku. Od tamtej pory przez 128 lat śpiewał na
Uniwersytecie nieprzerwanie – pomimo dwukrotnego oficjalnego rozwiązywania – jedynie
chór tradycyjnie męski, najstarsze w Polsce
„Towarzystwo Śpiewacze”, nazwane później
Krakowskim Chórem Akademickim UJ.
16 października 2006 w siedzibie KCHA
UJ przy ul. Kanoniczej 6 odbyła się pierwsza

Dagmara Sysuła

P

Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jerzy Sawicz

certy, wycieczki, przygody, a także przyjazne
przyjęcie ze strony gospodarzy pozostaną
nam na długo w pamięci.
Chóry nie dały o sobie zapomnieć
również w Krakowie. W rok akademickim
2011/2012 wypadało pięciolecie Żeńskiego
Chóru Akademickiego UJ. Jubileusz został
uwieńczony uroczystym koncertem, na którym zaprezentowano przygotowane specjalnie na tę okazję utwory. Koncert był jednym
z elementów obchodów Święta UJ. Miłym
i bardzo wzruszającym akcentem wieczoru
było rozdanie wszystkim chórzystkom mającym przynajmniej roczny staż zawieszek
projektu sopranistki Amelii Rams.
Każdy z nas ma swoją historię przyłączenia się do chóru. Dla jednych stanowiło
to kontynuację rozwijania pasji, inni zaczęli
swą muzyczną przygodę dopiero podczas
pierwszych prób. Wszystkich natomiast
zauroczyła przyjazna i pełna życzliwości
atmosfera. W naszym gronie zawarły się
wielkie przyjaźnie, a także miłości, czego
najbardziej doniosłym przykładem jest ślub
dwojga młodych ludzi w lipcu 2012 roku, na

Chór Camerata Iagellonica podczas świętowania jubileuszu chóru żeńskiego UJ
w kościele św. Marcina w Krakowie

który zostali zaproszeni wszyscy członkowie
Cameraty Iagellonici.
Z pewnością nie można powiedzieć,
że zdarzyły się kiedykolwiek dwa takie
same koncerty. Należy jednak pamiętać, że
występy chórów są tylko niewielką częścią
działalności – właściwie jej ukoronowaniem.
Cała praca włożona w proces tworzenia
– trud dyrygentów, chórzystów i organizatorów, jest niewidzialny dla widza. Warto
przyjść na próbę, by zobaczyć ogrom pracy,
jaki trzeba włożyć, by chóry mogły idealnie
współbrzmieć.

Jesteśmy jedną wielką rodziną – organizmem, w którym każdy odgrywa znaczącą
rolę. Kłopoty jednego z nas oznaczają
dysharmonię, dlatego wszyscy staramy się
być dla siebie wsparciem – i jest to jeden
z najwspanialszych, najbardziej naturalnych
aspektów bycia członkiem Cameraty Iagelloniki. By się przekonać o tym, jak bardzo się
lubimy, wystarczy przyjść na choćby jeden
z naszych występów i popatrzeć na nas choć
przez krótką chwilę...

Żaneta Polak i Agnieszka Tajak

chórzystki i studentki UJ

Studenci wszystkich lat i kierunków studiów, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z działalnością Chóru UJ
lub dołączyć do zespołu, więcej informacji mogą uzyskać w siedzibie Chóru przy ul. Kanoniczej 6.

ZŁOTE MEDALE
DLA „SŁOWIANEK”
odczas II Mistrzostw Polski w karach
mazurowych (prezentacja czteroparowych układów choreograficznych
polskiego tańca narodowego mazura w
wersji towarzyskiej), które odbyły się w
Józefowie w dniach 24–25 listopada 2012
reprezentujący Zespół Pieśni i Tańca UJ
„Słowianki” tancerze i tancerki – Krystian
Olszowski, Joanna Gomółka, Kamil Hydzik, Anna Woźniak, Piotr Bełz, Wiktoria
Sawka, Rafał Marzec i Marta Wolff-Zdzienicka zajęli pierwsze miejsce w kategorii
wiekowej: 16–30 lat. Zdobyli oni tytuł

Mistrzów Polski, złote medale oraz Puchar Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego, pod patronatem którego
odbywały się Mistrzostwa.
Tancerki i tancerze zespołu Słowianki
Twórcą choreografii – mistrzowie Polski w karach mazurowych
kara mazurowego prezentowanego przez przedstawicieli ZPiT UJ członek Zespołu „Słowianki”, choreograf
„Słowianki” jest była członkini Zespołu, i instruktor tańca – Rafael Scardazan
choreograf i instruktor tańca – Anna Heeren.
Gryszun, zaś do udziału w mistrzostwach
Henryk Wolff-Zdzienicki
kierownik ZPiT UJ „Słowianki”
naszych tancerzy przygotowywał były
Jarosław Rzyszkiewicz
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IMPRESSIONES

O FENOMENIE TELEWIZJI
Rozmowa z dr Małgorzatą Bogunią-Borowską z Instytutu Socjologii UJ
□ Książkę Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne
i kulturowe poświęciła Pani telewizji, uznając jej niezwykle
ważny społeczny i kulturowy wymiar. Jak Pani widzi przyszłość telewizji? Czy jej rola w społeczeństwie i kulturze nie
będzie się zmniejszać?

■ Historia mediów pokazuje, że pojawienie się nowych narzędzi medialnych
nie powoduje zniknięcia starych. Nowe
narzędzia są po prostu włączane w system medialny, wzbogacając go oraz co
najwyżej modyfikując style odbiorcze
i komunikacyjne. Telewizja jest wciąż
najpotężniejszym medium masowym.
Średni czas oglądania telewizji według wskaźnika ATV wciąż wzrasta
i to właściwie na całym świecie. Poza
tym rośnie także liczba użytkowników
serwisów wideo i VOD. Świadczy to
o tym, że zmienia się sposób oglądania
treści, to znaczy częściej jest to dzisiaj
ekran komputera niż stacjonarnego telewizora, ale treści produkowane przez
instytucję telewizji wciąż są przez widzów
regularnie odbierane.

obrazu. Istotą tej telewizji jest familiarność, dlatego wszyscy są
przyjaciółmi, klepią się po plecach, żartują z siebie. Każdy czuje
się swobodnie, jakby był w domu. Tym też można tłumaczyć fakt,
że ludzie opowiadają w niej rzeczy bardzo intymne i pozwalają
sobie na zachowania, które dotychczas były ograniczone do sfery
prywatnej.
Telewizyjne studia coraz częściej
przypominają mieszkania widzów wraz
z ich salonami, kuchniami, obrazkami
na ścianach, firankami w oknach. Kultura codzienności, styl życia i sprawy
zaprzątające głowę zwykłych ludzi są
tematami takiej wizji telewizji. Najważniejsze jest, aby wciąż zajmować
widza obrazem, słowem, dekoracją,
jakąś ciekawostką, banałem, żartem.
W takim modelu jednak treść jest
najmniej istotna, bo ma ona raczej
przypominać swobodne i niezobowiązujące dyskusje przy kawie. Ważne jest
raczej niegroźne paplanie, niż poważne
dyskusje. Nie da się jednak ukryć, że
w modelu neotelewizji chodzi raczej
o bycie z telewizją, pozostawanie z nią
w kontakcie.

□ Pisze Pani w książce o telewizji
fantomowej.

□ Dzięki czemu telewizja jest wciąż
atrakcyjna dla widzów?

Tak, wprowadzam w książce termin
telewizja fantomowa. Wiele treści telewizyjnych, które docierają
do widzów, jest trudnych do oszacowania. Odbiorcy ściągają
rozmaite produkty, zazwyczaj amerykańskie seriale, które dystrybuują między sobą, pokazują rodzicom. Te treści jak fantomy
są gdzieś oglądane i w jakiś sposób dostarczane widzom. Dużo
trudniej to oszacować i kontrolować, dlatego budzi to zrozumiały
niepokój wśród nadawców i producentów.
□ Jak można opisać współczesną telewizję?
■ W latach 90. włoscy badacze telewizji Francesco Casetti
i Roger Odin opisali model paleo i neotelewizji. Zauważyli oni,
że ten drugi wyraźnie odwołuje się do życia codziennego. Dzisiejsza telewizja jest w fazie dojrzałości modelu neotelewizji.
Jest mocno rozgadana, ale dialogi w niej prezentowane są raczej
luźną i nieznaczącą gadaniną codzienności niż wytwarzaniem
wspólnej wiedzy czy też jej przekazywaniem. Najważniejsza
jest dla niej komunikacja, kontakt, tworzenie wspólnoty. Treść
schodzi na drugi plan, stąd tak ważna estetyka telewizyjnego
94
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■ Telewizja kokietuje i uwodzi widzów
również samą sobą. Zjawisko to jest określane mianem self-television. Istnieją mechanizmy autozwrotne i autoreferencyjne, dzięki
którym treści telewizyjne oraz sama telewizja stają się przedmiotem zainteresowania. Telewizja coraz częściej koncentruje
się na odnoszeniu się do samej siebie, cytowaniu samej siebie,
kreowaniu samej siebie, komentowaniu, prezentowaniu i opisywaniu. Telewizja odsłania to, co wcześniej było niewidzialne dla
widza. Pokazuje kulisy, sposoby produkcji. Doskonałym przykładem ujawniania kulisów i didaskaliów tekstu telewizyjnego są
wszelkiego rodzaju programy typu Kulisy M jak miłość czy Kulisy
tańca z gwiazdami. Te programy ujawniają sam proces i metody
konstruowania określonych scen oraz przygotowywania programu
oraz prezentują w mniej oficjalnych sytuacjach bohaterów seriali
bądź programów rozrywkowych. Telewizja z samej siebie czyni
najciekawszy obiekt do prezentacji.
□ Czy oznacza to, że telewizja pokazuje się z najlepszej strony
czy wręcz przeciwnie, wspomniane wcześniej mechanizmy
ukazują jej niedoskonałości?

■ Tego typu codzienna telewizja włącza wszelkie niedoskonałości
do obszaru swojej uprawomocnionej prezentacji. Nieprzewidziane wpadki, pomyłki na wizji i usterki były zazwyczaj traktowane
oraz klasyfikowane jako przypadki braku zawodowej rzetelności
i profesjonalizmu. Dzisiaj telewizyjne wpadki są pełnoprawną
częścią telewizyjnego widowiska. Powstają nawet programy,
w których się je przypomina i celebruje.
Widz, poznając kulisy tworzenia telewizji,
staje się autentycznym członkiem wspólnoty,
zostaje mu bowiem ujawniona tajemnica kulis. Kulisy stają się częścią programu. „Scena
telewizyjna” rozszerza się i zyskuje nowych
aktorów. Są nimi kamerzyści, realizatorzy,
charakteryzatorki, dekoratorzy wnętrz, kierownicy planu, dźwiękowcy, oświetleniowcy.
Stają się oni pełnoprawnymi twórcami telewizji poprzez ujawnienie swojej obecności. Widz
ma mieć dzisiaj świadomość i dostęp do tego
wszystkiego, co wcześniej nie było częścią
formalnej telewizyjnej narracji.
□ A jeśli chodzi o kierunki społecznego
rozwoju telewizji? Co będzie po tym jak
formuła Self TV się wyczerpie?
■ Wydaje mi się, że z jednej strony będzie
się indywidualizował jej odbiór. Rozwiną się
projekty typu Personal TV. Z drugiej strony
jej funkcja wspólnotowa będzie wciąż ważna. Ten społeczny
kierunek będzie zmierzał do utworzenia Social TV, kiedy to nie
tylko będziemy oglądać osobno, ale z innymi rozmaite treści, ale
będziemy je także na bieżąco komentować. Poza tym telewizja
dzięki rozwojowi technologicznemu będzie dysponowała coraz to
nowszymi nośnikami. To z kolei kierunek rozwoju dla Mobile TV.
□ Na czym polega opisywane przez
Panią zjawisko hipertrofii ekranów telewizyjnych?
■ Zjawisko to polega na
rozprzestrzenianiu się
w przestrzeni publicznej ekranów, które są
nosicielami treści. Telewizja anektuje tym
samym przestrzeń publiczną. Proszę zauważyć, że pojawia się coraz
więcej ekranów telewizyjnych.
W domach mamy coraz większe
ekrany telewizorów, często mają one
nawet swoje odrębne pokoje w domach. Z drugiej strony ekrany
pojawiają się coraz częściej w środkach transportu, w metrze
i w pociągach, w restauracjach, pubach, w sklepach, na dworcach, w siłowni, w galeriach, muzeach, szkołach czy na różnych
budynkach. Nawet czas, jaki spędza się na fotelu dentystycznym
jest wykorzystywany do przekazywania treści, dlatego produkuje
się profesjonalne fotele dentystyczne z telewizyjnym interfejsem.
Dzieci podróżujące z rodzicami nie spoglądają za samochodową

szybę na świat, ale spoglądają wprost na ekrany, gdzie wyświetla
się im filmy i animacje. Ekrany telewizyjne kolonizują nowe obszary ludzkiej przestrzeni, koegzystując z człowiekiem i wchodząc
z nim w interakcje w wielu społecznych kontekstach. W tym sensie
można więc mówić o zjawisku hipertrofii telewizji, która znajduje
coraz nowe miejsca i przestrzenie, w których są eksponowane
i transmitowane treści.
□ Co jest największą słabością telewizji?
■ Niewystarczająca ilość wysokiej jakości
treści. Te wszystkie zmiany, o których mówiłam wcześniej, powodują, że telewizja
ma coraz więcej przestrzeni dla treści. Musi
tę przestrzeń czymś wypełnić. Mam tylko
nadzieję, że przewidywania Karla Poppera
sprzed 20 lat nie sprawdzą się. Uważał on
bowiem, że zbyt duża ilość kanałów i miejsca na treści zaowocują ich degradacją.
□ W książce używa Pani różnych metafor
do opisu telewizji i jej roli w kulturze
i społeczeństwie. Czy te role się zmieniają?
■ Metafory pomagają w opisie świata i tych
społecznych fenomenów, które są szczególnie niejednoznaczne. Telewizja stanowi
taki społeczny i kulturowy fenomen. Z jednej strony jest lustrem, które po porostu odbija świat społeczny.
Pozwala nam się w nim przejrzeć, choć odbija tylko fragmenty
społecznego i kulturowego świata. I choć ten telewizyjny świat
zawsze jest konstruktem, to powstaje w specyficznej sytuacji
i kontekście społecznym.
Telewizja jest też oknem, poprzez które spoglądamy na inne
światy. W czasach dostępności do właściwie wszystkich kanałów
telewizyjnych świata metafora okna
nabiera szczególnego znaczenia.
Telewizja to także szkoła, która
trenuje i kształtuje gust, modeluje
mentalność, upowszechnia idee
i światopoglądy. Telewizja może
być też traktowana jako metafora
obrazu, który wspomaga pamięć
o zdarzeniach. Obrazy rządowego Tupolewa rozbitego pod
Smoleńskiem stanowią narzędzie
przechowywania informacji
o zdarzeniu. Obraz telewizyjny
i informacja zostają zapamiętane
wraz z miejscem i kontekstem
społecznym zdarzenia. W tym sensie telewizja porządkuje naszą pamięć. Telewizja może być też traktowana
jako mapa, która pozwala się orientować w całej kompleksowości
świata. Telewizja jako mapa objaśnia, porządkuje i organizuje
symbolicznie społeczną rzeczywistość. Znaczenie telewizji jako
społecznego fenomenu jest ogromne.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Karolina Pawłowska

pracownik Wydawnictwa UJ
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POEZJA GABRIELLI SOMKUTI
abriella Somkuti rozpoczęła drogę naukową w swoim mieście rodzinnym,
w Szegedzie, a kontynuowała ją w Budapeszcie, gdzie w 1957 roku uzyskała
dyplom na Wydziale Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa. Tam
też, w roku 1981, obroniła pracę doktorską
z zakresu historii bibliotekoznawstwa.
Najpierw pracowała w bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego, a następnie,
przez prawie czterdzieści lat, w Bibliotece Narodowej Széchényiego (Országos
Széchényi Könyvtár) w Budapeszcie.
Prace związane z bibliotekoznawstwem
publikuje od 1955 roku, a dotyczą historii
bibliotek węgierskich w XVIII i XIX
wieku.
Wiersze Gabrielli Somkuti zaczęły
się ukazywać drukiem od lat 90. ubiegłego wieku. Pierwszy tomik wierszy,
zatytułowany Szembefordulva (Wbrew),
ukazał się w 1998 roku, drugi, A kereső
(Poszukiwacz), wydano w roku 2004.
Trzeci, Ajándék mégis (Jednak podarunek)
– w roku 2005. A czwarty, Az írás története
(Historia pisma), ma się wkrótce ukazać.
Jej wiersze zamieszczają także różne
czasopisma węgierskie („Hitel”, „Credo”,
„Somogy” itd.).
Na początku lat 80. ubiegłego wieku
Gabriella Somkuti była gościem Biblioteki
Jagiellońskiej. Wtedy to miałam przyjemność poznać ją i być jej opiekunem oraz
przewodnikiem po Krakowie. Od tej pory
trwa nasza znajomość, a najnowszy wiersz
jej autorstwa otrzymałam dołączony do

http://somkutigabriella.hu/

G

Gabriella Somkuti, 1996

życzeń świątecznych. Oto on w polskim
przekładzie:
Historia pisma
Z kamienia na pergamin,
z kart kodeksów na papier,
z papieru w eter
ocaliliśmy to, co gorące umysły
przez wieki budowały z wiedzy.
Popędzając wieczność
zamienialiśmy ciężar na nieważkość,
wieczne przesłanie kamiennych tablic
powierzyliśmy przemijającym znakom
świetlnym.
Wiedzą stało się kliknięcie
a każde niemowlę wszechwiedzącym.

Lecz jeśli kiedyś oberwie się niebo
od ciężaru informacji
i zawali się jak domek z kart
labirynt sieci
a klawisze zapytają o nic –
Człowiecze! Co się stanie wtedy?
Warto jeszcze dodać, że pradziadek
Gabrielli Somkuti był Polakiem. Czytelnicy zainteresowani jego niezwykłymi
losami wiele ciekawych informacji znajdą
na stronie internetowej: http://www.hungarystyka.com.pl/jozsef_meiszner.htm

Małgorzata Stós

starszy wykładowca
w Zakładzie Filologii Węgierskiej UJ

Oto przekłady kilku wcześniejszych wierszy Gabrielli Somkuti
Przemija miłość
Nasze dni nanizane w sznur pereł
rozerwawszy się z wiatrem się toczą,
ciała nasze rozdarte na cztery strony
świata
niosą wieści minionych rozkoszy.
Nad poplątanym naszym życiem
błyska wyrok noży,
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a wyrzekając się snów
oddajemy zimie nasze drżące dusze.
Jak puste wyspy pływamy
między dwoma brzegami zapomnienia,
cierpieniem motyli wbitych na szpilkę
w członkach naszych
pod okryciem dawnych godzin
nie szukamy już swych dłoni.

Linia losu
Od linii na mojej dłoni oderwał się
mój los,
nie przeżyłam tego, co jest zapisane.
Chodząc ścieżkami buntu
i tak dotarłam do siebie.

Wizyta

Internet

Byłeś tu,
ale nie przyniosłeś swojej prawdziwej
obecności,
ten, z którego jesteś, tu nie był,
Twe niepewne ruchy nie zburzyły
porządku minut,
wszystko pozostało nienaruszone,
jak szereg opuszczonych pokoi,
do których od wielu lat nie wszedł nikt.
Byłeś tu, ale właściwie na próżno,
w naszych słowach nie było głębi
wszystko stało się bezcelowe,
jak firanki powiewające bez okna,
jak klamka z drzwi pozostała w dłoni.
Byłeś tu, a kiedy odszedłeś,
w przedmiotach nie rozbudził się niedostatek,
tak odszedłeś,
jak ktoś, kto wcale nie przyszedł,
byłeś tu tak,
że także mnie zabrakło Ciebie.

Mózgi napędzane kofeiną
rozprzestrzeniają się w światowej sieci,
gdzie w stado zebrani samotni
poszukują czegoś pokrzepiającego,
mając nadzieję, że z dalekiej gwiazdy
ktoś na ich los kliknie.
Tamto dziecko
Jak dziecko,
które do ciemnego pokoju
nie śmiało wejść,
jak melodia,
która niczym postrzelony ptak
ostatnim uderzeniem skrzydeł
wpisała siebie na niebie,
jak strumień,
który płynął wstecz
i uczył się umierać
w swoim własnym źródle,

jak noc,
która łagodzącym opatrunkiem
opatrywała zmierzch krwawiący,
jak kręta droga,
która swą krzywiznę
prostowała uderzając w mur –
tak, tamto dziecko,
które do ciemnego pokoju
nie śmiało wejść,
było wszędzie tam,
w zestrzelonym ptaku,
w ostatnim uderzeniu skrzydeł,
w śmierci strumienia,
w wykrwawionych zmierzchach,
w zbłąkanych drogach –
było wszędzie tam
i nie było nigdzie,
z jego życia wypadło
wszystko, co było,
za swój ostatni grosz
kupiłoby śmierć miłosierną,
do ciemnego pokoju
wreszcie odważyłoby się wejść.

