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Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,
Każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie,
Już trochę postarzali –
Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili za promienie,
Jak w dzwonnicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.
Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły.
Teraz w tym rzecz cała,
By się życzenia spełniły.
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ACTUALIA

Anna Wojnar

INSPIROWANI PRZESZŁOŚCIĄ
– TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ
W

szystkie nasze wysiłki musimy skoncentrować na przyszłości. Tej przyszłości
musimy wypatrywać, ta przyszłość musi nas
ekscytować. A wyzwania stojące przed całą
społecznością akademicką Anno Domini 2015
są ogromne! Są to zadania wielowątkowe
i wielopłaszczyznowe, oscylujące zarówno
wokół rozwoju badań naukowych i doskonalenia procesu dydaktyki, jak i wokół sposobu
zarządzania Uczelnią – akcentował rektor
UJ prof. Wojciech Nowak 1 października
2014 w Auditorium Maximum, inaugurując
651. rok działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zgodnie z tradycją uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kolegiacie św.
Anny przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Po jej zakończeniu
w Collegium Maius uformował się kolorowy
orszak ubranych w togi profesorów, który
z najstarszego uniwersyteckiego budynku
przemaszerował ul. św. Anny i Plantami przed
Collegium Novum. W pochodzie szli przed-

stawiciele 15 uniwersyteckich wydziałów,
liczna grupa studentów oraz władze Uczelni
i goście. Przed Collegium Novum wszyscy
wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu,
jakim było odsłonięcie tablicy poświęconej
królowi Władysławowi Jagielle. Tablica,
autorstwa profesora ASP Jerzego Nowakowskiego, wmurowana została w portyku
gmachu, tuż obok istniejących już tablic
upamiętniających świętą królową Jadwigę
oraz króla Kazimierza Wielkiego. Wydarzenie to w symboliczny sposób zamknęło
obchody Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Po tradycyjnym złożeniu kwiatów pod
Dębem Wolności orszak przeszedł ulicami
Piłsudskiego i Wenecja do Auditorium
Maximum. Tam gospodarz uroczystości
rektor UJ prof. Wojciech Nowak powitał
licznie zgromadzonych gości. Byli wśród
nich podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria
Lipińska-Nałęcz, wojewoda małopolski

Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz senatorowie i posłowie
na Sejm RP, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, konsulowie generalni Stanów
Zjednoczonych, Republiki Słowackiej, Francji, Ukrainy, Węgier, Republiki Federalnej
Niemiec, Federacji Rosyjskiej, ambasador
Nowej Zelandii w Polsce, a także reprezentanci wielu polskich i zagranicznych uczelni
i instytucji naukowych, przedstawiciele
świata kultury, duchowieństwa, studenci,
pracownicy administracji i przyjaciele UJ.
Nie zabrakło także rektorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego poprzednich kadencji: profesorów Franciszka Ziejki i Karola Musioła.
Tworzymy przyszłość
Na początku swojego inauguracyjnego
wystąpienia rektor UJ prof. Wojciech No-

alma mater nr 169–170

5

Anna Wojnar

Odsłonięcie tablicy poświęconej królowi Władysławowi Jagielle,
znajdującej się w portyku Collegium Novum; 1 października 2014

do naszych korzeni, naszego dziedzictwa
– niekwestionowanego powodu do dumy,
organizując liczne konferencje naukowe,
z powodzeniem zaprezentowaliśmy potencjał
badawczy Uniwersytetu dnia dzisiejszego.
Po raz pierwszy w Polsce zainicjowaliśmy
wielopłaszczyznową i wielopanelową debatę o stanie nauki i szkolnictwa wyższego,
organizując Kongres Kultury Akademickiej.
Wydarzenia Roku Jubileuszowego podporządkowane zostały głównemu credo tego
niezwykłego okresu: „Inspirowani przeszłością – tworzymy przyszłość”.

Filip Radwański

wak oficjalnie zakończył obchody Wielkiego
Jubileuszu 650-lecia naszej Uczelni. – Ten
rok miał charakter podwójny: z jednej strony,
celebrowaliśmy tę bezprecedensową rocznicę, a z drugiej strony – bez zakłóceń trwała
praca w obszarach bieżącej działalności
Uczelni, tak w sferze naukowo-dydaktycznej,
jak i techniczno-inwestycyjnej. W trakcie
tego roku zrobiliśmy wiele, aby zapisał się
on w pamięci zarówno współczesnych, jak
i potomnych: przypomnieliśmy wielowiekową historię Uniwersytetu, a wraz z nią – jego
najsławniejszych absolwentów, sięgnęliśmy

Najważniejsze wydarzenia jubileuszowe przypomniał krótki film, który
zgromadzeni w Auditorium Maximum
goście mieli możliwość zobaczyć podczas
uroczystości.
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
mówiąc o zadaniach, jakie w 651. roku
działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego stoją przed najstarszą polską
uczelnią, podkreślił, że dysponując już
unowocześnioną bazą naukową, musimy znaleźć najdoskonalszy sposób na
wpisanie się w europejską przestrzeń
badawczą. Zdaniem rektora priorytetem
w działaniach pracowników naukowych
UJ powinno być optymalne wykorzystanie możliwości współfinansowania
badań naukowych ze środków unijnych,
szczególnie z programu „Horyzont
2020”. – Jesteśmy zobligowani do zmiany
sposobu myślenia i podejścia do badań
naukowych i transferu technologii do
przemysłu poprzez konieczność tworzenia
interdyscyplinarnych i wieloośrodkowych
zespołów badawczych, współdziałających
z ośrodkami europejskimi – akcentował
prof. Wojciech Nowak. – Stałe doskonalenie jakości badań naukowych oraz procesu
dydaktycznego to priorytety w działalności
Uniwersytetu. Sprzyjać temu będzie ściślejsze współdziałanie z tzw. sferą biznesu.
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Quod felix, faustum, fortunatumque sit – Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!

Uniwersytet Jagielloński
magnesem dla dobrych studentów
Następnie głos zabrała podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Daria Lipińska-Nałęcz.
W swoim wystąpieniu zwróciła się do

studentów rozpoczynających właśnie
naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim,
życząc im, by studia na najstarszej polskiej uczelni stały się wielką przygodą ich
życia, a doświadczenia z niej wyniesione
przynosiły im sukcesy na różnych polach
działalności zawodowej. Podkreśliła także,
że od 25 lat Uniwersytet rozwija się znakomicie, że jest wielkim placem budowy
wielkich inwestycji. Zaakcentowała, że
niektóre z uniwersyteckich jednostek, jak
Laboratorium Omicron, Ośrodek Badań

zwłaszcza z największego w historii Unii
Europejskiej programu „Horyzont 2020”.
Przypomniała, że Uniwersytet Jagielloński
doskonale sobie radzi z pozyskiwaniem
dodatkowych środków na badania naukowe, czego dowodem jest 156 milionów
złotych otrzymanych przez pracowników
naukowych UJ z Narodowego Centrum
Nauki. – Trudno się dziwić, że uczelnia
o takiej renomie jest magnesem dla dobrych studentów – mówiła prof. Daria
Lipińska-Nałęcz, podkreślając, że spośród

Filip Radwański

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proces
łatwy, ale wiemy też, że jest konieczny.
Rektor zaznaczył, że władze Uniwersytetu nieustająco zabiegają o to, by jego
oferta dydaktyczna była konkurencyjna
i atrakcyjna nie tylko poprzez swoją jakość,
ale także poprzez kadrę nauczającą również
w płaszczyźnie międzynarodowej. Zwrócił
uwagę, że w procesie naukowo-dydaktycznym coraz większym atutem Uniwersytetu
stają się wielkie nowoczesne inwestycje,
realizowane głównie na terenie Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach.
Należą do nich oddane niedawno do użytku
budynki Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej czy Narodowego
Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Poza tym trwa budowa
obiektu przeznaczonego dla Wydziału
Chemii, a na etapie projektowania jest
obiekt przewidziany dla Instytutu Nauk
Geologicznych.
W swoim wystąpieniu rektor sporo
uwagi poświęcił studentom, którzy – jak
stwierdził – są siłą i dumą Uniwersytetu
Jagiellońskiego. – Rozumienie ich potrzeb
i dążeń to nasz obowiązek. W relacji student–wykładowca, mistrz–uczeń staramy
się zachować wyważoną proporcję, stale
i ściśle współpracując w wielu obszarach,
czerpiąc z walorów młodości, w zamian
dając doświadczenie i wiedzę – mówił
rektor. Zwrócił też uwagę, że w 651. roku
akademickim niezbędne dla dalszego
rozwoju Uniwersytetu będą kontynuacja
procesu zarządzania strategicznego oraz
unowocześnienie działań całej administracji. Na zakończenie swojego wystąpienia
podziękował wszystkim pracownikom
Uniwersytetu za zaangażowanie i trud
włożony w przygotowanie obchodów
Roku Jubileuszowego. – Życzę sobie
i Wam, aby tej determinacji w działaniu na
rzecz wspólnego dobra całej społeczności
akademickiej nie zabrakło w nowym, 651.
roku działalności naszej Uczelni – podkreślił, a następnie trzykrotnym uderzeniem
berła w katedrę otworzył nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Quod felix, faustum, fortunatumque sit!

W inauguracji 651. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyło wielu znakomitych
gości, wśród nich podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria
Lipińska-Nałęcz (pierwsza z prawej)

nad Antyprotonami i Jonami FAIR, Stacja
Europejskiego Interferometru Radiowego
LOFAR czy synchrotron, są ważne nie tylko
dla społeczności akademickiej Krakowa,
ale i całego kraju. Zwróciła uwagę, że sukcesy odnoszone przez badaczy UJ, w tym
pracowników naukowych Collegium Medicum, między innymi prof. Tomasza Guzika,
zespół kardiochirurgów kierowany przez
prof. Janusza Skalskiego czy zespół prof.
Grzegorza Porębskiego, przyczyniają się
nie tylko do wzrostu prestiżu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ale także do rozwoju kraju
i wzrostu prestiżu polskiej nauki w świecie.
Wyraziła nadzieję, że planowany na 2015
rok wzrost nakładów na naukę o 10 procent,
a o 6 procent wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe przyczynią się do jeszcze
większych sukcesów krakowskich naukowców, oraz przekonanie, że Uczelnia będzie
potrafiła wykorzystać także środki, które
pochodzą ze źródeł pozabudżetowych,

86 tegorocznych laureatów Diamentowych
Grantów aż 21 jest związanych z UJ.
Zaznaczyła także, że w centrum uwagi
zarówno władz państwa, jak i władz szkół
wyższych powinna znaleźć się troska
o bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo zatrudnienia. – Powinniśmy kształcić
na takim poziomie jakościowym, by nasi
absolwenci, zwłaszcza absolwenci tych
renomowanych uczelni, potrafili znaleźć
swoje miejsce w życiu. To jest nasz wielki
obowiązek. Nigdy nie uda się nam go spełnić w 100 procentach, ale byłoby dobrze,
gdybyśmy się do tego ideału zbliżali –
akcentowała.
Na zakończenie swojego wystąpienia
życzyła Uniwersytetowi Jagiellońskiemu,
by wychodzili z niego w świat następcy
Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Wisławy Szymborskiej,
Karola Wojtyły. Odczytała też fragment
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listu minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która
z okazji rozpoczęcia roku akademickiego
2014/2015 życzyła władzom uczelni – rektorom, dziekanom i wszystkim kierującym
jednostkami naukowymi, całej kadrze
akademickiej, studentom oraz wszystkim
pracownikom szkół wyższych, aby ten rok
był dobrym czasem budowania silnych polskich uczelni – uniwersytetów otwartych

Prof. Piotr Tworzewski podczas aktu dekoracji

na potrzeby społeczeństwa, gotowych do
podejmowania najważniejszych i najtrudniejszych tematów społecznych oraz
wyzwań współczesnego świata.
Odznaczenia państwowe
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej,
jak również za zasługi na rzecz rozwoju

Uhonorowany medalem Merentibus prof. Ralph Jozefowicz; epitogium przypina dziekan Wydziału
Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki

nauki decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali
profesorowie Maria Olech i Piotr Tworzewski. Odznaczenia wręczył wojewoda
małopolski Jerzy Miller.
Medal Merentibus
dla prof. Ralpha Jozefowicza
Uroczystość inauguracji nowego roku
akademickiego jest doskonałą okazją do
podziękowań osobom zasłużonym dla
naszej Uczelni. Stąd też decyzją Senatu UJ
medalem Merentibus uhonorowany został
prof. Ralph Jozefowicz. Medal przyznany
został profesorowi w szczególności za
niekwestionowany wkład w kształcenie
międzynarodowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, za promowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz polskiej nauki w kręgach
akademickich Stanów Zjednoczonych
i udział w nawiązywaniu kontaktów
z edukacyjnymi organizacjami uniwersyteckimi z USA, a także za patronowanie
wymianie studenckiej i naukowej pomiędzy
Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium
Medicum a University of Rochester School

Ralph Jozefowicz jest profesorem neurologii na University of Rochester School of Medicine and Dentistry (URSMD)
w Rochester, stan Nowy Jork, USA. Edukację odbył w renomowanych amerykańskich uczelniach, John Hopkins University
w Baltimore i Columbia University w Nowym Jorku, a choć żyje i pracuje w Stanach Zjednoczonych, zawsze podkreśla
związki z Polską i polską nauką oraz promuje Polskę i Uniwersytet Jagielloński w kręgach akademickich Stanów Zjednoczonych. Od 1997 roku prof. Ralph Jozefowicz jest włączony w proces edukacji studentów kierunku lekarskiego w Szkole
Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, pełniąc rolę profesora wizytującego,
nauczając studentów i patronując wymianie międzyuczelnianej, wspierając naszych studentów i absolwentów w USA,
udzielając im pomocy i rady. [...] Jest także członkiem komisji rekrutacyjnej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM
i doskonałym dydaktykiem – czego dowodem są liczne w jego karierze nagrody i wyróżnienia. Wspaniały wychowawca
wielu pokoleń lekarzy, gorący orędownik Polski, polskiej kultury i tradycji. W 2003 roku odebrał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fragment laudacji wygłoszonej przez prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotra Laidlera
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Fot. Anna Wojnar

Prof. Maria Olech odbiera gratulacje od władz rektorskich UJ

Odznaka „Zasłużony
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Za znaczący wkład w kształcenie
międzynarodowe prowadzone przez

cjowanie współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum z uczelniami medycznymi południowej Kalifornii: University
of California Los Angeles,
University of California San
Diego, University of California Irvine, University of
California Riverside, Loma
Linda Medical School, oraz
otaczanie opieką przyjeżdża-

Anna Wojnar

of Medicine and Dentistry. Sylwetkę prof.
Ralpha Jozefowicza przybliżył wygłaszający laudację prorektor UJ ds. Collegium
Medicum prof. Piotr Laidler. Łaciński
tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału
Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki.

Dr Joanne T. Wyszomirski-Witkowski odbiera gratulacje
od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Doktor Joanne T. Wyszomirski-Witkowski, urodzona w Stanach Zjednoczonych, edukację podstawową i średnią odbyła
w USA, a studia na kierunku lekarskim ukończyła w Polsce – w Akademii Medycznej w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu
lekarza otrzymała prawo wykonywania zawodu lekarza w USA oraz zrobiła specjalizację w zakresie psychiatrii. Obecnie
pracuje jako lekarz psychiatra w Riverside w Kalifornii oraz współkieruje pracą Kaiser Permanente Service w ramach Programu Zdrowotnego Kaiser Foundation. Ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum współpracuje od roku 2007, pełniąc funkcję doradcy ds. współpracy międzynarodowej w Ameryce Północnej.
W ramach tej funkcji jest zaangażowana w proces rekrutacji kandydatów z USA i Kanady na studia medyczne w języku
angielskim prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Jej działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum obejmuje opiekę nad przyjeżdżającymi studentami Wydziału Lekarskiego UJ CM (programu
w języku polskim i w języku angielskim): pomaga w znalezieniu mieszkania dla studentów, ułatwia im funkcjonowanie
w obcych dla nich realiach, kontaktuje ze sobą przebywających studentów. Bez osobistego zaangażowania dr Joanne
Witkowski, bez jej pasji, włożonego wysiłku Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie miałby tak wysokiej pozycji
w środowisku medycznym południowej Kalifornii, a studenci nie mieliby tak pełnego wachlarza możliwości rozwoju naukowego i zawodowego.
Fragment laudacji wygłoszonej przez prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotra Laidlera

jących studentów Wydziału Lekarskiego
UJ CM odbywających zajęcia kliniczne
w Kalifornii, a także za pełnienie roli
doradcy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Medicum w USA – odznaką
„Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” została wyróżniona dr Joanne T.
Wyszomirski-Witkowski.

Anna Wojnar

Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum i osiągnięcie sukcesu w USA
programu medycznego UJ CM w języku
angielskim, a w szczególności za zaini-

Uroczystość odbyła się w Auditorium Maximum
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Ellen Margrethe Bergene odbiera odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” z rąk rektora UJ

Podczas uroczystości odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” otrzymała także Ellen Margrethe

Bergene, którą Senat UJ wyróżnił za
wybitny wkład w kształcenie międzynarodowe prowadzone przez Uniwersytet

Jagielloński Collegium Medicum i osiągnięcie sukcesu w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Norwegii, programu
medycznego UJ CM w języku angielskim,
a w szczególności za działalność na
terenie Skandynawii i zbudowanie wizerunku Uniwersytetu jako uczelni zasługującej na najwyższe uznanie, na której
studiowanie jest gwarancją rzetelnego
wykształcenia, a także za aktywny wkład
w zbudowaniu silnej pozycji Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM
poprzez organizację procesu rekrutacji
w Norwegii kandydatów na studia na
kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz współpracę ze studentami
i ich organizacjami w okresie trwania
studiów w Krakowie.

Ellen Margrethe Bergene urodziła się w Norwegii. W latach 1969–1972 uczęszczała do Kristiansand Katedralskole ze
specjalizacją w zakresie lingwistyki. W latach 1973–1977 studiowała język angielski i nauki społeczne na Uniwersytecie
w Oslo. Po zakończeniu studiów pracowała jako nauczyciel w Folkeuniversitetet Kristiansand. W okresie od 1994 do 2006
roku pełniła funkcję dyrektora Folkeuniversitetet Arendal – instytucji edukacyjnej prowadzącej kursy szkoleniowe i dokształcające. W latach 2006–2010 była dyrektorem Folkeuniversitetet Sørlandet, pełniąc nadzór nad jego czterema podstawowymi działami i doprowadzając do przekształcenia tej instytucji w największe konsorcjum w południowej Norwegii.
W 2002 roku jako przedstawiciel Folkeuniversitetet Arendal nawiązała współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, w ramach której podjęła się reprezentowania naszej Uczelni w krajach skandynawskich, przede wszystkim
angażując się w nabór kandydatów na studia medyczne w języku angielskim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców
UJ CM. W wyniku działalności Ellen Bergene w roku akademickim 2014/2015 w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców
studiuje blisko 400 studentów na programie lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym. [...] Podkreślenia wymaga fakt, że Bergene przedstawia nasz Uniwersytet zawsze jako „Harvard Europy Środkowej”, promując nieustannie jego osiągnięcia na
każdym polu. Pozostaje także w stałym kontakcie z naszymi absolwentami ze Skandynawii, tworząc nierozerwalną więź
między absolwentami, studentami, a także kadrą dydaktyczną.
Fragment laudacji wygłoszonej przez prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotra Laidlera

Prof. Piotr Sztompka przyjmuje gratulacje od prorektor UJ prof. Marii Jolanty Flis
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W uznaniu dokonań naukowych i nieprzeciętnych zasług dla Uczelni i społeczności akademickiej, za wieloletnią pracę na
rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także za postawę moralną zgodną z dewizą
„Więcej znaczy rozum niż siła” Kolegium
Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego
przyznało złoty medal Plus Ratio Quam
Vis prof. Piotrowi Sztompce oraz prof.
Wojciechowi Fronciszowi.
Profesora Piotra Sztompkę uhonorowano w szczególności za to, że jest
światowym autorytetem w dziedzinie
socjologii teoretycznej i mistrzem dla
badaczy i studentów w Polsce i wielu
innych krajach. Doceniono jego zaangażowanie w sprawy Uniwersytetu nie tylko
jako profesora, ale także jako dyrektora

Fot. Anna Wojnar

Za postawę moralną zgodną z dewizą
Więcej znaczy rozum niż siła

Anna Wojnar

Instytutu Socjologii, członka Senatu UJ
i komisji senackich oraz inicjatora i organizatora wielu ważnych dla Uczelni przedsięwzięć, takich jak Kongres Kultury Polskiej czy Kongres Kultury Akademickiej.
– Profesor Piotr Sztompka jest uczonym wybitnym, intelektualistą, którego
osiągnięcia naukowe przyprawiają o zawrót głowy. Jest najbardziej znanym za
granicą socjologiem polskim i zarazem
najczęściej cytowanym na świecie socjologiem z naszego kraju – podkreślała wygłaszająca laudację prorektor UJ ds. rozwoju
prof. Maria Jolanta Flis. Przypomniała, że
profesor jest autorem ponad 20 książek,
wydanych w ośmiu językach, i ponad 200
artykułów, które zostały opublikowane
w czternastu językach. Wypromował ponad 20 doktorów, kilkunastu jego uczniów
jest już dziś profesorami, inni zajmują
ważne stanowiska publiczne.
Długa jest lista prestiżowych nagród
i wyróżnień, jakie prof. Sztompka ma na
swym koncie. Wśród nich jest New Europe
Prize, przyznawana przez sześć instytutów
badań zaawansowanych z Europy i Stanów Zjednoczonych, nazywana małym
Noblem, a także Nagroda Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, nazywana polskim
Noblem. Profesor Szompka jest doktorem
honoris causa Państwowego Uniwersytetu Nauk Społecznych w Moskwie oraz
Uniwersytetu w Sztokholmie. W 2014
roku z rąk prezydenta RP otrzymał Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
– Doktor Piotr Sztompka przyszedł
do Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Polskiej Akademii Nauk
w roku 1974, po kolokwium habilitacyjnym
na ówczesnym Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Do kolokwium przystąpił
w wieku trzydziestu lat. Jako studentka
drugiego roku doskonale pamiętam, jak
wielkie poruszenie wywołało pojawienie się
dr. Sztompki w zabytkowym gmachu przy
ul. Grodzkiej 52 – wspominała prorektor
Maria Jolanta Flis. – Młody, elokwentny,
władający angielskim z równą swobodą jak
polskim, owiany legendą sukcesu w dalekiej
Ameryce, poprowadził wykład z historii myśli
socjologicznej i seminarium metodologiczne
z niedoścignioną precyzją i elegancją. Na tle
siermiężnej, zgrzebnej i nasyconej nonsensami rzeczywistości realnego socjalizmu dr
Sztompka jawił się nam, studentom „wczesnej epoki Gierka”, jako istota z innego
świata. Słuchaliśmy z nabożnym skupieniem
każdego słowa doktora, a później docenta

Prof. Wojciechowi Fronciszowi gratulacje składa dziekan WBBiB prof. Zbigniew Madeja

Sztompki, chodziliśmy na wszystkie prowadzone przez niego seminaria i wykłady,
staraliśmy się za wszelką cenę zasłużyć na
jego pochwałę. To „zauroczenie Sztompką”
u jego uczniów trwa do dzisiaj, bo przywilejem ucznia jest wybór mistrza.
Łaciński tekst dyplomu odczytał
dziekan Wydziału Filozoficznego prof.
Jarosław Górniak.
Po otrzymaniu wyróżnienia prof. Piotr
Sztompka wygłosił wykład o idei sukcesu,
jak również o tym, dlaczego uznanie w nauce jest tak niezbędne. Wykład ten jest dostępny na stronie www.uj.edu.pl w zakładce
Fotoreportaże w relacji z inauguracji roku
akademickiego.
Za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie spektrometrii
rezonansu magnetycznego
Profesor Wojciech Froncisz, były
prorektor UJ ds. rozwoju i były dziekan
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, został uhonorowany złotym
medalem Plus Ratio Quam Vis, między innymi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
spektrometrii rezonansu magnetycznego,
wkład w konstruowanie aparatury pomiarowej dla biofizyki oraz udział w pracach
nad uchwaleniem przez Sejm RP 23 maja
2001 programu wieloletniego „Budowa
III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ”.
Laureat związany jest z Uniwersytetem
Jagiellońskim od 1968 roku. W kręgu
jego zainteresowań badawczych znajdują
się głównie metody spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Jest autorem blisko 150 publikacji, a także
autorem lub współautorem 15 patentów
(w tym 11 patentów w USA). Od wielu

lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami
naukowymi w USA. Pod jego kierunkiem
powstało 10 prac doktorskich. – Władze
Uniwersytetu wielokrotnie powierzały mu
funkcje organizacyjne – był pełnomocnikiem rektora ds. aparatury naukowej
UJ (1991–1994), w latach 1996–1999
pełnomocnikiem rektora ds. III Kampusu;
to także dzięki jego wysiłkom rozpoczęto
budowę kompleksu nauk biologicznych,
który stał się również siedzibą Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii –
mówił wygłaszający laudację prorektor
UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof.
Jacek Popiel. – Prowadząc intensywną
działalność naukową i dydaktyczną, prof.
Froncisz zaangażowany był w działalność
organizacyjną na swoim Wydziale. [...]
W okresie pełnienia przez niego funkcji
dziekana Wydział odniósł wiele spektakularnych sukcesów, takich jak najwyższa
kategoria (A+) w ocenie parametrycznej
jednostek naukowych, I miejsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy” dla
najlepszego kierunku studiów z biotechnologii, status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego (KNOW).
Łaciński tekst dyplomu odczytał
dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii prof. Zbigniew Madeja.
Nagrody i odznaczenia
W dalszej części uroczystości prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. Jacek Popiel z satysfakcją oznajmił,
że laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 rok zostali
dr hab. Krzysztof Bielawski z Wydziału
Filologicznego oraz dr hab. Wojciech
Drelicharz z Wydziału Historycznego – za
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Nagroda Rektora UJ
„Laur Jagielloński”
Co roku za szczególne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu pięciu ostatnich
lat kilku wybitnych uczonych otrzymuje
Nagrodę Rektora „Laur Jagielloński”.
Prowadzący dalszą część uroczystości prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy

12
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Laureaci Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”, od prawej prof. Maciej Tadeusz Małecki,
prof. Zbigniew Błocki oraz prof. Tomasz Placek

strukturalnych prof. Stanisław Kistryn
poinformował, że w tym roku nagrodę
tę otrzymali: w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych – prof.
Tomasz Placek z Wydziału Filozoficznego,
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – prof. Zbigniew Błocki z Wydziału
Matematyki i Informatyki, w dziedzinie
nauk medycznych – prof. Maciej Tadeusz
Małecki z Wydziału Lekarskiego.
– W ciągu ostatnich lat nasza Uczelnia
umocniła swoją pozycję prężnie działającego ośrodka naukowego, zaliczanego do
ścisłej czołówki polskich szkół wyższych.
Na poprzednich inauguracjach twierdziłem wręcz, że najlepszym. Teraz tak nie
powiem. Nie dlatego, że tak nie myślę,
albo z powodu nagłego przypływu tak
dla mnie typowej skromności. Chciałbym
natomiast uniknąć nudnego powtarzania –
ale Państwa gorąco proszę: pozostańmy
tak fascynująco nudni – mówił prorektor
Stanisław Kistryn. – Zakończona ocena
parametryczna jednostek naszej Uczelni pozwala chlubić się tym, że aż sześć
naszych wydziałów uzyskało najwyższą
możliwą ocenę A+, a siedem kolejnych za-

kwalifikowało się do kategorii A. W drugiej
edycji prestiżowego konkursu na Krajowe
Naukowe Ośrodki Wiodące, wyłaniającego flagowe jednostki polskiej nauki, tym
zaszczytnym statusem wyróżnione zostało
Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych
i Komórkowych (Cell-Mol-Tech), utworzone przez Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii wraz z Jagiellońskim
Centrum Innowacji, dołączając do trzech
wydziałów naszej uczelni szczycących się
już tym wyróżnieniem od pierwszej edycji.
W swoim wystąpieniu prorektor podkreślił, że o prestiżu uczelni i poziomie
prowadzonych badań decydują ludzie,
a rozwój naszej Uczelni byłby niemożliwy,
gdyby nie mądrość, ciężka praca, determinacja oraz zaangażowanie wszystkich jej
pracowników.
Immatrykulacja
– Wybraliście wyjątkowe miejsce do
studiowania. I to był bardzo mądry wybór – mówił prorektor UJ ds. dydaktyki
prof. Andrzej Mania, zwracając się do

Uroczysta przysięga przedstawicieli studentów pierwszego roku

Fot. Anna Wojnar

wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego. Doktor Paulinę Małochleb
z Wydziału Polonistyki nagrodzono za
wyróżnioną rozprawę doktorską.
Ponadto za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2013 minister zdrowia
przyznał nagrodę zespołową prof. Ryszardowi Korbutowi, dr. hab. Rafałowi
Olszaneckiemu, dr. Pawłowi Wołkowowi
oraz prof. Jackowi Jawieniowi – doceniając wydanie podręcznika Farmakologia,
który ukazał się zarówno w wersji klasycznej, jak i elektronicznej.
Prorektor Jacek Popiel poinformował także, że 26 nauczycielom akademickim UJ zasłużonym w działalności
dydaktyczno-wychowawczej minister
edukacji narodowej przyznał Medale
KEN. Za wybitne i twórcze osiągnięcia
naukowe, dydaktyczno-wychowawcze
i organizacyjne odznaczono: jedną osobę
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, dwie osoby
Złotym Krzyżem Zasługi, medalami „Za
długoletnią służbę”: złotymi – 27 osób,
srebrnymi – 20 osób, brązowymi – 25
osób (nazwiska odznaczonych prezentujemy na stronach 134–137).
Chwilą ciszy uczczono pamięć
36 pracowników Uniwersytetu, w tym
14 profesorów, którzy w roku akademickim 2013/2014 na zawsze odeszli z naszej
wspólnoty.

Anna Wojnar

Po wspólnym odśpiewaniu pieśni Gaudeamus igitur głos zabrał przewodniczący
Samorządu Studentów UJ Dawid Kolenda.
Wykład inaugurujący 651. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
zatytułowany Wielki przełom w fizyce:
odkrycie i badania cząstki Higgsa, wygłosiła prof. Elżbieta Richter-Wąs z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej.
Po zakończeniu głównej części uroczystości zaproszeni goście wznieśli toast
za pomyślność Uniwersytetu, a następnie
zwiedzili dwie wystawy zorganizowane
w holu Auditorium Maximum, prezentujące publikacje jubileuszowe oraz adresy
gratulacyjne i podarunki, jakie Uniwersytet Jagielloński otrzymał z okazji Jubileuszu 650-lecia.

Rita Pagacz-Moczarska

Filip Radwański

Jerzy Sawicz

studentów rozpoczynających właśnie na- związku z własną Alma Mater – akcenukę na najstarszej polskiej uczelni. Życzył tował prof. Andrzej Mania, zaznaczając
wszystkim studentom spełnienia marzeń także, że studia w Krakowie – stolicy nauki
w czasie studiów na „Uniwersytecie dla i kultury, mają szczególny urok.
ambitnych”. Podkreślił,
Po wystąpieniu prorekże przyszłość Uniwertora przedstawiciele stusytetu zależy w dużej
dentów pierwszego roku
mierze od nich – od ich
z 15 wydziałów naszej
aktywności i od tego, jak
Uczelni i studiów międzywysokie wymagania sowydziałowych w obecnobie postawią. Namawiał
ści wszystkich zgromastudentów do rozbudzania
dzonych w Auditorium
w sobie pasji poszukiwaMaximum profesorów
nia, zdobywania wiedzy
i gości złożyli uroczystą
i umiejętności, zdolności
przysięgę, że będą dążyć
do skorzystania z bogado prawdy – podstawy
tej oferty dydaktycznej
wszelkiej nauki, zdobywać
Uczelni. – Po latach, jako
wytrwale wiedzę i umieProf. Elżbieta Richter-Wąs
absolwenci, uświadomicie
jętności z pożytkiem dla
sobie, jak wiele dało wam studiowanie na ojczyzny, przestrzegać norm, zasad współUniwersytecie Jagiellońskim. Odczujecie życia i zwyczajów uniwersyteckich, dbać
dumę. Zapytajcie nas, absolwentów, o dobre imię Uniwersytetu i godność
a potwierdzimy z nostalgią wartość tego studencką.

alma mater nr 169–170
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W roku akademickim 2013/2014 po raz szósty przeprowadzona została, za pomocą arkuszy samooceny, analiza działalności naukowej pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, uwzględniająca, między innymi, jakość publikacji
oraz liczbę cytowań w prestiżowych czasopismach. Komisje wydziałowe, analizując dorobek naukowy i wyniki ankiet,
wyłoniły najbardziej aktywnych naukowców w swoich jednostkach. Za działalność naukową w roku 2013 wyróżnione
zostały następujące osoby:

Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Andrzej Świątkowski
dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk, prof. UJ
prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr. hab. Alfred Uchman
prof. dr hab. Michał Woyciechowski
prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

Wydział Filozoficzny
dr hab. Marcin Szwed
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
prof. dr hab. Tadeusz Marek
prof. dr hab. Andrzej Pitrus

Wydział Historyczny
dr hab. Anna Piotrowska
dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
dr hab. Dariusz Czaja

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Bogdan Szlachta
dr hab. Paweł Czubik
prof. dr hab. Marek Bankowicz

Wydział Filologiczny
dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
dr Aleksandra Klęczar
dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Jan Potempa
dr hab. Ewa Zuba-Surma
dr Joanna Kozieł

Wydział Polonistyki
dr hab. Maciej Urbanowski
dr hab. Magdalena Heydel
prof. dr hab. Jolanta Antas

Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Andrzej Pilc
prof. dr hab. Andrzej Pająk
prof. dr hab. Piotr Popik

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Michał Cieśla
dr hab. Jakub Rysz
prof. dr hab. Karol Życzkowski

Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Gabriel Nowak
prof. dr hab. Jan Krzek
dr Agata Siwek

Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Zbigniew Błocki
prof. dr hab. Sławomir Kołodziej
dr Jakub Kozik

Wydział Lekarski
prof. dr hab. Anetta Undas
prof. dr hab. Maciej Małecki
prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

Anna Wojnar

Wydział Chemii
prof. dr Tadeusz Holak
dr hab. Joanna Łojewska
dr Wiesław Roth

14
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55 LAT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA UJ „SŁOWIANKI”

Fot. Filip Radwański

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015 i jubileuszu 55-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni
i Tańca UJ „Słowianki” 1 października 2014 w Auditorium Maximum odbył się uroczysty koncert. W pierwszej części widowiska znalazły się, między innymi, pieśni i tańce Kurpi Białych, tańce lubelskie i Śląska Cieszyńskiego, a także kujawiak z oberkiem i krakowiak. Podczas drugiej części koncertu licznie zgromadzona publiczność wysłuchała
także tradycyjnych pieśni chorwackich, słoweńskich i serbskich.

alma mater nr 169–170
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PRZEŁOMOWY MOMENT w budowie
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego
Z

Konferencja odbyła się w auli Collegium Nowodworskiego

skiego Marka Sowy, wiceprezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbiety Koterby,
przewodniczącego Sejmiku Województwa
Małopolskiego Kazimierza Barczyka,
dyrektora Małopolskiego Oddziału NFZ
Barbary Bulanowskiej oraz posłów i senatorów RP z Krakowa i Małopolski.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele władz naszej Uczelni,
alma mater nr 169–170
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reprezentanci województwa małopolskiego, miasta Krakowa,
a także posłowie i senatorowie RP

Najkorzystniejszą ofertę na generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą
„Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”
wyłoniono w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Złożyło
ją konsorcjum firm, których liderem jest

Fot. Anna Wojnar

ważywszy na kilkudziesięcioletnią już
historię zabiegów i działań – najpierw
władz Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a następnie
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum – na rzecz budowy w Krakowie
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego,
można uznać, że 29 października 2014
nastąpił jej moment wyjątkowy i, miejmy
nadzieję, przełomowy: tego dnia inwestor –
UJ CM – wskazał generalnego wykonawcę, który – jeśli nic nieoczekiwanego nie
stanie na przeszkodzie – zbuduje szpital
będący największą realizowaną inwestycją w ochronie zdrowia w Polsce i jedną
z największych w Europie pod względem
wartości finansowej i przewidywanej
liczby łóżek.
Wiadomość tę przekazał prorektor UJ
ds. CM prof. Piotr Laidler na spotkaniu
poświęconym ocenie aktualnego stanu
zaawansowania realizacji tej inwestycji,
w obecności, między innymi, rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka, prorektorów, pełnomocników i dziekanów UJ, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego
Rzemka, wojewody małopolskiego Jerzego
Millera, marszałka województwa małopol-

SA) na kwotę 819 000 000
złotych, Budimeksu (Budimex SA – lider, Inso Sistemi
Per Infrastrutture Sociali
S.P.A.) na kwotę 871 010
826,98 złotych, Obrascón
Huarte Lain (Obrascón
Huarte Lain SA – lider,
OHL S a.s.) na kwotę 876
492 462,56 złotych i Strabagu (Strabag Sp. z o.o.
– lider, SPPD Sp. z o.o.,
Ed. Zueblin AG, Acciona
Infraestructuras SA) na
kwotę 998 413 173,15 złotych. Przy wyborze oferty
Komisja Przetargowa UJ
Od lewej: Małgorzata Radwan-Ballada – przewodnicząca Komisji
CM kierowała się nastę- Zdrowia w Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Bulanowska
pującymi kryteriami: cena – dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Lidia Gądek –
stanowiła 68 procent, war- posłanka na Sejm RP z Sejmowej Komisji Zdrowia
tość techniczna – 27 procent, harmonogram wanego kampusu medycznego UJ CM,
realizacji zamówienia – 3 procent, aspekty który wraz z istniejącymi już obiektami
środowiskowe – 2 procent. W ocenie Komi- – Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym,
sji Przetargowej UJ CM najkorzystniejsza Wydziałem Farmaceutycznym, Biblioteką
Medyczną, zespołem domów studenckich
okazała się oferta Warbudu.
Nowy szpital ma stanąć na powierzch- UJ CM – ma stanowić centrum najwyżni ponad 15 hektarów, znajdzie się w nim szej jakości opieki medycznej połączonej
925 łóżek, 24 sale operacyjne i 27 poradni z działalnością naukową i dydaktyczną.
Obecny na spotkaniu rektor UJ prof.
klinicznych, a także nowoczesne zaplecze dydaktyczne z salą wykładową na 250 Wojciech Nowak podkreślił, że ranga
osób, dwiema salami 40-osobowymi oraz Uniwersytetu i pozycja najlepszego wysalami seminaryjnymi na poszczególnych działu lekarskiego w Polsce nie pozwala
oddziałach szpitalnych. Powstanie no- na utrzymanie dalszej działalności na takim
wej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego poziomie bez nowoczesnego szpitala akapoprawi warunki i jakość świadczeń demickiego. Podsekretarz stanu w Ministermedycznych udzielanych mieszkańcom stwie Zdrowia Cezary Rzemek gratulował
Krakowa i Małopolski oraz pozwoli na prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum
poprawę standardu nauczania studentów prof. Piotrowi Laidlerowi, determinacji
i specjalistycznych kadr medycznych, w dążeniu do rozpoczęcia budowy mimo
a także prowadzenie nowoczesnych ba- wielu przeszkód, jakie niejednokrotnie
dań naukowych przyczyniających się do stawały na drodze realizacji tej inwestycji,
a marszałek województwa małopolskiego
postępu w medycynie.
To będzie nowoczesny, wieloprofilo- Marek Sowa i przewodniczący Sejmiku
wy i kompleksowy szpital na miarę XXI Województwa Małopolskiego Kazimierz
wieku, którego od wielu lat tak brakuje Barczyk po raz kolejny potwierdzili wsparUniwersytetowi, Krakowowi i Małopol- cie regionu dla tej budowy.
sce. Realizacja tej inwestycji umożliwi
również urzeczywistnienie – planowanej
Maciej Rogala
rzecznik prasowy UJ CM
od ponad 50 lat – wizji jednego zintegro-

Projekt i wizualizacja
firma Promedicon sp. z o.o.
Główni projektanci
arch. Krzysztof Fornagiel,
arch. Marcin Ćwik

Jerzy Sawicz

firma Warbud SA, na kwotę 819 000 000
złotych.
Wybór najkorzystniejszej oferty poprzedził długotrwały i złożony proces,
składający się z dwóch zasadniczych elementów: dialogu technicznego i dialogu
konkurencyjnego. Pierwszy przeprowadzono z potencjalnymi wykonawcami
oraz instytucjami finansowymi w celu
uzyskania opinii o najkorzystniejszych
możliwych rozwiązaniach w zakresie
realizacji inwestycji. Drugi składał się
z czterech rund, ich celem było wyłonienie generalnego wykonawcy, który
poprowadzi cały proces budowlany. Tryb
dialogu konkurencyjnego został wybrany
ze względu na konieczność dostosowania
posiadanego projektu do obowiązujących
przepisów i uregulowań prawnoadministracyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie działalności medycznej.
W dialogu wzięli udział przedstawiciele
sześciu podmiotów budowlanych zainteresowanych realizacją tej inwestycji –
pięć konsorcjów, których liderami byli:
Budimex SA, Karmar SA, SPPD Sp.
z o.o., Warbud SA, OHL SA, oraz spółka
Dragados SA.
30 czerwca 2014, po zakończeniu
dialogu konkurencyjnego, Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum przesłał
uczestnikom dialogu konkurencyjnego
zaproszenia do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia (SIWZ). Między 1 lipca
a 30 września 2014 do Uczelni wpłynęło
ponad 2500 pytań dotyczących inwestycji, na które musiał odpowiedzieć blisko
25-osobowy zespół inwestora.
8 października 2014 nastąpił długo
oczekiwany na Uczelni moment, czyli
otwarcie ofert na wybór generalnego
wykonawcy do realizacji inwestycji pod
nazwą „Budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. Do UJ CM wpłynęły cztery oferty
konsorcjów: Warbudu (Warbud SA – lider,
VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG, Porr Polska
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WIZYTA GUBERNATORA GENERALNEGO KANADY
P

Spotkanie w gabinecie rektora UJ. Od lewej: ambasador Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis,
gubernator Kanady prof. David Johnson oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak

akademickich zainteresowanych wszelkimi formami pogłębiania i promocji wiedzy
o Kanadzie. Obecnie PTBK liczy ponad
dziewięćdziesięciu członków w kraju i za
granicą, głównie naukowców i studentów
zajmujących się problematyką kanadyjską
(szczegóły na www.ptbk.org .pl).
Spotkanie w Sali Senackiej zakończyło
wystąpienie ambasador Kanady w Polsce
Alexandry Bugailiskis. Wyjątkowym
akcentem wydarzenia było wręczenie
przez gubernatora Kanady prestiżowego
odznaczenia The Governor General’s Medalion na ręce doktora Marcina Gabrysia,
w dowód uznania zasług Towarzystwa na
rzecz promocji Kanady w Polsce. Wizyta
zakończyła się zwiedzeniem auli Collegium Novum, gdzie uczestnicy spotkania

zostali zaproszeni do pamiątkowego
zdjęcia.
Gubernator generalny Kanady prof.
David Johnson, dowódca naczelny kanadyjskich sił zbrojnych, został zaprzysiężony na to stanowisko 1 października
2010, stając się 28. gubernatorem od czasu
powstania Konfederacji Kanady w 1867
roku. Jest namiestnikiem królowej Elżbiety II i pełni obowiązki głowy państwa. Jest
bezpartyjny i apolityczny, przewodniczy
uroczystościom zaprzysiężenia premiera,
sędziego najwyższego i Gabinetu Ministrów, zwołuje, zawiesza i rozwiązuje
parlament, wygłasza mowę tronową,
zatwierdza w imieniu królowej decyzje
parlamentu. David Johnson reprezentuje
także Kanadę na arenie międzynarodowej.

Fot. Anna Wojnar

rofesor David Johnson, gubernator
generalny Kanady, odwiedził Uniwersytet Jagielloński 25 października br.
Przed wejściem do Collegium Novum UJ
gościa powitali rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektor UJ ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania, prorektor UJ ds. Collegium
Medicum prof. Piotr Laidler oraz pełnomocnik rektora UJ ds. absolwentów prof.
Radosław Rybkowski. Następnie delegacja
udała się do gabinetu rektora, zatrzymując
się po drodze przy tablicy upamiętniającej
ofiary Sonderaktion Krakau, gdzie prof.
David Johnson złożył im hołd. W skład
delegacji weszli również ambasador
Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis,
dyrektor generalny Biura ds. Europejskich
i Euroazjatyckich w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady
Matthew Levin, założyciel i dyrektor naukowy Pivotal Therapeutics inc. George
Jackowski, a także kanadyjscy parlamentarzyści: Władysław Lizon i Geoff Regan.
Po krótkiej rozmowie w gabinecie
rektora oraz wymianie symbolicznych
prezentów gubernator David Johnson
wpisał się do uniwersyteckiej księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy przeszli do
Sali Senackiej, gdzie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK),
któremu przewodniczył prezes – dr Marcin Gabryś z Instytutu Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych UJ. Towarzystwo
zostało założone w 1998 roku. Działa na
rzecz rozwoju badań kanadyjskich we
wszystkich dyscyplinach naukowych,
upowszechnia wiedzę o Kanadzie i rozwija
kontakty bezpośrednie osób i środowisk
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Pamiątkowe zdjęcie w auli Collegium Novum

Jest zwierzchnikiem kanadyjskich sił zbrojnych – Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki
Wojennej, sił powietrznych i armii Kanady. Znacząca jest także rola gubernatora
w promowaniu tożsamości narodowej Kanadyjczyków poprzez wspieranie wartości
kultury Kanady i jej dziedzictwa. Poprzez
swoją działalność społeczną zachęca Kanadyjczyków do budowania społeczeństwa
w duchu empatii i wspólnego tworzenia
silnych i opiekuńczych społeczności. Na
insygniach gubernatora wypisane są łacińskie słowa: Contemplare meliora, czyli
Wyobraźcie sobie lepszy świat. Gubernator
aktywnie działa na rzecz promowania nauki
i innowacyjności, angażuje się również
we wspieranie działalności charytatywnej
i wolontariatu.
David Johnson jest profesorem prawa.
Karierę zawodową rozpoczął jako adiunkt
na Wydziale Prawa Queen University
w 1966 roku. W 1974 roku został dziekanem
Wydziału Prawa na Uniwersytecie Western
Ontario. W 1979 roku został mianowany
na dyrektora i wicekanclerza Uniwersytetu McGill, gdzie nauczał również jako
profesor od 1994 roku. W 1999 roku został

Podczas spotkania w Sali Senackiej gubernator Kanady wręczył na ręce dr. Marcina Gabrysia prestiżowe
odznaczenie The Governor General’s Medalion w dowód uznania zasług PTBK

rektorem University of Waterloo. Posiada
także tytuł Bachelor of Laws na University
of Cambridge w Wielkiej Brytanii i tytuł
Bachelor of Arts na Harvard University.
Jego działalność naukowa dotyczy głównie
uregulowań prawnych obrotu papierami
wartościowymi, technologii informacyjnych
i prawa korporacyjnego. Otrzymał tytuł

doktora honoris causa ponad 20 uczelni.
Małżonką gubernatora jest Sharon Johnson,
mają pięć córek i jedenaścioro wnucząt.

Anna Wojnar
W tekście zostały wykorzystane materiały informacyjne przygotowane przez Biuro Sekretarza Gubernatora Generalnego w Kanadzie.

SRI INTERNATIONAL
S

tephen Ciesinski i Robert Pearlstein, przedstawiciele władz jednego
z najbardziej znanych na świecie amerykańskich ośrodków badawczych – SRI
International, gościli 15 września br. na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Delegację
przyjął w swoim gabinecie rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. W spotkaniu uczestniczyli także prorektor UJ prof. Stanisław

Kistryn, prodziekan Wydziału Lekarskiego
UJ CM prof. Tomasz Brzozowski, kierownik CITTRU dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał oraz dyrektor firmy Unilob Artur
Nowicki. Rozmowy dotyczyły możliwości
podjęcia współpracy naukowo-badawczej
pomiędzy SRI a naszym Uniwersytetem.
Przed wizytą w Collegium Novum delegacja odwiedziła także Małopolskie Centrum

Fot. Anna Wojnar

Spotkanie w gabinecie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Biotechnologii oraz Jagiellońskie Centrum
Innowacji.
Stanford Research Institute powstał
w 1946 roku na Uniwersytecie Stanforda.
Od 1977 roku zmieniał nazwę na SRI
International i stał się niezależną organizacją typu non-profit. Siedziba Instytutu
znajduje się w Menlo Park w Kalifornii.
SRI prowadzi innowacyjne i interdyscyplinarne badania w wielu obszarach nauki
i techniki (biomedycyna, chemia, informatyka, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska i astronomia), stanowiąc łącznik
pomiędzy uniwersytetami, instytucjami
badawczymi i laboratoriami a przemysłem
(np. przedsięwzięcia typu spin-off). Warto
podkreślić, że innowacyjne badania prowadzone przez SRI doprowadziły do powstania nowych branż i produktów, takich
jak myszy komputerowe, ultrasonografia
medyczna czy leki przeciwnowotworowe.
W ciągu pół wieku istnienia SRI uzyskał
około 10 tysięcy patentów.

Wr
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JAGIELLOŃSKIE SPOTKANIA DYPLOMATYCZNE
J

Ambasadora Republiki Korei Południowej w Polsce Ji-in Honga powitał w Collegium Novum rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

na dwie strefy wpływów i dwa państwa.
Od roku 1953 obie Koree nie podpisały
traktatu pokojowego, więc formalnie nadal są w stanie wojny. Jak można się było
dowiedzieć podczas wykładu, dotychczasowe rozmowy na temat zjednoczenia obu
państw koreańskich nie przyniosły jednak
żadnych ustaleń, przede wszystkim ze
względu na to, że oba kraje dzielą istotne
różnice ideologiczne. Jednak w świadomości Koreańczyków w obu państwach
wciąż obecna jest myśl o wspólnej kulturowej i narodowej tożsamości. Podczas
wykładu nie zabrakło również polskich
akcentów. Jak podkreślił ambasador,
relacje polsko-koreańskie rozwijają się
bardzo dobrze w wielu obszarach: polityki,
gospodarki, nauki i kultury, i mają duże
znaczenie strategiczne.

Po wykładzie ambasador udał się
z wizytą do rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka. W spotkaniu w gabinecie rektora
uczestniczyli również: dyrektor Koreańskiego Centrum Kultury w Warszawie
Hyun Joon Kim, I sekretarz Ambasady
Korei Shik Kim, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ prof. Bogdan Szlachta, kierownik Katedry Azji Wschodniej i Południowej UJ
prof. Adam W. Jelonek. Obecni byli także
reprezentanci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ: dr Renata Czekalska
i dr Michał Lubina, który koordynuje
pracę tak zwanego modułu koreańskiego,
funkcjonującego w ramach kierunku studia
azjatyckie w tym Instytucie. Studia cechują się interdyscyplinarnym podejściem
badawczym, koncentrującym się głównie
na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych zarówno w szerokim kontekście historycznym, jak i w oparciu o współczesną
sytuację polityczno-gospodarczą regionu.
Dyskusja zgromadzonych w gabinecie
rektora gości dotyczyła w szczególności
konieczności kontynuowania i rozszerzania już istniejącej współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Jagiellońskim a uczelniami koreańskimi oraz Ambasadą Republiki
Korei Południowej w Polsce (możliwość
stypendiów).

AWoj
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ego Eminencja ambasador Republiki
Korei Południowej w Polsce Ji-in Hong
gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim
14 października br. w ramach trzeciej
edycji projektu „Jagiellońskie Spotkania
Dyplomatyczne”, prowadzonego przez
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ od 2012 roku.
Wizyta ambasadora rozpoczęła się od
wykładu zatytułowanego The Situation in
Northeast Asia and Korea’s Foreign Policy
w auli Collegium Novum. Gościa powitał
dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak. W spotkaniu uczestniczyli również
pracownicy Katedry oraz liczne grono
studentów. Ji-in Hong mówił o sytuacji
polityczno-gospodarczej w północnej Azji
oraz o polityce zagranicznej Korei Południowej. Wykład rozpoczął się omówieniem przez ambasadora złożonych relacji
geopolitycznych pomiędzy państwami
północnowschodniej Azji: Japonią, Chinami, Koreą Północną i Koreą Południową. Jest to kwestia szczególnie ważna ze
względu na fakt, że współcześnie region ten
należy do najszybciej rozwijających się na
świecie i mających największy wpływ na
globalną sytuację polityczną-gospodarczo.
Ambasador Ji-in Hong opowiadał także
o historii Korei Południowej oraz o bieżącej polityce zagranicznej tego państwa,
która ma na celu budowanie partnerskich
relacji, opartych na zaufaniu i współpracy.
Jak podkreślił ambasador, bardzo ważnym
aspektem polityki zagranicznej prowadzonej przez Koreę Południową jest nadal
dążenie do zjednoczenia z Koreą Północną
– w 1945 roku Półwysep Koreański został
podzielony przez Związek Radziecki i USA

NIEZWYKŁA OPERACJA
W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM
W KRAKOWIE

Fot. Archiwum Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Z

espół kardiochirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, we współpracy z najwybitniejszymi
polskimi specjalistami kardiologii interwencyjnej w zakresie wad wrodzonych,
wszczepił pięcioletniej dziewczynce
biologiczną zastawkę płucną typu MELODY-Medtronic. To najmłodszy na świecie
pacjent, któremu wszczepiono taką zastawkę, przeznaczoną do wszczepiania
przeznaczyniowego. Operację przeprowadzono w nowoczesnej sali hybrydowej,
którą sfinansowała Fundacja Radia ZET.
Zabiegu dokonali kardiochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wraz z prof. Tomaszem Moszurą z CZMP
w Łodzi i prof. Marcinem Demkowem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. – Zabieg
był trudny technicznie ze względu na niską
wagę pacjenta, nigdy wcześniej na świecie nie
wszczepiono zastawki u tak małego dziecka –
tłumaczy prof. Tomasz Moszura z CZMP
w Łodzi.
Dotychczas takie zabiegi wykonywano głównie u osób dorosłych, wyjątkowo
u młodocianych. Najmniejszy pacjent na
świecie, któremu wszczepiono zastawkę,
ważył powyżej 16 kilogramów. Tymczasem
pięcioletnia pacjentka krakowskiej kliniki
waży tylko 12 kilogramów. Urodziła się ze
złożoną wadą rozwojową serca (wspólnym

Od lewej: prof. Tomasz Moszura z CZMP w Łodzi, prof. Janusz Skalski USDK,
dr hab. Tomasz Mroczek USDK, prof. Marcin Demkow z Instytutu Kardiologii w Warszawie

pniem tętniczym) i pomimo bardzo wcześnie przeprowadzonej korekcji wady, tuż
po urodzeniu, rozwinęło się u niej ciężkie
tętnicze nadciśnienie płucne. Ostatnio była
leczona operacyjnie nowatorską metodą
zespolenia sposobem Pottsa. Przeszła już
zatem dwie poważne operacje, ale jej życie
nadal było zagrożone z powodu zaawansowanej niedomykalności wszytej poprzednio
protezy tętnicy płucnej.
Operacja hybrydowego wszczepienia
zastawki była jedyną szansą uratowania
dziecka, choć bardzo niebezpieczną. Kon-

wencjonalna metoda operacyjna wszczepienia zastawki była w tej sytuacji całkowicie wykluczona ze względu na skrajnie
wysokie ryzyko związane z wcześniej
przeprowadzonymi procedurami. Nie
było także możliwe zaimplantowanie
zastawki przeznaczyniowej z powodu
zbył małych rozmiarów naczyń. Dlatego
podjęto decyzję o operacji hybrydowej,
czyli otwarcia klatki piersiowej i następnie
implantacji zastawki z przebicia wolnej
ściany prawej komory serca. Wymagało
to niewiarygodnej precyzji i ogromnego
doświadczenia lekarzy.
– Nie moglibyśmy wykonać tej operacji,
gdybyśmy nie dysponowali możliwościami
technicznymi nowoczesnej sali hybrydowej
z dwupłaszczyznową wizualizacją – mówi
prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki
Kardiochirurgii w Krakowie. – Cieszę
się, że teraz możemy podejmować takie
niezwykłe wyzwania i, jak widać, zaczynamy w nowych warunkach od najwyższego
pułapu.

Magdalena Oberc

rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu
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BANDERIA PRUTENORUM JANA DŁUGOSZA
NA LIŚCIE KRAJOWEJ UNESCO „PAMIĘĆ ŚWIATA”
17

znalazł się pierwszy
obiekt ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej – autograf dzieła
Mikołaja Kopernika O obrotach sfer
niebieskich. Oprócz
niego znajduje się
tam jeszcze 11 innych
obiektów z Polski.
Lista obejmuje ponad
300 najcenniejszych
pisanych świadectw
kultury światowej.
Rękopis Banderii
Prutenorum znajdujący się w zbiorach
Biblioteki Jagiellońskiej został sporządzony przez Jana
Długosza, a malarz
Stanisław Durink namalował wizerunki
chorągwi krzyżackich zdobytych przez
polskie rycerstwo
w bitwach z zako-

Krzysztof Frankowicz

października 2014 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło
się wręczenie certyfikatów wpisu na
Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć świata”. Była to pierwsza edycja
polskiej wersji tej Listy. Znalazło się na
niej 11 obiektów z 9 instytucji: z Gniezna, Krakowa, Poznania, Warszawy
i Wrocławia. Są to obiekty stanowiące
świadectwo polskiej pamięci historycznej, świadczące o naszej tożsamości
historycznej i będące – jak to określiła
minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska
w swoim wystąpieniu otwierającym
uroczystość – kamieniami milowymi
polskiej historii.
Program UNESCO „Pamięć świata”
powstał w 1992 roku. Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi rządów i opinii
publicznej na znaczenie oraz konieczność
ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego,
a także podejmowanie działań na rzecz
jego popularyzacji i szerokiego udostępniania.
W 1997 roku na Międzynarodowej Liście UNESCO „Pamięć świata”

Dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk odbiera certyfikat wpisu Banderii Prutenorum Jana Długosza
na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
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nem krzyżackim – pod Grunwaldem
i Koronowem w 1410 roku oraz pod Nakłem w roku 1431. Jan Długosz opisał,
kto pod danym znakiem służył, podał
także wielkość chorągwi, które jako
trofeum wojenne wisiały w wawelskiej
katedrze. Rękopis podarował bibliotece
Akademii Krakowskiej, co potwierdził
własnoręcznym zapisem donacyjnym
na pierwszej karcie: Pro libraria universitatis studii Cracoviensis datum per
dominum Johannem Dlugosch. W bliżej
nieokreślonym czasie rękopis ten znalazł
się w zbiorach biblioteki krakowskiej
kapituły katedralnej. W 1940 roku władze Generalnej Guberni zarekwirowały
go i podarowały miastu Malbork. Po
wojnie rękopis Banderii Prutenorum
znalazł się w Londynie, gdzie w 1947
roku zabezpieczyła go polska służba

Miniatury z Banderii Prutenorum Jana Długosza

dyplomatyczna. Do roku 1963 rękopis
Jana Długosza był przechowywany
w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w Warszawie. Jednak w związku ze

zbliżającym się jubileuszem 600-lecia
fundacji Akademii Krakowskiej – zgodnie z wolą twórcy dokumentu – został
przekazany przez Naczelną Dyrekcję

Archiwów Państwowych do zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej.

Zdzisław Pietrzyk

dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Obiekty znajdujące się na Liście Krajowej UNESCO „Pamięć świata”
Konstytucja 3 maja 1791 (ustawa rządowa) – przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
Złoty kodeks gnieźnieński z 2. połowy XI wieku (Codex Aureus Gnesnensis) – przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
Kronika Galla Anonima z XII wieku – przechowywana w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 –
przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie
Banderia Prutenorum autorstwa Jana Długosza z 1448 roku
– przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej
Kazania świętokrzyskie z 2. połowy XIII wieku – przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Opis żup bocheńskich i wielickich z 1518 roku (Brevis
et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et

Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio) – przechowywany w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii
Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Białoruski Tristan z XVI–XVII wieku – przechowywany
w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu
Autograf Pana Tadeusza (1832–1834) Adama Mickiewicza – przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego (1863–1864) – przechowywane w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie
Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta
Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 17 stycznia
1917 – przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie
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KREATOR INNOWACYJNOŚCI
agiellońskie Centrum Innowacji to
jedyna taka inwestycja w Krakowie.
Budowa nowoczesnego kompleksu naukowo-biznesowego, ulokowanego na
Ruczaju przy ul. Bobrzyńskiego 14, została zakończona. – Park Life Science to
połączenie dwóch sfer: uczelni publicznej i biznesu. Tego typu przedsięwzięcia
niosą nie tylko wyzwania i ryzyko, ale
wymagają też zaangażowania. Ludziom,
którzy w tę pracę potrafią się zaangażować i doprowadzić do realizacji
idei w naszych warunkach, należą
się Oscary – podkreślił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak podczas
oficjalnego otwarcia Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI) Life Science
Park, które odbyło się
9 października br.
W uroczystości

wzięli udział, oprócz władz UJ, liczni
przedstawiciele społeczności akademickiej, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona
Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Jacek Guliński oraz przedstawiciele władz
miasta i województwa.
Zgromadzonych gości powitał Paweł
Błachno, prezes spółki Jagiellońskie
Centrum Innowacji (JCI). Wspominając
początki rozwoju inwestycji, stwierdził:
Porównywałem wówczas Kraków do
Doliny Krzemowej, głęboko wierząc, że
wykorzystując potencjał regionu i infrastrukturę Life Science Parku, wraz z jego
usługami, stworzymy w tym miejscu własną, polską dolinę Life Science. Dziś wiem,
że nam się udało. Obecnie Life Science
Park to nowoczesny kompleks z infrastrukturą i ofertą, która w środowisku life

Z okazji uroczystego otwarcia JCI przygotowano wyjątkową iluminację, podkreślającą nowoczesność budynków Life Science Parku
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science nie ma sobie równych nie tylko łana w 2004 roku. Właścicielem jest Uni- ramanowski oraz spektrometr masowy
w regionie, ale i całym kraju, a Kraków wersytet Jagielloński. Jak przypomniał, MALDI-TDF. – Chcemy na terenie Pari region małopolski nazywane są polską prezentując działalność spółki, prezes ku stworzyć Centrum Badań Klinicznych
doliną biotechnologiczną, z czego jestem Paweł Błachno, JCI działa na pograniczu oraz uruchomić linię farmaceutyczną do
bardzo dumny. Podsekretarz stanu Iwona nauki i biznesu, a od chwili powstania kon- produkcji małych partii leków. Umożliwi to
Wendel, gratulując zespołowi JCI zaanga- centruje się na branży life science. Spółka produkcję leków od fazy badań klinicznych
żowania oraz pomysłowości,
przypomniała, że małopolski
Park jest jedną z ważniejszych
inwestycji współfinansowanych z unijnych środków –
zostało tam zainwestowane
120 milionów złotych pochodzących z Programu Innowacyjna Gospodarka. – To dobrze
wydane pieniądze, ponieważ
jest to nie tylko miejsce, gdzie
zlokalizowane są laboratoria
i biura, ale prowadzona jest
też działalność dotycząca inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia, a także
działania związane z rozwojem
klastra instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw
z obszaru life science. Mariaż
nauki z gospodarką to najlepsza praktyka i taka droga jest
przed naszą nauką i naszymi
przedsiębiorcami. Jeżeli chcemy mówić o gospodarce opartej na wiedzy, o komercjalizacji
prac badawczo-rozwojowych, Moment uroczystego otwarcia JCI z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka,
byłego rektora UJ prof. Franciszka Ziejki oraz prezesa JCI Pawła Błachno
to musimy patrzeć, co się dzieje
w tym parku – podkreśliła Iwona Wendel. zarządza Life Science Parkiem, na który do wprowadzenia ich na rynek – dodał
Profesor Jacek Guliński zauważył, że suk- składa się kompleks trzech nowoczesnych Paweł Błachno. Obecnie na terenie Parku
ces, jakie odniosło JCI, jest wynikiem nie budynków o łącznej powierzchni 20 tysięcy Life Science funkcjonuje ponad 30 firm
tylko dobrego zarządzania, ale i „dobrego metrów kwadratowych, przeznaczonych zajmujących się różnorodnymi badaniami,
klimatu” na Uniwersytecie Jagiellońskim. pod wynajem laboratoriów i pomieszczeń w tym nad suplementami diety, lekami
Wystąpił również były rektor UJ prof. dla firm prowadzących badania w dzie- i urządzeniami medycznymi.
JCI to nie tylko budynki. To także
Franciszek Ziejka, który wspomniał czasy dzinie biotechnologii, farmacji, chemii,
początków inwestycji, a pracownikom JCI medycyny, biotechnologii, biomedycyny, jedyny w swoim rodzaju kreator innożyczył wynalazków na miarę Nagrody No- biologii, farmakologii, fizyki, nanotech- wacji wspierający przedsiębiorczych
bla. Nie zabrakło też wystąpienia marszałka nologii i ochrony środowiska. JCI posiada naukowców. W tym celu, po zakończeniu
województwa Marka Sowy, który wyraził także własne laboratoria badawcze wypo- budowy pierwszego budynku, powołano
przekonanie, że inwestycja stwarza dla sażone w spektrometr NMR, spektrometr fundusz zalążkowy JCI Venture, który
wspiera spółki w wielu aspektach: oprócz
naszego regionu wyjątkową
kapitału oferuje wsparcie brokerów
szansę na dalszy rozwój, szczetechnologii, pomoc w poszukiwaniu
gólnie w dziedzinie biotechklientów i sprzętu. Inicjuje też proces
nologii. Punktem kulminacyjpozyskiwania środków finansowych
nym uroczystości był moment
poprzez granty. Przykładem jest tusymbolicznego otwarcia JCI,
taj – jak podkreślił Paweł Błachno –
którego dokonali: rektor UJ
projekt realizowany wspólnie z Wydziaprof. Wojciech Nowak, były
łem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
rektor naszej Uczelni prof.
UJ mający na celu opracowanie jednego
Franciszek Ziejka i prezes JCI
z etapów produkcji szczepionki na czerPaweł Błachno.
niaka. JCI ułatwia także współpracę bizSpółka Jagiellońskie Cennesu z uczelniami, rozwijając i zlecając
trum Innowacji została powo-
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Uczestnicy uroczystości

usługi z zakresu badań kontraktowych,
załatwiając przy tym wszelkie formalności. W ramach funduszu powołano
16 spółek portfelowych typu start-up,
wśród nich są: firma Biomantis, która
przygotowuje opatrunki na trudno leczące
się rany, Egzotech – spółka opracowująca

roboty i egzoszkielety wykorzystywane w rehabilitacji, Selvita SA – spółka
biotechnologiczna opracowująca nowe
leki, oraz TOROQWAY, gdzie powstaje innowacyjny pojazd, poruszany siłą
mięśni rąk, znajdujący zastosowanie jako
urządzenie treningowo-rehabilitacyjne.

JCI to także edukacja. We współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ przygotowana została
oferta studiów podyplomowych biznes
w biotechnologii. Warto także wspomnieć,
że od 2014 roku Jagiellońskie Centrum
Innowacji uzyskało status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego (wraz
z WBBiB UJ), a pozyskane środki finansowe są przeznaczane na poprawienie
jakości i rozwój dydaktyki. W jednym
z budynków uruchomione zostało także
pionierskie Naukowe Przedszkole JCI.
Oficjalną część uroczystości zakończyła Loża Innowatorów – debata, w której
udział wzięli przedstawiciele kilku spółek
będących lokatorami Life Science Parku
oraz pomysłodawcy ze spółek funduszu
JCI Venture. Wszyscy obecni mieli także
niepowtarzalną okazję zwiedzić imponujące budynki Jagiellońskiego Centrum
Innowacji, a po zapadnięciu zmroku
podziwiać wyjątkową iluminację podkreślającą nowoczesność budynków Life
Science Parku.

Anna Wojnar

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową będzie rozwijać współpracę z firmą Motorola Solutions Systems Polska. Umowa w tej sprawie została podpisana
25 września 2014 przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz
członka zarządu Motorola Solutions Jacka Drabika. – Mam nadzieję, że umowa będzie efektywna i korzystna dla naszego Uniwersytetu. Mam tu na myśli zarówno naszą kadrę naukową, jak
i studentów – podkreślił, sygnując dokument, rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
W spotkaniu w gabinecie rektora UJ w Collegium Novum uczestniczyli także: dziekan Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta
Górska, kierownik Katedry UNESCO prof. Marcela Świątkowska,
asystent z Katedry UNESCO dr Anna Jankowska oraz specjalista
z Motorola Solutions Piotr Peszko.
Podpisana umowa dotyczy w szczególności prowadzenia przez
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz członek zarządu
specjalistów Motorola Solutions szkoleń dla naszych studentów
Motorola Solutions Jacek Drabik
z zakresu technical writing, czyli umiejętności tworzenia profesjonalnych tekstów technicznych, takich jak instrukcje i raporty. Zajęcia obejmują projektowanie tak zwanych dokumentów zorientowanych na użytkownika, polegają na analizie potrzeb, zbieraniu i przetwarzaniu informacji, opracowywaniu
i kontroli jakości dokumentu.
Jak można się było dowiedzieć podczas spotkania, wielu pracowników Motorola Solutions Systems Polska jest absolwentami naszej Katedry UNESCO oraz całego Wydziału Filologicznego UJ. – Absolwenci naszego Wydziału słyną z tego, że
łatwo przystosowują się do wymagań i reguł rynku pracy. Pracodawcy są z nich bardzo zadowoleni. Wiem od przedstawicieli Motorola Solutions, że nasi angliści świetnie sobie radzą ze specjalistycznym językiem. Cieszę się, że współpraca
Wydziału Filologicznego z biznesem tak dobrze się rozwija – mówiła prof. Elżbieta Górska. Podkreśliła również, że współpraca z Motorola Solutions jest dla Katedry ważna w wielu wymiarach – pozwala nie tylko tworzyć i rozwijać współpracę
między nauką i biznesem, ale także stwarza niepowtarzalną okazję studentom studiów tłumaczeniowych na zdobycie
niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy, który w ostatnich latach nie jest szczególnie
przyjazny
humanistom.
Współpraca z Motorolą to również możliwość dla studentów i absolwentów odbycia stażu w mięalma mater nr 169–170
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dzynarodowej korporacji, a nawet podjęcia pracy w prestiżowym koncernie.
AWoj
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UMOWA Z MOTOROLĄ

W OCZEKIWANIU
NA PIERWSZE ŚWIATŁO SYNCHROTRONU SOLARIS
Z

Cel jest już blisko
– Po wielu skomplikowanych przetargach dla poszczególnych podzespołów
urządzenia, a także po odebraniu długo
oczekiwanego budynku najważniejsze
części synchrotronu są już w Krakowie.
W tunelu synchrotronu znajdują się już
wszystkie elektromagnesy, które są sercem
urządzenia, a osiem metrów pod ziemią
czeka już gotowy do pracy akcelerator
liniowy. Trwają dostawy komór próżniowych oraz podzespołów linii eksperymentalnych. Najtrudniejsza, ale zarazem
najciekawsza część projektu, czyli dalszy
etap prac instalacyjnych, integracja oraz
testy urządzenia, jest jeszcze przed nami –
podkreśla prof. Marek Stankiewicz,
dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
12 elektromagnesów, które tworzą synchrotron, wykonywanych jest w pionierskiej technologii opracowanej w ośrodku
synchrotronowym MAX IV Laboratory
działającym przy Uniwersytecie w Lund
w Szwecji. Technologia ta została udostępniona SOLARIS dzięki bezprecedensowej
współpracy pomiędzy ośrodkami. Inno-

Anna Wojnar

jednej strony otoczony zielenią,
z malowniczym widokiem na klasztor kamedułów na Bielanach, z drugiej
w sąsiedztwie uniwersyteckich budynków
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ oraz
firm z branży IT – powstał nowoczesny
budynek dla wyjątkowego urządzenia
badawczego: synchrotronu. Po wielu
latach starań środowiska akademickiego
synchrotron nareszcie będzie w Polsce.
Co ważniejsze, powstaje w Krakowie
przy Uniwersytecie Jagiellońskim, ale
z przeznaczeniem dla całej społeczności
naukowej. – To ogromny prestiż i radość
budować tak zaawansowaną infrastrukturę badawczą, która będzie służyć polskiej
nauce – mówi prorektor UJ prof. Stanisław
Kistryn.

Wizyta delegacji ze szwedzkiego regionu Uppsala w budynku krakowskiego synchrotronu

wacyjność konstrukcji magnesów polega
na zintegrowaniu tradycyjnej sekwencji
25 pojedynczych elektromagnesów w jednym bloku żelaza.
Innowacyjne rozwiązanie
Takie rewolucyjne, niezwykle wymagające technologicznie rozwiązanie
zdecydowanie poprawia dokładność
i stabilność konstrukcji, pozwalając na
istotną poprawę natężenia i kolimacji
emitowanego promieniowania przy
jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów
całego urządzenia, co redukuje znacznie
koszty budowy i użytkowania. Chociaż
pomysł jest szwedzki, to prawdopodobnie będziemy pierwszym ośrodkiem na
świecie, który go przetestuje.
Technologia ta została opisana,
między innymi, w „Nature”, jednym
z najbardziej prestiżowych periodyków
naukowych. W uznaniu zalet tej techno-

logii centrum badań synchrotronowych
APS w USA wstrzymało w 2013 roku
modernizację swojego synchrotronu,
aby zastosować technologię taką jak
w SOLARIS.
Obecnie budowane są dwie linie
badawcze: linia PEEM/XAS, wyposażona w mikroskop PEEM pozwalający
na obrazowanie właściwości topograficznych, chemicznych, elektronowych
i strukturalnych, oraz linia UARPES
przeznaczona do badań kątowej emisji
elektronów. Pierwsza linia pozwoli na
badania, między innymi, w dziedzinie
biologii, geologii, fizykochemii materiałów, nanomagnetyzmu czy reakcji
powierzchniowych, druga umożliwi
badania w dziedzinie fizyki nadprzewodników i półprzewodników, nowych
materiałów elektronicznych, materiałów
niskowymiarowych oraz badania nanostruktur. Więcej informacji dostępne jest
na stronie www.synchrotron.uj.edu.pl
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Przyszłość SOLARIS
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Aby w pełni wykorzystać możliwości
badawcze synchrotronu, konieczna jest
budowa następnych linii badawczych.
W fazie koncepcyjnej jest już kilkanaście
takich projektów, przygotowanych przez

grupy badawcze z całej Polski, obecnie
ich realizacja jest jednak związana z pozyskaniem funduszy.
Kolejnym przyszłościowym krokiem
będzie rozbudowa akceleratora liniowego,
aby osiągnąć możliwość napełnienia synchrotronu elektronami o końcowej energii

1,5 GeV (obecnie maksymalna energia,
jaką można uzyskać, to 600 MeV). Pozwoli to na pracę synchrotronu bez przerwy
przez 24 godziny na dobę.
Polski świat nauki już dziś z niecierpliwością oczekuje na pierwsze światło
synchrotronu SOLARIS, które będzie
można wykorzystać do badań. Jeżeli na
etapie testów wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze eksperymenty będą
możliwe już w 2015 roku.
– Wzbudzamy ciekawość nie tylko
świata naukowego, ale także mieszkańców
Krakowa. Aby chociaż częściowo wyjść
naprzeciw ich oczekiwaniom, w połowie
października zorganizowaliśmy Dni
Otwarte, podczas których frekwencja
przerosła nasze oczekiwania. Z powodów logistycznych nie mogliśmy przyjąć
wszystkich chętnych, dlatego jak tylko
etap instalacyjny zostanie zakończony,
będziemy organizować dla mieszkańców
kolejne podobne wydarzenia. Natomiast
już dzisiaj zapraszamy zainteresowane
grupy badawcze do tworzenia koncepcji
przyszłych badań na synchrotronie –
akcentuje prof. Marek Stankiewicz.

