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OD REDAKCJI
W

jubileuszowym 650. roku akademickim na
Uniwersytecie Jagiellońskim kształcić się będzie około 50 tysięcy studentów. – Wierzę, że suma
naszych indywidualnych starań uczyni ten nadchodzący czas owocnym i kreatywnym – podkreślił
podczas inauguracyjnego wystąpienia rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, kierując te słowa także do
540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych,
2,6 tysiąca osób pozostałej kadry nauczycielskiej
oraz ponad 3,5 tysiąca pracowników administracyjnych zatrudnionych obecnie na Uczelni.
Rok akademicki 2013/2014 pełen będzie wyjątkowych przedsięwzięć, upamiętniających powstanie
najstarszej polskiej uczelni. Ale nie tylko. Zamierzeniem władz UJ jest bowiem, by okres jubileuszu
zapisał się również jako czas ważnych dyskusji
o odpowiedzialności za przyszłość nauki i edukację
młodych ludzi. Punktem centralnym debaty stanie
się, zaplanowany na marzec 2014 roku, Kongres
Kultury Akademickiej. Nad jego organizacją, z ramienia Uniwersytetu, czuwa prof. Piotr Sztompka,
z którym rozmowa ukaże się w grudniowo-styczniowym wydaniu pisma.
Bieżący numer stanowi natomiast przegląd najważniejszych wydarzeń minionych kilku miesięcy.
Jego atutem jest różnorodność. Wydanie otwiera
relacja z inauguracji oraz podsumowanie tegorocznych rankingów. W dziale SCIENTIA o badaniach naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
pisze prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn. W cyklu
„Smak życia” bohaterem kolejnego reportażu jest
prof. Zdzisław Żak. Inne obszerne artykuły poświęcone zostały wybitnym uczonym, wyróżnionym
ostatnio przez UJ tytułami doktora honoris causa
i profesora honorowego. W dziale HISTORIA
MAGISTRA VITAE warto zwrócić uwagę na tekst
prof. Andrzeja Chwalby o inauguracjach organizowanych w Collegium Novum po 1945 roku,
a także na przejmującą opowieść Sybiraka Jerzego
Kozińskiego.
W listopadowym wydaniu „Alma Mater” nie mogło
zabraknąć wspomnień. Zostały one poświęcone historycznym postaciom związanym z Uniwersytetem,
ale też osobom, których dopiero od niedawna nie
ma już wśród nas...
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

MOCNI NASZYM DZIEDZICTWEM
Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 650. rok akademicki

a przestrzeni minionych epok różne
bywały losy Rzeczpospolitej, a wraz
z nią i Uniwersytetu, zawsze jednak
zwyciężała idea mądrości i autonomii
Jagiellońskiej Wszechnicy [...]. Z zadumą
i refleksją wracamy dziś do naszych korzeni. Bo z tej pamięci czerpiemy wiedzę
i siłę. Jesteśmy dumni i mocni naszym
dziedzictwem! Specyfika naszej Uczelni
na tym waśnie polega, że splata się tu
i wzajemnie przenika wielowiekowa tradycja z nowoczesnością czasów, w których
żyjemy. W otoczeniu, w którym na każdym
kroku przemawia do nas historia, wypełniamy współczesną misję szkoły wyższej,
korzystając z najnowszych technologii
naukowo-badawczych i dydaktycznych –
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak
1 października 2013 w Auditorium Maximum, inaugurując 650. rok akademicki na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uroczystość w gmachu przy ul. Krupniczej poprzedziła msza święta w kolegiacie św. Anny. Po niej pochód profesorów
przeszedł z Collegium Maius, Plantami
oraz ulicami Piłsudskiego i Wenecja, do
Auditorium Maximum. Zgodnie z tradycją pod Dębem Wolności, znajdującym
się przed Collegium Novum, złożono
symboliczny wieniec.
Inauguracja zgromadziła wielu znakomitych gości. Wśród nich byli: minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek

Ratajczak, wojewoda małopolski Jerzy
Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jerzy Sawicz

N

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak trzykrotnym
uderzeniem berła w katedrę rozpoczął
650. rok akademicki na UJ

Kazimierz Barczyk, kardynał Franciszek
Macharski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, posłowie, senatorowie, przedstawiciele wojska, policji, duchowieństwa.
Nie zabrakło także rektorów poprzednich
kadencji: profesorów Franciszka Ziejki
i Karola Musioła. Na inaugurację 650. roku
akademickiego najstarszej polskiej uczelni
przybyli także goście z zagranicy, między

innymi dyrektor generalny ds. tłumaczeń
ustnych Komisji Europejskiej Marco
Benedetti oraz dyrektor filii Rosyjskiego
Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego Moskwa-Domodiedowo
Jewgienij Nikołajewicz Safonow.
W swoim inauguracyjnym wystąpieniu rektor UJ podkreślił, że w najbliższych
latach główne kierunki działań władz
Uczelni koncentrować się będą wokół
utrzymania i stałej poprawy jakości
nauczania przy zachowaniu powyżej 80
procent zatrudnienia absolwentów UJ w różnych gałęziach gospodarki już w roku ukończenia studiów, a także wokół maksymalnego wykorzystania istniejącej bazy do badań
naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem
ich innowacyjności i transferu do przemysłu.
Dla władz UJ ważne też będą kontynuacja
procesu inwestycyjnego i remontowego oraz
rozwój nowoczesnego zarządzania Uczelnią.
– Mamy świadomość, że to ogrom zadań
i ogrom pracy do wykonania już dziś, u progu
XXI wieku, w niełatwych czasach globalnego
kryzysu finansowego. Ale jednocześnie żywimy głębokie przekonanie, że temu wyzwaniu
podołamy! – akcentował rektor.
Z radością i dumą mówił o sukcesach odnoszonych przez pracowników
naukowych UJ, którzy w tym roku z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju zdobyli około
1000 grantów unijnych! Ich wartość
przekracza miliard złotych! Podkreślił, że
wspaniałe osiągnięcia, nie tylko w Polsce,
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Jerzy Sawicz

Prorektorzy UJ w pochodzie, tuż przed wejściem do Auditorium Maximum; w pierwszej parze:
prof. prof. Maria Flis i Jacek Popiel, w drugiej: prof.prof. Piotr Laidler i Stanisław Kistryn.
Zgodnie z tradycją pochód profesorów zamyka rektor UJ prof. Wojciech Nowak

szłości kształtować się będzie algorytm
przyznawania środków poszczególnym
szkołom wyższym. Dodał, że zgodnie ze
strategią UE wysokość dotacji we wszystkich krajach UE powinna utrzymywać się
na poziomie 3 procent PKB, a w rzeczywistości w Polsce przeznacza się na ten cel
0,4 procent PKB.
Mówiąc o problemach, z jakimi borykają się polskie uniwersytety, rektor Wojciech
Nowak zwrócił uwagę na tabloidyzację
życia społecznego: Niestety, tabloidyzacja
życia społecznego w dobie powszechnej
globalizacji często trafia także w mury
uniwersytetów. Emocje i zacietrzewienie
polityczne nie powinny przenosić się na
grunt wyższej uczelni, z natury swej przecież
neutralnej. Wszak wszyscy mamy obowiązek być odpowiedzialnymi za słowa – ta
odpowiedzialność dotyczy ogółu członków
akademickiej społeczności. Można, a nawet
należy wymieniać poglądy, dyskutować,
bo dyskusja, polemika – to tlen, którym
oddycha Uniwersytet. Trzeba tylko strzec,
aby nie zamienił się w smog. Nawiązując
do tej kwestii, rektor poinformował, że
w marcu 2014 roku Uniwersytet Jagielloński będzie gospodarzem Kongresu Kultury
Akademickiej, podczas którego środowisko

MĄDRZE ZARZĄDZANE UCZELNIE
Następnie głos zabrała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska,
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mówiła o wyzwaniach, jakie stoją obecnie
przed polskimi uczelniami, zwłaszcza
o tych, które dotyczą mądrego gospodarowania pieniędzmi publicznymi. Podkreśliła,
że Uniwersytet Jagielloński jest jedną
z trzech polskich uczelni, obok Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, która z Unii Europejskiej pozyskała
najwięcej środków na infrastrukturę. – Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie wykorzystanie tej infrastruktury
i zaplanowanie, jak ona ma funkcjonować,
jest czasami trudniejsze niż jej zbudowanie
– akcentowała minister. Podkreśliła też, że
w dalszym rozwoju polskich uczelni niezbędna będzie współpraca z przemysłem.
– Polskie uniwersytety, które sięgają poza
Wszechświat i do wnętrza atomu, muszą
obecnie wyciągnąć rękę do przemysłu i do
przedsiębiorców – mówiła. Dodała również,
że rząd opracowuje specjalny program
operacyjny „Inteligentny Rozwój”, skierowany wyłącznie do wyższych uczelni
Jerzy Sawicz

ale również za granicą mają także studenci UJ, którzy, między innymi, zdobyli
15 Diamentowych Grantów na łączną
kwotę około 2,5 miliona złotych.
Rektor wspomniał także o dwóch
bardzo ważnych dla środowiska akademickiego przedsięwzięciach: o opracowanej
przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i dyskutowanej z ministerstwem strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce na lata 2014–2020
oraz o dyskusji nad poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie
wyższym. – Wyrażamy głęboką nadzieję,
że nasz głos zostanie przez parlamentarzystów zauważony. Mamy prawo tak myśleć:
jednym z pozytywnych przykładów zmiany
przepisów jest nowelizowana właśnie
ustawa Prawo zamówień publicznych,
uwzględniająca, między innymi właśnie
pod wpływem środowiska akademickiego,
które o to zabiegało od dawna, zmiany
dotyczące wydatkowania środków na badania naukowe, a w szczególności podniesienie progu obligatoryjnego stosowania
procedur z ustawy do 200 tysięcy euro dla
danej uczelni w skali roku – dodał rektor.
Zaznaczył też, że środowisko akademickie
powinno wiedzieć, jak w najbliższej przy-

akademickie rozpocznie debatę dotyczącą
odpowiedzialności za przyszłość nauki
i edukację młodego pokolenia, a także
etosu nauczyciela akademickiego i etosu
studenta.
Kończąc swoje wystąpienie, rektor
podziękował pracownikom naukowym,
studentom oraz pracownikom administracji UJ za dotychczasową pracę dla dobra
Uniwersytetu i zachęcił do kontynuowania
tych działań. – Wierzę, że suma naszych
indywidualnych starań uczyni ten nadchodzący czas owocnym i kreatywnym – podkreślił, po czym trzykrotnym uderzeniem
berła w katedrę oficjalnie otworzył 650. rok
akademicki na najstarszej polskiej uczelni.
Quod felix, faustum, fortunatumque
sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!
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Inauguracja była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 października 2012 za wybitne
osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej
i działalności dydaktycznej, a także
za zasługi na rzecz Od lewej: prof.prof. Jerzy Stelmach, Michał Jaskólski, Tomasz Dohnalik,
Szczepan Biliński
rozwoju nauki odznaczeni zostali: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: profesorowie
Szczepan Biliński, Tomasz Dohnalik, Michał Jaskólski oraz Jerzy Stelmach; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: prof. Jacek Popiel, dr hab. med.
Maciej Tęsiorowski, profesor UJ, prof. Piotr Tworzewski (który odbierze odznaOd lewej: dr hab. med. Maciej Tęsiorowski,
dr n. med. Maja Zarzycka oraz prof. Jacek Popiel, czenie w innym terminie) oraz dr n. med. Maja Zarzycka. Odznaczenia wręczył
wojewoda małopolski Jerzy Miller
wojewoda małopolski Jerzy Miller.
potwierdzić wiedzę zdobytą poza systemem
edukacji – napisała minister Kudrycka.
Marek Ratajczak dodał od siebie, że
w 2014 roku, pomimo malejącej liczby
studentów spowodowanej niżem demograficznym, budżet szkolnictwa wyższego
będzie o około 1,5 miliarda złotych wyższy
niż w roku 2013.
NAGRODY I ODZNACZENIA
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej
i finansowej prof. Jacek Popiel poinformował, że laureatami Nagród Prezesa Rady
Ministrów w 2013 roku za 2012 rok zostali:
za wybitne osiągnięcia naukowe – prof.
Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego; za

wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego – dr hab. Paweł Czubik
z Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych; za wyróżnione rozprawy
doktorskie – dr Monika Czapla z Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz
dr Jakub Koryl z Wydziału Polonistyki.
Prorektor przekazał też, że minister
edukacji narodowej przyznała 24 nauczycielom akademickim Uniwersytetu
Jagiellońskiego zasłużonym w działalności dydaktyczno-wychowawczej Medale
Komisji Edukacji Narodowej.
Przyznane zostały również Nagrody
Ministra Zdrowia. Laureatką została prof.
Kalina Kawecka-Jaszcz z Wydziału Lekar-

Jerzy Sawicz

i przedsiębiorców, który przygotowuje
finansowanie – od pomysłu przez prototyp
aż do wdrożenia. Na koniec swojego wystąpienia życzyła władzom Uniwersytetu
mądrych i odważnych decyzji.
W podobnym duchu przemawiał
uczestniczący w inauguracji podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Marek Ratajczak, który
odczytał fragmenty listu minister nauki
i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej: Eksperci oceniają, że za dziesięć
lat liczba studentów w Polsce spadnie
o ponad 20 procent. To bez wątpienia
poważne wyzwanie dla uczelni w Polsce
oraz sygnał do szczególnie przemyślanych
decyzji organizacyjnych i finansowych,
opartych na perspektywicznej, dalekowzrocznej wizji rozwoju każdej ze szkół
wyższych. Wierzę, że mądrze zarządzane
uczelnie dostrzegą w tym trudnym okresie
niżu demograficznego własne szanse. To
czas, kiedy musimy w większym niż dotąd stopniu koncentrować się na jakości
edukacji i jakości badań naukowych oraz
wykorzystywać możliwości intensywnej
współpracy z innymi europejskimi ośrodkami naukowymi i zespołami badawczymi.
To też czas, w którym polskie uczelnie
powinny wypracować ofertę edukacyjną
atrakcyjną dla młodych ludzi z Europy
i świata, koncentrując się na budowaniu
dobrych, partnerskich relacji z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i badawczymi. To wreszcie czas, w którym polskie
szkoły wyższe muszą się szeroko otworzyć
na potrzeby studentów dojrzałych – osób,
które w swojej aktywności zawodowej poszukują nowych kompetencji, chcą uzupełnić swoje wykształcenie czy też formalnie

Inauguracja zgromadziła wielu znakomitych gości
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Jerzy Sawicz

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Jerzy Sawicz

Laurem Jagiellońskim uhonorowani zostali prof. Artur Michalak
z Wydziału Chemii oraz prof. Tomasz Brzozowski z Wydziału Lekarskiego

skiego – za całokształt dorobku. Doktor
habilitowany Paweł Zajdel z Wydziału
Farmaceutycznego otrzymał indywidualną nagrodę naukową I stopnia, natomiast
zespół w składzie: prof. Andrzej Szczudlik
oraz dr hab. Monika Rudzińska z Wydziału
Lekarskiego został wyróżniony nagrodą
zespołową dydaktyczną.
Ponadto za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne pracownicy UJ
odznaczeni zostali Medalami za Długoletnią Służbę: 65 osób – medalem złotym,
44 osoby – srebrnym, a 18 osób medalem
brązowym.
Za wybitne osiągnięcia w sporcie
Nagrodą im. Henryka Jordana uhonorowani zostali przez rektora UJ studenci
(nazwiska wszystkich nagrodzonych osób
zostaną opublikowane w grudniowo-