Przekład: Małgorzata Stós

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hungary_szeged_dom5.jpg
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WIELKA REKWIZYTORNIA JANA MATEJKI
D

ziałalności artystycznej Jana Matejki, sującym przykładem ubioru liturgicznego
jednego z najwybitniejszych i najpopu- jest ornat z włoskiej tkaniny z początku XVI
larniejszych malarzy polskich, towarzyszyła wieku. Jego kolumna środkowa została uszypasja badawcza poznawania zabytków prze- ta z czarnego aksamitu z bogatym złotym
szłości i ochrony ich przed zniszczeniem. ornamentem kwiatowym. Boczne kolumny
Początki kolekcji Jana Matejki sięgają lat wykonano z tkaniny o wzorze granatu.
50. XIX wieku.
Inna dalmatyka, z jedwabnego czerwonego
Artysta kupował cenne przedmioty brokatu tkanego złotymi nićmi we wzór
i zabytkowe sprzęty, by służyły nie tylko roślinny, również powstała w XVI wieku.
jako urządzenie domu, ale i jako modele do Pozostałe dalmatyki i ornaty, stanowiące
obrazów. Radą i pomocą w pozyskiwaniu dziś cenne zabytki, pochodzą z wieku XVIII.
zbiorów służyli przyjaciele i znajomi. Często Szyte są z przetykanych złotą nicią brokatów,
przysyłali mu ciekawsze egzemplarze. Naj- adamaszków i mory, ozdabiane haftem
większe jednak znaczenie miały dla Matejki z motywami stylizowanych kwiatów i liści.
kostiumy tworzonych postaci. Pierwszy raz Do kolekcji należą też rękawice liturgiczne
dał temu wyraz, publikując w 1860 roku tkane czerwoną i niebieską nicią. Zespół
album Ubiory w Polsce 1200–1795, w któ- paramentów uzupełniają bogato haftowane
rym na dziesięciu tablicach litograficznych manipularze i stuły pochodzące w większorozrysował wygląd polskich strojów i zacho- ści z wieku XVII i XVIII.
dzące w nich zmiany od czasów Bolesława
W spuściźnie po Janie Matejce znajduje
Wstydliwego do Stanisława Augusta Ponia- się także wiele ubiorów świeckich. Od sutowskiego. Były to ubiory uczniów, ducho- kien noszonych zgodnie z panującą modą
wieństwa, chłopów, Żydów, szlachty, króla, w Europie poprzez stroje z terenów Rosji,
dworu i mieszczan, rycerTurcji, dzisiejszej Albastwa, magnatów oraz takie,
nii. Na szczególną uwagę
w których chodzili członkozasługuje serdak ozdobiowie cechów i bractw.
ny aplikacją z czerwoneWzory do postaci czergo sukna, a także kaftan
pał z rycin w dziełach taz wzorami geometryczkich jak, między innymi,
nymi, pochodzący z MaŻywoty hetmanów Królecedonii. Do tego zespołu
stwa Polskiego i Wielkiekolekcji należy strój kogo Księstwa Litewskiego
biecy o kroju podłużnego
(1850), Ubiory w Polsce od
poncho, składający się ze
czasów najdawniejszych aż
spódnicy, stanika, haftowado chwili obecnych (1830),
nego pasa. W kolekcji zaJózefa I. Kraszewskiego
chowały się mieszczańskie
Ubiory włościan i mieszjedwabne jupki i kamizelczan z okolic Brześcia,
ki. Bogate kolorowe hafty
Kobrynia i Prużan.
zdobią gorsety i rypsowe
Matejko przez całe
spódnice. Zainteresowanie
życie tworzył studia kokostiumologów wzbudza
stiumu, draperii, a także
biała spódnica z brokatu we
Suknia kobieca, XIX w., jedwab
rzemiosła artystycznego.
wzór wstęgowy, ze srebrW jego kolekcji znajdują się dawne nymi kokardkami, datowana na XVIII wiek.
ubiory, tkaniny z jedwabiu, atłasu, adamasz- Kobiecy strój bliskowschodni na wystawie
ku i aksamitu, ciężkie tkaniny przetykane reprezentuje suknia szyta z purpurowego akzłotem przywożone z Włoch, często z prze- samitu, ozdobiona złotym haftem. Niezwyznaczeniem na szaty liturgiczne. Pośród kle interesującym zabytkiem muzealnym jest
najciekawszych paramentów liturgicznych suknia z 1815 roku w stylu empire, uszyta
znajduje się renesansowa dalmatyka wyko- z granatowego jedwabiu w paski tej samej
nana z aksamitnego brokatu przetykanego barwy i drobne rzuty srebrne, z dwuczęzłotymi nićmi – z wzorami owoców granatu, ściowymi rękawami. Z ceglastego jedwabiu
wykorzystana w Hołdzie pruskim (1882) haftowanego w złote listki wykonana została
i w Bitwie pod Grunwaldem (1878). Intere- suknia dla młodej panny. Obok kompletnych
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Para butów domowych,
XVIII w., Bliski Wschód,
skóra, aplikacja z zielonej i czerwonej skóry,
wzór roślinny, płótno

strojów Matejko posiadał wiele dodatków
uzupełniających: pasy, koronki, kołnierzyki,
rękawy, sakiewki, wachlarze, koronkowe
mankiety, ozdobne pasmanterie, które również prezentujemy na wystawie.
Jan Matejko wielokrotnie projektował
stroje, i to nie tylko na potrzeby wychodzących spod jego pędzla obrazów. Między
innymi nadał oprawę własnej uroczystości
ślubnej, a także wykonywał projekty kostiumów balowych. Jego pomysły realizowali
krakowscy i bocheńscy krawcy. Na wystawie eksponowanych jest kilka z tych kreacji.
Stroje projektowane przez Matejkę
to nie tylko cenne pamiątki historyczne,
często unikatowe zabytki, ale i rekwizyty
związane z malowanymi przez artystę scenami ilustrującymi polską historię. I tak jak
studia rysunkowe kostiumów czy też Ubiory
w Polsce 1200–1795 są źródłem dla badaczy,
tak i zebrane przez artystę stroje stanowią
materiał ikonograficzny i porównawczy dla
kostiumologów.
Cykl Wielka rekwizytornia artysty będzie
ciekawą propozycją dla widzów, poszerzenia
wiedzy oraz zapoznania się z bogatym zbiorem kolekcjonerskim Jana Matejki, który
w liście z maja 1893 roku, pisał: Wszystkie
te zbiory stanowią jakby główną podstawę,
przeznaczoną do muzealnych w kraju naszym zbiorów, ujęte w całość i umieszczone
razem, mogłyby one zaciekawić nie tylko
tych wszystkich, którzy dziejami przeszłości
trudnią się [...].
Wystawę Wielka rekwizytornia artysty
można oglądać do 17 lutego 2013 w Domu
Jana Matejki przy ul. Floriańskiej 4.

Marta Kłak-Ambrożkiewicz

kurator wystawy

CESARZOWA SISSI
D

o końca 2012 roku w holu głównym
Biblioteki Jagiellońskiej można
oglądać wystawę Sissi – tajemnicza
cesarzowa. Na ekspozycji upamiętniającej 175. rocznicę urodzin cesarzowej
Elżbiety ukazano jej życie w otoczeniu
rodziny: cesarzowej Zofii, sióstr, Franciszka Józefa, dzieci oraz cesarskiego
dworu, jako cesarzową Austrii i Królową
Węgier. Zarazem przedstawiono ją jako
niespokojną naturę, która cały czas od
tego ucieka, pisze wiersze, ma obsesję na
punkcie urody i sportu, całe dekady podróżuje samotnie po świecie. Cesarzowa,
której nikt nie rozumie – egzaltowana,
zapatrzona w siebie, cierpiąca.
Organizatorzy starali się ukazać także
współczesny odbiór Sissi. Podkreślić, że
dla wielu ludzi jest ona ciągle żywą osobą. Jej mit jest podtrzymywany nie tylko
poprzez poświęcone jej wystawy czy stałe

ekspozycje w wiedeńskich muzeach, ale
także w licznie kręconych o niej filmach,
jak również gazetach oraz na blogach
(zob. http://kaiserin-sissi.blog.onet.pl/).
Na wystawie, która jest wspólnym
przedsięwzięciem Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Austriackiej w Krakowie
oraz Instytutu Filologii Germańskiej UJ,
prezentowane są książki pochodzące ze
zbiorów Biblioteki Austriackiej i Biblioteki Jagiellońskiej, wiersze Sissi, zdjęcia
i portrety z psami, na koniu, w otoczeniu
rodziny oraz materiały otrzymane z Literaturhaus Wien oraz z Muzeum Sissi
w wiedeńskim Hofburgu (http://www.
hofburg-wien.at/en/things-to-know/sisi-museum.html).

Katarzyna Zwiercan-Borucka

pracownik Oddziału Udostępniania Zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej

Cesarzowa Elżbieta. Portret z diamentowymi gwiazdami pędzla Franza Xavera Winterhaltera, 1865

BELARUS PRESS PHOTO 2012
F

Goście oczekujący na koncert
podczas Nocy Muzeów
w muzeum-pracowni Zaira Azgura;
Mińsk, maj 2011

(Rosja, redaktor naczelny Moskiewskiego
biura agencji Associated Press, dwukrotny
laureat Pulitzer Prize), Maria Mann (redaktor naczelna EPA), James Hill (Anglia, jeden z najbardziej znanych fotoreporterów
na świecie). Wśród zwycięzców znaleźli
się artyści pracujący zarówno dla mediów
państwowych, jak i niezależnych.

Podczas wernisażu goszczono przedstawicieli komitetu organizacyjnego
Belarus Press Photo – koordynatorów
i białoruskich fotografów Vadzima Zamirouskiego, oraz laureata tegorocznego
Grand Prix – Aleksandra Wasiukowicza.

Red.

Nadzieja Dziehciarow

otografie laureatów niezależnego
i otwartego konkursu na najlepszą
fotografię prasową na Białorusi były
prezentowane w Bibliotece Jagiellońskiej
w listopadzie 2012 roku. Są to zarówno
pojedyncze zdjęcia, jak i krótkie serie
w ośmiu kategoriach: wiadomości, ludzie
w wydarzeniach, portret, sport, życie
codzienne, tradycje narodowe, przyroda,
sztuka i rozrywka.
Zdjęcia ukazują panoramę życia
politycznego i społecznego na Białorusi
w 2011 roku pełniej niż jakiekolwiek
doniesienia prasowe i analizy ekspertów.
Część dokumentów nie może zostać
pokazana na Białorusi ze względów politycznych, choć są wśród nich także prace
nawiązujące do sztuki, kultury, tradycji
i obrzędowości Białorusinów.
W jury konkursu zasiadają fotografowie i dziennikarze z różnych krajów,
między innymi Aleksandr Ziemlaniczenko
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artysty, dla którego to jednak
Kraków stał się największą
inspiracją. Fascynował się
jego kulturą, folklorem i legendami.
Celem wystawy było
przypomnienie zapomnianego już dziś artysty. Przy
okazji warto też przypomnieć mało znany, a związany z Uniwersytetem Jagiellońskim wątek w twórczości
Witolda Chomicza.
W trzeciej części
wystawy zobaczyć
można Witolda Chomicza jako twórcę witraży dla przestrzeni
sakralnych i publicznych. Prezentowane
są zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane ich projekty.
Wśród tych, które
z różnych przyczyn
nie doczekały się realizacji, jest projekt
pięciu witraży do auli
Collegium Novum UJ.
Prezentowane szkice
koncepcyjne kolejnych pięciu okien tworzone były w latach
1974–1977. Tematyka trzech pierwszych
witraży dotyczyła
okresu 1364–1399,
1399–1450, 1450–1550, czwarty
witraż zatytułowany został Renovatum Alma Mater, natomiast
ostatni, piąty poświęcony został
latom 1870–1945, z podkreśleniem
okresu tajnego nauczania, któremu
została poświęcona dolna środkowa
kwatera. Każdy z witraży o wymiarach 4,5 na 2 metry miał się składać
z 15 kwater.
Pomysł zapełnienia okien
w auli Collegium Novum witrażami Witold Chomicz przypisywał ówczesnemu rektorowi UJ
prof. Mieczysławowi Karasiowi.
Fot. Karol Kowalik, ze zbiorów Ziyada Raoofa

o końca grudnia br. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie można oglądać wystawę z cyklu
„Graficy z Krakowa” Witold Chomicz.
Przypomnienie, poświęconą twórczości
Witolda Chomicza – grafika, malarza,
bibliofila.
Prezentująca zbiory z kolekcji Ziyada
Raoofa wystawa, podzielona na trzy części: Czasy lubelskie, W cieniu wielkich tradycji oraz Kraków kultury, nauki i sztuki,
prezentuje dorobek urodzonego w Kijowie
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Fot. Karol Kowalik, ze zbiorów Ziyada Raoofa

WITRAŻE W COLLEGIUM NOVUM?

Artysta wspominał fakt oprowadzania
rektora po wystawie w ramach obchodów
30-lecia PRL z okazji 45-lecia swojej
pracy twórczej zatytułowanej Motywy
Krakowa. Malarstwo, grafika, rysunek,
architektura, panoramy, plakaty (w ramach) Witolda Chomicza z lat 1939–1975
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krzysztoforach. Rektorowi Karasiowi szczególnie spodobały się witraże
Chomicza, którego zaprosił później na
rozmowę.
Nieprzypadkowo to Chomicz miał
być autorem witraży do auli Collegium
Novum. W latach 1962–1964 był on

Fot. Karol Kowalik, ze zbiorów Ziyada Raoofa

Fot. Karol Kowalik, ze zbiorów Ziyada Raoofa
Fot. Karol Kowalik, ze zbiorów Ziyada Raoofa

głównym grafikiem zatrudnionym przy jubileuszu 600-lecia
UJ, za co w 1964 roku otrzymał
złotą odznakę Zasłużony dla UJ,
a w 1968 Odznakę Honorową
600-lecia UJ.
To przy okazji jubileuszu,
już w roku 1962, Chomicz miał
wpaść na pomysł, by wykonać
dla Uczelni znacznie ambitniejsze dzieło. W 1973 roku, na
zlecenie rektora UJ, artysta opracował zaproszenie i program
Światowego Zjazdu Uczonych
Polskiego Pochodzenia (maj–
czerwiec 1973).
Szkice koncepcyjne zostały zatwierdzone przez rektora
9 lipca 1974, nie zostały jednak
zrealizowane z powodu braku
funduszy. Sprawa witraży jednak
powróciła i rektor zlecił opracowanie projektów, przesuwając
termin realizacji na 15 sierpnia
1977. Prace znów nie doczekały
się ukończenia – rektor Mieczy-

sław Karaś zmarł nagle
10 sierpnia 1977.
Następny rektor nie
kontynuował realizacji pomysłu swojego
poprzednika. Realizacji doczekał się tylko
skromny fragment dzieła – środkowy – witrażu
z trzeciego okna: był
prezentowany na wystawie witraży Witolda
Chomicza Złoty wiek
polskiej nauki, kultury
i sztuki (maj–sierpień
1979) w Domu Polonii
przy Rynku Głównym
w Krakowie.
W 1979 roku wybrane projekty niezrealizowanych witraży do auli
Collegium Novum miały
być wydane przez KAW
Prasa – Książka – Ruch,
co również z powodów
finansowych nie doszło
do skutku. W 1980 roku
motyw z jednego witrażu do auli Collegium
Novum pojawił się na
znaczku z okazji 450.
rocznicy urodzin Jana

Kochanowskiego. Pomysł witraży próbował wskrzesić jeszcze raz sam Chomicz
w 1982 roku, gdy proponował, by w czasie
wakacji 1983 roku zrobić próbę z umieszczeniem kwater w istniejących oknach
auli w okresie od 15 lipca do 1 listopada.
Chodziło mu o to, by w takiej scenerii odbyła się inauguracja roku akademickiego.
Również i ta próba, choćby połowicznej,
realizacji pomysłu się nie powiodła. Artysta bowiem zmarł 15 marca 1984.
Rektor Karaś, proponując umieszczenie w oknach auli Collegium Novum
witraży, raczej nie kierował się względami
praktycznymi – przesłonięte witrażem
duże okna w auli nie byłyby w stanie
zapewnić odpowiedniego oświetlenia największej reprezentacyjnej sali w głównym
budynku Uniwersytetu. Popsuty zostałby
tym samym zamysł Księżarskiego, architekta Collegium Novum.

oprac. Bogusław Sławiński

pracownik Muzeum UJ i Mediateki MNK,
na podstawie albumu towarzyszącego wystawie
„Witold Chomicz 1910–1984”
autorstwa Magdaleny Laskowskiej
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naliza obszarów badawczych
wspólnych dla psychologii i prawa
oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy
przedstawicielami obu dyscyplin,
zarówno na gruncie naukowym, jak
i w obszarze praktycznych zagadnień
ze sfery funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości, to idea przewodnia
konferencji zatytułowanej Psychologia
i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI
wieku, która odbywała się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 19–20
października 2012. Obrady, które podzielono na cztery panele dyskusyjne, miały
charakter interdyscyplinarny i integrujący, co pozwoliło uczestnikom konferencji na rozpropagowanie osiągnięć
współczesnej psychologii w kontekście
możliwości jej wykorzystywania w procesie stanowienia i stosowania prawa.
Wskazano także na czynniki utrudniające
naukowe i praktyczne współdziałanie
psychologów i prawników, co pozwoli
na doprecyzowanie warunków ich efektywnej współpracy. Konferencja została
zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ,
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
oraz Katedrę Kryminologii UJ.