Emilia Król

specjalista ds. PR i komunikacji Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego Solaris

Wojewoda Uppsali Peter Egardt oraz dr Adriana Wawrzyniak podczas zwiedzania Solaris

W dniach 29–30 września na Uniwersytecie Jagiellońskim
gościła delegacja ze szwedzkiego regionu Uppsala w składzie: wojewoda Uppsali Peter Egardt, przedstawiciel Departamentu Unii Europejskiej szwedzkiego MSZ w randze ministra Jan Henrik Amberg, kierownik Zakładu Filologii Polskiej
na Uniwersytecie w Uppsali prof. Anna Packalen-Parkman
oraz dyrektor Wydziału Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Wojewódzkim w Uppsali Marcin Brożek.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Jagiellońskim Centrum Innowacji, następnie goście zwiedzili Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, gdzie towarzyszył im prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn oraz kierownik
techniczny projektu w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego prof. Carlo Bocchetta. O szczegółach
projektu budowy krakowskiego synchrotronu oraz o bliskiej
Wojewodę Uppsali Petera Egardta powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
współpracy SOLARIS ze Szwecją opowiedziała gościom
dr Adriana Wawrzyniak. Szwedzki ośrodek synchrotronowy Max-lab przy Uniwersytecie w Lund jest bowiem strategicznym partnerem dla krakowskiego SOLARIS.
Następnego dnia przedstawiciele szwedzkiej delegacji odwiedzili Zakład Filologii Szwedzkiej UJ, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi i studentami. Później wojewoda Uppsali Peter Egardt udał się na spotkanie z rektorem UJ
prof. Wojciechem Nowakiem w Collegium Novum.
Wr
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GOŚCIE ZE SZWEDZKIEGO REGIONU UPPSALA

O genomiCE, transkryptomiCE i proteomiCE
ecent Advances in OMICS Research
and Dissemination Conference of
the OMICRON Project to tytuł międzynarodowej konferencji, zorganizowanej
23–24 października 2014 w Auditorium
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Naukowcy z Polski, wielu krajów europejskich, Kanady i USA dyskutowali nad
zagadnieniami związanymi z genomiką,
transkryptomiką i proteomiką, a także ich
zastosowaniem w biologii i medycynie.
Dzięki tym technologiom możliwe jest
przeprowadzenie i integracja danych uzyskanych w eksperymentach na DNA, RNA
i białkach. Takie całościowe ujęcie umożliwia lepsze zrozumienie komórkowych
mechanizmów molekularnych w wielu
stanach fizjologicznych i patologicznych
(między innymi w onkologii i chorobach
metabolicznych).
Konferencja, którą otworzył kierownik
realizowanego na Wydziale Lekarskim
UJ CM projektu OMICRON prof. Maciej
Małecki, podzielona została na cztery
główne sesje tematyczne: genomikę, transkryptomikę, proteomikę i bioinformatykę.
W każdej części swoje wyniki prezentowali zarówno naukowcy o światowej
renomie, jak i młodzi badacze. Profesor
Pier Giorgio Righetti (Politecnico di Milano), jeden z największych światowych

Jerzy Sawicz

R

Od lewej: prof. Jacek Wiśniewski (Max-Planck-Institute for Biochemistry), prof. Andrew Paterson
(University of Toronto), dr Tiziana Sechi (Agris Sardegna, Italy), dr Paweł Wołkow (kierownik Ośrodka
Genomiki Medycznej – OMICRON), dr Mikael Kubista (TATAA Biocenter), dr Daniel McDonald
(University of Colorado, USA), dr David Wedge (Wellcome Trust Sanger Institution)

autorytetów w dziedzinie proteomiki,
poświęcił swój wykład omówieniu dwóch
największych osiągnięć w tym obszarze
nauki: wynalezienia Orbitrapu i analizy
głębokiego proteomu (Proteominer).
Profesor Jacek Wiśniewski (Max Planck
Institute of Biochemistry) przedstawił
nową metodę umożliwiającą ilościową
analizę białek. Profesor Andrew Paterson
(University of Toronto), współautor jednego z największych badań klinicznych do-

tyczących przebiegu i leczenia cukrzycy,
prezentował wyniki analizy transkryptomu
w kontekście diabetologicznym. Profesor
Daniel McDonald (University of Boulder)
jest współtwórcą największych badań
metagenomicznych na świecie (American
Gut Project) – i to o nich mówił podczas
konferencji. Profesor Holger Sultemann
(German Cancer Research Center) omówił
możliwości zastosowania najnowszych
narzędzi bioinformatycznych w badaniach
transkryptomu.
Podczas sesji posterowej zaprezentowano 45 plakatów z doniesieniami
o najnowszych wynikach naukowych.
Poruszono również problematykę kosztów
oraz zasobów niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych o wysokiej
przepustowości, co ułatwi młodym naukowcom aplikowanie o finansowanie
badań. Podkreślono także konieczność
ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami,
naukowcami oraz bioinformatykami.
Uczestnicy konferencji odwiedzili
również Ośrodek Genomiki Medycznej
OMICRON, który mieści się w budynku
Katedry Biochemii Lekarskiej przy ul.
Kopernika 7c w Krakowie.

Justyna Bednarz

Konferencja odbyła się w Auditorium Maximum

pracownik Sekcji Projektów Naukowych
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
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W RAMACH PROJEKTU OMICRON
Rozmowa z prof. Andersem Bergenfelzem
z Uniwersyteckiego Szpitala Skane w Lund w Szwecji
□ W dniach 15–17 września 2014 gościł Pan na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy to była Pana
pierwsza wizyta w Krakowie?
■ Druga. Pierwszy raz byłem w Krakowie w 2006
roku. Uczestniczyłem wówczas w 2nd Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons
(ESES). Kraków wywarł na mnie duże wrażenie,
z przyjemnością przyjechałem ponownie.
□ Co jest powodem Pana obecnej wizyty?
■ Do Krakowa zostałem zaproszony przez dr. hab.
Marcina Barczyńskiego w ramach programu wizyt
profesorskich prowadzonych w obrębie projektu
OMICRON „Stworzenie ośrodka zaawansowanych
technologii molekularnych o wysokiej wydajności
na Wydziale Lekarskim UJ CM”. 16 września 2014
wygłosiłem wykład Translational Cancer Genomics
Research; An Editor’s Perspective on How to Attract a Surgical Readership and Influence Clinical
Practice.

Wykład prof. Andersa Bergenfelza w ramach programu wizyt profesorskich
projektu OMICRON

□ Tytuł wykładu Pana Profesora nie jest przypadkowy, bo
jest Pan przecież jednym z edytorów czasopisma „The British
Journal of Surgery”. Czego dotyczył ten wykład?

■ Droga od badań podstawowych poprzez badania translacyjne
do praktyki klinicznej jest trudna, ale fascynująca. W swoim
wystąpieniu starałem się przedstawić młodym naukowcom zaangażowanym w badania genomiczne w onkologii nieco szerszy ich
horyzont i pokazać perspektywę ich wykorzystania w modelu
spersonalizowanej medycyny oraz to, jak zainteresować
wynikami swoich badań redakcje prestiżowych czasopism
medycznych.
□ Odwiedził Pan Centrum Genomiki Medycznej OMICRON?
■ Jak mógłbym nie skorzystać z takiej okazji? To bardzo
nowoczesny ośrodek, o dużym potencjale badawczym.
I mam tu na myśli nie tylko sprzęt, ale również prężny zespół
naukowców, którymi kieruje dr Paweł Wołkow.

Wizyta w Ośrodku Genomiki Medycznej OMICRON. Od lewej: prof. Anders Bergenfelz,
dr hab. Marcin Barczyński, dr Maciej Suski
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■ To było bardzo ważne spotkanie, które pozwoliło mi także
zapoznać się z historią najstarszej polskiej uczelni. Jednak
większą część naszej rozmowy zdominowały zagadnienia
medyczne. W dyskusji uczestniczyli również pracownicy
Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej – dr hab. Marcin

Fot. Jerzy Sawicz

□ Wiem, że spotkał się Pan także z rektorem UJ prof.
Wojciechem Nowakiem. O czym Panowie rozmawiali?

Anna Wojnar

Barczyński i dr hab. Aleksander Konturek. Omawialiśmy, między
innymi, naszą dotychczasową współpracę w ramach projektu
EUROCRINE oraz wytyczyliśmy dalsze jej kierunki, w szczególności w zakresie poprawy jakości leczenia chirurgicznego
w skali ogólnoeuropejskiej. Przedyskutowaliśmy też możliwość
rozwoju w przyszłości międzynarodowych sieci badawczych
i centrów doskonałości pozwalających na praktyczną realizację

Spotkanie z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem. Od prawej:
prof. Anders Bergenfelz, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
dr hab. Aleksander Konturek, dr hab. Marcin Barczyński

□ Czy miał Pan Profesor chwilę wytchnienia, aby zobaczyć
zabytki Starego Miasta?
■ Zwiedziłem Collegium Maius, Rynek, Sukiennice, kościół
Mariacki, byłem na Zamku Królewskim na Wawelu oraz odwiedziłem Kazimierz. Jestem bardzo zadowolony z tej wizyty.
□ Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wielu sukcesów!

Rozmawiał Marcin Barczyński

Jerzy Sawicz

adiunkt habilitowany w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM

Prof. Anders Bergenfelz (po lewej) z rąk dr hab. Marcina Barczyńskiego
odbiera Dyplom Uznania po wykładzie w ramach programu
wizyt profesorskich projektu OMICRON

dyrektywy unijnej z 2011 roku w zakresie transgranicznej opieki
dla pacjentów z chorobami rzadkimi.

■ Byłem w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM, rozmawiałem
z prof. Piotrem Richterem, a także odwiedziłem I Katedrę Chirurgii Ogólnej UJ CM, gdzie spotkałem się z jej kierownikiem prof.
Janem Kuligiem. Ostatnim punktem mojej wizyty w Krakowie
był udział w spotkaniu oddziału krakowskiego Towarzystwa
Chirurgów Polskich, podczas którego wygłosiłem wykład EUROCRINE – a Joint Endocrine Surgical Registry Across Many
European Countries: Lessons Learned So Far.

Anna Wojnar

□ Jakie inne uniwersyteckie jednostki odwiedził Pan w Krakowie?

Spotkanie prof. Andersa Bergenfelza (z prawej) z rektorem UJ
prof. Wojciechem Nowakiem

Profesor Anders Bergenfelz z Uniwersyteckiego Szpitala Skåne w Lund w Szwecji jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologicznej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej projektu OMICRON. Kieruje
międzynarodowym projektem EUROCRINE, współrealizowanym w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM, który ma na celu
optymalizację leczenia rzadkich guzów endokrynnych w oparciu o ogólnoeuropejską bazę danych. Jest również jednym
z edytorów czasopisma „British Journal of Surgery”, członkiem zarządu obecnej kadencji i prezesem elektem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (ESES), a także wieloletnim przewodniczącym Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej UEMS.
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IMMUNOHISTOCHEMIA
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Zaproszeni wykładowcy: od lewej: prof. Søren Nielsen, prof. Ben Davidson, prof. Ari Ristimäki,
dr Jan Kłos, prof. Mogens Vyberg

dotyczącego immunohistochemii, który odbył się w dniach 16–17 października 2014,
wybrano Kraków. Wykładowcami byli
pracownicy uniwersytetów w Oslo (prof.
Ben Davidson), Aalborgu (prof. Mogens
Vyberg i prof. Søren Nielsen), Helsinkach
(prof. Ari Ristimäki) i Stavanger (prof.
Jan Kłos). Prowadzący zajęcia są blisko
związani z organizacją NordiQC. Przedstawiono wykłady na temat, między innymi,
zastosowania immunohistochemii w patologii przewodu pokarmowego, patologii
ginekologicznej, diagnostyce chłoniaków
i nowotworów germinalnych. Szczególnie
ważne i pouczające były wykłady dotyczące
kontroli jakości i problemów z interpretacją
odczynów.
Za stronę naukową przedsięwzięcia
odpowiadał komitet organizacyjny, w któKonferencja odbyła się
w Auditorium Maximum

rym zasiadali prof. Jan Kłos, prof. Janusz
Ryś – kierownik Zakładu Patomorfologii
Nowotworów Instytutu Onkologii w Krakowie, oraz piszący te słowa. Organizacja
konferencji nie byłaby możliwa bez pomocy Sekcji Organizacji Konferencji UJ,
odpowiedzialnej za kwestie techniczne.
Kurs otrzymał wsparcie ze strony European Society of Pathology, które ufundowało
stypendia dla dziesięciu młodych uczestników, oraz posiadał akredytację European Accreditation Council for Continuing
Medical Education. Patronami przedsięwzięcia były też Polskie Towarzystwo
Patologów i Norweskie Towarzystwo
Patologów.
Spośród uczestników jedną trzecią stanowili Polacy, ale przyjechali goście z całej Europy, a także Indii, Egiptu i Kanady.
Wieczorem uczestnicy i wykładowcy mieli okazję wysłuchać koncertu – Wojciech
Kubica zagrał utwory Fryderyka Chopina.
Kraków, oczywiście, spodobał się naszym
gościom, wysoko też ocenili poziom
kursu. Planowane jest zorganizowanie
podobnego szkolenia w przyszłym roku.

Krzysztof Okoń

kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej
i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii UJ CM
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łównym zadaniem patologa jest stawianie rozpoznania na podstawie wyglądu mikroskopowego tkanki. W wypadku
wielu chorób, szczególnie nowotworowych,
takie rozpoznanie jest niezbędne do zaplanowania leczenia. Dla uzyskania wiarygodnego rozpoznania patomorfolog posługuje
się metodami pomocniczymi, z których
najważniejszą jest immunohistochemia.
W metodzie tej wykorzystuje się swoiste
przeciwciała do wykrywania rozmaitych
substancji w preparacie mikroskopowym.
Przeciwciała nie są, oczywiście, widoczne,
a do ich wykazania trzeba użyć tzw. systemu detekcji, który łączy się z fragmentem
stałym przeciwciała, a następnie generuje
na drodze enzymatycznej nierozpuszczalny
barwnik, który jest doskonale widoczny.
Warto wspomnieć, że pionierem badań
immunohistochemicznych w Polsce był
prof. Jerzy Stachura, w latach 1993–2006
kierownik Katedry Patomorfologii UJ CM.
Właściwe stosowanie, wykonywanie
i interpretacja odczynów immunohistochemicznych wymaga doświadczenia zarówno
ze strony personelu technicznego, jak
i lekarzy. Dla zapewnienia wiarygodności
konieczna jest optymalizacja i staranna
kontrola jakości, przy czym nie można
ograniczyć się do danych publikowanych
przez producentów, dlatego tworzone są
niezależne organizacje powołane do standaryzacji, kontroli jakości i prowadzenia
szkoleń. Patolodzy z Danii, Norwegii,
Szwecji i Finlandii rozpoczęli program
kontroli jakości w 1999 roku, a w 2003
stworzyli własną organizację: NordiQC. Od
kilku lat NordiQC organizuje szkolenia dla
techników histologicznych i konferencje
naukowe dla lekarzy. Na miejsce kursu

PERSONAE

Smak życia

Chociaż przez te wszystkie lata poszukiwań w archiwach i w pamięci ludzkiej teatrolog
prof. Jan Michalik posunął się do przodu, dotarł do nieznanych faktów z życiorysu osobistego
i artystycznego Tadeusza Pawlikowskiego, to nadal nie potrafi zrozumieć tego człowieka.
– I zbliżyć się do prawdy o nim – mówię.
– Ale do jakiej? Bo jest wiele prawd. Są prawdy bliskie mojej prawdzie, które inaczej odbieram niż prawdy mi dalsze – mówi profesor.

ZAWSZE TEATR
d czasu do czasu przez uchylone
okno dochodzą głośniejsze urywki
rozmów, ale wtapiają się zaraz w inne
dźwięki, tworząc specjalną muzykę miasta. Rozmawiamy w sali numer 49 przy ul.
Gołębiej 16, na pierwszym piętrze.
– Nie umiem i nie lubię mówić o sobie, co uważam za osobistą słabość. Mam
defekt pamięci. Nic mi w niej nie pozostaje. Nie mógłbym napisać wspomnień.
Przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem, co o mnie napisano w księdze
jubileuszowej ofiarowanej mi z okazji 70.
rocznicy urodzin. Zgadzam się z zamieszczonymi tam opiniami, ale sam bym nie
potrafił ich tak wyrazić – słyszę od historyka teatru prof. Jana Michalika.
– Ciekawa jestem, kiedy ostatnio był
Pan w teatrze? – pytam.
– Teraz chodzę do teatru rzadko. Z obowiązku i z ciekawości. Dla przyjemności

H. Kubiczek

O

Prof. Jan Michalik i jego portret – prezent z okazji 70. urodzin wręczony przez dziekana Wydziału
Polonistyki prof. Jacka Popiela

Elżbieta z Michejdów i Erwin Michalik; 2 sierpnia 1936

mniej. Za sprawą zmiany paradygmatów
kulturowych. Coś takiego się stało, że to
już nie jest mój świat.
– Mogę prosić o przykład?
– Po obejrzeniu w Narodowym
Starym Teatrze Orestei Ajschylosa przeczytałem w recenzji, że projekty kostiumów zostały przejęte z amerykańskiego
serialu, o którego istnieniu nie wiem, bo
go nie oglądam. Wprowadzone zostały
elementy gry komputerowej, też mi nieznanej. Kiedy na scenie aktor śpiewał
i „tańczył”, widz powinien to odebrać
jako pastisz wokalisty muzyki pop Robbiego Williamsa.
– Pan tak tego nie odebrał?
– Nie widziałem żadnego z polskich
seriali, to czemu miałbym oglądać serial
amerykański? Gry komputerowe nie są
tym rodzajem rozrywki, który by mnie
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Jan Michalik w wieku około roku

zainteresował. Muzyka pop jest mi obca.
I w ten oto sposób rozchodzą się nasze
drogi. Nie potrafię zrozumieć przesłania,
jakie do mnie kieruje reżyser Orestei.
Patrząc szerzej – nie rozumiem zadufania
ludzi tworzących obecnie teatr, którzy
uważają, że ich własna prawda pasuje do
każdego czasu. Obojętne, czy to jest Czechow, czy Ajschylos. Teatr, ich zdaniem,
jest interesujący dopiero wówczas, kiedy
widzowie oglądają na scenie bohaterów
podobnych do osobowości kreowanych
przez współczesną kulturę.
– To jest charakterystyczne podejście
reżyserów i aktorów na dziś, na teraz?
– Zapewne historia się powtarza. Oglądając Oresteję oraz inne spektakle, zrozumiałem, że przy końcu XIX wieku, kiedy
pojawiła się dramaturgia naturalistyczna,
dla części mieszczaństwa była ona nie do
przyjęcia. Bo to nie był świat, który tych
ludzi interesował.
– A Pan co chce widzieć w teatrze?
– Oglądając Czechowa, Fredrę, Sofoklesa – chcę zobaczyć w teatrze tamtych
ludzi, dowiedzieć się, jak oni swój świat
przeżywali, jak się zachowywali, a wcale
nie chcę w tamtych ludziach widzieć
współczesnego człowieka, bardzo specyficznie pojmowanego.
W Bielsku, w Dziedzicach, w Górce,
w Trzebini
Każdy ludzki los może stanowić kanwę
powieści albo sztuki teatralnej. Są sploty
zdarzeń niemożliwych do przewidzenia.
Są zwroty akcji, wszystko! Kiedy w 1938
roku Elżbiecie z Michejdów i Erwinowi
Michalikom urodziło się ich pierwsze
dziecko, syn, ze szpitala w Bielsku wró-
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cili z nim do odległych o 12 kilometrów
Dziedzic, gdzie ojciec
Erwina pracował jako
kolejarz. Na tamte
czasy była to pewna
i nieźle płatna praca.
Dobre perspektywy
zawodowe mieli także
Elżbieta i Erwin. Oboje zatrudnieni w miejscowej walcowni metali. Ona po maturze
pracowała jako urzędniczka, on był absolwentem inżynierskiej
Szkoły Mechaniczno-Technicznej Hipolita
Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kto
mógł przypuszczać, że w rok później wybuchnie wojna, która wywróci ich plany na
życie. Więcej, że znajdą się na krawędzi
życia i śmierci, która niemal codziennie
z brutalną siłą zabiera kogoś z otoczenia.
Już na początku wojny Erwin Michalik, jako polski inteligent, a także
aktywny członek związku rezerwistów
(miał stopień wojskowy), został przez
Niemców uwięziony, a następnie osadzony
w Oświęcimiu. Stało się to jesienią 1939
roku. Jeszcze obóz powstawał. Robotnicy
z zewnątrz oraz więźniowie dopiero musieli tu zbudować krematorium i ojciec
prof. Michalika je budował.
Po uwięzieniu męża Elżbieta Michalikowa spakowała najpotrzebniejsze rzeczy
i wyjechała z półtorarocznym Jankiem do
swoich rodziców, do Górki koło Trzebini.
Tam jej ojciec pracował w miejscowej
cementowni jako kasjer. Natomiast ona,
znająca bardzo dobrze język niemiecki,
szybko znalazła pracę w Katowicach.
Jako sekretarka w firmie zarządzanej
przez Niemca. Nazywał się Braun i był
przeciwnikiem Hitlera.
– Ojciec siedział w obozie, w Oświęcimiu, a mama chodziła, gdzie mogła,
i zabiegała, aby go zwolniono. Do swojego
szefa też chodziła i prosiła o pomoc. Czy
to on zainterweniował skutecznie i ojca
po roku oraz paru miesiącach zwolniono
z obozu? Tego nie wiem. U nas w domu nigdy się na ten temat nie mówiło, po prostu
nic nie było wiadomo. Kiedy ojciec wrócił
z obozu, znalazł pracę w rafinerii nafty
w Trzebini. Po zakończeniu wojny przeprowadziliśmy się tam – mówi profesor.
– Pana ojciec miał niski numer obozowy: 1244. Proszę wstukać jego imię,

nazwisko oraz numer obozowy do przeglądarki internetowej, a znajdzie Pan
relację na temat karnego apelu w obozie,
jaki rozpoczął się 6 lipca 1940 o godzinie
18. Ponad 1500 więźniów stało boso, bez
bielizny, tylko w pasiakach, przez całą
noc i dzień następny. Wśród nich chorzy, których wyciągnięto z obozowego
szpitala. Wiatr wiejący od Soły ziębił
ich niemiłosiernie. Musieli trzymać ręce
złożone na karku. Stać na baczność albo
kucać w przysiadzie. Nieruchomo. Co
słabsi mdleli. Esesmani urozmaicali sobie czas, bijąc ich kijami, gdzie popadło.
Tak mieli stać do skutku, aż wyjaśni się
sprawa ucieczki więźnia, 18-letniego
Tadeusza Wiejowskiego. O godzinie 22
miało się zacząć przesłuchanie każdego,
kto miał kontakt z tym Wiejowskim.
Padło pytanie, czy któryś z więźniów
zna niemiecką stenografię. Pana ojciec,
po konsultacji z kolegami stojącymi
obok, zgłosił się, że zna. Argument ze
strony współwięźniów był taki, że może
stenografowanie zeznań przyspieszy koniec karnego apelu. Przesłuchania, które
odbywały się w bloku numer 1, zakoń-

W pierwszej klasie liceum; 1952

czyły się po godzinie 3 w nocy i ojciec
wrócił do szeregu. Tu się dowiedział, że
już od północy zaczęło się odliczanie do
15. Ten piętnasty szedł na rozwałkę... –
opowiadam, co zapamiętałam z zeznań
znajdujących się obecnie w IPN, a złożonych przez Erwina Michalika oraz
innych więźniów obozu przed Komisją

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
– Jeden jedyny raz usłyszeliśmy od
ojca obozowe wspomnienie. Powiedział
nam, że w czasie świąt Bożego Narodzenia
jakiś Niemiec zagrał kolędę na skrzypcach.
Ani słowa ponadto – mówi prof. Michalik.
Z willi dyrektora do mieszkania
przy ulicy Dietla w Krakowie
Po wyzwoleniu, 16 stycznia 1945,
pracownicy rafinerii w Trzebini w czasie
burzliwego zebrania dokonali wyboru dyrektora. Został nim Erwin Michalik. Wtedy
to rodzina Michalików wprowadziła się do
dyrektorskiej willi.
– Coś Pan z tego czasu zapamiętał? –
pytam.
– Tak. Kolegę, Wilhelma Dichtera –
mówi profesor.
Wilhelm, starszy o trzy lata od Janka
Michalika, też zamieszkał w tej dyrektorskiej willi. Pewnie się razem bawili.
Urodził się przed wojną w Borysławiu,
który był wtedy stolicą polskiego zagłębia
naftowego. Ale nią być przestał. Na mocy
porozumień z Jałty został oderwany od
Polski i włączony do radzieckiej Ukrainy.
O tym, jak Wilhelm, żydowskie dziecko,
uniknął śmierci, pewnie ze sobą nie rozmawiali. Przyjechał do Trzebini z matką.
Jego ojciec wojny nie przeżył.
– Ten Dichter po latach, mieszkając
w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechał z rodziną w 1968 roku, napisał
trzy książki. W jednej z nich wspomina
okupacyjny koszmar widziany oczami
dziecka – mówi profesor.
– Czytałam dwie z nich. Polszczyzna
Wilhelma Dichtera, z zawodu informatyka,
zanurzonego na co dzień w języku angielskim, jest najwyższej próby – mówię, bo
mi prof. Michalik przypomniał i Konia
Pana Boga, i Lekcję bezbożników.
W Trzebini rodzina Michalików
pozostała do 1950 roku. Wtedy przeprowadzili się do Krakowa, gdzie ojciec miał budować Nową Hutę; potem
zaczął pracować w Biprostalu. Rodzina
zamieszkała przy ul. Dietla w domu
zamieszkanym wyłącznie przez pracowników huty, w dużym, 114-metrowym
mieszkaniu. Było ich już pięcioro: rodzice, Janek i jego dwie młodsze siostry.
Ojca w domu często nie było. Prócz
pracy zawodowej miał swoją pasję – kajakarstwo. Działał w zarządzie Polskiego
Związku Kajakowego, sędziował na

zawodach. Był też tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego.
– Niestety, nadeszły lata trudne.
On chorował i dosyć szybko poszedł
na rentę. Miewał okresy depresji
i wzmożonej aktywności. Odezwały
się przeżycia obozowe. Pomagał mu
bardzo dr Stanisław Kłodziński, były
więzień Oświęcimia. Ten sam, który
jako jeden z pierwszych psychiatrów
opisał nową jednostkę chorobową: syndrom obozu koncentracyjnego – mówi
prof. Michalik.
– A co z mamą? – pytam.
Otóż mama pracowała jako urzędniczka w Trzebini w TPD (a w Krakowie w kombinacie). Zapewne dlatego
syn poszedł do TPD-owskiej szkoły
podstawowej przy ul. Westerplatte.
– Ma Pan może kolegów, z którymi
Pan do tej szkoły chodził? – pytam.
– Nie – słyszę. – W dodatku nic
takiego specjalnego z tej szkoły nie
zapamiętałem. Wspomnienia pozostały
dopiero ze szkoły średniej – III Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Miałem tam dwóch dobrych kolegów, jeszcze z podstawówki. O jednym
wiedziałem, że jest Żydem. To był Karol
Freidenfeld. Jego ojciec pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa. Jako urzędnik, a nie
funkcjonariusz. O tym, że mój drugi dobry
kolega, Stefan Wieliński, też jest Żydem,
nie wiedziałem. Jeździliśmy na rowerach.
Chodziliśmy na wycieczki. Czasami do
teatru, przeważnie wówczas, kiedy ojciec
Karola dostał w swoim miejscu pracy
darmowe bilety. Raz poszliśmy na sztukę,
która z jakichś powodów nie podobała się
naszej wychowawczyni. Zapytała mnie
surowo:
– Skąd mieliście bilety?
– Z UB – odpowiedziałem i było po
rozmowie.
– Czy z Karolem i Stefanem nadal się
spotykacie? – pytam.
Profesor zaprzecza.
– W 1958 roku obaj wyemigrowali z rodzinami do Izraela. Wyjazdem Stefana byłem
zaskoczony (w Izraelu został dyrektorem
administracyjnym politechniki w Hajfie, do
Krakowa przyjechał raz). Karol wyjechał
z wielkimi oporami, pod presją rodziny;
zaczął studia w Warszawie, chciał zostać.
A potem, już w wolnej Polsce, przyjeżdżał
do Krakowa, zwłaszcza na Festiwale Kultury
Żydowskiej, i wtedy się spotykaliśmy. Od
dwóch, trzech lat nie przyjeżdża, nie wiem,
co z nim. Może nie żyje?

Na podwórzu III Liceum z klasowym kolegą
Ryszardem Sową; 1956

Marian Deszcz i Franek Barfuss
Pierwsze nazwisko, Marian Deszcz,
nosił romanista i polonista, profesor z III
Liceum Ogólnokształcącego. To on jako
jeden z pierwszych dostrzegł w swoim
uczniu Janku Michaliku polonistyczną
pasję, a może więcej? Może także dociekliwość, głód wiedzy oraz umiejętność
jej poszukiwania? Najprościej byłoby go
o to zapytać, gdyby jeszcze żył. Pożyczał
swojemu uczniowi książki (mieszkał
niedaleko, przy ul. Dietla 11). Potem,
w klasie maturalnej, doradzał polonistykę
na Uniwersytecie.
Franek Barfuss to 15 lat starszy daleki
krewny. W okresie, kiedy władzę nad
mieszkaniami kwaterunkowymi sprawowały dzielnicowe wydziały spraw lokalowych Franek, jako student muzykologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, szczęśliwie
dostał przydział na jeden pokój w mieszkaniu przy ul. Dietla. Często zabierał Janka
Michalika na koncerty i spotkania. To on
w okresie, kiedy należało dokonać wyboru
dalszej drogi, podpowiedział maturzyście
Michalikowi: dobra byłaby dla ciebie
polonistyka!
– Miał rację? – pytam bez przekonania,
bo co to za pytanie, jeśli zna się odpowiedź. – A jak na wybór kierunku studiów
zareagowali rodzice? Może zapytali syna:
– Polonistyka – piękna sprawa, ale z czego
ty w przyszłości utrzymasz rodzinę?
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tembr głosu, a potem dopiero dziewczyna
z pięknym uśmiechem i ładnymi włosami.
Krysia Szubarga. Rodem spod Tarnopola.
Lata okupacji przeżyła w Jaśle, w Krakowie znalazła się w roku 1946. Piękne
włosy, teraz już siwe, ma do dzisiaj.
– A gdzie poszliście na pierwszą
randkę?
– Nie pamiętam. Możliwe, że do teatru.
Mistrzowie

Koniec lat 50.

– Rodzice nic mi nie radzili ani nie
odradzali – pada odpowiedź.
Ksywa: „Neospazmina”
Pytam: – Zaczynał Pan studia w 1956
roku, tak znaczącym: najpierw w czerwcu
spływa krwią Poznań, potem mamy polski
Październik i Gomułkę u władzy, potem dramat Budapesztu. Na uczelniach powstawały
studenckie komitety, współpracowały z robotnikami w Hucie. Pan też się angażował?
– Pamiętam, że chodziłem z jakimiś
ulotkami, ale nie wiem, jakimi... Chyba dostałem od kolegi i chciałem mu pomóc. Na
żadnym z wieców studentów w Rotundzie
nie byłem. Może dlatego, że w moim domu
rodzinnym polityka nie istniała.
– To z innej beczki. Studenckie bale
w starym i nowym Żaczku do białego
świtu... Chodził Pan? Jeździł na studenckie
rajdy i wieczorami przy ognisku intonował
kolejne zwrotki pieśni Chachary?
– Nie lubię tłumów. Wśród kolegów
i koleżanek miałem ksywę „Neospazmina”. To dlatego, że uspokajałem zdenerwowane dziewczyny przed egzaminami.
Pamiętam, że angażowałem się w prace
Koła Naukowego Polonistów. W mniejszych gronach jeździliśmy na wycieczki –
do Zabierzowa, do Krzeszowic, Niepołomic. Gromadą chodziliśmy do teatrów.
– To gdzie Pan poznał żonę?
– Kiedyś przy ul. Gołębiej 20, na
korytarzu, zwrócił moją uwagę najpierw
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To są nazwiska! Satysfakcja dla tych,
którzy mogli ich słuchać. Stanisław Pigoń,
Kazimierz Wyka, Zenon Klemensiewicz,
Maria Dłuska, Henryk Markiewicz, Tadeusz Ulewicz.
– Który z nich wykładał tak, że na sali
było słychać bzyczenie muchy? – pytam.
– Profesor Wyka mówił o romantyzmie,
o literaturze Młodej Polski, jeden z jego
wykładów nosił tytuł Słowacki i Matejko.
Słuchanie go było przyjemnością. Miałem
z nim kontakt także w Kole Naukowym
Polonistów – odpowiada profesor.
– A praca magisterska u kogo? – pytam.
– U docenta habilitowanego Józefa
Spytkowskiego. Jej tytuł: Bolesław Czerwieński a teatr. Dramat Czerwieńskiego
Niewolnik jest dostępny tylko w rękopisie,
przechowywanym w bibliotece Teatru im.
Słowackiego. Zachował się jeden egzemplarz. Chodziłem tam przepisywać ręcznie
tego Niewolnika. To były lata 1959–1960.
Docent Spytkowski, jak go zapamiętałem,

był człowiekiem zamkniętym, poważnym.
Po latach dowiedziałem się od prof. Ulewicza, że był związany z mikołajczykowskim PSL, z powodu jego publicystyki
prześladowało go UB.
A teraz, wspominając moich nauczycieli, opowiem Pani anegdotkę o prof.
Ulewiczu.
– Otóż jesteśmy na posiedzeniu redakcji „Ruchu Literackiego”, redaktor
naczelny referuje teksty, jakie wpłynęły,
i ich tematy. Siedzący obok mnie profesor
Ulewicz szepcze:
– Same kobiety, Panie kolego, żadnego
człowieka!
Godziny zlecone
Biblioteka Jagiellońska w życiu prof.
Michalika odegrała ważną rolę. Jak się
przygotowywał do egzaminów, to w „Jagiellonce”. Tutaj pisał pracę magisterską,
doktorską, po części habilitacyjną. W tym
szacownym gmachu zawiązywały się jego
przyjaźnie na całe życie (jak z Franciszkiem Ziejką, z którym do dzisiaj często tu
„przemieszkują”). Kiedy był studentem
V roku i zaczynał poważnie myśleć o zatrudnieniu, zagadnął go w „Jagiellonce”
Janek Prokop:
– Mam godziny zlecone w Pracowni
Bibliografii Polskiej XIX Wieku, u Karola
Estreichera. Dostałem teraz etat w Instytucie Badań Literackich PAN. Może by cię te
godziny zlecone interesowały? – zapytał.

Ślub z Krystyną Szubargą; 2 lipca 1966

I tak Jan Michalik znalazł pierwszą
pracę. Bardzo mu odpowiadała, bo w 1962
roku rozpoczął staż asystencki, potem
studia doktoranckie w Katedrze Historii
Literatury Polskiej UJ. Jedno z drugim
dało się pogodzić. Jednak kiedy w 1966
roku, 2 lipca, wziął ślub, a w 1968 roku
pod kierunkiem prof. Henryka Markiewicza obronił pracę doktorską (Recepcja
twórczości Henryka Ibsena przez polską
krytykę literacką i teatralną do 1906 roku),
te godziny zlecone to już było w wymiarze
materialnym o wiele za mało. Ale wtedy
(w 1967 roku) szczęśliwie powstawała
krakowska filia warszawskiego Ośrodka
Dokumentacji i Informacji Naukowej
PAN. Szefową była Zofia Skwarnicka.
– Do 1969 roku, kiedy dostałem etat
w Zakładzie Historii Literatury XIX i XX
Wieku Instytutu Filologii Polskiej UJ,
byłem jej jedynym pracownikiem – mówi
profesor.
I tym zamyka opowieść o początkach
pracy zawodowej.
U świętego Szczepana,
przy placu Axentowicza
Wracam do wydarzenia, które miało
miejsce 2 lipca 1966. Do ceremonii ślubnej
w kościele parafialnym panny młodej pod
wezwaniem św. Szczepana, przy pl. Axentowicza. Krystyna Michalikowa z domu
Szubarga poszła do ołtarza w białej sukni,
tradycyjnie.
– Gdzie pojechaliście w podróż poślubną? – pytam.
Okazuje się, że państwo młodzi w podróż poślubną pojechali na obóz harcerski,
w okolice Szczecinka, gdzie pracowali
jako opiekunowie młodzieży z Technikum
Łączności (notabene w tej szkole Krystyna
Michalikowa uczyła przez całe swoje zawodowe życie). Dopiero jak z tego obozu
wrócili, wybrali się razem w Bieszczady,
w okolice Soliny.
W następnych latach bieszczadzkie
szlaki zamienili na spływy kajakowe.
Zebrała się doborowa grupa: Ziejkowie,
Bujniccy, Kulawikowie, Orzechowscy.
Pływali Czarną Hańczą, Blizną przez
Puszczę Augustowską na jezioro Blizno,
stamtąd przeprawiali się na Wigry, czyli
najpiękniejsze z naszych jezior; namioty
rozbijali na wyspie Kamień. Gdy z upływem lat zaczęły się rodzić dzieci, ustały
kajakowe włóczęgi. Natomiast przez
długie lata kontynuowano trwające od studiów partyjki brydża. Kulawikowie, Ziej-

kowie i oni: Krystyna i Jan Michalikowie.
Aż odeszła żona prof. Franciszka Ziejki...
– Z inną parą przyjaciół od blisko 50
lat, grając w brydża, ale nigdy na pieniądze!, spędzamy Sylwestra – słyszę.
Jerzy Got. Ktoś naprawdę ważny
Jerzy Got, urodzony w Krakowie
w 1923 roku, zaczynał od studiów
w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Ale
się zorientował, że nie jest to jego droga.
W Krakowie podejmował się różnych
prac zarobkowych, a eksternistycznie
studiował polonistykę na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na
początku lat 60. uzyskał tam magisterium,
trzy lata później doktorat. W obu przypadkach tematem rozpraw był teatr krakowski
czasów Stanisława Koźmiana. Równolegle
współpracował z Instytutem Sztuki PAN
w Warszawie, współorganizował oddział
teatralny Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa. Z inicjatywy prof. Henryka Markiewicza od 1967 roku prowadził zajęcia
teatrologiczne na krakowskiej polonistyce.
W 1971 roku habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dorobku
i książki o Wojciechu Bogusławskim oraz
teatrze lwowskim lat 1789–1799. W przypadku tego uczonego posiadane tytuły naukowe nie miały decydującej mocy. Istotny
był – poparty szeroką wiedzą – ogromny
autorytet.
– Gdyby nie Got, to kto wie, czy
w ogóle by powstał Zakład Teatru (w 1997
roku przemianowany na Katedrę Teatru
i Dramatu). Chyba nie – uważa prof. Mi-

Biwak na Wigrach; 1970

chalik, którego, gdy trwały boje o to, aby
teatrologia zaistniała w Instytucie Filologii
Polskiej UJ, nie było przy tym. W latach
1971–1974 pracował jako lektor języka
polskiego na Uniwersytecie Marcina Lutra
w Halle, a w czasie wolnym kompletował
materiały do rozprawy habilitacyjnej
o młodopolskim dramatopisarzu Janie
Auguście Kisielewskim.
– I właśnie wtedy napisał do mnie, do
Halle, Emil Orzechowski. Organizują się
studia teatrologiczne, powstaje odrębny
Zakład Teatru – czy byłbym zainteresowany? Odpisałem: Chętnie! Ale po

Krakowska rodzina w komplecie: Krystyna, Jan, Agnieszka, rodzice – Erwin i Elżbieta; 1 maja 1987
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Jerzy Got, Zbigniew Raszewski, Emil Orzechowski, Jan Michalik; kwiecień 1988

powrocie do Krakowa zacząłem wątpić.
Może jednak nie? Mam sześć tekstów na
temat Kisielewskiego, to już coś jest; po
co zaczynać od początku. Poszedłem do
Jerzego Gota, do domu. Mieszkał przy
ul. Basztowej, wysoko, aż na samym
szczycie w budynku, gdzie na parterze
jest biuro LOT-u. Mówię do niego: Bardzo
przepraszam, ale się wycofuję! A on na
to: Co pan będzie dalej robił jako ten polonista? Napisze pan 101. książkę o Panu
Tadeuszu? A tu jest tyle nowych rzeczy do
zrobienia! I mnie przekonał – wspomina
profesor o decyzji, która odmieniła jego
naukową drogę.
Studia teatrologiczne zostały utworzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974
roku. Jerzy Got w 1978 roku zamieszkał
w Wiedniu. Tam współpracował z Austriacką Akademią Nauk i nadal zajmował
się teatrami galicyjskimi.
Po jego wyjeździe z Krakowa kierownikiem Zakładu Teatru (później Katedry)
został na kilka miesięcy Jan Michalik. Potem na trzy lata stery przejął od niego prof.
Jan Błoński. Oddał je Janowi Michalikowi
w 1981 roku. Na prawie sześć lat. Potem Michalik na parę lat wyjechał do Monachium,
na Uniwersytet Ludwika Maksymiliana.
Kiedy stamtąd wrócił, znowu objął stanowisko kierownika Zakładu, a następnie Katedry
Teatru i Dramatu. Tym razem na prawie
dwadzieścia lat, aż do emerytury.
Nie Kisielewski. Pawlikowski!
W 1971 roku ukazała się książka Adama Grzymały-Siedleckiego Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy (jej autor
już wtedy nie żył). Recenzję z tej książki
napisał do „Pamiętnika Teatralnego” Jan
Michalik. Nie przypuszczał, że oto rozpoczyna się jego wielka przygoda naukowa,
która nadal trwa i jej końca nie widać.
Tym dyrektorem i reżyserem teatrów
w Krakowie oraz we Lwowie zainte-
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resował się jeszcze podczas studiów.
Otaczała go legenda człowieka i artysty
niezwykłego, starannie wykształconego
w Niemczech, w młodości stykającego
się z nowatorskimi europejskimi osobowościami i scenami teatralnymi. Jan
Michalik podczas pobytu w Halle/Saale
zgromadził dokumentację dowodzącą,
że tylko nieznaczna część od kilkudziesięciu lat powszechnie znanej biografii
Pawlikowskiego odpowiada prawdzie. Tę
przedstawił obszernie wraz z argumentami
w 1975 roku. Co nie zmienia istoty rzeczy. Tadeusz Pawlikowski rzeczywiście
wprowadził teatr polski na XX-wieczne
tory rozwoju. Współczesnym imponował
umiejętnością współpracy z dramatopisarzami polskimi. Aktorom odkrywał
niedostrzegane wcześniej obszary
ich talentów, które efektywnie wykorzystywał i rozwijał. Nikt nie
dorównywał mu w kunszcie reżyserii. Cieszy się opinią reformatora
polskiej sztuki teatralnej. Dla ludzi
teatru był autorytetem jeszcze do
połowy XX wieku.
– Niedawno napisałem drugą
wersję młodości Tadeusza Pawlikowskiego. Inną od poprzedniej,
bo stworzoną z punktu widzenia
jego rodziców. Ale nie powiem,
że znalazłem odpowiedzi na intrygujące mnie pytania o tajemnicę
konstrukcji natury tej osoby. Może
gdybym przeczytał siedem książek
o nerwicach oraz psychozach, to
bym znalazł klucz do tego człowieka? Nadal nie wiem, w jaki sposób
i kiedy młodzieniec posiadł wiedzę
i umiejętności, które zdecydowały
o jego dokonaniach, skoro z wykształcenia był muzykiem, a w teatrze zaczynał od funkcji dyrygenta
orkiestry – mówi profesor.
I zaraz dodaje: – Mam w sobie
nieufność do powszechnie przyję-

tych poglądów, dlatego szukam ich przesłanek, podstaw.
– I znalazł je Pan?
– W połowie lat 70. tamtego stulecia
w archiwum artystycznym i bibliotece
Teatru im. Juliusza Słowackiego poznałem Jadwigę Woycicką, synową Tadeusza
Pawlikowskiego. Jego naturalny syn,
Alfred Woycicki – teatrolog, publicysta,
badacz dziejów teatru, już wtedy nie żył.
Dzięki pani Jadwidze dotarłem do wielu
dokumentów, a nawet przedmiotów osobistego użytku (zobaczyłem biurko Pawlikowskiego z dziesięcioma szufladami,
przy którym pracował). Pokazała je także
Emilowi Orzechowskiemu. Udostępniła
nam obu 230 listów dyrektora do przyjaciółki i kochanki, aktorki Konstancji
Bednarzewskiej, które wydaliśmy w 1981
roku. W 2011 roku do Biblioteki Jagiellońskiej trafiły listy rodziców Tadeusza Pawlikowskiego. Lektura tych listów przynosi
wiele istotnych informacji korygujących
utarte opinie.
– Na przykład?
– W 1893 roku Pawlikowski został
dyrektorem Teatru Miejskiego w Krakowie, między innymi dlatego, że miał być
bogaty. Jest list matki, Heleny z Dzieduszyckich, do męża, Mieczysława,
który pisała ukradkiem, ponieważ – jak

Z wizytą u Jerzego Gota w Grecji, Mouriatada;
wrzesień 1989

dwustu stron, by pokazać
inne instytucje i formy życia
teatralnego.
– W takim razie będę
musiał zmienić treść pisma,
które już dla pana doktora
przygotowałem – podsumował sprawę prof. Józef
Gierowski.
Rozprawa habilitacyjna.
Rok 1984

Konrad K. Pollesch

wyjaśnia – gdyby zaczęli na ten temat
rozmawiać, to zapewne do niczego by nie
doszli. W tym liście prosi męża, aby z jej
posagowych pieniędzy Tadeusz otrzymał
sumę, która pozwoli mu stanąć do konkursu o stanowisko dyrektora. Dzięki temu
objął kierownictwo. Gdyby nie materialna
pomoc rodziców, byłoby to niemożliwe.
Dotąd zwykło się sądzić, że Pawlikowski
był człowiekiem majętnym, z własnych
pieniędzy łożył na działalność teatru; tak
zresztą później rzeczywiście było.
W liście żony już dyrektora, ale
sprzed inauguracji, do szwagra, który
gospodarował w Medyce, znajduje się
prośba o przysłanie krzewów i kwiatów
do ustawienia w foyer i „pokojach teatralnych”, co by pozwoliło zaoszczędzić
paręset reńskich rocznie. Jednocześnie
korespondencja matki z ojcem nie pozostawia wątpliwości, że Tadeusz w młodości żył lekkomyślnie, okresowo popadał
w długi. Spłacali je rodzice, zwłaszcza
matka, która była zawsze „adwokatem”
syna. Z trudem daje się połączyć znaną
dziś wiedzę o nieodpowiedzialnym,
chorowitym, skłonnym do depresji,
pełnym kompleksów człowieku z jego
dokonaniami twórcy teatralnego, wymagającymi energii i konsekwencji – mówi
prof. Michalik.
– Coś mi się zdaje, że tropiąc osobiste
i zawodowe losy Tadeusza Pawlikowskiego, zapomniał Pan o Janie Auguście
Kisielewskim! – mówię i okazuje się, że
tak właśnie było.
– Mało mnie z tego powodu rektor
Józef Gierowski nie wyrzucił z Uczelni! –
słyszę.
Miał ku temu podstawy. Był już rok
bodaj 1982, a o habilitacji doktora Michalika jakoś nic nie było słychać. Otrzymał
wezwanie do stawienia się przed obliczem
prof. Józefa Gierowskiego. Stawił się.
– Rozprawa habilitacyjna na jakim jest
etapie? – zapytał rektor.
– Opublikowałem sześć pozycji na
temat twórczości Jana Augusta Kisielewskiego, ale zmieniłem temat. To nie będzie
Kisielewski, a historia młodopolskiego
teatru w Krakowie – padła odpowiedź.
– Ile już Pan tego napisał?
– Mam ponad 700 stron. Na podstawie
przebadanego materiału opisuję odrębnie
teatr jako przedsiębiorstwo i teatr jako
sztukę. Piszę o czasach, kiedy krakowską
sceną kierowali Tadeusz Pawlikowski, Józef Kotarbiński i Ludwik Solski, powtórnie Pawlikowski. Brakuje mi jeszcze około

Dziekan Michalik z prorektorem Franciszkiem Ziejką;
1 października 1993

Złożyły się na nią trzy
tomy. Dzieje teatru w Krakowie w latach
1893–1915 składały się z dwóch części.
Pierwszą stanowiły dwa tomy traktujące
o Teatrze Miejskim – jeden analizował
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, drugi
charakteryzował instytucję artystyczną.
Trzeci tom opisywał, co działo się W cieniu teatru miejskiego. Dwa pierwsze
wyszły w 1985 roku, trzeci w roku 1987.
– Profesor Irena Sławińska, teatrolog,
historyk i teoretyk literatury – napisała
w recenzji, że mi się już dawno ta ha-

– Panie Janku, co Pan zrobił?
– Ja coś zrobiłem? – odpowiedziałem
zaskoczony.
– Tak. Pan. Na tych trzech tomach
można by oprzeć całą karierę naukową,
a Pan zrobił tylko habilitację! – usłyszałem
w odpowiedzi.
To wspomnienie rozmowy z prof.
Grzeszczukiem w tramwaju byłoby dobrą
puentą, ale jeszcze kropki postawić nie
mogę. Bo wiem, że Jan Michalik napisał
poza wspomnianymi dwie inne książki

Krystyna Michalikowa, Adam Kulawik, Franciszek Ziejka, Maria Ziejkowa, Ewa Ryżewska-Kulawikowa,
Jan Michalik; 16 grudnia 1994

bilitacja należała – mówi prof. Michalik. – Bardzo miło było usłyszeć to od
uczonej tej miary co ona. Inne zdarzenie,
które wspominam po latach, też łączyło
się z oceną mojej rozprawy habilitacyjnej. Otóż kiedyś wsiadłem do tramwaju,
którym jechał prof. Stanisław Grzeszczuk,
historyk literatury staropolskiej, zajmował
się, między innymi, literaturą sowizdrzalską. Nieoczekiwanie zagadnął mnie:

opisujące we wszelkich aspektach teatr
krakowski trzech dziesięcioleci poprzedzających epokę Młodej Polski. W sumie
bardzo ważnemu półwieczu w dziejach
teatru krakowskiego (także polskiego!)
poświęcił pięć tomów. Do tego dochodzi
Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875–1906, Teatr w Sejmie, inne...
– Czy ma Pan w mieszkaniu specjalną
półkę ze swoimi książkami? – pytam.
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Wojciech Ziejka

– Od końca się czyta! Tam
jest napisane najważniejsze!
Tak mówi profesor i zamyka temat. Chociaż nie miał
ambicji i woli walki o tytuły, to
jakoś to się samo poukładało.
W 2005 roku został profesorem belwederskim, co jest
ukoronowaniem naukowej
drogi. Cieszyli się przyjaciele
i najbliższa rodzina, a więc
żona Krystyna, córka Agnieszka Kubiczek, po doktoracie,
obecnie starszy wykładowca
Ślub Agnieszki z Henrykiem Kubiczkiem; 28 czerwca 2003 w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, zięć i wnuczka Olga,
– Specjalna ona nie jest. Ale rzeczy- wtedy malutka, dwuletnia. Najmłodszego
wiście książki stoją pod ręką, bo nieraz wnuka, Antka, który obecnie jest w przedmuszę po nie sięgnąć – słyszę.
szkolu, jeszcze nie było na świecie.
Jak to pan czyta?

Teraz...

Profesor Michalik przyznaje, że jest
mało ambitny. Nigdy nie zabiegał, by
zostać profesorem, dziekanem, rektorem,
czy, powiedzmy, ministrem. Może dlatego
tak jest, co powie nieskromnie, że zna
swoją wartość, której żadną miarą nie przecenia, ale jednocześnie ma świadomość
wagi tego, co zrobił. Dzisiaj najbardziej
cieszy go dziesięciu wypromowanych
doktorów. Czworo jest już po habilitacji.
Jest też wśród nich profesor zwyczajny,
jest prorektor Akademii im. Jana Długosza. Ponadto bardzo cieszy go opinia
o istnieniu krakowskiej szkoły historii
teatru, której czuje się współtwórcą. I tyle.
W 1990 roku Jan Michalik został
wybrany na prodziekana, w 1993 roku,
na sześć lat, czyli dwie kadencje, na dziekana Wydziału Filologicznego UJ. I był
nim, kiedy w 1996 roku finalizowała się
sprawa nadania mu tytułu profesora, co
zwykle poprzedza wydanie książki zwanej
„profesorską” (nosiła tytuł Dzieje teatru
w Krakowie w latach 1865–1993. Przedsiębiorstwo teatralne). Zaczęły napływać
recenzje.
– Kiedyś taką recenzję przyniosła mi
nasza woźna w dziekanacie, pani Marysia.
Zacząłem ją czytać, a ona na mnie patrzy
i mówi tak:
– Panie dziekanie, jak Pan to czyta?
– Pani Marysiu, o co chodzi? – zapytałem.
– O to, jak Pan czyta tę recenzję – ona
na to.
– Czytam od początku – mówię. A pani
Marysia wyjaśnia:

– Co Pan teraz robi? – pytam.
– Dwie książki. Jedna to recenzje, które
pisał Tadeusz Pawlikowski w latach 1885–
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Pawlikowskim dotąd rozproszone i te 80
stron napisanej na nowo jego młodzieńczej
biografii – mówi prof. Michalik.
Prawda
Czasami boli albo jest wręcz uznawana
za niepotrzebną. Kiedy na sesji zorganizowanej w Krakowie przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich profesor mówił
o nowej wersji młodzieńczej biografii Tadeusza Pawlikowskiego, tej, z której wyłania się człowiek bynajmniej nienadający
się na to, by mu bez zastrzeżeń budować
pomniki, wstał jeden ze znanych krakowskich dziennikarzy, Olgierd Jędrzejczyk,
i zapytał:
– Dlaczego Pan nam odbiera legendę?
Chociaż przez te wszystkie lata poszukiwań w archiwach i w pamięci ludzkiej
Jan Michalik dotarł do nowych, nieznanych faktów z życiorysu osobistego i artystycznego Tadeusza Pawlikowskiego,
to nadal nie potrafi zrozumieć natury
poczynań tego człowieka.

Z wnukami Antkiem i Olgą; grudzień 2011

–1887. Jest ich kilkadziesiąt. Zebraniem
i opracowaniem zajęła się moja ostatnia
doktorantka, a ja czuwam nad całością.
Podobnie rzecz ma się z kronikami, które
pisał Pawlikowski w latach 1910–1911.
Opracowała je i poprzedziła wstępem jedna z pierwszych moich doktorantek. Oba te
bloki tekstów znajdą się w jednym tomie.
– A druga książka?
– Moja, licząca około 300 stron. Złożą
się na jej zawartość artykuły o Tadeuszu

– I zbliżyć się do prawdy o nim –
mówię.
– Ale do jakiej? Bo jest wiele prawd.
Są prawdy bliskie mojemu pojmowaniu
świata, które inaczej odbieram niż prawdy
mi dalsze – mówi profesor.
Na tym kończymy. Ulica Gołębia
tego wrześniowego dnia kipi słonecznym
blaskiem.

Elżbieta Dziwisz

POKORNA WIELKOŚĆ

Fot. Anna Wojnar
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2014 roku nakładem krakowskiego Wydawnictwa M ukazała się
książka Kardynał Franciszek Macharski
autorstwa Huberta Wołącewicza. Promocja
tej, pod wieloma względami wyjątkowej,
publikacji odbyła się w auli Collegium
Novum UJ 3 października 2014 – w przeddzień imienin byłego metropolity krakowskiego. Niestety, zabrakło na niej Księdza
Kardynała, który nie mógł przybyć na
spotkanie ze względu na zły stan zdrowia.
Uczestników uroczystości powitał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Mówiąc o związkach Kardynała Macharskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim,
przypomniał, że Kardynał jest doktorem honoris causa naszej Uczelni.
Witając rodzinę Kardynała, rektor nie
krył wzruszenia. Spotkanie przywołało
wiele wspomnień, bo, jak się okazało,
w młodości mieszkał w pobliżu domu
rodzinnego Macharskich.
W wydarzeniu wzięło udział wielu
znakomitych gości. Byli wśród nich
marszałek województwa małopolskiego
Marek Sowa, senator RP prof. Stanisław
Hodorowicz, były rektor Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
infułat prof. Adam Kubiś, biskup Jan
Szkodoń, sekretarz byłego metropolity
krakowskiego prałat Andrzej Fryźlewicz,
były rektor Akademii Sztuk Pięknych

Stanisław Rodziński, prof. Andrzej Zoll
i wielu, wielu innych. Rodzinę Księdza
Kardynała reprezentowali: bratanek –
Piotr Macharski z synem Andrzejem oraz
siostrzenica – Ewa Szklarska. Wśród

Przybyłych na spotkanie gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Jerzy Sawicz

Spotkanie z udziałem rodziny Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego
poprowadził prof. Franciszek Ziejka
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afiszował się tym, czego dokonał. Profesor zaznaczył też, że Kardynał zachował
duży dystans do siebie i niekiedy potrafi
też z siebie żartować. A specyficzny styl
jego wypowiedzi wynika z intelektualnego
i duchowego bogactwa, jakie posiada.
Potwierdzeniem słów prowadzącego
spotkanie prof. Franciszka Ziejki są wypowiedzi i wspomnienia kilkunastu osób,
które zostały zamieszczone w książce
Huberta Wołącewicza. – Przygotowując
tę książkę, starałem się, by jak najbar-
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zgromadzonych nie zabrakło też autora
i redaktora książki Huberta Wołącewicza.
Spotkanie poprowadził były rektor UJ
prof. Franciszek Ziejka, który, nawiązując
do słów rektora Wojciecha Nowaka, wrócił
wspomnieniami do wydarzeń sprzed 14 lat,
kiedy dokładnie w tym samym miejscu, bo
w auli Collegium Novum, 14 kwietnia 2000
kardynał Franciszek Macharski otrzymał
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii
Teologicznej. Senat UJ w uzasadnieniu
swej decyzji o nadaniu Kardynałowi Macharskiemu najwyższej uniwersyteckiej
godności w szczególności zwrócił uwagę na niezwykle życzliwe sprawowanie
tradycyjnej roli wielkiego kanclerza
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym
samym patronatu duchowego nad naszą
Uczelnią, a także na wielką pomoc materialną i duchową udzielaną społeczności
akademickiej w okresie stanu wojennego
i schyłku PRL.
Profesor Franciszek Ziejka przytoczył też słowa Kardynała wypowiedziane po otrzymaniu obu honorowych
doktoratów: Odważę się powiedzieć
moim uczelniom: odznaczyliście w tym
biskupie krakowskim jego opowiedzenie
się bez reszty za sprawiedliwością miłosierną. Bez tych dwóch wartości żyć
nie może człowiek i jego społeczność.
Sprawiedliwość – żeby była uznana
i stosowana, miłość miłosierna – żeby
była kochana. Trzeba temu służyć
i bardziej niż mnie warto uczcić te
dwie zasady: sprawiedliwość i miłość.
Jak podkreślił prof. Ziejka, z tych słów
przebija się wielka skromność Kardynała
Franciszka Macharskiego, który nigdy nie

Autor książki Hubert Wołącewicz

dziej przybliżyć to, kim ksiądz kardynał
jest – mówił autor publikacji, ale, jak
sam przyznał, nie chodziło mu o opisa-

nie wszystkiego, co Ksiądz Franciszek
Macharski w swoim życiu zrobił, czym
się zajmował, kogo spotykał, kogo znał,
a z kim się przyjaźnił. Ale o to, by w czasach ponownego odkrywania misji i charyzmatu św. Franciszka – „Biedaczyny
z Asyżu”, co dzieje się obecnie za sprawą
Ojca Świętego Franciszka [...], spróbować
choć odrobinę oświetlić sylwetkę naszego
polskiego Franciszka – „Biedaczyny
z Krakowa”. Bo tak właśnie nazwał Kardynała Macharskiego papież Jan Paweł II.
Hubert Wołącewicz, dziennikarz i redaktor, autor publikacji książkowych
i prasowych, mówiąc o książce, podkreślił,
że czuje się bardziej jej współautorem niż
twórcą. Publikacja jest dość nietypowa.
Składa się z trzech części. Pierwsza jest
owocem kwerendy przeprowadzonej przez
niego w archiwum krakowskiej kurii, a także licznych spotkań z przedstawicielami
rodziny Kardynała Macharskiego. Drugą
część stanowi zbiór wypowiedzi przyjaciół,
znajomych, współpracowników i osób, dla
których spotkania z Księdzem Kardynałem
miały szczególne znaczenie. W trzeciej
części zamieszczone zostały fragmenty
przemówień i tekstów Kardynała, ukazujących jego charakterystyczny, metaforyczno-hermetyczny, styl wypowiedzi,
a także list Jana Pawła II z okazji 25-lecia
posługi biskupiej Kardynała Franciszka.
Doskonałym uzupełnieniem książki są
umieszczone na jej końcu archiwalne fotografie, na których utrwalone zostały chwile
z życia rodzinnego Księdza Kardynała, jego
rodzice, babcia, rodzeństwo, a także mały
i młody Franciszek Macharski.
– Bardzo się ucieszyłam, kiedy pan
Hubert skontaktował się z nami w sprawie
książki. To dało nam pretekst, by odświeżyć wspomnienia z najwcześniejszego
dzieciństwa i przypomnieć sobie, jakie
znaczenie w naszym życiu odgrywa osoba
wuja, a także co pamiętamy z opowieści
naszych rodziców z dzieciństwa – mówiła
siostrzenica Księdza Kardynała, Ewa
Szklarska. Podkreśliła, że zawsze była
zafascynowana domem rodzinnym swojej mamy i jej rodzeństwa. – To był świat
szczęśliwego, ale nie beztroskiego dzieciństwa. Wszyscy wiedzieli, że są kochani, że
ich zdanie się liczy, ale znali swoje miejsce
w hierarchii – akcentowała. – Czasem prosiliśmy wuja o pomoc w podjęciu jakiejś
decyzji i chcieliśmy natychmiast usłyszeć
odpowiedź. Wtedy rady wuja wydawały
się nam takie ostrożne, wyważone,
niedopowiedziane... Dziś wiemy, że myśli
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też były rektor ASP Stanisław Rodziński Błyskotliwość Kardynała była niewiaryoraz senator RP Stanisław Hodorowicz. godna – rozpromieniał i powiedział: Nie
– Uniwersytet Jagielloński bardzo dużo w cieniu – w blasku! – opowiadał Stanisław
zawdzięcza Księdzu Kardynałowi, można to Dziedzic.
obserwować na przestrzeni kilkudziesięciu
lat. Z całym przekonaniem twierdzę, że rola
Księdza Kardynała
w wielu wydarzeniach
lat 80., 90. ubiegłego
wieku, które miały
miejsce na UJ, jest
nie do przecenienia.
Sam tego doznawałem, jako dziekan
wydziału i prorektor
UJ – mówił Stanisław
Hodorowicz.
Kardynał Franciszek Macharski blisko
27 lat kierował ArchiNa okolicznościowym adresie z życzeniami dla Księdza Kardynała
diecezją Krakowską jako pierwszy złożył swój podpis rektor UJ prof. Wojciech Nowak
– od grudnia 1978 do
czerwca 2005. W 2014 roku mija 35 lat od
Pięknych wspomnień związanych
jego święceń biskupich. Sakrę biskupią z osobą Kardynała Macharskiego było
otrzymał z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1979 tamtego dnia znacznie więcej. Uczestw Bazylice św. Piotra w Rzymie.
nicy spotkania przekazywali je sobie do
Podczas spotkania dyrektor Wydziału późnych godzin wieczornych. Na koniec,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pamiętając o imieninach Kardynała, na
Stanisław Dziedzic przypomniał, że podję- okolicznościowym adresie złożyli swoje
cie posługi biskupiej przez Kardynała Ma- podpisy obok najlepszych życzeń dla bycharskiego po Kardynale Karolu Wojtyle łego metropolity krakowskiego, który po
nie było łatwe. – Pamiętam taki moment, przejściu na emeryturę mieszka w Domu
kiedy w 1979 roku jeden z dziennikarzy Opieki ss. Albertynek, obok sanktuarium
zapytał Księdza Kardynała, jak przychodzi Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.
mu codziennie mierzyć się z rzeczywistością
w cieniu swojego wielkiego poprzednika.
Rita Pagacz-Moczarska
Jerzy Sawicz

wuja zawsze wybiegają daleko w przód,
i w jego radach widzimy głęboką mądrość.
Bratanek Kardynała, Piotr Macharski,
podkreślił, że ze swoim wujem jest bardzo związany. Od lat 60. zawsze jeździli
razem na wakacje, najpierw nad morze do
Karwi, a po roku 1992 do „Księżówki”
w Zakopanem. Dodał, że Ksiądz Kardynał
jest bardzo rodzinny i troskliwy. Ma także
duże poczucie humoru. – Do wujka zawsze
można było zwrócić się o radę lub pomoc.
Szczególnie wrażliwy był na wszelkie sprawy dotyczące zdrowia. I nie odnosiło się to
tylko do rodziny – mówił Piotr Macharski.
Jego syn Andrzej dodał, że niezależnie od
tego, jak bardzo Kardynał był zapracowany, to zawsze miał czas, by zadzwonić do
swoich bliskich i z każdym porozmawiać.
– Nie zawsze było zrozumiałe, co wujek
chciał przekazać. Czasem trzeba było się
jeszcze raz zastanowić, o czym się z wujem
rozmawiało i na spokojnie to przetworzyć.
Ale po takiej rozmowie człowiek choć na
chwilę czuł się inteligentniejszy – zaznaczył Andrzej Macharski.
Pokorna wielkość – tak w dwóch
słowach określił byłego arcybiskupa krakowskiego jego sekretarz – ksiądz prałat
Andrzej Fryźlewicz, związany z Kardynałem od 31 lat. – Kardynał nie lubi mówić
o sobie. Tym bardziej o roli, jaką odegrał
w trudnych czasach zmian politycznych
w Polsce ponad 25 lat temu. O niektórych jego dokonaniach dowiadywałem
się przypadkiem, na przykład z radia…
– podkreślił.
Podczas uroczystości wiele ciepłych
słów o bohaterze spotkania wypowiedzieli
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NIESTRUDZONY BADACZ
HISTORII STOSUNKÓW POLSKO-ŻYDOWSKICH

złowiek dialogu otwarty na różne
poglądy, posiadający ogromną wiedzę
i dar zjednywania sobie ludzi, niestrudzony nauczyciel i badacz stosunków polsko-żydowskich, pełen entuzjazmu dla tego,
co robi, przyjaciel Polski i krakowskiej
Almae Matris – prof. Antony Polonsky
30 października 2014 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie odbyło się w auli
najstarszego uniwersyteckiego budynku
– Collegium Maius podczas posiedzenia
Senatu UJ. Gospodarzem uroczystości
był rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
który przywitał licznie zgromadzonych
gości. Oprócz prorektorów UJ prof.prof.
Andrzeja Mani i Jacka Popiela, dziekanów wydziałów, członków Senatu oraz
Rady Wydziału Historycznego UJ byli
wśród nich także przedstawiciele władz
samorządowych, członkowie społeczności żydowskiej w Krakowie oraz rodzina
i przyjaciele Profesora.
W swoim wystąpieniu rektor podkreślił, że tytuł doktora honoris causa jest
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najwyższym wyróżnieniem uniwersyteckim. Przypomniał, że na Uniwersytecie

Kwiaty przekazują przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Fot. Anna Wojnar
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Prof. Antony Polonsky odbiera gratulacje od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
oraz dziekana Wydziału Historycznego prof. Jana Święcha

Jagiellońskim tradycja honorowania tą
godnością sięga roku 1815.
– Procedura nadania tytułu jest bardzo
skomplikowana, ale to pokazuje właśnie,
jak wysoką rangę nadaje temu wydarzeniu
Uniwersytet – zaznaczył prof. Wojciech
Nowak. Poinformował, że w przypadku
prof. Antony’ego Polonsky’ego Rada
Wydziału Historycznego, opierając się na
pozytywnej opinii Konwentu Godności
Honorowych, poparła wniosek o nadanie
honorowego doktoratu w 2013 roku,
zaproponowała także, by recenzentami
przewodu byli prof. Monika Adamczyk-Grabowska z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
prof. Marcin Wodziński z Uniwersytetu
Warszawskiego. Senat UJ podjął uchwałę
o wszczęciu postępowania w tej sprawie
29 stycznia 2014, a po zapoznaniu się
z pozytywnymi opiniami recenzentów, na
posiedzeniu 25 czerwca 2014, na wniosek
Wydziału Historycznego UJ podjął uchwałę o nadaniu najwyższej uniwersyteckiej
godności prof. Polonsky’emu. W uzasadnieniu podkreślono zwłaszcza jego
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zasługi w budowaniu poprawnych relacji
polsko-żydowskich i rozwoju studiów nad
historią i kulturą Żydów polskich. Doceniono także zaangażowanie Profesora we
współpracę z Instytutem Judaistyki UJ oraz
utrwalanie prestiżu tej jednostki na arenie
międzynarodowej i krajowej.
– Profesor Antony Polonsky to człowiek-instytucja. Trudno byłoby wyobrazić
sobie obecny stan studiów polsko-żydowskich, gdyby nie jego w nim udział. Rocznik
„Polin”, który z takim oddaniem redaguje
od początków jego istnienia – ukazało się
już 26 tomów, a kolejne są w przygotowaniu – stanowi najważniejsze na świecie
forum naukowe w zakresie studiów polsko-żydowskich – napisała w opinii dla Senatu
UJ prof. Monika Adamczyk-Grabowska.
– Największym dokonaniem prof. Antony’ego Polonsky’ego w ostatnich latach
jest trzytomowa historia Żydów w Polsce
i w Rosji, której towarzyszy, także potrzebne, jednotomowe wydanie w polskim
przekładzie „Dziejów Żydów w Polsce
i Rosji”, które ukazało się w 2014 roku.
– Szanowny Panie Profesorze, nadawany dzisiaj Panu tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
jeszcze jednym wyrazem naszej wdzięczności przede wszystkim za to, co uczynił
Pan dla rozwoju studiów nad dziejami stosunków polsko-żydowskich, przywracając
im należne miejsce i rangę w badaniach
historycznych, za determinację i odwagę,

Uroczystość z udziałem władz rektorskich i dziekańskich UJ odbyła się w auli Collegium Maius

z jaką służył Pan odkrywaniu prawdy
o nich. Dziękując za wszystkie minione dokonania, wierzymy, znając Pańską energię
i zaangażowanie, że przyszłość przyniesie
dalsze ich znaczne pomnożenie – akcentował wygłaszający laudację prof. Edward
Dąbrowa, dyrektor Instytutu Judaistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014
roku prezydent European Association for
Jewish Studies.
Po ceremonii wręczenia okolicznościowego dyplomu głos zabrał wzruszony
bohater uroczystości, który, dziękując
za wyróżnienie, wyraził uznanie dla
Instytutu Judaistyki UJ jako czołowego

ośrodka badań w dziedzinie stosunków
polsko-żydowskich w Polsce. Mówił także
o tworzonym przy jego udziale Muzeum
Historii Żydów Polskich w Warszawie. Na
zakończenie swego wystąpienia przypomniał słowa Leszka Kołakowskiego: „Studiujemy historię nie po to, aby wiedzieć,
jak się zachować lub jak osiągnąć sukces,
ale aby się dowiedzieć, kim jesteśmy”. To
jest zasadniczy cel studiów żydowskich na
tym uniwersytecie i gdzie indziej w Polsce.
Mam nadzieję, że razem uda nam się ten
ważny cel osiągnąć.