-styczniowym numerze
„Alma Mater”).
Prorektor Jacek Popiel
wymienił też wszystkich
pracowników Uniwersytetu, którzy w ciągu
ostatniego roku na zawsze
odeszli ze wspólnoty akademickiej UJ. Ich pamięć
uczczono chwilą ciszy.
LAUR JAGIELLOŃSKI

Zgodnie z tradycją podczas inauguracji wręczona została Nagroda JM
Rektora „Laur Jagielloński”. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest
w różnych dziedzinach nauki za wybitne
osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu
pięciu ostatnich lat. W tym roku nagrodą
tą uhonorowani zostali: w dziedzinie
nauk ścisłych i przyrodniczych prof.
Artur Michalak z Wydziału Chemii – za
cykl 24 prac poświęconych nowatorskiemu kwantowo-chemicznemu opisowi
struktury elektronowej katalizatorów
metaloorganicznych oraz molekularnych
mechanizmów procesów katalitycznych przebiegających z ich udziałem,
z zastosowaniem oryginalnej metody
charakterystyki wiązania chemicznego
opartej na tzw. orbitalach naturalnych
dla wartościowości chemicznej (NOCV /

ETS-NOCV). W dziedzinie nauk medycznych Laur Jagielloński otrzymał prof.
Tomasz Brzozowski z Wydziału Lekarskiego – za cykl 17 prac i 7 monografii,
które wspólnie można objąć tytułem
„Humoralne i hormonalne mechanizmy
uszkodzenia i protekcji błony śluzowej
przewodu pokarmowego”, dotyczący
najbardziej współczesnych aspektów
fizjologii, patofizjologii i farmakologii
funkcjonowania przewodu pokarmowego
w warunkach uszkadzania jego błony
śluzowej przez różne czynniki, takie jak
stres, ischemia z następującą reperfuzją,
bakteria Helicobacter pylori czy przez
niesteroidowe leki przeciwzapalne (np.
aspiryna).
W dziedzinie nauk humanistycznych,
społecznych i prawnych w tym roku nagrody nie przyznano.
FLAGOWA JEDNOSTKA POLSKIEJ NAUKI
O mocnej pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w skali kraju i o sukcesach
naukowych pracowników UJ mówił
również w swoim przemówieniu prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy
strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.
– W trakcie ubiegłorocznej inauguracji
w obecności premiera RP wywołałem
niespodziewany Państwa aplauz dość
nieskromnym twierdzeniem, że nasz

Podczas inauguracji prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych poinformował, że, podobnie jak w ostatnich pięciu latach, przeprowadzony został przegląd aktywności naukowej pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, uwzględniający wiele różnorodnych czynników, między innymi liczbę i jakość publikacji naukowych czy liczbę
cytowań – parametry ważne z punktu widzenia upowszechniania nauki i wzmacniania międzynarodowej pozycji Uniwersytetu. Komisje wydziałowe, analizując ankiety pracowników, wytypowały najbardziej aktywnych naukowców w swoich
jednostkach, efektem czego wyróżnione i nagrodzone zostały w tym roku następujące osoby:
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Bartosz Brożek
prof. dr hab. Andrzej Świątkowski
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Edward Nęcka
dr Dariusz Asanowicz
dr Adam Chuderski
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
dr Marcin Starzyński
prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Marek Stachowski
dr hab. Piotr Tylus, profesor UJ
dr hab. Katarzyna Dybeł, profesor UJ
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
dr hab. Anna Seretny
dr Ewa Lipińska
alma mater nr 160
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Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
dr hab. Agnieszka Pollo
prof. dr hab. Piotr Salabura
prof. dr hab. Marcin Wójcik
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Marian Mrozek
prof. dr hab. Jan Stochel
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki
Wydział Chemii
prof. dr hab. Maria Nowakowska
dr hab. Barbara Gil
dr Dawid Pinkowicz
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Alfred Uchman
prof. dr hab. Jacek Radwan
prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk
Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska
dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
prof. dr hab. Janusz J. Węc
prof. dr hab. Bogdan Szlachta
prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
prof. dr hab. Jan Potempa
dr hab. Ewa Zuba-Surma
dr Krzysztof Pyrć
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Andrzej Pilc
prof. dr hab. Andrzej Pająk
prof. dr hab. Marian Szczepanik
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Barbara Filipek
prof. dr hab. Barbara Malawska
prof. dr hab. Gabriel Nowak
Wydział Lekarski
dr hab. Dariusz Dudek, profesor UJ
prof. dr hab. Anetta Undas
prof. dr hab. Maciej Małecki

Jerzy Sawicz

IMMATRYKULACJA
Do uczestniczących w inauguracji studentów, zwłaszcza
tych, którzy właśnie rozpoczęli
swoją edukację na najstarszej
polskiej uczelni, zwrócił się
w swoim wystąpieniu prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. – Lata studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim
będą – uwierzcie – najwspanialszym okresem w Waszym
życiu. To, jak ten czas wykorzystacie, zależy jednak głównie
od Was. Nie zmarnujcie szansy
zdobycia wiedzy, umiejętności
i zdolności funkcjonowania
we współczesnym świecie,

w zinternacjonalizowanym środowisku.
Bądźcie pełni pasji i wyobraźni w kształtowaniu swojej przyszłości – podkreślał
prorektor. Zachęcał młodych ludzi, by
aktywnie uczestniczyli w życiu Uczelni, między innymi działając w kołach
naukowych czy w samorządzie studenckim. Przekonywał, że we współczesnym
świecie potrzeba kształcenia powinna
towarzyszyć każdemu przez całe życie.
– Studia to nie epizod w życiu, ale przygotowanie się do całego aktywnego życia.
Nie ma takiego uniwersytetu na świecie,
który wyposażyłby w wiedzę i umiejętności na zawsze, czyniąc absolwenta wolnym od myślenia w przyszłości o rozwoju
swego potencjału. [...] Dzisiejszy system
studiowania daje Wam dużo swobody
w budowaniu swojego programu studiów.
To szansa dla Was, ale i dla uczelni, którą
przecież swoją aktywnością także współ-

tworzycie. Prorektor zachęcał też świeżo
upieczonych studentów do korzystania
z bogatej oferty kulturalnej Krakowa.
Następnie przedstawiciele studentów
piętnastu wydziałów naszej Uczelni i studiów międzywydziałowych, w imieniu
wszystkich rozpoczynających pierwszy
rok studiów na UJ, złożyli uroczystą
przysięgę. Sympatycznym akcentem tej
części uroczystości było odśpiewanie
przez wszystkich zgromadzonych pieśni Gaudeamus igitur.
NAJPIĘKNIEJSZY KLEJNOT
W KORONIE KAZIMIERZA WIELKIEGO
Na Uniwersytecie Jagiellońskim tradycją jest także, że podczas inauguracji
wygłaszany jest wykład. Na rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014,
w którym obchodzony będzie jubileusz
650-lecia powstania Uniwersytetu, zgromadzeni w Auditorium Maximum goście usłyszeli
wykład byłego rektora UJ prof.
Franciszka Ziejki, zatytułowany Najpiękniejszy klejnot
w koronie Kazimierza Wielkiego.
Uniwersytet Krakowski w dziejach kultury polskiej.
Po jego zakończeniu, w ramach nieoficjalnej części uroczystości, uniwersyteckim winem
wzniesiono toast za pomyślność
Uniwersytetu.
Jerzy Sawicz

Uniwersytet jest flagową jednostką polskiej nauki. Może to Państwa zaskoczy,
ale po roku przyglądania się naszym
osiągnięciom naukowym z pozycji prorektora nadal tak uważam – akcentował.
– Cieszy mnie to zwłaszcza na początku
roku jubileuszowego, bo nasze dokonania pokazują, że jako uczelnia jesteśmy
nie tylko dostojni wiekiem, a więc i doświadczeniem, ale nadal wykazujemy
młodzieńczy entuzjazm w dążeniu do
prawdy i mamy w tym znaczące sukcesy.
Prorektor przypomniał, że w rankingu
szkół wyższych Uniwersytet Jagielloński utrzymał najwyższą lokatę w kraju,
a trzy wydziały UJ, w ramach konsorcjów
naukowych, mają status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Prof. Franciszek Ziejka podczas swojego wykładu

Rita Pagacz-Moczarska
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RANKINGI,
RANKINGI...
U

progu nowego roku akademickiego
czas na podsumowanie tegorocznych
rankingów, tym bardziej że ostatnie z nich
ukazały się właśnie w październiku 2013.
Uniwersytet Jagielloński utrzymał
pierwsze miejsce w najbardziej prestiżowym krajowym rankingu – miesięcznika
„Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”, tak wśród uczelni akademickich,
jak i uniwersytetów oraz wśród uczelni
medycznych (reprezentowany przez
Collegium Medicum). Fundamentem
pozycji naszej Uczelni w tym rankingu
jest pierwsze miejsce w kategoriach:
efektywność naukowa, publikacje naukowe i cytowania, prestiż wśród kadry
akademickiej.
Niezmiernie cieszy wzrost prestiżu
wśród pracodawców – w tej kategorii Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na czwartym miejscu, przesuwając się
w stosunku do poprzedniego roku o cztery
miejsca w górę.
Zmiany metodologii w zakresie oceny
niektórych kryteriów składających się
na ogólny wynik potencjału naukowego,
premiujące mniejsze i bardziej jednorodne uczelnie, oraz wygaśnięcie części
wyróżniających akredytacji PKA spowodowały, że Uniwersytet Jagielloński został
wyprzedzony pod tym względem przez
warszawską Szkołę Główną Handlową
i sklasyfikowany na trzecim miejscu.
W przyszłym roku możliwe są większe
zmiany w tej kategorii, gdyż jednym
z ważnych kryteriów branych pod uwagę
przy klasyfikacji jest ocena parametryczna
jednostek, która właśnie uległa zmianie.
Nasza Uczelnia uzyskała dobrą ocenę za warunki studiowania – w czterech
z sześciu składających się na nią kryteriów
Uniwersytet Jagielloński zdobył więcej
punktów od głównego krajowego rywala, jakim jest Uniwersytet Warszawski.
Minimalnie został wyprzedzony pod
względem osiągnięć sportowych (100 :
99,1), a, tradycyjnie już, wyraźnie pod
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względem możliwości rozwijania zainteresowań naukowych. Jest to naturalna
konsekwencja organizowania życia naukowego studentów naszej Uczelni w ramach dużych struktur, obejmujących
często całe wydziały i dzielących się na
sekcje skupiające się na poszczególnych
zagadnieniach naukowych. Tymczasem
w tym kryterium liczy się liczba kół
naukowych.
Osłabieniu uległa pozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego pod względem
umiędzynarodowienia. W tym roku nasza Uczelnia została sklasyfikowana na
szóstym miejscu – o jedną pozycję niżej
w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to
konsekwencją stagnacji liczby czynnych
programów studiów prowadzonych w językach obcych. Analogiczne są skutki
utrzymywania się na stałym poziomie
liczby nauczycieli akademickich obcokrajowców przy rosnącej liczbie ogólnej
nauczycieli akademickich. Stosunkowo
niską ocenę otrzymaliśmy także za liczbę
studiujących w językach obcych. Z jednej strony, może to być spowodowane
relatywnie większym odsetkiem obcokrajowców wśród naszych studentów,
którzy studiują w języku polskim, niż na
innych uczelniach, z drugiej – tym, że na
studiach obcojęzycznych w zasadzie nie
studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim
obywatele polscy. Tymczasem część
uczelni, uzyskując mniej punktów od
UJ za proporcje liczby studentów obcokrajowców w stosunku do ogółu swoich
studentów, otrzymuje więcej od naszej
Uczelni punktów za proporcję między
liczbą studentów studiujących w języku
obcym w stosunku do ogólnej liczby

studentów. Wskazuje to, że znaczną część
studiujących na nich w językach obcych
stanowią obywatele polscy.
Oprócz rankingu uczelni przygotowany został, jako ich uzupełnienie, ranking
poszczególnych kierunków studiów. UJ
zajął pierwsze miejsce w zakresie:
● filologii obcych i językoznawstwa
● filologii polskiej
● historii
● wiedzy o krajach i regionach
● filozofii
● pedagogiki i edukacji
● psychologii
● farmacji
Drugie miejsce zapewniły:
● kulturoznawstwo
● dziennikarstwo i komunikacja społeczna
● politologia
● prawo i administracja
● socjologia
● chemia
● fizyka i astronomia
● kierunki przyrodnicze
● ochrona środowiska
● kierunki lekarskie i dentystyczne
● ochrona zdrowia
Korzystny wynik rankingu krajowego nie zmienia faktu, że w rankingach
międzynarodowych Uniwersytet Jagielloński najczęściej jest klasyfikowany
w czwartej setce, podobnie jak jego
główny krajowy rywal Uniwersytet Warszawski. Wbrew pozorom jest to dobry
wynik – nasza Uczelnia mieści się wśród
dwóch procent najlepszych na świecie.
W ostatnich edycjach rankingów międzynarodowych pozycja Uniwersytetu
Jagiellońskiego przedstawiała się następująco:

QS World University Rankings 2013
W ostatniej edycji tego rankingu Uniwersytet Jagielloński powrócił do czwartej
setki na świecie i jest jedyną, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, polską uczelnią
sklasyfikowaną w tym przedziale. Wynik
rankingu QS jest w znacznym stopniu
uzależniony od subiektywnej oceny osób
głosujących na poszczególne uczelnie
w oparciu o ankiety rozsyłane z tych
uczelni do członków społeczności akademickiej oraz do pracodawców studentów.
W opinii zarówno świata akademickiego,
jak i pracodawców obie polskie uczelnie
są sklasyfikowane w trzeciej setce. W obu
tych kategoriach lepszy był Uniwersytet
Warszawski, który wyprzedził UJ także
pod względem umiędzynarodowienia.
Obie polskie uczelnie słabo wypadły w kategorii cytowalności prac naukowych na
pracownika, zajmując miejsca na początku
siódmej setki (UJ – 602., UW – 609.).
Rankingowi głównemu towarzyszy QS
World University Rankings by Subject –
ranking 30 kierunków studiów. W czterech
z nich Uniwersytet Jagielloński został
sklasyfikowany wśród 200 najlepszych
uczelni na świecie. Wyróżnienie to nasza
uczelnia uzyskała w zakresie:
● English Language & Literature –
151–200; rok temu poza klasyfikacją
● Modern Languages – 51–100; awans
z przedziału 101–150
● Physics & Astronomy 151–200; rok
temu poza klasyfikacją
● Earth & Marine Sciences 151–200;
pozycja bez zmian
The World University Ranking
– Times Higher Education
Supplement 2013
W stosunku do poprzednich lat Uniwersytet Jagielloński utracił miejsce
w czwartej setce The World University
Rankings. Jest to skutek, między innymi, minimalnej liczby punktów uzyskanych z ankiety wśród pracowników
akademickich oraz relatywnie niskiego
wzrostu liczby punktów za cytowania
prac naukowych w proporcji do liczby
pracowników.
Dane do oceny za cytowania pochodziły z bazy Thomson Reuters (Web
of Science), dotyczyły artykułów z lat
2006–2010, przy czym cytowania tych
artykułów zostały zbadane według danych z lat 2006–2011. Wynik z poszcze-