AWoj

PSYCHOLOGIA I PRAWO –
NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
Psychologia jako samodzielna nauka
rozwinęła się na przełomie XIX i XX
wieku. Jest dziedziną nauki zajmującą się
empiryczną analizą i opisem wszelkiego
rodzaju zachowań człowieka oraz ich
wyjaśnianiem w świetle naukowej wiedzy.
Natomiast prawo, jak stwierdza dr hab.
Danuta Rode z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, jest nauką dogmatyczną
zajmującą się analizą i oceną zachowania
człowieka wyłącznie z punktu widzenia
jego kwalifikacji normatywnej. Rodzi się
więc tutaj, pomiędzy prawem a psychologią, podstawowy problem zbieżności
lub rozbieżności pojmowania badanego
przedmiotu, to znaczy zachowań ludzkich
oraz odmienności kryterialnych stanowiących podstawę tych zachowań. Jednak, jak
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PSYCHOLOGIA I PRAWO

Obrady konferencyjne odbyły się w Sali im. Michała Bobrzyńskiego

podkreśla prof. Ewa Gruza, prawo jest
produktem prądów nurtujących zbiorową
duszę społeczeństwa, dlatego nie można
go traktować w oderwaniu od psychologii,
ponieważ wtedy, według autorki, nie jest
to ani uczciwym prawoznawstwem, ani
należytym wymiarem sprawiedliwości,
lecz bezdusznym paragrafizmem przechodzącym łatwo w błyskotliwe żonglerstwo
prawnicze. Współcześnie więc współpraca
prawników i psychologów jest już oczywista, jednak i w tej kwestii nie obywa się bez
konfliktów. – Obserwując rzeczywistość,
nie można oprzeć się wrażeniu, że prawnicy oczekują od psychologów szybkich
i prostych rozwiązań pojawiających się
problemów, a psychologowie nie zawsze
dostrzegają, gdzie kończą się ich kompetencje, i zaczynają wkraczać w obszary
zastrzeżone dla wymiaru sprawiedliwości. Niewątpliwie obie te rozwijające się
dyscypliny mogą się wzajemnie wspierać,
wykorzystywać swoje osiągnięcia i potencjał naukowy. Kluczem do harmonijnej
współpracy jest zrozumienie wzajemnych
oczekiwań i potrzeb – twierdzi prof. Ewa
Gruza. Można więc stwierdzić, że prawnicy oczekują od psychologów przede
wszystkim pomocy w trzech obszarach:
w pracy wykrywczej (przygotowanie
profilu psychologicznego sprawcy, który

ułatwiłby szybkie zidentyfikowanie i ujęcie podejrzanego), prowadzeniu czynności
procesowych (gotowych „receptur”, jak
przesłuchać podejrzanego, by przyznał się
do zarzucanych czynów, oraz jak przesłuchiwać świadków w szczególnie trudnej
sytuacji) oraz ekspertyz biegłych (w tym
jasnych wskazań co do stanu psychicznego
stron procesu oraz oceny prawidłowości
uzyskanego wyniku danej czynności).
Jednak, jak zaznacza prof. Gruza, wiele
z tych oczekiwań nie jest możliwych do
spełnienia. – Nie ma bowiem prostych
recept. Niewątpliwie warto jest otwierać
świat prawniczy na wiedzę psychologiczną, uświadamiać prowadzącym czynności
wykrywcze i procesowe, prokuratorom,
sędziom i adwokatom, że wiedza psychologiczna nie jest przeszkodą w skutecznej
pracy, a znacznym ułatwieniem przy
wykonywaniu codziennych obowiązków –
stwierdza profesor.
Podobnie dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska z Uniwersytetu Warszawskiego
twierdzi, że specjalistyczna wiedza psychologa może być przydatna wymiarowi
sprawiedliwości tylko wtedy, gdy zadanie
postawione przed nim jest zgodne z jego
kompetencjami. W tym pomoc psychologa
jest szczególnie przydatna w sprawach
rodzinnych i opiekuńczych, ale także

w procedurze karnej. Z tym, że opiniowanie psychologiczne musi uwzględniać
czynniki sytuacyjne, strukturę osobowości
człowieka, wzajemne relacje i ich modyfikujący wpływ na siebie. – Szczególna
trudność wynika z faktu, że psycholog
bada aktualny stan osoby, a oczekiwanie
wymiaru sprawiedliwości dotyczy stanu
psychicznego i zachowań w przeszłości,
często także prognozowania przyszłości.
Wskazanie drogi wnioskowania psychologa z uzyskanych w badaniu danych pozwoli
w pewnym stopniu wyjaśnić, dlaczego
ekspertyzy psychologiczne są jedynie
pewnym przybliżeniem, a często tylko
hipotezami, a nie pewnikami. Wskazanie
możliwości i ograniczeń wyjaśniania przez
psychologię złożonych procesów ludzkiego
funkcjonowania w różnorodnych trudnych
sytuacjach pozwoli, być może, odpowiadać
w sposób bardziej adekwatny na oczekiwania organów procesowych – wyjaśnia dr
Małgorzata Toepliz-Winiewska.
Ponadto dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska z Uniwersytetu Gdańskiego
stwierdza, że aby opiniowanie spełniało
wymogi i zadania, jakie stawia przed nim
wymiar sprawiedliwości, psychologia nie
może stanowić wyizolowanej dyscypliny
naukowej, a wręcz musi współistnieć
z innymi naukami sądowymi. – Znajduje
to odzwierciedlenie w zakresie podejmowanej przez nią problematyki naukowo-badawczej, w obszarze wyznaczanym
przez obowiązujące prawo. Innymi słowy,
efekt działania psychologa w postaci ekspertyzy sądowej uzależniony jest nie tylko
od kompetencji i wiedzy specjalistycznej
psychologa, ale także od przejrzystych
standardów postępowania związanych
z metodologią opracowania ekspertyzy na
rzecz wymiaru sprawiedliwości. Praktyka
stosowana w psychologii sądowej wskazuje, że współczesna wiedza psychologiczna
z zakresu mechanizmów funkcjonowania
psychologicznego człowieka w aspekcie
teoretycznym, klinicznym, jak i metodologicznym nie zawsze jest wykorzystywana,
co w istotny sposób wpływa na jakość
pracy opiniodawczej psychologów.
Jak podkreśla dr Joanna Kabzińska
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychologia i prawo to równorzędne dyscypliny,
gdzie zarówno psychologia stanowi źródło
inspiracji dla rozwiązań w dziedzinie stanowienia i stosowania prawa, jak i prawo
staje się źródłem inspiracji dla badań
psychologicznych. We współpracy tej
wykorzystywane są obecnie coraz częściej

Uczestnicy konferencji, w środku prof. Krzysztof Józef Gierowski

nowe technologie, takie jak programy
komputerowe nowej generacji służące do
wykonywania portretów pamięciowych
nieznanych sprawców przestępstw. Co
charakterystyczne, nowe wyzwania przed
psychologią stawiają zmieniające się obecnie formy przestępczości. – Coraz bardziej
powszechne przestępstwa terrorystyczne
stanowią źródło dla rozmaitych psychologicznych zagadnień, jak choćby profilowania sprawców aktów terrorystycznych,
negocjacji z terrorystami, poszukiwania
przyczyn terroryzmu oraz pomocy ofiarom
zamachów terrorystycznych. Nie wszystkie
nowe problemy podejmowane w ramach
„psychologii i prawa” mają oczywisty
walor aplikacyjny – niektóre natomiast
mają walor wyjaśniający, jak ewolucyjna
psychologia sądowa, oferująca ewolucyjną perspektywę analizy przyczyn różnych
kategorii przestępstw: zabójstwa, gwałtu,
przemocy domowej, kradzieży, terroryzmu
samobójczego, a także negatywnych zjawisk społecznych czy zaburzeń psychicznych – podkreśla dr Joanna Kabzińska.
Jednym z najnowszych obszarów „psychologii i prawa” jest neuropsychologia
sądowa. Jest to dziedzina nauki, w której
aspektom klinicznym nadaje się znaczenie
legislacyjne. Dyscyplina ta rozwinęła się
na bazie neuropsychologii klinicznej. –
Specjalista biegły, ekspert sądowy, badając
relacje mózg – zachowanie, wykorzystuje,
z jednej strony, źródła kliniczne (badania
i teorie dotyczące funkcjonowania mózgu
w normie i w patologii), ale z drugiej
strony – zobowiązany jest do formułowania swoich wniosków w ramach definicji
i komentarzy kodeksowych. Integracja
wiedzy neuropsychologicznej jest podstawowym i istotnym problemem metodolo-

giczno-diagnostycznym w pracy biegłego.
Neuropsycholog sporządzający opinię
sądową musi bowiem zadbać zarówno
o trafność i rzetelność formułowanych
konkluzji na gruncie klinicznym, jak i o ich
przydatność na gruncie sądowym, a więc
o aplikację do konkretnej, przedmiotowej
sprawy – wyjaśnia dr Beata Ledwoch
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Wiedza neuropsychiatryczna
ma więc zastosowanie w praktyce sądowej
w sprawach z obszaru prawa karnego,
takich jak opiniowanie w przedmiocie poczytalności osób z dysfunkcjami
mózgu, sporządzanie charakterystyk
neuropsychologicznych nieżyjących
ofiar, ofiar traumy przemocy i zgwałcenia, a także w ocenie zeznań świadków
z podkreśleniem problemów wykrywania
symulacji niepamięci – deficytu neuropsychologicznego najczęściej ujawnianego w wielokrotnych przesłuchaniach.
Neuropsychologia sądowa ma też zastosowanie na gruncie prawa cywilnego. –
Z punktu widzenia standardów metodologiczno-sądowych jest wręcz niezbędne,
aby przy określaniu uszczerbku na zdrowiu
(sprawy w przedmiocie odszkodowania)
oraz nasilenia cierpienia psychicznego
(sprawy w przedmiocie zadośćuczynienia)
u osób po urazach głowy precyzyjnie określić przedmiotowe zakresy. Należą do nich:
rodzaj, natężenie, trwałość i odwracalność
deficytów neuropsychologicznych. Istotnym w tego typu sprawach staje się także
często udzielenie odpowiedzi na pytania
o dalsze rokowania zawodowe i edukacyjne na przyszłość osoby opiniowanej –
dodaje dr Beata Ledwoch. – Podobnie również prawo rodzinne, poszukując informacji
przydatnych do orzekania w przedmiocie

ALMA MATER nr 152–153

103

Anna Wojnar

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ,
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Katedrę Kryminologii UJ

kompetencji wychowawczych osób z dysfunkcjami mózgu może i powinno sięgać
do wiedzy neuropsychologicznej w zakresie
oceny takich funkcji wykonawczych jak wy-

gląd, refleksyjność, planowanie i kontrola
zachowania, utrzymywanie nastawienia.
Trzeba więc stwierdzić, że dalszy
rozwój dyscypliny naukowej „psycho-

logia i prawo” wymaga jednak rozstrzygnięcia powyżej zasygnalizowanych
problemów. – Wiele z prowadzonych
badań nie uwzględnia realiów wymiaru
sprawiedliwości, a tym samym ma znikomy walor aplikacyjny. W tych badaniach
eksperymentalnych, którym nie można odmówić wartości praktycznej, często trudno
o wyodrębnienie prostych i spójnych dyrektyw, które mogłyby zostać wdrożone do
praktyki sądowo-śledczej. „Psychologia
i prawo” niezmiennie podejmuje stosunkowo wąski zakres zagadnień, w których
dominuje zainteresowanie prawem karnym. Zwiększeniu wpływu tej dyscypliny
na rzeczywistość prawną z pewnością
nie służy formułowanie wniosków przede
wszystkim dla systemu common law, przy
nieuwzględnieniu odmienności systemu
prawa kontynentalnego – podsumowuje
dr Joanna Kabzińska.

Anna Wojnar

PSYCHOTERAPEUCI W KRAKOWIE
O

soba terapeuty. Relacja terapeutyczna
to tytuł konferencji, która odbyła się
w dniach 19–21 października 2012 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym przy
ul. św. Łazarza w Krakowie. Organizatorem przedsięwzięcia była Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we współpracy
z Katedrą Psychiatrii UJ CM. Wybór problematyki spotkania nie był przypadkowy.
Niezależnie bowiem od zróżnicowania
podejść psychoterapeutycznych i bogatego wachlarza strategii i technik
terapeutycznych kluczową rolę w procesie
psychoterapii odgrywa osoba terapeuty
i relacja, jaką tworzy on z osobami, które
leczy i którym pomaga.
Należy zaznaczyć, że współcześnie
psychoterapia jest uznaną metodą leczenia
zaburzeń emocjonalnych dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz metodą wspomagającą
w leczeniu zaburzeń psychicznych,
stanowiąc tym samym istotny aspekt
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kompleksowych modeli terapii. Jedna
z jej form – terapia rodzin jest w coraz
szerszym stopniu stosowana w psychiatrii
wieku rozwojowego, a terapia małżeńska
i terapia par są niezwykle użyteczne nie
tylko w odniesieniu do problemów emocjonalnych partnerów, ale także trudności
występujących w przebiegu przewlekłych
chorób somatycznych. W tym kontekście
warto także przypomnieć, że krakowska
Katedra Psychiatrii,, dzięki takim postaciom jak prof. Antonii Kępiński, prof. Maria
Orwid, ma szczególne zasługi w rozwoju
psychoterapii w naszym kraju.
Konferencja, którą otworzył prorektor
UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotr
Laidler, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze względu na wagę
tematu, jak i bogaty program naukowy
i szkoleniowy. Uczestniczyło w niej blisko
pięciuset psychoterapeutów z całej Polski.
Obok pięciu sesji plenarnych odbyło się
11 sesji tematycznych oraz 27 warsztatów

i kilka grup dyskusyjnych. Wykładowcy
wnosili nowe ujęcia, nowe wątki istotne
dla rozumienia relacji psychoterapeuta –
pacjent oraz kluczowe dla rozwoju profesjonalnego psychoterapeuty, biorąc pod
uwagę zarówno modele teoretyczne, jak
i badania empiryczne. Gościem specjalnym konferencji był prof. Per Jensen
z Diakonhjemmet University College
w Oslo, który przedstawił wyniki badań
jakościowych, prowadzonych w oparciu o teorię ugruntowaną, dotyczących
wpływu osobistych wydarzeń w życiu
psychoterapeutów na praktykę kliniczną.
W trakcie sesji plenarnych, tematycznych,
warsztatów poddano analizie i krytycznej
refleksji wiele koncepcji teoretycznych,
takich jak przeciwprzeniesienie, rezonans
emocjonalny, wewnętrzne głosy terapeuty,
intersubiektywność. Opisano znaczenie
fazy cyklu życia psychoterapeuty i cyklu
życia jego rodziny na sposób pracy
z pacjentami zróżnicowanymi wiekowo.

Ważnym wątkiem było poddanie refleksji
znaczenia płci kulturowej psychoterapeuty i pacjenta (gender), ich orientacji
seksualnej oraz pochodzenia społecznego
w procesie budowania relacji psychoterapeutycznej. Poszukiwano specyfiki relacji
terapeutycznej zależnie od podejść i form
psychoterapii: indywidualnej, grupowej, rodzinnej. Istotny wątek stanowiły
badania na temat reakcji terapeutycznej
w kontekście efektywności psychoterapii.
Intencją organizatorów konferencji było
stworzenie forum wymiany doświadczeń
badaczy, teoretyków i klinicystów. Stąd
obok prezentacji klinicznych dotyczących
procesów psychoterapeutycznych i zjawisk
w nich zachodzących znajdowały się
prezentacje przedstawiające wyniki badań
ilościowych i jakościowych. Te ostatnie były szczególnie interesujące, gdyż
zapoznawały uczestników z najnowszymi
metodologiami badań jakościowych, które
w odróżnieniu od redukcjonistycznych
badań ilościowych ujmują złożoność
zjawisk psychospołecznych, jakie mają
miejsce w psychiatrii i psychoterapii.
Kolejne wątki będą rozwijane w trakcie zaplanowanych na wiosnę 2013
roku seminariów. W dniach 12–13
kwietnia 2013 do Krakowa przyjedzie
amerykańska terapeutka, światowy autorytet w dziedzinie terapii małżeństw

Od lewej: dr hab. Barbara Józefik, kierownik Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. CM, prof. Bogdan de Barbaro,
kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM

i par, związków międzykulturowych
i seksualności, dr Esther Perel. Jej dwudniowe seminarium Więź i życie erotyczne
będzie kontynuacją spotkania sprzed kilku
lat, kiedy to prezentowała seminarium
Inteligencja erotyczna; tytuł seminarium
był zarazem tytułem bestsellera – książki
wydanej przez wydawnictwo Znak.
Miesiąc później, 10–11 maja 2013,
znakomici brytyjscy psychoterapeuci
i naukowcy: prof. Peter Fonagy i dr Eia
Asen, na zaproszenie Sekcji Naukowej
Terapii Rodzin PTP oraz Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej
Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
UJ CM będą mówili o zastosowaniu teorii mentalizacji w psychoterapii dziecka

i terapii rodzinnej. Warto podkreślić, że
prof. Peter Fonagy jest światowej sławy
twórcą teorii mentalizacji, zwanej też
teorią umysłu.
Mamy nadzieję, że zagadnienia te –
mające bezpośrednie odniesienie do
pracy klinicznej, będą kolejnym ważnym
doświadczeniem dla psychoterapeutów
pracujących w różnych paradygmatach
i kontekstach instytucjonalnych.

Barbara Józefik

kierownik Pracowni Psychologii
i Psychoterapii Systemowej
Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
przewodnicząca Sekcji Naukowej
Terapii Rodzin PTP

A

lkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie to tytuł konferencji
zorganizowanej 12 listopada 2012 przy
współpracy Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM, którą
kieruje prof. Józef Krzysztof Gierowski,
oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień, którego dyrektorem jest
Adam Chrapisiński (jego zastępca, Marta
Rzadkowska, przewodniczyła komitetowi
organizacyjnemu).
Inspiracją do sformułowania tematu konferencji jest potrzeba zwrócenia
większej uwagi naukowców i klinicystów,
a także osób, które mają wpływ na politykę

zdrowotną i kształtują
świadomość społeczną,
na problem nadużywania
alkoholu przez kobiety
i konieczność podjęcia
działań ograniczających
ryzyko uzależnienia
i jego konsekwencji oraz
promowania zdrowia.
W Polsce obserwujemy niepokojące sygnały świadczące o tym,
że picie alkoholu przez
dziewczęta i młode
kobiety staje się coraz

Jerzy Sawicz

ALKOHOLIZM U KOBIET

Prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. CM
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Jerzy Sawicz

Konferencja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa

bardziej powszechne i rozpoczyna się
wcześnie – w okresie wchodzenia przez
nie w dorosłe życie: tworzenia związków,
prokreacji, podejmowania pracy i rozwijania swojej kariery zawodowej. Z czasem
nadużywanie alkoholu może prowadzić do
uzależnienia.
Alkoholizm kobiet jest inny niż mężczyzn i jego negatywne konsekwencje
somatyczne i psychiczne ujawniają się
u nich szybciej. Światowa Organizacja
Zdrowia wskazuje, że gdy kobieta wypija
więcej niż dwie standardowe porcje alkoholu dziennie (czyli około 200 ml wina,
0,5 l piwa lub 60 ml wódki), to pojawia się
już ryzyko rozwoju szkód zdrowotnych,
między innymi schorzeń metabolicznych
i hormonalnych, zaburzeń afektywnych,
lękowo-depresyjnych oraz dysfunkcji
mózgowych, a także poronień i przedwczesnych porodów. Kobiety bardziej dotkliwie niż mężczyźni doświadczają także
konsekwencji uzależnienia w sferze życia
rodzinnego, społecznego, narażając się na
odrzucenie przez bliskich i znajomych, na
izolację społeczną i pozostawanie ze swoim
problemem w samotności.
W uruchomieniu systemu pomocy
ważna wydaje się czujność specjalistów
różnych dziedzin, a także lekarzy nie tylko
o specjalności psychiatrycznej, ale i lekarzy
somatyków, do których kobiety zgłaszają
się, niekoniecznie od razu mówiąc o swoim
problemie alkoholowym. Lepiej zapobiegać, niż leczyć – w myśl tej zasady ważnym
zagadnieniem jest możliwie najwcześniejsze rozpoznawanie problemu nadużywania
alkoholu często przez bardzo młode kobiety, które z czasem wpadają w pułapkę
uzależnienia. Właściwe rozpoznanie
problemów związanych z alkoholizmem
u kobiet i adekwatna wielokierunkowa pomoc wydają się warunkiem koniecznym do
rozwiązywania tego zjawiska społecznego.
W Sali im. Stanisława Wyspiańskiego
Urzędu Miasta Krakowa obradowało po-
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nad 200 specjalistów z różnych dziedzin
klinicznych zajmujących się pomocą
osobom uzależnionym z Małopolski i jedenastu innych regionów Polski. Wśród
uczestników konferencji były osoby,
które wpływają na politykę rozwiązywania problemów alkoholowych o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim, między
innymi: zastępca prezydenta Krakowa
ds. edukacji i spraw społecznych Anna
Okońska-Walkowicz, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Małgorzata
Jantos, pełnomocnik prezydenta Krakowa
ds. rodziny i polityki społecznej Marzena
Paszkot, pełnomocnik prezydenta Nowego
Sącza ds. społecznych Marta Mordarska,
dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ
Barbara Bulanowska, dyrektor pierwszego Domu Pomocy Społecznej dla osób
uzależnionych od alkoholu Barbara Zięba
oraz dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krzysztof Brzózka.
Konferencję otworzył prorektor UJ
ds. CM prof. Piotr Laidler. W zagadnienia
konferencji, z założenia mającej charakter
interdyscyplinarny, wprowadził wykład
prof. Bogdana de Barbaro z Katedry
Psychiatrii UJ CM zatytułowany Kobieta
w czasach postmoderny, w którym podjęto zagadnienie rozwoju przekonań o roli
kobiet w społeczeństwie i ich znaczenia
we współczesnym świecie. Natomiast
z perspektywy neurobiochemicznych mechanizmów mózgowych, w ostatniej sesji,
prof. Jerzy Vetulani wskazał na różnice
w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn,
co ma znaczenie w podejmowaniu zadań
życiowych.
Przez całe spotkanie przewijał się
wątek łączenia wielu ról, które podejmują kobiety, z jednej strony wynikające
z dziedzictwa kulturowego i biologicznego, a z drugiej – z aktualnych wyzwań
życiowych. Profesor Lidia Cierpiałkowska
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła pełnienie roli matki przez kobiety
uzależnione, a dr Sławomir Jakima, mazowiecki wojewódzki konsultant seksuologii, odniósł się do seksualności kobiet
w kontekście alkoholizmu. Doktor hab.
Danuta Rode z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego
podjęła temat mechanizmów przemocy,
które dotyczą także rodzin z problemem
alkoholowym.
Naukowcy z Katedry Psychiatrii UJ
CM i Instytutu Farmakologii PAN, między
innymi prof. Dominika Dudek, podjęli
temat współwystępowania zaburzeń psychicznych z uzależnieniem od alkoholu,
a dr Marcin Siwek przedstawił ich farmakologiczne leczenie.
O znaczeniu siły dobrej relacji terapeutycznej w procesie leczenia mówiła
prof. Lidia Cierpiałkowska. Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego
i Programów Medycznych Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga Fudała przedstawiła
dane statystyczne dotyczące kobiet, które
podjęły specjalistyczną terapię. Tatiana
Mindewicz-Puacz, prezes Fundacji FIRST,
poruszyła temat konieczności stosowania
nowoczesnych form przekazu w docieraniu do świadomości społecznej, które
wspierałyby działania na rzecz pomocy
uzależnionej kobiecie i jej rodzinie.
Ważnym głosem w dyskusji o problemie uzależnionych kobiet było włączenie
perspektywy przeżyć tych kobiet. Temat
ten został przybliżony poprzez czytanie
fragmentów ich wypowiedzi, pochodzących z zasobów Fundacji FIRST, która
w ramach trwającej kampanii Alkosfery
przyjmuje listy kobiet opisujących w nich
swój kontakt z alkoholem, a także poprzez
zapoznanie się z fragmentami pochodzącymi z książki Caroline Knapp Picie.
Opowieść o miłości, wydanej w tym roku
przez PWN.
Konferencja ujawniła potrzebę prowadzenia dalszych badań epidemiologicznych, socjologicznych, które objęłoby
zagadnienie alkoholizmu kobiet w różnych
środowiskach, także w grupie tzw. wysokofunkcjonujących, i rozwijania badań
pozwalających dookreślić mechanizmy
o charakterze biopsychospołecznym
wspierające proces zdrowienia u nadużywających alkoholu kobiet.