Rita Pagacz-Moczarska

PRZYJACIEL POLSKI I UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
D

oktorat honorowy jest szczególnym wyróżnieniem akademickim.
Obdarza się nim osoby o wyjątkowych
przymiotach ducha i umysłu za działalność, której celem jest szeroko rozumiane
dobro wspólne. Przyznanie doktoratu
honorowego uczonemu jest zatem wyrazem uznania nie tylko dla jego dokonań
naukowych, ale także dla jego postawy
wobec wyzwań, jakie stawia przed nim
dążenie do tego szczytnego celu. Takim
kryteriom oceny sprostał w pełni prof.
Antony Polonsky.
Zainteresowania badawcze prof. Antony’ego Polonsky’ego od początków
kariery naukowej były skoncentrowane

na dziejach Polski i relacjach polsko-żydowskich. Świadczą o tym jego pierwsze
publikacje książkowe. Tę fascynację
historią Polski potwierdza stale rosnąca
liczba artykułów naukowych i kolejne
książki w jego dorobku poświęcone tej
tematyce. Źródeł tej fascynacji upatrywać należy przede wszystkim w dziejach
jego rodziny, ale także w osobistych
doświadczeniach z pierwszego pobytu
stypendialnego w Polsce w roku 1964,
których ważnym elementem były przyjaźnie nawiązane przez prof. Polonsky’ego
z polskimi historykami, niezwykle istotne
dla dalszego rozwoju jego zainteresowań
badawczych. Wśród tych zainteresowań,

obok dziejów najnowszych Polski, szczególne miejsce zajęły również zagadnienia dotyczące historii Żydów w Polsce
i relacji polsko-żydowskich w kontekście wspólnych dziejów obu narodów.
Aktywność na tym polu zaowocowała
podjęciem przez prof. Polonsky’ego
na początku lat 80. XX wieku działań
na rzecz przekonania kolegów, także
tych z Polski, o konieczności podjęcia
systematycznych badań w tym zakresie.
W tym celu w 1984 roku w Oksfordzie
zorganizował konferencję naukową, na
którą zaprosił grupę polskich historyków.
W gronie zaproszonych gości znaleźli
się także profesorowie z Uniwersytetu
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Profesor Antony Polonsky urodził się
w 1940 roku w Republice Południowej
Afryki w rodzinie litewsko-żydowskich
imigrantów. W Afryce Południowej
odebrał też podstawowe i średnie wykształcenie, a następnie uzyskał licencjat z historii i politologii na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu.
W czasie studiów zaangażował się
politycznie w ruchy antyapartheidowe
i lewicowe. W 1961 roku podjął studia
na Uniwersytecie Oksfordzkim, zakończone w 1968 roku obroną doktorską
z zakresu historii najnowszej. Natychmiast po doktoracie uzyskał stanowisko
wykładowcy na Uniwersytecie Glasgow, a dwa lata później podjął pracę
jako wykładowca, reader, a w końcu
profesor historii powszechnej w London School of Economics. Od 1992
roku jest profesorem w Brandeis University, a od 1999 roku łączy to stanowisko z profesurą w United States
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.
Z opinii recenzenta
prof. Marcina Wodzińskiego
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Jagiellońskiego – między innymi Józef
Gierowski, Jerzy Wyrozumski, Jan Błoński, Jacek Majchrowski.
Oceniając to wydarzenie z perspektywy czasu, polscy badacze zajmujący
się tematyką żydowską są zgodni co do
tego, że było ono przełomowe dla rozwoju studiów nad przeszłością polskich
Żydów. Pokłosiem tej konferencji było
powołanie do życia czasopisma „Polin”,
którego redaktorem naczelnym został prof.
Polonsky. Miało ono służyć tak polskim,
jak i zagranicznym badaczom jako forum
dyskusji nad różnymi aspektami dziejów
polskich Żydów i relacji polsko-żydowskich oraz promować tę tematykę na arenie
międzynarodowej.
Odzwierciedleniem ducha tego spotkania było utworzenie w roku 1986 na
Uniwersytecie Jagiellońskim, z inicjatywy
ówczesnego rektora prof. Józefa Gierowskiego, Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce − pierwszej na polskich uniwersytetach jednostki
naukowej, której celem było prowadzenie
badań nad historią polskich Żydów oraz
gromadzenie i publikowanie związanych
z nią źródeł. W tamtych czasach, pełnych

Przemawia prof. Antony Polonsky

uprzedzeń, stereotypów i niedomówień,
była to decyzja odważna, dobrze służąca
budowaniu na nowo fundamentów dialogu
pomiędzy Polakami i Żydami i odtwarzaniu prawdziwego obrazu niełatwej, ale
przecież wspólnej przeszłości.
Nie jest przesadne stwierdzenie, że od
konferencji w Oksfordzie prof. Antony Polonsky stał się jednym z najważniejszych
animatorów studiów nad dziejami polskich
Żydów. Pracując w London School of
Economics (1970−1989), przyczynił się
do powstania w Oksfordzie Institute for
Polish-Jewish Studies z siedzibą, którym
przez wiele lat kierował. Po przeniesieniu
się do Stanów Zjednoczonych zainicjował powstanie American Association for
Polish-Jewish Studies z siedzibą w Cambridge, Mass. Dzielił się także swą wiedzą,
prezentując ją w trakcie swych licznych
wykładów i wystąpień na wielu uniwersytetach polskich i zagranicznych.
Jego aktywność badawcza, edytorska
i dydaktyczna zyskała mu powszechne
uznanie w gronie specjalistów zajmujących się dziejami Polski i polskich Żydów.
Jako redaktor „Polinu” prof. Polonsky
wiele uwagi poświęca promowaniu dokonań polskich badaczy. Dzięki znajomości
języka polskiego może sam oceniać ich
teksty i przyjmować je do druku, a nawet
niektóre z nich osobiście tłumaczy na język angielski. Lista uczonych, także tych
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy
wskutek starań prof. Polonsky’ego zyskali
możliwość prezentacji na łamach „Polinu”
wyników swych badań, jest bardzo długa.
Po objęciu w 1993 roku stanowiska profe-

sora na Uniwersytecie Brandeis (Waltham,
Mass.) zapewnił tak młodym, jak i bardziej
doświadczonym polskim badaczom możność pogłębiania specjalistycznej wiedzy
w murach tej uczelni, zdobywania tam
tytułów naukowych i prezentowania wyników własnych badań.
Zaszczyt, którym prof. Polonsky został obdarzony przez Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jest doskonałą okazją do
przypomnienia jego bliskich związków
z naszą Uczelnią. W jej murach przebywał wielokrotnie. Wkrótce po powstaniu
Międzywydziałowego Zakładu Historii
i Kultury Żydów w Polsce uczestniczył
w zorganizowanej przez tę jednostkę
pierwszej międzynarodowej konferencji
naukowej Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej szlacheckiej. Jego też staraniem
(przy współudziale redakcyjnym Jakuba
Basisty i Andrzeja Link-Lenczowskiego) materiały z tej konferencji zostały
opublikowane w 1993 roku w Londynie.
Dla nowej jednostki publikacja ta stała
się ważnym elementem jej promocji poza
granicami Polski. W latach 90. XX wieku
z inicjatywy prof. Polonsky’ego zorganizowano na Uniwersytecie Jagiellońskim,
we współpracy z Zakładem i Fundacją
Iudaica, dla studentów Uniwersytetu
Brandeis i innych uczelni amerykańskich
kilka edycji szkół letnich poświęconych
historii i kulturze Żydów w Polsce. Dzięki
nim krakowscy badacze nawiązali wiele
kontaktów z ośrodkami zagranicznymi.
Profesor Polonsky był członkiem komitetu organizacyjnego wielkiej międzynarodowej konferencji Duchowość żydowska

w Polsce, zorganizowanej przez Zakład
w maju 1999 roku. Z jego inicjatywy
większość referatów z tej konferencji
została opublikowana w języku angielskim, niezależnie od ich polskiej edycji
(M. Galas [red.], Duchowość żydowska
w Polsce, Kraków 2000), w 15. tomie „Polin”, zatytułowanym Jewish Religious Life,
1500−1900 (Oxford 2002). Niemal każdy
tom „Polinu” zawiera teksty badaczy związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim,
a współtwórcą i współredaktorem 23.
tomu tego czasopisma, zatytułowanego
Jews in Kraków, opublikowanego w 2011
roku, jest prof. Michał Galas z Instytutu
Judaistyki. Przejawem szczególnie bliskich więzi łączących prof. Polonsky’ego
ze środowiskiem krakowskich judaistów
było przedstawienie przez niego w cyklu
wykładów w 2006 roku, po raz pierwszy
publicznie, obszernych fragmentów pierwszego tomu jego znakomitego i wielkiego
dzieła The Jews in Poland-Lithuania and

Russia: 1350 to the Present Day (vol. I−III,
Oxford 2009−2011), obecnie dostępnego
już, w skróconej wersji, polskiemu czytelnikowi (Dzieje Żydów w Polsce i Rosji,
Warszawa 2014).
Osiągnięcia prof. Antony’ego Polonsky’ego w badaniach nad historią
Polski i stosunkami polsko-żydowskimi
są przez środowisko naukowe oceniane
bardzo wysoko. Wyrazem tego są liczne
nagrody i wyróżnienia przyznane mu
przez różne gremia i ośrodki badawcze.
Spośród tych wyróżnień warto tutaj
wspomnieć o doktoracie honorowym
Uniwersytetu Warszawskiego (2010)
i przyznanych mu w ostatnich tygodniach
tytułach honorowego członka Polskiego
Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Działalność prof. Polonsky’ego
została doceniona również przez polskie
władze państwowe: w roku 1999 został
on odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
a w 2011 − Krzyżem Oficerskim tego
orderu.
Szanowny Panie Profesorze, nadawany dzisiaj Panu tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
jest jeszcze jednym wyrazem naszej
wdzięczności przede wszystkim za to,
co uczynił Pan dla rozwoju studiów
nad dziejami stosunków polsko-żydowskich, przywracając im należne miejsce
i rangę w badaniach historycznych, za
determinację i odwagę, z jaką służył Pan
odkrywaniu prawdy o nich. Dziękując za
wszystkie minione dokonania, wierzymy, znając Pańską energię i zaangażowanie, że przyszłość przyniesie dalsze
ich znaczne pomnożenie.

Edward Dąbrowa

dyrektor Instytutu Judaistyki UJ,
kierownik Zakładu Historii Starożytnej
Instytutu Historii UJ

W UZNANIU DLA DZIEŁA PROFESORA

Jerzy Sawicz

Wieczorem 30 października 2014 w Librarii Collegium Maius odbyła się jeszcze jedna uroczystość, której bohaterem
był prof. Antony Polonsky. Przedstawiciele krakowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego wręczyli mu
dyplom honorowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor, który jest już członkiem zagranicznym
PTH, dołączył w ten sposób do grona nielicznej grupy zagranicznych honorowych członków PTH, do której należą: Stanisław Biegański, Andrzej Ciechanowiecki, Jacques le Goff,
Jerzy Giedroyć, Wacław Jędrzejewicz, Karolina Lanckorońska, Piotr Wandycz oraz Tadeusz Żenczykowski.
– Tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego jest najwyższą godnością jednego z najstarszych
polskich towarzystw naukowych, działającego od roku 1886.
Przyznać je może wyłącznie Walne Zgromadzenie Człon- Przedstawiciele krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego wręczyli Profesorowi dyplom honorowego członka PTH
ków, zbierające się raz na dwa lata – informuje prezes zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztof Zamorski. – Krakowski oddział, posiadający wszelkie plenipotencje prezydium Zarządu Głównego do wręczenia dyplomu, wybrał na tę uroczystość dzień,
w którym prof. Antony Polonsky dołączył do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Polskie Towarzystwo Historyczne pragnęło w ten sposób wyrazić uznanie dla dzieła Profesora, niestrudzonego badacza
historii stosunków polsko-żydowskich, założyciela i redaktora prestiżowego czasopisma „Polin. Studies in Polish Jewry”,
twórcę Institute for Polish-Jewish Studies w Oxfordzie, American Association for Polish-Jewish Studies w Cambridge, Mass.,
członka międzynarodowej Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau. Autora, redaktora i współredaktora wielu wybitnych dzieł
dotyczących dziejów Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich – dodaje wiceprezes zarządu krakowskiego oddziału PTH prof. Andrzej Chwalba.
Warto jeszcze dodać, że 12 września 2012, podczas uroczystego otwarcia II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów
Polskich, prof. Antony Polonsky został laureatem prestiżowej nagrody Pro Historia Polonorum ufundowanej przez Senat
RP, otrzymał także statuetkę Galla Anonima za najlepszą pracę obcojęzyczną o dziejach polskich powstałą na przestrzeni
pięciu lat dzielących pierwszy i drugi kongres. Nagrodzone zostało jego wielkie dzieło The Jews in Poland and Russia (t. 1:
1350–1881, t. 2: 1881–1914, t. 3: 1914–2008). Powiedział wtedy, że choć nagroda jest przyznawana cudzoziemcom, to
on nie czuje się obcym historykiem. – Studiowałem w Warszawie i to tu, w Polsce, przede wszystkim od polskich kolegów,
alma mater nr 169–170
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nauczyłem się polskiej historii. Czuję się Polakiem – zaznaczył.
RPM

PROFESOR ANDRZEJ MATYJA
WYRÓŻNIONY MEDALEM GLORIA MEDICINAE
8

listopada 2014 na Zamku Królewskim
w Warszawie 10 osób szczególnie
zasłużonych w dziedzinie medycyny
otrzymało medal Gloria Medicinae za
2013 rok. Wśród odznaczonych tym
prestiżowym odznaczeniem znalazł się
prof. Andrzej Matyja z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Wydziału Lekarskiego UJ CM, pełniący
również funkcję prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej w Krakowie.
Kapituła wyróżniła prof. Andrzeja
Matyję za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie
sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru
i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego,
podkreślając, że to zaszczytne wyróżnienie jest symbolem wdzięczności dla tych,
których życie, czyny i dzieła przepojone
są pragnieniem niesienia pomocy ludziom
i ulżenia ich cierpieniom.
Profesor Andrzej Matyja jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim

48

w Krakowie. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, inicjatorem i twórcą Sekcji
Przepuklinowej Towarzystwa Chirurgów
Polskich. Od początku pracy zawodowej
pracuje z młodzieżą jako koordynator zajęć z zakresu chirurgii ogólnej, prowadzi
również zajęcia seminaryjne dla lekarzy
w trakcie specjalizacji.
Znaczna część dorobku naukowo-badawczego Profesora skupiona jest
wokół leczenia nowotworów oraz chirurgii przepuklin. Prace te wpisują się
w obecny trend europejskich i światowych
badań klinicznych. Profesor jest cenionym
w środowisku lekarskim chirurgiem i organizatorem zarówno pracy naukowej, jak
i zawodowej. Jest także autorem licznych
projektów badawczych w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnikiem międzynarodowych i krajowych
zjazdów, sympozjów i kongresów.
Medal Gloria Medicinae ustanowiono
w 1990 roku z inicjatywy prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzego
Woy-Wojciechowskiego. Wśród dotychczas nagrodzonych są profesorowie: Józef

Prof. Andrzej Matyja

Bogusz, Zbigniew Religa, Antoni Dziatkowiak, Maria Rybakowa i Jerzy Sadowski.
Maciej Rogala
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Uroczystość odbyła się 8 listopada 2014 na Zamku Królewskim w Warszawie; prof. Andrzej Matyja siedzi pierwszy z lewej

NAGRODA IM. JANA DŁUGOSZA
DLA PROFESORA GRZEGORZA NIZIOŁKA
rzegorz Niziołek – profesor Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
został tegorocznym laureatem Nagrody im.
Jana Długosza. To prestiżowe wyróżnienie
otrzymał za książkę Polski teatr Zagłady,
która ukazała się nakładem Instytutu Teatralnego i Wydawnictwa Krytyki Politycznej.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się pierwszego dnia Targów Książki
w Krakowie, 23 października 2014,
podczas gali w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego. Laureat otrzymał nagrodę
w wysokości 30 tysięcy złotych, ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, oraz statuetkę autorstwa prof.
Bronisława Chromego, które wręczyli
mu prezesi Targów w Krakowie: Grażyna
Grabowska i Paweł Nikliński. W tym roku
po raz pierwszy dodatkowym bonusem
jest kampania promująca książkę laureata
w salonach Empik oraz na empik.com.
Konkurs – jak czytamy w regulaminie –
jest jedyną taką inicjatywą w Polsce, która
popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące
istotny wkład w rozwój nauki i kultury.
W 2014 roku nagrodę przyznano po raz

Archiwum Targów w Krakowie
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Prof. Grzegorz Niziołek – laureat tegorocznej Nagrody im. Jana Długosza

17. Spośród 47 nadesłanych publikacji jury
nominowało do nagrody 10.
– Mieliśmy spory problem ze wskazaniem
grona finalistów, gdyż tematyka zgłoszonych
książek była niezwykle różnorodna – mówił
przewodniczący jury prof. Władysław Stróżewski, dodając, że w przypadku tego konkursu obrady są tym trudniejsze, że wybór laure-

ata nie następuje przez głosowanie, a poprzez
dyskusję, podczas której jury ustala werdykt.
W skład tego zaszczytnego gremium, oprócz
prof. Stróżewskiego, wchodzą profesorowie:
Ryszard Nycz, Jan Ostrowski, Leszek Polony,
Piotr Sztompka i Jerzy Wyrozumski.
Przed prof. Grzegorzem Niziołkiem
laureatami Nagrody im. Jana Długosza zostali: Jerzy Holzer, Andrzej Friszke, Hanna

Archiwum Targów w Krakowie

Więcej informacji na temat konkursu
o Nagrodę im. Jana Długosza można
znaleźć na stronie:
http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/
targi/17-konkurs-o-nagrode-im-janadlugosza/o-konkursie88702c.html

Prestiżowe wyróżnienie prof. Grzegorz Niziołek otrzymał za książkę Polski teatr Zagłady

Świda-Ziemba, Mieczysław Nurek, Teresa
Chylińska, Stanisław Mossakowski, Jerzy
Strzelczyk, Piotr Piotrowski, Mirosława
Marody i Anna Giza-Poleszczuk, Wacław
Antoni Hryniewicz, Teresa Kostkiewiczowa,
Jan Błoński, Stefan Świeżawski, Eugeniusz
Cezary Król, Mieczysław Tomaszewski,
Barbara Skarga.

RPM

Profesor Grzegorz Niziołek zajmuje się polskim teatrem XX i XXI wieku, sztuką reżyserii, tradycją romantyczną w polskim
teatrze, krytyką teatralną, a także najnowszymi zjawiskami artystycznymi w teatrze polskim i europejskim. Jest autorem
książek Sobowtór i utopia, Teatr Krystiana Lupy, Warlikowski. Extra ecclesiam oraz monografii poświęconej dramatycznej
alma mater nr 169–170
49
twórczości Tadeusza Różewicza, zatytułowanej Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza. Wspólnie z Tadeuszem Kornasiem wydał antologię Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego.

NAGRODY MIASTA KRAKOWA 2014

raków zawsze był miastem, które nie
cierpiało na brak indywidualności;
ludzi, którzy swoją pracą, twórczością sławili miasto i Polskę w świecie – mówił prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
6 listopada w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego, wręczając Nagrody
Miasta Krakowa 2014. Laureatami tych
prestiżowych wyróżnień zostali: w kategorii kultura i sztuka – aktor Jan Peszek oraz
historyk, dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa Michał Niezabitowski,
w kategorii nauka i technika – fizyk prof.
Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, w kategorii sport – łyżwiarka Natalia Czerwonka
i kierowca rajdowy Rafał Sonik.
Profesor Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, który został uhonorowany za osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej, jest
absolwentem i profesorem Uniwersytetu

Jagiellońskiego. W latach 1969–1971
sprawował funkcję dyrektora Instytutu
Fizyki UJ, natomiast w latach 1969–1976
był dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej
w Krakowie. Warto podkreślić, że choć
Profesor przeszedł na emeryturę 24 lata
temu, to nadal pracuje. Od 2010 roku
jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów
Złożonych w Instytucie Fizyki Jądrowej
w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań
badawczych znajduje się spektroskopia
jądrowa i zastosowania metod jądrowych w badaniach skondensowanej fazy
materii. – Jego największym osiągnięciem
jest uruchomienie w Polsce Laboratorium
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
w Instytucie Fizyki UJ i laboratorium do
badań efektu Moessbauera, a także otrzymanie pierwszych w świecie widm metodą

Uroczystość odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa;
władze UJ reprezentowali:
prorektor prof. Maria Jolanta Flis,
prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Anna Pecio, dyrektor Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ dr hab. Marek Drewnik

wstecznego rozpraszania – napisano
w folderze UMK, prezentującym sylwetki
laureatów. Profesor ma na swym koncie
157 publikacji naukowych. Od 1969 roku
jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, od
1989 roku członkiem Polskiej Akademii
Umiejętności, należy do wielu polskich
i zagranicznych towarzystw fizycznych. Za
swoje osiągnięcia naukowe otrzymał wiele
nagród i wyróżnień, między innymi Krzyż
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1995) oraz Krzyż Wielki Odrodzenia Polski (2005). W imieniu Profesora
nagrodę odebrała jego żona Halina.
Tradycja przyznawania nagród osobom szczególnie zasłużonym dla Krakowa sięga XVI wieku. Pierwszym znanym
z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier,
który otrzymał nagrodę w roku 1535 za
kodyfikację prawa miejskiego.

Fot. Anna Wojnar
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Fot. Anna Wojnar

Laureaci Nagród Miasta Krakowa 2014 w towarzystwie prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego Komisji Nagród,
prezesa Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzeja Białasa

Obecnie Nagrody Miasta Krakowa
przyznawane są za osiągnięcia w okresie
dwóch lat poprzedzających rok ubiegania
się o nagrodę lub za całokształt dokonań.
Ale nie tylko. Co roku prezydent docenia
także przedstawicieli młodego pokolenia,
wręczając im wyróżnienia za wybitne prace
dyplomowe, związane z Krakowem, obronione w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody. W 2014 roku jednym z sześciu
uhonorowanych był dr Mirosław Furmanek,
absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienie
otrzymał za pracę doktorską Turystyka
niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców
Krakowa – stan i potrzeby, przygotowaną
pod opieką prof. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ.
– Te wyróżnienia są po to, aby zachować
ciągłość, bo każde pokolenie ma swoich wybitnych. Nagradzamy młodych ludzi, którzy
swoją twórczością, działaniami wpisują się
w nasze miasto – podkreślał prezydent.
Licząca 243 strony rozprawa dr. Mirosława Furmanka jest szczegółową analizą
wyjazdów turystycznych osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Krakowie. Jest
pierwszym – na tak wielką skalę – opracowaniem na ten temat. Autor w swej pracy
przedstawił także propozycje aktywizacji
osób niepełnosprawnych ruchowo. Wnioski
z jego badań powinny zostać wykorzystane przez odpowiednie urzędy i instytucje
zajmujące się turystyką. – Podczas swych

badań dr Mirosław Furmanek wykazał dużą Laureat zgłębia problematykę swych badań
inwencję i samodzielność w doborze mate- z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem.
riałów i metod badawczych oraz otwartość Nie bez znaczenia jest tu fakt, że sam jest
w podejmowaniu przedmiotowych dyskusji – osobą niepełnosprawną ruchowo.
Kandydatów do Nagrody Miasta Krainformuje promotor prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska. – W pełni zrealizował założone kowa mogą zgłaszać związki i środowiska
cele, zbadał uczestnictwo, uwarunkowania i kierunki turystyki wyjazdowej niepełnosprawnych ruchowo
mieszkańców Krakowa. Zwrócił także
uwagę na ich potrzeby i oczekiwania.
Jego rozprawa doktorska wypełnia
istniejącą w Krakowie lukę w zakresie
tej tematyki.
Doktor Mirosław Furmanek ukończył studia na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny) w 1996 roku. W roku
2006 rozpoczął studia doktoranckie
w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzy lata później otrzymał Małopolskie Stypendium Doktoranckie,
a w 2010 roku Stypendium Naukowe Prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska z wyróżnionym
Stołecznego Królewskiego Miasta dr. Mirosławem Furmankiem
Krakowa dla szczególnie uzdolnionych twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne,
studentów i uczestników studiów dokto- wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naranckich. Pracę doktorską obronił w czerwcu ukowo-badawcze, towarzystwa naukowe
2013 roku. Została ona również wyróżniona oraz inne organizacje. Nagrodę przyznaje
w ogólnopolskim konkursie „Otwarte drzwi” prezydent Krakowa na wniosek komisji,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób złożonej w większości z profesorów kraNiepełnosprawnych. Podczas studiów dok- kowskich uczelni, której przewodniczy
toranckich opublikował osiem artykułów prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof.
związanych z przedmiotem badań oraz Andrzej Białas.
problematyką turystyczną, dwa z nich ukazały się w zagranicznych wydawnictwach.
Rita Pagacz-Moczarska

W 2014 roku, oprócz dr. Mirosława Furmanka, za prace dyplomowe wyróżnieni zostali także: Ewa Czachorowska-Zygor
z Akademii Muzycznej – za pracę doktorską Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka
funkcjonalna. Publicystyka, Bartłomiej Mitka z Akademii Górniczo-Hutniczej – za pracę magisterską Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych, Mateusz Rzeszutek z Akademii Górniczo-Hutniczej – za
pracę magisterską Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na
jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF, Matylda Siwek z Akademii Wychowania Fizycznego – za pracę doktorską Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889–1914, Katarzyna Zapart
z Akademii Sztuk Pięknych – za pracę magisterską Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie „Hamleta”.

ŚWIĘTO TRZECH UCZONYCH
T

Uroczystości przewodniczył rektor UJ prof. Wojciech Nowak

uprzemysłowienia, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej.
Decyzję o odnowieniu po pięćdziesięciu
latach doktoratów tych trzech uczonych
podjął Senat UJ na wniosek Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi.
W wydarzeniu, oprócz prowadzącego
uroczystość rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, uczestniczyli także prorekto-

Od lewej: prof. Bronisław Kortus, prof. Adam Jelonek, prof. Ryszard Gradziński
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rzy UJ prof. Stanisław Kistryn i prof.
Piotr Laidler oraz prodziekan Wydziału
BiNOZ prof. Bolesław Domański. Nie
zabrakło współpracowników, uczniów,
przyjaciół i członków rodzin uhonorowanych profesorów. Aula Collegium Maius
wypełniona była po brzegi.

RPM

Fot. Anna Wojnar

o bardzo ważny dzień w dziejach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, ukazuje
bowiem pewną ciągłość w działalności
Uniwersytetu, jak również zrozumienie dla
przeszłości – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak 6 października 2014 w auli
Collegium Maius, otwierając uroczyste
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowane z okazji odnowienia
po pięćdziesięciu latach doktoratów trzech
wybitnych profesorów: Ryszarda Gradzińskiego – znawcy procesów tworzenia
klastycznych osadów kontynentalnych,
formowanych współcześnie, ale także
w odległej niekiedy historii planety Ziemi,
specjalisty od nowoczesnych studiów nad
szeroko pojętymi zjawiskami krasowymi,
czyli naturalnymi procesami degradacyjnymi i agradacyjnymi, zachodzącymi
w obszarach zbudowanych ze skał wapiennych, Adama Jelonka – znawcy geografii
ludności, geografii osadnictwa, demografii,
geografii regionalnej i dydaktyki geografii, twórcy, między innymi, regionalizacji
demograficznej Polski, oraz Bronisława
Kortusa – wybitnego reprezentanta polskiej
geografii ekonomicznej na forum międzynarodowym, twórcy krakowskiej szkoły
geografii przemysłu, badacza, który jako
jeden z pierwszych dostrzegał i akcentował
rolę społecznych i ekologicznych skutków

PROFESOR RYSZARD GRADZIŃSKI – WZORZEC OPIEKUNA NAUKOWEGO
rofesor Ryszard Gradziński (urodzony
w 1929 roku) swą karierę naukową
rozpoczął w Katedrze Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanej przez
prof. Mariana Książkiewicza, gdzie
w 1951 roku ukończył studia geologiczne,
a następnie przez ponad 20 lat pracował
jako asystent, starszy asystent, adiunkt
i docent. Tu też w 1963 roku uzyskał
stopień doktora nauk przyrodniczych i tu
pięć lat później habilitował się z zakresu
geologii. Z inicjatywy prof. Książkiewicza, który równolegle zawiadywał kilkoma
instytucjami naukowymi, prof. Gradziński
w 1970 roku przeszedł do Instytutu Nauk
Geologicznych PAN, gdzie dwukrotnie
kierował krakowską placówką tego instytutu. W 1977 roku uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a w 1987 roku profesora
zwyczajnego.
Należy podkreślić, że mimo zmiany
miejsca pracy w dalszym ciągu utrzymywał bliskie kontakty z macierzystym
Uniwersytetem, między innymi przez
kilkanaście lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ
oraz inicjatorem utworzenia i pierwszym
kierownikiem studium doktoranckiego
prowadzonego wspólnie przez PAN i UJ.
Był promotorem trzech przewodów doktorskich naukowców z UJ, prowadzonych
w ramach studium.
Warto też dodać, że w pierwszej połowie lat 70. XX wieku prof. Gradziński
niezwykle aktywnie wspomagał ówczesne
władze Instytutu Nauk Geograficznych
oraz władze rektorskie UJ w staraniach
o przywrócenie studiów geologicznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim, które
w ramach represji politycznych zostały
zamknięte w 1951 roku. Działania prof.
prof. Mariana Książkiewicza, Rafała
Unruga oraz Ryszarda Gradzińskiego zakończyły się ostatecznie sukcesem w 1975
roku, kiedy to reaktywowano nauczanie
geologii na UJ.
Jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe
Jubilata, to w największym skrócie można
wymienić dwie dziedziny nauk geologicznych, w których jego dokonania stały się
kamieniami milowymi wytyczającymi
ich rozwój w skali światowej. Pierwsza to poznawanie procesów tworzenia

klastycznych osadów kontynentalnych, badając procesy krasowe oraz prowadząc
formowanych współcześnie, ale także sportową eksplorację jaskiń tak polskich,
w odległej niekiedy historii planety Ziemi. jak i zagranicznych (na Słowacji, we
Druga dotyczy nowoczesnych studiów Francji, na Kubie i w Meksyku).
nad szeroko pojętymi zjawiskami krasowymi, czyli naturalnymi procesami
degradacyjnymi i agradacyjnymi, zachodzącymi w obszarach zbudowanych
ze skał wapiennych.
Wśród osiągnięć naukowych w zakresie studiów sedymentologicznych
nad osadami kontynentalnymi warto
wymienić wieloletnie badania węglonośnych osadów Zagłębia Górnośląskiego,
pozwalające stwierdzić, że znaczna część
osadów tamtejszej sukcesji węglonośnej
powstała w systemach rzecznych. Dla
weryfikacji interpretacji kopalnych systemów rzecznych prof. Gradziński, wraz
z zespołem, zainicjował i przeprowadził
badania porównawcze współczesnej sedymentacji w zatorfionym odcinku górnej
Narwi na Podlasiu. Badania sedymentologiczne prowadzone przez niego podczas
trzech polsko-mongolskich ekspedycji
paleontologicznych (1964, 1965, 1970)
dowiodły, że górnokredowe kontynentalne formacje pustyni Gobi, obfitujące
w szczątki dinozaurów i prymitywnych
ssaków, są osadami rzecznymi i eolicznymi, a nie jeziornymi, jak wcześniej
przyjmowali autorzy radzieccy.
Podobne badania przeprowadzone Moment uroczystego przekazania pamiątkowego dyplomu
przez prof. Gradzińskiego w Górach
Świętokrzyskich wykazały, że tamtejsze
Profesor Gradziński, wspólnie z niepiaskowce dolnotriasowe są osadami żyjącymi już kolegami z ING UJ – prof.
kopalnych wydm. Te badania i ich wyniki prof. Rafałem Unrugiem i Andrzejem
przyniosły mu zarazem opinię wybitnego Radomskim, był pionierem nowej dzieznawcy kopalnych wydm. Efektem tego dziny nauk geologicznych: speleologii.
uznania było powierzenie mu współprowa- Wcześniej eksploracja jaskiń miała chadzenia obrad sekcji poświęconej osadom rakter działalności sportowej i dopiero
eolicznym na 29. Międzynarodowym działania prof. Gradzińskiego i kolegów
Kongresie Geologicznym w Waszyngtonie wzbudziły powszechne zainteresowanie
(1989).
krasem jako zjawiskiem przyrodniczym
Uczestnicząc w V wyprawie antark- wartym badań naukowych. Do najważtycznej PAN do stacji im. Henryka Arc- niejszych jego osiągnięć naukowych
towskiego (1980/81), prof. Gradziński na polu speleologii należy zaliczyć
wraz z zespołem przeprowadził szczegó- wyjaśnienie genezy wielu form krasu
łowe badania osadów lodowcowych oraz tropikalnego (m.in. na Kubie) oraz
płytkomorskich w formacji Polonez Cove pierwsze w skali światowej rozpoznanie
na Wyspie Króla Jerzego.
różnych typów jaskiniowych osadów
Zjawiskom krasowym prof. Gradziń- o odmiennej strukturze wewnętrznej
ski poświęcił się już od lat studenckich, i genezie.
Anna Wojnar

P
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Nie do przecenienia są też efekty zainteresowania prof. Gradzińskiego geologią
regionu krakowskiego, które zaowocowały, między innymi, dwoma kolejnymi
wydaniami niezwykle popularnego
Przewodnika geologicznego po okolicach
Krakowa (1960 i 1972), a także utworzeniem dwóch rezerwatów geologicznych:
na Bonarce i w rejonie Mnikowa. Innymi,
klasycznymi już, dziełami prof. Ryszarda Gradzińskiego są, wydane wspólnie
z Aleksandrą Kostecką, Andrzejem Radomskim i Rafałem Unrugiem, podręczniki akademickie: Sedymentologia (1976)
i Zarys sedymentologii (1986). Profesor
Ryszard Gradziński jest także autorem
licznych opracowań dotyczących zastosowań geologii w gospodarce narodowej.
Oprócz wymienionych podręczników
prof. Gradziński jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów i rozpraw
naukowych wydrukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, jak
też ponad 30 publikacji popularnonaukowych. Publikacje te były wielokrotnie
cytowane w literaturze krajowej i zagranicznej (543 cytacji w bazie Web of
Science, H-index 12), a także w monografiach, specjalistycznych podręcznikach
i encyklopediach o światowym obiegu
(jak Encyclopedia of Sedimentology,
Encyclopedia of Geomorphology).
Profesor Gradziński wykazuje wybitną
zdolność łączenia pracy twórczej z dzia-

łalnością o charakterze organizacyjnym,
społecznym i dydaktycznym. Przez wiele
lat prowadził ćwiczenia i wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, wypromował
siedmiu doktorów, przez blisko 40 lat był
aktywnym członkiem Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Był też jednym z założycieli Sekcji Speleologicznej w Polskim Towarzystwie
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika
i przez wiele lat przewodniczył tej sekcji.
W ciągu czterech kolejnych kadencji (1984–1995) był przewodniczącym
Komitetu Nauk Geologicznych PAN,
równocześnie przewodnicząc komitetom
narodowym ds. Międzynarodowej Unii
Geologicznej (IGU) i Międzynarodowego
Programu Korelacji Geologicznej (IGCP).
Pełniąc te funkcje, wybitnie przyczynił się
do zorganizowania w Polsce w 1995 roku
XIII Międzynarodowego Kongresu Karbonu i Permu. W ciągu dwóch kadencji był
członkiem Komitetu Badań Naukowych
(1991–1997) i przez kilka kadencji członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a także przez wiele lat członkiem
rad naukowych kilku placówek PAN oraz
Państwowego Instytutu Geologicznego.
Oryginalne osiągnięcia naukowe prof.
Ryszarda Gradzińskiego zostały wysoko
ocenione przez polski świat nauki: był
laureatem Nagrody I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie
Nagrody Sekretarza Naukowego PAN.

W 1987 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk,
w 1990 roku członkiem czynnym Polskiej
Akademii Umiejętności, a w maju 1998
roku członkiem rzeczywistym PAN. Od
kilkunastu lat jest honorowym członkiem
Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
a od kilku lat – Słowackiego Towarzystwa
Speleologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Za zasługi dla alpinizmu podziemnego i speleologii prof. Gradziński został
wyróżniony członkostwem honorowym
Polskiego Związku Alpinizmu.
Na koniec pozwolę sobie na krótki
wątek osobisty – prawie dokładnie 30 lat
temu, 19 października 1984, obroniłem
swoją rozprawę doktorską, której promotorem był właśnie prof. Ryszard Gradziński. Z perspektywy doktoranta powiem, że
w moim promotorze znalazłem wzorzec
opiekuna naukowego, którego rola polega
na pełnej akceptacji inicjatywy badawczej
ucznia, mitygowanej prawie niezauważalną, acz istotną stymulacją mistrza.
Drogi Mistrzu, Szanowny Profesorze, Ryszardzie – z głębi serca winszuję
w imieniu własnym, ale przede wszystkim
w imieniu polskiej i międzynarodowej
geologii. Bądź, trwaj i działaj dalej dla
dobra polskiej geologii!

Joachim Szulc

dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ

PROFESOR ADAM JELONEK – ZNAWCA GEOGRAFII LUDNOŚCI
P

rofesor Adam Jelonek (urodzony
w 1931 roku) studiował geografię
w latach 1950–1955 na dwóch uczelniach:
studia I stopnia odbył na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a II stopnia – na Uniwersytecie Warszawskim. Cała jego kariera
naukowa związana była z Instytutem
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Tutaj w 1964 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Zmiany
w sieci osiedli miejskich w Polsce od końca
XVIII wieku do drugiej wojny światowej,
której promotorem był prof. Antoni Wrzosek. Na naszej Uczelni zdobywał kolejne
stopnie i tytuły naukowe. W Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
kierował Zakładem Metodyki Geografii
oraz Zakładem Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa.
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Głównym polem działalności naukowej
prof. Adama Jelonka jest geografia ludności
– prace z tej dziedziny stanowią połowę
jego dorobku (obejmującego ponad 170
publikacji). Wiele z nich na trwałe weszło
do geograficznej literatury. Istotne miejsce
zajmują zwłaszcza opracowania metodyczne. Dzięki zastosowaniu w badaniach
geodemograficznych metod statystyczno-matematycznych Profesor wykonał kilka
regionalizacji demograficznych Polski.
Wielokrotnie zwracał uwagę na migracje
jako element polityki demograficznej
państwa, wyznaczał rysujące się w Polsce
obszary demograficznych zagrożeń związanych, między innymi, z procesami depopulacji. Profesor wykrył występowanie dość
trwałych koncentrycznych struktur ludnościowych w miastach różnej wielkości.

W zakresie geografii osadnictwa
zainteresowania prof. Adama Jelonka
skupiały się na procesach urbanizacji. Jest
autorem opracowań dokumentacyjnych
(w oparciu o archiwalne wyniki spisów
ludności) prezentujących stan zaludnienia
wszystkich miast w granicach obecnej
Polski dla kilkunastu przekrojów czasowych od końca XVIII wieku do roku
1960. Był współautorem pierwszego
po wojnie skryptu z geografii ludności
i osadnictwa.
Profesor Adam Jelonek dostrzegał
ważną rolę geografii regionalnej i głosił
konieczność jej uprawiania. Sam wykonał liczne opracowania słownikowe
i encyklopedyczne będące monografiami
poszczególnych państw. Był też autorem
koncepcji i redaktorem 10-tomowej Ency-

klopedii geograficznej świata oraz dwóch
części Encyklopedii świata poświęconych
obu Amerykom.
Ważne miejsce w twórczości naukowej
i działalności Profesora zajmuje dydaktyka
geografii. Należy wspomnieć, że jeszcze
podczas studiów pracował jako nauczyciel geografii w krakowskich szkołach
podstawowych. Wiele lat swej działalności społeczno-wychowawczej poświęcił
także harcerstwu, pełniąc liczne funkcje
w Komendzie Hufca Kraków-Podgórze.
Interesował się kształceniem nauczycieli
geografii na poziomie akademickim, formułował w swych publikacjach cele nauczania geografii w aspektach merytorycznym, kulturotwórczym i wychowawczym,
zabierając głos odnośnie kolejnych reform
nauczania tego przedmiotu. Współpracował z Instytutem Kształcenia Nauczycieli,
należał do zespołów ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wielokrotnie recenzował podręczniki
szkolne i akademickie, przewodniczył też
komitetowi redakcyjnemu czasopisma
„Geografia w szkole”.
Wiele lat wykładał na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Wypromował pięciu doktorów. W latach 1989–2013 prowadził
nieformalne seminarium geograficzne dla
habilitantów z 10 uczelni wyższych.

Symboliczne kwiaty od „Słowianek”

Współpraca naukowa Profesora z geografami polskimi i zagranicznymi była wielostronna i owocna. Uczestniczył w wielu
ogólnopolskich programach badawczych
związanych z procesami demograficznymi,
których wyniki częściowo zostały opublikowane. Opracowywał też ekspertyzy sytuacji
demograficznej Polski. Był członkiem wielu
stowarzyszeń i organizacji naukowych – krajowych i zagranicznych, a także Państwowej
Rady Gospodarki Przestrzennej i Rządowej
Rady Ludnościowej. W latach 1990–2002
kierował pracami Krakowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Profesor Adam Jelonek był trzykrotnie
wyróżniony Nagrodą Ministra Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Naukowej, a także Nagrodą Sekretarza
Naukowego PAN, wielokrotnie uzyskiwał też
Nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2001
roku Polskie Towarzystwo Geograficzne
przyznało mu godność członka honorowego.

Andrzej Zborowski

kierownik Zakładu Geografii Ludności,
Osadnictwa i Rolnictwa Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Wydziału BiNoZ

PROFESOR BRONISŁAW KORTUS –
TWÓRCA KRAKOWSKIEJ SZKOŁY GEOGRAFII PRZEMYSŁU

Fot. Anna Wojnar

P

rofesor Bronisław Kortus urodził się
w 1927 roku w Adamowicach na
Ziemi Rybnickiej, podczas drugiej wojny
światowej pracował w hucie w Bohuminie,
a następnie ukończył liceum pedagogiczne
w Raciborzu. W 1949 roku podjął studia
na Uniwersytecie Wrocławskim, które
kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1954 roku uzyskał stopień
magistra geografii. Zatrudniony został na
stanowisku asystenta na Uniwersytecie
Wrocławskim, już jednak rok później
przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński,
gdzie podjął pracę pod kierunkiem prof.
Antoniego Wrzoska, który stał się opiekunem jego rozprawy doktorskiej Przemysł
mineralny województwa opolskiego przy-
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gotowanej w 1960 roku. Na Uniwersytecie
Jagiellońskim zdobywał też kolejne stopnie
i tytuły naukowe. W 1997 roku przeszedł
na emeryturę.
Przedmiotem zainteresowań prof. Kortusa jest geografia ekonomiczna, a w szczególności geografia przemysłu. W swoich
pracach łączy dogłębną wiedzę historyczną, pozwalającą na wyjaśnianie zmian
w uprzemysłowieniu badanych obszarów od
początków XIX wieku, z wnikliwą analizą
ich współczesnej struktury przestrzennej
i branżowej. Profesor należał do pierwszych
badaczy, którzy dostrzegli i akcentowali
rolę społecznych i ekologicznych skutków
uprzemysłowienia, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej. Do najważniejszych osiągnięć prof. Kortusa należy zdiagnozowanie
uwarunkowań i konfliktów przestrzennych
związanych z rozwojem okręgów przemysłowych w Europie.
Rozprawa habilitacyjna zatytułowana
Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta
(1968) stanowiła unikatowe studium, wysoko cenione w szerokim gronie geografów,
ekonomistów i historyków. Ukazywała ona
prawidłowości przemian struktury przestrzennej przemysłu miasta od początków
XIX wieku.
Wśród studiów przemian przestrzennych różnych branż przemysłu na szczególne podkreślenie zasługuje, opublikowana wspólnie z prof. Karlem Eckertem,
monografia poświęcona restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali w Europie, będąca
efektem projektu europejskiego finansowanego przez ówczesną EWG (1995).
Ważną pozycję w dorobku prof. Kortusa stanowią opracowania syntetyczne
poświęcone przemysłowi Polski. W licznych pracach publikowanych na ten temat
za granicą analizował zmiany zachodzące
w strukturze przestrzennej polskiego przemysłu. Z badaniami tymi łączy się szerszy
nurt zainteresowań dotyczący procesów
56
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przemian struktury przestrzennej całej
gospodarki kraju. Należy do prekursorów
badań powiązań przestrzenno-gospodarczych, w tym przepływów towarowych
w przestrzeni kraju.
Do najistotniejszych nurtów twórczości
naukowej prof. Bronisława Kortusa należą
prace syntetyczne poświęcone kierunkom
i koncepcjom badawczym w geografii przemysłu. Przyczyniły się one do pogłębienia
refleksji teoretycznej i metodologicznej na
tym polu. Z punktu widzenia nauczania akademickiego ukoronowaniem jego rozważań
koncepcyjno-teoretycznych stał się wydany
przez PWN podręcznik Wstęp do geografii
przemysłu (1986).
Profesor Kortus jest autorem ponad
200 prac publikowanych, z których wiele
ukazało się w renomowanych czasopismach
i wydawnictwach międzynarodowych.
Od 1964 roku uczestniczył regularnie
w kongresach Międzynarodowej Unii
Geograficznej, a od 1974 roku był aktywnym członkiem Grupy Roboczej Geografii
Przemysłu MUG, a następnie Komisji Systemów Przemysłowych i Komisji Przemian
Przemysłowych MUG. Zorganizował dwie
duże konferencje tychże komisji – w 1977
i 1987 roku. Od 1983 roku działał aktywnie
we Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji
Podręcznikowej, która została utworzona
w 1972 roku pod auspicjami UNESCO.
Swoją działalnością Profesor przyczynił
się do wyjaśnienia wielu zadawnionych
nieporozumień i rozwiązywania problemów
we wzajemnym widzeniu obu narodów na
polu geograficznym. Efektem tej pracy,
obok wpływu na zmiany treści polskich
i niemieckich podręczników, były liczne
publikacje w Niemczech i Polsce.
Profesor Kortus jest członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
i organizacji naukowych. Przez wiele lat
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego
Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Był
redaktorem licznych wydawnictw zwartych

i seryjnych, w tym w latach 1974–1991
redaktorem czasopisma „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”,
wydawanego przez Polską Akademię Nauk.
Aktywnie włączał się w różne działania
podejmowane przez władze samorządowe
i administrację państwową, głównie w zakresie gospodarki przestrzennej. W latach
1974–1990 kierował oddziałem krakowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Był wieloletnim przedstawicielem
Wydziału BiNoZ do Senatu UJ, kierował
Zakładem Geografii Regionalnej i Zakładem Geografii Przemysłu. Pełnił funkcję
wicedyrektora, a w latach 1981–1991
dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ. Kierowanie tak dużą
placówką w tym szczególnym okresie nie
było sprawą łatwą. Profesor dał się wówczas
poznać jako świetny organizator, posiadający wyraźną wizję rozwoju Instytutu,
ale też jako umiejętny mediator, godzący
interesy i łagodzący nastroje różnych grup
pracowników i studentów. Szczególnie
w latach 1981–1984 „wyciągał” studentów i pracowników z aresztu lub chronił
przed innymi represjami ze strony służby
bezpieczeństwa. Robił to bez rozgłosu,
z wrodzoną sobie skromnością. Niektórzy
z uratowanych nawet nie wiedzieli, komu
zawdzięczali wolność.
Prowadził szeroką działalność dydaktyczną, znany był z wysokich wymagań,
zarówno wobec siebie jako prowadzącego,
jak i względem studentów. Wypromował
sześciu doktorów oraz 190 magistrów w zakresie geografii ekonomicznej.
Profesor Bronisław Kortus jest wybitnym reprezentantem polskiej geografii
ekonomicznej na forum międzynarodowym,
czego wyrazem była w szczególności jego
wieloletnia pozycja w strukturach Międzynarodowej Unii Geograficznej. Jest twórcą
krakowskiej szkoły geografii przemysłu.
Dzięki ponad 40-letniej szerokiej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
położył wielkie zasługi dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przyczyniając się przede
wszystkim do rozwoju Instytutu Geografii.
Trzykrotnie nagradzany był Nagrodą
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej oraz Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 roku
został zaszczycony godnością członka
honorowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bolesław Domański

prodziekan Wydziału BiNOZ

Antoni Jackowski

profesor honorowy UJ

NAUKOWY PRZYJACIEL
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asług dla nauki ma tyle, że ktoś nieobznajomiony z jego osobą i dziełem
mógłby sobie pomyśleć, że to niemożliwe, by jeden człowiek aż tyle dokonał.
[...] To wybitny uczony, ale i mądry
człowiek, dla którego sprawy wielkiej
nauki nigdy nie spychały pojedynczej
osoby na drugi plan – tak o prof. Emilu
Orzechowskim mówił jego uczeń prof.
Bogusław Nierenberg 24 października
2014 w auli Collegium Maius. Okazją
do wygłoszenia tych pięknych słów stała
się uroczystość zorganizowana z inicjatywy Instytutu Kultury UJ, a poświęcona
70. rocznicy urodzin Profesora. Wydarzenie zgromadziło nie tylko rodzinę
i przyjaciół Jubilata, ale także wielu
członków społeczności akademickiej,
którzy od lat darzą Profesora szacunkiem
i sympatią. Gospodarzem uroczystości,
na której nie zabrakło przedstawicieli
władz Uczelni – prorektora ds. polityki
kadrowej i finansowej prof. Jacka Popiela oraz dziekana Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej prof. Jacka
Ostaszewskiego, był dyrektor Instytutu
Kultury dr hab. Łukasz Gaweł.
– Kiedy myślę o moim Mistrzu i – proszę wybaczyć tę poufałość – naukowym
przyjacielu, to uważam, że tym, co go
najcelniej charakteryzuje, jest jego głęboki humanizm. I to zarówno w sensie
naukowym, jak i potocznym, takim zwy-

czajnie ludzkim – mówił wygłaszający
laudację prof. Nierenberg, kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów
w Instytucie Kultury UJ. – Na profesorze
Orzechowskim można polegać jak na
mało kim. To właśnie na takich osobach
jak on opiera się siła polskiej nauki.
Profesor Orzechowski to nie tylko
specjalista w zakresie teatrologii i wielki
miłośnik Heleny Modrzejewskiej, ale
także, co podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Nierenberg, uwielbiany przez
studentów wykładowca i wielce utalentowany organizator rozmaitych przedsięwzięć naukowych. – W latach przeszłych
był wicedyrektorem Instytutu Filologii
Polskiej, ale pasmo jego największych
sukcesów organizacyjnych wiąże się z powstałym w 1996 roku Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Został
pierwszym jego dziekanem i pełnił ten
zaszczytny urząd przez dwie kadencje –
mówił laudator. – Profesor Orzechowski
dochował się prawie dwudziestu doktorów, był patronem habilitacji i profesur. To, co za jego sprawą powstało
na Uniwersytecie Jagiellońskim, można
bez wielkiej tromtadracji nazwać szkołą
Emila Orzechowskiego.
Dokonania Profesora zostały docenione. Władze Uczelni, akcentując jego
wybitny talent organizacyjny, wkład
w rozwój badań nad teatrem polskim,

a także promowanie nauki i kultury
polskiej za granicą, uhonorowały go
srebrnym medalem Plus Ratio Quam Vis.
Wyróżnienie podczas uroczystości wręczył Jubilatowi prorektor Jacek Popiel.
Podczas spotkania w Collegium
Maius Profesor obdarowany został
jeszcze innymi wyjątkowymi prezentami: obszerną księgą pamiątkową Genus
humanum arte et ratione vivit: arte et
ratione (Rodzaj ludzki sztuką i rozumem
żyje: sztuką i rozumem), specjalnym
numerem zeszytu naukowego „Zarządzanie kulturą” oraz pamiątkowym
piórem podarowanym przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.
Jubilat otrzymał wiele adresów
gratulacyjnych, które napłynęły z różnych naukowo-kulturalnych instytucji,
między innymi z Instytutu Sztuki PAN,
Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Instytutu Badań Literackich PAN,
Narodowego Starego Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości jej uczestnicy przeszli do
Stuby Communis, która wypełniła się
atmosferą sympatii i najlepszych życzeń
dla Profesora...

Rita Pagacz-Moczarska
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Prorektor UJ prof. Jacek Popiel wręcza prof. Emilowi Orzechowskiemu srebrny medal Plus Ratio Quam Vis

SZKOŁA PROFESORA EMILA ORZECHOWSKIEGO
K

dza. Można by nawet podejrzewać, że PT
publiczność przychodzi na owe okolicznościowe imprezy bardziej z miłości i atencji
do zacnego Profesora niż obiektu jego
naukowych westchnień.
Przepraszam Szanownego Jubilata
i PT zgromadzoną publiczność za ten
nieco krotochwilny ton, ale według mnie,
a i pewnie też tych, co Profesora dobrze
znają, lepiej on (ten ton) pasuje do jego
postaci niż koturnowe uroczystości i pompatyczne oracje.
Kiedy myślę o moim Mistrzu i – proszę wybaczyć tę poufałość – naukowym
przyjacielu, to uważam, że tym, co go
najcelniej charakteryzuje, jest jego głęboki
humanizm. I to zarówno w sensie naukowym, jak i potocznym, takim zwyczajnie
ludzkim.
Profesor Orzechowski to wybitny
uczony, ale i mądry człowiek, dla którego
sprawy wielkiej nauki nigdy nie spychały
pojedynczej osoby na drugi plan. Tadeusz
Kotarbiński o takich jak on powiadał: opiekun spolegliwy. Młodzieży wyjaśniam, że
„spolegliwy” nie jest synonimem „uległy”,
jak to się wydaje niektórym politykom
i takim tam różnym domorosłym intelektualistom. Spolegliwy to taki, na którym
można polegać we wszelkich sprawach.
Na Profesorze Orzechowskim można
polegać jak na mało kim. To właśnie na
takich osobach jak on opiera się siła polskiej nauki.
Jestem też przekonany, że to właśnie
obraz prof. Orzechowskiego musieli mieć
przed oczami polscy uczeni, kiedy pisali
list do minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w obronie wartości humanistycznych:
nasze badania dotyczą takich kwestii, jak
pamięć kulturowa, partycypacja w życiu

społecznym, rozumienie obrazów i tekstów
różnych kultur, komunikacja, tożsamość
czy przyczyny zmiany społecznej [...].
Dlatego domagamy się, aby władze demokratycznego państwa doceniły nasz wkład
w jej kształtowanie, zamiast oczekiwać od
nas dostosowania się za wszelką cenę do
reguł gry dyktowanych przez gospodarkę
i rynek pracy. Polsce potrzebni są nie tylko
wykształceni pracownicy, ale również kulturowo kompetentni obywatele [...].
Zdumiewające, ale prof. Orzechowski
podobne słowa pisał wiele lat wcześniej.
Nie mam też żadnych wątpliwości, zwłaszcza kiedy patrzę po tej sali, że za sprawą
prof. Emila Orzechowskiego takich kulturowo kompetentnych obywateli przybyło
naszej ojczyźnie niemało.
Droga, która przywiodła młodego
Emila Orzechowskiego do auli w Collegium Maius, w której dziś się spotykamy, zaczęła się w rodzinnym Frysztaku.
Dalej, poprzez liceum w Jaśle, do bodaj
najbardziej prestiżowych w owym czasie
studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W 1967 roku, na podstawie
pracy Teatry studenckie Krakowa 1945–67
(I nagroda naukowa Festiwalu Kultury
Studenckiej) został magistrem i w macierzystej Almae Matris rozpoczął pracę,
która trwa już prawie pół wieku.
Kolejne szczeble jego pracy i awansów
naukowych wyznaczają ważkie dokonania
badawcze. Na podstawie książki Stary
Teatr i Studio (nagroda ministra oraz nagroda „Echa Krakowa” za najlepszą książkę roku o Krakowie) otrzymał w 1974 roku
stopień doktora nauk humanistycznych.
Kolejny projekt badawczy dotyczył Teatru
polonijnego w Stanach Zjednoczonych
– pojawiła się kolejna książka i kolejna

Anna Wojnar

iedy władze Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały się powierzyć mnie, osobie cokolwiek z zewnątrz, zaszczytny obowiązek
przypomnienia, choćby pobieżnego,
rozlicznych zasług Szanownego Jubilata –
zacząłem intensywnie myśleć nad doborem słów, którymi winno się taki portret
nakreślić, oraz sposobem ich ułożenia.
Mowy okazjonalne na ogół zbudowane są
wedle dość prostej recepty: należy jubilata
wysławiać pod niebiosa, wtedy zasługi
drobne urastają do wielkich, a sam opisywany jawi się jako ten tytan. Na ogół też
laudator dość słabo bierze sobie do serca
Arystotelejską definicję prawdy: że jest to
zgodność opisu z faktami. Zaś publiczność
takich spotkań ochoczo kiwa głowami, no
bo jakże psuć okazję jubileuszową.
Tymczasem z prof. Emilem Orzechowskim jest dokładnie na odwrót. Zasług dla
nauki ma tyle, że ktoś nieobznajomiony
z jego osobą i dziełem mógłby sobie pomyśleć, że to niemożliwe, by jeden człowiek
aż tyle dokonał.
W przeważającej mierze dzieła jego
życia koncentrują się wokół jednej osoby
i jednego pojęcia. Dokładnie w tej kolejności. Pierwsza to miłość bezgraniczna
i największa do krakowianki z urodzenia,
a aktorki z pasji, niejakiej Heleny Modrzejewskiej. Profesor Orzechowski nie
przyjął do wiadomości, że owa wielce
utalentowana niewiasta jakiś czas temu
pożegnała nasz ziemski padół i, co i raz,
organizuje a to jej urodziny, a to imieniny,
a to powitanie w Krakowie po amerykańskich wojażach. I nic mu nie przeszkadza,
że niewdzięczna ta osoba ani razu nie
pojawiła się na tych uroczystościach. Ba,
zaproszonym gościom też to nie przeszka-
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nagroda ministra. Monografia ta była podstawą uzyskanej w 1988 roku habilitacji.
Tytuł profesorski uzyskał w 1997 roku
na podstawie monografii Koniec Polonii
w Ameryce?, która – jakże by nie – skłoniła
ministra do przyznania kolejnej nagrody.
Od 2001 roku Emil Orzechowski jest
profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Cóż by tu dodać? Może jedynie to, że
był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej
i Fundacji Fulbrighta, a także wykładał
gościnnie na rozmaitych uczelniach na całym świecie, w tym także tych najbardziej
prestiżowych amerykańskich, jak choćby
Stanford University, State University of
New York of Buffalo, University of California w Los Angeles, Syracuse University, Rochester University, University
of Connecticut, oraz najprzedniejszych
uniwersytetach europejskich – w Berlinie,
Londynie, Pradze, Rydze, Bilbao, Turynie,
Bolonii, Dreźnie, Uppsali, Edmonton czy
Amsterdamie. Warto również wspomnieć,
że wykładał też w krakowskiej PWST.
Profesor Orzechowski to nie tylko
zawołany badacz i uwielbiany przez
studentów wykładowca – to też wielce
utalentowany organizator rozmaitych
przedsięwzięć naukowych, które w sposób
bardzo urodziwy się rozwinęły.
W latach przeszłych był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, ale pasmo
jego największych sukcesów organizacyjnych wiąże się z powstałym w 1996 roku
Wydziałem Zarządzania i Komunikacji
Społecznej. Został pierwszym jego dziekanem i pełnił ten zaszczytny urząd przez
dwie kadencje.
Powstały wówczas zręby tego, co dziś
nazywa się zarządzaniem humanistycznym,
a co jest jednym ze znaków rozpoznawczych WZiKS UJ. Ten wydział, jako jedyny
w Polsce, posiada unikatowe uprawnienia
do nadawania stopnia doktora i doktora
habilitowanego w tej dyscyplinie. I nikt
nie może zaprzeczyć, że jest to zasługa
prof. Emila Orzechowskiego. Jak tego
dokonał? Do jakich drzwi pukał? Kogo do
tej idei zjednał i jak? – niechaj pozostanie
jego tajemnicą. Zwłaszcza że dokonał
tego w okresie, w którym owo zarządzanie
humanistyczne uważano, w najlepszym
przypadku, za dziwactwo, z tzw. poważną
nauką niewiele mające wspólnego. Dziś już
nikt tak nie uważa. Dzięki prof. Orzechowskiemu powstał legion naukowców, którzy
swoimi badaniami dowiedli zasadności
powołania do życia tej dyscypliny.

Przemawia prof. Emil Orzechowski

Ale prawie 20 lat temu to pole, na którym dziś tak pięknie rozkwita zarządzanie
humanistyczne, leżało ugorem. Profesor
zakasał rękawy i rozpoczął od zorganizowania w 1996 roku pierwszych w Polsce
studiów z zakresu zarządzania kulturą. Do
pomocy ściągnął z Zachodu znakomitych
uczonych: Giepa Hagoorta, Petera Bendixena, Marka Schustera, którzy pomagali
mu transplantować na polski grunt europejskie doświadczenia w tym zakresie. Do
realizowanego projektu zaprzągł Profesor
także ponad 50 ambasadorów z rozmaitych
krajów, którzy opowiadali studentom, jak
w ich ojczyznach zarządza się kulturą.
Dla porządku odnotujmy też, że prof.
Orzechowski wymyślił sposób na powstanie Instytutu Kultury na UJ. Zorganizował
Zespół Katedr Nauk o Kulturze i był jego
pierwszym koordynatorem. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Badań nad
Polonią PAN. Także przez dwie kadencje
zasiadał w Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów Naukowych. Przewodniczył
radom rozmaitych fundacji i stowarzyszeń
(Willa Decjusza). Jest przewodniczącym
Rady Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury UJ,
redaktorem naczelnym zeszytu naukowego
„Zarządzanie kulturą” (9 ministerialnych
punktów!) oraz przewodniczącym Interdyscyplinarnej Komisji Zarządzania Kulturą
i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.
Wysokie mniemanie o zasługach Szanownego Jubilata dla nauki mają nie tylko
jego współpracownicy. Podzielił je prezydent RP, który w 2002 roku odznaczył
prof. Emila Orzechowskiego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Szanowni Państwo! Sensem pracy
każdego uczonego są nie tylko jego własne badania, ale i następcy, którzy poniosą
i rozwiną dzieło swego mistrza. Profesor

Orzechowski dochował się prawie dwudziestu doktorów, był patronem habilitacji
i profesur. To, co za jego sprawą powstało
na Uniwersytecie Jagiellońskim, można bez
wielkiej tromtadracji nazwać szkołą Emila
Orzechowskiego. Mądrą radą, tworzeniem
życzliwej, wolnej od uprzedzeń przestrzeni
badawczej, stworzył nie tylko podwaliny
polskiego zarządzania humanistycznego,
ale przekonał wielu młodych badaczy, by
swój talent i pracowitość poświęcili naszej
Almae Matris.
Na dziesięciolecie założonej przez Profesora szkoły zarządzania wydano pamiątkową
księgę, w której znalazły się nazwiska bardzo
wielu osób siedzących w tej sali. Tytuł tej
księgi to myśl świętego Tomasza z Akwinu:
Genus humanum arte et ratione vivit: arte et
ratione (Rodzaj ludzki sztuką i rozumem żyje:
sztuką i rozumem), dobrze oddaje on sposób
widzenia świata przez Profesora.
Do tego dodałbym jeszcze myśl Michała Montaigne’a, którą podsumował dzieło
swego życia – Próby, a która – w moim odczuciu – równie celnie oddaje życie i cechy
charakteru Profesora: Nie żywię nienawiści
do pojęć odmiennych od moich: nie mam
tego w charakterze, aby mnie gniewało, gdy
spotykam się z różnicą w zdaniach, i abym
nie mógł ścierpieć towarzystwa ludzi, dlatego iż myślą i rozumują odmiennie niż ja [...].
Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje
się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem,
ale bez cudu i przekraczania miary.
Zacny Profesorze, życzymy Ci jeszcze
wielu, wielu lat w zdrowiu i radości, choćby
po to, byśmy my, Twoi uczniowie, mieli
do kogo pójść po radę, a choćby i zwykłą
rozmowę, niekoniecznie o zarządzaniu czy
Helenie Modrzejewskiej. Żyj nam sto lat!

Bogusław Nierenberg

kierownik Katedry Zarządzania
i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury UJ
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U

niwersytet to wspólnota mistrzów
i uczniów – zdanie to nadal znajduje potwierdzenie w sercach i umysłach profesorów i studentów, co wyjątkowo wyraźnie mogliśmy odczuć
27 października 2014 w pięknej Auli
Jagiellońskiej Collegium Maius, gdzie
prof. Stanisław Balbus świętował
z nami 70. rocznicę urodzin i półwiecze swojego związku z Uczelnią.
Uczestników uroczystości różniło
wiele, choćby wiek, doświadczenie
życiowe i naukowe, wszystkich jednak połączyła szczególna sympatia do
człowieka, z którym przeżyli wspaniałe przygody umysłowe. Bez trudu
dało się zauważyć, że duża część gości
żywiła względem Profesora uczucia
bardzo osobiste. To on przecież uczył
nas rozumienia drugiej osoby, tekstu.
Można powiedzieć, że wszyscy zgromadzeni to „starzy znajomi” z Otwartej Akademii Profesora Balbusa.
Część oficjalna jubileuszu pełna
była wzruszeń, czemu trudno się
dziwić, zważywszy, jak wielki wpływ
na kształt świata wyobraźni literaturoznawczej zgromadzonych wywarł
prof. Balbus. Podkreślały to zgodnie gospodynie uroczystości: dziekan Wydziału
Polonistyki prof. Renata Przybylska oraz
kierownik Katedry Teorii Literatury prof.
Anna Burzyńska. Prorektor prof. Jacek Popiel
odczytał list gratulacyjny
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. Serdeczny
list nadesłał też prof. Michał Głowiński. Z uwagi
na zaiste imponującą
listę publikacji Jubilata
zaniechano prezentacji
jego bibliografii1, którą
znaleźć można w ofiarowanej mu książce Różne
głosy. Tom ten, który
podczas jubileuszu po
raz pierwszy zaistniał
oficjalnie, to dar przygowany przez bliskich
uczniów prof. Balbusa,
którzy przyczynili się
najbardziej do organi60
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Prof. Stanisław Balbus; 27 października 2014,
aula Collegium Maius

zacji uroczystości: dr Dorotę Wojdę, dr
hab. Magdę Heydel i prof. Andrzeja Hejmeja. Publikacja mieści w sobie teksty
bardzo różnorodne – przepełniona humo-

Jubilat podczas swojego wystąpienia

rem twórczość poetycka sąsiaduje
z sumiennymi literaturoznawczymi
analizami, zaś autorów, poza zamiłowaniem do tekstu pisanego, łączy
osoba Profesora, dla wielu drogiego
Staszka. Wręczenie jubilatowi księgi
pamiątkowej było wzruszającym
momentem uroczystości.
Podczas swojego wystąpienia
prof. Burzyńska podzieliła się ze
zgromadzonymi wiekopomnym
odkryciem: udało jej się odnaleźć
nieznany dotąd passus z dwunastej
księgi Pana Tadeusza, który Adam
Mickiewicz profetycznie (jak to
wieszcz) poświęcił Stanisławowi
Balbusowi. Wspomniany fragment
zamieszczono w bieżącym numerze
„Alma Mater”, aby zaświadczyć, że
zarówno sława Balbusa jako wirtuoza
interpretacji, jak i Mickiewicza jako
osoby mającej swoistą zdolność do
zapowiadania wielkich jednostek tego
narodu, są w pełni uzasadnione.
Adept – absolwent – akademik...
Stanisław Balbus to autor literaturoznawczych rozpraw i płomiennych
limeryków, sumienny prozaik i „poeta
wykładowy”, znakomity uczony i wybitny
gawędziarz. Dzięki zaproszonym na spotkanie gościom i ich opowieściom wspólnie
przebywaliśmy pamięcią najważniejsze
etapy podróży intelektualnej Jubilata. Koledzy
ze szkolnej i uniwersyteckiej ławy oraz znajomi
z Wydziału czule wspominali wspólną naukę,
zabawę (moskaliki, limeryki), niezapomniane
momenty krakowskiej
młodości. Na spotkaniu
anegdoty sąsiadowały
z pełnymi wdzięczności wyznaniami, podziw
z nostalgią. Nie zabrakło
wspomnień dyskusji literackich, wspólnych projektów oraz elementów
nieco mniej kojarzących
się z akademią: zgromadzeni mieli niecodzienną
możliwość obejrzenia

Fot. Janusz Smulski

NA BALBUSA SIĘ CHODZIŁO...

Andrzej Pilichowski-Ragno

Janusz Smulski

zdjęć, na których Jubilat pozował w towarzystwie psa o imieniu Chmurka, zaś ustanowionemu przez Mickiewicza poziomowi
poetyckiemu sprostać musiał limeryk dr.
Michała Rusinka. Uczestnicy uroczystości mieli okazję posłuchać kantaty Bacha
i uściskać Profesora podczas końcowej,
nieoficjalnej części spotkania.
Kiedy w sztafecie wypowiedzi przyszedł czas na głos samego Jubilata, przez
moment słowa uwięzły mu w gardle. Jak
nietrudno się domyślić, tak szczególna
okazja nie mogła nie zostać uświetniona
limerykiem autorstwa Profesora, dlatego
po chwili zebrał się on w sobie, by przy
świadkach... zwątpić w swoje uniwersyteckie osiągnięcia:
Stanisław B. na Ujocie
Wręcz nurzał się w wiedzy złocie.
Złotnikiem jednak nie został.
Nie chciał? Nie umiał? Nie sprostał?
A teraz jest na wylocie.
Myliłby się jednak ten, kto słowa
Profesora uznałby za prawdę. Cała uroczystość i wyraz twarzy zgromadzonych
na niej osób wyraźnie przeczyły zgrabnie
sformułowanej tezie, a ponadto podczas
swojej krótkiej przemowy Jubilat wydobył
najważniejszą myśl spotkania, która pobrzmiewała zresztą w wielu wcześniejszych
wypowiedziach: osiągnięciem swojego
życia nazwał... własnych uczniów. Artykuły
i książki Profesora na stałe wpisały się
w literaturoznawczy kanon, jego dzieło
przedłużają jednak przede wszystkim
studenci: adepci i absolwenci. To w nich

Moment ofiarowania Jubilatowi tomu Różne głosy; publikację wręczają redaktorzy:
(od lewej) dr hab. Magdalena Heydel, dr Dorota Wojda, prof. Andrzej Hejmej

jego myśl potwierdza się bądź komplikuje,
na nowo poddawana analizie, rozwijana.
Kameralny gabinet przy ul. Gołębiej pamięta poznawczy niepokój i głód wiedzy,
wspólne odkrycia, pytania i poszukiwanie
odpowiedzi otwierających kolejne przestrzenie interpretacji. Pisarz czy poeta nie
był dla uczestników tych spotkań „obiektem
badawczym”, ale partnerem ożywionej
dyskusji. Podczas lektury spotykają się
bowiem trzy instancje: autor, tekst oraz
czytelnik. I wszyscy, aby przywołać pewne
listopadowe słowa Profesora wypowiedzia-

ne nad czarną kawą, „wymieniają dary”...
Właśnie dlatego w pewnym sensie życie
akademickie nie zna pojęcia przemijania
– Profesor jest już na emeryturze (cytując
samego Jubilata: „na wylocie”), ale jego
dzieło (wspólnota uczniów) pracuje, trwa
w najlepsze...

Katarzyna Grzybowska
Adam Buszek
Wykonawcą budzącej podziw pracy podsumowania dorobku Jubilata jest Marian Zaczyński.

1

Profesor Stanisław Balbus w otoczeniu swoich uczniów – przyjaciół. Od lewej: dr hab. Łukasz Tischner, dr hab. Artur Grabowski,
dr Tomasz Bilczewski, dr Piotr Sobolczyk, dr hab. Magdalena Heydel, Jubilat, prof. Andrzej Hejmej, mgr Anna Stec-Jasik,
z tyłu dr Tomasz Majkowski, z przodu dr Dorota Wojda, mgr Małgorzata Majkowska, mgr Katarzyna Grzybowska
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(nieznany fragment XII Księgi „Pana Tadeusza”)
Janczarska z dzwonkami, z zelami, z bębenki
Znać genialne ucho na poezji dźwięki!
Zastygli niemo młodzi, oddychać się boją
Chłoną tę słów muzykę, jej pięknem się poją.
Ledwie mieli słuchacze czas wyjść z zadziwienia
Gdy on znowu od metrum skoczył do znaczenia.
I jakby sam się swoją poraził potencją
Głos ściszył, lecz po chwili ruszył z taką elokwencją
I taki fraz rozwinął barwny ogon pawi,
Że wszyscy wraz doznali cudu epifanii.
Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca,
We wzroku, ducha pełnym, błyszczał czar młodzieńca.
Okulary zjechały na sam czubek nosa
A na czole zalśniły srebrne krople rosy.
Skończył, a potem w stronę sali raz jeszcze się zwrócił.
Nie wytrzymali młodzi, tłum się nagle rzucił
Profesorze – krzyknęli – na ciebie brać nasza
Czeka każdej jesieni, jakby na Mesjasza
Który nasze dusze z niewiedzy oczyści,
Objawiając, co autor miał, pisząc, na myśli.
Jak nikt potrafisz, Mistrzu, nam głuchym, niezdarnym
Pokazać, czym być może poezja w czasie marnym
Twoja wiedza, charyzma na wydziale najpierwsza
Ty wiersz nam pokazujesz ze wszystkich stron wiersza.
Długo tak jeszcze prawili, lecz on się nie chwalił
Poetykę czas zacząć – rzekł – i się oddalił.
A oni z wypiekami krasnymi na licach
Ruszyli za nim hurmem, niczym na Soplicę.
I ja tam z nimi byłem i ucha nadstawiłem.
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.

Anna Burzyńska

kierownik Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ

Anna Wojnar

Było polonistów mrowie, lecz mało który równy Balbusowi.
Balbus przez całe lato nie wiedzieć gdzie bawił
A teraz się znienacka w Gołębniku zjawił
Jak zwykle elegancki i pełen finezji.
Nikt, jak on, nie zgłębia tajemnic poezji.
Brać studencka na środek drogę mu toruje
Dech im zapiera w piersiach, gdy On interpretuje,
Sensy ukryte maca, tropami obraca,
I prawdy oklepane na nice wywraca,
Jakby sam był poety obudzonym duchem.
Chłoną jego słowa zachwyconym uchem
W sali cisza, jakby ją zasiał polnymi makami
On zaś leciutko pląsa pomiędzy stylami,
Rozwija barwną wstęgę setek intertekstów
Jak z rękawa wyjmuje plejady kontekstów,
W najgłębszych warstwach znaczeń wygodnie się mości
I nurza się w gąszczu intertekstualności,
Żongluje figurami, symbole dopieszcza.
Słuchają go pilnie młodzi, niczym nowego wieszcza.
Wtem zamilkł, wprawnie przy tym stopniując napięcie
Z piersi uczniów wybrzmiało cichutkie westchnięcie
Lecz zaraz je zdusili w zarodku, gotowi
Oniemieć na wiek wieków, byle tylko mówił.
Znów zaczął. I płyną jego słowa tak gładkimi ruchy
Że w oknach wnet ucichły hałaśliwe muchy
Nie śmią wszak zakłócić wykładu brzęczeniem.
Mistrz oczy wzniósł do nieba, szukając natchnienia
Spojrzał z góry i salę bacznym okiem zmierzył.
Wzniósł ręce, spuścił razem.. i w struny uderzył
Lutni poetyckiej, co dla innych gada
W jego palcach zaś tonów wydaje miriady.
Zdumieli się słuchacze, razem ze stron wiela
Wybrzmiały dźwięki wiersza, jak cała kapela
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Z PERSPEKTYWY PÓŁWIECZA
Rozmowa z prof. Janem Skoczyńskim
□ Nasze spotkanie i rozmowa są jubileuszowe: w tym roku przypada rocznica
powołania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także Pana prywatne święto
– półwiecze związków z Alma Mater
i czterdziestolecie pracy naukowej.
Przyjechał Pan na studia do Krakowa
z Sanoka, który znajdował się w kręgu
oddziaływania Uniwersytetu Lwowskiego. Czy silne było promieniowanie tej
właśnie uczelni?
■ Rzeczywiście, do Krakowa przyjechałem
w roku poprzedniego jubileuszu – 600-lecia uniwersytetu. Pamiętam uroczystości,
orszak profesorski, podniosłą atmosferę.
Ale zacznijmy od początku...
Urodziłem się w Brzozowie, ale dzieciństwo i młodość spędziłem w Sanoku,
gdzie ukończyłem liceum klasyczne,
powstałe jeszcze w czasach galicyjskich. Była to dobra szkoła,
kilku moich nauczycieli ukończyło Uniwersytet Lwowski. Nasz
polonista uczęszczał na seminarium filozoficzne Kazimierza
Twardowskiego...
Lwów już nie był polski, ale całe dzisiejsze Podkarpacie ciągle
jeszcze znajdowało się w orbicie promieniowania tamtejszego
uniwersytetu – najlepszej polskiej uczelni w czasach zaborów
i w okresie XX-lecia międzywojennego. To tam zaczął się, między
innymi, nurt filozofii polskiej przełomu wieków i okresu międzywojennego, znany jako szkoła lwowsko-warszawska.

Fot. Anna Wojnar

□ W Sanoku zetknął się Pan ze Zdzisławem Beksińskim.

Beksińskiego patrzę jednak przede wszystkim jako na bliską osobę, z którą dane mi
było spotykać się przez lata. Nasze domy
stały w odległości 400 metrów...
□ W 1964 roku zaczął Pan studiować
polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy ten wybór od początku był
zdecydowany?
■ Miałem 12 lat, gdy umarł mój ojciec. Została mama i trzy młodsze siostry. Rodzina
uważała, że powinienem wybrać studia
praktyczne, bym mógł pomóc finansowo
matce. Jednak uparłem się na polonistykę.
Po roku zrezygnowałem i zacząłem studiować handel zagraniczny w Warszawie.
W Szkole Głównej Planowania i Statystyki bawiłem zaledwie przez dwa semestry, po czym wróciłem na UJ. Tu miałem
okazję słuchać wykładów Stanisława Pigonia, Tadeusza Ulewicza,
Wacława Kubackiego czy Jana Błońskiego.
Jednak największy wpływ wywarł na mnie Kazimierz Wyka,
u którego pisałem pracę magisterską. Zanosiło się nawet, że
zostanę jego asystentem...
Profesor darzył mnie pewną sympatią i jako magistranta
przyjmował w swoim mieszkaniu. Do dziś pamiętam wizytówkę
na drzwiach: „Kazimierz Wyka, doktor filozofii”.
Miał wszechstronny, głęboki umysł – zajmował się historią
i teorią literatury, eseistyką, historią sztuki (studia o Matejce
i Malczewskim). Niedawno wpadł mi w ręce jego tekst filozoficzny zatytułowany Pesymizm a odbudowa człowieka z roku 1940.
Recenzentem mojej pracy magisterskiej, dotyczącej Króla
Ducha Słowackiego, był znawca romantyzmu prof. Marian Tatara, z którym zetknąłem się jeszcze w Sanoku. Student Tatara
przyjechał do naszego liceum
na praktykę pedagogiczną,
a ponieważ w klasie nie było
wiele miejsca, przez miesiąc
siedzieliśmy w jednej ławce.