W uroczystości ogłoszenia wyników tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika
edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” uczestniczyli przedstawiciele władz UJ
– rektor Wojciech Nowak wraz z prorektorami Piotrem Laidlerem i Andrzejem Manią; 9 maja 2013

gólnych dyscyplin znormalizowano,
aby zniwelować różnice wynikające ze
zróżnicowania średniej cytowalności
prac w poszczególnych dyscyplinach.
W konsekwencji uczelnie wyspecjalizowane w dziedzinach o najwyższej
cytowalności nie uzyskiwały wynikającej z tego przewagi nad innymi. Na
podstawie tego kryterium Uniwersytet
Jagielloński otrzymał 50, a Uniwersytet
Warszawski 71,1 punktów z wagą 30
procent.
Academic Ranking
of World Universities – 2013
W ostatniej edycji rankingu Academic Ranking of World Universities nasza
Uczelnia został sklasyfikowana w czwartej
setce, wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Są to jedyne polskie uczelnie wśród
pięciuset najlepszych na świecie w tym
rankingu.
The 2013 Performance Ranking
of Scientific Papers
for World Universitie
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/
W rankingu opracowanym przez
National Taiwan University, opierającym się w zasadzie tylko na danych
bibliometrycznych z Web of Science oraz
Essential Science Indicators, Uniwersytet Jagielloński uzyskał 339. miejsce
w rankingu ogólnym, wyprzedzając tym
razem Uniwersytet Warszawski. Ponadto
w zakresie czterech przedmiotów został
sklasyfikowany na miejscach:
● 187. w zakresie fizyki
● 200. w zakresie matematyki
● 237. w zakresie farmakologii i toksykologii
● 244. w zakresie nauk przyrodniczych

Webometrics
W ostatnim czerwcowym zestawieniu
Webometrics – rankingu stron internetowych uczelni, Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany tak jak w styczniu br.:
na 311. miejscu. Utrzymując drugą pozycję
w Polsce, za Uniwersytetem Warszawskim,
który tym razem został sklasyfikowany na
miejscu 271., tracąc w stosunku do stycznia
kilkadziesiąt miejsc.
Mija dziesięć lat od pojawienia się
pierwszego ogólnoświatowego rankingu
uczelni – Academic Ranking of World Universities. Uniwersytet Jagielloński mimo
gwałtownie zaostrzającej się konkurencji
międzynarodowej utrzymuje miejsce wśród
najlepszych uczelni na świecie, i to mimo
relatywnie mniejszych nakładów na naukę
i szkolnictwo wyższe w Polsce. W najnowszych zestawieniach bibliometrycznych zaznaczyła się tendencja do wzrostu cytowalności publikacji naukowych
pracowników naszej Uczelni. To dobrze
rokuje na przyszłość. Niemniej konieczne
są bardziej efektywne działania na rzecz
umiędzynarodowienia uczelni. Ponieważ
trudno konkurować na międzynarodowym
rynku o wybitnych naukowców przy ograniczonym budżecie, w bliskiej perspektywie pozostaje skupić się na liczniejszej
rekrutacji studentów z zagranicy. Nie bez
znaczenia jest dalsze intensywne rozwijanie
międzynarodowej współpracy naukowej
naszych pracowników i jednostek, gdyż ten
parametr także jest wykorzystywany przy
ocenianiu umiędzynarodowienia uczelni.
Jednocześnie współpraca międzynarodowa
poszerza grono pozytywnie oceniających
Uniwersytet Jagielloński naukowców,
którzy mogą być respondentami różnego
typu ankiet.

Leszek Śliwa

pracownik Biura Rektora UJ

alma mater nr 160

11

TRWAJĄ PRACE WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU
NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA
SYNCHROTRONOWEGO „SOLARIS”

Wizualizacja budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”

akceleratora cyklicznego, generujący
promieniowanie elektromagnetyczne. Za
pomocą synchrotronu można wykonać
badania, których nie da się przeprowadzić, stosując inne źródła promieniowania
elektromagnetycznego; można powiedzieć, że w pewnym sensie pozwala on
badaczom zajrzeć w głąb materii. Wewnątrz akceleratora cząstki przyspieszane
są w polu elektrycznym wzbudzanym
w szczelinach rezonatorów synchronicz-

Hala eksperymentalna z widokiem na tunel pierścienia akumulacyjnego
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Emilia Król – Zespół SOLARIS

grudniu 2013 roku do użytku oddany
zostanie budynek, w którym działać
będzie pierwszy w Polsce synchrotron –
jedno z około sześćdziesięciu urządzeń
tego typu funkcjonujących na świecie.
Inwestycja zasługuje na szczególną uwagę
nie tylko dlatego, że otwiera ogromne możliwości rozwoju przed różnymi dziedzinami
nauki, między innymi biologią, chemią,
fizyką, inżynierią materiałową, medycyną,
farmakologią, geologią czy krystalografią,
ale także dlatego, że polscy naukowcy,
zrzeszeni w ramach konsorcjum Polski
Synchrotron, którzy do tej pory musieli
prowadzić swoje badania w zagranicznych
ośrodkach badawczych, już niedługo będą
mogli prowadzić je w Krakowie.
O tym, jakie znaczenie dla rozwoju
nauki ma promieniowanie synchrotronowe, może świadczyć fakt, że z jego wykorzystaniem powstało kilka przełomowych
metod diagnostycznych w medycynie.
Dostęp do promieniowania synchrotronowego przyczynił się również do odkryć,
za które przyznano trzy Nagrody Nobla.
Synchrotron to multidyscyplinarne
urządzenie badawcze – szczególny typ

Konsorcjum Alpine/Łęgprzem

W

nie do czasu ich obiegu. W synchrotronie,
tak jak w każdym cyklotronie (akceleratorze cyklicznym), przyspieszane cząstki
krążą w polu magnetycznym. W miarę
wzrostu energii przyspieszanych cząstek
pole magnetyczne jest zwiększane, by
zachować stały promień obiegu cząstek.
Przyspieszane cząstki krążą w komorze
próżniowej w kształcie pierścienia, po
okręgu o stałym promieniu. Rozwiązanie
takie umożliwia zmniejszenie wielkości
elektromagnesu potrzebnego do zakrzywiania toru cząstek, zwiększenie pola
magnetycznego zakrzywiającego tor ruchu
oraz zwiększenie promienia toru przyspieszanych cząstek.
Obecnie trwają prace wykończeniowe
budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, w którym będzie się znajdował synchrotron. Wewnątrz budynku montowana
jest wentylacja i klimatyzacja obiektu,
trwa układanie kabli elektrycznych oraz
kabli do instalacji przeciwpożarowych,
montowane jest również okablowanie pod
gniazdka wtyczkowe w pokojach administracyjnych. Pomieszczenia biurowe zo-

stały już pomalowane pierwszą warstwą
farby, ostatnia warstwa zostanie nałożona
dopiero po montażu wszystkich instalacji.
Na hali eksperymentalnej trwają prace
wykończeniowe pierścienia, związane
z kosmetyką elementów żelbetowych,
przygotowujące do prac malarskich,
natomiast w tunelach – zarówno liniaka,
jak i w tunelu technologicznym – ściany
zostały już wymalowane. Dookoła budynku można już swobodnie spacerować,
korzystając z asfaltowej drogi. Gotowy

jest także zjazd z obiektu na drogę publiczną, a wzdłuż asfaltowych ścieżek
powoli zielenią się trawniki.
Synchrotron będzie mógł zostać
udostępniony zainteresowanym grupom
badawczym na początku 2015 roku.
Każde tego typu urządzenie wyposażone
jest w wiele linii badawczych o różnych
parametrach, które umożliwiają badania
w wielu obszarach: od podstawowych
(chemia, fizyka, biologia), przez biotechnologię, medycynę, ochronę środo-

wiska, technologię nowych materiałów,
metrologię czy archeologię. Wraz z krakowskim synchrotronem budowane są
także dwie linie badawcze: linia PEEM/
XAS oraz linia U-ARPES. Badania na
obu liniach będą możliwe już w 2015
roku. Docelowo jednak na hali eksperymentalnej znajdzie się kilkanaście
linii badawczych. Projekty kilku z nich
zostały już opracowane.

Wojciech Czabanowski

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Wizualizacja budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Ważnym elementem działalności Centrum będzie popularyzowanie wiedzy
o przyrodzie regionu, ochronie przyrody,
a także zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, również poprzez
organizowanie wystaw czasowych. Działalność dydaktyczna będzie prowadzona
przede wszystkim w ramach kursów oferowanych przez instytuty Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także inne uczelnie
Krakowa. Wyspecjalizowani pracownicy
będą prowadzić lekcje muzealne dla przed-

Prof. Krzysztof Wołowski, Katarzyna Jagiełło

a uniwersyteckim kampusie w Pychowicach powstaje Centrum Edukacji Przyrodniczej – nowoczesna jednostka
naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, której otwarcie planowane
jest na 2015 rok. Budynek przeznaczony
na siedzibę Centrum obecnie jest w stanie
surowym. Od wiosny przyszłego roku rozpoczną się prace nad ekspozycją Ewolucja
Ziemi i życia, która zajmie powierzchnię
2400 metrów kwadratowych i wyposażona
zostanie przede wszystkim w eksponaty naturalne, choć nie braknie również
multimedialnych i interaktywnych. Na
wystawie zostaną zaprezentowane zbiory
z kilku uniwersyteckich kolekcji. W Centrum nową siedzibę będą miały, między
innymi, uniwersyteckie Muzeum Zoologiczne, najstarsze muzeum przyrodnicze
w Polsce, funkcjonujące nieprzerwanie od
1782 roku, i Muzeum Geologiczne. Trafią
tam także zbiory Zakładu Antropologii
Instytutu Zoologii oraz część wystawy
paleobotanicznej Instytutu Botaniki.
Zrekonstruowany zostanie XIX-wieczny
gabinet zoologiczny.

Prof. Krzysztof Wołowski, Katarzyna Jagiełło

N

szkolaków i uczniów szkół województwa
małopolskiego na wszystkich poziomach
edukacji. Przewidziane są też zajęcia dla niepełnosprawnych zwiedzających, na przykład
niedowidzących, oraz o charakterze terapeutycznym w ramach zajęć organizowanych
przez dzienne ośrodki psychoterapii.
W instytucji swoją działalność będą mogły zaprezentować schroniska dla zwierząt
i organizacje pożytku publicznego dbające
o ochronę przyrody.
Pracownicy CEP będą realizować
projekty naukowe związane głównie z badaniami bioróżnorodności, biogeografii
i entomologii.

Red.

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej powstaje w ramach projektu
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach
przyrodniczych i ścisłych UJ”.

alma mater nr 160
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UNIWERSYTECKIE AKADEMIKI
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
P

ierwszy w Polsce projekt Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego dla uczelni publicznej będzie zrealizowany w Krakowie
dzięki podpisanej 14 października 2013
w Warszawie umowie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum
a firmą Neoświat PPP Projects – spółką
celową francuskiej grupy Bouygues. Zgodnie z umową wyłoniony w wyniku dialogu
konkurencyjnego wykonawca, posiadający
bogate doświadczenie w realizacji projektów
PPP dla uniwersytetów na całym świecie,
zobowiązał się do całkowitej przebudowy
wyposażenia oraz utrzymania przez okres 25
lat trzech domów studenckich wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, należących
do uniwersyteckiego Collegium Medicum.
Dzięki temu ponad 1000 studentów kierunków medycznych z Polski i ze świata mieszkać będzie w komfortowych nowoczesnych
akademikach. Dotychczasowe, pochodzące
z lat 70. ubiegłego wieku, budynki wymagały
pilnej modernizacji, ponieważ nie spełniały
już obowiązujących norm technicznych
i sanitarnych. Co istotne, przez cały okres
obowiązywania umowy Uniwersytet będzie
nadal samodzielnie prowadzić politykę zakwaterowania, z pełną kontrolą wysokości
opłat od studentów. Pierwszy wyremontowany akademik zostanie oddany do użytku
w pierwszym kwartale 2015 roku, a całość in-

Moment podpisania umowy w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
w obecności minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej

westycji – pod koniec roku 2016. Wygodne,
nowoczesne pokoje, przyjazne przestrzenie
wspólne i obiekty sportowo-rekreacyjne
na światowym poziomie, a wszystko to
za przystępną cenę – już wkrótce w takich
warunkach mieszkać będą studenci.
Będzie to także pierwsze w naszym
kraju przedsięwzięcie tego typu w sektorze
budynków użyteczności publicznej.
Podpisanie umowy PPP odbyło się
w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego w Warszawie. Ze strony
Uniwersytetu dokument podpisali prorektor ds. Collegium Medicum prof. Piotr
Laidler i zastępca kwestora UJ ds. Collegium Medicum Marcin Jędrychowski.
W imieniu Neoświat PPP Projects – Gilles
Leonard, prezes firmy. Uroczystości przewodniczyła minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Barbara Kudrycka.

MR

Uczestnicy uroczystości
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DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE!
Dziennikarzy interesowało także, z jakich
doświadczeń Uniwersytetu Cambridge mógłby
skorzystać Uniwersytet
Jagielloński, by na polskim gruncie umocnić
swoją pozycję lidera.
Według prof. Leszka
Borysiewicza najlepszym sposobem na podniesienie poziomu nauczania jest współpraca
i wymiana doświadczeń
między uczelniami. Ale
nie tylko. Bo świetne
efekty przynosi także Przemawia wicekanclerz Cambridge sir prof. Leszek Borysiewicz
współpraca z firmami obok rektor UJ prof. Wojciech Nowak
poszukującymi innowacyjnych rozwiązań, nie powinny poświęcać swojej misji akadezwłaszcza tymi, które działają w otoczeniu mickiej i rezygnować z wolności prowadzeuniwersytetów. W tych firmach absolwenci nia badań i publikowania ich rezultatów
w imię innych wartości – mówił profesor.
mogą znaleźć pracę.
Powiedział też, że polscy studenci są
Jak podkreślił wicekanclerz Cambridge,
uniwersytety to najlepsze centra innowa- tak samo zdolni jak młodzi ludzie stucji, które są atrakcyjnymi partnerami dla diujący na innych uczelniach na świecie.
świata biznesu. – Innowacja stymuluje – Najważniejsze jest to, by rząd przeprzedsiębiorczość – akcentował. – Firmy kazywał na funkcjonowanie uczelni odchętnie współpracują z silnymi uczelniami, powiednie środki, tak aby każdy, kto ma
ceniąc ich akademicką niezależność. Taka zdolności, mógł je rozwijać, zdobywając
kooperacja przynosi najlepsze efekty dla jak najlepsze wykształcenie. Młodzi
obu stron. Dlatego też uniwersytety nigdy ludzie, między innymi z Polski, coraz
częściej szukają możliwości studiowania
poza granicami swojego kraju – w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji i ta
tendencja będzie coraz silniejsza, dlatego
władze państwowe powinny pomóc uczelniom, by młodzi ludzie mogli studiować we
własnych krajach – akcentował prof. Borysiewicz. Pytany o liczbę kształcących się
na Uniwersytecie Cambridge studentów,
poinformował, że na różnych poziomach
studiów jest ich około 18 tysięcy, w tym
około 200 Polaków. Uczelnia zatrudnia
1,5 tysiąca osób i współpracuje z około
trzema tysiącami naukowców.
Anna Wojnar

arządzaniu uczelniami poświęcony był
wykład wicekanclerza Uniwersytetu
Cambridge sir prof. Leszka Borysiewicza,
wygłoszony 26 kwietnia br. w Sali Senackiej Collegium Novum dla przedstawicieli
władz i kadry zarządzającej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Po spotkaniu, mającym charakter zamknięty, wicekanclerz
(w Polsce odpowiednikiem tej funkcji
jest stanowisko rektora) rozmawiał także
z dziennikarzami. Pytany o to, co polskie
uczelnie powinny zmienić w zarządzaniu,
by poradzić sobie z problemami związanymi z niżem demograficznym, zaznaczył, że
system szkolnictwa wyższego funkcjonujący w Wielkiej Brytanii jest inny niż w pozostałych krajach Europy, dlatego trudno
przenosić stosowane tam rozwiązania na
inne uniwersytety. Jednak jego zdaniem
najistotniejsze jest to, by uczelnie wyższe
łączyły dydaktykę z badaniami naukowymi. – W Wielkiej Brytanii badania naukowe
prowadzi każdy uniwersytet – podkreślał
prof. Borysiewicz. – Nie ma możliwości
rozdziału edukacji od badań naukowych,
bo wtedy albo jedno, albo drugie jest słabe.
W Polsce przez 20 ostatnich lat ulegliśmy
presji, że dobra uczelnia wyższa może
obyć się bez badań naukowych. Otóż – nie
może – dodał uczestniczący w konferencji
prasowej rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Anna Wojnar

Z

Według prof. Leszka Borysiewicza najlepszym sposobem na podniesienie poziomu nauczania
jest współpraca i wymiana doświadczeń między uczelniami

Rita Pagacz-Moczarska

Prof. Leszek Borysiewicz, lekarz i immunolog, urodził się 13 kwietnia 1951 w Walii w rodzinie polskich emigrantów.
Studiował w Welsh National School. W latach 1988–1991 pracował w Cambridge jako wykładowca, a następnie jako
profesor medycyny na Uniwersytecie Walijskim. W latach 2001–2004 kierował Wydziałem Lekarskim Imperial College
London, a w 2004 roku został wicerektorem tej uczelni. Do roku 2010 pełnił funkcję dyrektora generalnego Medical Research
Council – instytucji rządowej do spraw badań medycznych. Obecnie jest wicekanclerzem Uniwersytetu Cambridge, którego odpowiednikiem na polskim uniwersytecie jest stanowisko rektora.
W 2001 roku za wkład w rozwój dydaktyki oraz za badania nad szczepionkami, między
nad
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gającą powstawaniu raka szyjki macicy, królowa Elżbieta II uhonorowała go tytułem szlacheckim.