Oprac. dr Barbara Bętkowska-Korpała

przewodnicząca Komitetu Naukowego

ETYCZNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA
W SŁUŻBIE ZDROWIA
Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM
w dniach 5–6 października 2012 miała
miejsce konferencja zatytułowana Etyczne
problemy zarządzania w służbie zdrowia,
zorganizowana przez Wydział Nauk
o Zdrowiu UJ CM wspólnie z Wydziałem
Lekarskim UJ CM. Konferencję otworzyli
dziekani: Wydziału Nauk o Zdrowiu –
prof. Tomasz Brzostek, oraz Wydziału
Lekarskiego – prof. Tomasz Grodzicki.
Spotkanie było adresowane do menedżerów służby zdrowia, pracowników
administracji zdrowia publicznego oraz
lekarzy i dotykało problemów dystrybucji
i sprawiedliwego podziału środków na
ochronę zdrowia, zarządzania szpitalem
w obliczu kryzysu i zmian na rynku,
odpowiedzialności i etyki w zarządzaniu.

Jerzy Sawicz

W

Menedżerowie publicznego systemu ochrony zdrowia dzielą i wydają pieniądze, których zawsze jest za
mało. Jak robić to sprawiedliwie? – to jedno z kluczowych pytań bioetyki, na które próbowano odpowiedzieć podczas konferencji

Red.

BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA
F

Konferencja szkoleniowa była poświęcona
farmakoterapii wieku podeszłego

rzy dla dobra chorych powinni jak najczęściej porozumiewać się, wspierać i uzupełniać. Przykładem takiego pola współpracy
powinna być farmakoterapia. Pogłębienie
wiedzy z zakresu współczesnych możliwości leczenia, wskazanie najistotniejszych
problemów dotyczących farmakoterapii,

sposobów ich rozwiązywania w ramach
kompetencji zawodu lekarza i farmaceuty
to główny cel tego typu wspólnych spotkań
szkoleniowych. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była farmakoterapia
wieku podeszłego.

Red.

Jerzy Sawicz

undacja Bezpieczna Farmakoterapia
przy współudziale Naczelnej Rady
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej
zorganizowała w Krakowie w dniach 5–6
października 2012 Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną pod przewodnictwem
naukowym prof. Macieja Pawłowskiego
z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli
dziekani: Wydziału Lekarskiego UJ CM –
prof. Tomasz Grodzicki oraz Wydziału
Farmaceutycznego UJ CM – prof. Jan
Krzek. Konferencja miała charakter
naukowo-szkoleniowy, a jej celem było
ukazanie korzyści płynących dla pacjenta
ze współpracy lekarzy i farmaceutów jako
dwóch partnerów opieki zdrowotnej, któ-
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SPRAWIEDLIWOŚĆ W NOWEJ PERSPEKTYWIE
M

ediacja – sprawiedliwość w nowej
perspektywie to tytuł I Ogólnopolskiej konferencji naukowej Centrum
Alternatywnego Rozwiązywania Sporów,
która odbyła się w Krakowie w dniach
16–17 listopada 2012 roku. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało z inicjatywy
Centrum ARS przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz
Sekcji Socjologii Prawa Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.
Celem konferencji było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad instytucją
mediacji z perspektywy dogmatycznej
(prawnej i prawnoporównawczej) oraz
społecznej. Do udziału w obradach zostali
zaproszeni przedstawiciele nauki i praktyki mediacji z całej Polski – pracownicy naukowi, prawnicy oraz mediatorzy, którzy
na co dzień zajmują się mediacją.
Konferencję otworzyła dr hab. Janina
Czapska, profesor UJ, kierownik Centrum ARS. Następnie głos zabrał dr Rafał
Morek (Uniwersytet Warszawski), który
w swoim referacie Mediacja w Polsce:
stan obecny i perspektywy – próba oceny
przedstawił osiągnięcia mediacji jako
jednej z metod ADR (Alternative Dispute
Resolution) oraz problemy związane z regulacją i praktyką stosowania instytucji
mediacji.
Pierwszy dzień konferencji został
podzielony na dwa panele dyskusyjne.
Pierwszy panel, o charakterze ogólnym
(psychologiczno-socjologiczny), moderowany przez Macieja Tańskiego (członka
Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów
przy Ministerstwie Sprawiedliwości),
został poświęcony instytucji mediacji
jako alternatywnemu sposobowi rozwiązywania sporów. Wprowadzenie w tym
zakresie stanowił referat Mateusza Pękali
(UJ) Czym mediacja nie jest, czyli pułapki w prawniczym myśleniu o metodach
ADR. Referent przedstawił potencjalne
pułapki – schematy myślowe, które mogą
przeszkadzać w zrozumieniu, czym jest
mediacja i gdzie może przynieść korzyści.
Wyróżnił następujące pułapki: postrzega-

nie pojednania jako celu mediacji, postrzeganie mediacji jako sukcesu mediatora,
konieczność znania przez mediatora przepisów prawnych oraz historii sprawy, mit,
zgodnie z którym mediacja dąży do ograniczenia roli sądownictwa, a mediatorzy to
konkurenci prawników, oraz mit, w myśl
którego nie ma w Polsce odpowiednich
warunków do prowadzenia mediacji na
szerszą skalę. Ostatni stereotyp stanowił
przedmiot rozważań wystąpienia Anny
Majerek (UW) Funkcjonowanie mediacji
sądowej w Polsce z perspektywy mediatora, która na podstawie przeprowadzonych
przez siebie badań wśród praktykujących
mediatorów zaprezentowała problemy
związane z funkcjonowaniem mediacji
w Polsce oraz przedstawiała propozycje
zmian prawno-organizacyjnych, które są
najbardziej pożądane z punktu widzenia
praktyków w tej dziedzinie, między innymi obligatoryjne szkolenie mediatorów
i weryfikacja nabytych umiejętności przed
wpisaniem na listę stałych mediatorów
w sądach okręgowych, ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie obowiązku
zrzeszania mediatorów w ośrodkach mediacyjnych oraz ujednolicenie przepisów
w zakresie zwrotu kosztów związanych
z prowadzeniem mediacji.

Pierwszy panel konferencji zakończyło
wystąpienie Jana Klakli (UJ) Mediacje
w albańskim prawie zwyczajowym, prezentujące przebieg przykładowego postępowania mediacyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji, jaką zajmuje
mediator, zagrożeń, które dla niego wynikają
w związku z pełnioną funkcją oraz pokojowych rozwiązań, do których powinien dążyć
w postępowaniu.
Drugi panel, Mediacje w sprawach
cywilnych, który moderował dr Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie), został poświęcony specyfice
mediacji w sprawach cywilnych. Rolę ekspertów pełnili dr Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński) oraz Grzegorz Frączek
(dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA
UŚ w Katowicach „Facultas Iuridica”).
W tej części konferencji zostały podjęte
rozważania nad potrzebą stworzenia odrębnej ustawy o zawodzie mediatora oraz
niezbędnymi regulacjami w tym zakresie –
Laura Mazur (UW) Ustawa o zawodzie mediatora – czy jest potrzebna, zaletami oraz
wadami uczestnictwa pełnomocnika w mediacji, który powinien pełnić rolę przyjaznego i godnego zaufania doradcy, zapewniając
wsparcie merytoryczne i psychiczne w dochodzeniu do rozwiązania trudnej sytuacji

Więcej informacji na temat konferencji Centrum ARS można znaleźć na stronie internetowej: www.centrumars.confer.uj.edu.pl
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przez strony – Karolina Alama-Osmólska
(UW), Aleksandra Orzeł (UW) Rola pełnomocnika procesowego w mediacji cywilnej,
specyfiką mediacji w sprawach ubezpieczeniowych oraz perspektyw wiążących się
z nią na gruncie prawa polskiego procesu
cywilnego – Maciej Balcerowski (UW), Diana Bożek (UW) Mediacje w ubezpieczeniach
oraz mediacją on-line, jej rozwojem w Polsce i funkcjonowaniem na gruncie polskiego
systemu prawnego oraz próbą odpowiedzi na
pytanie, czy regulacje prawne nadążają za
zmianami oraz czy odpowiadają w sposób
adekwatny na praktyczne konsekwencje
stosowania mediacji on-line – Tomasz Antoszek (UAM) Dopuszczalność mediacji
on-line w polskim systemie prawnym –
wybrane aspekty prawne.
Drugi dzień konferencji został poświęcony mediacji w prawie administracyjnym
oraz w prawie karnym. III panel Mediacje
w sprawach administracyjnych, moderowany przez dr Kamila Klonowskiego
(UJ), to próba odpowiedzi na pytanie, czy
i ewentualnie w jakim zakresie oraz w jaki
sposób jest możliwe wprowadzenie zmian
w instytucji ugody uregulowanej w kodeksie postępowania administracyjnego oraz
mediacji uregulowanej w kodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi, aby
zaowocowały sprawniejszym funkcjonowaniem organów oraz administracji publicznej.
Propozycje zmian w tym zakresie zostały przedstawione przez Kamila Miśtala
w referacie Zasada ugodowego załatwiania
sprawy i jej realizacja w postępowaniu administracyjnym. Referent za Zbigniewem
Kmieciakiem, proponuje, aby wprowadzić
do kodeksu postępowania administracyjnego
odrębny dział Mediacja w postępowaniu
administracyjnym.
Inną propozycję zmian w zakresie mediacji w postępowaniu administracyjnym
zaprezentowała Julia Kubasik w swoim
referacie Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako alternatywny sposób
rozwiązywania sporów z udziałem organów
administracji. Zdaniem referentki mediacja
w postępowaniu administracyjnym powinna pełnić funkcjonalną rolę – zwiększenie
ilości prowadzonych mediacji w sprawach

administracyjnych mogłoby w znacznym
stopniu ograniczyć przewlekłość postępowań administracyjnych, stąd konieczna jest
zmiana podejścia do rozwiązywania sporów
oraz poszerzenie świadomości na temat
alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez kampanie promujące mediacje
w sądach administracyjnych.
Panel administracyjny zakończył referat
Instytucja mediacji sądowo-administracyjnej – analiza krytyczna wygłoszony przez
Maksymiliana Szeląg-Dylewskiego (UJ),
w którym referent podjął próbę oceny mediacji sądowo-administracyjnej pod kątem
najważniejszych zastrzeżeń zgłaszanych
w literaturze, tj. niekonstytucyjności przejawiającej się w niezgodności z istotą i celem
sądowej kontroli administracji, dysfunkcjonalności, oraz krytycznej oceny poszczególnych przepisów regulujących mediację.
Ostatni, IV panel Mediacje w sprawach
karnych moderowała Agnieszka Rękas
(delegowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Wydział ds.
Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji
Mediacji), rolę eksperta pełniła dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka (UJ).
Referat wprowadzający został wygłoszony przez Łukasza Pilarczyka (UAM)
Zakres spraw nadających się do mediacji
w postępowaniu karnym. Referent przedstawił rodzaje spraw, które mogą być kierowane
do mediacji, oraz podał w wątpliwość czy
jest możliwe kierowanie do mediacji spraw
karnych na każdym etapie postępowania.
Uzupełnienie w tym zakresie stanowiło
wystąpienie dr. Grzegorza Skrobotowicza
(KUL) Mediacja karna – studium przypadku. Z badań przedstawionych przez referenta
wynika, że większość spraw karnych pomiędzy pokrzywdzonym a podejrzanym (oskarżonym) jest kierowana do mediacji dopiero
na etapie postępowania sądowego, a nie – jak
się oczekuje – na najwcześniejszym etapie
postępowania karnego, tj. w postępowaniu
przygotowawczym.
Z badań przeprowadzonych przez
Aleksandrę Szymańską (UWM) wynika, że
mediacja może być wcale skuteczna na etapie wykonywania kary, a więc z udziałem

pokrzywdzonego. Prelegentka w swoim
wystąpieniu Problematyka stosowania
mediacji na etapie postępowania karnego
wykonawczego omówiła zasadę udziału
i rolę pokrzywdzonego w postępowaniu
mediacyjnym na etapie wykonywania
bezwzględnej kary pozbawienia wolności,
wskazała zalety stosowania mediacji na
tym etapie postępowania oraz przedstawiała
możliwe zagrożenia związane z prowadzeniem mediacji z udziałem osoby skazanej.
Mediacja w sprawach karnych u progu zmian to wystąpienie Piotra Karlika
(UAM), kończące dwudniowe obrady.
Prelegent starał się odpowiedzieć na pytanie
czy propozycje przedstawione w projekcie
ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw
z 25 stycznia 2011, przygotowane przez
komisję kodyfikacyjną, odpowiadają postulatom przedstawianym w doktrynie oraz
czy sugerowane zmiany w pełni pozwolą na
wykorzystanie mediacji.
Podczas obu dni konferencji równolegle
z obradami odbywały się warsztaty mediacyjne, odpowiadające tematycznie panelom
dyskusyjnym. Warsztaty o charakterze interaktywnym prowadzone w małych grupach
przez mediatorów i sędziów, miały na celu
przybliżenie praktycznych umiejętności
niezbędnych w pracy mediatora oraz przedstawienie wad i zalet w poszczególnych
postępowaniach mediacyjnych (cywilnych,
gospodarczych, karnych, rodzinnych).
Dzięki warsztatom uczestnicy konferencji
mieli możliwość aktywnego uczestnictwa
w symulacjach postępowania mediacyjnego.
Konferencję podsumowała i zamknęła
prof. Janina Czapska, dziękując wszystkim
uczestnikom obrad za przyjęcie zaproszenia
oraz wyrażając nadzieję, że tegoroczna
konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym, a także miejscem wymiany
poglądów i doświadczeń w zakresie mediacji jako jednej z metod alternatywnego
rozwiązywania sporów.

Daria Wójcik

studentka prawa na Wydziale Prawa
i Administracji UJ
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O TOLERANCJI W WILLI DECJUSZA
W

dniach 18–20 października w Willi
Decjusza odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana Tolerancja:
modele, metamorfozy, implikacje. W programie konferencji znalazły się otwarte
wykłady, dyskusje panelowe z udziałem
publiczności oraz debaty eksperckie
z udziałem zaproszonych specjalistów
i mediów.
W pierwszym dniu konferencji ogłoszono nazwiska laureatów 9. edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello,
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002–2003).
Kapituła nagrody, w skład której wchodzą
wysocy przedstawiciele prezydenta RP,
ministra spraw zagranicznych, Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ambasad i fundacji wspierających
działania w obszarze praw człowieka oraz
fundatorów nagrody, wyróżniła siostrę
Rafaelę – Urszulę Nałęcz – za odwagę
i bezpośrednią pomoc ofiarom konfliktów
i wojen, konsekwentne działania na rzecz
praw człowieka oraz organizację opieki
nad niewidomymi, szczególnie dziećmi, bez
względu na ich pochodzenie i niezależnie
od wyznawanej religii. W kategorii organizacja pozarządowa nagrodę przyznano
People in Need (Člověk v Tisni) – za
wszechstronną działalność na rzecz
ochrony praw człowieka, niesienie pomocy
w najbardziej newralgicznych regionach
świata oraz realizację programów mających na celu walkę z uprzedzeniami
rasowymi i narodowościowymi oraz
ksenofobią.
W uznaniu szczególnych zasług kapituła postanowiła przyznać nagrodę honorową, którą otrzymał Arnold Wellman –
za pomoc i wspieranie społeczeństw lo-

Statuetki Nagrody im. Sergio Vieira de Mello

kalnych w budowaniu wspólnej pokojowej
przyszłości, pomimo różnic kulturowych,
religijnych oraz bolesnych doświadczeń
przeszłości.
Warto wspomnieć, że wśród osób nominowanych był również prof. Aleksander
B. Skotnicki.
Nagroda przyznawana jest corocznie
osobom i organizacjom pozarządowym
za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw
religii i kultur.
Konferencja była wspólną inicjatywą
Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła się
w ramach prestiżowego cyklu konferencji
poświęconych idei wolności organizowanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza
od 2005 roku.
Założeniem merytorycznym tegorocznej konferencji była teza głosząca, że kultura tolerancji wnosi globalne wzorce postaw społecznych i politycznych, tworząc
nowe modele społeczeństw,
zorganizowanych wokół idei
Siostra Rafaela
akceptacji inności, szacunku
(Urszula Nałęcz)
i dalekosiężnej tolerancji.
Pamiętając, że tolerancja nie jest prawem, lecz
zaledwie przyzwoleniem na
istnienie „Innego”, że nie da
się jej narzucać i egzekwo-
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wać, zapytano uczestników konferencji,
jak powinno się ją efektywnie promować
i wdrażać w naszych społeczeństwach.
Przywołano także opinie tych krytyków,
którzy podważają istotę samego pojęcia,
twierdząc, że zakłada ono istnienie relacji władzy między tymi, którzy tolerują,
a tymi, którzy są tolerowani. Zastanawiano
się także nad znalezieniem alternatywnych
określeń.
Wśród tegorocznych ekspertów znaleźli się, między innymi, egipska naukowiec i pisarka prof. Nawal El Saadawi,
prof. Unni Wikan – lekarz medycyny,
działaczka na rzecz praw człowieka i demokracji, wybitna norweska antropolog
i międzynarodowy autorytet w obszarze
konfliktu wartości w społeczeństwach
wielokulturowych, prof. Josep Ramoneda – kataloński filozof i pisarz, jeden
z największych autorytetów moralnych
Hiszpanii, oraz Hywel Ceri Jones – były
dyrektor generalny Komisji Europejskiej,
inicjator i współtwórca programów: Erasmus, COMETT, TEMPUS oraz „Młodzież dla Europy”.
Relację z konferencji można przeczytać na blogu http://tolerancjammi.
blogspot.com/, opisującym wydarzenia
w języku polskim, angielskim, francuskim
oraz arabskim.