■ Przyjaźniłem się z Beksińskimi, więc historię tej rodziny
postrzegam jako tragiczną w kilku wymiarach. Mam w pamięci
nasze spotkania w Sanoku, a potem
w Warszawie.
Obrazy Beksińskiego niektórych szokują – ja jednak widzę
w nich metaforę kondycji człowieka, tego, co się z nim dzieje
i może stać. Magiczny realizm tego
malarstwa ukazuje grozę istnienia,
której przecież doświadczamy,
choć mamy ją rozłożoną w czasie
i przestrzeni. W obrazach kondensacja przeraża, ale i pociąga – na
wystawach malarza wciąż jest mnóstwo ludzi, co ostatnio mogliśmy
Adnotacja w dawnym dowodzie osobistym poświadczająca
obserwować także w Krakowie. Na
zatrudnienie prof. Jana Skoczyńskiego na UJ

□ Czy to literatura była źródłem zainteresowań filozoficznych i sprawiła, że rozpoczął
Pan także studia filozoficzne?
■ Tak, szedłem do filozofii od
strony literatury. Nie chciałem
zrywać z literaturoznawstwem;
nie potrafiłem też zmienić swo-
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jego sposobu myślenia, który był ukształtowany przez studia
historyczno-literackie. Wkrótce stało się dla mnie jasne, że polski
sposób filozofowania wyraża się poprzez literaturę piękną.
Polacy filozofują w tekstach literackich – w powieści, dramacie, traktacie poetyckim, eseju oraz innych prostszych formach
wypowiedzi. Stefan Kisielewski, na przykład, upodobał sobie
felieton. Jak – jeśli nie filozoficzną, nazwać twórczość Witkacego czy Gombrowicza? Treści filozoficzne wolimy przekazywać
w niefilozoficznej formie i to jest sedno naszej odrębności,
a niekiedy oryginalności. Dzięki temu refleksja filozoficzna staje
się bliższa szerszemu odbiorcy, czytelnikowi literatury pięknej.
□ Czy prof. Roman Ingarden wywarł na krakowskim środowisku filozoficznym duże piętno?

jak Kasandra (taki miał przydomek!), że oto idzie zagrożenie ze
Wschodu. Kiedy zagrożenie stało się faktem, część młodych to
zrozumiała. Późny Miłosz w poemacie Zdziechowski dystansuje
się od swoich młodzieńczych zachowań z czasów studenckich.
Katastrofizm poety wyrasta z ducha tego, co głosił Zdziechowski.
□ Kolejny wielki temat i nazwisko to Feliks Koneczny.
■ Tak, to autor oryginalnej i ciekawej wizji dziejów oraz teorii
cywilizacji. Ten krakowski historyk i historiozof nie wiąże cywilizacji z terytorium, językiem czy podbojem. Definiuje cywilizację
jako sposób organizowania życia wielkich zbiorowości ludzkich, „metodę ustroju życia zbiorowego”. Teoria ta ma wymiar
strukturalno-społeczny, i to jest novum na tle ówczesnej nauki
o cywilizacjach. Wyrazem jego poglądów jest książka O wielości
cywilizacyjj (taka jest oryginalna pisownia tytułu).

■ Filozofię zacząłem studiować jako nauczyciel polskiego
w jednym z krakowskich liceów. Prof. Roman Ingarden był już
wtedy na emeryturze i nie
□ Czy jego teoria cyprowadził wykładów. Ze
wilizacji jest aktualna?
względów politycznych
zabroniono wykładów
■ Odpowiem nie wprost.
prof. Izydorze Dąbskiej.
W amerykańskim czaWykładali u nas: Michał
sopiśmie „The National
Hempoliński, Zbigniew
Interest” zauważono, że
Kuderowicz, Zdzisław
głośna niedawno konAugustynek, Władysław
cepcja Samuela HuntingStróżewski. Z Warszawy
tona, autora książki Zdeco tydzień przyjeżdżał
rzenie cywilizacji i nowy
Jan Legowicz. Pod koniec
kształt ładu światowemoich studiów pojawił się
go, powtarza pomysły
młody Bronisław ŁagowKonecznego. W pracy
ski. Miałem przyjemność
Huntingtona nie znasłuchać wykładów z logiki
lazłem jednak żadnego
Jana Leszczyńskiego, któodwołania do polskiego
ry przyjaźnił się z Witkaautora, choć w roku 1962
Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręcza prof. Janowi Skoczyńskiemu
cym. Raz w miesiącu przyukazało się w Londyodznaczenie Honoris Gratia, 4 czerwca 2012
jeżdżał do Krakowa prof.
nie angielskie wydanie
Władysław Tatarkiewicz, któremu odmówiono wykładów na UW. książki Konecznego ze wstępem samego Arnolda Toynbee.
Ze słuchaczami spotykał się w auli PAU, przy ul. Sławkowskiej.
□ Czy praca nad filozofią Jana Stachniuka była jeszcze innym
□ Pana zainteresowania koncentrują się wokół polskiej filo- obszarem badawczym?
zofii przełomu XIX i XX wieku. Jacy myśliciele mieli na Pana
największy wpływ?
■ Po książkach Zdziechowskim i Konecznym pojawiły się opinie,
że interesuję się wyłącznie ultrakatolikami. Postanowiłem więc
■ Niewątpliwie był to Marian Zdziechowski, którym zająłem się zająć się nieznanym szerzej Janem Stachniukiem, a mój warszprzez przypadek, jednak to on ukształtował mnie filozoficznie. tat okazał się przydatny do badania poglądów tego poganina.
Ułatwił mi przejście od literatury do filozofii poprzez swoje Stachniuk był przedstawicielem neopogaństwa, jakie odrodziło
książki: Mesjaniści i słowianofile, Byron i jego wiek, Pesymizm, się w Europie po pierwszej wojnie światowej. Neopoganie byli
romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. Problemy, jakimi się wówczas wszędzie; najwięcej ich było w Niemczech, ale także
zajmował, okazały się mi bliskie także poprzez język i sposób na Litwie i Ukrainie. W rezultacie tej zmiany zainteresowań pomyślenia.
wstała książka Neognoza polska, którą – ku memu zaskoczeniu
– pozytywnie oceniono z dwu stron: obszerną notę poświęciła
□ Do Zdziechowskiego odwołują się Czesław Miłosz i Paweł jej Maria Janion, a przychylną recenzję napisał wybitny znawca
Jasienica. Czy tylko dlatego, że łączyło ich środowisko wileń- gnozy i gnostycyzmu ksiądz prof. Wincenty Myszor.
skie, czy może były to głębsze związki?
□ Czy neopogaństwo przeżywa swój renesans – nie w zna■ W okresie dwudziestolecia Zdziechowski, dwukrotny rektor czeniu ruchów antychrześcijańskich, ale w powrocie do jego
Uniwersytetu Wileńskiego, głosił katastrofizm ex katedra. Studen- źródeł prasłowiańskich? Czy ruch ten jest obecny w polskim
ci żartowali ze staruszka, który na swoich wykładach wieszczył sposobie myślenia, czy raczej obrzędowości?
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■ Stachniuk głosił teorię, że chrześcijaństwo źle wpłynęło na ście naszego wkładu do myśli europejskiej i światowej! Ponieważ
nasze dzieje i dlatego Polacy powinni odwrócić się od tej religii, uważam mesjanizm za przejaw myślenia ideologicznego, nie
szczególnie od katolicyzmu.
sądzę, aby te propozycje spotkały się z szerszym, międzynaroBył przekonany, że powrót do prasłowiańskich,
dowym odzewem. Ale może się mylę.
pogańskich korzeni zmieni bieg naszych dziejów.
Uważał, że katolicyzm prowadzi do defetyzmu,
□ Jak Pan Profesor ocenia obecną edukację
zabija ducha inwencji, osłabia wolę; nie pozwala
filozoficzną?
myśleć o świecie, w którym żyjemy. Istotą jego poglądów jest odrzucanie religii objawionej i powrót
■ Edukacja filozoficzna, w moim mniemaniu, jest
do religii naturalnej. Wyraża się to, między innyw odwrocie. Filozofia ulega parcelacji; jako odrębne
mi, poprzez propagowanie trybu życia zgodnego
kierunki wykrawa się z niej poszczególne działy.
z naturą, a więc wczesne wstawanie, gimnastykę,
Kiedy filozofii nadaje się wymiar scjentystyczny
mycie się w zimnej wodzie, bieganie po rosie...
i sprowadza ją do rzędu nauk stosowanych, zatraca
Wszystko to ma służyć tężyźnie fizycznej, uzdatona swój szczególny, mądrościowy charakter.
niającej naród do podejmowania wielkich wyzwań
W Polsce, państwie ciągle jeszcze na dorobku,
cywilizacyjnych, jakie narzuca świat.
za
dużo
kształcimy humanistów. W skali kraju na
Ekslibris „biograficzny” prof. Jana
Nieliczne środowisko współczesnych neopogan Skoczyńskiego z herbami miast, filozofię przyjmujemy setki studentów, którzy po
z którymi jest związany oraz
najsilniejsze jest we Wrocławiu – tam wydają kwarskończeniu studiów nie mogą znaleźć pracy.
talnik, sięgają do prasłowiańskich nazw, imion, do Uniwersytetu, wykonany przez
Choć sam zaliczam się do humanistów, jestem
Zbigniewa Osenkowskiego
kultu Światowida; spotykają się podczas świąt,
przeciwnikiem nadmiernie rozbudowanych stuktóre wyznaczają nie kalendarz liturgiczny, lecz pory roku. Ich diów humanistycznych, które powiększają tylko liczbę bezrobotobrzędowość była i jest raczej skromna.
nych z wyższym wykształceniem. I to w sytuacji, kiedy w kraju
Po ukazaniu się książki o Stachniuku odezwał się do mnie brakuje fachowców od dróg, mostów, kolei, energetyki...
starszy pan, który w kręgu wpływów zwolenników Stachniuka
znalazł się w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Gościł □ Zaczęliśmy naszą rozmowę od jubileuszu i do tego tematu
mnie u siebie w domu. Przez kilka dni miałem okazję poznać powróćmy. Był Pan Profesor w Londynie, na obchodach 75.
wrocławskie środowisko rodzimych neopogan, które nie stanowi rocznicy istnienia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, któzagrożenia dla chrześcijaństwa w Polsce.
remu przekazał Pan 50-tomowy Słownik współczesnego języka
polskiego. Jaka była motywacja tej darowizny?
□ Czy Pana zdaniem polscy filozofowie mają duży wkład
w rozwój filozofii europejskiej?
■ Fakt, że od czterdziestu lat jestem pracownikiem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, to dla mnie wartość sama w sobie. Postanowi■ Przynajmniej dwa momenty w historii polskiej myśli trzeba łem więc na swój sposób uhonorować związek z macierzystą
wziąć pod uwagę: renesans – z Pawłem Włodkowicem i Andrze- uczelnią i uznałem, że najlepszą formą będzie przekazanie daru
jem Fryczem Modrzewskim, oraz dorobek innowierców, szcze- dla PUNO – jedynej takiej placówki za granicą, która w dodatku
gólnie polskich arian. Potem jest długa przerwa spowodowana w tym roku też obchodzi swój jubileusz. Słownik współczesnego
likwidacją państwa. Po roku 1918 roku filozofia polska znowu języka polskiego jest tam bardzo potrzebny; zwłaszcza teraz,
jest obecna w myśli europejskiej za sprawą wspomnianej już kiedy w Anglii znalazło się ponad milion Polaków. Może mój
szkoły lwowsko-warszawskiej. W dobie socjalizmu ponownie dar w jakimś niewielkim stopniu przyczyni się do zachowania
była nieobecna….
przez nich polskości. Na koniec ciekawostka: pani rektor PUNO,
Utarło się przekonanie, że narodową filozofią Polaków jest prof. Halina Taborska jest ostatnią doktorantką Władysława Taromantyczny mesjanizm. Trzeba jednak pamiętać, że mesjani- tarkiewicza. A więc wszystko samo ułożyło się w pewną całość.
zmów było wtedy więcej, nie tylko polski. Z pewnym niepokojem
obserwuję aktualny wzrost tendencji mesjanicznych. W pismach □ Dziękuję za rozmowę.
wydawanych przez młodych ludzi (także w Krakowie) głosi się
Rozmawiała Marzena Florkowska
„mesjanizm integralny” i rozważa sprawy mesjaniczne w kontek-
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POMIĘDZY TRWANIEM A ULOTNĄ CHWILĄ...
Pamięci Igora Mitoraja

I

gor Mitoraj – światowej sławy artysta,
którego rzeźby zdobią centra Paryża,
Rzymu, Londynu, Nowego Jorku, a także Krakowa, zmarł 6 października 2014
w stolicy Francji. Miał 70 lat. Od 1983 roku
mieszkał i tworzył we Włoszech, w malowniczej miejscowości Pietrasanta, położonej
niedaleko kamieniołomów Carrary, które
dostarczały materiału do marmurowych
arcydzieł Michałowi Aniołowi...
Artysta urodził się w 1944 roku w niemieckim Oederan w Rudawach w polsko-francuskiej rodzinie. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej wraz z matką
powrócił do Polski. Mieszkał w Grojcu.
W Bielsku-Białej ukończył liceum plastyczne. Na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych studiował malarstwo pod kierunkiem Tadeusza Kantora. Studiów tych
jednak nie ukończył. W 1968 roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę
w École Nationale Supérieure des Beaux
Arts. Los jednak sprawił, że po latach
powrócił do swej macierzystej uczelni. Ta
bowiem 15 października 2003 uhonorowała go najwyższym wyróżnieniem – tytułem
doktora honoris causa. Wydarzenie to
zapoczątkowało pasmo kolejnych zaszczytów w Polsce. Dwa lata później, 5 października 2005, w krakowskim magistracie
został uhonorowany złotym medalem
Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Medal
wręczał ówczesny minister kultury Waldemar Dąbrowski. W 2012 roku za wybitne
zasługi dla polskiej i światowej kultury, za
osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej
został odznaczony przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Smak sukcesu Igor Mitoraj poczuł
jednak znacznie wcześniej, bo już jako
33-letni artysta podczas pierwszej indywidualnej wystawy, zorganizowanej w 1976
roku w paryskiej Galerie La Hune. 13 lat
później ekspozycją w New York Academy
of Art wprawił w zachwyt amerykańskich
znawców i krytyków sztuki. Jego rzeźby
zaczęły pojawiać się w najsłynniejszych
kolekcjach świata, przed mediolańską La
Scalą, Londyńskim British Museum czy
w Parku Olimpijskim w Genewie. Świato-
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wy rozgłos przyniosły mu także wystawy
we Florencji, w Ogrodach Boboli w roku
1999, a także w Muzeum Olimpijskim
w Lozannie w roku 2001.
W Krakowie prace Mitoraja po raz
pierwszy zaprezentowane zostały w 1993
roku. Wówczas to artysta zdecydował
się pozostawić tu jedną ze nich – rzeźbę
Luci di Nara (Światła Nary), którą ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
Zgodnie z jego życzeniem stanęła ona na
marmurowym postumencie na dziedzińcu
Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej.
Rzeźba, wykonana w brązie metodą traconego wosku, pokryta patyną ceramiczną,
przedstawia fragment ludzkiej twarzy
ponadnaturalnej wielkości o nieco orientalnych rysach.
Po drugiej, spektakularnej wystawie,
zorganizowanej przez Międzynarodowe
Centrum Kultury i prezentowanej na
Rynku Głównym od 16 października 2003
do 25 stycznia 2004, podarował miastu
monumentalną, wykonaną z brązu rzeźbę
Eros bendato, którą ustawiono na Rynku
Głównym w Krakowie, tuż obok wieży ra-

tuszowej. I choć początkowo usytuowanie
jej w tym miejscu nie budziło entuzjazmu
wszystkich krakowian, to dziś już chyba
nikt nie wyobraża sobie, że rzeźby Igora
Mitoraja mogłoby tam nie być...
Kolejne ze znajdujących się w Krakowie dzieł tego artysty – Narodziny Erosa
(z 1984 roku), od pięciu lat zdobi plac przez
Operą Krakowską. Warto przypomnieć,
że ta rzeźba także była prezentowana na
pamiętnej wystawie na Rynku Głównym.
Monumentalne dzieła Igora Mitoraja
– jak mówił sam artysta – potrzebują przestrzeni, aby żyć. Najczęściej przestawiają
starożytnych bogów, herosów, mitycznych
bohaterów, których klasyczne piękno

poddane zostało częściowej destrukcji.
Twórczość artysty pięknie podsumowuje Monika Rydiger w artykule Kształt
figury, przestrzeń mitu, zamieszczonym
w albumie Mitoraj: Kraków, Paryż,
Rzym: Sztuka Mitoraja odwołuje się do
tego, co w człowieku wieczne. Docieka
sensu istnienia. Istnienia pomiędzy całością a fragmentem, pomiędzy pięknem
a destruktem, trwaniem a ulotną chwilą,
harmonią a dekompozycją, kanonem
a eurytmią, pomiędzy uwielbieniem a pohańbieniem, wzlotem a upadkiem. Ukryte,
tajemnicze, nieodgadnione oblicza jego
rzeźb prowokują pytanie o tożsamość. Kim
jest istota ludzka, z którą konfrontuje nas
współczesna sztuka?

Rita Pagacz-Moczarska

Anna Wojnar

LITERATURA
Mitoraj: Kraków, Paryż, Rzym, Międzynarodowe Centrum
Kultury, Kraków 2006.

Monumentalna rzeźba Igora Mitoraja Eros bendato (Eros spętany),
znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie
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HISTORIA MAGISTRA VITAE

NIECHŻE TAM BĘDZIE NAUK PRZEMOŻNYCH PERŁA...
Czy powołanie do życia uniwersytetu było przyczyną zorganizowania
Zjazdu Monarchów Środkowoeuropejskich w Krakowie jesienią 1364 roku?
W architekturze stworzyłem monument
ludowej sztuce [...]
mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej.
(S. Wyspiański, Noty do „Bolesława Śmiałego”)

W

e wrześniu 1364 roku na zaproszenie króla Kazimierza Wielkiego
przybyli do Krakowa: cesarz rzymski
narodu niemieckiego, dwóch królów
i bliżej nieokreślona liczba książąt z Polski
oraz krajów ościennych. Zjazd ów, zwany
przez historyków także kongresem, trwał
najprawdopodobniej dwa tygodnie – od
20 września do pierwszych dni października1. Barwnie opisał go Jan Długosz
w swoich Rocznikach, ale sławny nasz
kronikarz skupił się przede wszystkim
na warstwie anegdotyczno-obyczajowej

tego wydarzenia, związanej z ucztą, jaką
miał na cześć monarchów wydać Wierzynek. Musi przy tym zaskakiwać jeden
fakt: spisując swoje Roczniki w sto lat po
wydarzeniach, dziejopis dokonał swoistej
kontaminacji w jedną całość dwóch wydarzeń historycznych – połączył wesele
wnuczki Kazimierza Wielkiego księżniczki Elżbiety Pomorskiej z cesarzem
Karolem IV, które, najprawdopodobniej,
z udziałem wielu władców europejskich,
odbyło się w Krakowie w maju 1363 roku,
ze zjazdem monarchów, który odbył się

we wrześniu roku następnego, czyli
13642. Dopiero w wieku XX, dzięki
sięgnięciu do nieznanych źródeł, przede
wszystkim do dzieła francuskiego poety
truwera Wilhelma de Machaut3, udało
się badaczom naszej przeszłości zrekonstruować bieg wydarzeń w Polsce
w latach 60. XIV wieku, w tym ukazać
wielkie znaczenie krakowskiego zjazdu
w życiu politycznym ówczesnej Europy.
W naszej tradycji narodowej krakowski zjazd przetrwał głównie dzięki
wzmiankowanej, szeroko i pięknie opi-

Bronisław Abramowicz, Uczta u Wierzynka (1876); Muzeum Narodowe w Krakowie
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sanej przez Długosza, uczcie,
chów uświetniony został jeszcze
jaką na cześć monarchów
jednym momentem, pełnym
urządził w swoim domu rajca
szczególniejszej powagi i znamiejski Mikołaj Wierzynek.
czenia, mianowicie uroczystym
Tę tradycję utrwalili pisarze
ogłoszeniem otwarcia w murach
i poeci. Po ten motyw sięgnęli
Krakowa pierwszego w tej części
także artyści malarze. NajsławEuropy „studium generale”,
niejsze obrazy przedstawiające
czyli dzisiejszego Uniwersytetu6.
tę ucztę wykonali w latach
Przypuszczenia swojego badacz
70. XIX wieku dwaj twórcy:
szerzej, niestety, nie rozwinął.
Bronisław Abramowicz i Jan
Co więcej, wątku tego nie podjął
Matejko. Pierwszy z nich, pożaden z późniejszych badaczy.
chodzący z Wołynia, starszy
Tymczasem wiele wskazuje na
o rok od Matejki (urodzony
to, że król Kazimierz zaprosił
bowiem w 1837 roku), po studo Krakowa władców przede
diach w Warszawie, Monawszystkim po to, aby podzielić
chium i Wiedniu przybył do
się z nimi swoją radością z poKrakowa i w tutejszej Szkole
wołania do życia w Krakowie
Sztuk Pięknych uzyskał dyuniwersytetu! A także – aby za
plom ukończenia studiów. Na
pośrednictwem owych władców
wiadomość o wybuchu powstazaprosić młodych ludzi z ich
nia styczniowego wstąpił do
krajów do studiowania w Krakojednego z oddziałów powstańwie. To był najprawdopodobniej
czych. Z czasem znalazł się
główny cel spotkania. Obowiąw oddziale gen. Mariana Lanzujące w dyplomacji zasady
giewicza, awansując do stopnie pozwalały jednak ujawnić
nia jednego z adiutantów tego
oficjalnie tego celu, toteż Kawodza powstania. Po powstaniu
zimierz postanowił skorzystać
Jan Matejko, Uczta u Wierzynka, deska, 100 x 74 cm
osiadł w Krakowie, włączając
z nadarzających się okoliczności,
(obraz uległ zniszczeniu lub zaginął w czasie drugiej wojny światowej)
się w prace konserwatorskie
by formalnie zamknąć tlący się
w miejscowych kościołach. W 1876 roku przesłanki polityczne były najprawdo- od kilku lat konflikt między królem Ludnamalował duży obraz Uczta u Wierzynka, podobniej jedynie swoistą zasłoną, za wikiem Węgierskim a cesarzem Karolem IV.
który szczęśliwie zachował się w zbiorach którą kryły się przyczyny prawdziwe, Przy tej okazji postanowił jednak osiągnąć
krakowskiego Muzeum Narodowego4. oficjalnie jednak ukrywane przed zapra- założony cel główny, jakim była... promoTemat ten podjął w roku następnym Jan
cja krakowskiego Studium generale, a szeMatejko. Namalował obraz o identyczrzej – promocja Polski jako państwa, które
nym tytule, Uczta u Wierzynka, na którym
dzięki owej Wszechnicy staje w szeregu
przedstawił króla Kazimierza Wielkiego,
państw Europy Zachodniej, dbających
cesarza Karola IV z młodą jego małżonką
o rozwój kultury i nauki. Aby potwierdzić
Elżbietą oraz Ludwika Węgierskiego,
tę dość ryzykowną hipotezę, proponuję
Piotra I – króla Cypru, króla duńskiego
jeszcze raz przyjrzeć się okolicznościom,
Waldemara, gromadę książąt i innych
w jakich doszło do zwołania zjazdu,
dostojników oraz samego Mikołaja
w miarę możliwości zrekonstruować
Wierzynka. Co znamienne, dzieło
jego przebieg, a wreszcie – wskazać na
to po latach bardzo wysoko ocenił,
jego skutki.
niezbyt przychylny mistrzowi Janowi,
Stanisław Witkiewicz. Ucztę nabył jeszGeneza zjazdu
cze w latach 70. XIX wieku warszawski
kolekcjoner Juliusz Herman. Pozostawała
Historycy są zgodni co do tego, że
też ona aż do wybuchu drugiej wojny świakrakowski zjazd monarchów środkowotowej w jego zbiorach rodzinnych. Według
europejskich miał formalnie kończyć
niepotwierdzonych informacji obraz miał
konflikt węgiersko-czeski, który wybuchł
Pieczęć majestatyczna Kazimierza Wielkiego
zostać zniszczony w czasie działań wow 1361 roku i który podobno nadal tlił się,
z 1336 roku; Archiwum Państwowe w Krakowie,
jennych, chociaż podobno w 1992 roku
mimo że już w 1363 roku doszło do jego
sygn. Perg 20
pojawiła się informacja o jego ukazaniu
wygaszenia. Przypomnijmy: w 1361 roku
szanymi gośćmi. Przyczyny te pośrednio z Wyszehradu, stolicy Węgier, przybyło do
się na rynku kolekcjonerskim5.
Historycy wskazują przede wszystkim zasygnalizował Roman Grodecki w swojej Pragi, gdzie rezydował Karol IV Luksemna przesłanki polityczne zwołania zjazdu rozprawie o krakowskim kongresie, gdy burczyk – cesarz rzymski narodu niemieckrakowskiego. Osobiście sądzę, że owe pisał: Prawdopodobnie kongres monar- kiego, a zarazem król czeski, poselstwo ze
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skargą na szkody wyrządzane
w pasie granicznym przez jego
poddanych. W czasie biesiady,
na jaką cesarz zaprosił węgierskich posłów, w gniewnym
uniesieniu miał Karol użyć
obraźliwych słów pod adresem królowej Elżbiety, matki
króla węgierskiego, a zarazem
siostry Kazimierza Wielkiego7.
Posłowie węgierscy, ujmując
się za honorem królowej Elżbiety i jej syna, a swego króla
Ludwika, wyzwali cesarza – lub
jego zastępców, którzy by rzuconej przezeń kalumni chcieli
bronić – na pojedynek, równocześnie obrażając umyślnie
w imieniu swego władcy honor
Cesarstwa Rzymskiego i Królestwa Czeskiego. Cesarz Karol,
powstrzymywany przez swoje
otoczenie, nie wywarł doraźnej
zemsty na posłach, choć się
do niej już zrywał, lecz zaczął
łagodzić sprawę, przyznając, iż
obelżywe słowa wypowiedział
w żarcie, a nie na serio. Mimo
to posłowie węgierscy nie dali
się przejednać8. Po powrocie
do Wyszehradu przekazali oni
królowi Ludwikowi, synowi
Elżbiety, szczegółową relację
z wydarzenia, wskutek czego
ten oficjalnym pismem wypowiedział wojnę cesarzowi
Karolowi9. Równocześnie zaczął tworzyć ligę mających go
wesprzeć sprzymierzeńców.
Sprawa ta zajęła mu prawie
połowę 1362 roku. W tym
czasie uzyskał on zapewnienie
udzielenia mu pomocy, między
innymi, ze strony króla duńskiego Waldemara IV Atterdaga oraz arcyksięcia austriackiego Rudolfa, skądinąd zięcia
cesarza Karola. Kazimierz
Wielki najprawdopodobniej
zachował w tym sporze stanowisko neutralne, co pozwoliło mu przyjąć – wspólnie
z księciem świdnickim – rolę
mediatorów. Jak pisał po latach
Karol Szajnocha, zanosiło się
na wojnę, o jakiej nie miały dotąd wyobrażenia dzieje
średniowiekowe. Zwyczajnie panuje zdanie, iż dopiero

Papież Urban V

Piotr I Cypryjski, Andrea Bonaiuto (XIV wiek ), Kaplica Hiszpańska
w kościele Santa Maria Novella we Florencji

z końcem 15-go i początkiem
16-go stulecia [...] nauczyła
się dyplomacja wiązać alianse
wielu różnych koron przeciwko
sobie. Tymczasem oto już teraz,
w połowie 14-go wieku, ku
obronie sławy Elżbiety stanęło
przymierze wojenne, którym
by się pochlubić mogła dyplomacja dzisiejsza, przymierze
sześciu większych i mniejszych
mocarstw 10 . Zdaniem tego
badacza w wyprawie Ludwika
Węgierskiego przeciw cesarzowi obiecali wziąć udział,
między innymi, Kazimierz
Wielki (z posiłkami ruskimi,
litewskimi i tatarskimi), Bogusław V – książę pomorski, król
duński Waldemar IV Atterdag,
a nadto arcyksiążę austriacki
Rudolf oraz Meinhard – książę bawarski. Odpowiednie
umowy w tej sprawie zostały
zawarte w 1362 roku na zjazdach w Budzie oraz Preszburgu
(dzisiejszej Bratysławie).
W kilka miesięcy po owych
wydarzeniach, latem 1362 roku,
w okolicach Trenczyna stanęły
wojska pod wodzą Ludwika,
zaś w okolicach Kollina wojska cesarskie. Karol, wiedząc,
że zawinił, postanowił uniknąć wojny „o cześć kobiety”.
Wysłał też do króla Ludwika
swojego posła – księcia świdnickiego Bolka II zwanego
Małym – z propozycją zawarcia
rozejmu i pokoju. Mediacja ta
nie przyniosła jednak skutku.
Na szczęście, wczesna zima,
która przyszła już we wrześniu,
a także informacja o śmierci
12 września 1362 w Awinionie
papieża Innocentego VI i wyborze 28 września na tron Piotrowy
benedyktyna z Marsylii Guillaume’a de Grimoard (przyjął
imię Urbana V), oziębiły zapały.
Mimo to gotowano się do wojny
na wiosnę 1363 roku. Papież
Urban V, człowiek znakomicie wykształcony (studiował
w Tuluzie i Montpellier prawo
kanoniczne), usiłował nade
wszystko przywrócić w Kościele pierwotne zasady ubóstwa
i wiary. Zabiegał też o zjedno-
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czenie Kościoła rzymskiego z Kościołem w tamtym roku 21 maja)12, cesarz Karol IV Tezę tę w pełni zaakceptował Jerzy Wybizantyjskim, promując przy okazji ideę poślubił księżniczkę Elżbietę w katedrze rozumski, jeden z najlepszych znawców
zorganizowania wyprawy krzyżowej wawelskiej. W miesiąc później otrzymała naszych dziejów XIV wieku, autor znaprzeciw Turkom. W obliczu tych wielkich ona w praskiej katedrze koronę królowej komitej monografii poświęconej Kazimiewyzwań niepokoje i konflikty w chrze- Czech, a 1 listopada 1368 papież Urban V rzowi Wielkiemu. W skreślonym w 1995
ścijańskiej Europie uznał za szkodliwe. nałożył na jej głowę koronę cesarzowej roku posłowiu do rozprawy Romana
Wkrótce też po objęciu urzędu papieskiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego (stało Grodeckiego o interesującym nas tutaj
rozpoczął wielką akcję dyplomatyczną, się to w Rzymie, dokąd papież powrócił kongresie krakowskim napisał: Myślę, że
mającą na celu doprowadzenie do likwi- chwilowo z Awinionu!)13.
nie ma powodów rezygnować z głównej
dacji zarzewia wojny. Postanowił wysłać
Ślub cesarza Karola z księżniczką tezy autora: iż kongres krakowski 1364 r.
do skonfliktowanych władców legację, Elżbietą Pomorską otwierał drogę do przekształcił szereg środkowoeuropejskich
w skład której weszli: Piotr – biskup zawarcia trwałego przymierza między układów dwustronnych w układ wielowulturaski (Karol Szajnocha
stronny, a więc w pewien system
wspomina także o Gwidonie –
bezpieczeństwa, w utworzeniu
biskupie akweńskim), oraz
którego znaczną rolę odegrała
uczony i świątobliwy mnich
Polska z jej królem Kazimierzem
franciszkański Jan. UprawoWielkim15.
mocnieni listami od papieża
W niczym nie ujmując słuszlegaci udali się w styczniu
ności tej tezy, nie sposób prze1363 roku najpierw na dwór
cież nie postawić pytania, czy
cesarza Karola, potem do Wyistotnie sytuacja w środkowej
szehradu – na dwór Ludwika,
Europie w 1364 roku wymagała
wreszcie do Krakowa, na dwór
zwoływania w Krakowie zjazdu
Kazimierza. Legaci papiescy
królów i książąt? Wszak zarzezaoferowali Kazimierzowi
wie wojny zostało już wygaszone
oraz księciu świdnickiemu
przed rokiem, co przypieczętoBolkowi rolę sędziów pował ślub Karola IV z księżniczką
lubownych, którzy mieliby
Elżbietą Pomorską oraz kongres
rozstrzygnąć spór. Ponieważ
władców obradujący w lutym
obie strony po pewnym czasie
1364 w Brnie. Dlaczego zatem
wyraziły gotowość zawarcia
król Kazimierz powracał teraz
pokoju, najprawdopodobniej
do tej sprawy? W tym czasie nie
wydarzyło się w Europie Środz inicjatywy Kazimierza Wielkowej nic, co by naruszało pokój
kiego zaproponowano skłómiędzy Królestwem Węgierskim
conym stronom nawiązanie
a Cesarstwem Niemieckim. O co
więzi rodzinnych: małżeństwo
zatem mogło chodzić teraz Kaświeżo owdowiałego cesarza
zimierzowi?
Karola z księżniczką Elżbietą,
Odpowiedź nasuwa się niewnuczką króla Kazimierza.
ledwie sama, jeśli uświadomimy
Godzi się tu wyjaśnić, że
sobie, kiedy król polski rozpocesarzowi Karolowi 11 lipca
czął przygotowania do zjazdu
1362 zmarła trzecia z kolei
monarchów. Stało się to jeszcze
małżonka, Anna, córka HenKarol IV, Mikuláš Wurmser (1357–1358); zamek Karlsztejn
w maju lub czerwcu tego sameryka II, księcia świdnickiego,
i Katarzyny. Doradcy cesarza, jak i on skłóconymi europejskimi władcami. Tak go 1364 roku, bezpośrednio po wydaniu
sam, uznali, że powinien się ożenić, liczył też było w rzeczywistości. W uroczystości przywileju fundacyjnego uniwersytetu
bowiem zaledwie 55 lat. Padła propozycja, na Wawelu uczestniczyli wszak główni w Krakowie! A zatem chodziło może
aby pojął za małżonkę 18-letnią Elżbietę, aktorzy niedawnego konfliktu: Karol IV w tym przypadku nie tyle o przymierze,
córkę księcia pomorskiego Bogusława V, i Ludwik Węgierski. Nadto obecną była co o ogłoszenie światu, że w Krakowie
wnuczkę Kazimierza Wielkiego. Księż- spora gromada książąt polskich i z księstw powstaje uniwersytet! Król polski, wsparty
zapewne radą przez arcybiskupa Jarosława
niczka ta od 1361 roku, kiedy zmarła jej ościennych.
W tym kontekście, zdaniem dzisiej- Bogorię, postanowił ukazać się oczom
matka, także Elżbieta (najstarsza córka
króla Kazimierza), przebywała na dworze szych historyków, zwołany w rok później władców ościennych państw nie tylko jako
swojego dziadka w Krakowie. Obdarzona zjazd monarchów środkowoeuropejskich skuteczny rozjemca w konflikcie węgierniepowszednią urodą, a także osobliwie nabierał szczególnego wymiaru: miał być sko-niemieckim, ale przede wszystkim
rzadką krzepkością11, w takich okoliczno- okazją do zawarcia zbiorowego układu jako ten, który przez powołanie do życia
ściach miała zostać cesarzową! W rzeczy o nieagresji w Europie Środkowej, do w Krakowie uniwersytetu otwiera w hisamej, w maju 1363 roku, najprawdopo- przekształcenia dwustronnych układów storii Polski, ale i całej Europy Środkowodobniej w Zielone Święta (przypadały one w system zbiorowego bezpieczeństwa14. -Wschodniej, nowy rozdział.
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Przypomnijmy: pierwszy nowożytny swoim zagranicznym gościom, że jego przede wszystkim z najbliższymi współuniwersytet powstał w Bolonii w 1088 przysłowiowa gościnność idzie w parze pracownikami należącymi do Rady Króroku. Około 1100 roku powstał uniwer- z zamożnością i gościnnością mieszkań- lewskiej, w tym z Januszem Suchywilkiem
sytet w Paryżu. W XII wieku powstały ców jego królestwa.
– kanclerzem, Janem Jurą – kasztelanem
dwa uniwersytety: w Oksfordzie (1167)
Spróbujmy poszukać przesłanek, krakowskim, Henrykiem Cropelinem,
i w Modenie (1175). W XIII wieku po- które potwierdziłyby przywołane wyżej który miał spore doświadczenie w dywołano do życia osiem uniwersytetów: tezy. Czy rzeczywiście królowi polskiemu plomacji królewskiej, oraz innymi. Jak
w Cambridge (1209), Salamance (1218), chodziło przede wszystkim o podziele- wspomniano, sprawę tę wiosną 1364 roku
Padwie (1222), Neapolu (1224), Tuluzie nie się z władcami państw ościennych skonsultował przede wszystkim z jednym
(1229), Sienie (1240), Montpelz najbliższych i najbardziej zaufalier (1289) i Coimbrze (1290).
nych swoich doradców – z arcyRównież osiem uniwersytetów
biskupem Jarosławem Bogorią ze
powstało w pierwszych sześćSkotnik, kiedy ten w marcu tego
dziesięciu latach XIV wieku:
właśnie roku konsekrował katedrę
w Rzymie (1303), Orleanie
wawelską16.
(1309), Florencji (1321), GreW pierwszej kolejności król
noble (1339), Pizie (1343),
Kazimierz zaprosił na zjazd najValladolid (1346), Pradze (1348)
ważniejszego w tym wypadku
i Pawii (1361). Z powyższego
monarchę – cesarza Karola IV.
przeglądu wynika jedno: że
Ten syn Jana Luksemburskiespośród osiemnastu pierwszych
go, a wnuk króla Wacława II
uniwersytetów europejskich
przeszedł do historii jako wielki
dziewięć zostało zlokalizowabudowniczy swojej stolicy – Pranych we Włoszech, pięć we
gi, która po założeniu w 1348
Francji, dwa w Anglii, dwa
roku Nowego Miasta stała się
w Hiszpanii, jeden w Portugalii
największym miastem na półoraz jeden w niemiecko-czeskiej
noc od Alp. Fundator tutejszego
Pradze. Ten ostatni utworzony
uniwersytetu, ale i budowniczy
został przez Karola IV, króla
słynnego mostu na Wełtawie,
czeskiego, który w 1355 roku
w 1355 koronował się w Rzymie
na cesarza rzymskiego narodu
miał przyjąć koronę cesarza
niemieckiego. W 1356 roku wydał
rzymskiego narodu niemiecsłynny dokument zwany Złotą
kiego. Król polski Kazimierz,
Bullą, w którym usankcjonował
podejmując uwieńczone powoustrój kraju.
dzeniem starania o utworzenie
Drugim ważnym gościem
uniwersytetu w Krakowie, wykrakowskiego zjazdu był król
stępował zatem w roli pioniera
Ludwik Węgierski, syn Karola
otwierającego uniwersytetom,
Roberta i Elżbiety Łokietkówny,
które były wszak wykwitem
siostry Kazimierza Wielkiego.
cywilizacji śródziemnomorElżbieta Pomorska – gotyckie popiersie w katedrze św. Wita w Pradze
Koronowany był na króla Węskiej, bramy Europy Środkowogier w 1342 roku. Od początku
-Wschodniej. To był powód do
dumy! Nic dziwnego zatem, że chciał wiadomością o utworzeniu w Krakowie panowania należał do najbliższych sprzyradować się z tego sukcesu wspólnie uniwersytetu? Czy hipoteza ta posiada mierzeńców Kazimierza Wielkiego. Był
zresztą oficjalnym następcą polskiego
z władcami ościennych państw i księstw, wsparcie w faktach?
władcy na podstawie tzw. przywileju buzapraszając zarazem młodych ludzi z
dzińskiego z 1355 roku17.
ich krajów do podejmowania studiów w
Uczestnicy zjazdu
Janko z Czarnkowa podaje w swojej
Krakowie.
Aby jednak owo wielkie święto wyTrudno jest dokładnie stwierdzić, ilu Kronice, że w Krakowie był obecny
padło godnie, monarcha uznał, że należy królów i książąt wzięło udział w krakow- także król Danii Waldemar IV Atterdag
skorzystać z nadarzającej się okazji dla skim zjeździe. Wśród historyków istnieją (1320–1375). Wiadomość tę podważyli
ukazania zamożności swoich poddanych. do dziś w tej sprawie rozbieżne opinie. jednak niedawno historycy polscy. Przeciw
To dlatego też „włączył” do programu Przypomnijmy za Romanem Grodeckim, jego obecności w Krakowie jesienią 1364
krakowskiego zjazdu monarchów „ucztę kto na pewno był obecny w tym czasie roku świadczyć ma bowiem ustalone przez
historyków duńskich itinerarium jego
Wierzynkową”. Oddając w ręce rajcy w Krakowie.
miasta Krakowa, Mikołaja WierzynInicjatorem i gospodarzem zjazdu był podróży po Skandynawii we wrześniu
ka, prawo do przyjmowania u siebie, król Kazimierz. W sprawach dotyczących 1364 roku18.
Wiadomo natomiast na pewno, że
we własnym jego domu, monarchów, planowanego wydarzenia król konsultował
Kazimierz chciał najpewniej pokazać się nie tylko z Ludwikiem Węgierskim, ale wśród uczestników krakowskiego zjazdu
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znalazł się król Cypru Piotr I z Lusignan
(1328–1369). Był on drugim synem Hugona IV, króla Cypru, który marzył o zorganizowaniu wyprawy krzyżowej, a jej
ideę przekazał synowi. Ten ostatecznie
plany ojca zrealizował, o czym przyjdzie tu
jeszcze mówić. Piotr został koronowany na
króla Cypru w 1358 roku, jeszcze za życia
ojca (który abdykował). W roku
następnym – 5 kwietnia 1359
– przyjął koronę Królestwa Jerozolimskiego (tytularną, jako pretendent do tronu; uroczystość ta
odbyła się w Famaguście, koronę
Królestwa Jerozolimskiego przekazał mu legat papieski). Współczesny badacz pisze: Piotr I
był wielką indywidualnością,
posiadającą cechy lidera przyciągające szerokie rzesze ludzi.
Charakteryzował się wielkim
entuzjazmem religijnym. Przez
potomnych był porównywany
do wielkiego krzyżowca króla
Francji, św. Ludwika IX. Wierzył,
że ma do spełnienia misję, objawioną mu za młodu w kościele
św. Krzyża na Stavrovouni na
Cyprze. Zamierzał odzyskać Ziemię Świętą i odnowić ponownie
na tych obszarach Królestwo
Jerozolimskie. W tym celu utworzył w 1346 r. l’Ordre de l’Epée,
Zakon Kawalerów Mieczowych
(Zakon Miecza), który przyciągał
żarliwych zwolenników walki za
krzyż z niewiernymi, a jego jedynym celem było odzyskanie Jerozolimy19.
W październiku 1362 roku Piotr I opuścił Cypr (władzę przekazał bratu, Janowi,
jako regentowi) i podjął wielką podróż po
Europie w celu pozyskania ochotników
na wyprawę krzyżową 20. Podróżował
w otoczeniu licznego orszaku, w którym
znaleźli się, między innymi: jego syn Piotr,
legat papieski Piotr Tomasz, kanclerz Filip
z Mézièrs, pretendent do tronu w Armenii
Boemund z Lusignan oraz wielu znakomitych rycerzy. W listopadzie 1362 roku
Piotr odwiedził wyspę Rodos, gdzie uzyskał wsparcie ze strony zakonu joannitów,
po czym udał się na Półwysep Apeniński,
odwiedzając kolejno: Wenecję, Padwę,
Mediolan, Pawię i Genuę. Pod koniec
marca 1363 roku zjawił się ze swoim licznym orszakiem w Awinionie, gdzie zyskał
gorące wsparcie papieża Urbana V dla idei
zorganizowania wyprawy krzyżowej. Pod
nadzorem papieża przygotowano szcze-

74

alma mater nr 169–170

gółowe plany owej krucjaty. Formalnie
nową wyprawę krzyżową proklamowano
31 marca 1363, termin jej rozpoczęcia
ustalono jednak na dzień 1 marca 1365.
Początkowo na jej czele miał stanąć król
Francji Jan II Dobry, który jednak zmarł na
rok przed wyprawą. Wiadomo, że w Awinionie ideę zorganizowania krucjaty gorą-

Jan Henryk Luksemburski, brat Karola IV;
katedra św. Wita w Pradze, przed rokiem 1378

co wsparł król Danii Waldemar IV, który
ostatecznie także nie wziął w niej udziału.
Nie wchodząc w szczegóły, przypomnijmy tu jedynie, że po dwóch miesiącach Piotr I opuścił Awinion i udał się do
Niemiec. Tu i ówdzie można przeczytać,
że w maju 1363 roku odwiedził Kraków
i był na ślubie cesarza Karola IV z Elżbietą, wnuczką Kazimierza Wielkiego. Jest
to wątpliwe, wszystko wskazuje bowiem
na to, że w tym czasie wędrował po północnej Europie. Historycy przypominają,
że w latach 1363–1364 Piotr I z Lusignan
odwiedził Bazyleę, Strasburg, Kolonię,
Paryż, Londyn, Amiens, Reims, Erfurt,
Pragę. Dopiero ze stolicy Czech, wspólnie z cesarzem Karolem IV, dotarł we
wrześniu 1364 roku – przez Wrocław – do
Krakowa21.
Wszyscy historycy piszący o zjeździe
krakowskim wspominają – za Janem
Długoszem i innymi autorami – że królom

towarzyszyli w Krakowie książęta polscy
i obcy. Z polskich książąt na pewno byli tu:
Siemowit IV mazowiecki22, Bolko II Mały,
książę świdnicki23, Władysław Opolczyk24
oraz zięć króla Kazimierza – Bogusław V
Słupski25. Wspomina się też, że był tu także
Kaźko Słupski – syn Bogusława V, a wnuk
Kazimierza Wielkiego, choć jego imienia
nie podaje Długosz. Za jego
obecnością w Krakowie zdaje
się natomiast przemawiać następująca przesłanka: do stolicy
Królestwa Polskiego przybywał
cesarz Karol IV z całą pewnością z poślubioną przed rokiem
Elżbietą, siostrą Kaźka. Była to
pierwsza wizyta młodej królowej
w rodzinnych stronach (wszak
przed zamążpójściem przebywała przez dwa lata w Krakowie!).
Trudno przyjąć, żeby Elżbieta,
jej brat Kaźko, a wreszcie książę
Bogusław V, którego obecność
w Krakowie jest potwierdzona
źródłowo, nie wykorzystali tej
okazji do zorganizowania spotkania rodzinnego26.
Spośród obcych książąt byli
tu z całą pewnością Otto Wittelsbach, margrabia brandenburski,
Jan – margrabia Moraw (brat
cesarza Karola IV), a także syn
cesarza z poprzedniego jego
małżeństwa, Wacław27. W źródłach, a także w dawniejszych
opracowaniach wspomina się
o tym, że obecni byli na zjeździe
krakowskim także książęta austriaccy:
Rudolf IV oraz dwaj jego młodsi bracia,
Albrecht i Leopold. Rzecz w tym, że Roman Grodecki kategorycznie oświadczył,
że na pewno byli oni w Krakowie nieobecni! Nietrudno zauważyć, że przesłanka, na
której badacz oparł swoje kategoryczne
stwierdzenie, jest wyjątkowo słaba i nieprzekonująca. Wśród honorowych gości
krakowskiego zjazdu był także nuncjusz
apostolski Jan de Cabrespino, który od
dwóch lat reprezentował papieża Urbana V
w Czechach, Polsce i na Węgrzech.
Jak wspomniano, najważniejszym
gościem zjazdu był cesarz Karol IV. Przybył on do Krakowa w towarzystwie króla
Cypru Piotra I. Oczywiście, obu monarchom towarzyszyły liczne dwory. Nadto
towarzyszyły im zapewne dość liczne
orszaki panów i rycerzy. Przybycie cesarza
do Krakowa pięknie przedstawił Długosz.
Wprawdzie część zawartych w tym opisie

informacji zawdzięczać należy zapewne
bujnej wyobraźni dziejopisa, godzi się
wszakże ów opis przywołać. Pisze zatem
Długosz, że na wiadomość o zbliżaniu się
cesarza do granic Królestwa Polskiego król
Kazimierz wysłał na jego spotkanie orszak
złożony ze starostów (czytaj: dostojników
państwowych) aż do Bytomia. Stąd przez
Będzin i Olkusz, gdzie uroczyście witano
przybywających gości, orszak
cesarsko-królewski zbliżył
się do granic Krakowa. Na
spotkanie z przybywającymi
wyjechali królowie: Kazimierz
i jego siostrzeniec Ludwik
– król węgierski, z ogromną
liczbą książąt i panów. Powitanie nastąpiło w odległości
jednej mili od Krakowa28. Król
Karol, kiedy mu doniesiono
o przybyciu królów, zsiadłszy
z konia odbył pieszo ze swoimi książętami i panami długą
przestrzeń, zanim się spotkał
z królami, których wyprzedzał
długi zastęp wojska. Kiedy o tym
doniesiono królom, oni też zsiedli z koni, wyszedłszy naprzeciw
królowi rzymskiemu Karolowi,
ściskają prawice, wśród potoków łez, uścisków, pocałunków
w obecności nuncjusza Stolicy
Apostolskiej, brata Jana. Wielka
radość z powodu spotkania się
w jednym dniu i miejscu tylu
królów i z powodu ich pojednania wyciskała zarówno królom, jak książętom i panom łzy,
oznaki ich serdecznych uczuć.
[...] Potem nastąpiły procesje
wszystkich kościołów i stanów
krakowskich i przeciągnęły się
cały dzień aż do wieczora – pisze dalej Długosz29.
Historycy są zgodni co do
tego, że wjazd cesarza Karola
i towarzyszących mu książąt
oraz innych gości do Krakowa
nastąpił 19 lub 20 września
1364. Nazajutrz po przybyciu rozpoczęły
się najprawdopodobniej obrady monarchów. W literaturze przedmiotu jako
miejsce owych obrad wskazuje się najczęściej katedrę wawelską (choć można też
spotkać informację, że obrady odbywały
się w Rynku Głównym). Osobiście jestem
przekonany, że obrady toczyły się w katedrze wawelskiej, którą dopiero co, bo
28 marca tego roku, konsekrował arcybi-

skup Jarosław Bogoria ze Skotnik. Świątynia ta była przy tym najgodniejszym
miejscem w Krakowie, w którym można
było prowadzić takie obrady.

załatwiona, teraz zapewne nie wzbudziła
większych dyskusji. Potwierdza to fakt
wydania przez króla Ludwika Węgierskiego 22 września dokumentu zamykającego
ostatecznie spór z cesarzem Karolem.
Sukces zjazdu
Prawdopodobnie znacznie większe poruszenie wywołała sprawa przedstawiona
Obrady zjazdu toczyły się w obec- przez egzotycznego gościa z Cypru: zorności rzeszy członków poszczególnych ganizowania kolejnej krucjaty przeciw
Turkom.
Jedno jest pewne: na krakowskim zjeździe, dzięki akcji rozjemczej króla polskiego Kazimierza oraz księcia
świdnickiego Bolka II Małego, szybko uzyskano zgodę na zawarcie pokoju między Węgrami a Niemcami.
Wolno przyjąć, że uporawszy się z tą sprawą,
gospodarz zjazdu przystąpił do realizacji głównych
założeń swojego planu.
Postanowił przybyłych do
Krakowa królów i książąt
nie tylko olśnić bogactwem
swoim i swoich poddanych, ale nade wszystko
uświadomić im, że król
polski idzie drogą cesarza
rzymskiego. Tamten przed
szesnastu laty powołał do
życia uniwersytet w Pradze, teraz on, Kazimierz,
powołał taki uniwersytet
w Krakowie. To był powód do świętowania. Król
Kazimierz organizował też
na dziedzińcu wawelskiego zamku – wspominają
o tym kronikarze – turnieje
rycerskie, bawił gości wystawnymi ucztami.
Roman Grodecki, pisząc o tym, że najprawdopodobniej Kazimierz
ogłosił swoim dostojnym
Rudolf IV, autor anonimowy; 1360/1365,
Erzbischöflichen Dom- und Diözesanmuseum, Wiedeń
gościom, iż w Krakowie
powstaje uniwersytet, hidelegacji, a także zapewne przy tłumnym potezę swoją „obudował” jedynie przyudziale panów i dygnitarzy Królestwa puszczeniem, że poselstwo z Awinionu
Polskiego. Z przekazów źródłowych wiozące podpisaną 1 września 1364 przez
wynika, że w pierwszym dniu zajęto się Urbana V bullę fundacyjną krakowskiego
sprawą ostatecznego zamknięcia konfliktu uniwersytetu mogło przybyć w ciągu
dzielącego państwa środkowoeuropejskie, trzech–czterech tygodni do Krakowa.
w drugim zaś głównym oratorem miał Pójdźmy tym śladem. Z badań Stanisława
być król cypryjski Piotr I, który wygłosił Szczura, poświęconych dyplomatom Kazipłomienną mowę w sprawie planowanej mierza Wielkiego posłującym do papieży
krucjaty. Pierwsza sprawa, już właściwie w Awinionie, wynika, że król polski miał
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w prowansalskiej siedzibie namiestników
Chrystusa swoich stałych reprezentantów,
zwanych „prokuratorami”, których zadaniem było pilnowanie interesów Polski
w Kurii papieskiej i utrzymywanie stałego
kontaktu z polskim władcą. Niewykluczone, że zadanie monitorowania sprawy
zatwierdzenia przez papieża fundacji
krakowskiego Studium Generale król
zlecił Janowi z Buska, który w tym
czasie przebywał w Awinionie. Nie
wiadomo, czy był tam w owym
czasie Henryk Cropelin, który
wszak był członkiem poselstwa
wiozącego w 1363 roku suplikę
królewską zawierającą, między
innymi, prośbę o zgodę na założenie uniwersytetu w stolicy
Królestwa Polskiego. Był na
pewno Jan z Rzeszowa oraz bliżej
nieznany Maciej, syn Wawrzyńca30.
To dzięki tym ludziom, a może jeszcze
innym, natychmiast po wydaniu przez
papieża bulli z 1 września 1364 w trybie
wyjątkowo pilnym udali się wysłannicy
do Krakowa z niezwykle ważną dla króla
Kazimierza wieścią (zapewne z samym dokumentem!) o potwierdzeniu przez papieża
fundacji Studium Generale w Krakowie.
Wysłannicy owi, wiedząc o pobycie w stolicy Królestwa Polskiego wielu monarchów
(wiadomość o zjeździe monarchów środkowoeuropejskich zapewne szybko dotarła do
Awinionu), z pewnością uczynili wszystko,
aby zdążyć z przybyciem do wawelskiego
grodu jeszcze przed rozjechaniem się dostojnych gości.
Potwierdzeniem słuszności tej hipotezy zdaje się być, umykający dotychczasowym badaczom, fakt utworzenia
na wiosnę 1365 roku przez arcyksięcia
Rudolfa IV zwanego Założycielem
uniwersytetu w Wiedniu! Przypomnijmy: pod dokumentem króla Ludwika
Węgierskiego, wydanym w Krakowie
w czasie wrześniowego zjazdu, wśród
innych władców widnieją imiona trzech
książąt austriackich: Rudolfa, Albrechta
i Leopolda. O obecności Rudolfa z braćmi w Krakowie badacze polscy pisali
aż do czasów Grodeckiego, który – jak
wspomniano – kategorycznie skreślił ich
z „listy obecności” w Krakowie. Swoje
stanowisko uzasadniał tym, że przywoływany tu francuski poeta de Machaut
zauważył w swoim poemacie, iż król
Cypru po 10-dniowej podróży z Krakowa
przybył do Wiednia, gdzie dopiero poznał
księcia Austrii, tj. Rudolfa IV, i korzystał
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z jego serdecznej gościny. Wolno więc
wnioskować, że tego właśnie księcia,
a oczywiście i jego młodszych braci, nie
było na zjeździe krakowskim; gdyby byli,

Wizerunek Władysława Opolczyka
na pieczęci z 1379 roku

to by raczej z królem Piotrem jechali
razem do Wiednia31.
Badacz zdaje się w tym przypadku
zapominać o tym, że de Machaut był
nieobecny w Krakowie w 1364 roku i że
opisał pobyt króla Piotra w stolicy Królestwa Polskiego na podstawie informacji
uzyskanych z drugiej ręki32. Wszystko
wskazuje też na to, że zawarte w poemacie o zdobyciu Aleksandrii informacje
francuskiego autora potraktował on zbyt
dosłownie, bo nawet jeśli przyjąć jego
twierdzenie za prawdziwe, to przecież
brak jest podstaw do wysuwania wniosku
o nieobecności książąt austriackich w Krakowie. Przeciwnie, wszystko wskazuje
na to, że książęta ci byli obecni w stolicy
Królestwa Polskiego. Przekonuje o tym...
właśnie podróż króla Piotra bezpośrednio
z Krakowa do Wiednia! To w Krakowie
arcyksiążę Rudolf najprawdopodobniej
zaprosił wędrującego po Europie króla
cypryjskiego do odwiedzenia Wiednia,
z chwilą zaś, gdy ten zaproszenie przyjął,
udał się do swojej stolicy najkrótszą drogą,
aby móc uroczyście powitać u bram miasta
gościa z dalekiego Cypru. Tego wymagały
ówczesne obyczaje.
Istnieje także inna ważna przesłanka
potwierdzająca udział arcyksięcia Ru-

dolfa w krakowskim zjeździe. Chodzi
o przywołaną wyżej hipotezę Grodeckiego o tym, że król Kazimierz przed
zakończeniem zjazdu uroczyście ogłosił
powołanie do życia w Krakowie uniwersytetu. Ta wiadomość musiała wywrzeć
wielkie wrażenie na wyjątkowo ambitnym arcyksięciu austriackim. On, który
od 1358 roku, tzn. od czasów objęcia
rządów w księstwie austriackim,
zabiegał o coraz nowe zaszczyty
i godności, który nie wahał się
fałszować dokumentów, aby
tylko uzyskać dla swojego
księstwa wyższą pozycję
w gronie państw europejskich 33, musiał wyjątkowo
mocno przeżyć wiadomość
o bulli papieża Urbana V
z 1 września 1364, na mocy
której powstawał w Krakowie
uniwersytet! Ta informacja pobudziła go też zapewne do podjęcia
natychmiast kroków zmierzających
do powołania do życia uniwersytetu
w Wiedniu. W rzeczy samej, 12 marca
1365, czyli w dziewięć miesięcy po
ogłoszeniu przez Kazimierza Wielkiego
przywileju o krakowskim Studium Generale, a w niespełna sześć miesięcy po
krakowskim zjeździe monarchów, wydał
on przywilej o założeniu w Wiedniu swojego uniwersytetu!
W przywołanym kontekście wolno
uznać uniwersytet wiedeński za jeszcze jeden dobry owoc krakowskiego
zjazdu monarchów. Ale być może – nie
ostatni. Bo wszak w trzy lata po owym
krakowskim zjeździe powstał pierwszy
węgierski uniwersytet: założył go w 1367
roku w Pécs jeden z głównych aktorów
krakowskiego zjazdu – Ludwik Węgierski. Wydaje się, że fakt ten dodatkowo
wspiera naszą hipotezę, że na zjeździe
krakowskim chodziło nie tyle o zawarcie
pokoju, bo to stało się już dużo wcześniej,
co o promowanie idei podnoszenia narodów środkowoeuropejskich na wyższy
stopień cywilizacji. Przykład uniwersytetu krakowskiego stał się „zaraźliwy”,
skoro wkrótce powstały w tej części naszego kontynentu dwa kolejne uniwersytety. I ten fakt należałoby chyba uznać za
największy sukces krakowskiego zjazdu!
Uczta u Wierzynka
Zanim zamknę swoje wywody, godzi
się zająć „oprawą” krakowskiego zjaz-

du. Jak wspomniano, z relacji Długosza
wynika, że Kazimierz organizował – najpewniej na wawelskim dziedzińcu – dla
swych dostojnych gości turnieje rycerskie
(zwycięsko wychodził z nich – według
relacji Wilhelma de Machaut – Piotr I,
król cypryjski!). Dziejopis nasz pisze
również o innych rozrywkach (o tańcach
i pląsach), a nade wszystko – o licznych
biesiadach wydawanych codziennie przez
króla Kazimierza.
Janko z Czarnkowa, prawdopodobnie jeden z naocznych świadków tych
wydarzeń, zapisał w swojej Kronice, że
Kazimierz Wielki, chcąc okazać sławę
swego królestwa, urządził w Krakowie
wspaniały zjazd. [...] Jaka na tym zjeździe była zabawa, hojność, świetność
i zbytek, nie da się opisać, chyba tak,
iż każdy więcej dostał, niż mógł choćby
pragnąć. Ci tedy królowie, przyrzekając
sobie i poręczając wzajemną przyjaźń,
wrócili do siebie, przez króla Polski, Kazimierza, królewskimi darami nadzwyczaj
kosztownymi obdarzeni34. Informację tę,
skąpą w szczegóły, znacznie rozwinął po
przeszło stu latach Jan Długosz, tworząc
żywą do dziś legendę nie tylko o zjeździe,
ale przede wszystkim o towarzyszących
mu atrakcjach, z których największą
sławę zyskała uczta wydana przez rajcę
krakowskiego Mikołaja Wierzynka. Sądzę,
że dobrze będzie przypomnieć tu ów tekst
dotyczący „oprawy” krakowskiego zjazdu
monarchów pióra naszego dziejopisa, nie
zawsze bowiem mamy okazję zaglądać
do jego Roczników. Pisał więc Długosz:
Królom wyznaczono specjalne mieszkania
i sypialnie na zamku krakowskim, przybrane wspaniałą purpurą, kobiercami, złotem,
szkarłatem i szlachetnymi kamieniami.
Pozostałym książętom, panom i ich służbie przydzielono znakomite gospody
zaopatrzone obficie we wszystko, co
służy potrzebie i wygodzie. I chociaż
każdemu z królów, książąt i panów
król polski Kazimierz przeznaczył
specjalnych szafarzy spośród panów i szlachty polskiej, którzy ich
zaopatrywali i służyli im pomocą, to
jednak wszyscy otrzymali polecenie,
że mają być posłuszni rajcy krakowskiemu Wierzynkowi (był to szlachcic,
z domu i herbu Łagoda, pochodzący
z Rheine). On jeden bowiem zarządzał
pałacem króla polskiego Kazimierza, kierował całą służbą na dworze królewskim.
On również, co zasługuje na podkreślenie,
odbierał i wydatkował dochody i pieniądze

królewskie, zarządzał wszelkimi majątkami, z których królowie zwykli czerpać korzyści. Brał również udział we wszystkich
naradach, kierował nimi i miał na nich
głos decydujący. Jemu jednemu król polski
Kazimierz, znając obrotność, uczciwość,
ostrożność i ruchliwość tego człowieka,
powierzył troskę o całość i kierowanie
wszystkim, co przy tak znakomitym i licznym zjeździe królów było rzeczą konieczną.
Ten zgodnie z poleceniem króla polskiego
Kazimierza okazywał w czasie kilkudniowych uroczystości królom, książętom,
panom i wszelkim gościom i przybyszom,
zarówno zaproszonym, jak i tym, którzy
przybyli z własnej woli, taką hojność i taki
przepych, że nie tylko podawano wszystkim
mnóstwo jedzenia i pokrywano ich wydatki, ale nadto dawano im bez ograniczeń
wszystko, co ktoś z nich zażądał na prywatną potrzebę i pożytek. I żeby ktoś nie
mógł się skarżyć na jakiś brak lub kogoś
obwiniać, prócz wszelkich potrzebnych
rzeczy, które zwieziono do gospód królów,
książąt, panów, szlachty i gości, na rynku
miasta Krakowa w wielu miejscach król
polski Kazimierz kazał umieścić kadzie
i beczki niezwykłej wielkości, pełne najlepszego wina, a niektóre pełne owsa i polecił
je ciągle napełniać. Z nich wszyscy goście
i zaproszeni czerpali nie tylko z potrzeby,
ale i dla zachcianki35. Opisy Długosza
potwierdził francuski truwer Wilhelm de
Machaut, który w przywoływanej już tu
wierszowanej biografii Piotra I, zatytułowanej La Prise d’Alexandrie, z najwięk-
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szym podziwem zanotował: A jak [owi
królowie i książęta – F.Z.] zostali ugoszczeni, uczczeni, obsłużeni i podejmowani
chlebem, winem, wszelkimi rodzajami
pożywienia i napojów, wszelkim ptactwem,
rybami i innymi gatunkami mięs – szalony
byłby, kto by o to wszystko pytał, bo nie powinno się pytać o to, ponieważ niepodobna
na takie pytania odpowiedzieć: tak zostali
wspaniale ugoszczeni36.
Długosz jest „ojcem” głośnej opowieści o uczcie, jaką na cześć królewskich
gości miał wydać w czasie owego zjazdu
monarchów Wierzynek, zarządca dóbr
królewskich. Czytamy więc w Rocznikach, że zaprosił [on] na ucztę do swego
domu pięciu królów i wszystkich książąt,
panów i gości. Kiedy uzyskał od monarchów pozwolenie, żeby porozdzielał
miejsca królom według własnego uznania,
pierwsze i znaczniejsze miejsce kazał zająć
królowi polskiemu Kazimierzowi, drugie
królowi rzymskiemu i czeskiemu Karolowi,
trzecie królowi Węgier, czwarte królowi
Cypru, a ostatnie królowi Danii, biorąc
pod uwagę, że wobec żadnego z królów
nie jest zobowiązany do większej czci jak
w stosunku do swego pana, króla polskiego
Kazimierza, za niezmierne dobrodziejstwa,
którymi zaszczycił i wzbogacił jego, obcego przybysza. Przyjął ich wyszukanymi
potrawami, nadto każdemu w czasie uczty
ofiarował wspaniałe dary. Ale dar, który na
oczach wszystkich królów wręczył królowi
polskiemu Kazimierzowi, był podobno tak
wspaniały, że przekraczał kwotę stu tysięcy
florenów i budził u wielu ludzi nie tylko
podziw, ale i zdziwienie37.
Piękny ten opis gościnności króla
Kazimierza i Wierzynka – zawiadowcy skarbu królewskiego38 – poddał
jeszcze w 1899 roku szczegółowej
analizie Stanisław Kutrzeba w obszernym studium poświęconym
rodzinie krakowskich Wierzynków39. Znany z czasem historyk
prawa, który rozpoczynał swoją
błyskotliwą karierę naukową
jako historyk Krakowa, a właściwie jako specjalista od spraw
średniowiecznej skarbowości
Krakowa40, w swojej obszernej
rozprawie o rodzie Wierzynków
poddał tekst Długosza konfrontacji z dokumentami zachowanymi
zarówno w Archiwum Krajowym Aktów
Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, jak
w innych zbiorach, w tym zagranicznych.
Zebrany materiał pozwolił mu postawić
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tezę, że ucztę z 1364 roku rzeczywiście
zorganizował Wierzynek (najpewniej
Mikołaj albo Andrzej!), jeden z siedmiu
w owym roku rajców miejskich. Przywołując panujące w XIV-wiecznym Krakowie zwyczaje, Kutrzeba stwierdził: By
Wierzynek sam przyjmował gości w swoim
imieniu, wydaje się dziwnym, bo ani jego
stosunki z królem, ani powaga w mieście
i majątek nie dawały mu do tego prawa.
Zniknie zaś ta sprzeczność, gdy przyjmiemy, iż on występował w tym wypadku tylko
jako reprezentant miasta. Stwierdziliśmy,
iż był właśnie w tym roku konsulem [przewodniczącym rady miejskiej – F.Z.]; że
zaś inni rajcy bądź dopiero pierwszy raz
zasiadali w radzie, bądź z zupełnie nieznanego byli rodu, Wierzynek wśród nich był
pierwszy. Jemu więc przypadł w udziale
zaszczyt, by był gospodarzem na tej uczcie,
być może nawet w jego urządzanej domu.
Że zaś zależało miastu na zjednaniu sobie
książąt, nie potrzeba, sądzę, dowodzić. [...]
Łatwo więc pojąć, iż nie szczędzili na tę
ucztę wydatków, by ją uczynić wspaniałą41.
W świetle dociekań Kutrzeby właściwie niewiele ucierpiał skreślony przez
Długosza obraz bogactwa i gościnności
króla Kazimierza. Nie ucierpiał także
portret Wierzynka, który – najprawdopodobniej w imieniu i za pieniądze Rady
Miejskiej Krakowa – podejmował królewskich gości ucztą. Niestety, nie wiadomo,
w której z krakowskich kamienic uczta
owa miała miejsce. Tradycja lokalna wiąże ją najczęściej z tzw. Szarą Kamienicą,
na rogu Rynku Głównego i ul. Siennej,
pewności jednak co do tego nie ma. Dzisiaj turyści i mieszkańcy Krakowa wiążą
ucztę z kamienicą Morsztynowską, a to
dlatego, że od 1947 roku działa w niej
restauracja pod nazwą najpierw Pod
Wierzynkiem, a obecnie Wierzynek42.
Mimo że to zapewne nie w niej gościł
Mikołaj Wierzynek koronowane głowy,
to przecież dziś nierzadko odwiedzają ją
dostojni goście – ministrowie i prezydenci
różnych państw, a nawet niekiedy książęta
i królowie. W ten sposób podtrzymywana
jest w dawnej stolicy Polski piękna legenda, której nie należy chyba poddawać
rewizji...
Domknięcie,
czyli o wyprawie krzyżowej
przeciw Mamelukom
Zanim zamknę swoje wywody o krakowskim zjeździe monarchów, należy się
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czytelnikom informacja o wzmiankowanej
tu krucjacie przeciw „niewiernym”, której
projekt przedstawił w Krakowie na zjeździe monarchów król Cypru Piotr I. Nie
miejsce tu, aby szczegółowo przedstawiać
dzieje przygotowań do owej krucjaty oraz
jej przebieg, istnieje bowiem od niedawna
bardzo interesujące opracowanie tego
zagadnienia pióra Łukasza Burkiewicza43.
Tu przypomnę jedynie za tym autorem,
że Piotr I z Lusignan przedstawił sytuację
chrześcijan w Lewancie i wezwał do nowej
krucjaty przeciwko muzułmanom. Następnie cesarz Karol IV oficjalnie powtórzył
obietnicę udzielenia pomocy, przyrzekając
zwołać zebranie książąt elektorów rzeszy i wezwać listownie swych wasali do
udziału w krucjacie oraz również osobiście
poinformować o tym fakcie papieża. Listy
zostały natychmiast sporządzone i rozesłane. Poparcie dla wyprawy krzyżowej wyrazili również król Węgier Ludwik I, władca
Polski Kazimierz Wielki, a także wszyscy
uczestniczący w zjeździe książęta. Jednak
spośród zgromadzonych monarchów jedynie król Węgier przyrzekł osobisty udział
wraz ze swoim rycerstwem w wyprawie,
jeśli taka wyruszyłaby przeciwko Turkom44.
W rzeczy samej krucjata taka, zgodnie
z planem z 1362 roku, wyruszyła w maju
1365 roku z Wenecji, gdzie znajdował
się punkt zborny ochotników pragnących
wziąć w niej udział. Była to pierwsza
flotylla krzyżowców, licząca około 500 rycerzy. Na galerach weneckich krzyżowcy
udali się w stronę wyspy Rodos, którą król
Piotr wyznaczył na miejsce koncentracji
całej armii. Wkrótce wyruszyła z Wenecji także piesza kolumna krzyżowców
(w liczbie około 600 osób). Po kilku
tygodniach w kierunku Rodos wyruszyła
kolejna grupa rycerzy na dziewiętnastu
galerach, których użyczyła Genua. Na
wyspie Rodos dołączyli do krzyżowców
członkowie zakonu szpitalników (joannitów). W sierpniu 1365 roku na Rodos
dopłynęła wreszcie flota Królestwa Cypru
złożona ze 108 okrętów.
Ostatecznie udało się organizatorowi
i promotorowi krucjaty, Piotrowi I cypryjskiemu, zgromadzić na wyprawę krzyżową
około 1400 jeźdźców i około 10 tysięcy
piechurów. Król Cypru w obawie, aby nie
uprzedzono przeciwników o przygotowywanym ataku, bardzo długo nie zdradzał
bezpośredniego jej celu. Poinformował
o nim dopiero w chwili, gdy wszyscy znaleźli się już na okrętach. Okazało się, że
zamiast udać się w kierunku Ziemi Świętej

(wszak wyprawę krzyżową przygotowywano pod hasłem wyzwolenia Jerozolimy
z rąk „niewiernych”!), Piotr I wskazał jako
cel wyprawy egipską Aleksandrię – najważniejszy naówczas port handlowy w Lewancie, pozostający w rękach Mameluków,
którzy wszakże nie mieli nic wspólnego
z muzułmanami okupującymi Jerozolimę
i Ziemię Świętą! Nietrudno nie zauważyć,
że królowi Cypru chodziło w tym przypadku nie tyle o wyzwolenie Jerozolimy,
co o złamanie hegemonii handlowej Aleksandrii, na czym miały skorzystać porty
cypryjskie, z Famagustą na czele.
Wyprawa wyruszyła z wyspy Rodos
4 października 1365. Po pięciu dniach,
9 października, olbrzymia flotylla stanęła
na redzie portu w Aleksandrii. Zaskoczone
nagłym atakiem wielkie i bogate miasto
handlowe krzyżowcy zaatakowali już
nazajutrz, 10 października. Krzyżowcy
plądrowali wszystko, co wpadło im w ręce –
pisze badacz. – Również magazyny kupców
katalońskich, genueńskich i marsylskich.
Mordowano mieszkańców Aleksandrii
wszędzie, nie oszczędzając również tych,
którzy schronili się w kościołach. W tych
dniach zginęło w Aleksandrii ponad 20 tys.
ludzi, głównie bezbronnych mieszkańców.
Uprowadzono w niewolę 5 tys. ludzi, w tym
wielu Żydów i wschodnich chrześcijan.
Ulicami miasta płynęły strumienie krwi45.
Po trzech dniach, na wieść o nadciągających od strony Kairu wojskach Mameluków, spieszących z odsieczą, obładowane
zdobyczą okręty krzyżowców Piotra I opuściły Aleksandrię, udając się do portów cypryjskich. Stąd rycerze, którzy mieli wszak
wyzwalać Jerozolimę z rąk muzułmanów,
obładowani olbrzymimi łupami wrócili do
swych europejskich siedzib. W taki sposób
zakończyła się krucjata, której celem było
wyzwolenie Ziemi Świętej z rąk muzułmanów, a która w ostatecznym rachunku
okazała się wyprawą łupieżczą. Wyprawa
aleksandryjska złamała potęgę najważniejszego dotychczas portu handlowego
w Lewancie. O to chodziło królowi Cypru
Piotrowi I. Ale chyba nie o tym celu mówił
on w czasie swojej trzyletniej podróży po
Europie. Na pewno nie taki plan kreślił on
także przed uczestnikami krakowskiego
zjazdu monarchów we wrześniu 1364
roku46.
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Istnieje spora literatura przedmiotu poświęcona temu
wydarzeniu. Pisali o nim R. Grodecki, Kongres krakowski w roku 1364, Kraków 1939 (reedycja – 1995);
J. Śliwiński, Kongres monarchów w Krakowie z września
1364 roku, Olsztyn 1997; S. Szczur, Krakowski zjazd monarchów w 1364 roku, „Roczniki Historyczne”, R. LXIV,
1998.
Por. H. Pachoński, Dwa zjazdy krakowskie za Kazimierza
Wielkiego, Kraków 1914.
Wilhelm de Machaut (Guillaume de Machaut) (ur. ok.
1300 – zm. w 1377) to sławny poeta i kompozytor francuski z XIV wieku. Pochodził z okolic Reims. Kształcił
się w Reims. Karierę poetycką i muzyczną rozpoczął
w 1337 roku, kiedy to został kanonikiem katedry w Reims. Z czasem został nadwornym poetą na dworze króla
Jana I Czeskiego (z dynastii luksemburskiej). Po śmierci
tegoż bywał na dworach innych władców, w tym Karola
II z Nawary, Jana Berry oraz Karola II z Normandii, który w 1364 roku został królem Francji. W ciągu swojego
długiego życia de Machaut wędrował po całej Europie:
od Włoch po Polskę. W Polsce był – jak twierdzi Roman
Grodecki – co najmniej trzykrotnie: w 1327, 1329, 1331
roku. W bogatym jego dorobku poetyckim znajduje się
ponad 400 poematów, ballad i innych utworów. Część
jego twórczości nosi charakter autobiograficzny. Dla
nas interesujący jest jego poemat La prise d’Alexandrie
(Zdobycie Aleksandrii), będący rymowaną kroniką panowania Piotra I de Lusignan. O Wilhelmie de Machaut
pisali w Polsce: Aleksander Przeździecki (O Wilhelmie
Machaut, truwerze francuskim, wiadomość czytana na
posiedzeniu Oddziału Archeologii i Sztuk Pięknych Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Kraków 1868, odb.
z „Czasu”), toż samo [w:] „Bibliotece Warszawskiej”,
1868, t. I, s. 273–275), Stanisław Kutrzeba (Historia rodziny Wierzynków, „Rocznik Krakowski”, R. II, 1899,
s. 29–87), Stanisław Zajączkowski (Wilhelm de Machaut
i jego wiadomości do dziejów Polski i Litwy w XIV w.,
„Kwartalnik Historyczny”, R. XLIII, 1929, s. 217–228),
a wreszcie Roman Grodecki (w przywoływanym w przypisie 1. studium o kongresie krakowskim).
Gdy w 1879 roku ogłoszono w Krakowie zamiar otwarcia
Muzeum Narodowego w odrestaurowanych właśnie Sukiennicach, wielka rzesza artystów postanowiła przekazać po jednym ze swych dzieł temuż Muzeum. Abramowicz przekazał Ucztę u Wierzynka, dzięki czemu obraz
się zachował.
Tytułem dopełnienia należy dodać, że piękny gobelin
Uczta Wierzynka stworzyła Zofia Stryjeńska – z przeznaczeniem na Wystawę Światową w Nowym Jorku
w 1939 roku.
R. Grodecki, Kongres Krakowski..., 1995, s. 66.
Przebieg sporu granicznego między Węgrami i Czechami oraz Morawianami barwnie przedstawił Karol Szajnocha w swoim szkicu Wojna o cześć kobiety w Szkicach
historycznych (t. II, Lwów 1857, s. 44 passim). Trzeba tu
dodać, że królowa Elżbieta zapisała bardzo piękną kartę
w dziejach Węgier, a także Polski. Na Węgrzech była protektorką Polaków, po śmierci zaś Kazimierza Wielkiego
– regentką w Polsce (w latach 1370–1380). Przesłanką
jej złej sławy – dzisiaj historycy twierdzą, że całkowicie
zmyśloną przez wrogów Polski – było opisywane dość
szeroko przez Jana Długosza wydarzenie z 1330 roku,
kiedy to na jej dworze na Węgrzech przebywał młodszy
brat, Kazimierz, przyszły król Polski. Dwudziestoletniemu młodzieńcowi miała spodobać się niejaka Klara,
panna z orszaku królowej, córka jednego z baronów królestwa węgierskiego Felicjana Zacha. Królowa pomogła
Kazimierzowi uwieść niewinną dziewicę, co pomścił jej
ojciec, rzucając się z mieczem w czasie uczty na króla
Karola i jego małżonkę (Elżbiecie, która swoim ciałem
zasłoniła Karola Roberta, obciął cztery palce u ręki). Za
czyn ten Felicjan Zach i cały jego ród, łącznie z Klarą,
poniósł karę śmierci, wymierzoną w możliwie najbardziej okrutny sposób, ale zła sława przylgnęła także do
królowej Elżbiety, co znalazło wyraz, między innymi,
w przywołanej wyżej wypowiedzi cesarza Karola.
R. Grodecki, Kongres Krakowski..., s. 9.
Współcześni badacze twierdzą, że spór dotyczył nie
tyle sprawy napadów czeskich na węgierskich sąsiadów
z zagranicy, co zagadnienia nadzoru nad patriarchatem

Akwilei (por. J. Dąbrowski, Elżbieta Łokietkówna 1305–
–1380, Kraków 2007).
10
K. Szajnocha, Wojna o część kobiety..., s. 49.
11
Szajnocha przywołał słowa Bartłomieja Paprockiego,
który w Ogrodzie królewskim (z 1599 roku) miał opowiadać, że gdy jej przyniesiono nową grubą podkowę,
[Elżbieta] tak ją rozłomiła, jakoby była z jakiego słabego drzewa uczyniona; potem husarskie tasaki i inne dosyć mocne narzędzia zwijała, jakoby z lipowego drzewa
robione były; pancerz wziąwszy – jako koszulę wiotką
od wierzchu aż do końca rozdarła, co było z wielkim
podziwieniem wszystkich książąt i panów, tak przy stole
wówczas siedzących, jako stojących (B. Paprocki, Ogród
królewski, Kraków 1599. Cyt. za: K. Szajnocha, Wojna
o część kobiety..., s. 54–55).
12
Taką datę podaje Henryk Pachoński w przywoływanej
wyżej rozprawie Dwa zjazdy krakowskie za Kazimierza
Wielkiego, s. 6. Badacz ten datę ową wskazał w oparciu
o analizę itinerarium cesarza z tego czasu. Twierdzenia
jego zyskują dodatkowe wsparcie w fakcie wydania przez
polskiego króla w rok później, również w dzień Zielonych Świąt (przypadały wówczas 12 maja), przywileju
fundacyjnego Studium Generale. Wygląda na to, że wybór tej daty w 1364 był świadomą formą nawiązania do
wydarzenia sprzed roku!
13
Z małżeństwa tego – Elżbiety z Karolem – przyszło na
świat sześcioro dzieci (w tym następca na tronie cesarskim Zygmunt Luksemburski); ona sama przeżyła swego
męża o lat piętnaście (zmarła w 1393 roku).
14
S. Szczur, Krakowski zjazd, s. 35.
15
R. Grodecki, Kongres krakowski, s. 100.
16
Na ten temat por.: A. Marzec, Rada królewska w monarchii Kazimierza Wielkiego, [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red. W. Bukowski i T. Jurek, t. II, Kraków
2012, s. 803–830; S. Szczur, Dyplomaci Kazimierza
Wielkiego w Awinionie, „Nasza Przeszłość”, t. 66, 1986,
s. 43–106.
17
Umowa ta przewidywała następstwo Ludwika na tronie polskim w razie braku męskiego potomka ze strony
Kazimierza.
18
Ale ponieważ Janko z Czarnkowa datuje ów zjazd na
1363 rok, wolno przyjąć, że był on obecny na weselu Karola IV z Elżbietą Pomorską w maju tego właśnie roku.
Waldemar IV był królem Danii od 1340 roku. Znakomicie wykształcony, w 1361 roku dokonał połączenia
rozbitego na księstwa kraju. W 1346 roku sprzedał krzyżakom (do których przystąpił jego brat Otton) Estonię,
która należała do Danii od 1219 roku. Przygotował unię
duńsko-norweską, wydając za mąż swoją córkę Małgorzatę za króla norweskiego Haakona VI.
19
Ł. Burkiewicz, Polityczna rola Królestwa Cypru w XIV
wieku, Kraków 2013, s. 186.
20
Trzyletnią podróż Piotra I z Lusignan szczegółowo opisuje na podstawie źródeł Łukasz Burkiewicz (Ł. Burkiewicz, Polityczna rola..., s. 197–247).
21
Barwny żywot króla Cypru Piotra I z Lusignan szczegółowo przedstawił w dziele Zdobycie Aleksandrii przywoływany już tutaj poeta francuski (zaliczany przez
historyków literatury do grupy tzw. truwerów) Wilhelm
de Machaut.
22
Por. S.K. Kuczyński, Siemowit III mazowiecki, [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, s. 254–261.
23
Por. A. Kłodziński, Bolesław II z przydomkiem Mały,
Polski Słownik Biograficzny.
24
Por. S.A. Sroka, Książę Władysław Opolczyk na Węgrzech, Kraków 1996.
25
Por. S. Nowogrodzki, Bogusław V, książę wołogski,
od r. 1368 słupski, Polski Słownik Biograficzny.
26
Por. Z. Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
27
Skoro przyjmujemy, że z cesarzem przyjechała do
Krakowa jego małżonka Elżbieta, to trzeba zgodzić się
z tym, że był z nią obecny także jej pasierb, trzyletni
Wacław.
28
Trudno dokładnie określić miejsce owego spotkania.
Może nastąpiło ono w okolicach Białego Prądnika,
a może gdzieś koło Zabierzowa.

Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 9: 1300–1370, oprac. Z. Kozłowska-Budkowa i in., tłum. J. Mrukówna, Warszawa 2009,
s. 402.
30
Por. S. Szczur, Dyplomaci Kazimierza Wielkiego w Awinionie...
31
R. Grodecki, Kongres krakowski..., s. 58.
32
Głównym jego informatorem był najprawdopodobniej
dworzanin króla Cypru, niejaki Perceval de Cologne,
który towarzyszył królowi Piotrowi w wyprawie do stolicy Polski. Na tego informatora Wilhelma de Machaut
wskazuje Stanisław Kutrzeba w przywołanym wyżej studium Historia rodziny Wierzynków (s. 54).
33
Rudolf IV (1339–1365) pochodził z dynastii Habsburgów. W 1353 roku ożenił się z córką cesarza Karola IV,
Katarzyną. Biografowie jego przypominają, że jeszcze
w 1358 roku mianował się wikariuszem Rzeszy w Szwabii i Alzacji, a także zwrócił się do teścia, cesarza Karola, o mianowanie go królem lombardzkim. Z jego
polecenia wykonano szereg falsyfikatów dokumentów
rzekomo wydanych przez królów i cesarzy (w tym przez
Juliusza Cezara i Nerona!), nadających przywileje książętom austriackim. Wśród owych falsyfikatów był także głośny przywilej (tzw. Privilegium Maius) rzekomo
wydany przez Fryderyka Barbarossę w 1156 roku, na
mocy którego Austria miała zostać podniesiona do rangi księstwa. Te działania Rudolfa wywołały ostrą reakcję
cesarza Karola, który pozbawił go wszelkich tytułów, pozostawiając jeden – arcyksięcia!
34
Cyt. za: S. Kutrzeba, Historia rodziny Wierzynków,
s. 56.
35
Jana Długosza Roczniki..., s. 402–403.
36
Cyt. za: R. Grodecki, Kongres krakowski..., s. 63.
37
Jana Długosza Roczniki..., op.cit., s. 404.
38
Tak tłumaczył w 2. połowie XIX wieku nazwę sprawowanego przez Wierzynka urzędu Karol Mecherzyński.
39
S. Kutrzeba, Historia rodziny Wierzynków...,
s. 29–87.
40
Por. następujące rozprawy Stanisława Kutrzeby: Finanse Krakowa w wiekach średnich („Rocznik Krakowski”,
t. II, 1899), Handel Krakowa w wiekach średnich na tle
stosunków handlowych Polski (Kraków 1902), Dawny zarząd Wawelu („Rocznik Krakowski”, t. VIII, 1906), Zarys
dziejów handlu Krakowa 1257–1910 („Rocznik Krakowski”, t. XIV, 1910).
41
S. Kutrzeba, Historia rodziny Wierzynków..., s. 60–61.
42
Restaurację tę założył w 1947 roku w kamienicy wynajętej od rodziny Bończa-Tomaszewskich Kazimierz Książek. Niestety, po czterech latach lokal jego upaństwowiono. Obecnie restaurację prowadzi Elżbieta Filipiak, żona
znanego biznesmena krakowskiego, Janusza.
43
Por. Ł. Burkiewicz, Polityczna rola Królestwa Cypru
w XIV wieku..., s. 195–247.
44
Ibidem, s. 221. Trzeba tu dodać, że jednak Ludwik nie
udał się na wyprawę, skierowana ona bowiem została nie
przeciwko Turkom, a panującym w Egipcie Mamelukom
(niewolnikom państwowym, pochodzenia głównie tureckiego).
45
Ibidem, s. 241.
46
Godzi się tu wspomnieć o dalszych losach króla Piotra I.
Po wyprawie przeciw Aleksandrii osiadł on chwilowo
na Cyprze, organizując w 1367 roku dwie, stosunkowo
niezbyt wielkie, wyprawy na wybrzeże syryjskie. W 1368
roku wybrał się po raz kolejny do Europy, aby ponownie
głosić ideę wielkiej krucjaty przeciw niewiernym. Nie
zyskał teraz już tak szerokiego poparcia jak poprzednio.
Pod koniec 1368 roku powrócił na Cypr, snując kolejne
plany wypraw krzyżowych. Nie zauważył przy tym, że
jego awanturnicza polityka zaczęła szkodzić w rozwoju
handlu Cypryjczykom. W tej sytuacji zawiązał się spisek
przeciwko niemu, w wyniku którego 16 stycznia 1369
został zamordowany przez trzech swoich wasali. Wśród
historyków do dziś pojawia się sugestia, że za działaniem owych wasali stali dwaj bracia Piotra I: Jan, książę
Antiochii, oraz Jakub, konetabl Jerozolimy. Władzę po
Piotrze I przejął jego syn Piotr (w historii Cypru znany
jako Piotr II Gruby).
29
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POLSKIE ZMAGANIA Z CONRADEM
P

Początek konferencji to wystąpienia
prodziekan Wydziału Polonistyki UJ prof.
Anny Łebkowskiej oraz prof. Jolanty Dudek, kierownika Ośrodka Dokumentacji
i Badania Twórczości Josepha Conrada
UJ, która powitała wszystkich gości oraz
przedstawiła tematykę obrad.
Pierwszy dzień konferencji zdominowany został przez referaty dotyczące
polskiej recepcji Conrada, opisujące interpretacje polskich twórców, krytyków
i literatów bądź proponowane przez wygłaszających swe wystąpienia polskich badaczy. Spotkanie rozpoczął referat Agnieszki
Adamowicz-Pośpiech (Uniwersytet Śląski),
która postanowiła przyjrzeć się temu,
w jaki sposób polscy tłumacze „manipulowali” tekstami Conrada (opublikowanymi
w roku 1915 i 1918) dotyczącymi jego
wizyty w Krakowie w roku 1914, w czasie wybuchu pierwszej wojny światowej.
Prelegentka wskazała, jakie treści chcieli
w swoich tekstach uwypuklić, a jakie
pominąć, przedstawiając swe tłumaczenia
w konkretnym czasie historycznym.
Agata Kowol (Uniwersytet Jagielloński) przeanalizowała motyw „obcego”
w opowiadaniu Conrada Amy Foster.
Yanko Gooral, bohater tego opowiadania,
nie może liczyć na zrozumienie ludzi,
wśród których się znalazł, jego los wydaje
się być ilustracją uniwersalnej ludzkiej

samotności, niemożności osiągnięcia
pełnego zrozumienia przez innego człowieka. Zdaniem autorki referatu zawsze
istnieje jakaś bariera pomiędzy ludźmi,
brak wspólnego języka czy wspólnoty
kulturowej stanowią jeden z elementów,
ale nie są jedynymi, które o owym braku
porozumienia stanowią.
Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński) przedstawił utopijne elementy
w powieściach politycznych Conrada:
W oczach Zachodu, Tajny agent i Nostromo. Koncentrując się na tej ostatniej, mówca wskazywał na elementy łączące teksty
Conrada z klasycznymi utopiami Tomasza
More’a, Franciszka Bacona i Tomasza
Campanelli. Polityczne powieści Conrada można, jego zdaniem, interpretować
zarówno jako pozytywne, jak i negatywne
wizje rozwoju społecznego, tak utopie, jak
i dystopie.
Brendan Kavanagh (Uniwersytet
w Cambridge, Wielka Brytania) w swym
referacie przeanalizował „wibracyjne”
konwergencje pomiędzy teorią termodynamiki a teorią informacji, które
pojawiają się w Tajnym agencie. Autor
wystąpienia chciał także pokazać, jak
opisy drgań przedstawione przez Conrada
tworzą złudzenie struktury dla reprezentacji komunikacji duchowej prowadzonej
za pomocą gestów (będącej przeciwień-

Rafał Kopkowski

olskie zmagania z Conradem / Poland
and the Conrad Problem to tytuł międzynarodowej konferencji conradowskiej,
zorganizowanej przez Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Polskie Towarzystwo Conradowskie, która
odbyła się 28–29 września 2014. Nieprzypadkowo konferencja została zaplanowana
na taki termin – w tym roku mija bowiem
nie tylko 100. rocznica pobytu Conrada
w Krakowie, ale i 90. rocznica śmierci
pisarza. Konferencja wpisała się także
w obchody jubileuszowe 650. rocznicy
założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Również miejsce, w którym odbywały
się obrady, nie było przypadkowe: Sala im.
Michała Bobrzyńskiego mieszcząca się na
drugim piętrze Collegium Maius oraz jej
zabytkowy wystrój sprawiły, że atmosfera
towarzysząca konferencji – przyjazna i ciepła, była jednocześnie niezwykle podniosła
i uroczysta.
Organizatorzy pragnęli przypomnieć
ewolucję, jaką przechodziła recepcja
twórczości Josepha Conrada w Polsce, oraz
zwrócić uwagę na to, jak ważny dla owej
recepcji był kontekst historyczny i polityczny. Poza tematyką typowo „polską”
konferencję wzbogaciły przemówienia
conradystów z zagranicznych ośrodków
badawczych.
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Uczestnicy konferencji na dziedzińcu Kolegium Nowodworskiego, dawnej siedziby
Gimnazjum św. Anny, do którego uczęszczał młody Józef Konrad Korzeniowski

stwem komunikacji słownej), a także jak
owa reprezentacja komunikacji służy
budowaniu struktury Tajnego agenta jako
„zbioru mediów” rozmaitych form.
Kolejną sesję rozpoczął referat Anny
Szczepan-Wojnarskiej (Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), charakteryzujący postać znanego
polskiego przedwojennego conradysty
Rafała Marcelego Blütha. Autorka przypomniała, że właśnie ten badacz (rusycysta, krytyk literacki i historyk literatury)
dokonał analizy porównawczej dorobku
Conrada i Dostojewskiego w kontekście
polskiego i rosyjskiego romantyzmu.
Blüth był gorącym orędownikiem wartości, które wyznawał Conrad, wśród
swoich kolegów i studentów. Nie tylko
przedstawiał Conrada jako głosiciela
prawdziwych cnót, ale też jako pisarza
niosącego nadzieję na to, że ludzkie decyzje i działania mają sens. Poprzez taką
właśnie ocenę pisarza, zdaniem autorki
wystąpienia, należy patrzeć na recepcję
Conrada w Polsce w czasie drugiej wojny
światowej.
Wiesław Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawił
postać Leszka Proroka jako jednego
z sukcesorów Conrada. Przywołał Inicjacje Conradowskie Proroka, a zwłaszcza
rozdział zatytułowany Naturaliter Christiana, w którym chrześcijaństwo przedstawione jest jako klucz do odczytania
prozy Conrada. Prelegent przeanalizował
również związki Proroka z Conradem
nie tylko jako krytyka, ale jako autora
oryginalnej prozy, dokonując analizy
porównawczej opowiadania Conrada
Freja z siedmiu wysp i dramatu Proroka
Freja – zimna bogini miłości, a następnie
Smugi cienia Conrada i Smugi blasku
Leszka Proroka.
Pierwszy dzień obrad zakończył referat Moniki Malessy-Drohomireckiej,
która zanalizowała historię Winnie Verlock, głównej bohaterki Tajnego agenta,
a także omówiła różne interpretacje
przedstawione przez krytyków literackich
dotyczące motywów działania bohaterki
oraz sposoby odczytywania jej losów
w rozmaitych kontekstach społeczno-kulturowych. Referat zakończyła konkluzja, że losy Winnie Verlock można
interpretować z perspektywy społecznej,
psychologicznej i politycznej, wskazując
na problemy świata burżuazji ulegającego
dezintegracji, znaczenie cech wrodzonych człowieka, a wreszcie emancypację

kobiet czy też nie do końca świadome
zaangażowanie w skomplikowaną grę
polityczną.
W drugim dniu obrad również przeważały motywy polskich zmagań z Conradem, choć pojawiły się także wystąpienia
dotyczące zagadnień z pogranicza kultury
wysokiej i popkultury, korespondencji
sztuk czy związku literatury i sztuki.
Marek Pacukiewicz (Uniwersytet
Śląski) badał wątki alpinistyczne w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, który,
będąc miłośnikiem Conrada, jednocześnie
pokochał góry. Autor wystąpienia stwierdził, że w opowiadaniach górskich Szczepańskiego widać ślady Conradowskiego
modelu etyki, a także przedstawił paralele
pomiędzy doświadczeniem wspinaczki
a doświadczeniem żeglowania po morzu.
Etos żeglarza, kodeks morski są bardzo
bliskie etosowi alpinizmu i kodeksowi
górskiej wspinaczki.
Margreta Grigorowa (Uniwersytet św.
Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo) poszukiwała śladów i tropów Conradowskiej
filozofii i poetyki w książce Yanna Martela
Życie Pi oraz w jej filmowej adaptacji.
Przyjrzała się również prozie Conrada,
wskazując na jej filmowe walory. Zwróciła
uwagę na ogromny potencjał, jaki niesie
z sobą właśnie owa filmowa jakość prozy
Conrada w świecie współczesnym, o czym
świadczą filmy inspirowane książkami
Conrada. A to z kolei przekłada się na
zainteresowanie pierwowzorem, a więc
utworami pisarza. Kolejnym przykładem
filmu przedstawionym przez prelegentkę
było Wszystko stracone J.C. Chandora.
Katarzyna Koćma (Uniwersytet Jagielloński) starała się wykazać, jak ważna jest
twórczość Conrada dla kultury popularnej,
przedstawiając wpływ Jądra ciemności
na kino, teatr, muzykę, gry wideo i, oczywiście, na literaturę popularną. W swoim
wystąpieniu postanowiła skupić się na
relacjach transtekstualnych pomiędzy
Jądrem ciemności a powieściami fantastycznonaukowymi oraz powieściami
fantasy. Za najlepszy przykład takiej transpozycji uznała utwór Roberta Silverberga
W dół, do ziemi (Downward to the Earth)
i poddała go analizie, ukazując złożoność
powiązań pomiędzy utworami, wskazując
na poszczególne elementy, a więc tytuły,
bohaterów, świat przedstawiony itd.
Kolejny referent Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) przedstawił sylwetkę Stanisława Lema i jego trudne
powinowactwa z Conradem. Wskazał, że

Jan Józef Szczepański, przyjaciel Lema,
mógł mieć wpływ na zainteresowanie
Lema Conradem. Przedstawił związki pomiędzy twórczością obu pisarzy, mówiąc,
w jaki sposób Lem i jego filozofia – aksjologiczny absolutyzm oraz antropologiczny
pesymizm, czerpali z etyki Conradowskiej.
Przed ostatnią sesją konferencji jej
uczestnicy mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, które
jest najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce – jego historia sięga roku
1400. Mieści się u zbiegu ulic św. Anny
i Jagiellońskiej – ulic, którymi chadzał
w dzieciństwie, a potem w czasie swojej
krakowskiej wizyty Joseph Conrad.
Końcową sesję rozpoczęło wystąpienie
Oleny Tkaczuk (Uniwersytet Narodowy
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), która
przedstawiła pojęcie dżentelmena w utworach Conrada. Zaprezentowała Conrada
jako potomka starej polskiej szlacheckiej
rodziny, który sam siebie postrzegał nie
jako Słowianina, ale jako Europejczyka
w pełnym tego słowa znaczeniu, który
uważał, że Polska należy do świata Zachodu. Na koniec swego wystąpienia prelegentka stwierdziła, że Bertrand Russell,
brytyjski arystokrata, i polski szlachcic
Joseph Conrad byli nie tylko przyjaciółmi,
ale i ludźmi, których połączyło umiłowanie wartości należących do arystokratycznego kodeksu honorowego.
Dwa ostatnie referaty mówiły o Conradzie jako o „jednym z nas”, zwracając
jednak uwagę na odmienne aspekty tego
Conradowskiego pojęcia.
Joanna Skolik (Uniwersytet Opolski),
przyglądając się recepcji twórczości Conrada w Polsce, prześledziła nastawienie
twórców, krytyków, a wreszcie zwykłych
czytelników do pisarza na przestrzeni lat,
skupiając się na okresie od roku 1945 do
1989, a więc na okresie rządów komunistycznych w Polsce. Wskazała na to,
że polityczne uwarunkowania, a przede
wszystkim cenzura sprawiły, że Conrad
był i jest postrzegany raczej jako klasyk
niż pisarz mówiący o sprawach współczesnych. Jednak, zdaniem autorki referatu,
Conrad wciąż jest „jednym z nas” i mimo
że jest pisarzem trudnym i wymagającym –
jest bardzo potrzebny w Polsce XXI wieku.
Ostatnim wygłoszonym na konferencji
referatem było wystąpienie prof. Stefana
Zabierowskiego, który dokonał swego
rodzaju podsumowania polskiej krytycznej
recepcji Conrada w latach 1897–2014,
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mówiąc, jak ważnym był on zarówno
wtedy, gdy Polska była jeszcze pod zaborami, jak i po uzyskaniu niepodległości
w okresie międzywojennym, a przede
wszystkim w czasie wojny i okupacji,
gdy jego twórczość wyznaczała moralne
standardy Polski Walczącej. Po wojnie stał
się obiektem ataków ze strony badaczy
marksistowskich, dopiero po roku 1956
nastąpiła polityczna „odwilż” i znów
można było dyskutować nad Conradem.
Lata 70. przyniosły nowe opracowania
dotyczące Conrada, prof. Zabierowski
podkreślił wagę prac wiodącego polskiego conradysty prof. Zdzisława Najdera.
Prelegent zakończył referat konkluzją,
że pomimo pojawienia się nowego pokolenia polskich badaczy Conrada polscy

czytelnicy niechętnie sięgają obecnie po
książki pisarza, choć dawniej Conradem
interesowały się przede wszystkim elity
intelektualne, a nie rzesze czytelników.
Conrad jest związany z polską kulturą
w sposób wyjątkowy: z jednej strony, był
dziedzicem polskiej kultury, z drugiej –
niezwykle silnie na tę kulturę oddziaływał,
był „jednym z nas”.
Na koniec drugiego dnia obrad podsumowania konferencji dokonała prof.
Jolanta Dudek, dziękując wszystkim
uczestnikom za wygłoszone referaty oraz
żywą, czasem niezwykle burzliwą dyskusję, jaka odbywała się po zakończeniu
każdej sesji.
Ostatnim punktem konferencji była uroczysta kolacja w miejscu bliskim każdemu

miłośnikowi Conrada – w Sali Lustrzanej
krakowskiego Grand Hotelu, tego, w którym w roku 1914 zatrzymał się Conrad wraz
z rodziną. Można powiedzieć, że dyskusje
conradowskie toczyły się dalej, a nad nimi
unosił się duch Conrada i historii. W czasie
kolacji uczestnicy konferencji gorąco podziękowali organizatorom, w szczególności
prof. Jolancie Dudek, która była duszą i motorem całego przedsięwzięcia, oraz Monice
Malessie-Drohomireckiej, która zajmowała
się logistyczną stroną konferencji, za wspaniałą atmosferę, troskę i organizację tego
niezwykłego spotkania.

Joanna Skolik

adiunkt w Instytucie Slawistyki
Uniwersytetu Opolskiego

JOSEPH CONRAD I UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
1

W

świadomości pisarza Josepha Conrada Kraków był miastem pełnym
splendoru. Blasku dodawały mu dwa czynniki: pełna chwały historyczna przeszłość
oraz obecność Uniwersytetu. – To w tym
grodzie królewskim i uniwersyteckim przestałem być dzieckiem, wyrosłem na chłopaka, zakosztowałem przyjaźni, zachwytów,
myśli i świętych oburzeń właściwych temu
wiekowi. To w tych owianych historią murach zaczynałem rozumieć różne sprawy,
odczuwać przywiązania, gromadzić zapas
wspomnień i zasoby wrażeń, z którymi
miałem się rozstać gwałtownie, rzucając
się w życie odarte z wszelkich związków –
pisał Conrad1.
Pierwsze zetknięcie się z przedstawicielami krakowskiej uczelni miało jednak
kontekst tragiczny – młody Józef Konrad
Korzeniowski zobaczył grono reprezentantów Uniwersytetu w maju 1869 roku na
pogrzebie swojego ojca, bojownika narodowej sprawy, „ostatniego dramatopisarza
romantycznego” Apolla Korzeniowskiego.
Tak oto wspominał to wydarzenie po blisko
półwieczu: Normalnym biegiem rzeczy
nadszedł dzień pogrzebu i cała szlachetna
„młodzież akademicka”, dostojny senat
uniwersytetu oraz delegacje cechów rze-
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mieślniczych mogłyby (gdyby im na tym
zależało) uzyskać dowód de visu nieczułości małego łotra. W mojej bolącej głowie
kołatało się zaledwie kilka słów; jakieś
głupie zdania, na przykład: „Koniec”,
„Stało się” (po polsku brzmi to znacznie
krócej niż po angielsku), albo coś w tym
rodzaju, powtarzały się bez końca. Długi
kondukt żałobny wynurzył się z wąskiej
uliczki, ciągnął potem długą ulicą, obok
gotyckiego frontonu Kościoła Mariackiego,
pod jego nierównymi wieżami ku Bramie
Floriańskiej2.
O tym, że pamięć Conrada przechowała
wiernie dawne obrazy, świadczyć może
konfrontacja z relacją z pogrzebu ojca
zamieszczoną w ówczesnej prasie krakowskiej. W dzienniku „Kraj” można było
przeczytać: W dniu wczorajszym o godzinie
6 wieczorem niezmierne tłumy zaległy ulicę
Grodzką i Poselską, ażeby oddać ostatnią
cześć za wcześnie zgasłemu poecie i zasłużonemu synowi Polski. Duchowieństwo,
zgromadzenia cechowe z chorągwiami,
profesorowie uniwersytetu i szkół publicznych, młodzież akademicka i szkolna;
członkowie towarz[ystw]: naukowego,
przyjaciół oświaty, „Mrówki” i „Muzy”,
straży ochotniczej otaczali trumnę; kilka
tysięcy publiczności postępowało za nią
w milczeniu3.

Związki Józefa Konrada Korzeniowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim
po śmierci ojca trwały nadal. Otrzymał on
bowiem korepetytora i opiekuna w osobie
studenta medycyny tegoż uniwersytetu – Adama Marka Pulmana. Jak pisze
biograf Conrada, Zdzisław Najder: Także
z Pulmanem spędzał wakacje w Krynicy,
od czerwca do września, w latach 1870,
1871 i 1872. Od roku 1871 radą i pomocą
w nauce służył mu dawny znajomy ojca,
„czerwony” konspirator z Ukrainy i powstaniec 1863 roku, wybitny antropolog
Izydor Kopernicki4.
Można w tym miejscu dodać, że Izydor
Kopernicki został docentem, a następnie
profesorem antropologii na krakowskiej uczelni. Natomiast Pulman odegrał
znaczną rolę w biografii Conrada. Był on
bowiem opiekunem młodzieńca w czasie
wyprawy do Szwajcarii, która rozpoczęła
się w maju 1873 i trwała sześć tygodni.
Jak pisał wuj i opiekun Conrada, Tadeusz
Bobrowski, w dokumencie Dla wiadomości Kochanego Siostrzeńca: W maju na
żądanie lekarzy postanowiono Cię posłać
w podróż do Szwajcarii. P. Pulman Ci towarzyszył – mieliście bawić co najwięcej 6
tygodni [...]. Tymczasem z powodu cholery
w Krakowie grasującej przepędziliście
w podróży prawie dwa razy tyle czasu [...]5.

Wyprawa ta miała dla Józefa Konrada
Korzeniowskiego ogromne znaczenie.
Po pierwsze, była bogatym doznaniem
poznawczym. W autobiograficznym tomie
Ze wspomnień pisał: Zwiedziliśmy wówczas
Wiedeń, górny Dunaj, Monachium, wodospady na Renie, Jezioro Konstancjańskie
– była to doprawdy pamiętna podróż wakacyjna. Wędrowaliśmy z wolna w górę doliną
rzeki Reuss. Ta rozkoszna wycieczka przypominała raczej spacer niż włóczęgę.
Wysiedliśmy we Fuellen z parowca
krążącego po Jeziorze Lucerneńskim
i pod wieczór drugiego dnia, gdy
zmierzch przyłapał nas w czasie powolnej wędrówki, znaleźliśmy się za
Hospenthalem6.
Ale, co o wiele ważniejsze, jeżeli
wierzyć szczerości wyznań pisarza,
w czasie tej wyprawy dokonał on
jednego z najważniejszych wyborów
swojego życia: postanowił wstąpić
do służby marynarskiej. Plany te
spotkały się z ostrym sprzeciwem
społeczności krakowskiej. Tak pisał
o tym: Był to rok, w którym pierwszy
raz wypowiedziałem głośno, że pragnę zostać marynarzem. Z początku
oświadczenie to pozostało niedostrzeżone, jak owe dźwięki rozlegające się
poza skalą, do której nie są dostrojone
ludzkie uszy. Zdawało się, że w ogóle
nic nie rzekłem. Próbowałem później różnych intonacji i udawało
mi się niekiedy wywołać chwilowe
zainteresowanie pełne zdziwienia,
coś na kształt pytania: „Słyszałeś,
co ten chłopiec powiedział? Co za
niesłychany wybryk!”. Niebawem fala
zgorszonego zdumienia (nie byłoby większe,
gdybym oświadczył, że zamierzam wstąpić
do Kartuzów) wypłynęła z akademickiego miasta Krakowa, docierając do kilku
prowincji. Rozlała się płytko, lecz daleko.
Wzniecała mnóstwo wyrzutów, oburzenia,
współczującego zdumienia, gorzkiej ironii,
zwykłych drwin. Ledwo mogłem zipnąć pod
jej ciężarem i oczywiście nie znajdowałem
słów na odpowiedź. Ludzie byli ciekawi, co
też pan T.B. pocznie ze swoim nieznośnym
siostrzeńcem, i spodziewali się dobrotliwie,
że przemówi mi skutecznie do rozumu7.
Tymczasem pan T.B., czyli Tadeusz
Bobrowski – wuj i opiekun Józefa Konrada
Korzeniowskiego, wbrew opiniom krakowian, wyraził zgodę na wyjazd kłopotliwego siostrzeńca do służby morskiej i, co
równie ważne – eskapadę tę sfinansował.
Tak o owej zgodzie wuja Tadeusza pisał

Józef Konrad Korzeniowski do Kazimierza
Waliszewskiego: O Tadeuszu Bobrowskim,
moim Wuju, opiekunie i dobrodzieju, nie
mogę na zimno pisać. Do dzisiejszego dnia,
po latach dziesięciu, zostaję pod ciężkim
wrażeniem mej straty. Był to człowiek wielkiego charakteru i niepospolitego rozumu.
Chętki mojej do marynarki nie rozumiał,
ale z zasady nie sprzeciwił się8.
Prawdę słów Conrada zdaje się po-

Joseph Conrad, 1916
Fot. Alvin Langdon Coburn

twierdzać inny wychowanek Tadeusza
Bobrowskiego, późniejszy dyplomata Jan
Perłowski, który wspominał: Zdarzyło się
bowiem, że i ja znalazłem się raz na rozstajnych drogach, wiodących do różnych szkół
i różnych zawodów. Rodzina moja uznała,
że będzie dobrze i grzecznie, jeżeli udam
się do Kazimierówki i poproszę o radę.
Stanąłem tedy przed p. Tadeuszem i przedstawiłem mój dylemat. Zaledwom skończył,
opiekun mój odpowiedział z miejsca, bez
chwili wahania: „Suponuję, że każdy winien wybrać sobie drogę, do jakiej sam ma
ochotę”. Dziś jeszcze te słowa uważam za
pełne mądrości. Sądzę, że Conrad usłyszał
mniej więcej to samo9.
Wydawać by się mogło, że z chwilą
opuszczenia ziem polskich i wyjazdu nad
morze wszelkie kontakty Józefa Konrada
Korzeniowskiego z krakowskim środowiskiem akademickim zostały całkowicie

zerwane. Ale tak się nie stało. W sierpniu
1881 roku przebywający na kuracji w Marienbadzie Tadeusz Bobrowski pisał do
siostrzeńca: P. Kopernicki bardzo troskliwie
o Ciebie wypytywał – czytałem mu nawet
listy Twoje, które tu otrzymałem – bo jeden
zastałem przyjechawszy. Otóż pisze on wielkie dzieło, które mu sławę europejską już
zjednało, „Studia porównawcze o rassach
ludzkich, oparte na porównaniu czaszek”.
Nauka ta nosi miano „Cranologij”.
Prosi on Cię bardzo, byś w podróżach
swoich starał się dostawać czaszki tuziemców, a na każdej czaszce byś nadpisywał, czyja i skąd pochodzi, a jak
uzbierasz kilkanaście takich czaszek,
to mi napiszesz, a on wskaże sposób
przesłania ich do Krakowa, gdzie jest
osobne Muzeum Cranijologiczne. –
Proszę Cię nie zapomnij o tem i spełni[j] to życzenie uczonego, czem nie tylko
jemu, ale i mnie prawdziwą sprawisz
przyjemność – bo on bardzo zacny,
rozumny i uczony człowiek – a nadto
bardzo mi przyjazny i sympatyczny10.
W roku 1883 Bobrowski spotkał
się z Korzeniowskim w Marienbadzie
i Cieplicach (Teplice). Według biografa pisarza W obu miejscowościach
spotkać mogli wielu Polaków. W Marienbadzie lekarzem Bobrowskiego był
Izydor Kopernicki; Korzeniowski mógł
z nim omówić sprawę czaszek – o których nic nam więcej nie wiadomo11.
Na tym nie koniec. 18 lat później,
w roku 1901, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej dr Józef Korzeniowski
przesłał pisarzowi, na prośbę znajomej Conrada Małgorzaty Poradowskiej,
dwa tomy Pamiętnika wuja Tadeusza
Bobrowskiego, wydanego we Lwowie
w roku 190012. Conrad uważał za stosowne
podziękować w sposób niezwykle ciepły,
ze staropolską galanterią. Pisał: Śpieszę
donieść szanownemu Panu o otrzymaniu
„Pamiętnika”, który mię doszedł wczoraj
rano, i zarazem podziękować Mu za łaskawą przesyłkę. Uprzejmy list Pana sprawił
mi wielką przyjemność. Będąc tego samego
nazwiska i herbu, musi to być między nami
już jeżeli nie pokrewieństwo, to niezawodne powinowactwo, bardzo mi zaszczytne,
a wzmianka którego przez Szanownego
Pana wielce mi była miłą.
W liście tym pisarz złożył zarazem
bardzo ważną deklarację na temat swojej
tożsamości narodowej i kulturowej: A niech
mi Łaskawy Pan pozwoli tu powiedzieć
(bo może być, że to i owo o mnie usłyszy),
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że ani narodowości, ani nazwiska naszego
wspólnego nie zaparłem się bynajmniej
dla powodzenia. Jest jasno wiadomym, że
Polakiem jestem i że Józef Konrad są dwa
chrzestne imiona, z których drugie używam
jako nazwisko, by mi mojego cudzoziemskie
usta nie wykrzywiały – czego znieść nie
mogę.
Nie zdaje mi się, bym krajowi był niewierny dlatego, że Anglikom dowiodłem, iż
szlachcic z Ukrainy może być tak dobrym
marynarzem jak i oni i mieć coś do powiedzenia im w ich własnym języku13.
2
14 października 1874 młody Józef
Konrad Korzeniowski opuszczał Kraków,
żegnany przez wuja Tadeusza Bobrowskiego i przyjaciela zmarłego ojca Stefana
Buszczyńskiego. Wyruszał do służby
marynarskiej w Marsylii. 40 lat później,
wieczorem 28 lipca 1914, przybył do Krakowa znany już pisarz angielski Joseph
Conrad w towarzystwie żony Jessie oraz
synów – Borysa i Johna. Conradowie byli
pilotowani przez swoich polskich przyjaciół Otolię i Józefa Retingerów. Przybysze
zatrzymali się w Grand Hotelu przy ul.
Sławkowskiej. Po kolacji pisarz, w towarzystwie starszego syna i polskich przyjaciół, postanowił zwiedzić Kraków nocą.
Poszli najpierw na Rynek. Tak fragment
owej wyprawy z humorem relacjonował
Conrad: Jesteśmy na linii A–B – oznajmiłem z ważną miną mojemu towarzyszowi.
Nazwę tę za moich czasów nadali jednej
z pierzei Rynku studenci w tym mieście nauk
humanistycznych i historycznych zabytków.
Zwyczajni obywatele w ogóle o niej nie
wiedzieli, a nawet gdyby wiedzieli, ani by
im się śniło traktować ją poważnie. Ten, kto
jej używał, należał do wtajemniczonych,
do kręgu akademickiego. My, wyrostki,
uważaliśmy tę nazwę za doskonały dowcip,
za twór wybornej wyobraźni. W chwili, gdy
ją wymawiałem, aby objaśnić mego syna,
doświadczyłem na nowo tego poczucia
uprzywilejowanego wtajemniczenia. Wtem,
podniósłszy przypadkiem wzrok na ścianę
domu, dostrzegłem w świetle narożnej latarni przymocowaną do muru białą żelazną
tabliczkę z wypukłym czarnym napisem:
Linia A–B. Święty Boże! Zaakceptowali tę
nazwę oficjalnie. Każdy łobuz w mieście,
każdy ulicznik, każda zieleniarka na targu,
każdy wędrowny przygłupek miał prawo
mówić o Linii A–B, chodzić po Linii A–B,
umawiać się ze znajomymi na Linii A–B14.
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Inne wydarzenie z owej przechadzki zapamiętała Otolia Retingerowa. Warto przywołać jej wspomnienie: Szliśmy z wolna ulicą Świętej Anny. Conrad wspominał czasy
gimnazjalne, spoglądał ze wzruszeniem na
odwieczne mury Biblioteki Jagiellońskiej,
rysującej się na tle gwiaździstego nieba.
W Rynku było już cicho o tej porze. Nagle
z Mariackiej Wieży rozległy się dźwięki
hejnału...15.
Następne dni poświęcili Conradowie na
zwiedzanie Krakowa. 30 lipca Conrad wraz
ze starszym synem Borysem złożył wizytę
w Bibliotece Jagiellońskiej, zaproszony
tam przez znanego już z korespondencji
kustosza Józefa Korzeniowskiego. Tak opisywał ową wizytę: Nazajutrz bibliotekarz
uniwersytetu zaprosił mnie, abym przyszedł
obejrzeć bibliotekę, w której byłem ostatni
raz jako czternastoletni chłopiec. Dowiedziałem się od niego, że przechowują tam
większość rękopisów po moim ojcu. Wyznał,
że jeszcze dokładnie ich nie przewertował,
powiedział mi jednak, że jest tam mnóstwo
bardzo ważnych listów z lat 1860–1863,
pisanych do i przez wielu wybitnych Polaków tamtej doby. I dodał jeszcze: „Jest też
paczka korespondencji, która zainteresuje
pana całkiem osobiście. Są to listy pańskiego ojca do serdecznego przyjaciela, w którego papierach je znaleziono. Zawierają
wiele wzmianek o panu, chociaż w tamtym
czasie nie mógł mieć pan więcej niż cztery
lata. Zdaje się, że pański ojciec ogromnie
się interesował swoim synem16.
Mowa była o listach Apolla do Kazimierza Kaszewskiego. Ale kontakt
Conrada z Uniwersytetem nie ograniczył
się jedynie do Biblioteki Jagiellońskiej.
Zwiedził również budynki uniwersyteckie
i, jak zawsze o krakowskiej uczelni, pisał
o nich z największą atencją, posługując się
stylem wysokim: Tegoż dnia po południu
wybrałem się na uniwersytet, zabierając
ze sobą m o j e g o starszego syna. Uwagę
tego młodego Anglika przykuwały głównie
pamiątki po Koperniku w szklanej gablocie. Ja obejrzałem ową paczkę listów
i przyjąłem miłą propozycję bibliotekarza
sporządzenia z nich odpisów dla mnie
w ciągu wakacji. Przechadzaliśmy się tam
i z powrotem wzdłuż amfilady opustoszałych
sklepionych sal o ścianach zastawionych
książkami, sal pełnych czcigodnych wspomnień, i w beznamiętnym milczeniu całej tej
mądrości przechowywanej z nabożeństwem
rozmawialiśmy o przeszłości, o wspaniałej
historycznej przeszłości, w której tkwiła
się nie gasnąca iskra narodowego życia.

Dokoła nas odwieczne zabudowania, ciche
i puste, gotowały się do odpoczynku po
całorocznej pracy nad umysłami kolejnego
pokolenia17.
Warto też dodać, że najprawdopodobniej w ostatnim dniu lipca 1914 roku
miało miejsce znaczące spotkanie w Grand
Hotelu, które Conrad przedstawił w swojej
reporterskiej relacji z pobytu w Polsce: Na
drugi dzień wieczorem znalazłem się w hotelowej palarni, pomieszczeniu nie wiadomo
z jakiej racji ekskluzywnym, w sanktuarium
nielicznych najwybitniejszych umysłów
w mieście; światło było tam zawsze przyćmione jak w kościele i panowała cisza surowsza niż w którejkolwiek z odwiedzanych
przeze mnie klubowych czytelni. Skupieni
w ciasnym kółku rozmawialiśmy o sytuacji,
ściszając głos ze względu na atmosferę tego
miejsca. Wtem jakiś pan o pięknej siwej
czuprynie niecierpliwie wyciągnął w moim
kierunku palec i zagadnął mnie:
– Chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli
wojna wybuchnie, Anglia przystąpi do niej?
Chwila dla nabrania oddechu, po czym
bez zająknienia odpowiedziałem w imieniu
rządu:
– Z wszelką pewnością. Sądzę, że obecnie wie już o tym cała Europa18.
Wielka szkoda, że nie znamy nazwisk
ówczesnych rozmówców Conrada, ale pisarz, publikując tekst w Anglii, nie chciał
ujawniać nazwisk. Nie ulega wszakże wątpliwości, że wśród rozmawiających z Conradem przedstawicieli elity krakowskiej
musieli być profesorowie Jagiellońskiej
Wszechnicy.
3
Do dalszych kontaktów Conrada z reprezentantem krakowskiej uczelni doszło
już na gruncie angielskim. Przebywał
wówczas w Anglii profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, znakomity anglista i komparatysta Roman Dyboski. Badacz ten od
jesieni 1922 roku do lata 1923, a więc blisko
rok, miał wykłady o historii i literaturze
Polski dawnej i współczesnej w Londyńskim
Instytucie Slawistycznym (School of Slavonic Studies), zaproszony tu przez Sir Bernarda Paresa, dyrektora Instytutu. Wygłosił
też szereg odczytów w innych ośrodkach
uniwersyteckich – w Oxfordzie, Cambridge,
Liverpoolu, Edynburgu i w niezliczonych instytucjach pozauniwersyteckich19. Dyboski
przesłał Conradowi dwie swoje pozycje:
Periods of Polish Literary History (1923)
i Modern Polish Literature (1924), a także

przy ul. Poselskiej, w którym mieszkał
Apollo Korzeniowski z małym Józefem
Konradem, stosownej tablicy pamiątkowej.
W międzywojniu Conrad nie był jednak przedmiotem zainteresowania jedynie
krakowskich anglistów. Pisali o nim także
poloniści. Przede wszystkim Stefan Kołaczkowski, autor znakomitego na owe
czasy portretu Józef Conrad (Korzeniowski), zamieszczonego na łamach elitarnego
„Przeglądu Współczesnego”25.
Studium to bardzo wysoko
oceniał czołowy ówczesny
polski badacz Conrada, który
ofiarując Kołaczkowskiemu
swoją monografię O Konradzie
Korzeniowskim, opatrzył ją odręczną dedykacją: P. Stefanowi
Kołaczkowskiemu, autorowi
pierwszego polskiego głębokiego studium o Conradzie
1.II.1936 J. Ujejski26. Wiadomo też, że Kołaczkowski
wygłosił na krakowskiej polonistyce wykład monograficzny poświęcony Conradowi.
Zapewne Kołaczkowski przyczynił się do zainteresowania
twórczością Conrada jednego
ze swoich najwybitniejszych uczniów – Kazimierza Wykę. Największym dokonaniem
Wyki w tym zakresie było – powstałe w latach okupacji – studium Czas powieściowy.
Ale do problematyki conradowskiej wracał
Wyka także po wojnie. Pisząc o sposobach
prezentacji doświadczenia powstania styczniowego w literaturze i malarstwie polskim,
przede wszystkim w twórczości Artura
Grottgera, nie omieszkał dodać: Myślę
jednak, że ten tragiczny i wizjonerski patos
na całkiem inne światy przeszedł i objawił
się w twórczości pisarza, którego atmosfera
duchowa posiada nie tylko biograficzne,
ale i inne, intuicyjnie wyczuwane związki
z powstaniem styczniowym – pisarzem tym
Joseph Conrad. W całkiem innych tematach
przechował się u niego nadal ten sam duch
egzaltacji tragicznej, antynaturalistycznej
uroczystości, całkowicie będący pochodzenia romantycznego, i myślę, że te łączności
prowadzą w pokłady polskiego dziedzictwa
Conrada, jakich nie dostrzegają cudzoziemcy27.
O Conradzie pisał też Kazimierz Wyka
na początku lat 60. Pretekstem stała się
publikacja polskiego przekładu fragmentu
powieściowego Siostry, dokonanego przez
Wita Tarnawskiego. Wyka, który co dopiero ukończył monografię Pana Tadeusza,
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

nadbitkę artykułu z „Sewanee Review” w której najszlachetniejsza rycerska duma
The Religious Element in Polish National dawnego Polaka łączyła się z prawdziwym
Life. Conrad wytwornie podziękował listem dżentelmeństwem angielskim, unikającym
z 22 lutego 1924, gdzie pisał: Szanowny rozgłosu i reklamy 21.
i drogi Panie, Przykro mi, że dopiero teDwa miesiące po tej rozmowie Conrad
raz dziękuję Panu za 2 tomy o literaturze już nie żył. Kiedy zaś antykwariat angielski
polskiej, które przeczytałem z największym wystawił na sprzedaż książki z biblioteki
uznaniem – oraz za broszurę o czynniku pisarza, okazało się, że znajdowały się
religijnym w polskim życiu narodowym, w owym księgozbiorze jeszcze dwie poz której dowiedziałem się wielu nowych zycje Romana Dyboskiego: Poland and the
dla siebie rzeczy. Pana
angielskie publikacje są
bardzo pociągające, tak
treściowo, jak i stylistycznie; nie umiem wprost
wyrazić podziwu, jaki
czuję dla tej dobrej i patriotycznej roboty. Ludzie
tu niewiele wiedzą o Polsce – obawiam się też, że
małym zainteresowaniem
darzą nowo utworzone
państwo20.
Parę miesięcy później
doszło do osobistego spotkania wielkiego pisarza
z wybitnym polskim anJoseph Conrad z Anielą Zagórską, tłumaczką jego dzieł
glistą. Miało to miejsce
w siedzibie poselstwa
polskiego w Londynie, w czerwcu 1924 Problem of National Minorities, z dedykaroku. Poseł polski w Londynie, Konstanty cją With the autor’s Compliments, Nov. 20,
Skirmunt, zamierzał powołać (a raczej reak- 1923 – R.D. [...], oraz Siedem lat w Rosji
tywować) Towarzystwo Przyjaciół Polski, i na Syberii, 1922, z autografem właściciela
celem propagowania polskich interesów na i napisem na okładce Od autora22.
gruncie brytyjskim. Planowano, że przeWszystko wskazuje na to, iż owe konwodniczącym tego Towarzystwa zostanie takty z Conradem sprawiły, że w bogatym
Joseph Conrad. Ale pisarz się wymówił, dorobku Dyboskiego znalazło się wiele
tłumacząc się złym stanem zdrowia i za- pozycji autora Lorda Jima dotyczących –
mieszkaniem z dala od Londynu. Dyboski zarówno cenne materiały na temat lwowpisał: Gdy zaś już sam na sam mówiłem skiego fragmentu życiorysu przyszłego
z nim dalej o tym przedmiocie, Conrad pisarza, jak i szkicowe syntezy problemaprzyznał mi się, że miał jeszcze jeden po- tyki conradowskiej. Najważniejsze z nich
wód, dla którego odnosił się niechętnie to: Z młodości J. Conrada, Żywioł morski
do projektu. Oto uważał takie propagan- w twórczości Conrada, Pierwiastki angieldystyczne zabieganie o uwagę i sympatię skie a pierwiastki polskie w umysłowości
wielkich narodów Zachodu za nie licujące Conrada, Tragizm życia i bohaterstwo
z godnością historyczną i kulturalną Polski. człowieka w twórczości Conrada23. Syn„To dobre – mówił – dla innych narodów, teza ujęcia Conrada przez Dyboskiego,
które niedawno powstały spod gruzów obcej portret pisarza Samotny geniusz zawarty
władzy i z kurzu zapomnienia: dla Serbów, jest w napisanych w czasie okupacji Stu
co przez setki lat byli niewolnikami Turków, latach literatury angielskiej24. Ale nie liczą
dla Czechów, co byli tak długo pokryci kru- się tylko prace drukowane tego uczonego.
stą zniemczenia; ale my, co przez sto lat nie- Wspomnieć też należy jego szeroką dziawoli pozostaliśmy tym samym, czym byliśmy łalność odczytową w kraju i za granicą,
przedtem, przez lat blisko tysiąc, takich sta- w której również uwzględniona była temarań nie potrzebujemy; kto chce, znajdzie nas tyka conradowska.
na tym samym bastionie Europy, gdzieśmy
Do zasług Dyboskiego zaliczyć wypadzawsze bronili jej cywilizacji!”. Z głębokim nie – podjętą wspólnie z Adamem Chmiewzruszeniem słuchałem tej argumentacji, lem – inicjatywę umieszczenia na budynku
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skonfrontował warsztat opisowy Conrada
w jego początkach z warsztatem Adama
Mickiewicza i innych polskich romantyków. Dowodził, że opis Conrada staje się
wielką aluzją do całej poetyki polskiego
opisu romantycznego: Słowacki w wyborze tematu, Malczewski w wyborze zasady
ruchu, Mickiewicz. Powtórzmy pytanie:
w czym dokładnie Mickiewicz? W wyjątkowo nasilonej antropomorfizacji całego
przedstawienia opisowego28.
Esej Wyki stał się pretekstem do dyskusji ze Zdzisławem Najderem na temat genezy conradowskich technik opisowych29.
Później, w latach 50. i 60., nie pojawiały
się znaczące prace o Conradzie. Z jednym
szczególnie doniosłym wyjątkiem: w roku
1969 Kazimierz Wyka opublikował pełny
tekst swojej rozprawy Czas powieściowy,
powstałej jeszcze w latach wojny, w której,
między innymi, dokonał subtelnych analiz
gospodarowania czasem w twórczości
Conrada i jego naśladowców30.
Zaś na początku lat 70. twórczością
Conrada zajął się krakowski anglista,
wychowanek Romana Dyboskiego prof.
Przemysław Mroczkowski. Spod jego pióra
wyszedł tom analiz dwu nowel Conrada –
Laguny i Jądra ciemności, oraz powieści
Lord Jim31. Ten sam badacz jest autorem
kilku rozpraw na temat twórczości Conrada,
między innymi Tajemnica Lorda Jima, Międzynarodowy świat Conrada czy Conrad
the European32. Inny krakowski anglista,
Jerzy Strzetelski, analizował opowiadanie
Conrada Pojedynek33. Ale poważny wkład
wnieśli również poloniści. Na uwagę zasługuje rozprawa Franciszka Ziejki Marsylskie
dni Conrada, rozjaśniająca tajemniczy
fragment biografii autora Tremolino34.
A przecież na Uniwersytecie Jagiellońskim
powstały prace magisterskie, doktorskie
i habilitacyjne Conrada dotyczące.
4
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przypadła też szczególnie doniosła rola jako
organizatorowi (lub współorganizatorowi) międzynarodowych konferencji
o tematyce conradowskiej. Pierwsza taka
konferencja, pod auspicjami Komitetu
Neofilologicznego Polskiej Akademii
Nauk, miała miejsce w roku 1972, dwa lata
przed 50. rocznicą śmierci autora Nostromo.
W obradach, które toczyły się w salach
Collegium Maius i Collegium Novum,
a także w domu uniwersyteckim w Modlnicy, wzięli udział znakomici badacze: Ian
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Watt, Eloise Knapp Hay, Norman Sherry,
Cedric Watts, Thomas Moser, Mario Curreli, Hans van Marle i Gustav Morf, a z uczonych polskich Przemysław Mroczkowski,
Aniela Kowalska, Witold Chwalewik,
Róża Jabłkowska, Barbara Koc i Zdzisław
Najder. Uczestniczyli w konferencji polscy
conradyści z emigracji, ale z zagranicznymi
paszportami: Aleksander Janta i Andrzej
Busza. W obradach brali udział zafascynowani Conradem pisarze z generacji 1920:
Andrzej Braun i Leszek Prorok. Honorowym gościem konferencji był starszy syn

przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie
Towarzystwo Conradowskie.
W polskich badaniach nad Conradem
przypadła Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
szczególnie ważna rola. Bo oto światowej
sławy badacz Conrada Zdzisław Najder
przekazał krakowskiej uczelni swoje bogate
zbiory conradianów: książki, korespondencję i fotografie. Dla opieki nad tą unikatową
kolekcją w 2006 roku powołano Ośrodek
Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada przy Wydziale Polonistyki.
Ośrodek ten uzyskał lokalizację w historycznym budynku tzw. Arsenału przy ul.
Grodzkiej, a jego kierownictwo powierzono
prof. Jolancie Dudek.
Ośrodek szybko stał się jednym z polskich centrów studiów nad Conradem.
Odbywały się tam comiesięczne spotkania
seminaryjne, w których udział brali zarówno poloniści, jak i angliści, a także historycy
i tłumacze Conrada. Częstymi gośćmi byli
badacze cudzoziemscy, również z Europy
Wschodniej. Rezultaty badań uczestników owych seminariów publikowane są
w periodyku „Yearbook of Conrad Studies
(Poland)”.
5

Dziedziniec Collegium Maius z okresu wizyty
Josepha Conrada w Bibliotece Jagiellońskiej

pisarza – Borys Conrad. Uczestnicy obrad
wiele się dowiedzieli o polskich korzeniach
Conrada i wiedza ta rychło zaczęła procentować. Na zasadzie przykładu dość wskazać
ujęcie problematyki polskiej w monografii
Iana Watta Conrad in Nineteenth Century
(1979).
Kilkanaście lat później Kraków stał się
miejscem jeszcze trzech ważnych, międzynarodowych konferencji poświęconych
autorowi Nostromo: Conrad a historia
(Kraków 1999, wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie), The
Reception of the Work of Joseph Conrad –
Readers Real and Implied, zorganizowana
w ogłoszonym przez UNESCO Roku Conrada w murach Jagiellońskiej Wszechnicy,
mająca szczególnie doniosły charakter,
i sympozjon Polskie zmagania z Conradem.
Poland and the Conrad Problem, zorganizowany w dniach 28–29 września 2014

Jak wiadomo, Joseph Conrad nie był
(bo i nie mógł być) studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym niemniej łączyły
go z krakowską uczelnią liczne więzy.
Pisarz był świadom ważności miejsca,
jakie w kulturze polskiej przypadło tej
uczelni, a wzruszał go fakt, że Biblioteka
Jagiellońska z pietyzmem przechowywała
rękopisy jego ojca. Dlatego też odnosił
się do krakowskiej uczelni z szacunkiem,
czemu dał wyraz w swojej twórczości. Zaś
Uniwersytet Jagielloński docenił swojego
wybitnego sympatyka, prowadząc badania
nad jego biografią i twórczością, szczególny
nacisk kładąc na rolę polskiego dziedzictwa
w dorobku autora Lorda Jima.

Stefan Zabierowski

emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego
członek Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji
i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ
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CENT HEURES A CRACOVIE
W

2012 roku Biblioteka Jagiellońska
otrzymała w darze od Ambasady RP
w Paryżu, za pośrednictwem rektora UJ
prof. Karola Musioła, nienotowane w katalogu BJ polonicum – relację prof. Leona
Gabriela Pelissiera z obchodzonych ponad
100 lat wcześniej uroczystości 500-lecia
odnowienia naszej Alma Mater.
Leon Gabriel Pelissier (1863–1912) to
francuski historyk, wieloletni członek École
Française de Rome. W czerwcu 1900 roku
został oddelegowany przez Uniwersytet
w Montpellier do odwiedzenia Krakowa
oraz wzięcia udziału w uroczystościach
500-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Relacja z uroczystości w formie
książki Cent heures à Cracovie została
wydana w Rzymie w 1905 roku. Zawiera nie
tylko opis obchodów, ale także przemyślenia
na temat historii, kultury polskiej oraz stanu
polskiej nauki. Tekst ma formę wykładu,
który najprawdopodobniej wcześniej (22
maja 1901) został wygłoszony przez autora na spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół
Uniwersytetu Montpellier. W tekst wkradł
się jeden zasadniczy błąd: jubileusz w Krakowie datował autor na 1901 rok.
Uroczystości rozpoczęły się 6 czerwca
1900 złożeniem kwiatów na grobie fundatora

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
oraz na grobach królowej Jadwigi
i Władysława Jagiełły. Następnie biskup Józef Sebastian Pelczar odprawił
mszę świętą. Pierwszym oficjalnym
punktem programu był wieczorny raut
wydany przez miasto na cześć zaproszonych gości w Sukiennicach. 7 czerwca
1900 – pierwszy dzień jubileuszu rozpoczął
się pochodem uniwersyteckim do kościoła
Mariackiego. Wziął w nim udział także, jako
reprezentant Uniwersytetu w Montpellier,
Leon Gabriel Pelissier. Następnie została
odprawiona msza święta. Główne uroczystości w tym dniu miały miejsce w kościele
św. Anny. 8 czerwca 1900 Pelissier wziął
udział w odsłonięciu pomnika Mikołaja
Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius
(obecnie pomnik ten znajduje się na Plantach
przy Collegium Witkowskiego). Po południu
odbyła się wycieczka do Wieliczki, a wieczór zakończono rautem u rektora w pałacu
Tarnowskich.
Według relacji autora uroczystości stały się nie tylko świętem Uniwersytetu, ale
całego społeczeństwa polskiego, dla którego Uniwersytet był gwarantem polskości.
Celem pracy Pelissiera było przybliżenie polskiej kultury, sztuki oraz histo-

rii pracownikom macierzystej uczelni.
W swym tekście przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii Polski, przede
wszystkim jednak starał się pokazać
bogactwo kultury polskiej, opisując najważniejsze muzea krakowskie (Sukiennice
i Muzeum Czartoryskich) oraz ludzi nauki
(Mikołaj Kopernik), a także kultury i sztuki (Adam Mickiewicz).
Wizyta Pelissiera stanowiła przyczynek
do pogłębienia kontaktów pomiędzy obydwiema uczelniami.

Joanna Jutrznia

pracownik Oddziału Opracowania Zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej
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ląscy Teksańczycy – wczoraj i dziś to
tytuł wystawy, która od 8 października
do 14 listopada 2014 gościła w murach siedziby Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
przy Rynku Głównym.
Tę interesującą ekspozycję stworzyło
Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic pod
przewodnictwem Gerarda Kurzaja, czyli
grupa śląskich społeczników pragnących
upamiętnić wydarzenia sprzed 160 lat:
pierwszą emigrację polską do Stanów
Zjednoczonych. To właśnie w 1854 roku,
za namową franciszkanina ojca Leopolda
Moczygemby, na podróż w nieznane, za
chlebem i lepszym życiem wyruszyła
liczna grupa Ślązaków. Na ten sam rok datuje się powstanie pierwszej polskiej osady
w Stanach Zjednoczonych. Powstała ona
w grudniu 1854 i uzyskała nazwę Panna
Maria. Miejscowość istnieje do dziś i do
dziś można w niej usłyszeć język polski.
Upamiętnienie tej wyjątkowej, bo pionierskiej, emigracji z ziem polskich do
Ameryki Północnej nie mogło ujść uwadze
pracowników i studentów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Wystawa została sprowadzona do siedziby Instytutu
i objęta opieką partnerską. Otwarcie ekspozycji przez prorektora UJ prof. Andrzeja Manię
oraz dyrektora IAiSP prof. Adama Walaszka

O. Leopold Moczygemba (1824–1891), który
sprowadził pierwszych Ślązaków do USA
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odbyło się 8 października. W uroczystości
wzięli udział, między innymi, przedstawiciele Konsulatu USA z konsul generalną Ellen
Germain, główny rabin Krakowa Eliezer
Gurary, liczne grono pracowników Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
oraz studenci. Po wystawie oprowadził gości
przedstawiciel głównych organizatorów
Gerard Kurzaj.
Dzięki kodom QR (Quick Response)
wystawa ma nowoczesną, multimedialną
formę. W sposób różnorodny przedstawia
wyjątkową historię Ślązaków w Stanach poznania historii najstarszej emigracji
Zjednoczonych, wskazując jednocześnie na z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych,
kontakty ze „starą ojczyzną”, zachowanie pozwoliła też wielu z nich wcielić się w rolę
polskich tradycji oraz śląskiej gwary do przewodników po ekspozycji. Była to atrakdziś. Ekspozycja składa się z plansz infor- cyjna i interaktywna metoda opanowania
macyjnych, fotografii, listów, unikatowych zagadnień dotyczących śląskich migrantów
nagrań audio i wideo, historycznych przed- oraz ich „American Dream” – snu, który
miotów codziennego użytku z przełomu zaprowadził ich w nieznane, za ocean.
XIX i XX stulecia. Prezentowane eksponaty
Wystawa Śląscy Teksańczycy – wczoraj
pozostają w dyspozycji Father Leopold i dziś od kilku miesięcy odbywa swą podróż
Moczygemba Foundation, która otrzymała po Polsce. Prezentacja ekspozycji w muje od śląskich Teksańczyków.
rach Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Tak zwana emigracja Moczygemby Polonijnych UJ była ważnym przystankiem
wpisuje się doskonale w zakres dzia- tej podróży. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego
łalności badawczej
i dydaktycznej Instytutu Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych
naszego Uniwersytetu. Dodatkowo
160. rocznica podróży
Ślązaków na kontynent amerykański zbiegła się z 20. rocznicą
śmierci prof. Andrzeja Brożka – znawcy
migracji ze Śląska.
Dlatego przy okazji
wystawy przypomniaDr Piotr Drąg podczas otwarcia wystawy w Senacie RP
ne zostały sylwetka
i dorobek prof. Brożka.
Wystawa dobrze spełniła swój główny, wystawa została przetransportowana do
edukacyjny cel. Licznie odwiedzali ją Senatu RP, by przypominać o ważnych
goście, zarówno ci, którzy uzupełniali swą wydarzeniach z połowy XIX wieku, które
wiedzę o migracjach do Ameryki Północnej, zapoczątkowały ruch ludności polskiej do
jak i ci, którzy pierwszy raz z tą tematyką Stanów Zjednoczonych, trwający przez
mieli styczność. Ekspozycję zwiedzali go- kolejne dziesięciolecia.
ście indywidualni, a także grupy – między
Piotr Drąg
asystent w Katedrze Historii Międzynarodowych
innymi klasy licealne. Obecność wystawy
Ruchów Migracyjnych Instytutu Amerykanistyki
w siedzibie Instytutu AiSP dała studentom
i Studiów Polonijnych UJ
amerykanistyki możliwość dogłębnego

Adam Liszka

ŚLĄSCY TEKSAŃCZYCY

TOMAS TRANSTRÖMER – POETA NATURY I KULTURY
T

Znalazłem się w pokoju, który mieścił
wszystkie chwile – / muzeum motyli.
Podstawą przeżycia jest jednak zmysłowe doświadczenie rzeczywistości

Magdalena Wasilewska-Chmura

o m a s Tr a n s t r ö m e r, u r o d z o n y
w 1931 roku wybitny szwedzki
poeta, laureat literackiej Nagrody Nobla
w 2011 roku, został niedawno doktorem
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dołączył tym samym do grona
ponad 320 wybitnych osobistości świata
nauki i kultury, których zasługi oraz
związki ze wspólnotą akademicką UJ
zostały uhonorowane tym zaszczytnym tytułem. Przybliżmy sylwetkę
poety i człowieka, którego z Krakowem
i z Uniwersytetem Jagiellońskim łączą
liczne więzi.
Urodzony w Sztokholmie, dużą
część dzieciństwa spędził na wyspie
Runmarö w archipelagu sztokholmskich
szkierów, które stały się ważnym motywem jego późniejszej twórczości. Jego
debiut poetycki (17 wierszy, 1954) był
głosem nowego pokolenia literackiego,
odchodzącego od egzystencjalizmu
i powojennego pesymizmu w stronę
indywidualnego przeżycia o wymiarze
psychologicznym, religijnym i estetycznym.
Poezja Tranströmera wyrasta z fascynacji światem i swoistej pasji badawczej, którą dokumentują jego wspomnienia z dzieciństwa: Poruszałem się
w wielkim misterium. Dowiedziałem się,
że ziemia żyje, że istnieje nieskończenie
wielki świat pełzający i latający, który
żyje swoim własnym bogatym życiem;
świat, którego nic a nic nie obchodzimy. Ułamek tego świata złapałem
i przyszpiliłem w moich pudełkach,
które mam do dzisiaj. Ukryte gdzieś
minimuzeum, którego istnienia rzadko
jestem świadom. Ale ono tam siedzi, to
robactwo. Jakby czekało swojego czasu
(Wspomnienia mnie widzą, tłumaczenie
Leonard Neuger).
W ten sposób dziecięce hobby entomologiczne stało się metaforą życia
i twórczości poety, gdzie intensywne
przeżywanie świata – tu i teraz, a także
to zachowane we wspomnieniu – tworzy ponadczasowe, zawsze dostępne
universum poetyckie. Jak ujął to poeta
w wierszu Tajemnice w drodze (1958):
Nagle pociemniało jak podczas ulewy./

Tomas Tranströmer

w całym bogactwie jej form i zjawisk,
które poeta ujmuje w sugestywnych obrazach. Często jest to surowa szwedzka
przyroda i bliskość morskiego żywiołu,
podróże i ożywczy kontakt ze sztuką,
zwłaszcza z muzyką, które staje się lekarstwem na zagubienie w cywilizacyjnym

pędzie i emocjonalną atrofię. U Tranströmera przeżycia te otwierają się na
metafizyczny wymiar istnienia w chwili
epifanii. Tak więc świat zewnętrzny jest
drogą poznania metafizycznej zasady
stworzenia. Stąd istotne sensy symboliczne mają motywy granicy, wnętrza
i zewnętrza, labiryntu, morskiej lub
podziemnej głębi, dźwięku i ciszy oraz
Eliotowska koncepcja czasu, w której
przeszłość jest konstytutywną częścią
teraźniejszości.
Tranströmer nie chciałby zapewne, by
go nazywano poetą „wybitnym”. Choć
uznanie i popularność zdobył wkrótce po
debiucie, przez całe życie pracował jako
psycholog, co pozwoliło mu zachować
wrażliwość wobec ludzkiego cierpienia
oraz dystans do własnego powołania:
A oto ja niewidzialny człowiek, zatrudniony może/ przez jakąś wielką Pamięć by żyć
właśnie teraz (Wieczór grudniowy, 1972,
tłum. Leonard Neuger). W ten sposób –
jako przypadkowy przechodzień, podróżny, obserwator – tropi „tajemnicę”
i „zagadkę” bytu (por. tomy poetyckie
Tajemnice w drodze, Bariera prawdy,
Wielka zagadka).
W 1990 roku poeta przeszedł wylew,
który spowodował częściowy paraliż oraz
afazję. Mimo to nie zrezygnował z aktywnego życia – od tej pory wydał trzy nowe
tomiki poetyckie, bierze udział w imprezach literackich i kulturalnych, spotyka
się z czytelnikami na całym świecie. Jego
poezja ma bowiem niezwykle uniwersalny wymiar i przemawia z równą siłą
do odbiorców z różnych kultur. Została
przełożona na blisko 60 języków. Być
może dlatego, że nie jest u swych źródeł
intelektualna, lecz odwołuje się do bardzo
elementarnych ludzkich doświadczeń. Jej
mistyczny charakter nie jest związany
z żadnym konkretnym wyznaniem, a słowo „Bóg” wyraża przekonanie o transcendentnej naturze świata.
Tomas Tranströmer od wielu lat jest
związany z kulturą polską. Przyjaźnił się
z Czesławem Miłoszem, który przełożył
kilka jego wierszy z języka angielskiego –
spotykali się w Szwecji (w 2000 roku)
i Polsce (1997). Przy okazji pobytów

alma mater nr 169–170

89
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stytucie Filologii Germańskiej UJ (1987) –
miał wówczas spotkanie
autorskie ze studentami.
Kolejna wizyta miała
miejsce w 1997 roku –
wówczas spotkanie autorskie było wspólnym
dziełem poety i jego
żony, Moniki, która
czytała jego wiersze.
Wkrótce po tym zostało
na filologii szwedzkiej
otwarte seminarium
magisterskie poświęcone twórczości Tranströmera, prowadzone
przez piszącą te słowa.
W 1999 roku Tomas
Tranströmer przyjechał
do Krakowa jako gość
Seminarium magisterskie w Zakładzie Filologii Szwedzkiej UJ, na którym gościł poeta; 1999
Dni Szwecji w Krakowie i Małopolsce. Był
w Krakowie odwiedzał Wisławę SzymKontakty Tomasa Tranströmera z Uni- wówczas gościem seminarium, w trakborską, a wcześniej gościł ją u siebie wersytetem Jagiellońskim sięgają lat 80. cie którego studenci referowali swoje
w Szwecji, kiedy przyjechała odebrać XX wieku, kiedy to pierwszy raz odwie- projekty na temat jego twórczości; ich
literacką Nagrodę Nobla. Utrzymuje kon- dził Zakład Filologii Szwedzkiej w In- wynikiem było osiem prac magisterskich.
takty z Adamem Zagajewskim,
Jedna z ówczesnych absolwenktóry w 2000 roku został lauretek, Magdalena Slyk, kontynuatem ufundowanej przez miaowała swój projekt na studiach
sto Västerås nagrody literacdoktoranckich na Uniwersytecie
kiej im. Tranströmera (nagroda
w Uppsali, gdzie w 2010 roku
przyznawana jest za wybitną
obroniła pracę doktorską na
twórczość poetycką „w duchu
temat poezji Tranströmera. BaTranströmera”). Poeta odwiedania nad twórczością noblisty
dzał wielokrotnie Polskę, miękontynuuje obecnie pisząca te
dzy innymi w związku z wysłowa, która jest również tłudaniem przekładów swoich
maczką jego poezji.
wierszy. Uczestniczył w SpoTomas Tranströmer i jego
tkaniach Poetów Wschodu
żona czuli się zaszczyceni z poi Zachodu w Krakowie (1997),
wodu przyznania Poecie doktoragdzie wystąpił wraz z Wisłatu honoris causa dwóch polskich
wą Szymborską i Czesławem
uniwersytetów: Uniwersytetu
Miłoszem. Był też gościem
Jagiellońskiego i Uniwersytehonorowym Festiwalu im. Zbitu Śląskiego, ale szczególnie
gniewa Herberta w Warszawie
wzruszeni byli faktem, że przedi Gdańsku (2005). Ostatnio
stawiciele obu uczelni przybyli
Tomas Tranströmer odwiedził
do Sztokholmu, by wręczyć mu
Polskę (Warszawę i Kraków)
to wyróżnienie. W ten sposób
w maju 2012 roku w związku
rzeczywistość otworzyła się – po
z promocją polskiego wydania
Tranströmerowsku – na nowe
Wierszy i prozy 1954–2004
formy przeżycia, łącząc tradycję
przez krakowskie Wydawnicuniwersyteckiego ceremoniału
two a5. Krakowski wieczór
z intymnością przyjacielskiego
autorski przyciągnął dużą
spotkania.
część krakowskiego środowiska kulturalnego, akademickieMagdalena
go i literackiego, a także rzesze
Wasilewska-Chmura
Tomas Tranströmer podpisuje tomiki na Festiwalu Herberta
studentów i czytelników.
kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej UJ
w Warszawie; 2005

90

alma mater nr 169–170

Kyrie (z tomu Tajemnice w drodze, 1958)
Czasami moje życie otwierało oczy w mroku.
Uczucie jakby ulicami ciągnęły tłumy
ślepe, niespokojne, spieszące do cudu,
gdy ja niewidoczny tkwię w miejscu.
Jak dziecko, które zasypia strwożone
wsłuchując się w ciężkie kroki serca.
Długo, długo, aż świt wniknie promieniami w zamki
i uchylą się drzwi ciemności.