CHRONIMY NASZĄ MARKĘ
O

d września 2013 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim obowiązuje regulamin
dotyczący ochrony własnych znaków towarowych, takich jak, między innymi, sama
nazwa Uczelni oraz herb. UJ jest pierwszą
uczelnią w Polsce, która zdecydowała się na
tego typu prawną ochronę własnej marki,
co wzmocni kontrolę wykorzystywania
uniwersyteckich znaków towarowych przez
podmioty zewnętrzne (zarządzenie to nie
dotyczy używania znaków towarowych
przez jednostki organizacyjne UJ). Przepisy
dotyczą w szczególności umieszczania zna-

ków uniwersyteckich na towarach, w różnego rodzaju publikacjach (także na stronach
internetowych), co może służyć reklamie
czy też promocji podmiotu zewnętrznego,
niezwiązanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Według nowej regulacji nazwy, herbu
oraz innych znaków towarowych UJ będzie
można używać tylko zgodnie z zasadami
określonymi w umowie licencyjnej. Szczegółowe informacje (wraz z wnioskiem,
cennikiem i wzorem umowy) są zawarte w
zarządzeniu nr 92 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2013 w sprawie

wprowadzenia Regulaminu udostępniania
podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualny wykaz znaków towarowych zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz w załączniku nr 1 do
wspomnianego regulaminu. Jednocześnie
traci moc paragraf 2. ustęp 4. zarządzenia
nr 52 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 23 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia
Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AWoj

Centrum Urazowe
Medycyny Ratunkowej i Katastrof
O

d 20 czerwca br. działa w Krakowie
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Ten supernowoczesny
obiekt Uniwersytetu Jagiellońskiego,
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o powierzchni około 7,5 tysiąca metrów
kwadratowych, znajduje się przy ul. Kopernika 50. Powstał w ciągu zaledwie 18
miesięcy. Centrum posiada, między innymi,

sześć sal operacyjnych, komory hiperbaryczne, nowoczesny system monitoringu
wizyjnego oraz lądowisko dla helikopterów.

RPM

PO PIERWSZE INTERNACJONALIZACJA
O

promocji polskiego szkolnictwa
wyższego za granicą w dobie pogłębiającego się kryzysu demograficznego
dyskutowano podczas II Międzynarodowego Zjazdu Dyrektorów i Rekruterów
Szkół Średnich z Europy Wschodniej,
który odbył się w Krakowie w dniach
5–8 sierpnia 2013. Uczestniczyło w nim
20 rekruterów i 40 dyrektorów z najlepszych szkół średnich z Ukrainy, Białorusi,
Mołdawii, Czech i Kazachstanu oraz liczne
grono przedstawicieli z 14 uczelni z całej
Polski. Organizatorami przedsięwzięcia
byli Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie oraz Stowarzyszenie
MANKO i EUROSTUDENT. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek
województwa małopolskiego Marek Sowa,
Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz
Małopolski Urząd Wojewódzki. Partnerami
Zjazdu było miasto Kraków oraz Starostwo
Powiatowe w Krakowie.
O potrzebie tego typu dyskusji świadczy, między innymi, fakt, że – jak podaje
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w roku akademickim 2005/2006
w kraju uczyło się dwa miliony studentów, natomiast według prognoz na lata
2023–2025 w Polsce studiować będzie już
tylko 1,25 miliona osób.
Podczas Zjazdu podkreślano, że tym
pesymistycznym przewidywaniom zapobiec może internacjonalizacja polskiego
szkolnictwa wyższego. – Pod tym pojęciem
kryją się nie tylko programy wymiany
studentów i wykładowców, ale przede
wszystkim zachęcanie cudzoziemców do
podejmowania ciągłych, płatnych studiów
w Polsce – mówił prezes Stowarzyszenia
MANKO Łukasz Salwarowski.
– Największe zainteresowanie studiowaniem w Polsce wykazują studenci
z Ukrainy. Przykładowo, na 400 zrekrutowanych z Ukrainy osób studia w Polsce
wybiera 350. 70 procent z nich decyduje
się na kursy w języku polskim, 30 procent
w języku angielskim. Pozostali wyjeżdżają
na studia do Czech. Po skończonych studiach 95 procent z nich myśli o pozostaniu
w danym kraju na dłużej – podkreślał prezes EUROSTUDENTA Denis Minakow.
Oprócz młodych ludzi z Ukrainy na studia
do Polski chętnie przyjeżdżają też studenci z Białorusi, Norwegii, Szwecji, USA,
Litwy, Rosji oraz, w dalszej kolejności,

z Kazachstanu. Bo, jak twierdzą, studiowanie w Polsce jest atrakcyjne.
– Polskie uczelnie oferują wysoką
jakość kształcenia przy jednoczesnych
niskich kosztach studiowania. Dla osób
z paszportami RP, studiujących po polsku,
studia mogą być nawet bezpłatne. Polskie
dyplomy są coraz bardziej rozpoznawalne
i uznawane za granicą. Poza tym uczelnie
proponują bogatą ofertę studencko-kulturalną, ale, niestety, studiuje w nich
zaledwie 1,39 procent obcokrajowców,
podczas gdy średnia w Unii Europejskiej
wynosi około 7 procent – akcentował Łukasz Salwarowski.

szkoły dla młodzieży w wieku 14–16 lat, jak
również seminaria dla nauczycieli z Ukrainy.
Jeśli chodzi o promocję, to Kraków
skupia się na jednym programie: „Study
in Krakow”. W projekcie tym, wraz
z Urzędem Miasta Krakowa, bierze udział
10 krakowskich uczelni. – Tym bardziej dziwi
fakt, że na współrealizację tego projektu
w 2013 roku w budżecie miasta przeznaczono zaledwie 50 tysięcy złotych! – zaznaczył
Łukasz Salwarowski.
Promocja krakowskich uczelni odbywa
się także podczas cyklicznych, znanych
targów i konferencji, takich jak EAIE,
NAFSA czy IEFT w Turcji oraz „Educa-

Uczestnicy Zjazdu podczas spotkania w refektarzu Wydziału Prawa i Administracji UJ

Jak zatem zwiększyć liczbę studentów
z Europy Wschodniej na polskich uczelniach? Zdaniem uczestników Zjazdu należy,
między innymi, usprawnić system wizowy,
zadbać o usprawnienie i skrócenie procesu
otrzymywania karty Polaka, ulepszyć system
stypendialny, dofinansowywać kursy języka
polskiego w krajach Europy Wschodniej,
wspierać studentów zza wschodniej granicy na polskim rynku pracy po skończeniu
studiów. Ważne jest także, by w znacznie
większym niż dotychczas zakresie organizowane były wycieczki edukacyjne dla
uczniów ze Wschodu do uczelni w Polsce,
ponadto wspólne konkursy, olimpiady, letnie

tion Abroad” na Ukrainie. Jest to jednak
kropla w morzu potrzeb.
Dlatego też uczestnicy II Międzynarodowego Zjazdu Dyrektorów i Rekruterów
Szkół Średnich z Europy Wschodniej,
podsumowując czterodniowe obrady,
zaapelowali do polskiego rządu, władz
parlamentarnych, samorządowych, władz
uczelni oraz organizacji polonijnych z Europy o zwiększenie środków finansowych
na promocję i podjęcie intensywniejszych
działań związanych z otwarciem polskiego
systemu edukacji na świat.

Rita Pagacz-Moczarska

Oficjalne otwarcie Zjazdu odbyło się 5 sierpnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego. Drugiego dnia w refektarzu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego zorganizowana została konferencja prasowa zatytułowana Studenci z Europy Wschodniej – niewykorzystany potencjał?, w której uczestniczyli, między innymi,
poseł Ryszard Terlecki, członek Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, oraz Bolesław
Kosior, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Promocji Zabytków Miasta Krakowa. Obaj
zadeklarowali pomoc.
Podczas Zjazdu goście ze Wschodu zapoznali się z ofertą edukacyjną polskich uczelni
podczas sesji panelowych, które odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z udziałem
przedstawicieli uczelni, a także w ramach
alma mater nr 160
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targów edukacyjnych. Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego organizacją przedsięwzięcia zajmował się zespół Biura Promocji UJ.

GOŚCIE Z MIĘDZYNARODOWEJ UNII GEOGRAFICZNEJ
P

rezydent Międzynarodowej
weźmie w nich udział około tyUnii Geograficznej prof. Vlasiąca geografów z całego świata.
dimir Kolossov oraz sekretarz
W dniu inauguracji w Collegium
wykonawczy MUG prof. Mike
Maius zostanie otwarta wystawa
Meadows gościli w Krakowie
zatytułowana Rozwój myśli geo28 maja 2013. Głównym celem
graficznej w Polsce, pierwsza tego
wizyty było zapoznanie się ze
typu w dziejach polskiej geografii.
stanem przygotowań Polski do
Kuratorem wystawy, którą będzie
Konferencji Regionalnej Międzymożna oglądać do początku grudnia
narodowej Unii Geograficznej,
2014 roku, jest dr Małgorzata Taborktóra odbędzie się w Krakowie
ska z Muzeum UJ, a współautorem
w dniach 18–22 sierpnia 2014.
prof. Antoni Jackowski. TradycyjOrganizacja tego przedsięwzięcia
nie już, po konferencji odbędą się
została powierzona Polsce przez
wycieczki terenowe – regionalne
MUG pięć lat temu.
i przedmiotowe.
Konferencja Regionalna Goście przed Auditorium Maximum UJ. Od prawej profesorowie:
Podczas swojego pobytu w KraMUG, zatytułowana Changes, przewodniczący Komitetu Sterującego Marek Degórski, sekretarz wy- kowie goście z Międzynarodowej
MUG Mike Meadows, prezydent MUG Vladimir Kolossov,
Challenges, Responsibility, bę- konawczy
Unii Geograficznej odwiedzili Colczłonek Komitetu Sterującego Tomasz Komornicki
dzie świętem całej polskiej geolegium Maius oraz Auditorium Magrafii. Honorowy patronat nad tym wy- i Przestrzennego Zagospodarowania ximum UJ, aby poznać miejsce wystawy
darzeniem objął prezydent RP Bronisław im. Stanisława Leszczyckiego PAN oraz inauguracji i zakończenia konferencji.
Komorowski. Warto przypomnieć, że w Warszawie. Członkami Komitetu są Udali się także na Kampus UJ, gdzie zaostatnia tej rangi międzynarodowa impreza przedstawiciele głównych ośrodków poznali się ze sprawami organizacyjnymi,
geograficzna odbyła się w Polsce w sierp- uniwersyteckich oraz Polskiego Towarzy- warunkami technicznymi i lokalowymi
niu 1934 roku. Był to XIV Kongres MUG, stwa Geograficznego. Pracami Komitetu pod kątem właściwego zabezpieczenia
który został zorganizowany w Warsza- Organizacyjnego kieruje dr hab. Anita przebiegu części naukowej konferencji.
wie, a patronat honorowy nad nim objęli Bokwa z Instytutu Geografii i Gospodarki Stan przygotowań do konferencji przez
wówczas marszałek Józef Piłsudski oraz Przestrzennej UJ.
polskich geografów goście ocenili bardzo
prezydent RP Ignacy Mościcki.
Uroczyste otwarcie i zamknięcie wysoko.
Przygotowaniami do przyszłorocznej konferencji zorganizowane zostanie
konferencji kieruje Komitet Sterujący, w Auditorium Maximum UJ, natomiast
Antoni Jackowski
któremu przewodniczy prof. Marek obrady odbędą się na Kampusie 600-leprofesor honorowy UJ,
prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Degórski, dyrektor Instytutu Geografii cia Odnowienia UJ. Przewiduje się, że

Anna Wojnar

Anna Wojnar

DELEGACJA Z OMANU

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z prorektorem ds. Collegium Medicum prof. Piotrem Laidlerem, dyrektorem Muzeum UJ prof. Krzysztofem
Stopką i dyrektorem Instytutu
Filologii
UJ prof. Barbarą Michalak-Pikulską 14 maja br. przyjęli kilkunastoosobową delegację z Omanu,
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której przewodził przewodniczący Sułtanatu Omanu Jahya Mahfoodh Al-Manthri. Spotkanie odbyło się w Collegium Maius. Rozmawiano o dalszej
współpracy, między innymi, w kontekście studiów orientalnych, wymiany studenckiej i programów studiów dla studentów zagranicznych.

SCIENTIA

BADANIA NAUKOWE
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym
Giordano Bruno

Każdy naukowiec uważa, że prowadzone przez niego prace są najważniejsze
na świecie. No dobrze – jedne z najważniejszych. Może Cię, Czytelniku, zaskoczę, ale do pewnego stopnia ma rację!
Na pewno cechą pracy naukowej jest jej
wyjątkowość, niepowtarzalność – tak jak
uprawianie sztuki. W obu tych dziedzinach
niezbędna jest kreatywność, przenikliwość
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość,
umiejętność analitycznego i syntetycznego
ujmowania zagadnień oraz, u tych najlepszych, błysk geniuszu.
Cele uprawiania nauki są wielorakie.
Po pierwsze, jest ona drogą do zaspokajania naturalnej ciekawości człowieka, do
prób odpowiedzi na pytania, „jak”, a czasem nawet – „dlaczego”. Ta pierwotna ciekawość przekształciła się w wyrafinowany
zestaw metodologicznych narzędzi, które
nie tylko pomagają znajdować odpowiedzi
na pytania o otaczającą nas rzeczywistość,
ale także określają, na ile takie odpowiedzi
są wiarygodne. Za ich pomocą naukowcy
starają się zrozumieć, jakie są mechanizmy
działania świata na różnych poziomach
jego złożoności, jak w tym świecie funkcjonuje człowiek i inne formy życia, jakie
są wzajemne uwarunkowania i współzależności w układach prostych i złożonych.