Stefania Hrycyk

specjalista ds. PR Stowarzyszenia Willa Decjusza

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU TURYSTYKI
dniach 26–27 września 2012 w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutów
i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Idea organizacji
cyklicznych spotkań naukowych przedstawicieli państwowych uczelni podejmujących badania i kształcenie z zakresu
turystyki została zapoczątkowana przez
prof. Grzegorza Gołembskiego, który
w roku 2008 zorganizował pierwszą konferencję z tego cyklu w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Sulechowie. Konferencja, która w swoim założeniu miała
stanowić forum współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy uniwersyteckimi
ośrodkami badawczymi a nowopowstałymi placówkami w ramach państwowych
wyższych szkół zawodowych, została
pozytywnie przyjęta przez środowisko
naukowe. Kolejna jej edycja odbyła się
w roku 2010 w Instytucie Geografii Miast
i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorem tegorocznej edycji był Zakład
Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
IGiGP UJ – jeden z najstarszych ośrodków
badawczych w zakresie geografii turyzmu
w kraju. Organizatorzy konferencji, obok
integracji ośrodków o długoletnich tradycjach oraz nowo powstałych placówek
naukowo-dydaktycznych, za cel postawili
sobie także ukazanie złożoności i interdyscyplinarności badań nad turystyką, zapraszając do udziału badaczy reprezentujących
różne dyscypliny naukowe, między innymi
geografów, ekonomistów, socjologów oraz
przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej.
Za cel konferencji przyjęto też dyskusję
nad zakresem i formami kształcenia kadr
dla turystyki w kontekście zmian na rynku
turystycznym i edukacyjnym.
Tematem przewodnim tegorocznej
konferencji były Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Turystyka
uznawana za jeden z największych fenomenów współczesnego świata przechodzi
w ostatnich latach szereg zmian, nie tylko

W. Maciejowski

W

Prof. Włodzimierz Kurek – przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

ilościowych, lecz przede wszystkim jakościowych. Zmiany w funkcjonowaniu
gospodarki światowej, w tym charakterystyczne dla współczesnego świata
procesy globalizacji i integracji międzynarodowej, w połączeniu z liberalizacją
przepływu osób, przemianami w sferze
organizacyjno-technologicznej, między
innymi cyfryzacją turystyki oraz w sferze
popytu turystycznego, między innymi
ekologizacją turystyki, nastawieniem na
doznania, tworzą nowe warunki rozwoju
sektora turystycznego w kraju i na świecie.
Rodzi to z jednej strony nowe problemy
i pola badawcze w studiach nad turystyką, z drugiej natomiast wymaga zmian
w modelach kształcenia przyszłych kadr
w zakresie turystyki. Tegoroczna konferencja była próbą uzyskania odpowiedzi
na postawione wyżej problemy.
W konferencji wzięło udział ponad
90. badaczy z 26 uczelni państwowych
kraju, w tym ze wszystkich najstarszych
polskich ośrodków uniwersyteckich,

w których funkcjonują jednostki prowadzące badania w zakresie turystyki.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dziekan Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi dr hab. Małgorzata Kruczek oraz
dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej dr hab. Marek Drewnik.
W ramach sesji plenarnej przedstawiono
referaty prezentujące najważniejsze aktualne problemy w zakresie badań nad
turystyką. Referenci odnieśli się w nich do
wyzwań stawianych przed środowiskiem
naukowym, dotyczących zwłaszcza badań i edukacji w sektorze turystyki (prof.
Grzegorz Gołembski z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu), geograficznych uwarunkowań rozwoju turystyki
(prof. Stanisław Liszewski z Uniwersytetu
Łódzkiego), relacji turystyka a środowisko
przyrodnicze (prof. Włodzimierz Kurek
z Uniwersytetu Jagiellońskiego), trendów rozwojowych branży turystycznej
w Polsce (prof. Ewa Dziedzic ze Szkoły
Głównej Handlowej), powiązań między
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turystyką a transportem lotniczym (prof.
Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego), a także rozwoju turystyki
społecznej (prof. Andrzej Rapacz z zespołem z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu). Przedstawiono też rolę
Studium Turyzmu UJ w rozwoju badań
nad turystyką w Polsce (prof. Antoni
Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego). W dalszej części konferencji obrady
odbywały się w trzech równoległych
sekcjach tematycznych, poświęconych
zagadnieniom ekonomicznym, społeczno-kulturowym oraz geograficznym. Ogółem
w trakcie konferencji wygłoszono blisko
60 referatów podejmujących problematykę
współczesnych uwarunkowań rozwoju
turystyki w kontekście różnych dyscyplin
naukowych. Do najczęściej poruszanych
problemów należały: kreowanie warun-

ków rozwoju funkcji turystycznej w układach lokalnych i regionalnych, przemiany
społeczne, ekonomiczne i przestrzenne
zachodzące pod wpływem turystyki, nowe
trendy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
turystycznych oraz zarządzanie rozwojem
turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym. W ramach konferencji odbyła się
też sesja poświęcona zmianom w procesie
kształcenia w zakresie turystyki. Ważnym
elementem konferencji była również sesja
posterowa, podczas której wyniki swoich
badań prezentowali doktoranci.
Na zakończenie konferencji przewodniczący poszczególnych sekcji podsumowali swoje obrady, natomiast podsumowania całej konferencji dokonał
przewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencji prof. Grzegorz Gołembski,
w którym zwrócił uwagę na konieczność

tworzenia międzyuczelnianych zespołów
badawczych, a także zwiększenia aktywności krajowego środowiska naukowego
na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez publikacje w czasopismach
indeksowanych. Profesor Włodzimierz
Kurek, kierownik Zakładu Gospodarki
Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP
UJ, pełniący funkcję przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego tegorocznej
konferencji, zaproponował na organizatora
kolejnej IV edycji konferencji, w roku
2014 – Katedrę Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, co spotkało
się z powszechną aprobatą uczestników
obrad.

Robert Pawlusiński

adiunkt w Zakładzie Gospodarki Turystycznej
i Uzdrowiskowej
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

O POLSKIEJ POLITYCE JĘZYKOWEJ
14

października 2012 w Ognisku
Polskim e Londynie odbyła się
konferencja będąca symbolicznym oraz
intelektualnym zapoczątkowaniem działalności Polskiego Ośrodka Naukowego
UJ. To historyczne miejsce, położone w samym centrum Londynu, które w ostatnich
dziesięcioleciach gościło w swych murach
Polish University College (PUC), kabaret
Hemara, czy w którym swój własny stolik miał generał Anders, zdążyło się już
pokryć solidną warstwą kurzu historii.
Celem niedawnej konferencji było nie tylko przywrócenie Ognisku życia, ale także
dopisanie kolejnego rozdziału do historii
polskiej emigracji na Wyspach. Osiągnięcie tego celu umożliwiła obecność na
konferencji wybitnych osobistości, między
innymi wiceministra prof. Janusza Ciska,
ambasadora RP Witolda Sobkowa czy The
Earl of St. Andrews George’a Windsora.
Rozpoczęcie konferencji odbyło się
w miejscu nie mniej historycznym –
w kościele Brompton Oratory, świątyni od
wielu już lat związanej z polską emigracją
i duszpasterstwem akademickim w Lon-
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dynie. Już w Ognisku
Polskim swe uznanie
dla pomysłu konferencji, jak i całego projektu Polskiego Ośrodka
Naukowego, wyrazili,
między innymi, dziekan WNPiSM UJ prof.
Bogdan Szlachta, rektor
PUNO Halina Taborska,
prezes Ogniska Barbara
Hamilton, a listownie
minister prof. Jacek Rostowski.
Od lewej: George Windsor, The Earl of St Andrews
Z kolei prof. Richard
oraz prof. Arkady Rzegocki
Butterwick z University
College London, wygłaszając referat Kukiela, środowiska emigracyjnych neopoświęcony dokonaniom polskich astrono- -mesjanistów czy inżynierów polskich
mów w XVII i XVIII wieku, dał początek to jedynie wybrane przejawy twórczości
kolejnej już formie działalności Polskiego i wysiłku brytyjskich emigrantów.
Ośrodka Naukowego, jaką będą odbywaBardzo mocnym i symbolicznym zarające się cyklicznie Wykłady Jagiellońskie. zem akcentem była obecność przedstawiSeria referatów monograficznych cieli praktycznie wszystkich zasłużonych
udowodniła, jak ogromna była żywotność instytucji polskiej emigracji w Wielkiej
i prężność intelektualna emigracji polskiej Brytanii, między innymi Polskiego Uniw Wielkiej Brytanii. Postać prof. Mariana wersytetu na Obczyźnie, Instytutu i Mu-

zeum im. gen. Sikorskiego, Biblioteki Polskiej, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Studium Polski Podziemnej,
Polskiego Towarzystwa Naukowego na
Obczyźnie, Polskiego Towarzystwa Historycznego czy Stowarzyszenia Techników
Polskich. Była to więc, z jednej strony,
zupełnie wyjątkowa dla tych osób okazja
do spotkania i wymiany doświadczeń oraz
opinii, z drugiej natomiast – swoista legitymizacja nowego w tym gronie organizmu,
jakim jest Polski Ośrodek Naukowy UJ,
organizmu odróżniającego się pod względem generacyjnym i dotyczącym obszaru
zainteresowań, podzielającego jednak ze
swymi poprzednikami cel i pragnienie,
którym jest działanie na rzecz promocji
polskiej nauki, kultury i historii.
Niecały tydzień później, 19 października, swój kolejny rok akademicki
zainaugurował Polski Uniwersytet na

Obczyźnie. W uroczystości uczestniczyli
także przedstawiciele UJ: dr hab. Arkady Rzegocki odczytał list od rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka oraz zaprezentował główne cele działalności PON UJ,
a prof. Władysław Miodunka wygłosił
wykład inauguracyjny o polskiej polityce
językowej, który spotkał się z niezwykle
życzliwym przyjęciem i zainspirował
dyskusję trwającą do późnej nocy.
Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie ciągle buduje i umacnia swoje
podstawy. Obecnie, współpracując blisko
z PUNO, prowadzi działalność na wielu
polach: studia podyplomowe, polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne, studia
podyplomowe, nauczanie języka i kultury
polskiej jako drugich (pod kierunkiem
prof. Władysława Miodunki), seminaria,
nauczanie polskiego języka zarówno tych,
którzy chcą swe umiejętności udoskonalić,

jak i tych, którzy mieli z naszą ojczystą
mową niewiele do czynienia, działalność
koła naukowego, organizacja konferencji,
aktywna strona internetowa z mapą „polskiego” Londynu i bazą danych dotyczącą
polskich naukowców w Wielkiej Brytanii
i studiów w Polsce w języku angielskim.
Wszystkie te działania mogą przynieść
za kilka, kilkanaście lat swój plon w postaci wyraźnego zaistnienia marki UJ na
Wyspach wśród najlepszych ośrodków
naukowych Europy. Ta odległa perspektywa czasowa nie powinna jednak przeszkodzić w dostrzeżeniu głębokiego sensu
działalności Ośrodka – pozytywistycznej
w środkach, romantycznej zaś w celach.

Arkady Rzegocki

kierownik projektu PON UJ

Jan Maciejewski

członek zespołu PON UJ

KRAKÓW, ZAGRZEB – MIASTA EUROPY ŚRODKA
20

listopada 2012 w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyło się
seminarium zatytułowane Kraków – Zagrzeb. Przeszłość i przyszłość środkowoeuropejskich metropolii. Patronami przedsięwzięcia były dwie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut Filologii
Słowiańskiej i Muzeum UJ, oraz konsulat
honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie i Gródek Restaurant – Donimirski
Boutique Hotels. Pretekstem spotkania
stała się promocja reprintu albumu Kraków
Zagrzebiowi, opublikowanego w 2011
roku w Zagrzebiu. Pierwsze krakowskie
wydanie albumu miało miejsce w 1881
roku – dokładnie 130 lat wcześniej. Powstał jako wyraz solidarności krakowian
z dotkniętym trzęsieniem
ziemi Zagrzebiem, miastem będącym również,
jak Kraków, częścią monarchii austro-węgierskiej. W przedsięwzięciu
wzięli wówczas udział
najsłynniejsi galicyjscy
artyści, literaci i ludzie
kultury, między innymi

Jan Matejko, Jacek Malczewski, Juliusz
Kossak, Wojciech Kossak, Józef Ignacy
Kraszewski, Adam Asnyk, Władysław
Anczyc, Bronisław Grabowski, Karol
Estreicher, Maurycy Straszewski, Karol
Lanckoroński. Dochód ze sprzedaży publikacji, która miała aż dwa wznowienia,
został w całości przeznaczony na pomoc
ofiarom kataklizmu oraz odbudowę miasta. Publikacja z 1881 roku jest świadectwem wzajemnych więzi, jakie łączyły
narody słowiańskie – w tym chorwacki
i polski – w państwie Habsburgów.
W dwujęzycznym reprincie zostały opublikowane artykuły historyczne
wprowadzające w zagadnienia kulturalne
i społeczne końca XIX wieku w Krakowie,
przegląd relacji polsko-chorwackich, a także
biogramy wszystkich autorów.
W dyskusji, która odbyła się w MCK, wzięli
udział pracownicy naukowi UJ: prof. Antoni
Cetnarowicz i dr Maciej
Czerwiński, zaproszeni

goście z Zagrzebia: prof. Damir Agičić
i dr Magdalena Najbar-Agičić, oraz dyrektor MCK prof. Jacek Purchla. Uczestnicy spotkania wielokrotnie przywoływali
przykłady potwierdzające istnienie podobnych doświadczeń historycznych obu
narodów, a także kwestie sporne, które je
dzieliły, takie jak udział w Wiośnie Ludów
czy stosunek do Węgrów. Jednak – jak
zauważono – przeważały podobieństwa,
pozostawiając do dzisiaj ślad w pokrewnych realizacjach architektonicznych,
w literaturze i sztuce. Jak zauważył prof.
Purchla, w Zagrzebiu każdy krakowianin
może się czuć jak u siebie w domu.
Publikacja reprintu albumu – a także
jego zagrzebska promocja w grudniu 2011
roku – zbiegła się z podpisaniem przez
Chorwację traktatu akcesyjnego z Unią
Europejską podczas polskiego przewodnictwa nad wspólnotą. Jest to kolejny
przykład na istnienie doskonałych relacji
polsko-chorwackich zarówno na polu
polityki, jak i kultury.

Róża Książek-Czerwińska
pracownik Muzeum UJ
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VARIA

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W MUZEUM UJ

Z okazji Dnia Otwartych Drzwi w Muzeum UJ przygotowano zróżnicowaną tematycznie ofertę

Bardzo dużym zainteresowaniem
publiczności cieszyła się wystawa czasowa Pyszne młodopolskie głowy – wybitne postacie profesorów pędzla Leona
Wyczółkowskiego. Niezwykłe obiekty,
narzędzia pracy, dokumenty, rodzinne
księgozbiory, przybliżyły zwiedzającym sylwetki sportretowanych osób.
Wystawie towarzyszył film nakręcony
we wnętrzach muzealnych, pokazujący
scenki „z życia” postaci uwiecznionych
na płótnach artysty odegrane przez odpowiednio ucharakteryzowanych pracowników Muzeum UJ. Dla amatorów nauk
ścisłych ciekawa była ekspozycja prezentowana w pomieszczeniach dawnych
lektoriów, gdzie można było zapoznać
się z przyrządami z pracowni uniwersyteckich XX wieku. Tu największym
zainteresowaniem cieszył się mikroskop
elektronowy.
Jacek Kumański

listopada 2012 odbyła się kolejna
edycja Dni Otwartych Drzwi krakowskich muzeów. Muzeum UJ przygotowało z tej okazji zróżnicowaną tematycznie ofertę, pokazało ciekawe obiekty
i miejsca. Każdy ze zwiedzających mógł
znaleźć dla siebie coś interesującego.
Przede wszystkim można było zapoznać
się z historią i wybitnymi postaciami
związanymi z naszą Alma Mater.
W przedsionku Librarii, w miejscu
wprowadzającym w atmosferę najstarszego budynku uniwersyteckiego, został
zorganizowany pokaz waz greckich
z XIX-wiecznych zbiorów uniwersyteckich – tzw. Gabinetu Archeologicznego
i Historii Sztuki. W kolejnej sali można
było po raz pierwszy oglądać obiekty
zakupione lub ofiarowane w 2012 roku
do zbiorów muzealnych. Niezwykłym
zainteresowaniem zwiedzających cieszył się portret wybitnego hematologa,
profesora UJ Tadeusza Tempki (1885–
–1974), pędzla Jacka Malczewskiego.
W gablocie obok wyeksponowano zbiór
szkiców wybitnego artysty Jankiela
Adlera (1895–1949), malarza, grafika,
scenografa i poety. Prace artysty podarował
muzeum David Aukin, prawnik, reżyser,
producent teatralny i filmowy.
W Auli Jagiellońskiej zaprezentowano
unikatowy przyrząd astronomiczny –
ekwatoriał, wykonany w Londynie około
1788 roku przez Georga Adamsa juniora
(1750–1795), kupiony dla Muzeum przez
Fundację PZU. Przeznaczenie i działanie
tego niezwykle precyzyjnego i estetycznego instrumentu przybliżał film wyświetlany
w salce kinowej.

Jacek Kumański

18

Osoby, które w tym dniu odwiedziły
Muzeum UJ, miały także możliwość zobaczyć wspaniale odnowiony dziedziniec
Huta (wejście od ul. św. Anny 10). W jego
intrygującej nazwie przetrwała pamięć
o kuźni średniowiecznego kowala, który tak
hałasował w swej pracowni, że Uniwersytet
zmuszony był do wykupienia jego posesji, by móc w spokoju prowadzić zajęcia
dydaktyczne. Na dziedzińcu można było
obejrzeć wystawę planszową na temat korporacji akademickich, czyli stowarzyszeń
studentów uczelni wyższych w różnych
krajach europejskich, sięgających tradycjami XII wieku. Z dziedzińca Huta, przez
zazwyczaj zamkniętą bramę, można było
przejść na uroczy dziedziniec Kolegium
Nowodworskiego (Collegium Medicum
UJ) i pospacerować pod jego arkadami.
W Ogrodzie Profesorskim prezentowana była wystawa dotycząca projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
pod nazwą Rewitalizacja – odnowienie
dziedzińców i fasady Collegium Maius.
Przeprowadzone niedawno prace konserwatorskie przywróciły wspaniały wygląd
jednemu z najpiękniejszych dziedzińców
uniwersyteckich w Europie.
Muzeum odwiedziło w tym dniu ponad
1200 osób, w tym turyści ze Szwajcarii,
Niemiec i USA.

Jolanta Pollesch

główny konserwator Muzeum UJ
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Muzeum odwiedziło
w tym dniu ponad 1200 osób

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EDUKACJI MUZEALNEJ
W

Collegium Maius 6 listopada 2012
zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów a Instytutem
Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dotyczy ono współpracy programowej
w zakresie edukacji muzealnej, w tym
podejmowania w przyszłości wspólnych
działań obejmujących, między innymi,
organizację seminariów, konferencji, wymianę wydawnictw.
Podpisaniu dokumentu towarzyszyło
konwersatorium programowe Muzeum
w przestrzeni edukacji otwartej, organizowane w ramach prac programowych nad
strategią rozwoju muzealnictwa i ochrony zbiorów, tworzonej pod kierunkiem
Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów. W konwersatorium
uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pedagogiki i środowiska akademickiego UJ,
polskich muzeów i małopolskich instytucji
publicznych. Wyniki prac zespołu kon-

Podpisanie porozumienia przez przedstawicieli instytutów: dr hab. Krystynę Ablewicz, profesor UJ,
dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ, oraz dr. hab. Piotra Majewskiego, dyrektora Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

wersatorium programowego „Muzeum
w edukacji otwartej”, prowadzonego pod
kierunkiem dr Renaty Pater, zaprezentowane zostaną na planowanej konferencji

Strategia dla muzeów – muzea w strategii... 18 grudnia 2012 w Warszawie.

Red.

ULECZYĆ ŚWIAT
Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej odbyła się
3 października 2012 uroczysta promocja biografii
prof. Juliana Aleksandrowicza zatytułowana Uleczyć świat, autorstwa Krystyny Rożnowskiej. Wydarzenie poświęcone pamięci śp. profesora Juliana
Aleksandrowicza, wybitnego
krakowskiego hematologa,
uczonego i wielkiego humanisty, zorganizowało Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
oraz Fundacja Profilaktyki
i Leczenia Chorób Krwi im.
Juliana Aleksandrowicza.

Red.

Jerzy Sawicz

W

Krystyna Rożnowska i prof. Zdzisław Gajda
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KĄCIK BRYDŻOWY
B

rydż na Uniwersytecie Jagiellońskim
obecny był od dawna. Inteligentowi
w latach międzywojennych nie wypadało
nie umieć grać w brydża. Ale po wojnie
nastały dla brydża ciężkie czasy. Podobnie
jak jazz i coca-cola, zaliczony został do
imperialistycznej zarazy. Dopiero październikowa odwilż 1956 roku spowodowała, że brydżyści mogli wyjść z ukrycia.
W tymże 1956 roku student Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Andrzej Simon współtworzył sekcję
brydżową Energetyka Kraków. Była to
pierwsza w Polsce drużyna brydżowa. Razem z Bogumiłem Seifertem był delegatem
na zjazd założycielski Polskiego Związku
Brydża Sportowego w końcu 1956 roku.
Wiosną 1957 roku zarejestrowany został
statut Związku i życie brydżowe ruszyło pełną parą. Przymiotnik „sportowy”
w nazwie Związku miał złagodzić opór
twardych doktrynerów i przeciwników
brydża. Do rozwoju sportu nikt w PRL-u
nie miał zastrzeżeń. W 1960 roku na Wydziale Prawa czterech entuzjastów brydża:
Karol Mykietyn, Andrzej Wowczak, Antoni Laskowski i Wiesław Sarna, założyło
drużynę brydża sportowego. Pod nazwą
„Żaczek” grali z powodzeniem w krakowskiej lidze okręgowej. W 1964 roku,
wzmocnieni Jurkiem Białym, startowali
na pierwszych Akademickich Mistrzostwach Polski i ulegli w finale późniejszym
gwiazdom polskiego brydża: Jolancie
Krogulskiej, Zbigniewowi Szurigowi,
Krzysztofowi Wągrodzkiemu i Henrykowi „Makakowi” Jakubowskiemu. W tym
samym roku Karol Mykietyn w parze ze
studentem Wydziału Chemii Łukaszem
Lebiodą – późniejszym partnerem samego Andrzeja Wilkosza – wygrał pierwsze
mistrzostwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozgrywki odbywały się w Domu
Studenckim „Nawojka”. Łukasz Lebioda,
zanim wyjechał do Stanów Zjednoczonych, łączył harmonijnie pracę naukową
z karierą brydżową. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, na mistrzostwach
Europy w Estoril (Portugalia) zyskał sobie
przydomek „Chopina polskiego brydża”.