Po czyjejś śmierci (z tomu Dźwięki i ślady, 1966)
Dawno temu był szok
co zostawił po sobie długi, blado migoczący ogon komety.
Otacza nas. Zamazuje obraz telewizyjny.
Osadza się jak zimne krople na drutach elektrycznych.
Nadal można sunąć na nartach w zimowym słońcu
między zagajnikami, gdzie wiszą jeszcze zeszłoroczne liście
niczym wydarte strony starej książki telefonicznej –
nazwiska abonentów strawione przez mróz.

Haiku (z tomu Wielka zagadka, 2004)
Słońce w listopadzie...
Mój cień olbrzymi
odpływa w miraż.
Śmierć schyla się
nade mną, problem szachowy.
Ma rozwiązanie.
On pisze, pisze...
klej płynął kanałami.
Barka przez Styks.
Wiatr Boga w plecy.
Strzał zbliża się bezgłośnie –
sen nazbyt długi.
Wielki powolny wiatr
z biblioteki morza.
Tu mogę spocząć.
tłum. Magdalena Wasilewska-Chmura

Nadal wspaniale jest czuć, jak bije serce.
Lecz często cień zdaje się bardziej realny niż ciało.
Samuraj wygląda niepozornie
przy swojej zbroi z czarnych smoczych łusek.

Październikowy szkic (z tomu Widzieć w nocy, 1970)
Holownik piegowaty od rdzy. Cóż on tu robi w głębi lądu?
Jest ciężką, zgasłą lampą na zimnie.
Lecz drzewa mienią się dzikimi barwami. Sygnały na drugi brzeg!
Jakby niektóre chciałyby je zabrać.
W drodze do domu widzę, jak przez trawę przebijają się czernidłaki.
To szukające ratunku palce kogoś
kto długo łkał samotnie w ciemnościach na dole.
Należymy do ziemi.

Miejsce w lesie (z tomu Bariera prawdy, 1978)
Kiedy tam szedłem, zatrzepotała para przerażonych skrzydeł – to
wszystko. Idzie się tam samemu. To wysoka budowla cała złożona ze
szpar, co wciąż się kołysze, lecz nigdy się nie zawali. Rozdrobnione słońce napływa przez szpary. W igrającym świetle działa odwrotne prawo
ciążenia: dom zakotwiczony jest w niebie i to, co opada, spada w górę.
Tam można obejrzeć się wstecz. Tam wolno opłakiwać. Tam człowiek
ma odwagę ujrzeć pewne stare prawdy, zwykle przechowywane na dnie
walizek. Moje role z głębi wypływają tam na powierzchnię, wiszą jak
zasuszone czaszki w szałasie praprzodków na jakiejś zapadłej melanezyjskiej wysepce. Dziecięca poświata wokół tych potwornych trofeów.
Tak łagodny jest las.
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DAMA BEZ GRONOSTAJA
eonardo da Vinci początkowo sportretował Cecylię Gallerani z rękami
złożonymi z przodu – wynika z badań Pascala Cotte’a, inżyniera, twórcy paryskiego
instytutu Lumière Technology, ośrodka
analiz dzieł sztuki. Wnioski ekspertyzy
przeprowadzonej metodą cyfrowego wielowidmowego zapisu obrazu opublikował
w książce Lumière on „The Lady with
an Ermine” by Leonardo da Vinci, która
ukazała się we wrześniu 2014 nakładem
wydawnictwa Vinci Éditions 2014 (LTMI
Collection). Opracowana przez Cotte’a kamera multispektroskopowa umożliwia
doskonałą rekonstrukcję dzieła poprzez
utrwalenie obiektu oświetlonego światłem

copyright © Pascal Cotte / Lumière Technology

stosowane techniki, zabiegi konserwatorskie, nie naruszając przy tym
dzieła sztuki.
W książce prezentowanych jest
„25 niepublikowanych odkryć od
500 lat”. Autor zastrzega, że są
to hipotezy. Najważniejsze z nich
dotyczą procesu twórczego mistrza
i stosowanych technik. Cotte dowodzi, że Leonardo wielokrotnie poprawiał swoje dzieła, z wielką precyzją
dążył do doskonałości. Digitalizacja
multispektralna odsłoniła skrywane
w spodnich warstwach wersje portretu z nieznanymi detalami stroju, ułożeniem dłoni, kolorem i kształtem
zwierzęcia, a także
odciski palców malarza.
Przyjmuje się,
że Dama z gronostajem została namalowana między Rekonstrukcja pierwotnej wersji portretu Cecylii Gallerani
1489 a 1490 roLeonarda da Vinci opracowana przez Pascala Cotte’a
kiem na zamówienie księcia Mediolanu lu w rezydencji Hansa Franka. Wywiózł
Ludovica Sforzy i przed- on Damę, uciekając do Niemiec. W 1945
stawia jego faworytę. roku prof. Karol Estreicher sprowadził
Cecylia Gallerani spę- obraz do Polski.
Ponad sto lat temu historycy sztuki
dziła na jego dworze dwa
lata. Po urodzeniu syna Jerzy Mycielski i Jan Bołoz-Antoniewicz
została wydana za mąż na podstawie źródeł zidentyfikowali nai zamieszkała w pałacu malowaną postać jako Cecylię Gallerani.
Carmagnola. Pisała po- Zwrócili uwagę, że namalowane zwierzę –
ezję po włosku i łacinie. po grecku gale – nawiązuje do rodu Gallerani. Z kolei Henryk Ochenkowski w 1919
Zmarła w wieku 63 lat.
Obraz kupił zapew- roku dostrzegł związki gronostaja z Ludone we Włoszech książę vikiem Sforzą, kawalerem Orderu GronoAdam Jerzy Czartory- staja, zwanego Białym Gronostajem. Kryski około 1800 roku. styna Moczulska z Muzeum Narodowego
Był ozdobą pierwszego w Krakowie zaproponowała interpretację,
otwartego dla publicz- powołując się na mit o Heraklesie, synu
Pascal Cotte i Jay Jessop odtwarzają obraz
ności polskiego muzeum Zeusa i Alkmeny: bogini Ejletyja, zgodnie
Izabeli Czartoryskiej z życzeniem Hery, miała zapobiec jego
lampy wielowidmowej, od ultrafioletu do w Puławach. W czasie powstania listo- narodzinom. Alkmenie pomogła Galantis,
podczerwieni, i digitalizację w rozdziel- padowego obraz wywieziono do Paryża. za co została zamieniona w łasicę. Tym
czości 240 tysięcy pikseli. Technologia Pod koniec XIX wieku został sprowadzony samym trzymane przez Cecylię Gallerani
ta pozwala na niezrównanie precyzyjną do powstającego w Krakowie Muzeum zwierzę symbolizuje ciążę1.
Dyskusja wokół wniosków Pascala
identyfikację koloru oryginału, ujawnia Czartoryskich. W czasie drugiej wojny
ukryte w spodnich warstwach rysunki, światowej portret znajdował się na Wawe- Cotte’a została zorganizowana 22 paź-
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przez Amazon. Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie wydawnictwa
www.vinci-editions.com
oraz na stronie www.lumiere-technology.com

Tun
1
Informacje o interpretacji zostały zaczerpnięte z materiałów
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pascal Cotte
w auli Collegium Maius

Anna Wojnar

dziernika 2014 w auli Collegium Maius
przez zarząd Fundacji xx. Czartoryskich
oraz dyrekcję Instytutu Historii Sztuki UJ.
Podczas spotkania prowadzonego przez
prof. Jana K. Ostrowskiego wykład Wokół
„Damy z gronostajem”. Tradycja i innowacja w portretach czasu quattrocenta
wygłosił prof. Marcin Fabiański. Następnie
Pascal Cotte zreferował wyniki badań.
W dyskusji udział wzięli historycy sztuki
i konserwatorzy zabytków, którzy, między
innymi, porównywali informacje zdobyte
podczas konserwacji przeprowadzonych
w Muzeum Narodowym w Krakowie
z ustaleniami francuskich badaczy.
Książkę Pascala Cotte’a w angielskiej
i francuskiej wersji językowej (Lumière
on the „Lady with an Ermine” / Lumière
sur „La Dame à l’hermine”) można kupić

WOKÓŁ DAMY Z GRONOSTAJEM
Z

astanawiając się, jak ująć wprowadzenie do dyskusji nad ustaleniami Pascale’a Cotte’a, autora szczegółowych badań
technicznych omówionych w jego książce
Lumière on „The Lady with an Ermine”
(Vinci Éditions 2014), doszedłem do przekonania, że na zasadzie kontrastu najlepiej
skierować uwagę na problemy ogólne.
Unikatowe cechy Damy z gronostajem,
czyli wizerunku faworyty księcia Ludovica
il Moro Cecilii Gallerani, zamówionego
około roku 1490 w Mediolanie u florentczyka Leonarda da Vinci, najłatwiej bowiem
docenić, zestawiając go z podobnymi
kompozycjami z epoki, czyli popiersiami
i półfigurami. To one tworzą materiał porównawczy, na podstawie którego historyk
sztuki może orzec, do czego przyzwyczajeni byli wybredni odbiorcy w Italii, czego
oczekiwali od znakomitego mistrza, a czym
mógł on tych widzów zaskoczyć. Kulisy
warsztatu artysty, niezbędne do stworzenia
takich efektów, poznajemy zaś, między
innymi, dzięki wysiłkom konserwatorów
i przedstawicieli nauk przyrodniczych.

Przyjmuje się dziś powszechnie, że
nowożytny realistyczny portret odrodził
się w malarstwie najpóźniej około połowy
wieku XIV, o czym świadczą zachowane
konterfekty: ujętego ukośnie arcyksięcia
Rudolfa IV (il. 1) oraz profilowy króla
Francji Jana Dobrego (Paryż, Luwr).
Nieco wcześniej, bo około roku 1340,
Petrarka opisał podobiznę pędzla sieneńczyka Simona Martiniego w następujących
słowach: Gdyby Poliklet wpatrywał się
uważnie przez tysiąc lat, konkurując z innymi, którzy słynęli z tej umiejętności, to
i tak nie zauważyłby nawet najmniejszej
części urody, która serce me podbiła. Ale
mój Simone był z pewnością w raju, skąd
ma miła pani się wywodzi: tam ją zobaczył
i portret jej namalował, aby o jej urodzie
na ziemi zaświadczyć. [...] Ośmielam się
więc z nią rozmawiać, łaskawie zdaje
się mnie słuchać, gdyby tylko umiała
odpowiedzieć na me słowa. Pigmalionie,
możesz się chlubić swą rzeźbą, bo tysiąc
razy dostałeś od niej to, co ja chciałbym
dostać choć raz1.
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Tradycja i innowacja w portretach z czasów quattrocenta

Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem, Kraków,
Fundacja xx. Czartoryskich

Nie wiadomo, czy obraz istniał rzeczywiście, czy poeta tworzył z wyobraźni.
W każdym razie wzmianka o Pigmalionie
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wskazuje, że odwołał się
do Owidiuszowych Metamorfoz, w których mowa
o posągu wyrzeźbionym
tak żywo i naturalnie, że
został w cudowny sposób
zamieniony w prawdziwą
kobietę. Z kolei zestawienie Martiniego z greckim
rzeźbiarzem Polikletem
to wynik uważnej lektury
odpisu Historii naturalnej
Pliniusza Starszego, co
poświadczają własnoręczne
podkreślenia i uwagi na
marginesach manuskryptu.
Ten właśnie rzymski encyklopedysta przekazał potomnym najwięcej danych,
jak Grecy tworzyli portrety,
a poczynając od Petrarki,
włoscy humaniści i artyści
pilnie studiowali zawarte
tam wskazówki o sztuce.
Dowiadywali się, że rzeźbiarz Teodoros sam siebie
odlał z brązu i [...] zdobył
sławę dzięki cudownemu
wprost utrafieniu podobieństwa2. Z kolei popiersia
gipsowe z żywego modelu pierwszy ze wszystkich
zrobił Lizystrat z Sykionu.
Do takiej gipsowej formy
wlewał wosk i w ten sposób
wprowadził możliwości dokonywania poprawek. On
też wprowadził oddawanie
podobieństwa; przed nim
starano się portrety robić jak najpiękniejszymi.
W późnym średniowieczu
na podstawie masek pośmiertnych sporządzano
realistyczne podobizny, jak
te Dantego z roku 1321 we
Florencji i, niezachowana,
króla Edwarda II Plantageneta w Gloucester (1327).
Zaspokajały one niezależną od Pliniusza potrzebę
utrwalenia w pamięci rzeczywistych rysów twarzy
zmarłych osobistości.
Czytelnicy starożytnej
encyklopedii dowiadywali
się też, że Apelles, najsławniejszy malarz świata
antycznego, portrety ma-
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1. Arcyksiążę Rudolf IV, ok. 1360;
Wiedeń, Muzeum Katedralne

2. Domenico Ghirlandaio,
Dziadek z wnuczkiem, ok. 1490,
fragment; Paryż, Luwr

3. Domenico Ghirlandaio,
Głowa zmarłego; Sztokholm,
Muzeum Narodowe

4. Pacjent z trądzikiem różowatym
nosa; fot. James Heilman MD
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lował w podobieństwie
zachowanym tak wiernie,
że – rzecz zdaje się nie do
wiary! – gramatyk Apion
zauważył, jakoby ktoś wróżący z wyglądu twarzy
przepowiedział był z nich
datę śmierci, przeszłej czy
przyszłej. Pliniusz nie podaje, do jakich środków artystycznych malarz uciekał
się w tym celu, a współczesny odbiorca portretów
wczesnorenesansowych
nie ma, oczywiście, możliwości skonfrontowania obrazów z modelem. O tym,
że artyści włoscy w czasach Leonarda starali się
zachować podobieństwo
równie pieczołowicie jak
Grecy, świadczyć mogłaby, na przykład, głowa
starca z obrazu Domenica Ghirlandaia Dziadek
z wnuczkiem (il. 2), wykonana na podstawie rysunku przygotowawczego
sporządzonego po śmierci
modela (il. 3). Zniekształcenie nosa to efekt choroby
o nazwie trądzik różowaty
(rhinophyma). Wszelako
zmiany wywołane tym
schorzeniem obejmują
nie tylko deformację,
ale i zaczerwienienie (il.
4), a tego artysta już nie
uwzględnił, podobnie jak
faktury naskórka. Przykład
ten poświadcza, że zachęt
Pliniusza do drobiazgowego utrwalania fizycznego
podobieństwa nie traktowano w Italii dosłownie
i nawet ujęcia z pozoru
nader realistyczne podlegały do pewnego stopnia
idealizacji.
Pliniusz cenił jednak artystów nie tylko
za umiejętność wiernego
odwzorowania wyglądu
zewnętrznego. Jego zdaniem posąg Parysa, odlany
z brązu przez Eufranora,
wychwalany jest za to,
że widać po nim od razu
wszystko, kim jest: że to

sędzia w sporze bogiń, że kochanek Heleny, nawet że zabójca Achillesa. Domysłom
czytelników pozostawił dylemat, w jaki
sposób artysta zdołał to wszystko wyrazić.
W Historii naturalnej czytamy ponadto, że
Arystydes z Teb jako pierwszy ze wszystkich malował duszę i wyrażał uczucia człowieka, to, co Grecy nazywają ethos, a także
namiętności. Rzymski autor darzył więc
uznaniem zarówno fizyczne podobieństwo wizerunków, jak i wyrażanie życia
wewnętrznego. Ten sam ideał przyświecał
Petrarce, kiedy pisał, że wizerunek Laury
zdaje się mnie słuchać; gdyby tylko umiała
odpowiedzieć na me słowa. Jednak ani
jeden, ani drugi, ani florentczyk Lorenzo
Ghiberti, który w swoim rękopiśmiennym
dziele z połowy wieku XV przywoływał
Eufranora i Arystydesa, nie sprecyzowali,
w jaki sposób uczucia i reakcje portretowanych oddać pędzlem lub dłutem.
Wskazówki, jak to zrobić, sformułował
przed połową wieku XV inny florentczyk,
Leon Battista Alberti, który za Pliniuszem zacytował przykład Arystydesa.
Według Albertiego wzruszenia duchowe
uzewnętrzniają się przez ruchy ciała,
zwłaszcza mimikę. Jako wzór artystyczny
wskazał malowidła Giotta z początku trecenta. Również sam Leonardo zgodził się
z poprzednikami, pisząc, że dobry malarz
maluje dwie sprawy: człowieka i wnętrze
duchowe. Pierwsza jest łatwa, druga trudna, albowiem polega na przedstawieniu gestami i ruchami członków3. Tak jak Alberti,
Leonardo wykroczył poza opinie Pliniusza,
akcentując rolę gestykulacji w sztuce.
Dopowiedział, że rysy twarzy przejawiają częściowo charakter człowieka, jego
występki i usposobienie oraz że stany duchowe poruszają na różne sposoby twarz
człowieka. Jeden śmieje się, inny płacze,
inny cieszy się, inny znów smuci. [...] Owe
stany ducha powinny zgodne być z twarzą,
a także z rękami i całą postawą. Ostrzegał
przy tym malarzy: Jeśli postacie nie wykonują żywych ruchów i nie wyrażają poprzez
ruch członków swych treści duchowych, są
one podwójnie martwe, oraz zalecał: Postacie przedstawiaj w takich gestach, które
by wystarczająco okazywały stan duchowy
tych postaci. Uważał więc, że dobry artysta
musi przedstawiać życie duchowe modela,
którego przejawami są postawa, mimika
i gesty, a ich skala odpowiada intensywności przeżyć. Niezliczone obrazy i rzeźby nie
pozostawiają wątpliwości, że od samego
początku wieku XV, a nawet – jak Giotto
– sto lat wcześniej, przekonanie to w rosną-

cym stopniu podzieLippi, autor Portretu nieznanej w Windsorze, a zatem tworzył kompozycję
lali artyści i wybredni
przetworzoną następnie w Monie Lizie.
damy (il. 6).
odbiorcy sztuki najOmawiając pożądane cechy portretu,
Lekki ruch głowy wypada
ważniejszych eurojednak o wiele naturalniej w nie- Leonardo nie wspomina o atrybutach,
pejskich środowisk
zliczonych ujęciach en trois jednak podobizny władców i świętych od
artystycznych, nawet
quarts. Najstarsze zachowane zawsze wzbogacano o insygnia lub inne
jeśli nie znali rękoto podobizna Rudolfa IV (il. 1), przedmioty, które wskazywały na urząd
piśmiennych wypoa z przykładów włoskich – jeśli lub funkcję modela, jego indywidualną
wiedzi cytowanych
pominąć rzeźby – rysunek star- tożsamość albo przekazywały przesłanie
autorów.
szego mężczyzny wykonany bardziej złożone, jak Parys Eufranora.
Zdaniem Leonarprzez Pisanella w latach 40. Temu służą, na przykład, korona Rudolfa
da szczytowym osiąXV wieku (Paryż, Luwr) oraz IV (il. 1) lub pierścień, który ostentagnięciem malarza jest
przedstawienie młodzieńca, na- cyjnie trzyma w palcach Jan bez Trwogi
dokonać tego, aby
(il. 5), a także rozmaite
malowane przez
5. Książę Jan bez Trwogi,
powierzchnia płaska
akcesoria trzymane w ręflorentczyka
Anok. 1404; Paryż, Luwr
ukazała ciała wypukach: księgi, listy, łańcuchy,
dreę del Castakłe i występujące z owej płaszczyzny. gno w następnej dekadzie
medale, młotki jubilerskie,
Ten, kto przewyższa innych w tej sztuce, (Waszyngton, Narodowa
monety, nuty, pierścienie,
zasługuje na największą pochwałę, a takie Galeria Sztuki). Można
rękawiczki, strzały..., wyosiągnięcie, a raczej korona owej wiedzy, wątpić, czy sam Leonarstępujące w wieku XV na
rodzi się z cieni i świateł. Aby portret był do znał akurat te spośród
dość licznych konterfektach
doskonały, powinien zatem nie tylko ko- dość licznych przykładów,
niderlandzkich i znacznie
respondować z rzeczywistym wyglądem ale zarówno on, jak i jego
mniej licznych włoskich.
modela i oddawać jego życie wewnętrzne florenccy i mediolańscy zleSą to z reguły przedmioty
przez mimikę twarzy, ruchy ciała i gesty ceniodawcy musieli zetknąć
nieożywione, choć w porrąk, ale też – na kształt niezliczonych się z portretem księcia Gatrecie z kręgu Jana van
7. Leonardo da Vinci, Isabella
malowideł starożytnych przytaczanych leazza Marii Sforzy (il. 8),
Eyck w berlińskiej galerii
przez Pliniusza – sprawiać wrażenie starszego brata Ludovica Il d’Este, 1499–1500; Paryż, Luwr obrazów (Gemäldegalerie)
trójwymiarowego i przestrzennego dzięki Moro. Podczas wizyty Galeazza we Flo- przedstawiony tam mężczyzna trzyma
umiejętnemu światłocieniowi, opisującemu rencji w roku 1471 omawianą podobiznę goździk, a w rzeźbionym Popiersiu nieodpowiednio poruszone pozy. Leonardo zamówił prawdopodobnie
znanej Damy (ok. 1475,
doradzał w szczególności: nie rób głów Wawrzyniec Wspaniały
Florencja, Bargello) mistrz
prostopadle na barkach, lecz pochylone Medyceusz u miejscowego
Leonarda – Andrea del Verukośnie na prawo lub lewo, a także: prze- artysty Piera del Pollaiolo.
rocchio uwzględnił bukiestrzegaj zawsze, aby pierś figury nie była Trzymający rękawiczkę
cik pierwiosnków. Równie
zwrócona w tym samym kierunku co głowa. książę zwraca się w strorzadko funkcję atrybutów
Natura bowiem dla naszej wygody stworzy- nę intensywnego światła,
spełniają ptaki, jak u Peła szyję, która z łatwością może obracać które plastycznie modeluje
trusa Christusa na rysunsię na różne strony, jeśli chcemy zwrócić bryłę postaci i w ten sposób
ku przygotowawczym do
oczy w jakimkolwiek kierunku. Jednym zapowiada – o ileż subtelniezachowanego Portretu
ze sposobów zaakcentowania w malar- niejszą – Damę z gronostamężczyzny z sokołem (il.
stwie trzeciego wymiaru było więc, jego jem. Z kolei namalowana
11) czy też w Portrecie
zdaniem, odpowiednie
Giuliana de Medici, wykoprzez Botticelleupozowanie postaci,
nanym przez Botticellego
go mniej więcej
zwłaszcza odwrócenie
zapewne zaraz po gwałw tym samym
8. Piero del Pollaiolo, Książę
głowy, co obrazowo
czasie co Sforza Galeazzo Maria Sforza, 1471; townej śmierci modela
Florencja, Uffizi
potwierdza wykonany
w wyniku spisku Pazzich
Dama w oknie,
przezeń Portret Isabelidentyfikowana ze Smeraldą we Florencji (il. 12). Zgodnie z symboliką
li d’Este (il. 7), który
Bandinelli (il. 9), to portret odnotowaną w średniowiecznych bestiadzięki temu zabiegowi
niewiasty, który przestrzennym riuszach synogarlicę przed parapetem
wyróżnia się z ogromujęciem poruszonej pozy z na- należałoby interpretować jako oznakę
nej liczby typowych
turalnie ułożonymi rękami i pla- wierności po zgonie partnera. Pośród
płaskich kompozycji
stycznym modelunkiem całości popiersiowych portretów poprzedzająprofilowych. Podobny
antycypuje nieco późniejszy cych krakowskie arcydzieło Leonarda nie
efekt uzyskali wczePortret Ginevry de Benci Le- udało się natomiast odnaleźć atrybutów
śniej twórca profilu
onarda (il. 10). Wiele wskazuje w postaci zwierząt lądowych.
księcia Burgundii Jana
Ze zgromadzonego materiału wynika,
na to, ten ostatni ujęty był od
bez Trwogi (il. 5) oraz 6. Fra Filippo Lippi, Nieznana dołu dłońmi Leonardo znanymi że od renomowanego malarza Ludovico
dama, ok. 1445;
florentczyk Fra Filippo
z rysunku przygotowawczego il Moro i jego otoczenie powinni przede
Gemäldegalerie Berlin
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wszystkim oczekiwać wierwawczych, a następnie, jak choć niezmiernie ważne, odegrały tu zatem
nego odtworzenia wyglądu
w Św. Hieronimie, utrwalił rolę poboczną.
zewnętrznego Cecilii Gallew podmalówce, zakrytej
Odbiorcy Damy musieli też być olśnierani. Że tak się rzeczywiście
dziś warstwami farby.
ni subtelnością światłocienia, modelowastało, poświadczyła sama
Doboru tak eleganckiej, nego dość mocnym, choć rozproszonym
zainteresowana, kiedy po
choć wymagającej pozy, światłem, charakterystycznym dla pogląkilku latach napisała, że
niespotykanej we wcze- dów i twórczości Leonarda, które według
nie wygląda już tak młodo
śniejszych portretach, nawet intencji mistrza nie powinno zmieniać
jak na obrazie. Po drugie,
u Ginevry de Benci (il. 10), stopnia nasycenia barw w partiach jasnych
odbiorcy dzieła mogli też
nie tłumaczą wystarczająco i ciemnych. Efekt ten, wspólny dla wielu
liczyć na to, że postać zostaprzytoczone wyżej wypo- olejnych obrazów artysty, wynika z zastonie osadzona w przestrzeni
wiedzi Leonarda o kwestii sowania przezeń skomplikowanej techniki
wyznaczonej przekonująco
skłonu lub skrętu głowy. nakładania na podmalówkę laserunków,
przez swobodną pozę i geWyjątkowo zdecydowaną czyli prześwitujących warstw farby. Ich
sty, a także przez odpowiedakcję Damy można raczej szczegółowe rozpoznanie to domena
9. Sandro Botticelli, Dama
nio dobrany modelunek w oknie, ok. 1470–74; Londyn, usprawiedliwiać względami nauk przyrodniczych. Jednak dotąd nie
Muzeum Wiktorii i Alberta
światłocieniowy. Po trzecie,
treściowymi, które ten autor udało się precyzyjnie ustalić odcienia
spodziewali się zapewne, że
ujął następującymi słowa- i waloru pierwotnego szaroniebieskiego
ruch głowy, mimika twarzy
mi: Jeśli ruch człowieka tła, ukrytego pod dzisiejszym czarnym
i gesty rąk, wspomagane
został spowodowany jakimś przemalowaniem, a znanego tylko z midetalami stroju i atrybutami,
przedmiotem, przedmiot kroskopijnych próbek z krawędzi malowipozwolą uwiecznić status,
ten zjawia się bezpośrednio dła. Według słów Leonarda powinno być
nastrój i uczucia modelub nie. Jeśli zjawia się ono ciemniejsze za oświetlonymi partiami
la subtelniej jeszcze niż
bezpośrednio, wówczas po- postaci, a jaśniejsze za zacienionymi. Zaw Damie z pierwiosnkami
ruszający się zwraca wpierw stanawiając się, jakie tło powinien dawać
Verrocchia lub w portretach
na przedmiot zmysł naj- malarz w swoich dziełach, sformułował
autorstwa Pollaiola (il. 8) 10. Leonardo da Vinci, Ginevra potrzebniejszy, którym jest on bowiem następującą radę: zalecam ci,
de Benci, ok. 1474–78;
i Botticellego (il. 9 i 12).
oko; stopy zaś pozostawia malarzu, abyś zestawiał partię oświetloną
Waszyngton, Narodowa
Oczekiwań tych świadom
na miejscu.
tak, aby graniczyła z rzeczą
Galeria Sztuki
był również sam mistrz, któIntensywność
ciemną, zaś ocienioną partię
ry w krakowskim arcydziele nie tylko za- reakcji powinna przy tym
ciała tak, aby graniczyła
spokoił je wszystkie, ale wykroczył nawet korespondować ze skalą
z rzeczą jasną.
poza niektóre osiągnięcia cudze i własne.
bodźców: Rób twoim poSpośród nowości wproObraz zaskakuje wieloma nowatorskimi staciom gesty dostosowane
wadzonych przez twórcę do
rozwiązaniami formalnymi, do których do stanów duchowych tych
naszego dzieła, obok pełnależy przede wszystkim silny skręt cia- postaci. Nie przedstawiaj
nego gracji ruchu modelki,
ła, zapowiadający, nadużywaną później, gwałtownych ruchów przy
najbardziej jednak rzuca się
pozę zwaną figura serpentinata. Sprawia drobnych lub nieznacznych
w oczy jej unikatowy atrybut
wrażenie naturalnej gracji i lekkości. wzruszeniach duchowych,
w postaci gronostaja. Na
W rzeczywistości zwrot głowy w prawo, jak również nie ukazuj słapierwszy rzut oka wydaje
niemal prostopadle do skierowanej w lewo bych gestów przy wzrusze- 11. Petrus Christus, Mężczy- się, że ssak został ujęty
zna z sokołem, ok. 1447;
linii ramion, wymaga tak silnego napięcia niach silnych. Artysta zaobbardzo naturalnie. Jednak
Frankfurt, Muzeum Städla
mięśnia mostkowo-obojczykowego, że ów serwował więc, że reagując
ten niespokojny drapieżnik
podłużny muskuł uwydatnia się pod skórą na nową podnietę, w pierwnie mógł pozować razem
szyi nawet u osoby tak młodej jak Cecilia. szej kolejności człowiek
z damą w tak wymyślnym
Wyraźnie widać go, na przykład, w postaci zwraca w jej stronę oczy
układzie, zwłaszcza zanieśw. Hieronima na obrazie (il. 13) rozpo- i twarz. Jeśli takie wzrupokojony obecnością obcego
czętym przez Leonarda kilka lat wcześniej szenie jest silne, to i zwrot
malarza. Artysta musiał się
i przerwanym w fazie podmalówki, a więc staje się odpowiednio zamawięc posiłkować jakimiś
pozbawionym szansy na złagodzenie tego szysty. W takim razie bezszkicami, które podchwycił
niepokojącego efektu. Tymczasem na szyi precedensowy skręt damy
z natury przy innej okazji,
damy z gronostajem nie widać śladu takiego oznacza, że malarz pragnął
a następnie – zgodnie z przywybrzuszenia, a jedynie lekki cień u pod- zasugerować jej żywe zajętą przez siebie praktyką –
stawy. Badania techniczne rozstrzygną, interesowanie i spontaniczzapewne doskonalił i wieczy taka idealizacja wynika z zamalowa- ną reakcję spowodowane
lokrotnie przetwarzał na ponia niezbyt estetycznych załamań światła przez czynnik, który niespotrzeby zamówionej kompona naprężonej szyi, które mistrz świetnie dziewanie dostrzegła poza 12. Sandro Botticelli, Giuliano zycji w kolejnych studiach
de Medici, ok. 1478; Waszyngwidział i zapewne uwzględnił w fazie kadrem od strony źródła ton, Narodowa Galeria Sztuki, rysunkowych, a potem już
niezachowanych rysunków przygoto- światła. Względy formalne,
bezpośrednio na podobraziu,
kolekcja Samuela Kressa
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korońskich (Londyn,
badanym dziś metodami
Galeria Narodowa).
technicznymi. Nie dziwi
Wykorzystanie rywięc, że fałdy lewego
sunku gronostaja narękawa damy pod prawą
szkicowanego osobno
łapą zwierzęcia pozostai w innej skali ułatwiło
ją w zasadzie poziome,
ponadto malarzowi pobez śladu działania pazuwiększenie rozmiarów
rów, którymi musiałoby
stworzenia, aby harsię wczepić w tkaninę,
monijnie wypełniało
ściągając ją wertykalnie
miejsce na ręku damy.
w dół, gdyby rzeczywiście
Podobnie traktowano
pozowało w tym miejscu.
baranki, które w zmiUdomowienie gronostaja,
niaturyzowanej formie,
choć możliwe, przypodostosowanej do rozmiamina przy tym zjawiska
typowe dla ikonografii 13. Leonardo da Vinci, Św. Hieronim, rów i fizycznych możlata 80. XV wieku, fragment; Rzym,
świętych: łagodnego lwa
liwości dźwigających
Muzea Watykańskie, Pinakoteka
spoczywającego u stóp św.
je świętych, służą im za
Hieronima na wielu obrazach, a zwłaszcza atrybuty, jak, na przykład, w Św. Agnieszce
straszliwego smoka trzymanego przez św. pędzla florentczyka Andrei Bonaiutiego
Małgorzatę na smyczy niczym domowy (il. 14) czy też w Św. Janie Chrzcicielu (il.
piesek. Tego posłusznego potwora nama- 15), ujętym przez Hansa Memlinga znaczlował około roku 1460 florentczyk Paolo nie bardziej realistycznie. Jest to skrzydło
Uccello w Św. Jerzym z kolekcji Lanc- tryptyku wykonanego na zamówienie
dominikanina Benedetta Pagagnottiego,
związanego z florenckimi klasztorami San
Marco i Santa Maria Novella. Szczegóły tej
nastawy ołtarzowej kopiowali miejscowi
artyści. Te i inne podobne kompozycje widywał więc Leonardo w kościołach swojego
miasta, a Ludovico il Moro – swojego, toteż
harmonizowanie rozmiarów zwierząt i ludzi
traktowali jako coś oczywistego. W stosunku
do żywych gronostajów ten namalowany
przez Leonarda wyróżnia się ponadto wydatną muskulaturą prawej przedniej łapki.
Tak nietypowe jej ukształtowanie wynika
zapewne z przekonania mistrza, że wszystkie
członki każdego stworzenia powinny być
w harmonii z jego wiekiem. Zatem w członkach młodych osobników nie powinno się
podkreślać wydatnych muskułów, ścięgien
i żył. W takim razie intencją artysty było
wyobrażenie osobnika dojrzałego.
Garść spostrzeżeń zawartych w tym
artykule nie wyczerpuje, oczywiście, zagadnień związanych z kształtem artystycznym arcydzieła z kolekcji Czartoryskich,
a już w stopniu zupełnie minimalnym
sygnalizuje przeogromną problematykę
ikonograficzną. Ufam jednak, że nakreślony tu pobieżnie zarys analizy formalnej
i porównawczej, jedna z metod historii
sztuki, wyznaczy odpowiednie ramy
do dyskusji o technicznych zabiegach
malarskich, tematu wystąpienia Pascala
Cotte’a. Technika nie była bowiem celem
samym w sobie, lecz miała prowadzić
14. Andrea Bonaiuti, Św. Agnieszka, 3. ćw. XIV
do stworzenia efektu, który widzowie
wieku; Florencja, Akademia

15. Hans Memling, Św. Jan Chrzciciel z tryptyku
Pagagnottiego, ok. 1480; Londyn, Galeria
Narodowa

powinni odbierać okiem nieuzbrojonym
w urządzenia pomocnicze.

Marcin Fabiański

kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej
Instytutu Historii Sztuki UJ
wicedyrektor ds. konserwatorsko-technicznych
Zamku Królewskiego na Wawelu
1

2

3

F. Petrarka, Drobne wiersze włoskie, oprac. P. Salwa, Gdańsk
2005, s. 565–566.
Ten i wszystkie inne cytaty z Pliniusza według: Pliniusz, Historia
naturalna (wybór), przeł. I. i T. Zawadzcy, Wrocław 2004, t. 2.
Ten i wszystkie pozostałe cytaty z Leonarda według: M. Rzepińska, Leonarda da Vinci „Traktat o malarstwie”, Wrocław 1984.
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IMPRESSIONES

POCZĄTKI FOTOGRAFII W KRAKOWIE

19

sierpnia 1839 Louis Jacques Daguerre zademonstrował prezesowi Francuskiej Akademii Nauk pierwszy utrwalony obraz uzyskany dzięki
wykorzystaniu światła słonecznego.
Wiadomość o tym dotarła do Krakowa już 25 września 1839 i ukazała się
w 22. numerze „Gazety Krakowskiej”.
Pierwsze utrwalone obrazy „światłem
malowane” od nazwiska wynalazcy
nazywano dagerotypami. Były one
uzyskiwane na posrebrzanej miedzianej płytce tylko w jednym egzemplarzu
i nie można było ich powielać.
Pionierem dagerotypii w Krakowie
był Stefan Ludwik Kuczyński1, profesor fizyki w Akademii Krakowskiej.
Już jesienią 1840 roku pokazał kilka
swoich dagerotypów: jedna z blach,
wystawująca kościół katedralny, bardzo dobrze się udała, inne wystawujące
obserwatorium i strzelnicę naszą mniej

były wyraźne, ponieważ słońce w czasie nastawiania aparatu niezupełnie sprzyjało.
Na ślad tych dagerotypów nie
udało się natrafić. Natomiast
w inwentarzu katedry fizyki
Akademii Krakowskiej jest
pozycja: aparat Daguerra i stosowne naczynia do
opracowania. Stąd wniosek,
że Kuczyński niewątpliwie
czynił dalsze próby dagerotypowania.
Z ogłoszeń zamieszczanych w ówczesnej prasie
dowiadujemy się, że w Krakowie gościli wędrowni
zawodowi dagerotypiści.
Przybywali oni na doroczne
jarmarki na wiosnę (św. Wojciecha, 23 kwietnia) i jesienią
(św. Michała, 29 września)

Inż. F. Dundaczek. Dagerotyp wykonany przez Józefa Wenigera
Ks. Jan Schindler, fot. Walery Rzewuski
w 1851 roku. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Burzenie kramów Sukiennic, fot. Walery Rzewuski
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oraz z okazji odpustów (św. Stanisława
w maju i św. Jacka w sierpniu). Instalowali
swoje „przedsiębiorstwa” w zajazdach
i hotelach. Przyjeżdżali ze Lwowa, Pragi,
Wiednia lub Paryża. Po wykonaniu kilkudziesięciu zamówień zwijali swój interes
i przenosili się do innych miast. Niektórzy wracali w następnych latach, innych
spotykamy tylko jednorazowo. O swoim
przyjeździe informowali w lokalnej prasie. I tak, w 1843 i 1844 roku dwukrotnie
reklamował się Wojciech Hugo Wilczek.
W 1844 Antoni Wysocki i Wilhelm
Schmidt. W 1849 – I. Stahl, w 1851 Józef
Wilhelm i Maria Anna Weniger z Pragi.
W 1845 roku pojawił się pierwszy dagerotypista osiadły w Krakowie – Szymon
Żabieński, który urządził swoją pracownię
w dzielnicy Nowy Świat, w domu zwanym
„Kochanowem”, a w roku 1852 przeniósł
się na Rynek Główny pod numer 18.
Amatorsko dagerotypami zajmował
się też ksiądz Jan Schindler. W informacji
o nim czytamy, że otoczony mnóstwem
różnych skomplikowanych aparatów
zajmował się robieniem daguerotypów,
co zostało mu poczytane za uprawianie
czarów i kumanie się z mocami nieczystymi. Doprowadziło to do napaści i pobicia

przez przekupki na Rynku krakowskim.
Żadnego dagerotypu księdza Schindlera
nie odnaleziono, są natomiast zdjęcia jego
autorstwa.
Jedyny odszukany krakowski dagerotyp pochodzi z pracowni Józefa
Wilhelma Wenigera, jest opatrzony datą
1851, a przedstawia inż. Dundaczka (?).
Znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Do chwili wynalezienia dagerotypów
utrwalano wizerunek wyłącznie metodą
malarską, rysunkową lub plastyczną
(rzeźba, płaskorzeźba). Było to dostępne
tylko dla najbogatszych – arystokracji,
właścicieli dużych majątków ziemskich
i patrycjatu miejskiego. Technika dagerotypii była zbyt tajemnicza, oszałamiająca,
a początkowo także zbyt kosztowna, by
można ją było wykorzystywać do celów
praktycznych. Dopiero po zmianie technologii w latach 50. XIX wieku skutkującej możliwością otrzymywania odbitek
na podłożu papierowym spotykamy się
z projektem umieszczania wizerunku
osoby w paszportach. Dla celów ściśle
praktycznych fotografię zastosowano
w Krakowie dopiero w lipcu 1860 roku:
by ułatwić identyfikację, sfotografowano
zwłoki mężczyzny.
Fotografowanie cieszyło się coraz
większą popularnością – na przykład,
w 1857 roku Ignacy Mażek udziela lekcji
fotografii i sprzedaje aparaty. w 1860 roku
oferuje kopiowanie obrazów oraz sprzedaż
ram portretowych, co dowodzi, że z samej
fotografii raczej trudno było wyżyć.
Wzrastające zainteresowanie sztuką
fotograficzną sprzyjało powstawaniu
coraz liczniejszych zakładów fotograficznych. Niektóre z nich uruchomiały
nawet swoje filie w miejscowościach
letniskowych: Krynicy, Szczawnicy,
Zakopanem. Wzrastało też zapotrzebowanie na materiały do uprawiania przez
amatorów sztuki fotograficznej, co powodowało otwieranie składów sprzętu
fotograficznego. Powstawały przy nich,
dla wygody amatorów, ciemnie i laboratoria. W 1890 roku ogłaszał się skład
aparatów Antoniego Larischa. W 1898
roku otworzył pracownię aparatów fotograficznych genialny wynalazca Jan
Szczepanik, a w 1902 powstała wytwórnia aparatów doktora Borkowskiego.
Już w 1858 roku zakłady fotograficzne reklamowały i wydawały zestawy
zdjęć budowli (Walery Maliszewski),
zabytków sztuki i piśmiennictwa (Ignacy

Zakład fotograficzny Walerego Rzewuskiego w domu własnym przy ul. Podwale 27 b.
Ilustracja z „Tygodnika Ilustrowanego” z 6 czerwca 1868

Fotografia wykonana w zakładzie Walerego Rzewuskiego, w dniu jego imienin 27 stycznia 1865 (reprodukowana przez Józefa Sebalda, który przejął zakład wraz z negatywami). Autorem kompozycji jest
Artur Grottger. U góry zdjęcia od lewej: Józef Jaroszyński, Aleksander Gostkowski, Franciszek Michał
Wyspiański; poniżej: Jan Kanty Turski, Feliks Szynalewski, Kazimierz Hofman, Jan Matejko, Edward Lubowski, Parys Filippi, Henryk Szymański, Franciszek Mokrzycki, Walery Gadomski; u dołu od lewej: Artur
Grottger, Józef Szujski, Adam Bełcikowski, Michał Bałucki, Florian Cynk, Aleksander Kotsis, Władysław
Ludwik Anczyc i Walery Rzewuski

Krieger), reprodukcje obrazów sławnych malarzy (Walery Rzewuski, Awit
Szubert). Powielane w dużej liczbie
(a więc tanie!) zdjęcia z uroczystości
oraz fotografie cenionych i szanowanych osób były sprzedawane również
w księgarniach krakowskich – Friedleina
i Miłkowskiego, a nawet wysyłane do
innych miast, również poza kordonem,
co rozbudzało patriotyzm. W starych
rodzinnych albumach spotykamy często

fotografie osób niezwiązanych pokrewieństwem, ale będących wzorcami
postaw patriotycznych: dowódców,
uczestników powstań, pisarzy, polityków, aktorów i innych wielkich Polaków.
Pod koniec XIX wieku fotografia zaczęła być stosowana przez krakowskich
astronomów, a w styczniu 1896 roku Karol Olszewski z Tadeuszem Estreicherem
wykonali pierwsze w Krakowie zdjęcie
rentgenowskie zwichniętej ręki.
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Walery Rzewuski (1837–1888); ze zbiorów autora

Ignacy i Natan Krieger. Fotografie wykonane w pracowni Ignacego Kriegera;
ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie

Baszta Kościuszki u wylotu ul. św. Anny,
zburzona po 1908 roku,
fot. Amalia Krieger; ze zbiorów autora
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W okresie od 1840 roku do wybuchu
pierwszej wojny światowej działało
w Krakowie prawie sto zakładów fotograficznych. Niektóre z nich, na przykład
Szymona Balicera, istniały nawet ponad
50 lat. Inne zyskały sławę dzięki wysokiej
jakości prac. Należą do nich firmy Walerego Rzewuskiego, Józefa Sebalda, rodziny Kriegerów (Ignacy, Natan, Amalia),
Awita Szuberta i Tadeusza Jabłońskiego.
Fotografie z tych zakładów znajdują się
w posiadaniu osób prywatnych i są licznie reprezentowane w wielu, nie tylko

Wnętrze pracowni fotograficznej z końca XIX
wieku; ze zbiorów dr. Stanisława Czarnieckiego
Katedra na Wawelu od strony Powiśla. Fotografia wykonana w pracowni Ignacego Kriegera;
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

Stefan Koziński w mundurze Sokolej Drużyny Polowej, Zakład „Secesya”, 1914

krakowskich, instytucjach: muzeach,
bibliotekach, archiwach, i stanowią znakomity materiał ilustracyjny.
Fotografowie nigdy nie mieli własnego cechu. W końcu XIX wieku występowali wspólnie w cechu drukarzy,
litografów i introligatorów. Nie odgrywali tam najważniejszej roli, ustępując
miejsca zawodowo bardziej skonsolidowanym drukarzom i litografom. Dopiero
14 kwietnia 1909 powstało Stowarzyszenie Fotografów Przemysłowych. 8 marca
1912 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie objęła swoimi wpływami zakłady
fotograficzne działające w Białej, Bochni,
Brzesku, Dębicy, Sączu, Oświęcimiu, Podgórzu, Rzeszowie, Szczawnicy, Tarnowie,
Wadowicach, Zakopanem i Żywcu.
Amatorzy sztuki fotograficznej, tworząc coraz liczniejszą grupę inteligencji

Krakowa, zabiegali o powołanie oficjalnej organizacji. Po długich staraniach
9 stycznia 1912 c.k. Namiestnictwo we
Lwowie zatwierdziło statut Towarzystwa
Fotografów Amatorów w Krakowie, które
w okresie swojej działalności skupiało
prawie 300 członków. Wspólnie z fotografami zawodowymi występowali teraz
na organizowanych wystawach – zarówno
w Krakowie, jak i innych miastach. Byli
nagradzani licznymi medalami i zdobywali wielokrotnie pierwsze miejsce. Ten
okres działalności Towarzystwa przerwany został przez wybuch pierwszej wojny
światowej, po której także większość zakładów fotograficznych uległa likwidacji.

Jerzy Koziński
1

Zob. „Alma Mater” nr 113/2009.
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ŚWIĘTO COLLEGIUM MAIUS

Libraria, obrady Senatu UJ; lata 60. XX wieku

pamiątek uniwersyteckich. Przedstawiają
nowe wyzwania, inicjatywy, przypominają
osoby związane pracą, a często także pasją

Ze zbiorów Muzeum UJ

Od lewej: Janina Dobrzyniecka, prof. Karol Estreicher jun., Maria Zakrzewska oraz Eugeniusz Sternadel

Ze zbiorów Muzeum UJ

ok 2014 jest rokiem, w którym
Uniwersytet Jagielloński świętuje
Jubileusz 650-lecia założenia. W te ramy
czasowe wpisuje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, obchodząc 50-lecie
działalności w gmachu Collegium Maius.
Okolicznościowa wystawa w podziemiach
najstarszego uniwersyteckiego budynku,
którą można oglądać do 31 stycznia 2015,
prezentuje archiwalne i współczesne wybrane fotografie przybliżające różne wydarzenia oraz inicjatywy uniwersyteckiego
muzeum. Zdjęcia nie stanowią szczegółowej dokumentacji jego działalności ani
też jej nie podsumowują. Przypominają
jedynie ważniejsze etapy organizacji oraz
rozwoju muzealnej kolekcji malarstwa,
rzeźby, rzemiosła artystycznego, grafiki,
tkanin, numizmatów, instrumentów muzycznych, instrumentów naukowych oraz

Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

R

Jan Paweł II w Collegium Maius; 22 czerwca 1983

z tym miejscem i instytucją. W pierwszej
z sal zapoznać się można, między innymi,
ze zdjęciami z czasu powojennej przebu-

dowy Collegium Maius, w tym aranżacji
sal wystawowych pod kierunkiem prof.
Karola Estreichera juniora.

Najpilniejsze prace w Muzeum UJ przed tzw. otwarciem 6 V. (...) Sala z globusami: przezłocić ramę Decjusza, skrzynie pobejcować, szklane kule do lamp, plamy na drzwiach. II sala z globusami: nakryć ławkę pluszem, parapet okna pomalować,
wichajster (!) telefoniczny zerwać? Szpeci? Czerwony aksamit do gablot. Libraria: puste szafy zapełnić, zamki wybić, porozkładać pudełka, wyrwać gwoździe, część biustów przesunąć, przesunąć jeszcze jesionowe szafy. Sala Komisji Edukacji:
Pabisiak maluje wg Tiepola „Cztery fakultety”. Złocenia ram. Usunąć niepotrzebną gablotę. Poprawić obraz Pabisiaka
przedstawiający Komisję Edukacyjną. Sala Przybylskiego: ustawić lunety. Sala Olszewskiego: szyby w szafach. Sala fizyki:
pajęczyny, światło w gablotce, żarówki, polakierować stół pod gablotą. Sala chemii: plamy na drzwiach, świetliki, choćby
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złe, byle by były (prof. Karol Estreicher jun., 27 kwietnia 1964).

Przejmowałem Muzeum UJ z rąk jego twórcy, legendarnego Karola Estreichera, postaci historycznej, której roli w dziejach
polskiej kultury nie da się przecenić. Przejmowałem je od człowieka o najwyższych kwalifikacjach w muzealnictwie i równej im fantazji. Odbierałem pełen chęci, ale, w przeciwieństwie do mojego znakomitego poprzednika, bez dostatecznej
wiedzy o muzealnictwie, dopiero raczkujący w historiografii Uniwersytetu, „homo novum” tam, gdzie powinienem być
„homo expertus”. [...] Miałem okazję do zapoznawania się z tajnikami działalności Estreichera, tym bardziej podziwiałem
jego niebywały artyzm muzeologiczny i tym silniej upewniałem się w przekonaniu, że bez tej bezwzględności, czasem nawet brutalności w postępowaniu, Muzeum UJ wyglądałoby zupełnie inaczej, nie stałoby się jedną z największych atrakcji
kulturowych w Polsce (prof. Stanisław Waltoś, wypowiedź z „Alma Mater” nr 144/2012).

gości Collegium Maius, licznych zdarzeń
towarzyszących codziennej pracy Muzeum
oraz wydarzeń realizowanych przez pracowników również poza murami gmachu.
Zaprezentowane na wystawie fotografie
pochodzą ze zbiorów własnych oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Zdjęciom towarzyszą wspomnienia
kolejnych dyrektorów Muzeum, profesorów Karola Estreichera juniora, Stanisława
Waltosia i Krzysztofa Stopki. Wybrane
fragmenty pochodzą z Dziennika wypadków
Karola Estreichera jun. oraz wywiadów
i artykułów publikowanych w miesięczniku
uniwersyteckim „Alma Mater”.

Joanna Ślaga
Agata Wądolna
Jacek Kumański

Otwarcie wystawy, przemawia Joanna Ślaga

Prof. Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum UJ w latach 1977–2011

Jerzy Sawicz

W kolejnej zaprezentowane zostały
fotografie odnoszące się do działalności
Muzeum w latach 1977–2011, kiedy
dyrektorem był prof. Stanisław Waltoś.
W niej pokazano, między innymi, zdjęcia
z niektórych wystaw organizowanych
przez Muzeum, przebiegu realizacji podjętych projektów związanych z rewitalizacją budynku czy adaptacją kolejnych
pomieszczeń kolegium dla potrzeb eksponowania oraz magazynowania obiektów
muzealnych.
W następnym pomieszczeniu przybliżono wybrane wydarzenia z najnowszej
historii Muzeum, kierowanego od 2012
roku przez prof. Krzysztofa Stopkę.
W sali U Kazimierza wyeksponowane zostały fotografie z wybranych wizyt

autorzy wystawy

Dlatego mam poczucie, że następuję tu nie tylko po profesorze Stanisławie Waltosiu czy profesorze Karolu Estreicherze, jego poprzedniku.
Tak jak i oni, tak i ja opiekujemy się
tym miejscem jako kolejni gospodarze, ostatni, na razie, w długim szeregu prepozytów tego najstarszego i,
na dodatek, królewskiego kolegium
(prof. Krzysztof Stopka, wypowiedź
z „Alma Mater” nr 144/2012).

Obecny dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka wręcza prof. Stanisławowi Waltosiowi
dwa tomy wspomnień Karola Estreichera Dziennik Wypadków
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DRZEWORYTY LUDOWE Z LWOWSKIEJ KOLEKCJI
JÓZEFA GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO
XIX

-wieczne drzeworyty ludowe
dzisiaj do Polski, Ukrainy, Czech i Lize zbiorów Józefa Gwalberta
twy. Można przypuszczać, że większość
Pawlikowskiego, obecnie znajdujące się
drzeworytów powstała na terenie Galicji,
w Lwowskiej Narodowej Naukowej Binależącej do cesarstwa austriackiego.
bliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
Niektóre z nich noszą daty, a najstarsza
we Lwowie, są prezentowane na wystawie
odbitka pochodzi z roku 1729. Nieliczne
otwartej 11 września 2014 w Muzeum
są sygnowane pełnym nazwiskiem (Antoni
Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
Czechowic, Aleksander Ceglencki) lub
w Krakowie. Katalog, wydany przez
monogramami (G.S., G.I.S., P: S). DrzeMEK, zawiera cztery artykuły: Beaty
woryty mają różne rozmiary: od bardzo
Skoczeń-Marchewki – Drzeworyty ludowe
małych – przeznaczonych do książeczek
z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowdo nabożeństwa, po duże, które miały zaskiego, Grażyny Mosio – Wizerunki Matki
pewne zdobić kapliczki lub świątynie. IkoBoskiej, Grzegorza Graffa – „Prawdziwe
nografia tych drzeworytów wskazuje, że
wizerunki” Chrystusa i świętych patronów,
przeznaczone były dla ludności wiejskiej
Łarysy Kupczyńskiej – Kolekcja dzieł
rzymsko- i greckokatolickiej. Powtarzają
sztuki Biblioteki Pawlikowskich w zbiorach
się wśród nich wizerunki cudownych obraLwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki
zów maryjnych, a także Chrystusa i rozmaUkrainy im. Wasyla Stefanyka. Historia
itych świętych. Opatrzone są najczęściej
i stan badań, oraz 141 reprodukcji drzepodpisem „Prawdziwy wizerunek”, co
worytów ludowych, a także fotografie płyt
miało przypominać pielgrzymom odwiedrzeworytniczych, do których komentarz
dzającym sanktuaria na terenie trzech
napisali Grzegorz Graff, Grażyna Mosio,
ówczesnych zaborów, że drzeworyty te są
Okładka książki Spotkanie. Drzeworyty ludowe z
Beata Skoczeń-Marchewka. Zamieszczone
nośnikami świętości oryginału.
teksty są w języku polskim, ukraińskim kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachoSzczególnie cenny jest artykuł Łarysy
wanej we Lwowie
(tłum. Nataliya Rimska) i angielskim
Kupczyńskiej (tłumaczenie na ję(tłum. John Beauchamp).
zyk polski Przemysław Tomanek),
Wystawa drzeworytów ludoktóra opisuje koleje losu poloników
wych jest wydarzeniem naukowym,
lwowskich (24 827 dzieł sztuki),
którego znaczenie trudno przecenić.
w tym kolekcji Pawlikowskich,
Losy tej kolekcji, którą od lat 30.
fundacji Baworowskiego i MuXIX wieku tworzył Józef Gwalbert
zeum im. Lubomirskich. Po roku
Pawlikowski (1793–1852), przez
1940 zbiory te zostały rozdzielone
70 lat były nieznane. Dopiero w roku
pomiędzy bibliotekę Akademii
2012 odnaleźli ją kustosze ME
Nauk USRR, Obwodową Galerię
i opracowali, a muzeum, przy współObrazów, Państwowe Obwodowe
pracy lwowskiej biblioteki, urządziło
Muzeum Historyczne i Muzeum
wystawę mimo niesprzyjających
Rzemiosła Artystycznego. W latach
warunków politycznych. Ze 143
okupacji niemieckiej 1942–1944
drzeworytów ludowych z kolekcji
kolekcja Pawlikowskich znalazła
Pawlikowskiego, które wstępnie
się w Staatsbibliothek Lemberg,
opracował Ksawery Piwocki w okrea pod koniec wojny niektóre najsie międzywojennym, tylko dwa nie
cenniejsze polonica zostały przez
zostały odnalezione. Kolekcja – jak
Niemców wywiezione do Krakowa
pisze Beata Skoczeń-Marchewka, nie
i na Dolny Śląsk. Powtórne wkrojest jednorodna. Odbitki są wykonane
czenie armii radzieckiej i kolejne
z klocków XVIII- i XIX-wiecznych
reorganizacje pociągnęły za sobą
i pochodzą z terenów należących Matka Boska Turska, drzeworyt ludowy, 1801–1844, z kolekcji
wyselekcjonowanie i zniszczenie
Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
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Matka Boska Tarnowiecka, drzeworyt ludowy, 1801–1844, z kolekcji Józefa
Gwalberta Pawlikowskiego

Matka Boska Kalwaryjska, drzeworyt ludowy, 1801–1845, z kolekcji
Józefa Gwalberta Pawlikowskiego

pięćdziesięciu ton wydawnictw ze zbiorów polskich. W kolejnych latach
zniszczono 180 000 tomów literatury religijnej (1949) oraz około 2000 dzieł
sztuki z okresu od wieku XVIII „o charakterze antyradzieckim” (1952).
Po 1957 roku część zbiorów Zakładu im. Ossolińskich wróciła do Polski.
Autorka podkreśla ogromną rolę, jaką w ratowaniu polskich dzieł sztuki
odegrał Mieczysław Gębarowicz, który w roku 1940 był odpowiedzialny
za przekazanie zbiorów lwowskich władzom radzieckim. W tym czasie
z jego polecenia Maria Chmielowska przygotowała, na podstawie dawnych
inwentarzy, spis kolekcji Pawlikowskich w formie maszynopisu; znalazły
się tam także drzeworyty ludowe.
Należy podkreślić, że zorganizowanie przez badaczy polskich i ukraińskich wystawy, która pozwala zobaczyć zbiory drzeworytów ludowych
uważanych dotąd za zaginione, oraz dogłębne opracowanie tego tematu
zasługuje na najwyższe uznanie.

Ewa Śnieżyńska-Stolot

profesor historii sztuki

Św. Stanisław Kostka, drzeworyt ludowy, około 1850,
z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
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PORTRETY WYBITNYCH KRAKOWSKICH LEKARZY
Część 5

W

cyklu prezentującym sylwetki
wybitnych lekarzy związanych z
krakowskim środowiskiem uniwersyteckim prezentujemy tym razem dokonania i zasługi Ludwika Rydygiera oraz

Kazimierza Telesfora Kostaneckiego.
Ich biogramy opracował Tomasz Wiatr –
absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który jest również
autorem ilustrujących tekst portretów.

LUDWIK RYDYGIER
(1850–1920)

Urodził się w 21 lipca 1850 w Dusocinie, jako najmłodsze z trzynaściorga
dzieci Karola Riedigiera, właściciela
niewielkiego folwarku w Chełmnie, oraz
Elżbiety z Koenigów.
Nauki pobierał w gimnazjach w Chojnicach i Chełmnie, gdzie w 1869 roku zdał
maturę. Myślał o karierze wojskowej, ale
ostatecznie rozpoczął studia medyczne
na uniwersytecie w Gryfii. Od młodości
podkreślał swoją polskość – będąc już
na uniwersytecie, samowolnie zmienił
dotychczasową pisownię nazwiska Riedigier na Rydygier, za co w czasie studiów,
a potem w pracy był karany mandatami
przez władze pruskie.
Dyplom lekarski uzyskał w Gryfii
8 grudnia 1873 i rozpoczął pracę w klinice
chirurgicznej, doktoryzował się na podstawie pracy Experimentale Beitrage zur
Lehre von der Wirkung der Carbolsaure.
Po pewnym czasie przeniósł się do
Chełmna jako wolno praktykujący lekarz,
sporadycznie operował w miejscowym
szpitalu sióstr miłosierdzia, między
innymi operując pacjentki z przetoką
pęcherzowo-pochwową. Niezadowolony
ze współpracy ze szpitalami, prowadzonymi przez żeńskie zakony, planował
założenie własnego zakładu. W 1878 roku,
dzięki pomocy materialnej żony, założył
w Chełmnie prywatną klinikę chirurgiczną, okulistyczną i ginekologiczną. Był to
wzorowy oddział leczniczy – z 25 łóżkami, salami operacyjnymi, ambulatorium,
budynkiem dla prac doświadczalnych na
zwierzętach, parkiem dla rekonwalescen106
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Portret Ludwika Rydygiera, rys. Tomasz Wiatr,
42 x 59 cm, ołówek, papier

tów, nowoczesnym wyposażeniem (dużo
lepszym niż wtedy na UJ). Rocznie leczył
w nim do dwóch tysięcy osób z Pomorza
i Wielkopolski. Wzorując się na klinikach
uniwersyteckich, publikował w „Przeglądzie Lekarskim” sprawozdania z działalności lekarskiej i naukowej swojej kliniki.
W 1881 roku ubiegał się o katedrę
chirurgii UJ, ale mimo poparcia Rady
Wydziału Theodor Billroth przeforsował
kandydaturę swojego ucznia Jana Mikulicza-Radeckiego. Gdy ten jednak po
kilku latach zrezygnował z Krakowa na
rzecz Królewca, Rydygier bez przeszkód,
2 lipca 1887, został powołany na kierownika Katedry Chirurgii UJ jako profesor
zwyczajny. Szykany pruskie i donosy do
Wiednia spowodowały, że w 1887 roku

Rysunki zostały wykonane na podstawie archiwalnych zdjęć, pochodzących
ze zbiorów Katedry Historii Medycyny
UJ CM.

RPM

zrezygnował z obywatelstwa pruskiego, na krótko przyjął bawarskie,
potem zaś austriackie.
W Krakowie w latach 1887–
–1889 przeprowadził rozbudowę
kliniki chirurgicznej przy ul. Kopernika 40 (obecnie I Klinika Chirurgii
Ogólnej), czyniąc z niej nowoczesną
klinikę z trzema salami operacyjnymi,
siedmioma salami dla chorych, dużą
salą wykładową, laboratoriami i ogrodem dla rekonwalescentów.
W roku akademickim 1888/1889
Rydygier był dziekanem Wydziału
Lekarskiego. W 1897 roku, w związku
z uruchomieniem katedry chirurgii na
Uniwersytecie Lwowskim, powołano
go na stanowisko kierownika nowej
placówki jako profesora zwyczajnego.
Klinika była wybudowana na wzór
krakowski, miała jednak większe
rozmiary i liczniejszy personel.
Rydygier znany był jako świetny
operator, inicjator nowych metod,
utalentowany organizator. W 1880 roku
– jako drugi po Julesie Peanie, a na trzy
miesiące przed Billrothem – wykonał wycięcie odźwiernika żołądka zaatakowanego
przez nowotwór. Wiadomość o tym zaraz
opublikował w „Przeglądzie Lekarskim”.
Theodor Billroth uczynił to w czasopiśmie
niemieckim dopiero rok później, mimo to
operacja ta nosi do dziś nazwę Billrotha.
Ludwik Rydygier jako pierwszy w świecie
wyciął w 1881 roku żołądek z powodu
wrzodu, należał też do pierwszych chirurgów wycinających obumarłe części jelit
w przypadku uwięzłych przepuklin. Pierwszy w Polsce operował chorego z przetoką
kałową przy pourazowym pęknięciu jelita,
zainicjował własną metodę otwierania
jamy brzusznej przy zapaleniu wyrostka

robaczkowego, do niego należy również
pomysł sztucznego odbytu pośladkowego.
Stosował nowatorskie metody w chirurgii
plastycznej, odtwarzając ciągłość tkanek
przy przeszczepieniu płatów mięśniowych.
W kardiochirurgii zaproponował własną
metodę łatwego i szybkiego dojścia do serca
bez uszkodzenia opłucnej, utrzymującą się
z modyfikacjami do dziś.
W niektórych sprawach był konserwatystą – zdecydowanie sprzeciwiał się
dopuszczaniu kobiet do studiów medycznych, i to w czasach, gdy stawało się to

KAZIMIERZ TELESFOR
KOSTANECKI
(1863–1940)

Urodził się 25 grudnia 1863 w Myszakowie, rodzinnym majątku ziemskim
położonym w Królestwie Kongresowym.
Po ukończeniu szkoły średniej w Poznaniu rozpoczął studia w Berlinie na
Wydziale Filozoficznym, zajmując się
historią sztuki. Po roku przeniósł się na
Wydział Lekarski, który ukończył w Berlinie w 1890 roku. Doktorat z medycyny
i chirurgii uzyskał na podstawie pracy
z dziedziny anatomii porównawczej
o mięśniach trąbki słuchowej i podniebienia. W czasie studiów pracował
w Katedrze Anatomii pod kierunkiem
znanego prof. Heinrich Waldeyera. Po
doktoracie był asystentem prof. Rudolf
Heidenheina w katedrze fizjologii we
Wrocławiu, a następnie pracował w Katedrze Anatomii w Giessen.
Do kraju powrócił w 1892 roku i objął
Katedrę Anatomii Porównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym to stanowisku pracował do roku 1935. W tym
czasie pełnił także funkcję dziekana
Wydziału Lekarskiego (1897/1898), prodziekana (1906), a w latach 1913–1916
rektora UJ. W latach 1914–1918 był
wiceprezydentem Krakowa. Od 1929 do
1934 roku był także prezesem Polskiej
Akademii Umiejętności. W 1924 roku
otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ,
był też doktorem honoris causa uniwersytetów w Wilnie, Genewie i Padwie.
Za zasługi na polu nauki i na stanowisku prezesa Polskiej Akademii Umiejęt-

coraz powszechniejszą praktyką. Nie
tolerował kobiet chirurgów i nie zatrudniał
ich w swojej klinice. Niechętnie też odnosił się na zajęciach do studentek. W 1895
roku publikację W sprawie dopuszczenia
kobiet do studiów lekarskich („Przegląd
Lekarski”) zakończył hasłem: Precz więc
z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!
W czerwcu 1920 roku prof. Rydygier
przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle
25 czerwca 1920 we Lwowie, gdzie został
pochowany na cmentarzu Łyczakowskim
w kwaterze Orląt Lwowskich. Miał dwóch

synów: Antoniego – urodzonego w 1878
roku, i Józefa, urodzonego w 1882 roku.
Młodszy syn profesora ukończył studia
inżynierskie, podjął pracę na Pomorzu.
Starszy przygotowywany był przez ojca
na sukcesora. Studia medyczne ukończył
na Uniwersytecie Lwowskim i pod okiem
ojca zdobywał kolejne stopnie wtajemniczenia chirurgicznego. W wyniku następstw wojennych wyjechał w 1921 roku
wraz z rodziną do Brazylii, gdzie w roku
1922 otrzymał tytuł profesora i katedrę
chirurgii.

zane z organogenezą, żywo interesowała go także problematyka
cytologiczna, w szczególności
zaś ta dotycząca prawidłowych
i nieprawidłowych mechanizmów
podziału komórkowego. Nie dziwi zatem, że to za jego profesury
zorganizowano w Katedrze Anatomii dwie nowoczesne pracownie: neurologiczną i mechaniki
rozwoju. Kostanecki stworzył
znaczącą szkołę anatomiczną,
wówczas największą w Polsce.
Jego uczniami byli, między innymi, Adam Bochenek, Zygmunt
Szantroch, Stanisław Ciechanowski, Maksymilian Rose.
Dla upamiętnienia wieloletniej działalności Kostaneckiego
jako kierownika Katedry Anatomii w 1969 roku, w czasie
specjalnej sesji naukowej zorganizowanej przez ówczesnego
Portret Kazimierza Telesfora Kostaneckiego,
rys. Tomasz Wiatr, 42 x 59 cm, ołówek, papier
kierownika zakładu prof. Janinę
Sokołowską-Pituchową, odbyła
ności został odznaczony Wielką Wstęgą
się
podniosła
uroczystość odsłonięcia ku
Orderu Odrodzenia Polski. W 1936 został
jego
czci
tablicy
pamiątkowej, umieszmianowany profesorem honorowym UJ
czonej
w
holu
Katedry
Anatomii, w bui odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
dynku
przy
ul.
Kopernika.
Uroczystość
Aresztowany 6 listopada 1939 w ramach
miała
miejsce
w
100.
rocznicę
wybudoSonderaktion Krakau, zmarł w obozie
wania
budynku
Zakładu
Anatomii
przez
Sachsenhausen 11 stycznia 1940.
Ludwika
Teichmanna.
Tablicę
z
płaskoAnatomia, którą uprawiał Kostanecki,
daleka była od tej Teichmannowskiej – rzeźbą głowy Kostaneckiego ufundowali
była to anatomia przede wszystkim jego byli uczniowie. Odsłonięcia dokonał
porównawcza, oparta na badaniach mor- rektor Akademii Medycznej prof. Jan
fologicznych i funkcjonalnych, bliska Oszacki w obecności rektora Uniwersyfizjologii i histologii. Kostanecki przez tetu Jagiellońskiego prof. Mieczysława
wiele lat zajmował się zagadnieniami em- Klimaszewskiego.
briologii, w tym mechaniką rozwoju. Jako
jeden z pierwszych na świecie indukował
w warunkach laboratoryjnych sztuczną
partenogenezę. Dużo miejsca w jego
badaniach zajmowały zagadnienia zwią-

Tomasz Wiatr

rezydent Oddziału Klinicznego Urologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
www.tomaszwiatr.pl
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ETIUDA & ANIMA – WSZYSTKIE OBLICZA FILMU
M

iędzynarodowy Festiwal Filmowy
„Etiuda & Anima” odbył się w Krakowie w dniach 21–27 listopada już po raz
21. Choć z roku na rok impreza prężnie się
rozwija, pozostaje konsekwentna w swej
artystycznej bezkompromisowości.
Etiuda & Anima w 2014 roku otrzymała
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii międzynarodowe wydarzenie filmowe. Czy opłaca się promować
kino niezależne? Jak przy niezasobnym
budżecie promować alternatywną ofertę
kulturalną? Jakimi drogami edukować widza, który zanurzony jest w bogatej ofercie
kulturalnej? To tylko kilka pytań, na które
rokrocznie odpowiadają sobie organizatorzy
festiwalu. Głównymi filarami imprezy są
dwa międzynarodowe konkursy: Etiuda – na
najlepszy krótkometrażowy film studencki,
oraz Anima – na najlepszą animowaną
krótkometrażówkę, zarówno studencką,
jak i profesjonalną. Skąd wzięła się decyzja
o takim sprofilowaniu festiwalu? Etiuda &
Anima konsekwentnie penetruje filmowe
marginesy. O ile kino pełnometrażowe i art
house mają się w Polsce nieźle i są dobrze
reprezentowane na rozlicznych pokazach
i retrospektywach, o tyle zdecydowanie za
słabo docenia się u nas formy krótkie i eksperymentalne.
Filmy studenckie błędnie kojarzone bywają z pejoratywnym wydźwiękiem słowa
„szkolny”, a recepcja animacji, niestety,
zmonopolizowana została przez przekonanie
o jej infantylnej czy żartobliwej naturze. Od
ponad dwóch dekad Etiuda & Anima powoli,
choć konsekwentnie zmienia takie spojrzenie, przyznając najlepszym filmom nagrody
– Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury.
Konkurs Etiuda jest podróżą do krainy
różnorodnego kina. Kina, które nie boi
się poruszać kontrowersyjnych tematów,
nieustannie poszukuje nowych środków
wyrazu, eksperymentuje z narracją i stylem.
Kina młodego i odważnego, które proste
i krótkie historie zamienia w małe dzieła
sztuki filmowej. Seanse festiwalowych
krótkometrażówek studenckich to procesja
nieujarzmionego filmowego zapału, frenetycznej pasji tworzenia i chęci twórczej
ekspresji, której marszrutę wyznacza artystyczne nienasycenie. Po 21 latach organi-
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zatorzy imprezy zdążyli już zaobserwować
narodziny pokolenia filmowców. Adepci
reżyserii nagradzani u nas z powodzeniem
radzą już sobie na rynku profesjonalnym.
Do „dzieci” Etiudy należą, między innymi,
Marcin Wrona, György Pálfi, Janez Lapjne
oraz Milagros Mumentahler.
Konkurs Anima prezentuje krakowskiej
publiczności także najnowsze dokonania
uznanych mistrzów. – Formuła konkursu,
zestawiająca obok siebie filmy uznanych
realizatorów z produkcjami studenckimi młodych artystów animatorów, to świetna okazja
do porównań. Jakie są punkty styczne dzieł
Starych i Młodych? Które elementy z kanonu światowej animacji są przez młodych
realizatorów kontynuowane, a które odrzucane? Czy najnowsze dokonania Wielkich
i Uznanych wytrzymują zderzenie z energią
młodych twórców? Czy mistrzowie dalej nas
zachwycają i skutecznie unikają zastygnięcia
w pomnikowej pozie na swych spiżowych
postumentach? – zastanawia się Mateusz
Solorz, koordynator konkursu Anima.
Etiuda & Anima to cykl filmów i wydarzeń, których nie można zobaczyć gdzie
indziej. Autorskim projektem dyrektora artystycznego festiwalu Bogusława
Zmudzińskiego jest cykl „Autoportrety
twórców animacji”. To wyjątkowa okazja,
by bezpośrednio uczestniczyć w procesie

powstawania filmu i obserwować kolejne etapy aktu twórczego. Podczas tego
osobliwego spotkania twórcy wychodzą
z zacisza swojego atelier i odważają
się na artystyczny ekshibicjonizm. Publiczność nie tylko ogląda efekt pracy
animatora – ukończone dzieło filmowe,
lecz także staje się naocznym świadkiem jego powstawania. Poszczególne
stadia pracy widzowie obserwują także
na ekranie kinowym. Te niezwykłe
spotkania z publicznością stają się wydarzeniami z pogranicza tradycyjnego
seansu kinowego oraz performance’u
– są unikalne, spontaniczne, nierzadko
improwizowane. Obnażanie warsztatu
twórczego, mierzenie się z tworzywem
oraz narzędziami, w końcu przyznawanie
się do artystycznych potknięć i realizatorskich problemów to wyzwania, przed
którymi stają najwybitniejsi światowi
animatorzy. Oprócz „Autoportretów...”
Etiuda & Anima prezentuje stałe cykle
programowe: „Klasycy europejskiej
animacji”, „Środkowoeuropejskie found
footage”, oraz pełnometrażowe animacje,
warsztaty animowane i dokumentalne.
MFF „Etiuda & Anima” to kalejdoskop
wrażeń i tygiel filmowej rozmaitości, których nie gwarantuje seans nawet najlepszego
filmu pełnometrażowego. Jaka jest recepta
na sukces?
– Potrzeba dzielenia się fascynującymi
odkryciami ze zmarginalizowanych obszarów kina legła przed dwoma dekadami
u podstaw powstania festiwalu Etiuda & Anima. Ta bezinteresowna motywacja pozostaje
aktualna. E & A to jednak przede wszystkim
festiwal, na którym każdy powinien dokonywać prywatnych odkryć, szukać osobistych
satysfakcji, czerpać radość z kontaktu
z prawdziwymi artystami kina, którzy tworzą
swoje filmy, nie podlegając presji komercyjnego sukcesu – pisał Bogusław Zmudziński
w ubiegłym roku, w którym obchodzono
20- ecie festiwalu. Kino niezależne i nieodkryte zawsze będzie jednak obszarem, gdzie
rokrocznie wszystko zaczyna się od nowa
– mimo dwudziestoletniego stażu.