Wreszcie, jak te informacje wykorzystać
dla poprawy naszego życia, dla uczynienia
go łatwiejszym i atrakcyjniejszym – nie
tylko w sferze materialnej „konsumpcji”
dóbr, ale w sensie odczuwania i odnajdywania własnego miejsca w (zmieniającym
się ciągle) świecie. Teoria i praktyka,
formułowanie hipotez i ich weryfikacja,
zagadnienia fundamentalne i aplikacje – to
wszystko zaczęło się od prostej ciekawości. I dzięki niej trwa.
Często na naukę (naukowców) wywierana jest presja, aby wyniki badań
prowadziły szybko do zastosowań praktycznych. Aby tzw. badania fundamentalne ograniczyć na rzecz aplikacyjnych,
aby korzyść materialna była już dziś,
a najdalej jutro. To niebezpieczna tendencja, która prowadzić może (a często
nawet jest to wręcz postulowane) do
ograniczenia prac w dziedzinach, które
nie dostarczają pożytecznych rozwiązań
praktycznych natychmiast. A tymczasem
nauka jest jak piramida – aplikacje są jej
czubkiem, opartym na wielu warstwach
badań o większym stopniu abstrakcji,
które z kolei spoczywają na rozległej bazie
badań podstawowych. Nie można zbudować tylko czubka piramidy zawieszonego
w próżni. A obcinając pewne elementy
podstawy, nie mamy pojęcia, z jakiego
czubka dobrowolnie rezygnujemy. Inaczej

mówiąc: wszystkie obszary nauki, które
dziś uznajemy za zbliżone do aplikacji,
jeszcze całkiem niedawno były czystą
teorią. Zatem i dzisiejsze badania fundamentalne będą podstawą nieznanych
nam dziś zastosowań – nie stanie się to
(zapewne) jutro, może nawet nie pojutrze, ale na pewno kiedyś doprowadzą
do powstania nowych rozwiązań, produktów, systemów czy metod.
Uprawianie nauki to pasja – bo
szukamy za jej pomocą prawdy o otaczającym nas świecie i o nas samych.
Oddajemy jej swoje umysły, ręce i serca. Świat jest piękny, a jego zrozumienie
to piękno jeszcze bardziej nam uświadamia. Dlatego praca naukowa to także
misja: zrozumieć lepiej i pomóc w takim
zrozumieniu innym. Dzięki zgłębianiu
tajemnic i poszerzaniu horyzontów wiedzy
uczynić życie lepszym. Ale także zapewnić, aby wiedza trwała i była rozwijana –
przekazać ją następcom i wykształcić ich
na badaczy lepszych od nas. No i cóż,
ponieważ żyjemy w realnym świecie – to
przekonać decydentów i podatników, że
to wszystko naprawdę warte jest wydatkowania dużych pieniędzy.
Jak to się robi
na Uniwersytecie Jagiellońskim?
Spheresis dla CITTRU

Co to jest nauka?

Pamiętamy – każdy naukowiec prowadzi badania najważniejsze. Na 15 wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego
pracuje prawie cztery tysiące naukowców,
nie licząc współpracujących techników
i doktorantów, którzy przecież też są badaczami. Czy istnieje jakaś cecha, która
jest wspólna dla wszystkich tych prac
z zakresu medycyny, matematyki, biologii,
psychologii, filologii, geografii, socjologii,
fizyki, filozofii i wielu, wielu innych? Otóż
według mnie odpowiedź jest twierdząca:
robimy je dobrze. Historia, marka i pre-
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dzynarodowych. Całkowity budżet
roczny w obszarze badań to kilkaset
milionów złotych. Jesteśmy dumni
z tego, że Uniwersytet Jagielloński
przoduje w kraju co do liczby projektów
pozyskanych w drodze konkursów NCN,
które przeznacza środki na badania
podstawowe. Obecnie realizowanych
jest ponad 900 takich projektów, od
grantów dla początkujących naukowców
(Preludium, Sonata, Fuga), poprzez bar-

w świecie ośrodków. Oczywiście, nasze
badania są też podstawą doskonałego
poziomu edukacji.

dziej zaawansowane programy (Opus,
Symfonia, Harmonia), aż do zaawansowanych, interdyscyplinarnych projektów
doświadczonych badaczy (Maestro).
Cieszy nie tylko sama liczba, ale także
dynamika wzrostu liczby akceptowanych
do realizacji aplikacji: w ostatnich pięciu latach liczba krajowych projektów
badawczych koordynowanych przez
badaczy UJ potroiła się. Także stopień
sukcesu składanych aplikacji jest wyjątkowo wysoki: powyżej 40 procent.
W pozyskiwaniu grantów badawczych
przodują wydziały przyrodnicze i medyczne, ale aktywnie włączają się także
wydziały humanistyczne.
Dzięki pozyskaniu funduszy z programów Unii Europejskiej (tzw. Programy
Operacyjne) możliwy był prawdziwy
skok jakościowy w wyposażeniu naukowców Uniwersytetu w najnowocześniejszą, światowej klasy aparaturę. Mimo
że liczba tych projektów jest niezbyt

Spheresis dla CITTRU

stiż Uczelni nie pozwalają na przesadną
skromność – dorobek naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego stawia go na czołowej
pozycji w Polsce. Wespół z Uniwersytetem
Warszawskim jesteśmy wiodącymi placówkami naukowymi w kraju, staramy
się zmierzać w kierunku uniwersytetu
badawczego – takiego, który specjalizuje
się w badaniach podstawowych (ale nie
zapomina o zastosowaniach) i prowadzi je
na poziomie konkurencyjnym do uznanych

Co mówią liczby?
Jakość badań naukowych jest kategorią bardzo trudno mierzalną. Ale można
podać kilka wskaźników ilościowych,
które powinny przekonywać, że aktywność naukowców UJ plasuje naszą
Uczelnię w czołówce krajowej.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim
realizowanych jest około 1000 tematów
badawczych. Są one finansowane z wielu
różnorodnych źródeł – z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ze środków rozdzielanych przez agencje
grantowe, takie jak Narodowe Centrum
Nauki czy Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej i innych projektów
unijnych, z fundacji i konsorcjów mię-
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wielka (około 90), to środki w ramach
nich przyznawane stanowią znakomitą
większość budżetu badań. W ramach
tych programów realizowane są inwestycje aparaturowe, niejednokrotnie na
kwoty kilkudziesięciu milionów złotych.
Zaowocowały one powstaniem kilkudziesięciu nowych laboratoriów, których wyposażenie przyprawia o zazdrość współpracowników, którzy jeszcze niedawno
byli świadkami naszego podziwu dla ich
zasobów. Nasze laboratoria włączają się
w europejską przestrzeń naukowo-badawczą, zajmując równorzędne miejsce
wśród ośrodków o analogicznym profilu
działalności.
Nowoczesna aparatura potrzebuje
nowych pomieszczeń. W ramach wieloletniego programu rządowego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego” od roku
2001 powstają nowe siedziby wydziałów
(głównie nauki ścisłe i przyrodnicze) na
tzw. III Kampusie w Pychowicach. Łączna wartość inwestycji sięga 1 miliarda
złotych. Zwiększenie powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o ponad
100 tysięcy metrów kwadratowych) oraz
ich bogate uzbrojenie umożliwi właściwe
wykorzystanie możliwości nowej i modernizowanej aparatury naukowo-badawczej. Budowie Kampusu towarzyszą
liczne inwestycje Krakowskiego Parku
Technologicznego oraz Krakowskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to
rozwiązanie unikatowe w skali Polski i tej
części Europy.
Pomimo coraz lepszego zaplecza
badawczego na Uniwersytecie wciąż
duże znaczenie dla realizacji prac badawczych mają pobyty naszych naukowców
w zewnętrznych ośrodkach naukowych.
Wymiana doświadczeń ze światowymi
gremiami ekspertów pozwala na utrzymywanie najwyższego poziomu badań,
a także na docenienie klasy naszych badaczy w świecie. Zresztą coraz częściej
UJ stanowi cel wizyt współpracowników
z zagranicy, nie tylko z okazji organizowanych u nas konferencji, ale po prostu do
realizacji badań w naszych laboratoriach.
Rocznie odwiedza nas ponad 2,5 tysiąca
badaczy, a dwukrotnie więcej naszych
pracowników odbywa podróże zagraniczne; niemal połowa tych liczb przypada na
udział w kongresach i sympozjach. Najbardziej ożywione dwustronne kontakty
utrzymujemy z Niemcami, USA, Francją,
Wielką Brytanią i Włochami.

Czy lubicie czytać?

Dużo i mądrze. Ale czy to pożyteczne?
Pomimo że główną tematyką prac na
Uniwersytecie Jagiellońskim są badania
podstawowe, to staramy się także myśleć
o możliwościach bezpośrednich zastosowań ich wyników, a więc o wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w praktyce. W roku
2003, jako pierwsza uczelnia w Polsce,
powołaliśmy do życia Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU). Zajmuje
się ono komercjalizacją wyników prac badawczych naukowców UJ, tworzeniem korzystnych warunków do współpracy nauki
z biznesem oraz popularyzacją osiągnięć
naukowych w społeczeństwie i pozyskiwaniem środków na te działania. Do ważnych
zadań CITTRU należy wspieranie innowacji, identyfikowanie i analiza zdolności patentowej oraz praktycznego wykorzystania
wynalazków powstałych na UJ. Związane

są z tym problemy własności intelektualnej
i ochrony prawnej nowatorskich rozwiązań
powstających na Uniwersytecie, tworzenie
i promowanie ofert technologicznych oraz
koordynowanie zleceń na badania zgłaszanych przez instytucje zewnętrzne. Należy
przy tym pamiętać, że innowacje nie dotyczą tylko obszaru materialnego rozwoju
technologii, ale powinny być rozumiane
także jako innowacje społeczne i kulturowe
– przedstawiciele nauk społecznych mogą
oferować swe usługi eksperckie, prowadzić
badania socjologiczne i marketingowe lub
przygotowywać założenia strategiczne
nowych rozwiązań prawnych. W ciągu 10
lat swojej działalności CITTRU przeprowadziło ponad 150 procedur zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych,
uzyskało 24 patenty, prezentowało ofertę
innowacji UJ na ponad 50 targach, przeprowadziło szkolenia dla około 1,5 tysiąca
osób, wydało wiele publikacji promujących
badania naukowe i ich praktyczne rezultaty
oraz administrowało działalnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Współpraca nauki z biznesem realizowana jest w wielu ośrodkach stworzonych
przez Uniwersytet Jagielloński w ramach
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. Jako przykład niech posłuży
Małopolskie Centrum Biotechnologii – zespół sześciu ośrodków o zróżnicowanych,
ale komplementarnych tematykach badawczych, obejmujący także prestiżowe laboratorium niemieckiego Towarzystwa Maxa
Plancka. MCB jest wyposażane w unikatową
w skali światowej specjalistyczną aparaturę,
pozwalającą rozszerzać zakres prac badawczych na niedostępne dotąd obszary oraz
prowadzenie projektów we współpracy
z przemysłem farmaceutycznym, biotechnologicznym, przetwórstwa żywności,
medycyny i ochrony zdrowia, wpisując się
w jeden z czterech strategicznych obszarów
tematycznych badań i rozwoju technologii
w Polsce. Pełna funkcjonalność Centrum
osiągnięta zostanie jeszcze w bieżącym roku.

Piotr Kuliszewicz

Rezultatem pracy badawczej jest
w pierwszym rzędzie generalny rozwój
ludzkiej wiedzy, a w aspekcie indywidualnym przyrost kompetencji i doświadczeń
naukowców. Materialnym zapisem tych
wyników są publikacje naukowe – zależnie od zwyczajów w danej dziedzinie są
to artykuły w czasopismach naukowych,
przyczynki do materiałów pokonferencyjnych, monografie lub ich części, książki
i inne specjalistyczne wydawnictwa.
Rocznie z afiliacją jednostek Uniwersytetu
Jagiellońskiego ukazuje się około dziewięciu tysięcy publikacji, z tego ponad 30
procent stanowią prace w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Tu znów co do ilości dominują wydziały
przyrodnicze i medyczne, na wydziałach
o profilu humanistycznym powstaje więcej
dzieł typu monograficznego i przeglądowego.
Niezwykle ważną jednostką Uniwersytetu jest Biblioteka Jagiellońska wespół
z ponad 50 bibliotekami wydziałowymi/
instytutowymi. Jest to olbrzymie repozytorium wiedzy dawnej i współczesnej, o randze równoważnej Bibliotece Narodowej,
oraz portal do zasobów innych bibliotek.
Stanowi miejsce poznawania istniejącej
wiedzy, prężny ośrodek prowadzenia
badań oraz utrzymywania i pozyskiwania
dalszych zbiorów. Biblioteka Jagiellońska,
stanowiąc oczywiste zaplecze naukowców
UJ, jest bezcennym elementem dziedzictwa kulturowego Polski. Zasoby BJ
to ponad siedem milionów woluminów
i dokumentów, przy czym rocznie przybywa około 150 tysięcy pozycji. Zbiory
stopniowo są digitalizowane, rozwija się
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, w której
liczba rekordów bibliograficznych niedawno przekroczyła milion, liczba opublikowanych obiektów cyfrowych zbliża się do
250 tysięcy (co daje JBC pierwsze miejsce
w Polsce wśród Federacji Bibliotek Cy-

frowych), a łączna liczba czytelników
przekroczyła 7,5 miliona.
Aby ułatwić naukowcom publikowanie
swoich prac, zwłaszcza w formie monografii, Uniwersytet Jagielloński prowadzi
własne wydawnictwo. Jest ono jednym
z najważniejszych w Polsce akademickich
wydawnictw naukowych o międzynarodowym oddziaływaniu, realizowanym
dzięki sieci dystrybucji publikacji, złożonej z kilkunastu bezpośrednich partnerów
zagranicznych w Europie, Ameryce, Azji
i Australii. Rocznie publikowanych jest
około 300 tytułów w najwyższym standardzie edytorskim, połączonym z dbałością
o jakość merytoryczną. Wydawnictwo UJ
publikuje także czasopisma ze wszystkich
dziedzin nauki, dbając o ich szeroką dystrybucję oraz wprowadzenie i indeksację
w międzynarodowych bazach danych.
Niezależnie od WUJ, wiele specjalistycznych czasopism naukowych jest wydawanych przez wydziały przyrodnicze oraz
humanistyczne i społeczne UJ.
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Krzysztof Magda

Laboratorium Nanostruktur w Zespole Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni;
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ

Od 2011 działa Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for
Experimental Therapeutics – JCET) –
pierwszy w Polsce i unikatowy w skali
europejskiej specjalistyczny, interdyscyplinarny akademicki ośrodek prowadzący
kompleksowe prace nad rozwojem nowych generacji farmaceutyków. Jego lokalizacja to pomieszczenia Jagiellońskiego
Centrum Innowacji – spółki utworzonej
w 2004 roku przez Uniwersytet Jagielloński, którego zadaniami są: wsparcie
merytoryczne w rozwoju biznesu w branży
life science, realizacja usług i badań kontraktowych w oparciu o zasoby akademickie i własne oraz wynajem powierzchni
laboratoryjnych i prowadzenie inwestycji
kapitałowych. Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność – w lecie 2013
roku oddane zostały do użytku dwa nowe
budynki, zwiększające ofertę powierzchni
Life Science Park do 20 tysięcy metrów
kwadratowych. JCI oferuje zainteresowanym przedsiębiorcom przestrzeń
laboratoryjną o niezwykle bogatym uzbrojeniu w instalacje i możliwości dowolnej
organizacji przestrzeni. Realizuje badania
kontraktowe w zakresie biotechnologii,
biologii, chemii, farmakologii, fizyki,
nanotechnologii i ochrony środowiska
na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
w oparciu o współpracę z doświadczonymi
naukowcami i zespołami badawczymi. JCI
wspiera rozwój przedsiębiorczości, inwestując w spółki, i zapewnia finansowanie
dla innowacyjnych projektów w dziedzinie
nauk przyrodniczych. A ostatnio podjęło
działania związane z oswajaniem z nauką
najmłodszych, organizując w nowo otwartym budynku przedszkole.
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Czym się chwalimy?
O absolutnie unikalnej jakości badań
prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego świadczą liczne nagrody, którymi ich osiągnięcia honorowane
są w kraju i na forach międzynarodowych.
Uznanie znajdują także jednostki – centra
doskonałości, projekty i grupy badawcze
czy wręcz całe wydziały. Jako przykład wybitnie prestiżowego wyróżnienia wymienię
tylko przyznanie przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego statusu Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego – spośród
sześciu takich ośrodków w całej Polsce
aż dwa znajdują się na naszej Uczelni. Za
spełniające wiodącą rolę w wyznaczaniu
kierunków rozwoju nauki w kraju zostały
uznane dwa konsorcja: w dziedzinie nauk
fizycznych – Krakowskie Konsorcjum im.
Mariana Smoluchowskiego „Materia –
Energia – Przyszłość”, w skład którego
wchodzą, między innymi, Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
i Wydział Chemii UJ, oraz w dziedzinie
nauk medycznych – konsorcjum koordynowane przez Wydział Lekarski UJ.
Jako wybitne wyróżnienie traktujemy
powierzenie Uniwersytetowi roli udziałowca, reprezentującego rząd Rzeczpospolitej,
w międzynarodowej spółce FAIR. Spółka
ta realizuje budowę Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (Facility for Antyproton
and Ion Research – FAIR) w Niemczech,
działania, które jest przedmiotem międzynarodowej konwencji i doprowadzi do powstania unikalnego, najnowocześniejszego
w świecie ośrodka, w którym realizowany
będzie ogromny wachlarz prac badawczych, także w obszarze zastosowań.