Z powodzeniem brydża sportowego
uprawiali: śp. prof. Adam Szymusik
(medycyna) i śp. prof. Andrzej Gaberle
(prawo). Matematyk i filozof prof. Adam
Grobler zajmował się zarówno teorią (system licytacyjny Groblera), jak i praktyką.
Na początku lat 60. na odłączonej od pnia
uniwersyteckiego Akademii Medycznej
istniały dwie drużyny brydżowe. W Eskulapie grali: Adam Szymusik, Leszek Mylius,
Adam Wójcicki, Stefan Michalski i Julian
Rybka. A studenci pod firmą Medyk grali
w składzie: Stanisław Mróz, Jerzy Setkowicz, Marian Leszczyński, Jerzy Batorski
i Bohdan Czeczótko.
Profesor Piotr Bizoń (fizyk) wielokrotnie reprezentował barwy Polski na
arenie międzynarodowej, a dr Jacek Stasica
(matematyk) jest brązowym medalistą Mistrzostw Europy 2011.
Jedna z najbarwniejszych postaci Krakowa i Uniwersytetu jest bohaterem niezliczonej liczby wspaniałych anegdot.
Mowa oczywiście o prof. Antonim Leonie
Dawidowiczu, którego brydżyści pamiętają
grającego z nieodłącznym gadżetem leżącym na stoliku brydżowym – kombinerkami.
Na zapytanie nieobytego uczestnika
partii brydżowej: „Po co mu te kombinerki?”
– Antoni Leon wymieniał intymną część
ciała przeciwnika, która może ulec resekcji
w przypadku jego przegranej, co w prostej drodze
prowadzić mogło do utraty
zdolności prokreacyjnych.
Absolwentka matematyki Agata Kowal (de
domo Augustyńska) uczy
młodzież gimnazjalną gry
w brydża w Gimnazjum nr
2 im. Adama Mickiewicza
w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. To pierwsza
w Krakowie placówka
szkolna, gdzie brydż jest
przedmiotem obowiązkowym. Młodzi brydżyści
mają po sześć godzin nauki
gry tygodniowo i ocenę na
świadectwie.

Osoby, które z kartami spędziły miłe chwile, proszone są o podzielenie
się swoją wiedzą i przesłanie informacji na adres: janblajda@gmail.com
lub na adres redakcji: almamater@uj.edu.pl
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Wydaje się, że nawiązanie bliższych
kontaktów pomiędzy utalentowaną brydżowo młodzieżą a szacowną uczelnią
jest tylko kwestią czasu. Obecnie urzędujący prezes Małopolskiego Związku
Brydża Sportowego Witold Stachnik to
również absolwent Uniwersytetu (matematyk). Niestety, brak jest jakiejkolwiek
dokumentacji z pionierskiego okresu
uniwersyteckiego brydża.
Warto jeszcze przypomnieć, że
w 2009 roku, z okazji 90-lecia Akademii
Górniczo-Hutniczej, rozegrano pierwszy
mecz brydżowy AGH – UJ. W auli Akademii Górniczo-Hutniczej spotkali się
pracownicy naukowi, studenci, absolwenci i zaproszeni goście. AGH na własnym
boisku okazało się gościnne i wspaniały
puchar dla zwycięzcy powędrował na
Uniwersytet Jagielloński. Tego roku role
się odwróciły i z gorącego boiska w Auditorium Maximum UJ – Akademia Górniczo-Hutnicza wróciła z tarczą. W 2013
gospodarzem kolejnego spotkania będzie
Akademia Górniczo-Hutnicza. Marzeniem brydżystów jest, aby mecz stał się
wydarzeniem sportowo-towarzyskim
rangi regat Oxford – Cambridge.
Bieżące informacje dotyczące uniwersyteckiego brydża będą pojawiały
się w kolejnych numerach „Alma Mater”
w ramach Kącika brydżowego.

Jan Blajda

instruktor brydża sportowego, muzyk

TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU
atedra UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w pierwszym semestrze roku
akademickiego 2012/2013 prowadzi piątą
już edycję wykładów otwartych poświęconych teorii i praktyce przekładu. Gośćmi
Katedry są zarówno pracownicy Uniwersytetu, jak i osoby spoza Uczelni. Pierwszy
z wykładów, zatytułowany Pierwsze kroki
tłumacza, czyli jak zacząć (tłumaczyć),
poprowadziła dr Klementyna Suchanow
27 października 2012. Wykład zgromadził
bardzo liczną publiczność, złożoną nie
tylko ze studentów krakowskich uczelni,
ale również z uczestników konkursu translatorskiego „Sprawdź się jako tłumacz”.
Konkurs zorganizowany został w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza 2012 we współpracy z Austriackim
Konsulatem Generalnym, Instytutem
Goethego, Instytutem Cervantesa, Instytutem Francuskim oraz Instytutem Książki.
Zadaniem uczestników konkursu było
przetłumaczenie wybranego zdania (lub
kilku zdań) z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego
na język polski. Zdania były albo cytatami
ze znanych, lecz nieprzetłumaczonych
jeszcze na język polski wierszy, powieści,
albo hasłami politycznymi. Uczestnicy
konkursu mogli przesyłać rozwiązania
na adres konsulatu austriackiego bądź
biblioteki Katedry UNESCO. Jury, złożone z przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji, otrzymało przeszło 150
rozwiązań zagadek translatologicznych
we wszystkich kategoriach językowych.
Ogłoszenie listy laureatów konkursu
poprzedził wykład otwarty, a następnie
przedstawiciele organizatorów wręczyli
wyróżnionym pamiątkowe dyplomy, nagrody i gadżety. Omówiono też najlepsze
propozycje tłumaczeń i problemy, z jakimi
musieli się borykać uczestnicy konkursu. Konsulat austriacki reprezentowała
Małgorzata Lelito, z Instytutu Cervantesa
przybył Abel Murcia Soriano, Elżbieta
Jeleń reprezentowała Instytut Goethego,
zaś w imieniu Instytutu Francuskiego nagrody wręczała Magdalena Bożek. Katedrę
UNESCO reprezentowali na uroczystości
dr Magda Heydel, kierownik Podyplomo-

wych Studiów dla
Tłumaczy Literatury,
dr Caterina Squillace, kierownik Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy
Konferencyjnych
i Podyplomowych
Studiów dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych, oraz
Monika Curyło.
Kolejnym wydarzeniem w Katedrze UNESCO było
spotkanie z gościem
z dalekiej Japonii
Kazuko Tamura, tłumaczka literatury polskiej na język japoński,
– Kazuko Tamurą – wygłosiła wykład Jeżycjada w Japonii
tłumaczką literatury
polskiej na język japoński. Pani Tamura z tłumaczką, która odpowiadała również
przyjechała do Polski na zaproszenie na pytania z sali. Kazuko Tamura jest
Instytutu Książki w ramach programu po- również autorką ksiązki Japońska lalka
bytowego Kolegium Tłumaczy. Program z Pawiaka. Opowiedziała w niej historię
przeznaczony jest dla tłumaczy literatury laleczki, którą wykonała polska więźpolskiej posiadających już dorobek w tej niarka w czasie wojny; obecnie laleczka
dziedzinie. Kazuko Tamura znana jest znajduje się w muzeum. Na zakończenie
przede wszystkim jako tłumaczka powie- spotkania tłumaczka przygotowała dla słuści Małgorzaty Musierowicz. Przetłuma- chaczy niespodziankę – za pomocą koloroczyła jej książki Opium w rosole, Dziecko wych plansz przedstawiających ilustracje
piątku, Nutria i Nerwus, Noelka. Oprócz opowiedziała historię dzielnej sosny, która
powieści dla młodzieży tłumaczyła rów- przetrwała atak tsunami w Japonii.
24 listopada 2012 odbył się pierwnież baśnie dla dzieci oraz poezję. Wykład,
który odbył się 10 listopada, nosił tytuł szy z zapowiedzianych wykładów dr
Jeżycjada w Japonii i zgromadził bardzo Agnieszki Korycińskiej-Huras. Dotyczył
liczną publiczność zainteresowaną cyklem praktycznych aspektów pracy tłumacza
powieściowym Małgorzaty Musierowicz, konferencyjnego w Trybunale Spraktórego akcja toczy się na Jeżycach, dziel- wiedliwości w Luksemburgu. Doktor
nicy Poznania. Tłumaczka opowiadała nie Korycińska-Huras, która specjalizuje
tylko o swojej fascynacji światem stworzo- się metodach wyszukiwania informacji
nym przez autorkę (jak sama powiedziała, w internecie, przygotowała dla słuchaczy
została „całkowicie pochłonięta przez propozycje w zakresie warsztatu tłumacza
świat tych powieści”), ale także o odbiorze konferencyjnego oraz opowiedziała o swotej literatury w Japonii, a nawet zacytowała jej pracy dla Trybunału Sprawiedliwości.
kilka recenzji oraz listów od czytelniczek. Uczestnicy wykładu zadawali wiele pytań,
Szczególną trudność sprawiało tłumaczce szczególnie dotyczących przygotowania
oddawanie realiów polskich, w większości do wykonywania zawodu tłumacza, możnieznanych odbiorcy japońskiemu, oraz liwości kształcenia w tym zakresie oraz
tłumaczenie polskich imion i nazw wła- spodziewanych trudności w utrzymaniu
snych. Osobnych problemów nastręczało się w tym zawodzie. Ze względu na duże
tłumaczenie wierszy, piosenek oraz frag- zainteresowanie słuchaczy temat wykładu
mentów nasyconych humorem i grą słów został rozwinięty i uzupełniony o dodatw języku polskim. Doktor Magda Heydel kowe informacje na następnym spotkaniu
przeprowadziła po wykładzie rozmowę (8 grudnia 2012) z tą samą wykładowczyMonika Curyło
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nią Praca tłumacza freelance zatrudnionego przez służby tłumaczeń konferencyjnych
w UE. Zadaniem tłumacza konferencyjnego jest zagwarantowanie, że formułowane
w czasie różnych spotkań wypowiedzi
w jednym z języków urzędowych Unii
Europejskiej są jak najwierniej oddane
w innym języku urzędowym UE. Odbywa
się to za pomocą tłumaczenia symultanicznego bądź konsekutywnego. Praca tłumacza obejmuje także wcześniejszą analizę
terminologii i tematów poruszanych na
spotkaniach, wymaga dużych zdolności
przystosowawczych (z racji częstych
spotkań i nieregulowanego czasu pracy),
zdolności do zrozumienia różnorodnych
i często złożonych kwestii, szybkiego
reagowania na zachodzące zmiany i skutecznej komunikacji. Kandydaci muszą
być zdolni do często intensywnego rytmu
pracy zarówno indywidualnej, jak zespołowej oraz być w stanie dostosować się
do pracy w środowisku wielokulturowym.

Dla studentów zainteresowanych
tłumaczeniami pisemnymi przygotowano specjalny wykład prowadzony przez
Joannę Kulę, przebywającą w Krakowie
z wizytą w Katedrze UNESCO jako
przedstawiciel Dyrekcji Generalnej
ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji
Europejskiej (Bruksela). W trakcie
swojego pobytu na Uniwersytecie
Jagiellońskim Joanna Kula przeprowadziła wiele prezentacji i warsztatów dla
studentów Katedry oraz wykład otwarty
zatytułowany Tłumaczenia pisemne
w Komisji Europejskiej. Narzędzia,
organizacja pracy, formy współpracy 5
grudnia 2012. Podczas wykładu odpowiadała na pytania słuchaczy dotyczące
możliwości podjęcia pracy w Komisji
Europejskiej oraz zasad uczestniczenia
w konkursach na etatowych tłumaczy.
Wskazała także, na znajomość których
języków jest w tej chwili największe
zapotrzebowanie.

Studia magisterskie uzupełniające
(kierunek kulturoznawstwo, specjalizacja
przekład i komunikacja międzykulturowa)
prowadzone przez Katedrę UNESCO do
Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturową zostały włączone do
projektu „European Master’s in Translation”, organizowanego przez Komisję Europejską. Projekt EMT zakłada stworzenie
europejskiej sieci szkół wyższych, których
zadaniem będzie szkolenie tłumaczy
pisemnych na potrzeby instytucji Unii Europejskiej. Katedra kształci przyszłych tłumaczy na poziomie studiów magisterskich
II stopnia oraz studiów podyplomowych
dla tłumaczy pisemnych, konferencyjnych
oraz dla tłumaczy literatury. Szczegóły na
stronie www.unesco.uj.edu.pl, na której
również będzie można znaleźć informacje
o wykładach planowanych w roku 2013.

Monika Curyło

bibliotekarz w Katedrze UNESCO UJ

AKCJA SOS – UCZELNIE SCHRONISKOM!
26

listopada 2012 rozpoczęła się
międzyuczelniana akcja pomocy
zwierzętom z krakowskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt. Po raz pierwszy biorą w niej udział aż trzy krakowskie
uniwersytety: Jagielloński, Pedagogiczny
i Rolniczy. Zbiórka potrwa cztery tygodnie,
w trakcie których na uczelniach zbierane
będą: karma dla psów i kotów, koce oraz
datki pieniężne, za które organizatorzy
kupią potrzebne w schronisku materiały.
Akcja SOS zostanie objęta honorowym patronatem rektorów wspomnianych uczelni.
Początki Akcji sięgają 2004 roku,
kiedy to Naukowe Koło Przyrodników
ówczesnej Akademii Pedagogicznej
prowadziło zbiórkę darów dla schroniska.
W 2006 roku Łukasz Binkowski, absolwent Akademii, przeprowadził podobną
zbiórkę, którą wtedy nazwano Akcją SOS.
Przez kilka kolejnych lat obszar działania
Akcji rozszerzał się, a do organizatora
dołączyli pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk o Środowisku: Paweł Dudzik
i Katarzyna Wężowicz. W ostatniej
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edycji, która odbyła się w 2010
roku, przekazano ponad 2,5 tony
karmy dla zwierząt.
W tegorocznej edycji zbiórka
po części wróci do swoich korzeni –
zostanie przeprowadzona na Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie
koordynował ją będzie jej pomysłodawca – dr Łukasz Binkowski
wraz z Kołem Naukowym Przyrodników. Ponadto w tym roku
Akcja po raz pierwszy zagości
na Uniwersytecie Rolniczym –
poprowadzi ją tam dr Renata Bączek-Kwinta. Na Uniwersytecie
Jagiellońskim dary będzie można składać,
między innymi, na wydziałach: Biologii
i Nauk o Ziemi, Chemii, Prawa i Administracji, Filozoficznym i Polonistyki (zbiórka
nadzorowana tam będzie przez Pawła Dudzika i Katarzynę Wężowicz).
Więcej wiadomości na temat Akcji
można znaleźć na stronach internetowych:
www.akcjasos.org i www.facebook.com/
AkcjaSOS

Zachęcamy wszystkich do wzięcia
w niej udziału, a szczególnie studentów
i pracowników krakowskich uniwersytetów.
Zwierzęta ze schroniska potrzebują
naszej pomocy!

Łukasz Binkowski, Paweł Dudzik,
Katarzyna Wężowicz

członkowie Komitet Akcji SOS –
Uczelnie Schroniskom

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
wrzesień – październik 2012
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Doktoraty:
Joanna Kabzińska
Witold Zontek

Habilitacje:
Antoni Bojańczyk

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty:
Aleksander Ćuk
Wojciech Kosior
Piotr Majdanik

Habilitacje:
Małgorzata Sacha
Piotr Sikora
Przemysław Piotrowski
Tytuły profesora:
Tadeusz J. Filek
Tomasz Placek
Kazimierz Banek

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty:
Bartłomiej Gapiński
Przemysław Wywiał
Rafał Nestorow
Katarzyna Jagodzińska
Wojciech Frazik
Paweł Sekuła
Habilitacje:
Robert Lipelt
Konrad Wnęk
Tytuły profesora:
Renata Madyda-Legutko

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty:
Anna Michałko
Fatih Yilmaz

Habilitacje:
Marzena Chrobak
Magdalena Ruta
Tytuł profesora:
Jerzy Brzozowski

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI
Doktoraty:
Tomasz Kułaga

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty:
Marta Korcyl
Andrzej Gibiec
Michał Silarski
Marcin Zieliński
Aleksandra Kurek
Robert Paruch
Olga Howczak
Marcin Bober
Iwona Kotko

Habilitacje:
Andrzej Odrzywołek
Bogdan Damski

WYDZIAŁ CHEMII

Doktoraty:
Anna Chachaj
Kacper Drużbicki
Kamil Kamiński
Gabriela Maniak
Katarzyna Szarłowicz
Sylwia Zelek
Marta Buchalska

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMII
Doktoraty:
Janusz Górecki
Szymon Drobniak
Maciej Ejsmond
Hanna Kobierska
Michał Matysik
Katarzyna Kotarska
Artur Pliszko

Habilitacje:
Joanna Zalewska-Gałosz
Piotr Nowicki

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty:
Ewa Kowalska
Rafał Kamiński
Justyna Łabuz

Habilitacje:
Maria Rąpała-Kozik

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
Doktoraty:
Iwona Mazur
Anna Ludwiczak

Agnieszka Gibas
Tomasz Sierotowicz
Beata Jałocha
Samuel Nowak
Monika Dulemba
Habilitacje:
Mariola Marczak

WYDZIAŁ STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
Doktoraty:
Agnieszka Czarnecka
Artur Jezioro
Justyna Zapała-Więch
Aleksandra Pohl
Arkadiusz Górnisiewicz

Habilitacje:
Danuta Kabat-Rudnicka
Tytuły profesora:
Dorota Praszałowicz
Adam Jelonek

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty:
Zofia Bieniewska
Justyna Gil
Piotr Krawiec
Włodzimierz Klima
Jan Kulawik
Magdalena Mazurkiewicz-Janik
Grażyna Puto
Daniel Rzeźnik
Wojciech Sydor
Elżbieta Szczygieł
Karolina Żwawa
Jolanta Bugajska
Małgorzata Dec-Ćwiek
Joanna Hurkała
Magdalena Kocot-Kępska
Paweł Krawczyk
Borys Kwinta
Natalia Piórowska
Barbara Zawiślak
Habilitacje:
Jerzy Kopeć
Tomasz Mroczek
Wojciech Szczeklik
Tomasz Dziedzic
Andrzej Cechnicki
Wojciech Górecki
Marek Klocek
Jacek Legutko
Tytuł profesora:
Anna Pituch-Noworolska
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
25 września

Prorektor A. Mania wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów pracownikom
i funkcjonariuszom Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej, którzy ukończyli na
Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe tożsamość społeczno-kulturowa
narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu.

27 września

Prorektor S. Kistryn otworzył VII Krakowską
Konferencję Młodych Uczonych.

28 września

Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystości zakończenia studiów na WSMiP.
Prorektor A. Mania wziął udział w spotkaniu z konsul generalną USA Ellen Germain
i Marshą Ivins – amerykańską astronautką.

30 września

Prorektor A. Mania kibicował naszej reprezentacji podczas meczu piłki nożnej AZS
UJ z GOSiRKI Piaseczno.

1 października

W Auditorium Maximum UJ rektor W.
Nowak oraz prorektorzy: Uniwersytetu
w Peczu – prof. Laszlo Komlosi, Uniwersytetu Masaryka w Brnie – prof. Ivan Maly,
oraz Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – prof. Milota Vetrakova,
podpisali umowę o utworzeniu nowego
kierunku studiów: stosunki międzynarodowe o specjalizacji Europa z perspektywy
wyszehradzkiej – w ramach wyszehradzkiej
sieci VNDREAM. Nowy kierunek zostanie uruchomiony 1 października 2013,
a koordynatorem przedsięwzięcia będzie
Uniwersytet Jagielloński.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

2 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Gościem honorowym uroczystości był prof.
Wacław Szybalski, doktor honoris causa
UJ. Wykład inauguracyjny, zatytułowany
Nowe neurony w dorosłym mózgu – historia niefortunnego dogmatu, wygłosił prof.
Krzysztof Wędzony, dyrektor Instytutu
Farmakologii PAN w Krakowie.
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Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego
PWSZ w Krośnie.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego
Uniwersytetu Śląskiego.