Barbara Szczekała

PR manager festiwalu Etiuda & Anima

ZNACZKI, POCZTÓWKI I EKSLIBRISY
Z AKCENTEM UNIWERSYTECKIM

Znaczek z sześcioznaczkowej serii wydanej w 1941
roku przez Pocztę Salwadoru z okazji 100. rocznicy
utworzenia uniwersytetu narodowego. Na znaczku
są portrety rektora Narciso Monterey oraz Antonio
Jose Canas oraz budynek uniwersytetu

Z

naczki, przesyłki pocztowe, wido- przez poczty różnych państw świata.
kówki poświęcone wybranym uniwer- Wiele z tych znaczków zawiera mosytetom z Polski i świata oraz ekslibrisy tywy uniwersyteckie, na przykład
z motywami nawiązującymi do Uniwer- widok wnętrz obiektów uniwersysytetu Jagiellońskiego można oglądać teckich, wizerunki założycieli. Nie
brakuje też znaczków
do 23 grudnia 2014
wydanych z okazji
na niecodziennej
jubileuszów, a także
wystawie zorganizokopert „firmowych”.
wanej w Bibliotece
Ciekawą grupę
Jagiellońskiej. Ekseksponatów stanowią
pozycja zatytułowana
widokówki i poczUniwersytety świata
tówki z różnych
w kolekcjonerstwie
państw, przedstazostała przygotowana
wiające bogate żyprzez Ogólnopolski
cie studentów, któ- Koperta, z obiegu pocztowego z 1924 roku, przesyłki poleconej z
Klub Filatelistyczny
re ukazane zostało naklejonymi dwoma znaczkami wydanymi przez Pocztę Belgii w 1915
„Cracoviana”, Bibliow żartobliwej formie roku z widokiem najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Lowanium
tekę Jagiellońską oraz
w postaci rysunków i foGalerię Ekslibrisu
wieku, które intrygują swą kolorystytografii. Pocztówki tego
w Krakowie. Do najką i kompozycją. Ciekawostką jest, że
rodzaju wydawane były już
ciekawszych eksponaukazane na nich motywy uniwersyteckie
Wasilij Leonienko z Ukrainy,
w ostatnich latach XIX wietów należą najstarsze
w efektowny sposób reklamują jednolinoryt barwny, 1995
ku. Uwagę zwiedzających,
przesyłki – z początku
cześnie miasta, w których poszczególne
XX wieku, pochodzące z obiegu pocz- z pewnością, przyciągną też pocztówki
uniwersytety się znajdują.
towego, z kopertami ofrankowanymi z pozdrowieniami z różnych miast, tak
Wyjątkowymi eksponatami prezentoznaczkami pocztowymi emitowanymi zwane „gruss”, wydawane w końcu XIX
wanymi na wystawie są ekslibrisy. Kilkadziesiąt z nich upamiętnia 650. rocznicę
utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jedne poświęcone zostały wydziałom
i jednostkom najstarszej polskiej uczelni, inne współczesnym pracownikom
naukowym i studentom. Do najstarszych
ekslibrisów pokazanych na wystawie należą prace Jana Bukowskiego, powstałe
na początku XX wieku, a do najbardziej
„uniwersyteckich” – ekslibrisy wykonane
przez pracownika naukowego UJ Krzysztofa Kmiecia, zmarłego w 2011 roku.
Wystawę w Bibliotece Jagiellońskiej
przygotował zespół pod kierunkiem
Małgorzaty Kusak i Mariusza Palucha.
Zaprezentowane eksponaty pochodzą ze
zbiorów prezesa Klubu „Cracoviana” dr.
inż. Jerzego Dudy oraz kierownika Galerii
Ekslibrisu Andrzeja Znamirowskiego.
Patronat medialny nad wystawą objął
Pocztówka wydana przez Postkarten-Specialfabrik Albert Rademacher, Breslau ok. 1900 roku z okazji
miesięcznik UJ „Alma Mater”.
350. rocznicy utworzenia uniwersytetu w Jenie. Tematem pocztówki jest humorystyczne przedstawienie
warunków mieszkaniowych studentów uniwersytetu wraz z proponowanym cennikiem usług
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GALICJA – MISTYCZNA KRAINA
G

Paweł Mazur

alicja zniknęła z mapy Europy w 1918
roku wraz z rozpadem monarchii
austro-węgierskiej, której była prowincją.
Ale wciąż istnieje w świadomości i pamięci zbiorowej dzisiejszych mieszkańców
tego regionu. To przestrzeń wyobrażona,
z którą czują więź emocjonalną i psychologiczną. Mit Galicji wciąż kształtuje ich
tożsamość.

zamkniętych w sztucznie utworzonych
granicach grup prowadziła do licznych
napięć. Najbiedniejsza i najbardziej zacofana prowincja monarchii za sprawą kolei
żelaznej i złóż ropy naftowej przeżyła
skok cywilizacyjny i stała się miejscem
narodzin wielu fortun.
Mit Galicji to jedna z najważniejszych z prezentowanych w Międzynarodowym Centrum Kultury ekspozycji.
Na wystawie znalazło się blisko 600
eksponatów – dzieł sztuki, archiwaliów
i artefaktów – dotąd nieeksponowanych
w kontekście badań nad Galicją i jej
dziedzictwem kulturowym. Wśród nich
są prace Jacka Malczewskiego, Maurycego Gottlieba czy Włodzimierza Tetmajera. Dzieła współczesnych polskich
artystów, Tadeusza Kantora i Mirosława
Bałki, wyeksponowane zostały obok prac
ich ukraińskich kolegów: Jurka Kocha
i Włodka Kostyrki. Ekspozycję dopełniają dokumenty historyczne, unikatowy
zestaw map archiwalnych i przedmioty
codziennego użytku.
Wystawa jest zwieńczeniem czteroletniego projektu badawczego poświęconego wielonarodowemu dziedzictwu
historycznemu obszaru Galicji, który
Międzynarodowe Centrum Kultury realizowało we współpracy z wiedeńskim
Instytut für den Donauraum und Mitteleu-

Włodko Kostyrko, Chusta galicyjska, 2009, olej na
płótnie, 80 × 60 cm, kolekcja Jurija Bojko

ropa. Zaangażowani w projekt eksperci
od tematyki galicyjskiej, historycy, pisarze oraz przedstawiciele instytucji kultury
trzech krajów: Austrii, Polski i Ukrainy,
prześledzili proces kształtowania się
mitu Galicji, jego współczesnej recepcji
i znaczenia, co stanowiło punkt wyjścia
do stworzenia scenariusza ekspozycji.
Wystawa powstała we współpracy z Wien
Museum, gdzie będzie prezentowana już
w marcu 2015 roku.

Ekspozycja w Międzynarodowym Centrum Kultury

Trwająca do 8 marca 2015 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie
wystawa, zatytułowana właśnie Mit Galicji, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak
powstał i jaki jest współczesny wymiar
tego mitu, dlaczego odwołuje się do niego
literatura, sztuka i film, a sama galicyjskość jest dziś atrakcyjną marką.
Ekspozycja konfrontuje mityczne
wyobrażenia z faktami historycznymi
i perspektywą uwikłanych w tę historię
narodów. Wystawa prezentuje Galicję
jako krainę paradoksów: z jednej strony –
to tam budziły się narodowe tożsamości
i kultury, z drugiej – odrębność etniczna
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Jurko Koch, Sen Europy, 1994, olej na płótnie, 97 × 155 cm, kolekcja Olgi Pogribnej-Koch

EG

28 TĘCZOWYCH KOLORÓW OLGI BOZNAŃSKIEJ
N

iecodzienną ekspozycję, poświęconą jednej z najbardziej oryginalnych i cenionych
w świecie polskich malarek –
Oldze Boznańskiej, można do 1 lutego
2015 oglądać w Gmachu Głównym
Muzeum Narodowego w Krakowie.
Przedsięwzięcie zainaugurowało,
przypadające w 2015 roku, obchody
150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci artystki.
Na wystawie zgromadzono 173
najlepsze jej prace, w tym słynną
Dziewczynkę z chryzantemami. Prezentowane obrazy zostały wypożyczone, między innymi, z Musée d’Orsay
w Paryżu, Lwowskiej Narodowej
Galerii Sztuki im. Borysa G. Woźnickiego oraz Ca’ Pesaro w Wenecji. To
właśnie dzięki tym dziełom pochodząca z Krakowa Olga Boznańska zdobyła uznanie i międzynarodową sławę.
Niektóre z nich, takie jak Dziewczynka
z białą chusteczką czy Bretonka, na
co dzień znajdują się w kolekcjach
prywatnych, dlatego też nigdy dotąd
nie były w Polsce pokazywane.
Warto dodać, że Muzeum Narodowe w Krakowie było pierwszą
polską instytucją, która kupiła obraz
Olgi Boznańskiej do narodowych
zbiorów. – Pierwszego zakupu obrazu młodej, trzydziestoletniej wówczas
Olgi Boznańskiej Muzeum Narodowe
w Krakowie dokonało w 1896 roku.
Był to portret Paula Nauena. Również naszej instytucji została przekazana po śmierci malarki cała jej
spuścizna przywieziona z paryskiej
pracowni – mówi dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie Zofia
Gołubiew.
Doskonałym pomysłem organizatorów wystawy było zaprezentowanie
twórczości Boznańskiej w kontekście
dzieł europejskich malarzy, którzy ją
fascynowali i inspirowali: Diego Velázqueza, Édouarda Maneta, Henriego Fantin-Latoura czy Jamesa McNeill Whistlera.
Portrety artystki pokazane zostały także
obok dzieł polskich twórców – Jacka Malczewskiego, Edwarda Trojanowskiego,

Olga Boznańska, Dziewczynka z chryzantemami, 1894; własność Muzeum Narodowego w Krakowie

Anny Bilińskiej, Meli Muter, Eugeniusza
Zaka czy Józefa Pankiewicza.
– Tą wystawą zaprzeczamy stereotypom, które przez lata narosły wokół sztuki,
a przede wszystkim postaci Olgi Boznańskiej. Odczarowujemy także opinie, że jej
dzieła są szare i mgliste – podkreśla Zofia
Gołubiew. – Dzięki bezinwazyjnym badaniom dowiedzieliśmy się, że artystka używała do malowania obrazów 28 tęczowych

kolorów – dodaje wicedyrektor Muzeum
Narodowego ds. konserwacji Janusz Czop.
Wystawę otwarto 24 października
2014 w obecności małżonki prezydenta
RP Anny Komorowskiej oraz minister
kultury i dziedzictwa narodowego prof.
Małgorzaty Omilanowskiej. W wydarzeniu
uczestniczyło około 1000 osób.

Rita Pagacz-Moczarska
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SCHOLARIS

WETERYNARIA W KRAKOWIE
U

Uczestników uroczystości w auli Collegium Maius powitał prorektor UJ prof. Andrzej Mania

Paweł Adami założył Katedrę Weterynarii. Wykłady prowadził jeszcze po łacinie,
zaś adiunkt dr Adam Rudnicki prowadził
ćwiczenia w języku polskim. Katedra przetrwała, z przerwami, w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego aż do 1936 roku.
Jej ostatnim kierownikiem był prof. Julian
Ignacy Nowak, lekarz medycyny i wetery-

Podczas tegorocznej inauguracji studiów weterynaryjnych
alma mater nr 169–170
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immatrykulowanych zostało 65 studentów

narii, mikrobiolog – przypomniał prorektor
UJ Andrzej Mania, witając uczestników
inauguracji studiów weterynaryjnych, która odbyła się 3 października 2014 w auli
Collegium Maius. – Plany utworzenia
szkoły weterynaryjnej w Krakowie pojawiały się wielokrotnie. Bodaj jako pierwszy
w 1855 roku projekt powołania w Krako-

Fot. Anna Wojnar

niwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej, będące wspólną inicjatywą
Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, działa od 2012
roku. Już po raz trzeci 65 studentów rozpoczęło edukację na
międzywydziałowym kierunku
weterynaria – jedynym takim
w Krakowie. Studia stacjonarne
jednolite magisterskie trwają
jedenaście semestrów, a po
ich zakończeniu absolwenci
otrzymują dyplom (obu uczelni) lekarza weterynarii i prawo
wykonywania zawodu. Dzięki
temu mogą znaleźć zatrudnienie w lecznicach i klinikach,
laboratoriach diagnostycznych
i instytutach badawczych lub
też rozpocząć prywatną praktykę. Wielu absolwentów znajduje też zatrudnienie w Inspekcji
Weterynaryjnej, gdzie zajmują się nadzorem
nad produkcją i przetwórstwem żywności
pochodzenia zwierzęcego, kontrolą produkcji i dystrybucji pasz oraz ochroną zdrowia
zwierząt poprzez profilaktykę i zwalczanie
chorób zakaźnych.
– Weterynaria jest obecna na naszej
Uczelni od 200 lat. W 1803 roku prof.

Anna Wojnar

wie szkoły weterynaryjnej przedłożył prof.
Wawrzyniec Domański, który w roku 1841
objął katedrę weterynarii wydzieloną na
Wydziale Lekarskim UJ. Również inny wybitny uczony, prof. Fryderyk Skobel, rektor
UJ, wykładowca w studium rolniczym,
zalążku późniejszego Wydziału Rolniczego
naszej Uczelni, przedstawił Wydziałowi
Lekarskiemu w 1862 roku podobny projekt. Nie sposób wymienić wszystkich
profesorów krakowskich uczelni, którzy
w XIX i XX wieku dążyli do utworzenia samodzielnej weterynarii, mając na uwadze
zdrowie zwierząt, ludzi i bezpieczeństwo
żywności. Idea odżyła w 2010 roku, kiedy
to na mocy porozumienia zawartego pomiędzy UJ i UR powołano Uniwersyteckie
Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Kolejnym etapem było utworzenie w 2011
roku Ośrodka Studiów Weterynaryjnych,
w którym w roku akademickim 2012/2013
uruchomiono studia weterynaryjne. Pierwsza inauguracja miała miejsce w auli Collegium Maius. Po trzech latach współpracy
obu uczelni nastąpiła stabilizacja działalności Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR. Rekrutacja
na studia weterynaryjne jest prowadzona
przez Uniwersytet Jagielloński, natomiast
obsługę administracyjną studiów prowadzi
Uniwersytet Rolniczy. Wykładowcami są
zarówno specjaliści z naszej Uczelni, jak
i z Uniwersytetu Rolniczego. Baza naukowo-dydaktyczna studiów została stworzona
głównie na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt UR. Uniwersytet Rolniczy nieustannie dostosowuje bazę dydaktyczną
do potrzeb weterynarii. Stworzono, między
innymi, nowoczesną salę ćwiczeniową do
anatomii zwierząt wraz z salą wykładową.
Sukcesywnie realizowane są również następne inwestycje zlokalizowane w Przegorzałach i w Rząsce. 2 października 2014
nastąpiło oficjalne otwarcie na Bielanach
kompleksu budynków Ośrodka Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej UJ–UR
(wyodrębnionej organizacyjnie jednostki
w strukturze jednostki międzyuczelnianej
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej), z udziałem ministra
pracy i polityki społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza, przedstawicieli
władz centralnych i wojewódzkich oraz
licznych ośrodków naukowych. Ośrodek
dysponuje infrastrukturą do prowadzenia
zaawansowanych badań – monitorowania zdrowia zwierząt, zaawansowanych
operacji chirurgicznych (sala hybrydowa),
pooperacyjnych obserwacji zdrowia zwie-

To już trzeci rok działalności Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

rząt, prowadzenia i śledzenia wyników
doświadczeń. Posiada również specjalistyczne pomieszczenia o podwyższonej
sterylności przeznaczone do prowadzenia
badań z zakresu transplantologii i implantacji, a także leczenia eksperymentalnego,
w tym z wykorzystania biostruktur i komórek macierzystych.
Gości zebranych w auli Collegium
Maius powitał również prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UR prof. Sylwester Tabor. – Korzystamy z najlepszego
dorobku Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Rolniczego, po to, abyście
mogli być najlepszymi lekarzami weterynarii w kraju. Specjalistami wyposażonymi
w wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje,
dzięki którym będziecie mogli podbijać
Polskę, Europę i świat. Chcemy być dumni
z waszych osiągnięć – powiedział, zwracając się do studentów z życzeniami sukcesów w nauce prof. Tabor. Natomiast prof.
Janusz Marcinkiewicz, wicedyrektor ds.
naukowych Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR i kierownik Katedry i Zakładu Immunologii UJ
CM, stwierdził, że studia uniwersyteckie
to nie tylko proces dydaktyczny i uzyskanie prawa wykonywania zawodu, ale też
możliwość pracy naukowej. – Wybraliście
piękny zawód, który wymaga zdobycia
praktycznej wiedzy. Początkowo w studenckich kołach naukowych, a później na
studiach doktoranckich lub jako pracownicy naukowo-dydaktyczni naszych uczelni.

Spodziewamy się w przyszłości współpracy
z zagranicznymi ośrodkami weterynaryjnymi w zakresie wymiany studentów i badań
naukowych. Warto również wykorzystać
potencjał naukowy Collegium Medicum
UJ i prowadzić wspólne badania z lekarzami chorób zakaźnych, immunologami,
mikrobiologami i lekarzami weterynarii,
badania obejmujące problematykę zdrowia
i ludzi, i zwierząt, jak, na przykład, profilaktyka i leczenie chorób odzwierzęcych.
Na uczelniach amerykańskich pozycja
sandwich student, czyli studenta prowadzącego w trakcie studiów badania naukowe, jest od lat praktykowana. A jakie cele
sobie stawiać? Po prostu – wielkie. Dlaczego nie marzyć o Nagrodzie Nobla? –
dodał prof. Marcinkiewicz.
Uroczystej immatrykulacji studentów
dokonali kierownik Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej prof. Józef Bieniek oraz prorektor UJ prof. Andrzej Mania. W imieniu studentów wystąpiła Karolina Mizera, starościna III roku kierunku
weterynaria. Wykład inauguracyjny Świat
ludzi i zwierząt. Rewolucyjne przemiany
w odwiecznej relacji wygłosił ksiądz
dr Lucjan Bielas, adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Warto dodać,
że pracę doktorską ksiądz Bielas pisał pod
kierunkiem prof. UJ Józefa Wolskiego.

Anna Wojnar
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ORIENTALISTYKA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Z

Zakład Iranistyki
Oficjalnie Zakład powstał w roku
1972, gdy Katedra Filologii Orientalnej
przekształciła się w Instytut, lecz odrębna
ścieżka iranistyczna w programie studiów
orientalistycznych istniała już od początku
lat 50. XX wieku, kiedy prof. Franciszek
Machalski rozpoczął zajęcia z języka i literatury perskiej. Od tego czasu program
studiów iranistycznych stale zmienia
się i udoskonala, a pracownicy Zakładu
poszerzają tradycyjne pola badawcze
filologii (językoznawstwo i literatura)
o zagadnienia kulturowe i społeczne.
Prowadzone są tu badania nad językami,
literaturą klasyczną i współczesną oraz
kulturą Iranu, Afganistanu, Tadżykistanu
i Kurdystanu. Krakowska iranistyka, jako
jedyny w Polsce ośrodek, prowadzi też
badania nad językami i tekstami staroi średnioirańskimi. Przy Zakładzie działa
Pracownia Badań Kurdyjskich, realizująca
własne projekty we współpracy z uczelniami kurdyjskimi z Iraku i Turcji.
Program dydaktyczny studiów iranistycznych, oprócz intensywnej praktycznej
nauki języka perskiego i jego gramatyki
opisowej, historii języków irańskich, hi-
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a pięć lat Instytut Orientalistyki Wydziału Filologicznego będzie obchodził
100. rocznicę założenia Katedry Filologii
Orientalnej przez prof. Tadeusza Kowalskiego. Języków orientalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim nauczano jednak
już dużo wcześniej. To ze środowiska
uniwersyteckiego wywodzą się tak sławni
profesorowie jak właśnie Tadeusz Kowalski czy Tadeusz Lewicki, Józef Bielawski,
Tadeusz Pobożniak, Zygmunt Abrahamowicz, Władysław Dulęba, Maria Kowalska,
Helena Willman-Grabowska, Roman Stopa
i wielu innych.
Obecnie w Instytucie funkcjonuje pięć jednostek – zakładów i katedr,
zorganizowanych wokół nauczania języków
z poszczególnych grup językowych.
Dyrektor Instytutu Yunusa Emre prof. Hayati Dezeli oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas
spotkania w Sali Senackiej Collegium Novum, 9 października 2014

storii literatury – starożytnej, klasycznej
i współczesnej, obejmuje także historię
Iranu, jego geografię, religie, tradycje
kulturowe, zagadnienia współczesne,
a także kulturę Afganistanu i kulturę
Kurdów. Drugi język irański oferowany
przez Zakład to kurdyjski lub paszto,
ewentualnie tadżycki. Ćwiczenia przekładowe są prowadzone zarówno na poziomie
licencjackim, jak magisterskim. W czasie
studiów studenci mają możliwość wyjazdu
do Iranu na intensywny kurs językowy lub
na stypendium.
Katedra Arabistyki
Katedra Arabistyki prowadzi studia
nad historią, kulturą, a przede wszystkim
językoznawstwem i literaturą świata arabskiego. W programie studiów największą
uwagę poświęca się nauce arabskiego
języka literackiego. Studenci zapoznają
się z klasyczną i współczesną literaturą
arabską. Poznają historię krajów arabskich, z ich zróżnicowaniem kulturowym
i religijnym. Zdobywają wiedzę w dziedzinie gramatyki arabskiej z uwzględnieniem

podobieństw i różnic na płaszczyźnie
fonologicznej, morfologicznej i składniowej języków arabskiego i polskiego. Mają
także możliwość poznania dialektów syro-palestyńskiego i libańskiego. W ramach
umów międzynarodowych Katedra oferuje
też stypendia i staże w krajach Bliskiego
Wschodu oraz na uczelniach europejskich.
Pracownicy Katedry Arabistyki prowadzą badania naukowe dotyczące literatury adabowej, współczesnej literatury arabskich krajów Zatoki Arabskiej,
współczesnej poezji arabskiej, frazeologii
języka arabskiego, metodyki nauczania,
dialektów libijskiego i syro-palestyńskiego oraz ich interferencji ze współczesnym
językiem literackim.
Zakład Języków i Kultur
Indii i Azji Południowej
Zakład Języków i Kultur Indii i Azji
Południowej utrzymuje nader żywe
i intensywne kontakty ze środowiskiem
międzynarodowym: w ostatnich kilku
latach w Zakładzie gościło z wykładami
i warsztatami ponad 40 wybitnych gości

Anna Wojnar

z zagranicy, co bardzo urozmaiciło ofertę dydaktyczną.
W maju 2011 roku rząd indyjski ufundował przy Zakładzie
katedrę języka tamilskiego,
trwają starania o Chair of Modern Indian Studies. W ramach
programu CEENIS (The Eastern
European Network of Indian
Studies) Zakład współpracuje
z uniwersytetami w Warszawie,
Wilnie, Budapeszcie, Sofii, Pradze, Zagrzebiu, Tartu, Rydze,
Poznaniu. W ramach ECAF
Consortium z siedzibą w Paryżu Zakład utrzymuje kontakty
z najważniejszymi europejskimi
i wieloma azjatyckimi ośrodkami
studiów nad Azją, a pracownicy
i doktoranci korzystają ze stacji
badawczych w Indiach, pro- Wizyta przedstawicieli saudyjskiego MSZ, 30 października 2014
wadząc samodzielne badania
terenowe.
nio uzyskało wysoką punktację (6,18) na
Zakład organizuje cyklicznie między- międzynarodowej liście Copernicus.
narodowe seminaria i konferencje, a pracownicy uczestniczą w międzynarodowych
Katedra Turkologii
projektach badawczych. Od dwóch lat
Historia zarówno badań, jak i studiów
organizujemy też cykliczne seminarium w zakresie turkologii sięga początków XX
„Wiosna indologiczna”, a w 2015 roku wieku, kiedy w 1919 roku prof. Tadeusz
konferencję w ramach współpracy ośrod- Kowalski otworzył na Uniwersytecie Jaków: Mediolan, Praga, Kraków, Warszawa. giellońskim pierwsze w niepodległej Polsce
Samodzielni pracownicy naukowi pro- studia orientalistyczne.
wadzą swoje badania w ramach regularnie
Badania prowadzone przez zatrudniouzyskiwanych grantów KBN, MNiSW, nych w Katedrze Turkologii pracowników
obecnie NCN. Wszyscy samodzielni naukowo-dydaktycznych obejmują języpracownicy realizują swoje granty NCN, koznawstwo tureckie (diachroniczne i syna granty NCN uzyskało też troje doktoran- chroniczne), językoznawstwo porównawtów. Zakład wydaje wysoko punktowane cze, współczesną i dawną literaturę turecką,
(jedno z nielicznych wydziałowych na historię Turcji, kulturę ludów tureckich.
liście ministerialnej), posiadające międzyNa studiach turkologicznych nauczanarodowy komitet redakcyjny czasopismo ne są zarówno przedmioty kierunkowe,
„Cracow Indological Studies”, które ostat- ściśle związane z tematyką turkologiczną,

jak i przedmioty z zakresu kształcenia
ogólnego. Studia prowadzone są w trybie
stacjonarnym dwustopniowym. Kształcenie w zakresie studiów turkologicznych
charakteryzuje duża efektywność, odzwierciedlona bardzo wysokim wskaźnikiem
zatrudnienia absolwentów tej specjalności,
głównie w dużych korporacjach i firmach
międzynarodowych zatrudniających specjalistów ze znajomością języka tureckiego.
Katedra Turkologii współpracuje
z wieloma zagranicznymi ośrodkami
naukowymi (Turcja, Niemcy, Węgry,
Litwa, Szwecja, Cypr) oraz krajowymi
(Warszawa, Poznań).
Zakład Japonistyki i Sinologii
Japonistyka jest jedną z młodszych
specjalności filologicznych w profilu In-

WIZYTA DELEGACJI TURECKIEJ
9 października 2014 rektor UJ prof. Wojciech Nowak przyjął delegację profesorów reprezentujących Instytut Yunusa
Emre oraz Uniwersytet Fatih Sultan Mehmet w Stambule. Wizyta delegacji tureckiej miała na celu omówienie szczegółów
i zasad współpracy pomiędzy Katedrą Turkologii UJ a Instytutem Yunusa Emre. Efektem spotkania było podpisanie umowy
pomiędzy tymi jednostkami. Dokument sygnowali dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Elżbieta Górska, profesor UJ,
oraz dyrektor Instytutu Yunusa Emre prof. Hayati Develi. Dopełnieniem wizyty delegacji tureckiej było otwarcie w Bibliotece Jagiellońskiej wystawy 600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414–2014, zorganizowanej przy udziale Archiwum
Głównego Akt Dawnych, Instytutu Yunusa Emre w Warszawie, Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie i Katedry
Turkologii UJ. Ekspozycję uroczyście zainaugurowali dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk oraz prof. Ewa Siemieniec-Gołaś.
Red.
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stytutu Orientalistyki – istnieje na UJ od
roku 1987. Od chwili powstania cieszy się
wielkim powodzeniem wśród kolejnych
roczników kandydatów na studia na obu
poziomach, licencjackim i magisterskim.
W gronie kilkunastu pracowników naukowych Zakładu Japonistyki i Sinologii
znajdują się obecnie specjaliści z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa
japońskiego, historii oraz riukiuanistyki –
rzadziej uprawianej w Europie dziedziny
badań nad językowym obszarem Okinawy

i jej kulturą. Zajęcia prowadzą również
doświadczeni wykładowcy japońscy i profesorowie gościnni z Japonii. Częstymi
wykładowcami bywają też ambasadorowie
Japonii w Polsce, zapoznający słuchaczy
z najnowszymi wydarzeniami na Archipelagu. Dzięki intensywnie prowadzonemu
nauczaniu języka absolwenci japonistyki
zwykle osiągają poziom biegłości języka
japońskiego C1 (z uwzględnieniem znajomości sinojapońskiego pisma ideograficznego – ponad dwa tysiące ideogra-

2 października w auli Collegium Novum UJ zainaugurowano
nowy rok akademicki w Instytucie Orientalistyki Wydziału Filologicznego UJ.
Uroczystość otworzyła prof. Barbara Michalak-Pikulska,
następnie odbyło się spotkanie w gabinecie rektora UJ
z udziałem gości z Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen w New Taipei City na Tajwanie

116

alma mater nr 169–170

Barbara Michalak-Pikulska

dyrektor Instytutu Orientalistyki

Fot. Anna Wojnar

Anna Wojnar

28 listopada 2014 na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła Akie Abe, żona premiera Japonii Shinzo Abe

mów kanji). Zakład jest inicjatorem serii
wydawniczej „Literatura, język i kultura
Japonii”, wydawanej przez Wydawnictwo
UJ, w ramach której ukazują się monografie naukowe członków zespołu oraz
młodych japonistów polskich z innych
ośrodków akademickich. Studenci japonistyki UJ rokrocznie są kwalifikowani na
studia w Japonii w konkursowym postępowaniu w ramach programu japońskiego
ministerstwa edukacji dla najlepszych studentów japonistyki z całego świata. Zakład
prowadzi ożywioną współpracę z innymi
ośrodkami japonistycznymi w Europie
i z uczelniami japońskimi. Dzięki wsparciu
Fundacji Japońskiej i innych darczyńców
japońskich biblioteka Zakładu i dydaktyczne środki nauczania języka, literatury
i kultury są wciąż wzbogacane o nowe
publikacje i programy.
Najmłodszym kierunkiem badawczym
i dydaktycznym, otwartym w roku akademickim 2014/2015, jest sinologia jako
regularny kierunek studiów na poziomie
licencjackim (więcej informacji dotyczących tego kierunku studiów ukaże się
w kolejnym wydaniu „Alma Mater”).

PSYCHOONKOLOGIA NA UJ
P

sychoonkologia w praktyce klinicznej
– to nazwa nowego kierunku studiów,
uruchomionego w roku akademickim
2014/2015 w Medycznym Centrum
Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia adresowane
są przede wszystkim do lekarzy, ale także
do psychologów, socjologów, fizjoterapeutów, pedagogów i dietetyków. Ich
celem jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej – teoretycznej i praktycznej –
wiedzy z zakresu onkologii i psychologii
niezbędnej w pracy psychoonkologa. Zapewniają też praktyczne przygotowanie
do pracy w zespołach opieki paliatywnej
i hospicyjnej. Zajęcia obejmują tematykę
biopsychospołecznych aspektów choroby
onkologicznej osób w wieku rozwojowym
i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, a także opieki paliatywnej,
leczenia bólu, pomocy chorym w okresie
terminalnym oraz rodzinie w sytuacji

śmierci pacjenta. Szczególny nacisk został
położony na kształcenie praktycznych
umiejętności, przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej, w tym
zrozumienia procesu adaptacji pacjenta
onkologicznego i jego rodziny do procesu leczenia i radzenia sobie ze stresem,
a także planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Dla uczestników studiów
certyfikowani psychoonkolodzy prowadzą
tak zwane warsztaty superwizyjne (forma
uczenia się w praktyce), podczas których
rozwijane są umiejętności budowania
terapeutycznego kontaktu z pacjentem
i jego rodziną. Praktyki odbywają się
w warunkach klinicznych, gdzie studenci
osobiście nawiązują kontakt z osobą chorą
onkologicznie i jej rodziną, doskonaląc
tym samym zawodowe umiejętności
diagnostyczno-interwencyjne. Wśród
wykładowców studiów podyplomowych
z psychoonkologii w praktyce klinicznej
znalazło się wielu znakomitych lekarzy

i naukowców, między innymi prof. Walentyna Balwierz, prof. Dominika Dudek, prof. Józef Gierowski, prof. Beata
Tobiasz-Adamczyk, prof. Małgorzata
Schlegel-Zawadzka, prof. Krystyna de
Walden-Gałuszko, dr hab. Barbara Józefik, dr hab. Krzysztof Krzemieniecki,
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, dr
hab. ksiądz Norbert Pikuła oraz dr hab.
Marzena Samardakiewicz.
Studia trwają dwa semestry (w sumie
200 godzin dydaktycznych). Są realizowane
we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii „Unicorn”. Po spełnieniu
warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne absolwenci
mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu
psychoonkologa. Wyczerpujących informacji na temat studiów udziela Medyczne
Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.
Na podstawie informacji zawartych na stronie
www.mckp.uj.edu.pl opracowała Anna Wojnar

KONTYNUACJA WYKŁADÓW JAGIELLOŃSKICH
W ramach projektu „Polski parlamentaryzm i tradycje demokratyczne”, zrealizowanego przez Ośrodek Myśli Politycznej przy wsparciu
Polskiego Ośrodka Naukowego UJ w Londynie, w 2014 roku odbył
się cykl Wykładów Jagiellońskich. Wykłady zorganizowano wspólnie z Ogniskiem Polskim, polską ambasadą w Londynie, City University London oraz St. Catharine’s College Cambridge. Projekt był
współfinansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Celem projektu była popularyzacja wiedzy na temat historii Polski
oraz zwiększenie wiedzy Brytyjczyków na temat znaczenia naszego
kraju w procesie demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej.
25. rocznica obrad Okrągłego Stołu i rozpoczęcia odbudowy demokratycznego państwa polskiego była doskonałą okazją do przypomnienia polskiego wkładu w wydarzenia przełomu lat 1989 i 1990.
Dyskusja panelowa Poland and Ukraine: Passages to Democracy
Stabilność polskiej demokracji zakorzeniona jest nie tylko w doświadczeniach ostatniego ćwierćwiecza, ale w dużym stopniu wynika z polskich tradycji demokratycznych i parlamentarnych
sięgających XV wieku. Polska ciągle jednak jest umieszczana w grupie „nowych demokracji”, które swoje demokratyczne listy
uwierzytelniające muszą prezentować o wiele częściej niż kraje takie jak Portugalia czy Hiszpania. Nie może to dziwić, jeżeli
weźmie się pod uwagę, że w podręcznikach zarówno dla szkół średnich, jak i akademickich Polska pojawia się właściwie
wyłącznie w kontekście drugiej wojny światowej i komunizmu. Kluczem do zmiany takiego wizerunku jest popularyzacja wiedzy na temat polskich tradycji demokratycznych i parlamentarnych, która pozwoli zrozumieć korzenie polskich dążeń wolnościowych lat 80. XX wieku i udanej stabilizacji demokracji w ostatnim ćwierćwieczu.
W ramach projektu odbyły się cztery wydarzenia: Polish Freedom and Democratic Traditions in Anglo-Saxon Perspective – wykład prof. Marka Jana Chodakiewicza, Polish Perspectives on Freedom of Movement – wykład prof. Anne White, Democratic
Transitions Yesterday and Today in Eastern Europe: Nation, Parties and Civil Society – dyskusja panelowa, z udziałem prof.
Aleksa Szczerbiaka, George’a Gomori i dr. Toma Daviesa, Poland and Ukraine: Passages to Democracy – dyskusja panelowa,
w której udział wzięli dr Harald Wydra i dr Rory Finnin.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.democracy.pl
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APLIKACYJNOŚĆ BADAŃ GEOGRAFICZNYCH
P

rezentacja praktycznego aspektu badań
młodych geografów była głównym
celem trzeciej edycji Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Młodych Badaczy. Przedsięwzięcie, zorganizowane
przez Społeczność Doktorantów Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
oraz Koło Geografów UJ im. Ludomira
Sawickiego, odbyło się 16–18 października 2014 w siedzibie Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ. Patronat
honorowy objęli rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału BiNoZ
dr hab. Małgorzata Kruczek, prodziekan
Wydziału BiNoZ dr hab. Anna Pecio oraz
prodziekan Wydziału BiNoZ prof. Bolesław Domański.
Tematyka tegorocznej konferencji
poświęcona była aplikacyjności badań
geograficznych. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia dał możliwość spotkania się młodych naukowców zajmujących
się różnymi dziedzinami – geoekologią,
meteorologią i klimatologią, hydrologią,
geomorfologią, ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, rozwojem regionalnym, geografią turyzmu, geografią miast,
ludności i rolnictwa czy geoinformatyką.
W ramach konferencji odbyły się trzy
sesje plenarne oraz cztery sesje panelowe

z geografii fizycznej
i geografii społeczno-ekonomicznej.
Młodzi naukowcy prezentowali swoje
wyniki badań również w trakcie sesji
posterowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników
przedsięwzięcia, jak i pracowników naukowych Wydziału BiNoZ.
Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana. W sesjach z geografii fizycznej
wygłoszono referaty, między innymi, na
temat wykorzystania badań słoi drzew
w określaniu czasowej aktywności osuwisk
i spływów gruzowych w Górach Kantabryjskich. Poruszane były także zagadnienia
dotyczące wpływu człowieka na zmiany
osadów Wisły, wpływu wezbrań na zmiany
koryt rzecznych czy określania skuteczności zabezpieczeń osuwisk. W tematyce
geografii fizycznej wygłoszono referaty na
temat zarastania polan reglowych w Karpatach, wpływu czynników naturalnych
i antropogenicznych na przekształcenia
geoekosystemów jeziornych w Polsce. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się
referaty dotyczące oceny i zapobiegania zagrożeniom powodziowym i osuwiskowym.
Odrębne sesje panelowe poświęcone
były geografii społeczno-ekonomicznej.

Wygłoszono w nich referaty odnoszące się,
między innymi, do lokalizacji i cyklu życia organizacji klastrowych, monitoringu
ruchu turystycznego w Tatrach, degradacji
krajobrazu i przestrzeni publicznej obszarów cennych przyrodniczo przez reklamy
zewnętrzne, zagospodarowania obszarów
powojskowych na terenie zachodniej
Polski oraz wykorzystania metod matematycznych w planowaniu przestrzennym.
Drugi dzień konferencji przeznaczony był na wycieczkę terenową po
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy
przyrodniczej i kulturowej uczestników
o tym regionie. W programie wycieczki
znalazło się, między innymi, zwiedzanie
Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie
towarzyskie.
W Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Badaczy co roku uczestniczy kilkudziesięciu młodych naukowców z całej
Polski. Konferencja stwarza wyjątkową
możliwość wymiany wiedzy oraz dyskusji
własnych wyników badań. Poprzednie
edycje konferencji poświęcone były
współczesnym problemom i kierunkom
badawczym w geografii (I edycja w 2012
roku) oraz współczesnym metodom badań
przestrzeni geograficznej (II edycja, 2013
rok). Referaty konferencyjne są corocznie
publikowane w recenzowanej monografii
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, wydawanej przez Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Do tej pory ukazały się dwa tomy. Dostępne są one na stronie Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ (www.geo.
uj.edu.pl). Wydanie III tomu, obejmującego zagadnienia tegorocznej konferencji,
planowane jest na czerwiec 2015 roku.
Czwarta edycja konferencji odbędzie się
w październiku 2015 roku.

Justyna Liro
Maciej Liro
Paweł Krąż

członkowie komitetu organizacyjnego, doktoranci
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
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SPORT W COLLEGIUM MEDICUM
W

roku akademickim 2014/2015
studenci UJ CM po raz kolejny
rozpoczęli rywalizację o miano najbardziej usportowionej uczelni medycznej
w Polsce. Kolejna edycja rozgrywek
w 11 różnych dyscyplinach będzie wymagała dużo wysiłku zarówno od studentów,
jak i ich trenerów. Sukces sportowy smakuje jednak wyjątkowo i warto o niego walczyć. Dotychczasowe osiągnięcia zostały
zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystego spotkania studentów sportowców
z prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem
Laidlerem i pełnomocnikiem rektora UJ ds.
kształcenia i współpracy międzynarodowej
w Collegium Medicum prof. Beatą Tobiasz-Adamczyk, które odbyło się w 10 czerwca
2014 w Collegium Nowodworskiego.
Warto więc podsumować najważniejsze
wydarzenia sportowe w roku akademickim
2013/2014:
• w dniach 3–6 marca, podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Narciarstwie
Alpejskim rozgrywanych na stoku Harenda
w Zakopanem nasze zawodniczki zdobyły
drużynowo srebrny medal oraz trzy me-

Zwycięska drużyna futsalu wraz z trenerem Czesławem Klimem

niezwykle wyrównany, większość meczów
kończyła się różnicą jednej bramki, a do
rozstrzygnięcia finału potrzeba było aż
siedmiu serii rzutów karnych. Organizatorzy docenili także kapitana naszej drużyny
Jakuba Sieprawskiego, przyznając mu na-

Sekcje pływackie żeńska i męska na MP we Wrocławiu i szczęśliwa Małgorzata Osmola!

dale w klasyfikacji indywidualnej według
typów uczelni medycznych. Skład drużyny:
Ewa Hajdrowska (V WL ), Barbara Kącka
(I WL), Katarzyna Solecka (I WL), Maja
Trybała (I WL), Aleksandra Tuleja (V WL),
Monika Zwijacz (kierownik sekcji, WNoZ).
Opiekunem sekcji narciarskiej jest mgr
Przemysław Bartyzel;
• 6–9 marca w Łodzi nasi studenci
zdobyli złoty medal w futsalu. Turniej był

grodę dla najlepszego zawodnika turnieju.
Reprezentacja sekcji futsalu wystąpiła
w składzie: Michał Starmach (lekarz stażysta), Grzegorz Ginter (pracownik Katedry
Fizjologii), Dawid Białek (I WNoZ), Michał Wdowik (I WNoZ), Łukasz Filipski
(VI WL), Magnus Kartevold (IV WLSMO),
Piotr Szolc (VI WL), Piotr Czyrka (III
WNoZ), Maciej Bębas (I WNoZ), Maciej
Filipowski (II WF), Jakub Popiel (IV WL

L-D), Jakub Sieprawski (I WNoZ). Drużyna trenowała pod opieką mgr. Czesława
Klima;
• kolejny sukces to brązowy medal
mężczyzn we wspinaczce skałkowej,
zdobyty we Wrocławiu przez studentów:
Tomasza Bukowskiego, Remigiusza
Jaśkiewicza, Piotra Małczaka, Macieja
Mikiewicza, Tomasza Plebańskiego oraz
brązowy medal kobiet w ergometrze wioślarskim wywalczony w Szczecinie. Skład
drużyny: Signe Bjørnsgaard (SMO), Mari
Husom Vonen (SMO), Anna Bazan (WL),
Magdalena Pieprzyca (WNoZ), Maria
Engelsen (SMO). Indywidualnie studentka
SMO Signe Bjørnsgaard zdobyła srebrny
medal. Drużynę reprezentowały głównie
studentki Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Poziom zawodów był bardzo
wysoki, a medale wręczał mistrz olimpijski
i czterokrotny mistrz świata w wioślarstwie
Marek Kolbowicz;
• brązowy medal w pływaniu zdobyła
we Wrocławiu drużyna kobiet. Panie stawały też sześciokrotnie na podium w konkurencjach indywidualnych, zdobywając:
złoty medal – Magdalena Drab na dystansie
100 metrów stylem dowolnym i 50 metrów
stylem klasycznym, brązowy medal – Ewa
Okuńska na 100 metrów stylem zmiennym
i 50 metrów stylem dowolnym, oraz złoty
medal w sztafecie 4 x 50 metrów stylem
dowolnym – Anna Kopeć (II WL), Ewa
Okuńska (V WL), Małgorzata Osmola (V
alma mater nr 169–170
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Bieg na 200 metrów MP w LA Białystok

Smolińska (III WNoZ). Trenerzy: mgr Zbigniew Janik oraz mgr Przemysław Bartyzel;
• z Białegostoku zawodniczki sekcji
lekkiej atletyki przywiozły drużynowo
srebrny medal. Natalia Gordzielik (II
WF) – złoto w skoku w dal, brąz w biegu
na 100 metrów, brąz w sztafecie 4 x 100
metrów; Anita Maciejowska (II WNoZ) –
brąz w skoku wzwyż, brąz w sztafecie 4 x
100 metrów; Aneta Manda (V WF/OAn) –
srebro na 200 metrów, brąz w sztafecie 4 x
100 metrów; Justyna Woźniak (I WNoZ)
– brąz na 1500 metrów, brąz na 800 metrów; Anna Łopatkiewicz (VI WL) – brąz
w sztafecie 4 x 100 metrów; Ewa Berowska
(I WL), Karolina Gryc (II WF), Anna Grzywacz (I WNoZ), Aleksandra Lemańska
(III WL), Izabela Pędzik (II WL), Paulina
Turowska (II WL), Angelika Sosulska (II
WNoZ), Zofia Wojciechowska (II WL),
Sandra Zalas (I WL), Eliza Pogan (V WF/
OAn.);
• 24 marca w XXXVIII Ulicznym Biegu
Sztafetowym Szlakiem Pomników Pamięci
Tadeusza Kościuszki zawodniczki UJ CM
zdobyły trzecie miejsce. Jest to pierwsze takie osiągnięcie naszych studentek.
W biegu startowało 16 drużyn z uczelni
i klubów Krakowa. Skład drużyny: Eliza
Pogan (V WF/OAn), Justyna Woźniak (IV

WL), Magdalena Drab (III WL). Pozo- Łukasz Pilecki (IV WL LD), Paweł Kusy
stałe zawodniczki medalowej drużyny to: (V WNoZ), Maciej Nowak (I WNoZ) –
Barbara Habrat (III WL), Irena Suchaniak kapitan, Michał Siuda (VI WF), Dariusz
(II WF), Kamila Rogusz (II WNoZ), Jo- Mika (I WNoZ), Piotr Szot (II WF), Maciej
anna Łapa (II WNoZ), Natalia Golik (III Dominiak (III WL), Igor Jabłoński (I WL),
WNoZ), Dominika Brańczyk (I WNoZ). Jacek Łata (IV WL L-D), Marek Wojewoda
Opiekunką sekcji pływackiej kobiet jest (stażysta). Skład żeńskiej reprezentacji UJ
mgr Jolanta Filip;
CM: Dagmara Leśniewska (I WNoZ), Do• wyjątkowy sukces odnieśli nasi minika Brożyna (III WF), Anna Drzymała
studenci podczas mistrzostw uczelni me- (IV WL) – libero, Magdalena Madej (II
dycznych w siatkówce, zorganizowanych WNoZ), Aleksandra Gładysz (III WL),
przez Studium WFiS UJ CM i KU AZS Anna Tombarkiewicz (II WNoZ) – kapiUJ CM. Zarówno drużyna kobieca,
jak i męska zdobyły srebrny medal! W zawodach udział wzięło
10 drużyn kobiecych i 10 męskich
(280 studentów). Mecze rozgrywano
jednocześnie na hali sportowej Studium WFiS UJ CM w Prokocimiu
oraz w kompleksie sportowym Solne
Miasto w Wieliczce. Nawiązując do
Jubileuszu 650-lecia UJ, mistrzostwa
uroczyście otworzyła pełnomocnik
rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof.
Beata Tobiasz-Adamczyk w towarzystwie prezesa AZS Kraków dr.
Lecha Pankiewicza i przedstawiciela
Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Mecz finałowy oglądał i gorąco dopingował prorektor UJ ds. CM prof.
Piotr Laidler, który wręczył puchary
i medale najlepszym zawodniczkom
i zawodnikom z Collegium Medicum. Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler podczas uroczystości zakończenia MPUM w siatkówce wręcza nagrodę
Annie Tombarkiewicz – kapitan drużyny sekcji siatkówki
Lucyna Borek zdobyła tutuł MVP
(Most Valuable Player) – najbardziej war- tan, Agnieszka Rożanowska (I WL Diet), WNoZ), Karolina Gryz (II WF), Aleksandra
tościowego gracza, najlepszy atakujący: Kathkarina Lundekvam (I WL SMO), Lemańska (III WL);
– sekcja lekkiej atletyki kobiet po raz
Dariusz Mika, najlepszy libero: Marek Agnieszka Wnuk (II WNoZ), Lucyna Borek
Wojewoda. Skład męskiej reprezentacji (I WNoZ), Alexandra Losik (III WL SMO), pierwszy w historii wygrała Małopolską
UJ CM: Michał Łapuć (V WL), Robert Kinga Wyrzykowska (I WF/OAn.), Alek- Ligę Akademicką, pokonując nawet AWF!
Sierny (IV WL), Hubert Laprus (V WL), sandra Nawrocka (I WL LD), Katarzyna Na co dzień drużyna trenuje pod okiem
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Jerzy Sawicz

Władze UJ CM, studenci sportowcy i trenerzy Studium WFiS UJ CM na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego po uroczystym spotkaniu
z okazji zdobycia tytułu Najbardziej Usportowionej Uczelni Medycznej w Polsce w roku akademickim 2013/2014

mgr. Zbigniewa Janika oraz mgr Urszuli
Jabłońskiej;
• ostatnią imprezą sportową, na której
pojawili się nasi zawodnicy, były Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym, rozgrywane w Poznaniu. Trzon sekcji

tenisa ziemnego stanowią studentki Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców. Wśród
wszystkich uczelni w kraju studentki SMO
zajęły czwarte miejsce. Skład drużyny:
Monika Micał (II rok, kurs 4-letni), Anna
Mydłowska (I rok, kurs 4-letni), Magdale-

na Todorow (VI rok, kurs 6-letni). Jest to
najlepszy wynik, jaki osiągnęły studentki
w historii UJ CM. Opiekunem sekcji jest
mgr Czesław Klim.

Dorota Palik

kierownik Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ CM

GALA MAŁOPOLSKIEGO SPORTU AKADEMICKIEGO

www.azs.uj.edu.pl

października 2014 prorektor UJ
prof. Maria Flis reprezentowała Uniwersytet Jagielloński na zorganizowanej
przez AZS Kraków Gali Małopolskiego
Sportu Akademickiego, podczas której
podsumowano najważniejsze osiągnięcia
sportowe w minionym roku akademickim.
W uroczystości wzięli udział nie tylko

trenerzy i zawodnicy, ale także przedstawiciele władz miasta i województwa,
rektorzy uczelni oraz kierownictwo AZS
z prezesem prof. Markiem Rockim na czele.
Podczas gali reprezentantom naszej Uczelni
wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy.
Uniwersytet Jagielloński w Akademickich
Mistrzostwach Małopolski sklasyfikowano

na wysokim trzecim miejscu. Nasi studenci
nie mieli sobie równych w kolarstwie górskim kobiet, siatkówce plażowej mężczyzn
i futsalu kobiet. Dodatkowo za sportowy
sukces roku w Małopolsce uznano zdobycie
przez zespół „Jagiellonek” mistrzostwa
Polski w halowej piłce nożnej kobiet.

LŚ.

www.azs.uj.edu.pl
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MATURZYŚCI NA UJ
K

Uniwersytet Jagielloński zaprezentował bogatą ofertę dydaktyczną

2015. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie wyjaśniali eksperci Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie. Porad udzielali maturzystom również psychologowie,
doradcy edukacyjno-zawodowi oraz eksperci rynku pracy. Jak podaje Ministerstwo
Edukacji Narodowej: egzamin maturalny,
począwszy od 2015 roku, zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności
uczniów kończących zreformowaną szkołę

ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem
umiejętności krytycznej analizy informacji,
rozumowania i wnioskowania w zakresie
zdobytej wiedzy. Wszelkie szczegóły
dotyczące wspomnianych zmian można
znaleźć na stronie http://www.cke.edu.pl

AWoj

.
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Co roku Salon Maturzystów przyciąga tłumy uczestników

Fot. Anna Wojnar

rakowska odsłona Salonu Maturzystów 2014 odbyła się 22 września
w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tłumnie zgromadzoną
młodzież powitał w auli rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, mówiąc: W najbliższym
czasie czeka was wiele ważnych decyzji.
Cokolwiek postanowicie, kierujcie się
własnym przekonaniem i nie idźcie na
łatwiznę. Wybierajcie swoją przyszłość
rozważnie, ale i odważnie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, wiceprezydent
Krakowa Tadeusz Matusz, reprezentująca
Fundację Perspektywy dr Bianka Siwińska
oraz dyrektor OKE w Krakowie Lech
Gawryłow. Do wieczora odbywały się prelekcje, szkolenia, warsztaty, prezentacje
ofert kształcenia i zasad rekrutacji przez
uczelnie z regionu. Swoją ofertę zaprezentowały również wydawnictwa edukacyjne,
szkoły językowe i firmy przygotowujące
do matury.
Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia – Perspektywy Press – salon
maturzystów jest największą w kraju
edukacyjną kampanią informacyjną skierowaną do uczniów klas maturalnych.
Odbywa się w 14 miastach w całej Polsce.
Głównym tematem tegorocznego salonu
były zmiany w maturze, jakie zajdą w roku

6 listopada jest dla Uniwersytetu Jagiellońskiego dniem szczególnym, tego dnia bowiem społeczność akademicka obchodzi rocznicę Sonderaktion Krakau – brutalnego zamachu na polską inteligencję. W tym roku
minęła 75. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń.

CONVENTIONES

75. ROCZNICA SONDERAKTION KRAKAU

W tegorocznej uroczystości, której główna część co roku odbywa się w Collegium Novum, w Sali nr 56 (w czasie wojny sala nr 66), oprócz władz UJ uczestniczyli: rodziny ofiar Sonderaktion Krakau, krakowski korpus dyplomatyczny, reprezentanci miasta, regionu i uczelni Krakowa oraz przedstawiciele duchowieństwa – Ten dzień jest istotny, bo, z jednej strony, przypomina o Sonderaktion Krakau, a z drugiej – oddaje hołd pamięci wszystkim, którzy od nas odeszli
– mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Podczas uroczystości w Collegium Novum po raz jedenasty wręczono Nagrodę im. Stanisława Kutrzeby – przyznawaną w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie pracownikowi
lub absolwenowi UJ. Nagroda została ustanowiona w 2002 roku przez Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Instytut Maxa Plancka. Jej celem jest umocnienie i rozbudowanie współpracy naukowej między Polską a Niemcami. Sylwetkę i dokonania patrona nagrody
przybliżył prof. Kazimierz Lankosz. Tegorocznym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia
został dr Przemysław Tacik z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ

Wybrane fragmenty wspomnień przypominających tragiczne wydarzenia z 6 listopada 1939
przedstawiła Dorota Segda, a przewodniczący Samorządu Studentów UJ Dawid Kolenda
odczytał Apel Pamięci

Fot. Anna Wojnar

Uczestnicy uroczystości wysłuchali także wystąpienia prof. Jana
Wiktora Tkaczyńskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów UJ. – Gdyby zapytać każdego z nas,
za co gotów byłby oddać swoje życie, zapewne wszyscy odpowiedzielibyśmy, że za naszą ojczyznę. Tę małą wprawdzie,
ale przecież jednak ojczyznę, którą jest nasz Uniwersytet. Dobro, które odziedziczyliśmy po naszych Koleżankach i Kolegach
i które – rzecz jasna – naszą powinnością jest przekazać bez
uszczerbku następnym pokoleniom. Dobro wspólne, którego jesteśmy jedynie chwilowym depozytariuszem
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Po uroczystości w sali 56 nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicami w Collegium Novum: ku czci pomordowanych profesorów Uniwersytetu we Lwowie,
pamięci ofiar Sonderaktion Krakau...

6 listopada przedstawiciele władz Uczelni oraz studenci odwiedzili groby
profesorów UJ na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim. Kwiaty
złożono, między innymi, na grobach profesorów Stanisława Pigonia,
Witolda Taszyckiego, Andrzeja Szczeklika, Eugeniusza Romera, Józefa
Bubaka, Kazimierza Wyki, Teresy Adamek-Guzik, a także Stanisława
Vincenza, Stanisława Lema oraz gen. Bronisława Kwiatkowskiego
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Uniwersytecki Dzień Pamięci zakończyło tradycyjne złożenie wieńców pod Dębem
Wolności przed Collegium Novum, w honorowej asyście żołnierzy 6. Brygady
Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego

Prorektor UJ ds. rozwoju prof. Maria Jolanta Flis, prorektor UJ ds. CM prof. Piotr
Laidler wraz z przedstawicielami wojska i Samorządu Studentów UJ złożyli wieniec
w koszarach 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
pod tablicą upamiętniającą aresztowanych w 1939 roku profesorów

Fot. Anna Wojnar

... oraz pod tablicą ku czci ofiar Katynia

UCZENI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
– PATRONI KRAKOWSKICH ULIC
O

bchodzony w tym roku jubileusz założenia Akademii Krakowskiej przed 650 laty jest dobrą
okazją, aby przypomnieć, kto tę
wielosetletnią historię współtworzył.
Kto odcisnął na dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego swoje niezatarte
piętno. Tak wielkie, że nasze miasto,
uznając zasługi tych osób dla rozwoju
nauki, ich nazwiskiem oznaczyło aż
133 swoje ulice. Bezsprzecznie jest
to godny ukłon w stronę tych, którzy
co prawda odeszli, ale których nasza
wdzięczna pamięć uhonorowała
w taki właśnie sposób. Niemniej
jednak w natłoku spraw codziennych
nie zawsze pamiętamy, że patroni
ulic i zarazem uczeni Uniwersytetu
Jagiellońskiego byli także obywatelami Krakowa. Że dzielili z innymi
mieszkańcami jego losy, zarówno te
dobre, jak i te złe. Że byli wreszcie
świadkami chwil wielkich, ale i ponurych. I że nie zabrakło wśród nich
tych, którzy oddali swoje życie za
nasz kraj, za nas wszystkich, którzy
dzisiaj tutaj żyjemy i pracujemy. Zmysł
bowiem dla przeszłości i jej spuścizny
tworzy gdzie indziej rodzaj martwego
inwentarza, w Krakowie tymczasem
przemawia do nas, żyje i budzi życie.

Szlakiem Pamięci. Uczeni Uniwersytetu
Jagiellońskiego patronami krakowskich ulic
to dodatek do „Dziennika Polskiego”,
który ukazał się 31 października 2014.
Broszurkę można otrzymać
w Dziale Promocji i Informacji UJ
przy ul. Michałowskiego 9/3 w Krakowie

Upamiętnienie w różnej formie wszystkich zmarłych uczonych
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
zadaniem spełnianym przez powołany
w 2008 roku Komitet ds. Opieki nad
Grobami Profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jest to pierwsza tego
typu instytucja w Polsce i – jak wolno
założyć – dotąd jedyna. Zadaniem
Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów UJ nie jest jednak tylko
troska o materialny stan grobów profesorskich, ale pielęgnowanie, a niekiedy wręcz przywracanie pamięci
o zmarłych uczonych Uniwersytetu
Jagiellońskiego i ich zasługach dla
środowiska akademickiego, naszego
miasta, a niekiedy i kraju. Nie może
bowiem być nigdy dość powtarzania, że jeżeli sami nie potrafimy dać
świadectwa o naszych zmarłych, nie
potrafimy przekazać innym potrzeby
troski o zachowanie tego właśnie
świadectwa pamięci, to nie liczmy
na to, że ci, którzy zastąpią nas
w łańcuchu pokoleń, będą pamiętali
o naszym.

prof. Jan Wiktor Tkaczyński

przewodniczący Komitetu
ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jan Wiktor Tkaczyński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, przewodniczący
prof. Kazimierz Baran – Wydział Prawa i Administracji
prof. Aleksander Skotnicki – Wydział Lekarski
prof. Andrzej Starek – Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Zygmunt Pucko – Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. Wojciech Suchoń – Wydział Filozoficzny
dr hab. Zenon Piech – Wydział Historyczny
dr hab. Anna Sawicka – Wydział Filologiczny
dr Maciej Rak – Wydział Polonistyki
prof. Kazimierz Grotowski – Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

dr Krzysztof Ciesielski – Wydział Matematyki i Informatyki
prof. Katarzyna Stadnicka – Wydział Chemii
prof. Alicja Zemanek – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr Piotr Lechowski – Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
dr hab. Jacek Międzobrodzki – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr Przemysław Żukowski – Archiwum UJ
Jolanta Herian-Ślusarska – Dział Promocji i Informacji
UJ, sekretarz Komitetu
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HISTORIE KSIĄG DOMINIKAŃSKICH
C

iekawe, często burzliwe losy księgozbiorów z bibliotek dominikańskich
były tematem konferencji naukowej zorganizowanej w klasztorze dominikanów
w Krakowie przy ul. Stolarskiej w dniach
20–22 listopada przez cztery instytucje:
Bibliotekę Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekę Jagiellońską oraz
Dominikański Instytut Historyczny. Wydarzenie połączone zostało z jubileuszem
500-lecia udokumentowanego istnienia
biblioteki krakowskich kaznodziejów.
Kaznodziejski zakon dominikanów
od momentu przybycia do Polski w XIII
wieku bierze czynny udział w życiu
intelektualnym naszego kraju. W ciągu
wieków zgromadził bogate księgozbiory,
które w wyniku zawirowań historycznych
rozproszyły się lub bezpowrotnie przepadły,
jak choćby zbiór biblioteki krakowskiej
zniszczony przez pożar w 1850 roku. To,
co ocalało, jest niezwykle cennym materiałem do badań nad kulturą intelektualną
i kulturą książki nie tylko w środowiskach
dominikańskich, ale – przez ścisłe związki
dominikanów z kręgami akademickimi –
w całym kraju.
Z akt archiwalnych wiadomo, że w 1514
roku Anna Ligęzina ofiarowała na wybudowanie biblioteki przy klasztorze dominikanów w Krakowie srebrny pozłacany puchar
oraz drogi szafir oprawny w złoto. W roku

2014 biblioteka rozpoczęła więc 500. rok
swojego udokumentowanego istnienia. Trzydniowa konferencja naukowa Historyczne
księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie,
historie stała się okazją do przyjrzenia się
dziejom klasztornych bibliotek. Zaproszeni
prelegenci z wielu ośrodków naukowych
przedstawili historie książnic, między innymi, z Krakowa, Łańcuta, Sandomierza,
Lwowa, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego czy Grodna. Podczas konferencji można
było poznać działalność zasłużonych zakonników: bibliofila Feliksa z Sieradza, Pawła
Ruszela, znakomitego kaznodziei Fabiana
Birkowskiego i Abrahama Bzowskiego,
donatora pięknych opraw. Pracownicy największych polskich bibliotek naukowych
opowiedzieli o rękopisach i starych drukach,
które trafiły tam z klasztornych półek. Można
było się też dowiedzieć, kto ofiarowywał
książki warszawskiej bibliotece dominikanów oraz jak badania myśli św. Tomasza
z Akwinu wpływały na rozwój księgozbioru
klasztoru krakowskiego. Zaproszeni goście

opowiedzieli o unikatowych pozycjach
ze zbiorów dominikańskich, takich jak
Ecclesiae militantis triumphi czy Rationes
decem Edmunda Campiona. Jedna z prelekcji została poświęcona oracjom pisanym
z okazji ślubów zakonnych lwowskich sióstr
dominikanek w XVIII wieku. Inna dotyczyła
staropolskich zaklęć przeciwko jadowitym
robakom. Na zakończenie konferencji zaproszeni do krakowskiego klasztoru goście
wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym perspektyw badawczych bibliotek
kościelnych.
Podczas konferencji na uczestników
czekały dodatkowe atrakcje. Jedną z nich
była pierwsza prezentacja odnalezionego
niedawno w krakowskiej bibliotece ojców
dominikanów jedynego znanego autografu
Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego – równie
słynnego, co tajemniczego barokowego
poety. Podczas wieczornego koncertu Jako
rzecz piękna zespołu wokalnego Collegium
Palestrinae w Bazylice Trójcy Świętej w programie znalazły się utwory Giovanniego
Pierluigiego da Palestriny, Cristóbala de
Moralesa, Alonsa Lobo, Heinricha Isaaca,
Wacława z Szamotuł i Mikołaja Gomółki.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: http://www.kolegium.dominikanie.
pl/konferencja.php

Zofia Marduła

pracownik Biblioteki Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego Polskiej
Prowincji Dominikanów

NIECODZIENNE ODKRYCIE
W BIBLIOTECE OO. DOMINIKANÓW
W

bibliotece krakowskiego klasztoru dominikanów odnaleziono
niedawno jedyny autograf jednego z największych poetów doby staropolskiej –
Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.
Postać poety, niedługo po jego śmierci
w 1581 roku, zniknęła prawie całkowicie
z kart historii. Zachowały się strzępy
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informacji na jego temat: wpis na listę
studentów, dwie wzmianki o śmierci,
pojedyncze akta sądowe. Dopiero w 1827
roku odnaleziono w kórnickiej bibliotece
hrabiego Działyńskiego jedyny zachowany, wydany drukiem, zbiór jego wierszy.
Poetę łączyły z zakonem kaznodziejskim przynajmniej dwie postacie. Do

dominikanów zdecydował się wstąpić
młodszy brat Mikołaja – Wit, który profesję zakonną złożył 23 czerwca 1573
w krakowskim klasztorze św. Trójcy.
Drugą postacią, ważniejszą w kontekście dokonanego odkrycia, jest Antonin
z Przemyśla OP, spowiednik poety, który
zasłynął przede wszystkim staraniami

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

o utworzenie prowincji ruskiej. Znany jest
również z dążeń do rozpowszechnienia
modlitwy różańcowej; między innymi
dlatego nalegał na Sępa o przetłumaczenie
dzieła Ludwika z Granady Różaniec... Nie
wiadomo, czy poeta się zgodził, wiadomo natomiast, że po jego przedwczesnej
śmierci Antonin, na rozkaz prowincjała
Melchiora z Mościsk, sam przygotował
dwa przekłady tego dzieła. We wstępie
do jednego z wydań Różańca pozostawił
notkę o Sępie: Bardzom się tej pracy po
nieboszczyku p. Mikołaju Sępie sławnej
pamięci prawym szlachcicu napierał... był
człowiek między innemi cnotami (bom ja
ich, będąc sumienia jego sekretarzem, dobry świadek) dziwnie wedle stanu swego
pokorny... Gdyby to było na jego warstat
przyszło, jako był wielki Panny Maryej
służka i gorący miłośnik, a miał do tego od
Pana Boga niedosiężny dowcip, żadenby
go był w tym nie celował. Niech z Panem
Bogiem króluje, skoro się sam tego naparł.

To właśnie na stronie tytułowej książki
należącej do Antonina z Przemyśla (autorstwa Williama Damasusa Lindanusa
Panoplia evangelica sive de verbo Dei
evangelico libri quinque [...], wydanej
w Kolonii w 1563 roku) znaleziono wpis
proweniencyjny Mikołaja. Pod notką wykonaną ręką poety znajduje się starannie
wykaligrafowany wpis Antonina, który
brzmi mniej więcej tak: [własność] o.
Antonina z Przemyśla OP / Po szlachetnej
śmierci czcigodnego pana Mikołaja Sępa,
męża nad innych świątobliwego i uczonego, z którym w wielkiej zażyłości żyłem,
w dowód wiecznej miłości ową pamiątkę
[ów wpis] daję.
Po śmieci Antonina cenny druk trafił
do biblioteki lwowskiej, a stamtąd, prawdopodobnie w 1946 roku, został przywieziony do Polski i znalazł się w Krakowie.
Oprócz wykonania notki proweniencyjnej Mikołaj wpisał na wyklejkę wiersz
przypisywany niemieckiemu humaniście

Henrykowi Bebelowi oraz wykonał
kilka rysunków – między innymi w literę O w tytule dzieła wrysował portret
żołnierza.
Odnaleziona notka to jedyna pamiątka, jaka pozostała po poecie, namacalny
ślad jego istnienia (badaczom do tej pory
nie udało się ustalić nawet tego, gdzie
Szarzyński został pochowany!). W zawieruchach dziejowych utraciliśmy wiele
bezcennych zabytków. Niewiele tekstów
zapisanych „ręką własną” najwybitniejszych pisarzy staropolskich możemy dziś
oglądać, dlatego tym istotniejszym wydaje
się fakt, że w bibliotece dominikańskiej
znalazł się przedmiot, który niewątpliwie
do Mikołaja Sępa należał.

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

doktorantka polonistyki UJ, pracownik Biblioteki
Kolegium Filozoficzno-Teologicznego
Polskiej Prowincji Dominikanów
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I SEMINARIUM POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
24

października 2014 w Instytucie
Pedagogiki UJ odbyło się, zainicjowane przez prof. Janinę Kostkiewicz,
I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Wzięli w nim udział profesorowie,
doktorzy i doktoranci z różnych ośrodków
akademickich w Polsce.
Tematyka seminarium powiązana została z 100. rocznicą wybuchu pierwszej
wojny światowej. Rok 2014 przywołuje
pamięć wydarzeń, kiedy to – cytując prof.
Andrzeja Chwalbę – Europa (w 1914 roku)
postanowiła „popełnić samobójstwo”,
rozpętując wielką wojnę, zwaną później
pierwszą wojną światową. Polacy, pozbawieni przez Niemcy, Rosję i Austrię swojej
państwowości, od lat trwali w niegasnącej
nadziei na odzyskanie niepodległości. Kiedy klęska powstania listopadowego i styczniowego udaremniła nadzieję na zbrojne
jej odzyskanie, Wielka Emigracja i wiele
ośrodków na ziemiach polskich wzbudziły
ideę „zmartwychwstania” poprzez odnowę
moralną narodu, poprzez zachowanie jego
dziedzictwa kulturowego. Drogą główną
do tego celu było wychowanie – ono miało
przechować wszelką pamięć i być gwarancją dla działań niepodległościowych.
Dlatego właśnie Myśl o wychowaniu dla
Polski niepodległej (1863–1914/18) stała
się tematem pierwszego ze spotkań.
W służbie tej pozostawali głównie
nieformalni wychowawcy: humaniści,
twórcy kultury, pisarze, publicyści, polskie
rodziny – od ziemiańskich poczynając, na
chłopskich kończąc. Wyłaniały się różne
wizje i koncepcje oddziaływania wycho-
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wawczego – „ku pokrzepieniu serc”, ku
doskonaleniu moralnemu, intelektualnemu, społecznemu, gospodarczemu.
Wychowanie stało się nadzieją i ostoją
przedłużenia bytu narodowego. Myśl
o wychowaniu dla niepodległej ojczyzny
pojawiała się w różnych miejscach Europy i świata. Pierwsza wojna światowa –
prowokująca zmiany w układach sił politycznych, uruchomiła aktywność Polaków
wychowanych do działań niepodległościowych.
Wśród uczestników seminarium znaleźli się profesorowie: Teresa Hejnicka-Bezwińska z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Katarzyna
Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego, Maria
Boużyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiesław Theiss z Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Rembierz i Krzysztof Śleziński z Uniwersytetu Śląskiego, Andrzej Ryk z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, Wiesław
Wójcik z Polskiej Akademii Nauk, i aż
troje profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Lucyna Dziaczkowska,
s. Maria Opiela, Ryszard Skrzyniarz.
Uniwersytet Jagielloński reprezentowali
Julian Dybiec, Stanisław Palka, Michel H.
Kowalewicz oraz Janina Kostkiewicz –
inicjatorka i kierownik seminarium.
Warto też dodać, że Komitet Naukowy
wsparł swoją osobą prof. Bogusław Śliwerski – przewodniczący Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN.
Organizatorem tegorocznego seminarium był kierowany przez prof. Janinę

Kostkiewicz Zakład Pedagogiki Szkoły
Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki UJ przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów „Paideia”. Patronat nad seminarium objęli: prorektor UJ ds. rozwoju
prof. Maria J. Flis, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski i Fundacja im.
Zygmunta Starego.
Seminarium planowane jest jako
przedsięwzięcie cykliczne, zorientowane
na wymianę doświadczeń i osiągnięć
badaczy polskiej myśli pedagogicznej
– zarówno historycznej, jak i współczesnej. Spotkania mają służyć koordynacji
prowadzonych badań, wzajemnym konsultacjom, a przede wszystkim włączaniu
myśli rodzimej w dyskurs ogólnopolski
i europejski. Myśl ta często bowiem nie
znajdowała – najczęściej wskutek sytuacji
dziejowej – ani sprzyjających warunków
zaistnienia w aplikacjach do praktyki
pedagogicznej, ani adekwatnego dla jej
wartości miejsca w krajowym, a nawet
europejskim, dyskursie naukowym. Spora
część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana.
Wielość czynników powodowała, że nie
dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na
margines pedagogiki uprawianej w kraju,
czasem czyniliśmy to my sami poprzez
przyjmowanie sugerowanych kompleksów, stereotypów, obcych racji i wzorców.

Monika Chorab-Drozd

sekretarz konferencji

DRUGA ODSŁONA
JUBILEUSZU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UJ
R

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Edmundowi Klemensiewiczowi, ul. Św. Anny 5;
przemawia prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski

ektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz
prorektorzy Maria Flis, Piotr Laidler
i Andrzej Mania uczestniczyli 24 października 2014 w drugiej odsłonie obchodów
jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów UJ. Rektor wraz z prezydentem
Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim,
prezesem Krakowskiej Izby Notarialnej
Krzysztofem Majem i prezesem SA UJ
prof. Martą Urszulą Doleżal odsłonili
na budynku przy ul. św. Anny 5 tablicę
pamiątkową poświęconą Edmundowi
Klemensiewiczowi (1839–1916) – zasłużonemu absolwentowi UJ, cenionemu
notariuszowi, prezesowi Izby Notarialnej,
patriocie, oddanemu zarówno krajowi, jak
i społeczeństwu, powstańcowi 1863 roku
zesłanemu na Sybir, posłowi na Sejm
Krajowy, zasłużonemu rajcy miejskiemu
Krakowa.
Następnie w sali obrad Rady Miasta
Krakowa rektor Wojciech Nowak otworzył konferencję naukową.

LŚ

Uczestnicy uroczystości

Fot. Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas otwarcia sesji
w Urzędzie Miasta Krakowa
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VIII ZJAZD KATEDR KRYMINALISTYKI
O

paradygmatach dawnej i współczesnej kryminalistyki dyskutowali
uczestnicy VIII Zjazdu Katedr Kryminalistyki, który odbył się 15–17 września br.
w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach.
Podczas zjazdu zostały zaprezentowane
wyniki bieżących prac badawczych, była
to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między licznie zgromadzonymi
teoretykami i praktykami w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych. Zjazd miał
również charakter jubileuszowy, ponieważ
w tym roku Katedra Kryminalistyki UJ
obchodzi swoje 30-lecie jako samodzielna
jednostka. Warto także wspomnieć, że
w czerwcu 2013 roku minęło 50 lat od
utworzenia Zakładu Kryminalistyki w ówczesnym Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obrady konferencyjne
miały charakter interdyscyplinarny – dotyczyły zarówno historii kryminalistyki, jak
i współczesnych paradygmatów tej dziedziny nauki. Omawiano też takie kwestie,
jak badanie śladów kryminalistycznych,
badania pismoznawcze czy relacje pomiędzy sztuką a kryminalistyką. Obok reprezentantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dr hab. Maria Kała oraz prof. Józef Wójcikiewicz
podczas otwarcia zjazdu

oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie w konferencji wzięli udział także
przedstawiciele licznych uczelni, między
innymi z Warszawy, Torunia, Katowic,
Poznania, Łodzi, Gdańska, Białegostoku,
Siedlec, Olsztyna, Lublina. Nie zabrakło
też gości z Polskiej Wytwórni Papierów

Wartościowych, Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej
Policji w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie oraz współpracujących
firm komercyjnych.