Ostatnim omówionym przykładem
prestiżowego projektu realizowanego
w ramach UJ jest budowa na III Kampusie
Narodowego Centrum Promieniowania
Elektromagnetycznego „SOLARIS”. Sercem ośrodka będzie synchrotron elektronowy – akcelerator, w którym rozpędzone
prawie do prędkości światła elektrony
emitują intensywne promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wykorzystywane
jako próbnik materii. Stworzone zostanie
unikalne na skalę Europy Środkowowschodniej centrum, które otworzy nowe
możliwości badawcze w biologii, chemii,
fizyce, inżynierii materiałowej, medycynie,
farmakologii, geologii czy krystalografii
i ich aspektach aplikacyjnych. Już teraz
zainteresowanie prowadzeniem badań
w centrum SOLARIS zgłaszają liczne
grupy z wielu krajów.
Co badamy?
Kilka akapitów nie daje dość miejsca
na omówienie, choćby tylko ramowe,
tysiąca tematów badawczych i ich rezultatów. Zamiast tego odwołam się do wydanej przez CITTRU publikacji Projektor
Jagielloński, czyli co badają naukowcy na
UJ? (http://www.projektor.cittru.uj.edu.
pl/projekty) i przytoczę kilka tytułów
prezentowanych badań. Publikacja ta
jest pionierskim przedstawieniem badań
naukowych w postaci krótkich, popularnonaukowych tekstów, dzięki którym
skomplikowane tematy naukowe stają się
fascynującymi historiami, opowiedzianymi przez liderów międzynarodowych
grup badawczych. Wiedza zdobywana
i rozwijana na Uniwersytecie musi być
przedstawiana nie tylko w postaci specjalistycznych opracowań, ale także w sposób dostępny dla całego społeczeństwa:
rzetelnie i z użyciem języka, który będzie
jasny i zrozumiały. Bo świadome społeczeństwo lepiej radzi sobie z wyzwaniami
skomplikowanej rzeczywistości, chętniej
współuczestniczy w odpowiadaniu na jej
wyzwania, czerpie z jej przeżywania więcej radości. To, jak już było wspomniane,
niezwykle ważna rola uczelni; warto tworzyć do takich zadań specjalne agencje,
takie jak CITTRU. Co więc interesuje
naszych naukowców:
• komórkowa sieć informacyjna
• światło, które niszczy nowotwór
• sprzymierzeńcy z niewidzialnego świata
• plastikowa gazeta na wyciągnięcie ręki
• cyberprzestrzeń – nowe pole bitwy

• usłyszeć obraz
• menedżerem jestem i nic, co ludzkie...
• co z tą demokracją?
• korzyści z dwujęzyczności
• kod „Berlinki”, czyli co mówią stare rękopisy
• jak działa umysł
• alergia – kichający problem
• zmiażdżyć miażdżycę
• jak śpi Twoje dziecko?
• życie „na pół serca”...
Tych 15 tematów to tylko maleńki fragment działalności naukowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Może jeden z nich okaże się
na tyle intrygujący, że któryś z Czytelników
zechce zaglądnąć do opisu? Może spojrzy
też na następny? I wciągnie go fascynujący
świat poznawania tajemnic. Chętnie po nim
oprowadzimy – może zechce nam pomóc
w zrozumieniu, jak to wszystko działa.

dawać naturze trudne pytania i poszukiwać
na nie odpowiedzi. Wspólnie z Koleżankami i Kolegami będziemy opracowywać
nowe metody badawcze i stosować je
w wyrafinowanych eksperymentach, których wyniki będą (wcześniej lub później)
podstawą nowych rozwiązań technologicznych, socjalnych, medycznych i innych,
które pozwolą ludziom cieszyć się życiem
– mądrym życiem, afirmującym i przyjmującym zdobycze nauki. Będziemy kształcić
następców, życząc im, aby byli od nas mądrzejsi, sprawniejsi i osiągali sukcesy tam,
gdzie nam się nie udało. Już im zazdroszczę.
Wypowiadając się w imieniu władz
Uczelni i organów administracji, zapewniam, że postaramy się stwarzać jak najlepsze warunki naukowcom do wypełniania
ich misji i realizacji ich pasji. Będziemy

efektywnej współpracy międzyuczelnianej
oraz z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
tak aby skoordynować wykorzystanie bazy
laboratoryjnej. Musimy też ściślej współpracować z jednostkami gospodarczymi,
przekonując je do inwestowania w naukę,
nawet jeśli korzyści materialne są w czasie
odsunięte. Jako przykład takich kompleksowych działań niech służą starania UJ o zorganizowanie konsorcjum środkowoeuropejskiego Węzła Wiedzy (Collocation Centre)
w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji
(Knowledge and Innovation Community)
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w którym nad tematyką „Healthy
Living and Active Aging” pracować będą
naukowcy i przedsiębiorcy wielu dyscyplin,
z krajów od Skandynawii po basen Morza
Śródziemnego.

kontynuować prace nad organizacją centrum kompleksowej obsługi projektów
badawczych, które pomagać będzie ich
wykonawcom, a szczególnie kierownikom, na wszystkich etapach realizacji – od
wyszukiwania odpowiednich programów,
przez tworzenie wniosków, bieżące administrowanie i sprawozdawczość, do
zamknięcia projektu i fazy utrzymania
jego wskaźników. Postępować będzie
modernizacja bazy lokalowej UJ. Stymulować będziemy nowoczesne badania
multi- i interdyscyplinarne, sięgające na
obszary dotąd może nawet niezidentyfikowane. Poszukiwać będziemy dróg do

Obecnie konieczne są odważne decyzje. Oto słowa prezydenta USA, Baracka
Obamy: Dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
nauka wydaje się kluczem do przetrwania.
Zarówno dla naszej planety, jak i nas samych jako narodu oraz naszego dobrobytu
i bezpieczeństwa. Nadszedł czas, byśmy
znowu naukę zaczęli traktować jako jedną
z najważniejszych dziedzin życia. Oby decydenci różnych szczebli zechcieli wziąć
sobie te słowa do serca, a my wszyscy potrafili mądrze z takiego podejścia do nauki
korzystać.

•

Co dalej?
Przedstawiłem wyrywkowy obrazek
bieżącego stanu działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu. Stanu, w którym
znajduje się po 650 latach istnienia. Wierzę,
że przed nim kolejne wieki aktywnego
i efektywnego konkurowania i współpracy
z innymi instytucjami w dziedzinie szeroko
pojętej nauki.
Będąc częścią mojej Uczelni, chciałbym, aby nadal była najlepsza w Polsce
i coraz bardziej doceniana w świecie. Jako
jeden z tysięcy naukowców postaram się,
jak i wszyscy inni, optymalnie wykorzystać
coraz lepsze zaplecze infrastrukturalne, za-

Stanisław Kistryn

prorektor UJ ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych
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AKREDYTACJA JAKO STAN UMYSŁU
Akredytacja EAQUALS w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego
kredytacja w odniesieniu do eduka- zajmujące się edukacją językową na każ- dzynarodowej akredytacji i uzyskanie stacji językowej na poziomie szkoły dym etapie kształcenia i w każdym kontek- tusu członka akredytowanego EAQUALS.
wyższej wydaje się wciąż nie mieć jedno- ście edukacyjnym. Celem tej organizacji, Ze względu na międzynarodowy zasięg
znacznej definicji w polskim kontekście założonej w 1991 roku, jest promowanie organizacji kryteria i standardy nie są naedukacyjnym. Działanie takie podlega oraz gwarantowanie wysokiej jakości na- tury preskryptywnej, chociaż minimalne
zatem różnym interpretacjom, jeśli chodzi uczania języków obcych. EAQUALS dzia- wymagania są jasno określone. Mogą one
o jego rolę oraz końcowe rezultaty. Nie- ła pod auspicjami Rady Europy jako INGO zostać zaadaptowane do potrzeb danej
mniej władze Uniwersytetu Jagiellońskie- (International Non-Governmental Orga- jednostki edukacyjnej w jej konkretnym
go zdecydowały, że nauczanie języków nisation – organizacja pozarządowa) oraz kontekście edukacyjnym ze specyficznymi
obcych – jako jedno z zadań mających na posiada status uczestniczący Rady Europy potrzebami osób uczących się. W konsecelu wyposażenie absolwenta w narzędzia (participatory status). Jest konsultantem kwencji zadaniem jednostki podlegającej
ułatwiające mu karierę zawodową i roz- Komisji Europejskiej w sprawach edukacji akredytacji jest przedstawienie inspektowój własny, powinno być
poddane zewnętrznej ocenie, aby zdefiniować mocne
i słabe strony istniejącego
systemu, wytyczyć kierunki dalszego rozwoju oraz
podjąć działania naprawcze,
jeśli zaszłaby taka potrzeba.
W ten sposób Jagiellońskie
Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
(JCJ UJ), odpowiedzialne za
nauczanie języków obcych
studentów na wszystkich
trzech etapach kształcenia na wyższym poziomie
edukacji (studia pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia), znalazło się na
zupełnie nowej ścieżce rozwoju. Wyznaczony został
Od lewej: członek zarządu EAQUALS dr Peter Brown, prorektor UJ prof. Andrzej Mania, pełnomocnik rektora UJ
ambitny punkt strategiczny,
ds. standaryzacji i certyfikacji w JCJ UJ dr Monika Stawicka
którym jest osiągnięcie
odpowiednich standardów, aby sprostać językowej, współpracuje z Europejskim rom dowodów poświadczających spełniazewnętrznym europejskim wymaganiom Centrum Języków Nowożytnych Rady nie podstawowych wymagań / standardów
akredytacyjnym. Punktem odniesienia Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem w procesie nauczania języków obcych.
czy, metaforycznie rzecz ujmując, zwier- ALTE (Association of Language Testers in
Jak twierdzi dr Peter Brown, jeden
ciadłem, w którym można znaleźć odbicie Europe), a także jest współpracownikiem z założycieli i wieloletni przewodniczący,
własnej działalności edukacyjnej, jest dwóch komitetów Międzynarodowej Or- a obecnie członek zarządu EAQUALS,
Evaluation and Accreditation of Quality ganizacji Normalizacyjnej (ISO). Przede praca nad polepszeniem jakości nauczain Language Services (EAQUALS) oraz wszystkim jednak oferuje rygorystyczny nia poprzez spełnianie i, co ważniejsze,
standardy, które organizacja ta proponuje system akredytacyjny wywodzący się ze utrzymywanie standardów EAQUALS jest
w swoim systemie akredytacyjnym.
statutowych Kart EAQUALS (Charters): tworzeniem nowej kultury edukacyjnej
Karty Ogólnej, Uczestnika Kursu, Pra- w danej jednostce: – Bycie EAQUALS
Dlaczego EAQUALS?
cownika oraz Informacyjnej. Spełnienie Centre of Excellence jest stanem umysłu.
jego standardów zapisanych w Zasadach Oznacza wizję, determinację oraz ambiEAQUALS jest międzynarodową orga- Inspekcji EAQUALS (EAQUALS Inspec- cje instytucji. Przekształcenie instytucji,
nizacją zrzeszającą instytucje i organizacje tion Scheme) pozwala na uzyskanie mię- dokonanie zmian w sposobie jej funkcjo-
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nowania zajmuje dużo czasu. Akredytacja z pewnością nie jest jednorazowym
przedsięwzięciem, które można wykonać
z dnia na dzień – zaznacza Peter Brown
w wywiadzie zamieszczonym w angielskiej edycji „Alma Mater” (nr 159/2013).

Jagiellońskie Centrum Językowe jest
gotowe podjąć próbę spełnienia wszystkich
wymogów wynikających ze standardów
proponowanych przez EAQUALS. Co więcej, JCJ UJ wkroczyło już na ścieżkę tworzenia nowej kultury edukacyjnej – ścieżkę
akredytacyjną. W dniach 27–28 maja 2013
miała miejsce wizyta doradcza przedstawicieli EAQUALS (Advisory Visit), w wyniku
której powstał raport przygotowany przez
inspektorów EAQUALS. Raport ten nie
tylko wskazał obszary, które spełniają standardy akredytacyjne, ale także określił pola
działalności dydaktycznej, które wymagają
dostosowania do standardów EAQUALS,
na przykład przystosowanie programów
nauczania do Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego / Common
European Framework of Reference (ESOKJ/
CEFR). Wizyta doradcza była niezwykle
ważnym wydarzeniem dla pracowników
JCJ, które wpłynęło na ich integrację i stało
się czynnikiem mobilizującym zespół do
wspólnego działania, odkrywając tym
samym ogromny potencjał tkwiący w kadrze
dydaktycznej tej jednostki uniwersyteckiej.
Ponadto, 1 lipca 2013 w Auditorium
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyła się konferencja pod patronatem
prorektora UJ ds. dydaktyki prof. Andrzeja Mani, zatytułowana Uniwersytet
Jagielloński wita EAQUALS. Zorganizowana została przez pełnomocnika rektora
UJ ds. standaryzacji i certyfikacji w JCJ
UJ dr Monikę Stawicką, a jej celem była
prezentacja dwóch instytucji: EAQUALS
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na
zaproszenie prorektora prof. Andrzeja
Mani do Krakowa przyjechali przedstawiciele EAQUALS: Sarah Aitken – dyrektor
zarządzający EAQUALS, oraz założyciel
EAQUALS dr Peter Brown. Konferencja
została przygotowana przede wszystkim
z myślą o całej kadrze dydaktycznej JCJ
i pozwoliła, między innymi, na wyrażenie
przez prorektora UJ prof. Andrzeja Manię
jednoznacznego, pełnego aprobaty stanowiska Uniwersytetu w sprawie akredytacji
EAQUALS oraz na dyskusję, w tym także
przedstawienie wątpliwości pracowników

Jerzy Sawicz

Co zrobiliśmy dotychczas?