3 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Prorektor A. Mania otworzył międzynarodową konferencję Jehoshua Ozjasz Thon
– His Life, Thought and Activities, zorganizowaną przez Katedrę Judaistyki UJ.
Prorektor A. Mania wziął udział w spotkaniu
poświęconym inwestowaniu przez firmy
szwedzkie w Małopolsce, w którym uczestniczyli marszałek województwa małopolskiego oraz delegacja ze Szwecji: przedsiębiorca
Björn Saven, Anders Björck – wybitny polityk
szwedzki, były deputowany do parlamentu, były wiceprzewodniczący parlamentu
szwedzkiego, były przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, były
minister obrony Szwecji, a obecnie doradca
w firmie konsultingowej promującej, m.in.,
Małopolskę jako region do inwestycji.
Prorektor A. Mania na zaproszenie konsula dr Wernera Kohlera wziął udział
w uroczystości Dnia Jedności Niemiec,
która odbyła się w Międzynarodowym
Centrum Kultury w Krakowie.
Prorektor S. Kistryn przyjął delegację
z Uniwersytetu w Montpelier. Wziął udział
także w inauguracji roku akademickiego
Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

4 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego PWSZ w Sanoku.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w inauguracji roku akademickiego Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej.

5 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Politechniki
Krakowskiej.
Rektor W. Nowak i prorektor A. Mania
spotkali się z posłanką do Parlamentu Europejskiego Różą Thun.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w inauguracji roku akademickiego Akademii
Ignatianum.
Prorektor S. Kistryn przyjął podsekretarza
stanu w MNiSW prof. Marka Ratajczaka.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Akademii Muzycznej w Krakowie.

6 października

Prorektor A. Mania wziął udział w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

8 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracjach roku akademickiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, a następnie
Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.
Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji 31. roku akademickiego Jagiellońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

9 października

Prorektor A. Mania wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego
INPiSM UJ.

10 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w I Plenarnym Posiedzeniu KRUP w kadencji
2012–2016, podczas którego dyskutowano,
między innymi, o problematyce jakości
kształcenia, pracach nad nowelizacją ustawy
o szkolnictwie wyższym, kontroli zarządczej
na uczelniach i finansowaniu szkolnictwa
wyższego w 2013 roku. Posiedzenie odbyło
się na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w prezentacji programu strategicznego pod nazwą
„Kapitał intelektualny i rynek pracy”, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie.

11 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom
programu „Mistrz” Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej, która odbyła się w SGH
w Warszawie.

11–12 października

W Zakopanem miało miejsce otwarcie
IV Międzynarodowego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, zorganizowanego przez Katedrę i Klinikę Ortopedii
i Rehabilitacji UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa. Zjazd połączono
z uroczystym jubileuszem 45-lecia pracy
zawodowej i naukowo-dydaktycznej prof.
Daniela Zarzyckiego, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Prorektor UJ ds.
CM prof. Piotr Laidler, w imieniu rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka i własnym, złożył
gratulacje prof. Danielowi Zarzyckiemu
i uroczyście otworzył zjazd naukowy.

12 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Centrum Badań
Holocaustu.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego PWSZ w Nowym
Sączu.
Prorektor A. Mania otworzył spotkanie nauczycieli z małopolskim kuratorem oświaty
w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

13 października

Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na studiach
niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Prorektor A. Mania wziął udział w uroczystości pożegnania absolwentów Wydziału
Prawa i Administracji.

16 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Papieskiego im. Jana Pawła II, odbywającej
się w Filharmonii Krakowskiej.
W Collegium Nowodworskiego odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego
2012/2013 dla I roku studiów doktoranckich
Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Studia doktoranckie
rozpoczęło 60 osób. Ceremonii otwarcia
przewodniczył prorektor P. Laidler oraz kierownicy studiów doktoranckich: na Wydziale
Lekarskim – prof. Tomasz Mach, oraz na Wydziale Farmaceutycznym – prof. Katarzyna
Kieć-Kononowicz. Profesor Maciej Małecki,
pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju

w CM, przedstawił doktorantom perspektywy
i możliwości związane z pozyskiwaniem źródeł finansowania i realizowania przez nich
projektów naukowo-badawczych. Indeksy
nowym doktorantom wręczali prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora UJ ds.
kształcenia i współpracy międzynarodowej
w CM, oraz prof. Marek Cegła, pełnomocnik
dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds.
studiów podyplomowych.

17 października

Rektor W. Nowak otworzył konferencję historyczną Europa napoleońska i wojna 1812
roku i odznaczył jej znamienitego uczestnika – byłego prezydenta Francji Valéry’ego
Giscarda d’Estaing medalem Uniwersytetu
Jagiellońskiego Plus Ratio Quam Vis za
wkład w proces integracji europejskiej.
Rektor W. Nowak przewodniczył uroczystemu posiedzeniu Senatu UJ w auli Collegium
Maius UJ z okazji odnowienia doktoratu
po pięćdziesięciu latach prof. Marka Waldenberga.

18 października

Prorektor M. Flis podpisała w imieniu
Uniwersytetu Jagiellońskiego list intencyjny z krakowskimi uczelniami: AGH,
Politechniką Krakowską, Uniwersytetem
Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym. Celem listu jest realizacja projektu
„Małopolskie Parki Inteligentnej Specjalizacji” poprzez utworzenie sieci parków
naukowo-technologicznych.
Prorektor S. Kistryn, w zastępstwie rektora,
uczestniczył w posiedzeniu prezydium
KRASP w Warszawie.

19 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Instytutu Orientalistyki UJ. Wykład inauguracyjny The Oriental
World Through Non-oriental Eyes wygłosił
prof. Norman Davies.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji Finansowanie projektów badawczych
w Polsce – teoria i praktyka, organizowanej
przez NCN i Komitet Naukoznawstwa PAN.

21 października

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród naukowych
„Polityki” dla młodych naukowców. Wśród
nominowanych do tej nagrody był dr Dawid
Pinkowicz, asystent w Zakładzie Chemii
Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, który
ostatecznie otrzymał nagrodę główną.

22 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w otwarciu
V Seminarium Metodologii Pedagogiki

w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ. W trakcie tego seminarium
rektor wręczył medal UJ Plus Ratio Quam
Vis prof. Stanisławowi Palce, kierownikowi
Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UJ, honorując w ten sposób jego pełną oddania i kompetencji 45-letnią pracę na
rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jubilat
został także uhonorowany przez prezydenta
miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego
odznaką Honoris Gratia za zasługi na rzecz
Krakowa.
Prorektor S. Kistryn spotkał się z prof. Markiem Ratajczakiem, podsekretarzem stanu
w MNiSW.

23 października

Prorektor A. Mania reprezentował władze
Uniwersytetu podczas wizyty i wykładu
ambasadora USA Lee Feinsteina US and
Poland: A Partnership for the 21st Century.

24 października

Rektor W. Nowak przewodniczył pierwszemu w kadencji 2012–2016 posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
W trakcie spotkania omówiono organizację
prac Kolegium i wybrano zagadnienia do
realizacji w ich toku. Dokonano wyboru
członków Rady Użytkowników ACK CYFRONET AGH i członków Komitetu Sterującego
Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego; wyłoniono laureatkę nagrody Phil Epistemoni
oraz rozważono kwestię współpracy z OTVP
Kraków i zaangażowanie w różne projekty
promocji uczelni poza granicami kraju.
Prorektor S. Kistryn spotkał się z Deirdre
Dodd, EU Funding Manager z Uniwersytetu
Newcastle.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w uroczystej Gali Małopolskiego Sportu Akademickiego.

26 października

Prorektor S. Kistryn otworzył uroczystość
Dnia Otwartego Projektu ATOMIN.
Prorektor S. Kistryn przyjął delegację z Uniwersytetu w Massachusetts.

29 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w spotkaniu
w auli Collegium Maius UJ z okazji wydania
w serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” pracy prof. Zofii Włodek
zatytułowanej Z dziejów filozofii i teologii
w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku.
Sylwetki – teksty – studia. Autorce, specjalizującej się w badaniu średniowiecznych
zasobów archiwalnych UJ, z okazji 55-lecia
jej pracy naukowej wręczył medal UJ Plus
Ratio Quam Vis.
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INNE WYDARZENIA

27 września ogłoszono wyniki ostatniej
edycji konkursu w programie „Kwerenda
FNP”. Laureatkami zostały:
dr Katarzyna Jarecka-Stępień z Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ – spędzi półtora miesiąca w Wielkiej
Brytanii,
dr Paulina Święcicka z Wydziału Prawa
i Administracji UJ – spędzi dwa miesiące
w Hiszpanii.
Muzeum UJ – Collegium Maius zostało
wyróżnione przez jeden z największych
światowych portali turystycznych „Tripadvisor”, który zbiera opinie od podróżników i turystów z całego świata, certyfikatem
doskonałości za rok 2012.
W centralnych obchodach Światowego
Dnia Serca w Krakowie – cieszącym się
ogromnym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na
Rynek Główny – wzięły udział władze
regionu i naszej uczelni, kardiolodzy i kardiochirurdzy z Instytutu Kardiologii UJ CM
oraz wielu wybitnych kardiologów i kardiochirurgów z całej Polski.
Dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Janusz Krzysztof Kozłowski
z Instytutu Archeologii oraz prof. Maciej
Ogorzałek, kierownik Zakładu Technologii
Informatycznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zostało wybranych na nowych członków Europejskiej
Akademii Nauk (Academia Europaea).
Academia Europaea powstała w 1988 roku,
między innymi, z inicjatywy The Royal
Society z Londynu. Skupia ponad 2,5 tysiąca naukowców, wśród których jest 50
noblistów. Jej celem jest, między innymi,
szerzenie i promocja nauki w Europie oraz
doradztwo w sprawach akademickich,
a jej członkowie są obecni we wszystkich
organach doradczych kluczowych instytucji
europejskich. AE swoje centrum ma w Londynie oraz we Wrocławiu.

9 października

Prezydent RP wręczył akty nominacyjne,
w związku z uzyskaniem tytułu profesora, czterem pracownikom naukowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nominacje
otrzymali:
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prof. Jacek Lelakowski (Wydział Lekarski)
prof. Henryk Marona (Wydział Farmaceutyczny)
prof. Andrzej Matyja (Wydział Lekarski)
prof. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji)
Dyplomy laureatów tegorocznej edycji
programu FNP „MISTRZ” otrzymało 11
października 2012 troje pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego:
dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, profesor UJ,
z Wydziału Polonistyki – podejmie próbę
opisu polsko-żydowskich kontaktów w wybranych obszarach kultury,
prof. Andrzej Nowak z Wydziału Historycznego – będzie prowadzić badania
porównawcze nad tym, jaka pamięć
o imperiach zachowała się w świadomości
społeczeństw,
prof. Tomasz Placek z Wydziału Filozoficzneo – zbada zagadnienia związane z kwestią
determinizmu we współczesnym świecie.
Czternastu młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzących
wysokiej jakości badania i cieszących
się imponującym dorobkiem naukowym,
otrzyma stypendia przyznane przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego:
dr Joanna Cent – Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi
dr Katarzyna Hąc-Wydro – Wydział Chemii
dr Katarzyna Ostapowicz – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Marzena Przybyła – Wydział Historyczny
dr Katarzyna Sonnenberg – Wydział Filologiczny
dr Szymon Godlewski – Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Marcin Grabowski – Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
dr Łukasz Michalczyk – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Witalij Nagirnyj – Wydział Historyczny
dr Marcin Przybyła – Wydział Historyczny
dr Krzysztof Pyrć – Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
dr Leszek Wroński – Wydział Filozoficzny
dr Paweł Wydro – Wydział Chemii
dr Tomasz Żuradzki – Wydział Filozoficzny

16 października

Prezydent RP wręczył akty nominacyjne,
w związku z uzyskaniem tytułu profesora,

trzem pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nominacje otrzymali:
prof. Marek Bugdol, profesor nauk humanistycznych, zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
prof. Waldemar Hładki, profesor nauk
medycznych, zatrudniony na Wydziale
Lekarskim,
prof. Tomasz Placek, profesor nauk humanistycznych, zatrudniony na Wydziale
Filozoficznym.

19 października

Marcin Krzykawski, absolwent Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
a obecnie student III roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM, został
jednym z dziesięciu laureatów pierwszego
konkursu FNP popularyzującego naukę.
Laureaci otrzymają po 100 tysięcy złotych
na realizację własnych badań naukowych

20 października 2012

W kościele św. Katarzyny w Krakowie odbył
się koncert Trinity Boys Choir pod batutą
Davida Swinsona, dedykowany pamięci
prof. Andrzeja Szczeklika.

22 października 2012

Profesor Dariusz Kosiński z Katedry Performatyki Wydziału Polonistyki UJ otrzymał,
przyznawaną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Nagrodę im. Jerzego
Giedroycia za książkę Teatra polskie. Historie.

24 października 2012

Profesor Anna Ząbkowicz z Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
otrzymała od prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego nominację na profesora
nauk ekonomicznych.

ZMARLI

Jerzy Jarocki – doktor honoris causa UJ,
reżyser teatralny, pedagog, profesor krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej,
członek PAU. Zmarł 10 października 2012.
Aleksandra Urbańska – emerytowany wykładowca Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, tłumacz literatury rosyjskiej.
Zmarła 19 października 2012.
Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

PRAWDZIWE
OŚWIADCZENIE
LUSTRACYJNE
S

ąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny stwierdził, że
prof. Jan Stanek złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne.
Kopię orzeczenia Sądu z dnia 29 lutego 2012, a także pierwszą
stronę stanowiska prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej prezentujemy poniżej. Komentarz
dotyczący sprawy prof. Jana Stanka znajduje się na stronie:
http://janstanek.home.pl/AlmaMater_powyroku.pdf

Red.

Pierwsza strona stanowiska prokuratora IPN. Pełny tekst tego dokumentu
znajduje się na stronie: http://janstanek.home.pl/IPN_stanowisko.pdf

Kopia orzeczenia Sądu ( 2 strony)
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Przeszłość we współczesnej
narracji kulturowej.
Studia i szkice kulturoznawcze, Tom 3
pod redakcją Piotra Bilińskiego
i Pawła Plichty
W warunkach dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości ciągle istnieje potrzeba odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych, konstytutywnych dla danej cywilizacji, dzieł, decydujących o jej duchowości.
Pytania zadane uczestnikom przedsięwzięcia
miały pobudzić do szerokiego, humanistycznego, metodycznego wysiłku poznania współczesnego świata. [...]
Na proponowany czytelnikowi tom trzeci publikacji Przeszłość we
współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze składają się prace autorów analizujących wybrane zjawiska i elementy
dotyczące przeszłości w perspektywie różnych współczesnych metod
badawczych. Wszystkie rozdziały łączy jednak akcent położony na kulturowy wymiar analizowanych przypadków, co uzasadnia użyty w podtytule przymiotnik „kulturoznawcze”.
z wprowadzenia Pawła Plichty
Krzysztof Loska
Kenji Mizoguchi i wyobraźnia
melodramatyczna
Kenji Mizoguchi jest tym dla historii kina,
kim Bach dla muzyki, Cervantes dla literatury, Szekspir dla teatru, Tycjan dla malarstwa – tym największym, pisał przed laty Jean
Douchet. Słowa francuskiego krytyka, choć
wydają się nieco przesadne, wyrażają przekonanie o szczególnym wkładzie japońskiego
reżysera w rozwój sztuki filmowej. W świadomości współczesnego widza Mizoguchi pozostaje jednak w cieniu
innych mistrzów, zwłaszcza Akiry Kurosawy. Jego twórczość znana
jest bowiem nielicznym, i to przede wszystkim z dzieł, które powstały
w ostatnich latach życia. W swoim czasie należał do grona artystów
najczęściej nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, znawcy widzieli w nim prekursora kina autorskiego, w filmach dostrzegali
ucieleśnienie zasad dalekowschodniej estetyki, pisali o niepowtarzalnym stylu i wyrafinowanym pięknie kadrów. Książka Krzysztofa Loski
jest pierwszą w Polsce monografią Mizoguchiego, omawiającą nie tylko najsłynniejsze dokonania tego reżysera, lecz także wczesne utwory,
zrealizowane jeszcze w epoce kina niemego. Krakowski filmoznawca
analizuje całą twórczość w szerokim kontekście kulturowym i historycznym, wskazuje na stałe motywy przewodnie oraz sposób wykorzystania różnych konwencji gatunkowych, najwięcej uwagi poświęca
jednak działaniu wyobraźni melodramatycznej, będącej – jego zdaniem
– zasadniczym składnikiem japońskiej wrażliwości.
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Adaptacje literatury japońskiej
pod redakcją Krzysztofa Loski
Kinematografia japońska od chwili narodzin
była związana z literaturą piękną i teatrem.
Wytwórnie z upodobaniem sięgały po powieści lub sztuki, prezentowały skrócone wersje
przedstawień i zatrudniały aktorów z doświadczeniem scenicznym. Wielkim powodzeniem
cieszyły się dramaty rodzinne, których akcja
rozgrywała się we współczesnej scenerii, dzięki czemu twórcy mogli pokazać zasadnicze
problemy związane z procesem modernizacji społeczeństwa.
W okresie powojennym ważną rolę odgrywały ekranizacje utworów
społecznie zaangażowanych oraz rozrachunkowych, pokazujących
okrucieństwo wojny. Większość artykułów zebranych w niniejszym
tomie została poświęcona filmom zrealizowanym właśnie w latach
50. i 60., ale czytelnik ma okazję zapoznać się również z adaptacjami
powieści pisarzy młodego pokolenia, Banany Yoshimoto i Harukiego
Murakamiego, których książki ukazywały się w polskich przekładach.
Problem upadku państw w stosunkach
międzynarodowych
pod redakcją Roberta Kłosowicza
i Andrzeja Mani
Książka jest bardzo wartościowym oraz potrzebnym na rynku naukowo-wydawniczym
opracowaniem, porusza bowiem zagadnienia,
które nie doczekały się do tej pory tak kompleksowej analizy przygotowanej w języku
polskim. Tym bardziej zatem należy pogratulować redaktorom tomu zarówno podjęcia
powyższego problemu badawczego, jak i zgromadzenia interdyscyplinarnego zespołu naukowców, którzy rozpatrują różne aspekty upadku
państw w stosunkach międzynarodowych oraz kwestię tzw. państw
upadłych. Publikacja poszerza naszą wiedzę na ten rzadko podejmowany temat. Cechuje ją oryginalność, rzetelna podstawa merytoryczna
i wnikliwa analiza problemu. Ma ona charakter profesjonalnego studium o wyraźnie nakreślonym profilu naukowo-badawczym. Jej istotnym wzbogaceniem jest też interdyscyplinarność, sprowadzająca się
do ciekawego umiejscowienia podjętego tematu w szerszym kontekście międzynarodowym, historycznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym.
z recenzji Sebastiana Wojciechowskiego
Maciej Włodarski
Świat średniowieczny
w zwierciadle romansu
Świat średniowieczny w zwierciadle romansu
Macieja Włodarskiego, autora, między innymi, fundamentalnych prac z zakresu średniowiecznej eschatologii, wpisuje się, z jednej
strony, w bogaty nurt studiów europejskich
nad kulturą średniowiecza, z drugiej zaś –
jest książką pionierską na gruncie polskim,

w istotnym stopniu rekompensującą dotychczasowy brak rodzimych
przekrojowo-syntetycznych opracowań średniowiecznego romansu
w perspektywie kulturoznawczej. Co istotne, recenzowana książka nie
jest wyłącznie wąskospecjalistycznym studium adresowanym do elitarnego kręgu odbiorców, ale harmonijnie łączy rzetelność naukową
z walorami interesującej popularyzacji, która może zostać z powodzeniem wykorzystana zarówno na poziomie kształcenia licealnego, jak
i uniwersyteckiego.
z recenzji Romana Mazurkiewicza
Michał Paweł Markowski
Powszechna rozwiązłość.
Schulz, egzystencja, literatura
Powszechna rozwiązłość to pierwsza całościowa
filozoficzna interpretacja dzieła Brunona Schulza.
Jednocześnie jest to pierwsza rozprawa umieszczająca twórczość Schulza w perspektywie egzystencjalnej, w której autor Sklepów cynamonowych odsłania nieznane do tej pory oblicze.
Michał Paweł Markowski wykorzystuje liczne,
nieprzywoływane dotąd w tym kontekście, języki krytyczne: filozofię Hegla
i Nietzschego, Heideggera i Ciorana. Przedstawia nową wykładnię Schulzowskiego rozumienia materii i mitu, parodii i ironii, masochizmu i humanizmu. Tytułowa „powszechna rozwiązłość” (określenie samego Schulza)
odsyła do zmiennej natury rzeczywistości, która nieustannie zmienia swoje
formy, by uchronić się przez utrwaleniem w jednym tylko kształcie. Literacki
i filozoficzny egzystencjalizm Brunona Schulza to niezgoda na świat, w którym wyczerpały się już wszystkie możliwości i w którym wypowiedziano
już ostatnie słowo. Powszechna rozwiązłość to najoryginalniejsza książka
o Schulzu, jaką do tej pory napisano.
Iwona Węgrzyn
W świecie powieści
Henryka Rzewuskiego
Henryk Rzewuski (1791–1866), pisarz, publicysta, filozof i moralista, jest powszechnie uznawany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych
postaci literatury polskiej XIX wieku. Jego
pisarską ścieżkę znaczą skrajne emocje, jakie
wzbudzał wśród swych współczesnych. Entuzjastycznie witany w 1839 roku jako autor Pamiątek Soplicy, z literackiej sceny schodził przeklinany za zdradę narodową i utwory, w których nie wahał się głośno mówić, że Polska już umarła.
Henryk Rzewuski jest postacią „niewygodną” – nie pasuje do swej współczesności, ale też nie mieści się w naszych wyobrażeniach o patriotyzmie
dziewiętnastowiecznej szlachty polskiej ani w naszej wizji literatury polskiej okresu zaborów. Czy niemożność zaakceptowania poglądów Rzewuskiego oznacza jednak, że mamy udawać, że kogoś takiego nie było
w naszej historii? Zapomnieć o pisarzu i jego niezwykle poczytnych
w swoim czasie dziełach, uznać za niebyłe dyskusje, które rozpalał prowokacyjnymi sądami? Takie postępowanie byłoby nieuczciwe i nierozsądne.
Nieuczciwe, ponieważ świadomie poddawałoby redukcji bogaty, pełen
sprzeczności świat idei i wartości dziewiętnastowiecznej kultury polskiej,
nierozsądne zaś, bo pozbawiałoby nas interesujących lektur. Obok Rzewuskiego i jego dzieł nie sposób przejść obojętnie. Wcale nie trzeba się
z nim zgadzać – wartością samą w sobie okazuje się dyskusja, możliwość
rozmowy na najważniejsze i wciąż aktualne tematy, takie jak narodowa
tożsamość, tradycja i miejsce człowieka w historii. Czy fakt, że po wielu
latach pisarz ten wciąż budzi skrajne emocje, nie jest najlepszą zachętą, by
sięgnąć do jego spuścizny?
Ze wstępu