Wr

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W RADIOWEJ TRÓJCE

3

Red.
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Fot. Anna Wojnar

października 2014 w auli Collegium
Novum UJ odbyło się spotkanie legendy
polskiego dziennikarstwa Marka Niedźwieckiego z radiowej Trójki ze studentami
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Spotkanie było otwarte dla
wszystkich zainteresowanych.
Tego samego dnia wieczorem Marek Niedźwiecki poprowadził audycję
radiowej Trójki bezpośrednio ze studia
plenerowego umieszczonego przed główną
siedzibą Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Novum. W programie wzięły
udział osoby związane z Uniwersytetem –
Zbigniew Preisner, Anna Szałapak, Michał
Rusinek i Bronisław Maj, do których dołączył rektor Wojciech Nowak.
Spotkanie Marka Niedźwieckiego ze studentami w auli Collegium Novum

Widowisko Chemia jest wszędzie w Auditorium Maximum

W

tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców wzięła udział rekordowa
liczba zwiedzających – ponad 57 tysięcy
osób. Pokazy, wykłady, prezentacje ze
wszystkich dziedzin nauki odbywały się
26 września w sześciu miastach regionu:
Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie. To
już ósma edycja projektu, organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego przy współpracy małopolskich uczelni, instytutów badawczych oraz
instytucji kultury, który wciąż pozostaje
największą tego typu imprezą w kraju.
Tegoroczna edycja została przygotowana przez 900 naukowców, ponad 1600
studentów, około 120 kół naukowych
i 30 instytucji partnerskich.
Celem Małopolskiej Nocy Naukowców jest pokazanie uczestnikom, poprzez
zabawę, w przystępny i zrozumiały dla
każdego sposób, jak fascynująca jest codzienna praca naukowców i jaki wpływ
ma na nasze codzienne życie. W tym roku
organizatorzy położyli szczególny nacisk
na przedstawienie sukcesów małopolskich
naukowców pracujących w międzynarodowych zespołach naukowo-badawczych,
realizujących projekty na skalę światową.
Bogaty, interdyscyplinarny i interaktywny
program był skierowany głównie do dzieci i młodzieży, ale każdy pasjonat nauki
mógł znaleźć coś dla siebie – poczuć się
naukowcem, wykonując eksperymenty,

aktywnie uczestnicząc w warsztatach
i demonstracjach, a podczas wycieczki po
laboratoriach zobaczyć miejsca, które na
co dzień są niedostępne dla zwiedzających.
Uniwersytet Jagielloński aktywnie
włączył się w realizację projektu, przygotowując kilkaset pokazów, warsztatów
i udostępniając dla zwiedzających liczne
laboratoria i pracownie naukowe – w organizację zostało zaangażowanych ponad
500 naukowców, doktorantów i studentów
Uniwersytetu.
Jak wyhodować skórę w butelce, jak
światłem pokonać nowotwór, jak wyizolować DNA z warzyw i owoców, jak „zobaczyć” grupę krwi – to tylko wycinek tego,
co dla zwiedzających przygotował Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
W Instytucie Zoologii oglądano życie
w kropli wody, można było wypreparować
owady i inne bezkręgowce, a następnie
obserwować preparaty pod mikroskopem
stereoskopowym i świetlnym. W Ogrodzie
Botanicznym UJ odbyła się degustacja
potraw z egzotycznych roślin. Prezentacje
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej miały miejsce już w nowej
siedzibie – na uniwersyteckim kampusie
w Pychowicach. Lusterko w kuchni, lupa
ze spinacza, ryż w podskokach i tańczące
rodzynki, co tak pachnie i dlaczego – mogli
odkryć najmłodsi podczas warsztatów Fizyka w kuchni. Można też było zbudować
most z makaronu i dowiedzieć się, dlaczego

świeci żarówka. W Instytucie Psychologii
próbowano odpowiedzieć, czy komputer
może zawładnąć ludzkim umysłem, oraz
zobaczyć, jak powstają złudzenia optyczne, a także sprawdzić swoją dominującą
półkulę w mózgu.
Drzwi dla zwiedzających otwarło Muzeum Anatomii UJ przy ul. Kopernika 12,
które na co dzień, ze względu na kontrowersyjność prezentowanych eksponatów,
jest zamknięte dla szerszej publiczności.
W Collegium Maius można było zwiedzać
wszystkie wystawy, nie zabrakło również
pokazu średniowiecznych strojów i walk
rycerskich.
Kulminacją wieczoru było edukacyjne widowisko przygotowane przez naukowców i studentów z Koła Chemików
UJ zatytułowane Chemia jest wszędzie.
W wypełnionej po brzegi auli Auditorium
Maximum zgromadzeni goście z entuzjazmem podziwiali eksperymenty chemiczne, w tym spektakularne wybuchy, które
wpisane były w spójną fabułę opartą na
historycznej chemicznej podróży przez
wszystkie kontynenty świata.
Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji przygotowanych przez naszą Uczelnię
podczas Nocy Naukowców. Kolejna okazja uczestniczenia w tych wyjątkowych
wydarzeniach już za rok – 25 września.
Zapraszamy do śledzenia strony www.
nocnaukowcow.malopolska.pl

Anna Wojnar
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TAŃCZĄCE RODZYNKI I MOST Z MAKARONU

TRAVENALIA 2014
T
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Aleksander Doba i organizatorzy Travenaliów 2014

(przede wszystkim Maciej Czerski), serwis
podróżniczy Travelbit (www.travelbit.pl),
Stowarzyszenie Trawers (www.trawers.
turystyka.pl), a rolę anioła stróża pełni
pomysłodawca – prof. Andrzej Urbanik,
wspierający młodszych kolegów podróżników. Głównych organizatorów wspomaga
także co roku liczna grupa wolontariuszy.
W październikowy weekend (25–26
października) można było wysłuchać
30 prezentacji z całego świata. Były to
podróżnicze historie opowiedziane przez
doświadczonych globtroterów. Wśród
nich byli także ci, którzy swoją podróżniczą przygodę rozpoczęli właśnie w

Auditorium Maximum UJ. Wystąpiło
też dwóch niezwykłych podróżników:
Ryszard Czajkowski – jeden z najbardziej
znanych polskich globtroterów, oraz Aleksander Doba, który dwukrotnie pokonał
kajakiem Atlantyk. Opowieść o pokonaniu
Atlantyku została nagrodzona burzliwymi
oklaskami na stojąco.
Z dużym wzruszeniem licznie zgromadzeni widzowie przyjęli krótki film
nakręcony w czasie jednej z pierwszych w
Krakowie wypraw trampingowych. Była
to ekspedycja zorganizowana w roku 1974
przez studentów krakowskiej Akademii
Medycznej, a jej celem był Iran.

Klasztor Sevanavank nad jeziorem Sevan (Armenia)

Andrzej Urbanik

egoroczny Festiwal Podróżniczy
„Travenalia” odbył się po raz piąty.
Organizatorzy postanowili nie świętować
jubileuszu, uważają bowiem, że każda
edycja jest równie ważna, a impreza ma
jeszcze czas, aby się zestarzeć. Warto jednak przypomnieć, że wszystko zaczęło się
od spotkania lekarza i podróżnika prof. Andrzeja Urbanika (na co dzień kierownika
Katedry Radiologii UJ CM) ze studentami
Akademickiego Klubu Turystycznego UJ
„Rozdroże”. Profesor namówił młodych
entuzjastów podróżowania do organizowania dużej, ogólnodostępnej imprezy dla
wszystkich krakowian, a także mieszkańców Małopolski, nawiązującej do tradycji
podróżniczych spotkań organizowanych
w Krakowie już w latach 70. XX wieku.
Były to imprezy otwarte zarówno dla tych,
którzy podróżowali po świecie, jak i dla
tych, którzy tylko o tym marzyli. Pomysł
spodobał się władzom Uniwersytetu
Jagiellońskiego i... już pierwsza edycja
Travenaliów okazała się sukcesem. W
ciągu pięciu lat impreza okrzepła, a jej
organizacją zajmują się nie tylko studenci
i absolwenci UJ, ale również osoby związane z innymi krakowskimi uczelniami.
Obecnie główną rolę odgrywają: Koło
Geografów UJ działające przy Instytucie
Geografii i Geografii Przestrzennej UJ

Komplet widzów w Auditorium
Maximum UJ najlepiej świadczy
o popularności Travenaliów

Andrzej Urbanik

Ciekawe i oblegane były ekspozycje
księgarni Bezdroża, firmy Czysta Woda
– oferującej butelkę filtrującą, stanowisko
Poradni Medycyny Podróży Szpitala im.
Jana Pawła II w Krakowie oraz stanowisko Poradni Medycyny Podróży „Przylądek Zdrowia” z Krakowa. Spore wrażenie
zrobiła wystawa grafik inspirowanych
podróżami autorstwa Krzysztofa Króla.
Przed budynkiem Auditorium Maximum UJ można było podziwiać wyprawowy land rover z wyposażeniem oraz
wyprawowy mikrobus grupy „Busem przez

Fort Bahla (Oman)

Świat”. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się także stanowisko firmy Lesovik prezentującej hamaki dla podróżników. Jeżeli ktoś
poczuł się zmęczony, mógł napić się pysznej kawy w rowerowej kawiarni Espresso
Bike. Udała się także impreza towarzysząca, czyli pokaz filmów Ryszarda Czajkowskiego w Starej Zajezdni. Jak zwykle,
studenci z Koła Geografów UJ realizowali
ambitny program naukowy, pracowicie
ankietując uczestników imprezy.
Travenalia 2014 odbyły się pod
patronatem rektora UJ prof. Wojciecha

Nowaka oraz w partnerstwie z miastem
Kraków. Uczestnicy imprezy opuszczający Auditorium Maximum UJ już zapisali
sobie termin przyszłorocznego spotkania,
które odbędzie się 24–25 października
2015. Tak więc do zobaczenia! (www.
travenalia.pl)

Małgorzata Tomera
Serwis fotograficzny Travenaliów 2014: Alicja Wieczorek, Natalia Pajor, Renata Wójcik, Magdalena
Bień, Marek Borkowski
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VARIA

ORDERY I ODZNACZENIA PRZYZNANE
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W 2014 ROKU
14 października 2014 w Auditorium Maximum UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
zwołane z okazji Święta Edukacji Narodowej.
132 pracowników naszej uczelni uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi przyznanymi za wybitne, twórcze
osiągnięcia naukowe, medyczne, dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz pracę zawodową.
38 nauczycielom akademickim przyznany został Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przynano dwa Medale Plus Ratio
Quam Vis. Wręczono także Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Nagrody imienia Henryka Jordana.
KRZYŻ KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ –
Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
prof. Bożena Romanowska-Dixon – Wydział Lekarski

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ZASŁUGI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
prof. Wasilij Szczukin – Wydział Filologiczny

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
prof. Grażyna Skąpska – Wydział Filozoficzny
prof. Bogdan Zemanek – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi

125 pracowników naszej uczelni
zostało uhonorowanych Medalami
za Długoletnią Służbę
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska – Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Anna Bujak – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
Anna Duniec – Wydział Lekarski
Stefan Duszyk – Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi
prof. Patrycja Dynarowicz-Łątka – Wydział
Chemii
mgr Irena Gruchała – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk – Wydział Lekarski
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dr Wojciech Klapa – Wydział Nauk o Zdrowiu
Andrzej Kotara – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
Grażyna Krużołek – Wydział Matematyki
i Informatyki
inż. Małgorzata Kuniewicz – Wydział
Chemii
prof. Andrzej Linert – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
mgr Katarzyna Lubomska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr Renata Madetko – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Jolanta Makowska – Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
mgr Maria Nanke – Dział Socjalny
mgr Ewa Ochała – Wydział Polonistyki
inż. Tadeusz Oleś – Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
dr Jadwiga Piątek – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, prof. UJ –
Wydział Polonistyki
dr hab. Elwira Przybylik-Mazurek – Wydział
Lekarski
dr hab. Anna Rożen – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
prof. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. Mirosław Skarżyński – Wydział Polonistyki
prof. Teresa Walas – Wydział Polonistyki
Grażyna Żmuda – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
dr hab. Leokadia Białas-Cież – Wydział
Matematyki i Informatyki
dr Ewa Cygan – Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Joachim Diec, prof. UJ – Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Mariusz Duplaga – Wydział Nauk
o Zdrowiu

dr Edyta Fiałkowska – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr hab. Anna Gruca – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
dr Ewa Kocot – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Janusz Kołacz – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanna Kozak – Wydział Chemii
mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Beata  Mokrzycka – Dział Organizacji
dr Dorota Myszkowska – Wydział Lekarski
dr Anna Nowacka – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Zygmunt Pucko – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr Piotr Słowik – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
dr Barbara Stopa – Wydział Lekarski
mgr inż. Halina Sulma – Dział Administrowania Nieruchomościami
mgr Anna Szetela – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Krzysztof Szostek – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
Grażyna Żarów – Wydział Nauk o Zdrowiu

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
mgr inż. Katarzyna Baliga-Klimczyk – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
lic. Anna Bąk – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
dr Bogusław Bieszczad – Wydział Filozoficzny
lic. Robert Birgiel – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
mgr Tatiana Gładyś – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Tomasz Kaczmarzyk – Wydział
Lekarski
inż. Marek Kotara – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
dr Małgorzata Kotula-Balak – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr Monika Kubacka – Wydział Farmaceutyczny

Fot. Wojciech Karliński
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MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Wojciech Karliński

nadawany przez ministra edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania oraz kształcenia młodej kadry
naukowej, otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

dr Maria Cisek – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Henryk Głąb – Wydział BiNOZ
dr hab. Janusz Gruchała – Wydział Polonistyki
dr Bożena Gulla – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
prof. Marian Jaskuła – Wydział Chemii
dr hab. Mariusz Kępczyński – Wydział
Chemii
prof. Paweł Kościelniak – Wydział Chemii
dr hab. Andrzej Kotarba – Wydział Chemii
dr hab. Barbara Krajewska – Wydział
Chemii
dr Małgorzata Krasodomska – Wydział
Chemii
prof. Jan Krzek – Wydział Farmaceutyczny
prof. Marian Lewandowski – Wydział
BiNOZ
dr hab. Marek Mac – Wydział Chemii
dr hab. Wacław Makowski – Wydział
Chemii
dr Waldemar Martyniuk – Wydział Polonistyki
dr hab. Mirosława Mycawka – Wydział
Polonistyki
dr hab. Krzysztof Nowak – Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Tadeusz Ostrowski – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr Tomasz Panz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr Barbara Prażmowska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Joanna Torowska – Wydział Filozoficzny
dr Elżbieta Walewska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
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dr Aleksander Wawrzyńczak – Wydział
Filologiczny
prof. Maciej Włodarski – Wydział Polonistyki
dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska – Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW
Za wysoko ocenione osiągnięcia będące
podstawą nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego Nagrodę Prezesa
Rady Ministrów za rok 2013 otrzymali:
dr hab. Krzysztof Bielawski – Wydział
Filologiczny
dr hab. Wojciech Drelicharz – Wydział
Historyczny
natomiast w kategorii za wyróżnione
rozprawy doktorskie:
dr Paulina Małochleb – z Fundacji Wisławy Szymborskiej, współpracująca
z Wydziałem Polonistyki.

NAGRODA MINISTRA ZDROWIA

Nagrodę Ministra Zdrowia za wybitne
osiągnięcia naukowe w 2013 roku w kategorii nagroda zespołowa dydaktyczna
otrzymał zespół w składzie:
prof. Ryszard Korbut – Wydział Lekarski
prof. Jacek Jawień – Wydział Lekarski
prof. Rafał Olszanecki – Wydział Lekarski
dr Paweł Wołkow – Wydział Lekarski
(nieobecny ze względu na inne obowiązki)
– za podręcznik Farmakologia – pierwszy
polski podręcznik do nauki farmakologii
dla studentów medycyny i dyscyplin pokrewnych oraz lekarzy, wydany w dwu
wersjach: elektronicznej i klasycznej.

Jerzy Sawicz

dr Szczepan Mogilski – Wydział Farmaceutyczny
dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – Wydział
Nauk o Zdrowiu
mgr Magdalena Niedziałkowska – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
dr hab. Piotr Nowicki – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Beata Ogórek-Tęcza – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr Iwona Oskędra – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Dominika Pasiczyńska-Mazur – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Bartłomiej Pelikan-Krupiński – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk – Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi
dr Beata Płonka – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr Renata Rusek-Kowalska – Wydział Filologiczny
dr hab. Joanna Rutkowska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr Przemysław Ryszka – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
mgr Joanna Sałówka – Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
mgr Monika Wolarek – Wydział Nauk
o Zdrowiu
mgr Kinga Żurowska – Wydział Nauk
o Zdrowiu

PLUS RATIO QUAM VIS
Za wyjątkowe zasługi i zaangażowanie na rzecz
rozwoju pediatrii, w szczególności badania naukowe związane z genetyką kliniczną oraz chorobami
okresu noworodkowego srebrnym medalem Plus
Ratio Quam Vis został uhonorowany prof. Jacek J.
Pietrzyk.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zdolnościom
organizacyjnym Pana Profesora w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii nastąpiła rozbudowa Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci,
utworzony został Zakład Genetyki Medycznej,
jak również powstał Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej.
Niekwestionowany autorytet kliniczny, naukowo badawczy Pana Profesora oraz owocna
współpraca z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi przyniosły międzynarodowe
i światowe uznanie, przyczyniając się jednocześnie do liczącej się pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju nauki i medycyny.
Srebrny medal Plus Ratio Quam Vis przyznano także prof. Jerzemu Sadowskiemu, który odbierze medal w późniejszym terminie.

NAGRODA im. HENRYKA JORDANA
– (studenci i doktoranci)
Za wybitne osiągnięcia w sporcie Nagrody
imienia Henryka Jordana:

Fot. Wojciech Karliński

Pierwszą Nagrodę przyznano Aleksandrze
Król, studentce Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku
psychologia stosowana – za wybitne osiągnięcia w snowboardzie – między innymi
uczestnictwo w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich 2014 (Soczi, Rosja), uczestnictwo w Zimowej Uniwersjadzie 2013

(Trentino Włochy), zajęcie pierwszego miejsca w Zawodach Pucharu Europy w Snowboardzie w konkurencji slalom równoległy
(Lizzola Valbondione, Włochy);
Drugą Nagrodę przyznano Weronice
Bieli, studentce Wydziału Matematyki
i Informatyki UJ – na kierunku matematyka, oraz Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej – na kierunku fizyka doświadczalna – za osiągnięcia w snowboardzie – między innymi uczestnictwo
w Zimowej Uniwersjadzie 2013 (Trentino
Włochy), zajęcie pierwszego miejsca w Zawodach Pucharu Europy w Snowboardzie

w konkurencji slalom gigant równoległy
(Lenzerheide, Szwajcaria);
Dwie Trzecie Nagrody przyznano Małgorzacie Tracz, studentce Wydziału Filologicznego UJ na kierunku orientalistyka – za
wybitne osiągnięcia w judo – między innymi
zajęcie pierwszego miejsca indywidualnie
(kat. wagowa 70 kg) oraz trzeciego miejsca
drużynowo w Akademickich Mistrzostwach
Polski w Judo w Bytomiu, zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski
Młodzieży w Judo w Rzeszowie oraz Natalii
Kurowskiej, studentce Wydziału Prawa i Administracji UJ na kierunku administracja – za
osiągnięcia sportowe w karate kyokushin
– m.in.: trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin w Legnicy, drugie
miejsce w Mistrzostwach Europy w Karate
Kyokushin w Volos w Grecji, trzecie miejsce
w I Akademickich Mistrzostwach Polski
w Karate Kyokushin w Krakowie.
Ponadto Kapituła nagrody wyróżniła poprzez uhonorowanie dyplomem Mikołaja
Włodarczyka – studenta Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kierunku zarządzanie, za osiągnięcia sportowe
w sporcie psich zaprzęgów oraz
Ludwika Odrzywołka – doktoranta na Wydziale Lekarskim UJ, za osiągnięcia w kolarstwie szosowym dla niepełnosprawnych.
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STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
nadane od stycznia do sierpnia 2014
Wydział Prawa i Administracji

Doktoraty:
Jan Jodłowski
Magdalena Makieła
Paulina Walorska
Magdalena Głogowska
Karol Juszka
Michał Rams
Zbigniew Pinkalski
Mateusz Mataniak
Michał Turczyk
Żaneta Grygiel-Kaleta
Witold Frączek
Marcin Hendzel
Mariusz Wilk
Tomasz Góra
Katarzyna Górka

Habilitacje:
Janusz Pezda
Janusz Mierzwa
Ewa Roszkowska
Adam Perłakowski

Habilitacje:
Wojciech Curul
Marcin Kwiecień
Andrzej Kulig
Marlena Pecyna
Michał Kowalski
Grzegorz Kowalski

Tytuł profesora:
Janusz Barański

Wydział Filologiczny

Tytuł profesora:
Piotr Kardas

Wydział Filozoficzny

Doktoraty:
Adam Anczyk
Łukasz Stypuła
Przemysław Tacik
Bożena Kalicka-Diakon
Tomasz Leś
Krzysztof Wąchal
Artur Kowalik
Łukasz Szwejka
Maria Brodzikowska
Anna Gierlińska
Habilitacje:
Kazimierz Musiał
Anna Sajdak
Michał Wierzchoń
Tadeusz Sozański
Hubert Kaszyński
Adam Chuderski

Doktoraty:
Damian Kubik
Danuta Gałyga
Karolina Leśniewska
Marcin Ziomek
Jakub Kornhauser
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Habilitacje:
Olga Katafiasz
Przemysław Gębal
Kinga Tutak
Iwona Puchalska
Violetta Wejs-Milewska
Piotr Oczko
Diana Poskuta-Włodek
Łukasz Tischner
Artur Grabowski
Tytuły profesora:
Albert Gorzkowski
Wacław Cockiewicz
Jolanta Antas
Eugenia Prokop-Janiec

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

Doktoraty:
Jan Kobierski
Agnieszka Kuźmicz
Karol Trojanowski
Anita Wnętrzak
Piotr Skindzier
Katarzyna Oleś
Barbara Wajnchold
Karolina Wójcik-Piotrowicz
Michał Maik
Habilitacje:
Jacek Zejna
Jakub Rysz

Wydział Matematyki i Informatyki

Habilitacje:
Monika Kusiak
Józef Kuffel
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Halina Marlewicz
Barbara Ostafin
Bartosz Wojciechowski
Marta Dąbrowska

Doktoraty:
Łukasz Struski
Michał Lasoń
Fryderyk Falniowski
Sylwia Barnaś
Wiesław Pałka
Przemysław Spurek

Tytuł profesora:
Katarzyna Dybeł
Marzenna Czerniak-Dorżdżowicz
Maria Maślanka-Soro

Habilitacje:
Janusz Gwoździewicz
Marcin Mazur
Marta Kosek
Jacek Dziok
Leokadia Białas-Cież

Wydział Polonistyki

Tytuły profesora:
Leszek Sosnowski
Marek Drwięga
Aleksandra Tokarz
Agnieszka Niedźwieńska
Janina Kostkiewicz
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Wydział Historyczny

Doktoraty:
Katarzyna Lach
Bogusław Tracz
Jakub Muchowski
Barbara Witkowska
Monika Stępień
Wojciech Dutka
Zenon Krawczyk
Waldemar Bukowski
Tomasz Bzukała
Marcin Jarząbek
Dominik Kuryłek
Aliaksandr Laneuski
Marek Tuszewicki

Janusz Radwański
Iwona Misiak
Kama Hawryszków
Monika Kwaśniewska-Mikuła
Wojciech Puppel
Monika Myszka-Wieczerzak
Justyna Tabaszewska

Doktoraty:
Dorota Semenowicz
Aleksandra Wojda
Zvonimir Milanović
Katarzyna Szymczak-Skalska
Anna Miszta
Joanna Stanisławek
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Tytuły profesora:
Jarosław Grytczuk
Zbigniew Hajto

Wydział Chemii

Doktoraty:
Magdalena Staszewska
Danuta Dudek-Adamska

Katarzyna Gębarowska
Osama El-Sepelgy
Maciej Stafiński
Karolina Tarach
Maria Oszajca
Katarzyna Zasada
Szymon Chorąży
Maciej Kochanowski
Elżbieta Świętek
Habilitacje:
Witold Piskorz
Anna Karewicz

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Doktoraty:
Marta Zarzycka
Edyta Fiałkowska
Karol Janas
Irena Jerzykowska
Anna Bochynek
Marzena Stankowska
Tomasz Tłuszcz
Jakub Taczanowski
Magdalena Herdegen
Dominik Kaim
Jakub Skorupski
Agata Jakubowska
Habilitacje:
Marcin Nobis
Marcin Czarnołęski
Marta Michalik
Iwona Wronka
Michał Skiba
Mirosław Mika
Tytuł profesora:
Danuta Peryt
Anna Kozłowska
Andrzej Pisera

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Doktoraty:
Kinga Korniejenko
Patrycja Gruca-Wójtowicz
Anna Góral
Marta Lenartowicz
Ewa Grabińska
Agnieszka Sokół-Arz
Habilitacje:
Grzegorz Baran
Katarzyna Barańska
Grzegorz Bubak
Roman Batko
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Rafał Maciąg
Armin Mikos von Rohrscheidt
Tytuł profesora:
Tadeusz Wawak (listopad 2013)
Krzysztof Loska

Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Doktoraty:
Michał Lubina
Sebastian Wacięga
Konrad Wojciechowski
Zoran Vučković
Dorota Liszczyk
Przemysław Łukasik
Małgorzata Kuźbida
Katarzyna Romańczyk
Luc Apleman
Dominika Dziwisz
Iwona Reichardt
Adam Kirpsza
Bartłomiej Telejko
Habilitacje:
Joanna Sondel-Cedarmas
Tomasz Młynarski
Beata Molo
Maciej Drzonek
Agnieszka Hess
Tytuł profesora:
Ewa Bujwid-Kurek

Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
Doktoraty:
Krzysztof Baczyński
Ewa Niedziałkowska
Habilitacje:
Zenon Rajfur
Dariusz Latowski
Marta Michalik
Tytuł profesora:
Jolanta Jura
Joanna Cichy
Jacek Międzybrodzki
Leszek Fiedor

Wydział Lekarski
Doktoraty:
Marcin Surmiak
Piotr Czyż
Monika Durak
Magdalena Hubalewska-Mazgaj
Rafał Jaeschke
Joanna Kin-Dąbrowska
Monika Nardzewska-Szczepanik
Krzysztof Rewiuk
Magdalena Skóra
Maciej Pastuszczak
Marcin Kostkiewicz
Magdalena Wąs
Tomasz Kameczura
Szymon Fornagiel
Anna Mirczak
Monika Ostrowska
Marek Żurawski
Marta Bałajewicz-Nowak

Łukasz Dutka
Rafał Januszek
Magdalena Pilarczyk-Żurek
Paweł Skowronek
Jakub Cieszkowski
Tomasz Gładysz
Irena Milaniak
Jacek Piątek
Jolanta Siwińska
Beata Skowron
Habilitacje:
Andrzej Cieśla
Mariusz Korkosz
Krzysztof Gil
Karol Wierzbicki
Krzysztof Oleś
Robert Chrzan
Olaf Zagólski
Agnieszka Pac
Maria Fornal
Szymon Skoczeń
Barbara Zawilińska
Krzysztof Woźniak
Danuta Owczarek
Tytuły profesora:
Dorota Pach
Maciej Siedlar

Wydział Farmaceutyczny
Doktoraty:
Agata Kryczyk
Michalina Hebda
Dagmara Wróbel
Paulina Oszajca
Adam Bucki
Bartłomiej Pochwat
Leszek Nowiński
Aleksandra Gregorius
Habilitacje:
Kinga Sałat
Julia Gibka
Tytuł profesora:
Jolanta Obniska
Halina Ekiert

Wydział Nauk o Zdrowiu
Doktoraty:
Renata Madetko
Piotr Ossowski
Edyta Laska
Dorota Matuszyk
Katarzyna Rebes
Jakub Kucharz
Radosław Łysek
Habilitacje:
Agnieszka Gniadek
Barbara Ślusarska
Mariusz Duplaga
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POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
18 września

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński na wyjazdowym
posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacji
i Nowoczesnych Technologii w Krakowie.

22 września

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję II Symposium on
Applied Nuclear Physics and Innovative
Technologies w Krakowie.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w auli Collegium Novum.

22–23 września

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję From Spins to
Cooper Pairs oraz prowadził sesję obrad
tej konferencji w Zakopanem.

23 września

Rektor Wojciech Nowak wraz prof.
Krystyną Chojnicką, dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UJ, zainaugurował
dwudniowe obrady jubileuszowego XXV
Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Prawa
w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach.

24 września

Prorektor S. Kistryn wziął udział w posiedzeniu jury konkursu na dzieło artystyczne
Nauka inspiracją sztuki – od mikroświata
do Wszechświata w Krakowie.

25 września

Prorektor S. Kistryn powitał uczestników
wizyty studyjnej z Serbii w ramach projektu „Fostering University Support Services
and Procedures for Full Participation in
the European Higher Education Area” oraz
uczestniczył w sesji inauguracyjnej MISH
w Collegium Maius UJ.
Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu miała
miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszego w Polsce
Domu Ronalda McDonalda, przeznaczonego dla rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych w tym szpitalu. Uczestniczyła
w niej prorektor M. Flis.

26 września

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w obchodach 65-lecia utworzenia Chińskiej
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Republiki Ludowej i ustanowienia przez
nią kontaktów dyplomatycznych z Polską;
uroczystość odbywała się w Warszawie.
Prorektor A. Mania otworzył konferencję
2nd Polish-Ukrainian Legal Day, poświęconą obecnej sytuacji, możliwościom i perspektywom współpracy polsko-ukraińskiej,
szczególnie w kontekście integracji Ukrainy
z Unią Europejską. Konferencja została
zorganizowana przez Instytut Allerhanda
w Krakowie.

27 września

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
przy ul. Gronostajowej 7 rektor W. Nowak
wygłosił wykład W jaki sposób przeszczepia się narządy? dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci, którego jednym z patronów jest
Uniwersytet Jagielloński.

28 września

Prorektor P. Laidler i prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego,
uczestniczyli w Zakopanem w centralnych
obchodach Światowego Dnia Serca, których organizatorem było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w tym jego oddział
krakowski, a także Instytut Kardiologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Urząd
Miasta Zakopanego.

1 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.

2 października

Rektor W. Nowak i prorektor A. Mania
uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
Prorektor S. Kistryn otworzył IX Krakowską
Konferencję Młodych Uczonych.
Prorektorzy S. Kistryn i A. Mania powitali słuchaczy wykładu inauguracyjnego
dla studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmowy, kłótnie i symbole,
czyli sztuka komunikacji interpersonalnej,
który wygłosiła dr hab. Joanna Hańderek
z Instytutu Filozofii UJ.

3 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w uroczystej
inauguracji roku akademickiego Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie,
podczas której prof. Józef Lipiec z Zakładu
Ontologii Instytutu Filozofii UJ otrzymał
tytuł doktora honoris causa Akademii
Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie.
Prorektor A. Mania wygłosił laudację podczas uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej prof. Barbarze Krauz-Mozer.
Prorektor A. Mania przewodniczył inauguracji roku akademickiego dla kierunku weterynaria UJ–UR; w uroczystości wzięli udział
także prorektorzy P. Laidler i S. Kistryn.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Politechniki
Krakowskiej.
Prorektorzy S. Kistryn i A. Mania uczestniczyli w obchodach Dnia Jedności Niemiec,
zorganizowanych przez Konsulat Generalny
Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015
Akademii Muzycznej.

4 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W Collegium Nowodworskiego rektor
W. Nowak wraz z prorektorem P. Laidlerem
oraz prof. Tomaszem Grodzickim, dziekanem Wydziału Lekarskiego, przewodniczyli
uroczystości jubileuszu 50-lecia uzyskania
dyplomów przez absolwentów Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, studiujących w latach 1958–1964.

6 października

Rektor W. Nowak przyjął w swoim gabinecie
prof. Thomasa Faista – socjologa, specjalistę
w dziedzinie transnacjonalizacji, rozwoju
i migracji, dziekana Wydziału Socjologicznego Uniwersytetu w Bielefeld. W spotkaniu
uczestniczył także prof. Bogdan Szlachta,
dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Tego samego dnia
w sali konferencyjnej Auditorium Maximum

UJ prof. Faist wygłosił wykład gościnny zatytułowany The Transnational Social Question
in an Age of Migration.
Prorektor S. Kistryn przyjął wizytę delegacji
z Ecole Polytechnique Paris-Saclay na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie.

7 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

9 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości rozdania nagród Narodowego
Centrum Nauki.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

9–10 października

Prorektor P. Laidler uczestniczył w Łodzi
w Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych oraz Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni Medycznych 2014/2015. Gościem honorowym
Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego
Uczelni Medycznych w Łodzi był prezydent
RP Bronisław Komorowski.

10 października.

Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Jagiellońskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

12 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w jubileuszowej sesji Rady Miasta Krakowa z okazji
obchodów 95-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.

13 października

Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystości
podpisania porozumienia w sprawie współpracy międzyuczelnianej, zawartego pomiędzy
Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Sztuk
Pięknych oraz Politechniką Krakowską.
Prorektor M. Flis uczestniczyła we wręczeniu nagród laureatom Nagrody im. Iwana
Wyhowskiego.

14 października

Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

15 października

Prorektor P. Laidler przewodniczył wspólnej
inauguracji nowego roku akademickiego
na studiach doktoranckich Wydziałów:
Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk
o Zdrowiu UJ CM w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM. Po raz pierwszy
w historii naszej Uczelni uruchomiono również trzyletnie anglojęzyczne studia doktoranckie PhD studies in medical sciences.

16 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

16–17 października

Prorektor A. Mania wziął udział w uroczystym przekazaniu władzy przez rektorów
Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmigen
w Holandii. Rektor Sebastian Kortmann
od 2007 koordynował działania sieci
IRUN (International Research Universities
Network), której UJ jest członkiem. Podczas
uroczystości prorektor A. Mania wręczył
rektorowi Kortmannowi srebrny medal Plus
Ratio Quam Vis.

20 października

Rektor W. Nowak był gospodarzem zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie uroczystości w auli Collegium
Novum, podczas której zasłużeni pracownicy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z Małopolski zostali uhonorowani
wysokimi odznaczeniami państwowymi
– Krzyżem Zasługi i Medalem za Wieloletnią Służbę, które nadał im prezydent RP
na wniosek ministra edukacji narodowej.
Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu prezydenta RP dokonał wicewojewoda
małopolski Andrzej Harężlak, któremu
towarzyszył małopolski kurator oświaty
Aleksander Palczewski. Obecni byli także
zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji
Tadeusz Matusz oraz posłanka Katarzyna
Matusik-Lipiec.
Rektor W. Nowak podpisał list intencyjny
pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim
i Laboratorium Komputerowym IBM. Na
jego podstawie będzie możliwy udział
studentów UJ w praktykach prowadzonych
przez specjalistów z IBM.
Prorektor P. Laidler uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
działającej pod patronatem UJ.

INNE WYDARZENIA
4 września

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
przyznało ocenę wyróżniającą programo-

wą na kierunku chemia, prowadzonym na
Wydziale Chemii UJ na poziomie studiów
pierwszego i drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim.

19–20 września

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Jagiellońskim Centrum Językowym
oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ,
zorganizowało konferencję Innowacyjność
w dydaktyce języków obcych.

20 września

Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w składzie: Adrian Strojny, Maciej
Szwałko i Mateusz Zgoda, zajął pierwsze
miejsce w Zawodach w Ratownictwie Medycznym na Litwie; był najlepszy wśród
30 drużyn. Maciej Szwałko i Mateusz Zgoda to absolwenci kierunku ratownictwo
medyczne prowadzonego przez Wydział
Nauk o Zdrowiu UJ CM.

24 września

Zespół AZS UJ zwyciężył w finale Pucharu
Polski w Piłce Nożnej Kobiet na szczeblu
Małopolski, pokonując w finałowym meczu
zespół KS Bronowianka Kraków 5 : 1.

25 września

Águeda Suarez Porto de Menvielle, przedstawicielka Ministerstwa do spraw Stosunków Międzynarodowych Argentyny,
poinformowała, że prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej
UJ, otrzyma Nagrodę im. dr. Luisa Federico
Leloira od argentyńskiego Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji Produktowej.
Nagroda ta przyznawana jest zagranicznym
ekspertom, którzy aktywnie uczestniczyli
w promocji współpracy międzynarodowej,
w ten sposób przyczyniając się do rozwoju
naukowego i technologicznego Argentyny.
Ceremonia przyznania nagrody odbyła się
17 listopada 2014.

25–27 września

W Krakowie miała miejsce III Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, zorganizowana przez
Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego
Instytutu Pediatrii WL UJ CM, kierowaną
przez prof. Jerzego Starzyka. Konferencję
uroczyście otworzył prof. Maciej Małecki,
pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju
w CM.

26–27 września

Na terenie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się II Międzynarodowa
Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie
i odporność psychiczna.
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29 września

8 października

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, obradujące podczas XXVI Kongresu Polskiego
Towarzystwa Fizjologicznego w Szczecinie,
dokonało wyboru prof. Tomasza Brzozowskiego, kierownika Katedry Fizjologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM, na prezesa
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego w kadencji 2014–2017.

Akty nominacyjne odebrali:
• Leszek Fiedor, profesor nauk biologicznych (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
• Zbigniew Hajto, profesor nauk matematycznych (Wydział Matematyki i Informatyki)
• Maria Maślanka-Soro, profesor nauk
humanistycznych (Wydział Filologiczny).

Podczas kongresu Polskiego Towarzystwa
Urologicznego w Warszawie kierownik
Katedry i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Piotr Chłosta, decyzją
walnego zgromadzenia członków PTU,
został prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Urologicznego na lata 2015–2018.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja parlamentarzystów z Portugalii. Wykład na temat relacji polsko-portugalskich
wygłosił poseł do parlamentu Portugalii
Jose Mendes Bota. Gospodarzem spotkania
był pełnomocnik rektora ds. współpracy
międzynarodowej prof. Zdzisław Mach,
a słowo wstępne wygłosił ambasador RP
w Portugalii prof. Bronisław Misztal. Delegacji portugalskiej towarzyszyła ambasador
Portugalii w Polsce Maria Amélia Paiva.

3 października

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
przyznała stypendia młodym naukowcom,
którzy prowadzą wysokiej jakości badania
i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród 202 tegorocznych stypendystów znalazło się aż 17 naukowców z UJ:
• dr Marcin Waligóra, CM
• dr Klaudia Skrzypek, CM
• mgr Justyna Barbara Szombara, Wydział
Historyczny
• dr Szymon Tadeusz Pustelny, Wydział
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• dr Dawid Pinkowicz, Wydział Chemii
• dr Monika Majewska-Szczepanik, CM
• dr Patrycja Marta Trzeszczyńska-Demel,
Wydział Historyczny
• mgr Marek Tuszewicki, Wydział Historyczny
• mgr Arkadiusz Jan Borek, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
• dr Eryk Mirosław Czerwiński, Wydział
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• dr Maciej Ulas, Wydział Matematyki
i Informatyki
• dr Marcin Mikołaj Sarewicz, Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
• dr Krzysztof Tomasz Kamiński, CM
• dr Michał Edward Araszkiewicz, Wydział
Prawa i Administracji
• dr Agnieszka Małgorzata Rak-Mardyła,
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
• dr Ilona Katarzyna Nenko, CM
• mgr Paulina Róża Rybak, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

6 października

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył profesorskie akty
nominacyjne nauczycielom akademickim
oraz pracownikom naukowym. Otrzymali
je także dwaj pracownicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego:
• Piotr Chłosta, profesor nauk medycznych
(Wydział Lekarski)
• Jerzy Gąsowski, profesor nauk medycznych (Wydział Lekarski)

142

alma mater nr 169–170

Uniwersytet Jagielloński znalazł się w gronie
dziewięciu laureatów konkursu Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU
Uczelnia przyjazna rodzicom. UJ nagrodzono za tworzenie przestrzeni przyjaznej
dla rodziców studiujących i pracujących
naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które
sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą.

7 października

W Collegium Nowodworskiego odbyła
się konferencja Evidence-based medicine
a prawdy i mity w medycynie, zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Medycyny
Translacyjnej UJ CM. Spotkanie otworzył
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof.
Tomasz Grodzicki. Wśród zaproszonych
wykładowców znaleźli się prof. Peter C.
Goetzsche, dyrektor The Nordic Cochrane
Centre przy Szpitalu Uniwersyteckim Rigshospitalitet w Kopenhadze, dr Małgorzata
Bala z II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ
CM oraz dr hab. Grzegorz Gajos z Instytutu
Kardiologii UJ CM. Po każdym z wykładów
odbywały się dyskusje prelegentów z uczestnikami konferencji. Moderatorem dyskusji
była prof. Anetta Undas, kierownik Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych
w II Katedrze Chorób Wewnętrznych UJ
CM.

10 października

W Collegium Nowodworskiego odbyła się
II konferencja naukowa poświęcona zaburzeniom lipidowym: Hiperlipidemia
– problem aktualny w każdym wieku,
przeznaczona dla lekarzy rodzinnych,
kardiologów, diabetologów i specjalistów
dietetyki. Organizatorem konferencji była
Katedra Chorób Metabolicznych Wydziału
Lekarskiego UJ CM pod przewodnictwem
prof. Barbary Idzior-Waluś.

10–12 października

W Krakowie odbywał się międzynarodowy
zjazd naukowy – European Asssociation
of Urology (EAU) 14th Central European
Meeting (CEM), którego organizatorem
był prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry
i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego
UJ CM i zarazem prezes elekt Polskiego
Towarzystwa Urologicznego. W skład European Association of Urology wchodzą:
ESU (European School of Urology),
ESUT (European Society of Urotechnology), ESOU (European Society of UroOncology).

11–12 października

W Krakowie odbywała się VII Krakowska
Konferencja Psychologii Sądowej, zorganizowana przez Pracownię Psychopatologii
Sądowej Katedry Psychiatrii UJ CM wraz
z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Sekcją Psychologii Sądowej Koła
Naukowego Studentów Psychologii UJ.

19 października

Laureatem tegorocznego konkursu o Nagrody Naukowe „Polityki” w kategorii nauki
ścisłe został dr hab. Piotr Niemiec z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Analizy
Funkcjonalnej.

ZMARLI
Prof. Marek Gedl – emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii
UJ, doktor honoris causa Uniwersytetu
Rzeszowskiego, wybitny archeolog. Pełnił
funkcje kierownika Zakładu Archeologii
Polski, kierownika Zakładu Archeologii
Epoki Brązu, kierownika Podyplomowego Studium Muzeologicznego, zastępcy
dyrektora ds. studenckich. Za swoje
osiągnięcia i zasługi został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności
i członkiem wielu naukowych organizacji
i stowarzyszeń: Niemieckiego Instytutu
Archeologicznego, Komisji Epoki Miedzi
i Epoki Brązu przy Międzynarodowej Unii
Nauk Pre- i Protohistorycznych, Instytutu
Śląskiego, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.
Zmarł 26 września.
Dr Ryszard Więckowski – wieloletni
pracownik Katedry, a następnie Zakładu
Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
i Administracji UJ. Zmarł 30 września.
Prof. Andrzej Zaborski – emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Orientalistyki

UJ, wybitny językoznawca orientalista.
Z Uniwersytetem Jagiellońskim związany
był od roku 1960, najpierw jako student
arabistyki, następnie jako pracownik
Instytutu Orientalistyki aż do przejścia
na emeryturę w roku 2013. Od roku
2001 kierował Katedrą Językoznawstwa

Afroazjatyckiego. Od roku 1997 był przewodniczącym Komisji Orientalistycznej
krakowskiego oddziału PAN. Wykładał
również na uczelniach zagranicznych – na
Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie
w Heidelbergu, Uniwersytecie Hebrajskim
w Jerozolimie. Zmarł 1 października.

Prof. Apoloniusz Kostecki – emerytowany
profesor w Katedrze Prawa Finansowego
Wydziału Prawa i Administracji UJ, w której przez kilka dziesięcioleci pełnił funkcję kierownika; wybitny prawnik. Zmarł
8 października.
Informacje zebrał i opracował Leszek Śliwa
z Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Szczegółowy przegląd wydarzeń, jakie odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim
w ostatnich miesiącach, dostępny jest na stronie internetowej:
www.uj.edu.pl/sprawozdania-rektora-na-senat
Uchwały Senatu UJ zamieszczane są na stronie
www.bip.uj.edu.pl
w zakładce „Uchwały Senatu”.

POLSKA AKADEMIA DZIECI NA UJ
24 października 2014 w auli Auditorium Maximum UJ nowy rok akademicki rozpoczęli uczniowie szkół naszego województwa, którzy w ramach projektu „Polska Akademia Dzieci” na UJ uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach promujących naukę.
Podczas spotkania dr Marcin Laberschek z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej mówił o Sekretach
reklamy, a Maciej Oszajec ze Szkoły
Podstawowej w Woli Batorskiej wystąpił z prezentacją zatytułowaną Czy na
Marsie może istnieć życie?
Projekt „Polska Akademia Dzieci”
o charakterze non-profit, w który włączył się także Uniwersytet Jagielloński,
jest wyjątkowy w skali całej Europy.
Bezpłatnie otwiera drzwi uczelni wyższych najmłodszym słuchaczom, niezależnie od ich pozycji społecznej czy
wyników w nauce. Daje im także możliwość prowadzenia własnych wykładów
wspólnie z akademickimi dydaktykami.

Michał Rdzanek

pracownik Działu Promocji i Informacji UJ
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Kościoły i inne związki wyznaniowe
w służbie dobru wspólnemu
pod redakcją Wacława Uruszczaka,
Katarzyny Krzysztofek, Macieja Mikuły
Leitmotivem, wokół którego osadzono 28
tekstów, z jakich składa się książka, jest nawiązanie do art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Zamieszczone w publikacji artykuły w znacznym stopniu skupiają się zatem na działalności kościołów i związków wyznaniowych
nakierowanej na realizację dobra człowieka i dobra wspólnego.
Podnoszą też tak istotny w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie problem przeszkód, jakie kościoły i związki wyznaniowe napotykają,
gdy zmierzają do osiągnięcia tego celu. [...] Wszystkie publikowane opracowania dotykają niezwykle ważkich problemów wyłaniających się na osi relacji państwo–kościół, stanowiąc tym samym
istotny wkład w dyskurs społeczno-polityczny, toczący się zarówno
w naszym kraju, jak i – ogólnie – na świecie.
Z recenzji Kazimierza Barana
Andrzej Juszczyk
Stary, wspaniały świat.
O utopiach pozytywnych i negatywnych
Stary wspaniały świat jest pracą z zakresu historii gatunku utopii literackiej. Traktuje ona
o wybranych najważniejszych utopiach pozytywnych (Utopia Thomasa More’a, Miasto
Słońca Tommasa Campanelli, Nowa Atlantyda Francisa Bacona, Christianopolis Johanna
Valentina Andreae) oraz negatywnych (My
Jewgienija Zamiatina, Nowy wspaniały świat
Aldousa Huxleya, Rok 1984 George’a Orwella). Książka przedstawia nowe spojrzenie na charakterystyczne cechy obu odmian tego
gatunku, wskazując, że są one oparte – wbrew dotychczasowym
założeniom – na metafizycznej, irracjonalnej i guasi-religijnej podstawie ideologicznej, która wyraża się w stale obecnych cechach
poetyki tekstu utopijnego.
Anna Stawecka
Obraz siebie.
Projekcje twórcze w wytworach
plastycznych dzieci przewlekle chorych
Książka nader istotna, porusza bowiem tematy rzadko pojawiające się w kręgu zainteresowań naukowców. To materia nadzwyczaj
wrażliwa i trudna. Najcenniejszą wartością
książki jest nowatorski sposób przedstawiania i diagnozowania obrazu swojego „ja”,
jaki krystalizuje się na podstawie obserwacji
czynionych przez autorkę.
Z recenzji Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego
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Dziś Tadeusz Kantor!
Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności
pod redakcją Katarzyny Fazan, Marty Bryś,
Anny R. Burzyńskiej
Przedstawioną tu książkę uważam za bardzo
ważną część archiwum pamięci Tadeusza Kantora. Różnorodna stylistyka artykułów i zapisanych
wypowiedzi, różne typy dyskursu naukowego
to wartości tego tomu, które mogą być określone jako „jednoczesna wieloperspektywiczność”
oglądu Kantora i jego dzieła.
Wszystkich autorów łączy idea naczelna: potrzeba opisu i interpretacji znaczących faktów przeszłości, które powodują „zatrzymanie zdarzeń”, będąc
„energią wybuchającą poza fragmentami historycznego kontinuum obciążonego przeszłością”. Sformułowania te przywołują ważne idee Waltera
Benjamina (pojawiające się w tomie), w tym jego ideę Jetz-Zeit. Stały się
one – jak sądzę – logicznym podłożem całości niniejszego tomu.
Z recenzji Włodzimierza Szturca
Jolanta Dudek
Miłosz wobec Conrada. 1948–1959
Książka Miłosz wobec Conrada pokazuje, że
począwszy od roku 1948, kiedy to w naszym
kraju ważyły się dalsze losy wydawnicze autora
Jądra ciemności, poprzez lata rozliczeń z tzw.
minioną epoką okalające rok 1957 – 100. rocznicę urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego,
Miłosz – przedstawiciel pierwszego pokolenia
wychowanego na Conradzie – swymi utworami
i esejami przyczyniał się do utrzymania łączności literatury polskiej z twórczością znanego w świecie angielskiego
pisarza o polskim zapleczu kulturowym. Conrad pomagał mu wówczas
w samookreśleniu się moralnym, politycznym i artystycznym, w budowaniu własnej – kresowej tożsamości kulturowej, a także towarzyszył mu
w poszukiwaniu „nagiej prawdy” o świecie i życiu człowieka.
Zaproponowana tu lektura traktatów oraz esejów Miłosza z lat 1948–1959
uwzględnia zarówno analizę znaczących odniesień do pism Conrada obecnych w poezji autora Traktatu moralnego, jak i analizę podejmowanych
przezeń w esejach prób interpretacji utworów pisarza. Modyfikują one
zarówno wydźwięk powojennej twórczości samego Miłosza, jak i obraz
polskiej recepcji Conrada z tego okresu. Odniesienia do bogatej literatury
krytycznej dotyczącej pisarza umożliwiają zaś czytelnikom bieżącą konfrontację tworzonego przez Miłosza osobistego wizerunku Conrada z ustaleniami amerykańskich, brytyjskich, francuskich oraz polskich badaczy
twórczości pisarza.
Mediacje w prawie
pod redakcją Janiny Czapskiej,
Maksymiliana Szeląga-Dylewskiego
Książka traktuje o instytucji mediacji w polskim systemie prawnym. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i najważniejsze
dziedziny prawa. Zaletą wydania jest umiejętne
połączenie rozważań teoretycznych i empirycznych, będących wynikiem prowadzonych przez
autorów badań nad instytucją mediacji.

Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie
przydatna przede wszystkim sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, a zatem osobom, które na co dzień mają do czynienia z konfliktami i sporami. Ze względu na rosnące zainteresowanie
mediacją w ośrodkach akademickich jest cennym źródłem także dla
studentów i doktorantów.
Diana Malinowska
Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe
Pracoholizm jest współcześnie symptomem
zachowania typowym dla pracy, ale też ciągle
słabo rozpoznanym, domagającym się gruntownego wyjaśnienia od strony mechanizmów psychologicznych. Wyjaśnienie to pozostaje jednak
na poziomie intensywnych badań opisowych,
którym brak spójnego zaplecza teoretycznego.
Problematykę pracoholizmu podejmuje w Polsce nieliczna grupa badaczy, a kolejne eksploracje empiryczne oraz próby analizy wydają się bardzo pożądane i przydatne w psychoterapii zmagającej się od dłuższego czasu z problemem tego
typu uzależnienia. Monografia Diany Malinowskiej jest więc publikacją
potrzebną z uwagi na konieczność zarówno tworzenia nowych modeli motywacji do pracy, konstruowania koncepcji wyjaśniających, jak i doskonalenia działań organizacyjnych i naprawczych.
Z recenzji Aleksandry Tokarz
Boska radość powtórzenia.
Idea wiecznego powrotu
pod redakcją Moniki Proszak,
Anny Szklarskiej, Anny Żymełki
Ponownie narodzisz się w jakimś łonie, ponownie ukształtuje się twój szkielet, ponownie
trafi ta właśnie stronica do tych samych twoich
rąk, ponownie przemierzysz wszystkie godziny
aż do godziny twej niepojętej śmierci [Borges,
Doktryna cykli].
Sformułowanie Jorge Luisa Borgesa wydobywa
inspirującą siłę Nietzscheańskiej myśli o wiecznym powrocie, a równocześnie uwypukla jej przenikliwy i dojmujący charakter. Zdanie sobie
sprawy z możliwości takiego powtórzenia może prowadzić do zakwestionowania oczywistości naszego trwania w czasie, wyobcowuje nas
z nas samych. Idea wiecznego powrotu skłania do zadania pytania, które od tej pory powinno nam towarzyszyć nieustannie: „Czy chcesz tego
jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy?”. [...]
Prezentowana praca jest próbą, z jednej strony, ustosunkowania się do
obecnych w literaturze interpretacji „myśli przepaścistej”, poddania
ich refleksji i krytyce, z drugiej – pokazania nowych możliwości jej
rozumienia. Obok rozważań filozoficznych proponuje rozważania filologiczne, które porządkują system pojęć związanych z kategorią czasu
w języku greckim oraz w literaturze greckiej.
Krakowskie studia pracy socjalnej
pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego
Dwadzieścia pięć lat temu, l października 1988,
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapoczątkowano program magisterskich
studiów socjologicznych o specjalności praca
socjalna. Był to pierwszy polski program akademicki, w ramach którego praca socjalna została oficjalnie wyróżniona i nazwana. Dokładnie

ćwierć wieku później program ten został zakończony, a nasz Instytut
zmierza do otwarcia całkowicie odrębnego magisterskiego programu
studiów w dyscyplinie pracy socjalnej. Inaczej mówiąc, w ciągu owych
dwudziestu pięciu lat socjologia i praca socjalna były u nas w pewnym formalnym, instytucjonalnym, edukacyjnym związku, a wkrótce
będą występowały w przyjaznym „sąsiedztwie”, opartym na dotychczasowych doświadczeniach, przemyśleniach i pragnieniach. Jesteśmy
oraz zapewne będziemy socjologiczno-socjalni, ale to wyodrębnienie
pracy socjalnej z myślą o naszych uniwersyteckich partnerach reprezentujących pokrewne dyscypliny, o naszych studentach, wreszcie – co
szczególnie ważne – o zobowiązaniach wobec społeczeństwa, którego
jesteśmy częścią i któremu służymy, staje się, oczywiście, dodatkowym
wyzwaniem. Niniejsza książka ma więc nieco symboliczną wymowę,
ponieważ pojawia się w czasie, gdy – mówiąc nieco metaforycznie –
jedna historia się kończy, a druga zaczyna. Ma ona jednocześnie charakter zespołowy, gdyż taka w swej istocie jest ta problematyka, oraz
odzwierciedla zarówno różnorodność, jak i współdziałanie w obszarze,
o którego znaczeniu jesteśmy przekonani.
Anna Gaweł
Zasoby zdrowotne młodzieży
gimnazjalnej w kontekście
ekosystemu szkoły
Zaprezentowane w książce Anny Gaweł badania teoretyczne i empiryczne koncentrują się
wokół fenomenu zdrowia, które jest nieodłącznie związane z rozwojem człowieka w okresie
jego dojrzewania i zarazem warunkuje przebieg tegoż rozwoju.
Autorka podejmuje próbę rozpoznania podmiotowych zasobów zdrowotnych oraz zasobów środowiskowych
tkwiących w ekosystemie szkoły, które współtworzą potencjał zdrowotny uczniów w wieku gimnazjalnym. Przyjęta w pracy perspektywa
ekologicznego, systemowego i salutogenetycznego ujmowania zjawisk
w obszarze zdrowia umożliwia poszukiwanie odpowiedzi na pytania
dotyczące możliwości kształtowania tych zasobów w procesie wychowania do zdrowia, stanowiącym nieodłączny składnik całościowego
procesu edukacji służącej harmonijnemu rozwojowi człowieka jako
istoty biopsychospołecznej.
Publikacja jest adresowana do środowiska naukowego pedagogów
i psychologów zdrowia, studentów nauk społecznych oraz pedagogów
szkolnych i nauczycieli będących realizatorami edukacji zdrowotnej.
Stulecie Sadu rozstajnego
pod redakcją Urszuli M. Pilch,
Mariana Stali
Sad rozstajny ukazał się w roku 1912. W momencie wydania był to spóźniony debiut, z dzisiejszej perspektywy jest to pierwsza książka
wielkiego poety. Warto się dokładnie przyjrzeć
temu zbiorowi usytuowanemu pomiędzy wczesnymi wierszami Bolesława Leśmiana, publikowanymi w młodopolskich czasopismach,
a znakomitymi tomami ogłoszonymi w dwudziestoleciu międzywojennym. Warto zapytać, kim był Leśmian – znajdujący się w połowie drogi do wielkości, i jak pracowała wówczas jego
poetycka wyobraźnia.

alma mater nr 169–170

145

WYDAWNICTWO MMF

Synem prof. Juliana Pagaczewskiego, a prawnukiem Ludwika Zarewicza był Stanisław Pagaczewski (1916–1984) – znany autor książek dla
dzieci i młodzieży: Porwanie Baltazara Gąbki czy Misja prof. Gąbki,
propagator turystyki i reportażysta, autor wielu przewodników, w których – podobnie jak jego pradziadek – chętnie proponował wizytę na
Bielanach i zachęcał do zatrzymania się w pustelni ojców kamedułów.
Ludwik Zarewicz urodził się 200 lat temu, ale pamięć o nim jest wciąż
żywa poprzez wiele tematów, którymi się zajmował. Bo czyż nie sięgają do jego książek historycy zakonów w Polsce, zwłaszcza kamedułów?
Wciąż pozostaje niezastąpiony. Czyż odwiedzający Lanckoronę jej miłośnicy nie odwołują się do jego opracowania i nieraz nadaremno szukają
go w antykwariatach? A ci, których los złączył z Dobczycami, czyż nie
czynią podobnie? Ile jest miejsc w Krakowie, którym poświęcił godziny
studiów, by przypomnieć ich fascynującą historię? On sam, choć coraz
lepiej poznawany, wciąż fascynuje choćby poprzez swoje liczne związki z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. Intryguje także pokusą
przeżycia przygody intelektualnej przy opracowaniu jego rękopiśmiennych notatek sporządzonych podczas wieloletnich prac w archiwum,
a przechowywanych, między innymi, w Bibliotece Jagiellońskiej.
Książka Ludwik Zarewicz – miłośnik historii i przyjaciel kamedułów.
Opowieść rodzinna i nie tylko w 200. rocznicę urodzin 1813–2013 liczy 192 strony, zawiera wiele kolorowych fotografii, między innymi,
rękopisów i unikatowych dokumentów, w większości publikowanych
po raz pierwszy.
Red.

Marzena i Marek Florkowscy
Ludwik Zarewicz – miłośnik historii
i przyjaciel kamedułów.
Opowieść rodzinna i nie tylko
w 200. rocznicę urodzin 1813–2013

Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich to dobrze pomyślane kompendium ludowej wiedzy magicznej, wychodzące naprzeciw potrzebom miłośników gór i miejscowego folkloru ludowego, badaczy tych zagadnień, studentów i przewodników turystycznych. Zarówno sam
temat, jak i tytuł pracy Urszuli Janickiej-Krzywdy i Katarzyny Ceklarz jest niezwykle intrygujący.
Biorąc pod uwagę – z jednej strony, nieustające zainteresowane problematyką góralszczyzny,
a – z drugiej, narastające zaciekawienie: demonologią, mitami oraz okultyzmem (magia, czary itp.),
książka jak najbardziej warta jest opublikowania i z pewnością sięgnie po nią wielu czytelników.
(z recenzji)
dr hab. Jerzy M. Roszkowski

Dr Urszula Janicka-Krzywda, urodzona z Zawoi etnografka przez wiele lat pracowała w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, a następnie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W 2001 r.
uzyskała stanowisko kustosza dyplomowanego (najwyższego w polskim muzealnictwie), została laureatką prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga – „Za zasługi dla kultury ludowej” (2013)
i Nagrody Województwa Małopolskiego im. R. Reinfuss „Za całokształt działalności w dziadzinie
ochrony dziedzictwa kulturowego” (2013). Jest konsultantem i opiekunem zespołów regionalnych, bierze też udział, jako członek jury, w konkursach i przeglądach folklorystycznych. Posiada
w swoim dorobku wiele artykułów i książek, naukowych, popularnonaukowych i beletrystycznych, a także wierszy. Zajmowała się również redagowaniem „Rocznika Muzeum Etnograficznego w Krakowie” (1994-2005), „Rocznika Babiogórskiego” (1996–2010), a także monografii etnograficznych: Kultura ludowa Górali Babiogórskich (Kraków 2010); Kultura ludowa Górali Orawskich,
Kraków 2011; Kultura ludowa Górali Spiskich (Kraków 2012) i Kultura ludowa Górali Zagórzańskich
(Kraków 2013). W jej bogatym dorobku autorskim znalazły się m.in. takie pozycje jak: Zabytkowe
kościoły Orawy, Spisza, Podhala, Gorców i Pienin (Kraków 1987); Rok Karpacki. Obrzędy doroczne
w Karpatach (Warszawa-Kraków 1988); Kapliczki i krzyże przydrożne Polskiego Podkarpacia (Warszawa 1991); Huculi (Kraków 1991); Patron – atrybut – symbol (Poznań 1993); Katalog zbiorów etno
graficznych Babiogórskiego Parku Narodowego (Kraków 1996); Górnicy wielickiej kopalni. Wybrane
zagadnienia z kultury ludowej Wieliczki i okolicy (Kraków 1999); Szlakami św. Kingi (Kraków 2002).
Mgr Katarzyna Ceklarz z Rabki to przedstawicielka młodszego pokolenia badaczy, a także
propagatorka folkloru góralskiego oraz krajoznawstwa Podhala i Beskidów. Ukończyła socjologię
i etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Opublikowała szereg artykułów dotyczących tradycji pasterskich, rzemiosła, sztuki i medycyny ludowej, dziejów muzealnictwa i turystyki. Ma też w swoim dorobku książki:
Monografię Muzeum im. Władysława Orkana (Rabka 2010) i Babcyne korole. Z etnografii południowej
Polski (Kraków 2012), Złote lata RabkiZdroju (Rabka-Zdrój 2014). Redaguje rocznik zatytułowany
„Zeszyty Rabczańskie”. Współpracuje z czasopismami: „Almanach Nowotarski”, „Rocznik Babiogórski”, „Wierchy”, „Tatry”, „Gazeta Górska”, „Polski Region Pieniny”. Działa w rabczańskim Stowarzyszeniu Kulturowy Gościniec. Jest przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim.
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WYDAWNICTWO PRZEGLĄD LEKARSKI
Auschwitz survivors.
Clinical-psychiatric studies
from „Medical Review – Auschwitz”
pod redakcją Zdzisława Jana Ryna
we współpracy z Władysławem Sułowiczem
„Przegląd Lekarski Auschwitz” stał się jednym z głównych źródeł wiedzy o patologii
wojny i obozów koncentracyjnych. W latach
1961–1991 ukazało się 31 tomów prezentujących badania prowadzone z byłymi polskimi
więźniami politycznymi w Katedrze Psychiatrii AM (obecnie CM UJ). Niniejsza antologia zawiera najważniejsze
artykuły z czasopisma, w którym w sumie prace opublikowało 477 autorów, w tym 65 profesorów i 34 autorów zagranicznych. W 1990 roku
czasopismo było nominowane do Nagrody Nobla.

WYDAWNICTWA
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Czary góralskie

Choć trochę zapomniany, to jednak wciąż
intryguje i fascynuje nie tylko poprzez książki, które zostawił, ale także swoje związki
z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim.
Ludwik Zarewicz – bo o nim mowa, z wykształcenia prawnik przybyły do Krakowa ze
Lwowa w 1846 roku, z zamiłowania historyk i badacz dziejów miasta
i okolicy, zwłaszcza Lanckorony czy Dobczyc.
Razem z żoną, Klotyldą z Gajdów, i pięciorgiem dzieci mieszkał
w kamienicy należącej do ojców karmelitów przy ul. Karmelickiej 23,
w najbliższym sąsiedztwie Walerego Eljasza Radzikowskiego, a także
Ambrożego Grabowskiego (pod numerem 15) i Estreicherów – przy
pl. Szczepańskim i ul. Batorego. Dla Zarewicza szczególnie ważny
był czas, kiedy Karol Estreicher był dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, gdyż podczas badań historycznych często korzystał z jej zbiorów.
W przechowywanej tam spuściźnie po Żegocie Paulim zachowały się
odręczne notatki Ludwika Zarewicza. Ci dwaj badacze być może zetknęli się jeszcze we Lwowie, gdzie od 1843 roku Żegota Pauli uczestniczył w życiu literackim i politycznym, lub później, w Krakowie,
gdzie Pauli pracował jako bibliotekarz i konserwator archiwum Potockich, a następnie (od 1872 roku) właśnie w „Jagiellonce”. W zbiorach
rękopiśmiennych BJ znajduje się Tagebuch Ludwika Zarewicza z lat
1843–1852. Są to notatki pisane w języku niemieckim lub polskim
z życia i pracy w Krakowie, także zapiski z urlopu w Krynicy i w Lipowcu. Drugim zbiorem rękopisów Ludwika Zarewicza przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej jest pięć zeszytów zawierających
notatki, które być może miały posłużyć do późniejszych opracowań.
Owocem poszukiwań historycznych Ludwika Zarewicza były liczne
książki dotyczące, między innymi, katedry na Wawelu, kościoła na
Skałce, klasztoru kamedułów na Bielanach, ale także okolic Krakowa.
Pewną ciekawostką były kontakty Ludwika Zarewicza z Józefem Maciejem Brodowiczem, o czym świadczy, między innymi, zachowany
w Bibliotece Jagiellońskiej rękopis listu Ludwika Zarewicza. Jego
adresat był jednym z najwybitniejszych profesorów chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także świetnym organizatorem
i reformatorem kliniki, dwukrotnym rektorem Uczelni. W przeddzień
śmierci 95-letni Brodowicz przesłał kilku znajomym bileciki pożegnalne.. Jeden z takich dziękczynno-pożegnalych wierszy był skierowany
właśnie do Ludwika Zarewicza, który pomagał mu w porządkowaniu
jego dokumentacji i przygotowania jej do druku.
Być może Ludwik Zarewicz nawiązał z nim kontakty poprzez swojego syna Aleksandra – lekarza, absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ,
prymariusza Oddziału Chorób Skórnych i Wenerycznych w Szpitalu św. Ducha, a następnie Szpitala św. Łazarza w Krakowie. Był nie
tylko doskonałym lekarzem, ale także miłośnikiem i znawcą sztuki,
kolekcjonerem dzieł sztuki, głównie dywanów i nowożytnego malarstwa polskiego. To w jego mieszkaniu przy ul. Floriańskiej często
spotykać można było Jacka Malczewskiego i Kazimierza Pochwalskiego.
Zamiłowania historyczne Ludwika Zarewicza i Aleksandra Zarewicza nie pozostały bez wpływu na Juliana Pagaczewskiego, wnuka Ludwika i siostrzeńca Aleksandra, w przyszłości wybitnego historyka
sztuki, profesora UJ, członka honorowego Wydziału Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, naukowca, którego zainteresowania obejmowały dzieje wielu epok – ich architekturę, malarstwo i rzeźbę, aż po przemysł artystyczny. W pracach często odwoływał się do rękopiśmiennych notatek dziadka.

Urszula Janicka-Krzywda, Katarzyna
Ceklarz
Czary góralskie. Magia Podtatrza
i Beskidów Zachodnich

Czary
góralskie

Co złożyć w ofierze duchom? Dlaczego warto dać pannie młodej przed ślubem kromkę
chleba? Co się stanie, jeśli sprowadzimy się
do nowego domu w okresie postu albo idąc,
lewą nogą przekroczymy swój cień? I w jaki
sposób szybko skontaktować się z czarnoksiężnikiem?
W kulturze ludowej górali magia pełniła niegdyś jedną z głównych
funkcji opisywania i systematyzowania rzeczywistości. U podstaw
Urszula Janicka-Krzywda

Katarzyna Ceklarz

2014-09-24 14:08:14

magii stoi niezrozumienie i niemożność wytłumaczenia zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Gdy ten otaczający świat sam w sobie
jest tajemniczy i zadziwiający – znaczenie czarów rośnie, stając się nieodzownym warunkiem pomyślności życia. Świat gór, a Tatr w szczególności, bez wątpienia jest tajemniczy i zadziwiający. Góralskie czary
muszą mieć swoją wielką moc.
W książce dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, związanej z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, i Katarzyny Ceklarz, doktorantki w Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, magia mieszkańców gór została ujęta w opowieść o realnie istniejących i stosowanych do dziś praktycznych zabiegach górali pohalańskich i beskidzkich. – Współcześnie,
gdy silnie eksploruje się fragmenty tej kultury – śpiew, taniec czy strój
– niniejsza publikacja ma za zadanie przypomnieć i uzmysłowić czytel-

nikom rolę duchowości w rozwoju i funkcjonowaniu góralszczyzny – piszą autorki. – Informacje na temat ludowej magii są rozproszone w licznych czasopismach, publikacjach i zbiorach archiwalnych, do których
przeciętnemu czytelnikowi niekiedy trudno dotrzeć. Zgromadzenie ich
w jednym miejscu pozwala zapoznać się z magicznymi zachowaniami,
a przypisy i bibliografia posłużą osobom, które ten temat szczególnie
zainteresuje. [...] Słownik ma za zadanie wypełnić lukę w piśmiennictwie, istniejącą między materiałami terenowymi, publikowanymi i archiwalnymi a opracowaniami naukowymi.
Książkę można czytać na wiele sposobów. Z 237 haseł dowiemy się,
między innymi, do czego służą zbierane w nocy magiczne zioła, jak zapewnić gospodarstwu dobrobyt, dlaczego w nocy powinniśmy unikać
pożyczek, co leczyć czerwonym winem, herbatą lub popiołem z papierosa, a także dlaczego żebrakom warto rozdawać chleb i jak rozpoznać
podpalacza: Podpalacza można poznać po tym, że w wigilię Bożego
Narodzenia o północy, gdy idzie do kościoła lub z niego wraca, jego
cień, spowodowany światłem księżyca, nie ma głowy. Według innych
wierzeń podpalacze w ogóle nie rzucają cienia.
W innym fragmencie można przeczytać, że W wielu regionach polskich
Karpat z okazji pogrzebu pieczono niewielkie bochenki chleba i rozdawano je uczestnikom, a zwłaszcza żebrakom. W ten sposób żywi zabezpieczali się przed powrotami zmarłego – rozdany chleb wyrównywał
jego wszelkie ziemskie zobowiązania.
Książka wydana przez Tatrzański Park Narodowy sama w sobie ma
tajemnice. Zaczyna się już na okładce, kontynuuje wewnątrz, gdzie
magiczną zawartość wzbogacają zdjęcia Barbary Caillot-Dubus, Polki
urodzonej w Paryżu, zafascynowanej etnografią absolwentki dziennikarstwa, kulturoznawstwa i filologii obcej, autorki nagradzanych cykli
fotograficznych i książek. Zdjęcia wzięte z cyklu „Pachnące jarzębiną”
ukazują przenikanie się światów, tak jak w kulturze góralskiej przenikają się światy poznane i niepoznane.

WYDAWNICTWO RM
Przedwojenny krakowski Kazimierz.
Najpiękniejsze fotografie
Krzysztof Żyra
Przedwojenny Kazimierz był wyjątkową
dzielnicą Krakowa. Na początku stanowił
samodzielne miasto, w którym obok siebie
mieszkali przedstawiciele dwóch religii
i dwóch narodów: Polacy i Żydzi. Obok
siebie stały kościoły i synagogi, na targach
handlowali i stary Żyd, i krakowska przekupka, w żydowskich sklepach kupowali
Polacy, a w polskich Żydzi. I choć czasem dochodziło do mniejszych
lub większych niesnasek, życie toczyło się zwyczajnym rytmem, wyznaczanym pracą, odpoczynkiem i odrębnymi nakazami religijnymi.
Ten album zabiera nas w czasy przedwojennego Kazimierza. Zdjęcia
pokazują […] jego ruchliwe ulice i ciche podwórka, zwykłe domy
i świątynie, a także codzienne życie mieszkających tam Żydów i chrześcijan. Widzimy ich, jak pracują, robią zakupy, spacerują, modlą się
i świętują. Takiego Kazimierza już nie ma.
Najstarsze zachowane zdjęcie Kazimierza pokazuje go od strony
wschodniej. Zrobił je około 1870 roku Ignacy Krieger, fotograf pochodzenia żydowskiego, jeden z prekursorów fotografii w Krakowie. Jest
to ujęcie z okolic nieistniejącego jeszcze skrzyżowania ulic Starowiślnej i św. Wawrzyńca. Na pierwszym planie są bagniste łąki, na których
wzniesiono miasto. Po lewej monumentalna sylweta kościoła Bożego
Ciała, a po prawej Stara Synagoga.
Zamieszczone w albumie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Nie sposób ustalić, kiedy w Krakowie pojawili się pierwsi wyznawcy
religii mojżeszowej. Na podstawie różnych przekazów można przypuszczać, że społeczność żydowska zamieszkiwała podwawelski gród
już na przełomie XI i XII wieku. Pierwsza wzmianka o Żydach w Krakowie pochodzi z kroniki Kadłubka. Zapisał on, że za panowania
Mieszka III Starego (1173–1177) doszło do pobicia pewnego Żyda, za
co sprawcy zostali osądzeni jako „świętokradcy”. Kwalifikacja tego
czynu wynikała ze statusu Żydów, których uznawano za „sługi skarbu”, więc napaść na nich równała się naruszeniu prawa książęcego.
Pierwszym zanotowanym z imienia Żydem krakowskim był Charnisz,
zamordowany w 1287 roku przez pewnego Jakuba, któremu za ten
czyn skonfiskowano dom.
Na pewno Żydzi mieszkali w Krakowie w XIII wieku. Na początku
IV wieku w aktach miejskich pojawia się nazwa ulicy Żydowskiej, dzisiejszej św. Anny. Przy niej mieszkali krakowscy Żydzi, którzy mieli
synagogę, łaźnie i inne obiekty kahalne. Za murami miejskimi był żydowski cmentarz, do którego prowadziła „bramka żydowska” – Portula Iudaeorum. Cmentarz funkcjonował niemal do końca XV wieku.
Fragment książki
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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
osiemnastu 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 Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r.
Proszę o zap is an ie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Wawel zimą
Fot. Andrzej Mróz

Konkurs szopek
krakowskich,
Rynek Główny;
4 grudnia 2013
Fot. Anna Wojnar

n r

1 6 9 – 1 7 0

2 0 1 4

l i s t o p a d – g r u d z i e n

2 0 1 4

n r

1 6 9 – 1 7 0