Dyrektor zarządzający EAQUALS Sarah Aitken, członek zarządu EAQUALS dr Peter Brown
w rozmowie z prorektorem UJ prof. Andrzejem Manią

JCJ UJ co do zasadności wdrażania zewnętrznych standardów.
Obopólne korzyści
Wybrana strategia rozwoju – poprzez
poddanie się akredytacji zewnętrznej dążenie do sprostania wysokim europejskim
standardom, a następnie ich utrzymanie –
nie jest drogą łatwą. Wymaga ona z pewnością wysiłku i zaangażowania ze strony
każdego członka kadry dydaktycznej JCJ, ale
przede wszystkim zorganizowanej wspólnej
pracy całego zespołu JCJ, podporządkowanej głównemu celowi, którym jest poprawa
jakości oferowanych przez JCJ usług edukacyjnych prowadzonych we współpracy
z wydziałami Uniwersytetu i uczynienie
tej oferty atrakcyjniejszej dla obecnych
i przyszłych studentów oraz wszystkich osób
chcących pogłębiać znajomość języków obcych na ogólnodostępnych uniwersyteckich
kursach językowych.
EAQUALS oferuje wsparcie merytoryczne jednostkom przystępującym
do akredytacji i dążącym do określenia
własnego modelu rozwoju. W miarę potrzeby dostarcza odpowiednich narzędzi
akademickich, pomocy ekspertów służących profesjonalną radą w tworzeniu czy
dostosowaniu programów nauczania lub
w procesie standaryzacji czy certyfikacji.
Ponadto EAQUALS tworzy międzynarodowe forum wymiany doświadczeń
i nawiązywania współpracy (networking),
między innymi przez uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach oraz w między-

narodowych projektach. Dodatkowo
EAQUALS oferuje bogaty zestaw materiałów on-line mający na celu wsparcie
instytucji, na przykład, przy wdrażaniu
i stosowaniu zasad i poziomów biegłości
językowej (ESOKJ/CEFR); znaczna część
takich materiałów jest już dostępna dla JCJ
jako dla instytucji, która przeszła wizytę
doradczą EAQAULS, a zatem rozpoczęła
proces akredytacji.
Ponieważ jakość jest wartością dynamiczną, zależną od wielu czynników,
wytworzenie stanu otwartości na zmiany
i akceptacji konieczności ciągłego rozwoju
instytucji przez prace nad ulepszaniem
cyklu jakości nauczania języków obcych
wydaje się być zadaniem koniecznym dla
kadry dydaktycznej i administracyjnej JCJ
UJ – instytucji uczącej się. Ale jest to także
wyzwanie dla EAQUALS – organizacji
poznającej zasady działania przyszłego
partnera, którym jest uczelnia państwowa
o 650-letniej tradycji, w której JCJ obsługuje rocznie około 12 tysięcy studentów. Można wyrazić nadzieję, że zasady
partnerstwa i obopólnych korzyści będą
wyznacznikiem wspólnego działania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz EAQUALS
zmierzającego do wypracowania modelu
uniwersyteckiego nauczania języków
obcych.

Monika Stawicka

pełnomocnik rektora UJ ds. standaryzacji
i certyfikacji w JCJ UJ

www.jcj.uj.edu.pl

www.eaquals.org
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ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK

Podczas przyjęcia Icebreaker 16 kwietnia; od lewej: wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego ASSW 2013 prof.
Wiesław Ziaja z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, przewodniczący komitetu organizacyjnego ASSW 2013 prof. Jacek Jania z Uniwersytetu
Śląskiego, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, prof. Maria Olech z Instytutu Botaniki UJ

Paulina Wietrzyk

rctic Science Summit
Week (ASSW) to doroczne „spotkanie na szczycie” organizacji i instytucji
naukowych zajmujących
się badaniami w Arktyce,
z udziałem badaczy, biznesmenów, polityków i mediów.
Rolę koordynatora pełni
International Arctic Science
Committee (IASC), powołany w 1990 roku przez osiem
państw arktycznych, czyli
posiadających terytoria za
północnym kręgiem polarnym. W skład IASC wchodzą
także przedstawiciele 13
innych państw (europejskich
i azjatyckich), które prowadzą badania w Arktyce.
Komitet jest kierowany przez
21-osobową Radę (IASC
Council) – po jednym przedstawicielu z każdego państwa
członkowskiego (z Polski
– prof. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego, prze-

Michał Węgrzyn

A

Agnieszka Słaby z Instytutu Botaniki UJ
podczas sesji posterowej
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wodniczący Komitetu Badań Polarnych
PAN). Prezydentem IASC jest obecnie
prof. David Hik z Kanady. Podczas ASSW
odbywają się posiedzenia grup roboczych
IASC, międzynarodowych organizacji
naukowych, w tym konsultacje programowo-organizacyjne, a także rozmowy
związane z polityką badań Arktyki, również w kontekście ochrony środowiska
i eksploatacji bogactw naturalnych (np.
gazu ziemnego ze złóż podmorskich
w związku z kurczeniem się zasięgu
zlodzenia mórz). Co dwa lata w ramach
ASSW organizowane są prestiżowe konferencje naukowe.
W dniach 13–19 kwietnia 2013 Arctic
Science Summit Week po raz pierwszy
odbył się w Polsce, w Krakowie. Powierzenie Polsce przez międzynarodową
społeczność badaczy arktycznych organizacji ASSW 2013 było wyrazem uznania dla osiągnięć polskich polarników
w Arktyce. Miejsce obrad wybrano ze
względu na historyczne znaczenie Kra-

kowa oraz naukową pozycję i tradycję
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres
zorganizowany został przez Komitet
Badań Polarnych PAN oraz Polskie
Konsorcjum Polarne – porozumienie
dwunastu uczelni i jednostek PAN prowadzących badania arktyczne. Uniwersytet Jagielloński, wchodząc w skład
tego konsorcjum, pełnił bardzo ważną
rolę gospodarza wydarzenia. Patronat
honorowy nad przedsięwzięciem objęli
minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Barbara Kudrycka, minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski, prezes PAN prof. Michał Kleiber, prezes
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof.
Maciej Żylicz, rektor Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący KRASP prof.
Wiesław Banyś, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski oraz rektor UJ
prof. Wojciech Nowak. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof.
Jacek Jania, a jego członkami z ramienia
UJ – prof. Wiesław Ziaja z Instytutu Geo-

Piotr Łepkowski

grafii i Gospodarki Przestrzennej UJ jako
wiceprzewodniczący oraz dr hab. Piotr
Köhler z Instytutu Botaniki UJ. Kongres
zgromadził około 400 uczestników z 25
krajów.
Główna część ASSW – sympozjum
naukowe pod hasłem The Arctic Hub
– Regional and Global Perspectives,
odbyła się w Auditorium Maximum
UJ. Uroczystość otwarcia zaszczyciło
swą obecnością wielu dostojnych gości,
w tym ambasador Kanady Alexandra Bugailiskis, ambasador Królestwa Norwegii
Karsten Klepsvik, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu
Śląskiego ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. Andrzej Kowalczyk oraz
pełnomocnik prezydenta Krakowa ds.
przedsiębiorczości Jan Okoński.
Tematyka sympozjum była skoncentrowana głównie wokół zmian przyrodniczych i antropogenicznych zachodzących
obecnie w Arktyce i ich wpływu na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
oraz społeczeństw zarówno na Dalekiej
Północy, jak i w innych częściach świata.
Tematy sesji obejmowały: procesy atmosferyczne i globalne współzależności
klimatyczne, zmiany kriosfery, procesy
morskie, reakcje ekosystemów lądowych
na stresy środowiskowe, wpływ zmian
globalnych i eksploatacji zasobów na
społeczności Arktyki, rolę badań Arktyki
w planowaniu zrównoważonego rozwoju,
prognozy i scenariusze zmian. Nowością
w porównaniu do wcześniejszych ASSW
była sesja na temat korzyści, jakie dla
nauki mogą płynąć ze znajomości tradycyjnej wiedzy rdzennej ludności arktycznej. Wygłoszono łącznie 140 referatów,
zaprezentowano 139 posterów. Wyraźnie
zaznaczał się udział polskich uczonych,
którzy stanowili aż jedną czwartą wszystkich uczestników kongresu.
Po raz pierwszy w trakcie ASSW odbył się panel polityczny. Zatytułowany
został Arctic Dialogue, Science-Policy
Interface, a poświęcony był współpracy
świata nauki, polityków i dyplomatów
dla rozwoju Arktyki. Dyskutowano na
nim o głównych wyzwaniach towarzyszących pracom nad ochroną i rozwojem
Dalekiej Północy. Panel zorganizowano
przy współudziale Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. Ambasador tytularny
Jakub T. Wolski z tegoż ministerstwa
miał tu największe zasługi.

Olav Mattis Eira, prezydent Saami Council (Rady Lapońskiej), jeden z zaproszonych wykładowców
(w środku), oraz członkowie komitetu organizacyjnego ASSW 2013 z ramienia UJ: od lewej dr hab.
Piotr Köhler z Instytutu Botaniki UJ, od prawej prof. Wiesław Ziaja z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ

Szczególnie duży nacisk położony
został na aktywny udział młodych naukowców. Ponad 1/3 uczestników stanowili magistranci, doktoranci i młodzi
doktorzy. Część naukową konferencji
poprzedziły warsztaty dla młodych
uczonych, zorganizowane przez Association of Polar Early Career Scientists
(APECS), które odbyły się 16 kwietnia.
Uczestnicy warsztatów dyskutowali
między sobą oraz z zaproszonymi mentorami – doświadczonymi uczonymi
– na temat globalnego znaczenia zmian
środowiskowych w Arktyce. Młodzi
uczestnicy ASSW 2013 korzystali z obniżonego wpisowego, a kilkanaście
osób z różnych krajów zaangażowało się
w prace organizacyjne podczas kongresu
jako wolontariusze, zyskując możliwość
bezpłatnego uczestniczenia w obradach.
Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki
Polskiej pozwoliła dofinansować udział
w konferencji 15 wybitnym młodym
uczonym z Polski. Troje młodych auto-

rów najlepszych posterów, wśród nich
Polka, dr Monika Kędra z Instytutu
Oceanologii PAN, zostało nagrodzonych
zwolnieniem z opłaty konferencyjnej na
kolejne sympozjum naukowe w ramach
ASSW, które odbędzie się w 2015 roku
w Japonii.
Organizatorzy ASSW 2013 zadbali
również o kulturalno-towarzyską stronę
wydarzenia. W trakcie biznesowej części
kongresu odbyło się przyjęcie w historycznych salach Urzędu Miasta Krakowa.
Uczestnicy sympozjum naukowego mieli
możliwość wysłuchania koncertu organowego w kolegiacie św. Anny. Program
obejmował utwory kompozytora, organisty i wykładowcy Akademii Muzycznej
w Katowicach Tomasza Orlowa.
Oprócz sesji naukowych i spotkań
biznesowych, kongresowi ASSW 2013
towarzyszyła w dniach 13–25 kwietnia
wystawa fotografii Biało-czerwona na
białym oraz ekspozycja plansz promujących osiągnięcia polskich ośrodków

Historia ASSW sięga 1999 roku. Pierwszy „tydzień arktyczny” odbył się
w Tromsø w Norwegii. Miejsca następnych spotkań to: Cambridge (Wielka
Brytania) – 2000, Iqaluit (Kanada) – 2001, Groningen (Holandia) – 2002, Kiruna (Szwecja) – 2003, Reykjavik (Islandia) – 2004, Kunming (Chińska Republika Ludowa) – 2005, Poczdam (Niemcy) – 2006, Dartmouth College, Hanover,
New Hampshire (USA) – 2007, Syktyvkar (Republika Komi, Rosja) – 2008,
Bergen (Norwegia) – 2009, Nuuk (Grenlandia) – 2010, Seul (Korea Południowa) – 2011, Montreal (Kanada) – 2012. Spotkania w Bergen i Seulu połączone
były z konferencjami naukowymi, podobnie jak tegoroczne spotkanie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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badawczych zrzeszonych w Polskim
Konsorcjum Polarnym, które współorganizowały kongres. Ekspozycja prezentowana była na Plantach, między Bramą
Floriańską a Barbakanem. Uroczyste
otwarcie nastąpiło 15 kwietnia w obecności, między innymi, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. przedsiębiorczości
Jana Okońskiego. Wystawa prezentowała
w sposób niekonwencjonalny niezwykłe
dokonania Polaków pod znakiem narodowej flagi, zwłaszcza w zakresie eksploracji
i badań naukowych obszarów polarnych
i wysokogórskich („na białym” – znaczyło
przeważnie ze śniegiem lub lodem w tle).
Swoje ulubione zdjęcia, upamiętniające
ważne momenty w życiu, opisali i udostępnili czołowi naukowcy, podróżnicy,
alpiniści i polarnicy. Pomysłodawcą
wystawy był Damian Święs, a jej organizatorem – firma MOVIDA Conferences.
Nad złożoną, ze względu na wielość
imprez, organizacją kongresu bardzo

sprawnie współpracowały ze sobą dwa
zespoły: sekretariat ASSW 2013 podlegający Polskiemu Konsorcjum Polarnemu
(złożony z pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego) oraz Biuro Organizacji Imprez
UJ. W krytycznych momentach uzyskiwaliśmy pomoc ze strony dziekanów
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
(najpierw prof. Kazimierza Krzemienia,
a potem dr hab. Małgorzaty Kruczek)
i dziekanatu tegoż wydziału, sekretariatów rektora i prorektora UJ, Biura
Kanclerza UJ oraz Kwestury UJ, a także
dyrekcji Instytutów Botaniki oraz Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
W instytutach tych w organizację ASSW
2013 byli zaangażowani pracownicy
i studenci dwóch zakładów współpracujących ze sobą w badaniach arktycznych:
Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej
im. prof. Czeppego IB UJ oraz Zakładu
Geografii Fizycznej IGiGP UJ.

Kongres Arctic Science Summit Week
2013 był najważniejszą konferencją
polarną o światowym zasięgu zorganizowaną dotychczas w naszym kraju. O randze tego kongresu świadczą nazwiska
najświetniejszych badaczy Arktyki oraz
znamienitych gości specjalnych, jakość
zaprezentowanych referatów, duża liczba
uczestników. Wysiłek organizatorów
nagrodzony został uznaniem i pozytywnymi opiniami ze strony przedstawicieli
IASC oraz uczestników konferencji.