Jarosław Orzechowski
Magiczna liczba jeden, czyli co jeszcze
zmieści się w pamięci roboczej
Tematyka pamięci roboczej należy do tych
obszarów badań psychologicznych, w których
obserwujemy największy przyrost wiedzy, ale
i najszybsze tempo zmiany obowiązujących
poglądów. Dlatego tysiące publikacji na ten
temat to głównie artykuły empiryczne. Tymczasem środowisko badaczy potrzebuje również uogólnień i syntez, a to jest możliwe tylko
w dłuższym, bardziej teoretycznym tekście. Takie kryterium spełnia niniejsza monografia, choć zawiera ona – obok rozważań teoretycznych –
opis badań empirycznych. Autor prezentuje się jako ekspert w wybranej dziedzinie badań psychologicznych, a jego erudycja i wiedza na
temat modeli pamięci roboczej są imponujące. Książka zawiera wiele oryginalnych wątków i pomysłów badawczych. Szczególnie cenne
jest ujęcie problemu myślenia dywergencyjnego. Większość badań
nad związkami pamięci roboczej z rozumowaniem dotyczy myślenia
konwergencyjnego, nie istnieją natomiast tego typu analizy dotyczące
myślenia dywergencyjnego. Autor nie tylko podjął ten problem, ale też
wymyślił oryginalne procedury badawcze.
z recenzji Edwarda Nęcki
Stanisław Stabro
Klasycy i nie tylko...
Studia o poezji XX wieku
Najnowsza książka Stanisława Stabro, charakteryzująca się oryginalnym dyskursem
krytycznym, poświęcona jest odczytaniu
w sposób szczególny twórczości tych poetów,
którzy dzięki randze swojego dzieła i zawartych w nim nadzwyczaj ważnych, znaczących
motywów osiągnęli status „klasyków współczesności”. Rozprawy w niej zgromadzone –
dotyczące liryki, między innymi, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława
Miłosza, Jerzego Zagórskiego, Zbigniewa Herberta, Urszuli Kozioł,
Stanisława Barańczaka, Jacka Podsiadło – obejmują w panoramicznym
ujęciu okres od lat 30. XX wieku do przełomu XX i XXI wieku, eksponując wielość idei i mitów poetyckich tego czasu (na przykład katastrofizmu, postmodernizmu, ale nie tylko). Dzięki tym cechom stylu
oraz syntetycznemu ujęciu przez autora podjętej przezeń problematyki
najnowsza książka Stanisława Stabro ma charakter monografii problemowej.
Anna Car
Czeszki. Trajektorie tożsamości
w prozie czeskich modernistek
Badania nad czeskim modernizmem skupiały
się przede wszystkim na przyporządkowaniu
do określonych prądów literackich, zatem
na „hieratycznych” kategoriach traktowanych jako wyznaczniki epoki. Skutkowało to
umieszczeniem w obszarze refleksji naukowej
głównie twórców płci męskiej. Takie ujęcie
było przez wiele lat dominujące i obowiązujące, ale zarysowany w jego rezultacie krajobraz literacko-kulturowy
nie uwzględniał wszystkich wzbogacających go zjawisk i procesów.
Modernizm w Czechach to bowiem również okres, w którego ideowo-artystycznym centrum, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku,

ALMA MATER nr 152–153

125

znajdowały się kobiety. Nastąpił wówczas intensywny rozwój ruchu
emancypacyjnego, świadomość feministyczna uległa pogłębieniu,
a obecności piszących kobiet nie sposób było zignorować. Książka
Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek jest poświęcona tej właśnie problematyce.

AGENCJA WYDAWNICZA PARA
Stanisław Jastrzębski
Zarys historii wzajemnych stosunków
polsko-ukraińskich od czasów
najdawniejszych do współczesności
(X–XXI w.)
Książka przedstawia stosunki polsko-ruskie
(ukraińskie) od zarania dziejów do końca
2010 roku. Praca nie jest dziełem naukowym,
lecz popularyzującym zarysem stosunków
polsko-ukraińskich. [...]
W pracy przedstawiono także niewielki fragment bardzo wielkiego problemu wieloletnich dziejów współżycia Polaków i Rusinów – od najdawniejszych lat poczynając do 2010 roku na
Kresach Południowo-Wschodnich i Wołyniu. Autor dokonał również
analizy przyczyn i skutków polsko-ukraińskich antagonizmów mających miejsce od zarania wspólnych dziejów. [...]
Wykorzystanie przez autora bogatego zakresu badań historyków polskich i ukraińskich w znacznym stopniu podnosi wartość pozycji,
o czym świadczy bogaty materiał dokumentalny zebrany w celu uwiarygodnienia przedstawianych faktów.
Od wydawcy

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
Anna Kamińska
Wrażliwość a podmiotowość.
Teoria Emmanuela Lévinasa
i praktyka Janusza Korczaka
Właściwym celem książki jest rekonstrukcja
rozproszonej kategorii wrażliwości. Metodą
podjętych badań jest studiowanie, analizowanie, interpretowanie oraz porównywanie
tekstów Lévinasa i Korczaka. Praca składa
się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej Lévinasowi, autorka stara się najpierw
wypracować pojęcie wrażliwości, potem zaś pojęcie podmiotowości,
aby wykazać w końcu, że wrażliwość jest podstawowym warunkiem
podmiotowości. Natomiast w części drugiej ukazuje dzieło życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka jako antycypację Lévinasowskiej idei podmiotowości jako wrażliwości. Część lévinasowska składa
się z trzech głównych rozdziałów – rozdział pierwszy, Lévinasowskie
pojęcie wrażliwości, zawiera analizy dotyczące różnych aspektów
wrażliwości: wrażliwości ontologicznej, zmysłowej wrażliwości na
świat, metafizycznej wrażliwości na Boga oraz etycznej wrażliwości na
drugiego człowieka. Autorka analizuje trzy aspekty wrażliwości zmysłowej: odczuwanie własnej przyjemności i radości w relacji podmiotu
do świata jako bezosobowego żywiołu, odczuwanie własnego bólu oraz
odczuwanie bólu innego człowieka umożliwiające poświęcenie siebie.
Wyodrębnia także doświadczenie śmierci, doświadczenie cierpienia
oraz doświadczenie rozkoszy – jako relacji z wrażliwością drugiego
człowieka. W podrozdziale Metafizyczna wrażliwość na Boga analizuje
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doświadczenie Boga w relacjach międzyludzkich, ateizm jako rodzaj
metafizycznej wrażliwości oraz „szaleństwo etycznej nadwrażliwości”.
W drugim rozdziale lévinasowskiej części Kamińska stara się wyklarować „Lévinasowskie pojęcie podmiotowości”.
Aby dowieść, że wrażliwość istotnie warunkuje podmiotowość człowieka, autorka postanowiła odnieść ją do konkretu ludzkiej egzystencji.
Temu służy ostatnia część pracy: Dzieło Janusza Korczaka antycypacją Lévinasowskiej idei podmiotowości jako wrażliwości. W rozdziale Przeczucie zagłady wykazuje, że etyczna wrażliwość Korczaka, na
wiele lat przed drugą wojną światową, pozwoliła mu przeczuć zbliżanie
się zła, o którym znacznie później pisał Lévinas. W dwóch następnych
rozdziałach: Dziecięcy pokój – stan dzieciństwa jako Lévinasowskie „il
y a”, oraz Stan dzieciństwa jako Lévinasowskie „rozkoszowanie się”,
zestawia Kamińska biografię i twórczość Korczaka z filozofią Lévinasa oraz z filozofią Gastona Bachelarda, wykazując, że Lévinasowskie
przeczulenie z powodu nieusuwalności istnienia oraz jego idea rozkoszowania się (la jouissance) uzupełnia się z Bachelardowską „poetyką
marzenia” i wpisuje się w podmiotowość Janusza Korczaka. W kolejnych trzech rozdziałach przedstawia Kamińska, jak życie Korczaka potwierdza w praktyce teorię Lévinasa dotyczącą samotności, cierpienia,
śmierci i samobójstwa oraz wrażliwości na Boga. W rozdziale Wrażliwość na innego pokazuje, że Korczak jest przykładem Lévinasowskiego podmiotu etycznej wrażliwości. W rozdziale Inny we mnie jako
dziecko we mnie dowodzi, że podmiotowość Korczaka jest szaleństwem
etycznej nadwrażliwości. W rozdziale ostatnim: Urzeczywistnianie etyki poprzez czyn, wskazuje, że dobroć, o której pisze Lévinas, nie może
być tylko biernością, ale wymaga odwagi i siły, gdyż Lévinasowska
etyka urzeczywistnia się poprzez heroiczny czyn, który realizuje się na
przekór złu. Życie i śmierć Korczaka to dowód możliwości realizacji
Lévinasowskiej idei człowieka zdolnego przekroczyć wrażliwość na
siebie samego w stronę wrażliwości na innego oraz potwierdzenie tezy,
że wrażliwość warunkuje podmiotowość człowieka.
Jak zauważył prof. Józef Lipiec w recenzji: Trzeba zatem szczerze
pogratulować Autorce niebanalnego pomysłu, gdyż dzięki jego realizacji otworzyła się nowa przestrzeń konfrontacji sensów. Zrozumienie
potworności zła i uchwycenie świętości dobra rozciąga się na rejony
dotąd niezbadane. Pytania Lévinasa stają się naprawdę poważne, kiedy
zadaje się je w imieniu Janusza Korczaka. Polski Stary Doktor przybiera zaś najwyższy, hieratyczny wymiar dopiero w świetle teorii, która
zdolna jest wejrzeć poza kulisy prostych rozstrzygnięć i sięgnąć aż do
wymiarów Absolutu, objawiającego się w człowieku. Dzięki subtelnym
i wnikliwym rozważaniom Anny Kamińskiej właśnie okazuje się, że obydwa aspekty − nazwijmy je „teoretyczny” i „praktyczny” − przenikają
się wzajemnie, a siła sugestii tego tekstu jest tak ogromna, że doprawdy trudno będzie uwolnić się od zaproponowanych skojarzeń. Dzięki
umiejętnie przeprowadzonej operacji zestawień i porównań Lévinas
i Korczak stają się nośnikami tej samej wrażliwości i wykładnikami podobnej, a może nawet wspólnej wizji świata.
Książka Anny Kamińskiej stanowi istotny i ważny wkład w obchody
kończącego się Roku Janusza Korczaka.
Dariusz Piotr Klimczak

WYDAWNICTWO C.H. BECK
Encyklopedia polityki regionalnej
i funduszy europejskich
Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak
Dociekając motywów stworzenia Encyklopedii polityki regionalnej i funduszy europejskich, trudno oprzeć się wrażeniu, że
powstała ona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie wiedzy o polityce
regionalnej i funduszach Unii Europejskiej.
Nie chodzi tu jednak li tylko o wiedzę natury ogólnej, znaną z pierwszych (bądź kolejnych) stron gazet, ale o wiedzę szczegółową, dotyczącą konkretnych
zasad polityki regionalnej oraz warunków wydatkowania środków unijnych. Zamiarowi realizacji różnego rodzaju działań pomocowych za
pośrednictwem środków finansowych Unii Europejskiej musi bowiem
towarzyszyć wiedza na temat aparatury pojęciowej i słownictwa w tym
zakresie. Jest to tym istotniejsze, że pojawiają się wciąż nowe określenia i pojęcia, które powodują konieczność ich włączania w dotychczas
istniejące instrumenty polityki regionalnej bądź do praktyki funduszowej. Tymczasem taka sytuacja nastręcza bardzo wiele problemów nie
tylko potencjalnym beneficjentom, ale także specjalistom, którzy niejednokrotnie mają problemy z jednoznaczną interpretacją, a wreszcie
z właściwym stosowaniem fachowego języka unijnego.
Postawione przed autorami zadanie objaśnienia unijnej terminologii
zostało zrealizowane z naddatkiem. Jest tak, ponieważ Encyklopedia
stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące nie tylko obecnych, ale – co
szczególnie ważne – aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej
w kontekście okresu programowania na lata 2014–2020. Stąd w Encyklopedii znalazło się nowe instrumentarium pojęciowe, dotyczące,
między innymi, podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z okresem na lata 2014–2020.
Znaczny wkład pracy autorów podkreśla fakt, że Encyklopedia zawiera informacje na temat najświeższych instrumentów finansowych UE,
w tym nowej formy wsparcia, jaką są instrumenty inżynierii finansowej. W publikacji przedstawione zostały hasła szczegółowe dotyczące
sposobu zarządzania funduszami unijnymi w Polsce i obejmujące takie
zagadnienia, jak ocena projektu, ewaluacja, pomoc publiczna, ocena
oddziaływania na środowisko. W układzie haseł nie brakuje także zagadnień dotyczących praktyki funduszowej: myślenia projektowego,
realizacji projektów i ich rozliczania (np. kwalifikowalność kosztów).
Aplikacyjny charakter Encyklopedii podkreśla przy tym i to, że publikacja udziela również odpowiedzi na najistotniejsze pytania z praktyki
polityki regionalnej i funduszy unijnych:
Jakimi funduszami pomocowymi dysponuje Polska w latach 2007–
2013? Jakie są priorytety unijnej polityki regionalnej na lata 2014–
2020? W jaki sposób są przyznawane fundusze unijne? Jakie nowe
rozwiązania proponuje KE w kontekście zintegrowanego podejścia do
rozwoju regionalnego? Jak należy przygotować projekt, aby uzyskać
dofinansowanie z funduszy UE?
Na uwagę zasługuje wreszcie fakt, że autorom udało się przygotować
opracowanie o charakterze całościowym, a więc takim, które obejmuje
zastosowane w nim podejście zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.
Autorzy nie tylko porządkują bowiem aktualny stan wiedzy w zakresie
polityki regionalnej i funduszy unijnych, ale i objaśniają zarazem zagadnienia istotne dla praktyki funduszowej, takie jak status MŚP, unijne zasady udzielania pomocy publicznej, dokumentowanie wydatków,
skutki nieprawidłowego wykorzystania unijnej pomocy dla beneficjenta. Książka może zatem nie tylko służyć z powodzeniem studentom

i wykładowcom jako teoretyczne uzupełnienie wiedzy, ale głównie tym
wszystkim, którzy zajmują się praktycznie pozyskiwaniem i rozliczaniem środków w ramach funduszy Unii Europejskiej.
z recenzji Zenona Wiśniewskiego

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Piotr Franaszek
„Jagiellończyk”.
Działania Służby Bezpieczeństwa
wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego
w latach osiemdziesiątych XX w.
Tytułowy „Jagiellończyk” to kryptonim sprawy
obiektowej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa przez blisko dwadzieścia lat, pomiędzy
wrześniem 1970 a styczniem 1990 roku. Jej celem było gromadzenie wszelkich informacji odnoszących się do Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jego pracowników i studentów. Na podstawie tych informacji podejmowano działania nazywane w żargonie SB ochroną Uniwersytetu. Pod tym
względem UJ nie był wyjątkiem, gdyż już od 1945 roku rozmaite fabryki,
zakłady pracy, rzemiosło, organizacje i związki, Kościoły oraz wszelkie
instytucje i środowiska, a także znaczne obszary życia prywatnego obywateli były kontrolowane przez organa bezpieczeństwa. W ocenie członków
PPR/PZPR oraz funkcjonariuszy UB/SB szkoły wyższe oraz instytucje naukowe, zwłaszcza Polska Akademia Nauk, były dla władz wyjątkowo niebezpieczne, ze względu na dużą koncentrację inteligencji, w znacznej mierze kontestującej zasady funkcjonowania tzw. socjalistycznego państwa.
Demonstracja takich postaw była szczególnie widoczna w marcu 1968
roku oraz przez całą dekadę lat 80. XX wieku. Dlatego systematyczna
kontrola poglądów i przekonań pracowników naukowych i studentów oraz
szybka neutralizacja działań uznawanych za antysocjalistyczne i antypaństwowe stanowiły podstawowe zadania organów bezpieczeństwa w tych
środowiskach. W szkołach wyższych działania te, prowadzone przez
wszechobecną bezpiekę przez cały okres PRL, zintensyfikowano w latach
80. ze względu na powstanie i aktywność NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i innych organizacji, a także opór społeczny
nasilający się zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji
struktur, których działalność i istnienie stanowiło symbol zwycięstwa społeczeństwa polskiego w sierpniu 1980 roku.
Służba Bezpieczeństwa kontrolowała wszystkie sfery funkcjonowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej działania miały zakres niezwykle szeroki, zwłaszcza ze względu na złożoną strukturę szkół wyższych. Z przyczyn oczywistych kontroli operacyjnej SB podlegały działania uznawane
przez władze za antypaństwowe. Ale wszechobecność bezpieki widać
także w innych aspektach życia Uniwersytetu. Inwigilowano zarówno
pojedyncze osoby, jak i grupy pracowników i studentów. Przykładów aktywności funkcjonariuszy SB na UJ jest wiele. Bez cienia przesady można
stwierdzić, że dla bezpieki ważna była każda informacja dotycząca Uniwersytetu. Kontroli prowadzonej przez SB podlegał proces dydaktyczny,
zakres prowadzonych badań naukowych oraz kontakty międzynarodowe
pracowników naukowych, szczególnie z naukowcami i ośrodkami badawczymi z tzw. krajów kapitalistycznych. Z polecenia PZPR funkcjonariusze
SB kontrolowali międzynarodowe konferencje i sympozja odbywające się
w kraju i za granicą. Służbę Bezpieczeństwa interesowały kontakty osobiste (rodzinne i towarzyskie) pracowników nauki z osobami mieszkającymi
w Polsce i w innych państwach. Obserwowano obcokrajowców podejmujących pracę lub studia na UJ. Monitorowano wszelkie wydarzenia, jakie
miały miejsce na Uniwersytecie i poza nim, w których brali udział pracownicy lub studenci tej uczelni. Katalog spraw nadzorowanych przez SB jest
ogromny.
Ze wstępu
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Domy Gościnne UniwersytetU JaGiellońskieGo
Bursa im. S. Pigonia
31-131 Kraków, ul. Garbarska 7a
tel. +48 12 422 30 08, 12 422 67 66,
12 429 63 31
fax: +48 12 422 30 08
kierownik: Halina Sulma
e-mail: halina.sulma@uj.edu.pl

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

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

Ośrodek Konferencyjno-Recepcyjny Rektora UJ w Modlnicy
32-085 Modlnica
tel. +48 12 419 20 17, 12 637 81 73
tel. kom.: 506 006 667
kierownik: Iwona Mazurkiewicz
e-mail: iwona.mazurkiewicz@uj.edu.pl
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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:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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