Piotr Köhler

kierownik Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej
im. prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Botaniki UJ

Maja Lisowska

asystent w Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej
im. prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Botaniki UJ

Wiesław Ziaja

kierownik Zakładu Geografii Fizycznej
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

KONFERENCJA
PATRONAT ARTYSTYCZNY JAGIELLONÓW
P

atronatowi artystycznemu Jagiellonów
poświęcona została ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana dniach
18–20 kwietnia br. przez Instytut Historii
Sztuki UJ, Instytut Historyczny UW oraz
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
UJ. Celem konferencji było podjęcie fundamentalnego dla polskiej sztuki i kultury
tematu, jakim jest działalność władców
z dynastii Jagiellonów na polu fundacji
artystycznych.
O roli, jaką odegrali Jagiellonowie jako
fundatorzy cennych dzieł sztuki i architektury, nie trzeba przekonywać. Powszechnie znane są realizacje architektoniczne,
takie jak renesansowe krużganki zamku
na Wawelu czy Kaplica Zygmuntowska,
rzeźbiarskie – jak nagrobek Kazimierza
Jagiellończyka dłuta Wita Stwosza, oraz
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malarskie, jak malowidła bizantyńsko-ruskie w Kaplicy Świętokrzyskiej przy
katedrze krakowskiej i kaplicy zamkowej w Lublinie. Tym bardziej dziwić
może fakt, że konferencja dotycząca tak,
wydawałoby się, oczywistego zagadnienia
była w istocie pierwszą w Polsce próbą
podjęcia naukowej dyskusji na ten temat.
Dość wspomnieć, że ostatnim wielkim
wydarzeniem poświęconym sztuce doby
Jagiellonów była słynna wystawa Polen
im Zeitalter der Jagiellonen 1386–1572,
zorganizowana na zamku w Schallaburgu
(Austria) w roku 1986. Przedsięwzięcie,
przeprowadzone pod kierownictwem
Franciszka Stolota przez grupę czołowych
polskich historyków i historyków sztuki,
wpisało się w szereg zorganizowanych
w tym czasie w Schallaburgu wystaw

(Renaissance in Österreich w roku 1974,
Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn w roku 1982, Prager
Barock w roku 1989) i stało się na następne lata ważnym punktem odniesienia
w badaniach nad sztuką XV i XVI wieku
w Polsce.
Należy w tym miejscu podkreślić, że
potrzeba usystematyzowania wiedzy na
temat spuścizny artystycznej Jagiellonów
była odczuwana od wielu lat zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami. W roku
1999 Geisteswissenschaftliches Zentrum
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
(GWZO), działające przy uniwersytecie w Lipsku pod kierunkiem Roberta
Suckalego i Jiřìgo Fajta, zorganizowało
międzynarodową konferencję poświęconą
znaczeniu Jagiellonów dla sztuki i kul-

sztuki, których poza wysoką jakością artystyczną w zasadzie nic ze sobą nie łączy.
W takim kontekście podjęcie próby
panoramicznego i interdyscyplinarnego
spojrzenia na zagadnienie patronatu artystycznego władców z dynastii Jagiellonów,
jak również osób z ich najbliższego otoczenia, wydaje się szczególnie potrzebne
i uzasadnione. Pragnieniem organizatorów
kwietniowej konferencji było zatem wypełnienie tej luki i prezentacja wyników
intensywnych, lecz rozproszonych badań
nad spuścizną Jagiellonów prowadzonych
ostatnio w Polsce. Mimo że przewidziana
na dwa dni konferencja nie mogła, siłą rzeczy, objąć swoim programem wszystkich
najważniejszych kwestii wiążących się
z tym szerokim i złożonym zagadnieniem,
zarysowało się bardzo wyraźnie kilka
ważnych bloków tematycznych, które
odzwierciedliły kierunek najnowszych
badań nad sztuką późnego gotyku i renesansu w Polsce.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Przemysława Mrozowskiego (Zamek
Królewski w Warszawie), w którym podkreślona została rola portretu, stosunkowo
podówczas nowego gatunku artystycznego, w systemie reprezentacji władzy
Jagiellonów. O ile zachowane portrety
Jagiellonów, ze względu na stosunkowo
niewielką liczbę (np. w porównaniu
z wizerunkami Habsburgów) i częstokroć
nie najwyższą jakość artystyczną, nie zawsze są w badaniach obdarzane należytą
uwagą, o tyle doceniana jest rola herbów.

Temu drugiemu zagadnieniu poświęcił
swój referat prof. Zenon Piech (UJ), który
zwrócił uwagę na obiekty znajdujące się
na marginesie dotychczasowych badań
heraldycznych, jak, na przykład, berło
rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego
(tzw. berło królowej Jadwigi), akcentując
tym samym potrzebę wyjścia poza tradycyjne schematy nauki, w których główny
wysiłek badawczy koncentruje się na
malarstwie, rzeźbie i architekturze przy
jednoczesnym pomijaniu dzieł równie
istotnych, określanych ogólnikowo jako
rzemiosło artystyczne. Dopełnieniem
pierwszego dnia konferencji były referaty
Anny Wyszyńskiej (UJ), która zwróciła
uwagę na strój jako ważne narzędzie kreowania przez członków rodu Jagiellonów
swojego wizerunku, oraz Mateusza Grzędy (UJ), który zastanawiał się nad znaczeniem tzw. głów wawelskich – snycerskich
głów zdobiących strop Sali Poselskiej
renesansowego pałacu na Wawelu.
W trakcie drugiego dnia zarysowały się
trzy interesujące bloki tematyczne, ujawniające wielopłaszczyznowość i różnorodność mecenatu artystycznego Jagiellonów.
Blok pierwszy skoncentrował się wokół
działalności pierwszych Jagiellonów na
polu architektury. Tomasz Olszacki (UJ)
oraz Jerzy Serafin (Politechnika Wrocławska), w oparciu o wyniki badań archeologicznych i architektonicznych, omówili
fundacje rezydencjonalno-obronne Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły.
Szczególną uwagę poświęcili pałacowi

Sławomir Kasper

tury Europy Środkowej. Następstwem
tego ważnego naukowego wydarzenia
jest wielka wystawa Europa Jagellonica
1386–1572. Sztuka i kultura w Europie
Środkowej za panowania Iagiellonów,
której pierwsza odsłona miała miejsce
w Galerie Středočeského Kraje (GASK)
w Kutnej Horze w Czechach, druga
w Muzeum Narodowym w Warszawie
a trzecia (trwająca obecnie) w Haus der
Brandenburgisch-Preußischen Geschichte w Poczdamie. Ta przygotowywana
od wielu lat i zakrojona na wielką skalę
wystawa rodzi jednak wiele wątpliwości.
Jej celem było pokazanie najważniejszych
zjawisk w kulturze i sztuce krajów środkowoeuropejskich, które wskutek koligacji
dynastycznych znalazły się pod berłem
Jagiellonów. Czy można jednak, jak chcieliby tego organizatorzy wystawy, mówić
o artystycznej i kulturowej wspólnocie
tych państw? Czy Europa Iagellonica była
czymś więcej niż sąsiadującymi ze sobą
królestwami rządzonymi przez członków
jednej dynastii? Wszak granice wielkich
regionów artystycznych nie zawsze pokrywają się z granicami politycznymi
i administracyjnymi (w omawianym okresie, dodajmy, wyjątkowo iluzorycznymi),
zaś o obrazie artystycznym określonego
kraju nie zawsze musi przesądzać osoba
jego władcy. Wystawa, pomimo wielkiego
rozmachu, nie udziela odpowiedzi na te
pytania. Podkreślona w jej tytule kulturotwórcza rola Jagiellonów nie znajduje odzwierciedlenia w eksponowanych dziełach
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królewskiemu na zamku w Szydłowie,
odznaczającemu się tyleż nietypową, co
wysokiej jakości kamieniarką, sytuującą
ów obiekt pośród najlepszych realizacji
architektury rezydencjonalnej w ówczesnej Europie Środkowej. Piotr Pajor (UJ)
zwrócił uwagę na kościół Bożego Ciała
w Poznaniu – jedno z największych i najlepiej zachowanych sanktuariów gotyckich
w Polsce, którego fundacja wiąże się
z osobą Władysława Jagiełły, po raz kolejny ujawniając żywy udział tego władcy
w życiu religijnym Królestwa Polskiego.
Referaty tworzące blok drugi dotyczyły zjawiska wyjątkowego w skali
europejskiej, jakim jest ozdabianie polichromią przez artystów wykształconych
w tradycji malarstwa wschodniego budowli o formach gotyckich. Powszechnie
znane są, wspominane już, malowidła
bizantyńsko-ruskie w kaplicy zamkowej
w Lublinie oraz Kaplicy Świętokrzyskiej
na Wawelu. W ostatnich latach liczba tych
realizacji wzbogaciła się o kolejny zespół,
który odkryto w trakcie konserwacji
prezbiterium kolegiaty (obecnie katedry)
w Sandomierzu. Temu właśnie zespołowi
poświęciła swoje wystąpienie Małgorzata
Smorąg-Różycka (UJ), która opierając się
na ikonografii tej niezwykłej polichromii,
zwróciła uwagę na rolę, jaką w jej wykonaniu mogła odegrać druga żona Władysława
Jagiełły – Anna Cylejska. Program ikonograficzny sandomierskich malowideł stał
się również obiektem dociekań Marcina
Walkowiaka (UAM). Wizerunkowi rycerza na koniu w kaplicy zamkowej w Lublinie, uznawanemu zazwyczaj za konny
portret Władysława Jagiełły, poświęcił
z kolei swój referat Marek Walczak (UJ),
przekonując, że koncepcja tego niezwykłego malowidła zakorzeniona była nie
tylko w tradycji malarstwa bizantyńsko-ruskiego, lecz mogła także wywodzić się
z koncepcji wypracowanych w kulturze
zachodniej.
Miejscem bez wątpienia szczególnym
dla Jagiellonów była katedra krakowska,
w której ustanowioną przez ostatnich
Piastów tradycją odbywały się ceremonie królewskich koronacji i pogrzebów.
Stała się też katedra miejscem modlitwy i wiecznego spoczynku kolejnych
członków dynastii Jagiellońskiej, a ich
fundacyjna działalność uwidoczniła się
zarówno w architekturze, jak i w wyposażeniu tej świątyni. To niezwykle istotne
zagadnienie omówił w swoim referacie
Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski
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na Wawelu), czyniąc tym samym podstawę dla rozważań szczegółowych poświęconych zarówno architekturze, jak i wyposażeniu katedry. Architekturze bliźniaczych kaplic Trójcy Świętej i Krzyża
Świętego przy katedrze poświęcone było
wystąpienie Marcina Szymy (UJ), programowi tumby nagrobnej Władysława
Jagiełły referat Marka Janickiego (UW),
zaś tkaninom grobowym Kazimierza Jagiellończyka i Zofii Holszańskiej prezentacja Heleny Hryszko (ASP). Magdalena
Łanuszka (UJ) omówiła w kontekście
działalności fundacyjnej Jagiellonów malowane skrzydła tryptyku Matki Boskiej
Bolesnej w Kaplicy Świętokrzyskiej, zaś
Tanita Ciesielska (UJ) zwróciła uwagę
na technologiczne aspekty powstania
srebrnej nastawy ołtarzowej w Kaplicy
Zygmuntowskiej. Dobrosława Horzela
(UPJPII) z kolei, wchodząc w polemikę
z twierdzeniami niemieckiego badacza
Wilfriedea Franzena, przedstawiła referat, w którym zawarła wyczerpującą
analizę stylu rzeźbiarskich części dwóch
późnogotyckich retabulów znajdujących
się w „jagiellońskich” kaplicach Trójcy
Świętej i Krzyża Świętego.
Ostatni dzień konferencji poświęcony
został niemal w całości renesansowej rezydencji królewskiej na Wawelu – tematowi, który cieszy się w ostatnich latach
wyjątkowo dużym zainteresowaniem badaczy. W oparciu o źródła pisane Marcin
Fabiański (UJ, Zamek Królewski na Wawelu) starał się dociec przyczyn, dla których Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt
Stary zdecydowali się ufundować nowy
pałac na Wawelu. Jak się wydaje, leżały
one nie tylko w złym stanie technicznym
starego zamku, lecz także w zmieniających się potrzebach królewskiego dworu,
który w tym właśnie okresie zaczął się
rozrastać i potrzebował wygodnych pomieszczeń oraz reprezentacyjnej oprawy
architektonicznej. Architektom renesansowego zamku na Wawelu poświęcił
swój referat Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański), zaś nad jego pierwotnym
układem funkcjonalnym zastanawiał się
Tomasz Ratajczak (UAM). Dopełnieniem
tego bloku tematycznego były referaty
Agnieszki Januszek-Sieradzkiej (KUL),
która prześledziła wydatki Zygmunta
Augusta na działalność budowlaną, oraz
Magdaleny Piwockiej (Zamek Królewski
na Wawelu), która zwróciła uwagę na
wyjątkowy w skali europejskiej charakter
wawelskich arrasów, starannie kompono-

wanych i wykonywanych w Brukseli na
zamówienie krakowskiego dworu tego
władcy.
W czasie dwudniowej konferencji
wyodrębniło się kilka dominujących zagadnień, wokół których skoncentrowały
się rozważania jej uczestników. Znacząca
uwaga została poświęcona fundowanym
przez Jagiellonów malowidłom bizantyńsko-ruskim, które analizowane były nie
tylko przez pryzmat wschodniej tradycji
artystycznej, lecz także przy uwzględnieniu
koncepcji zaczerpniętych z zachodniego
kręgu kulturowego. Doceniona została
rola katedry krakowskiej jako miejsca dla
Jagiellonów szczególnego, w którym za pomocą kolejnych fundowanych przez siebie –
ruchomych i nieruchomych – dzieł sztuki
budowali oni pewną tradycję uwieczniającą
ich osiągnięcia – memorię. Dużo uwagi poświęcono działalności Jagiellonów na polu
architektury rezydencjonalnej, poczynając
od realizacji z czasów Władysława Jagiełły,
a kończąc na wielkim dziele przebudowy
zamku wawelskiego w wieku XVI. Wypada
także zaznaczyć, że wystąpienia o charakterze analitycznym, poświęcone, na przykład,
jednemu dziełu sztuki, były równoważone
referatami syntetyzującymi, w których
przyjęto szerszą perspektywę badawczą,
tworząc z wielu różnych łączących się ze
sobą i zazębiających zagadnień interesujący
obraz epoki jagiellońskiej w Polsce. Warto
w końcu podkreślić, że w czasie konferencji
głos zabrali nie tylko pracownicy naukowi
z różnych ośrodków badawczych w Polsce,
lecz także doktoranci i studenci, dla których
była to znakomita okazja do prezentacji
własnych badań w gronie dojrzałych badaczy i specjalistów.
Zamiarem organizatorów konferencji
nie mogło być i nie było objęcie wszystkich istotnych problemów wiążących się
z mecenatem członków rodu Jagiellonów.
Chodziło przede wszystkim o podjęcie na
poziomie interdyscyplinarnym rzeczowej
dyskusji nad spuścizną artystyczną tej
wielkiej europejskiej dynastii i zapoczątkowanie bardziej niż do tej pory skoordynowanych badań, które z pewnością
rzuciłyby nowe światło na patronat artystyczny Jagiellonów. Wygłoszone podczas
konferencji referaty ukażą się drukiem
w tomie przygotowywanym wspólnie
przez Instytut Historii Sztuki UJ i Instytut
Historyczny UW.

Mateusz Grzęda

doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM
W KONKURSACH NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
W

edług danych zawartych w rocznym raporcie Narodowego
Centrum Nauki (NCN) w 2012 roku
naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pozyskali łącznie ponad 111
milionów złotych na 248 wniosków, które otrzymały finansowanie.
Ten spektakularny wynik plasuje naszą
Uczelnię na pierwszym miejscu spośród
instytucji naukowych ubiegających się
o finansowanie z NCN. Uniwersytet
Jagielloński wypadł szczególnie dobrze
w konkursach PRELUDIUM 2, PRELUDIUM 3, MAESTRO 1, MAESTRO 2
i HARMONIA, zdobywając finansowanie
największej liczby projektów i otrzymując
najwięcej środków; w pozostałych konkursach krakowska uczelnia plasowała
się na drugim miejscu, niewiele ustępując
Uniwersytetowi Warszawskiemu.
Narodowe Centrum Nauki jest agencją
wykonawczą, powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010
roku, na mocy ustawy o Narodowym
Centrum Nauki. Do głównych zadań
Centrum należy wspieranie działalności
naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub
teoretycznych podejmowanych w celu
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Badania
podstawowe mają na celu zrozumienie
zachodzących w świecie procesów i mechanizmów. Ich wyniki nie muszą być
natychmiastowo przekładalne na praktyczne zastosowanie, jednak w dłuższej
perspektywie mogą przyczynić się do
powstania wielu nowych wynalazków.
Badania takie stanowią intelektualny
zaczyn praktycznych pomysłów.
Jednym z priorytetów Centrum jest
wspieranie rozwoju naukowego młodych
uczonych, dlatego też przeznacza nie

mniej niż 20 procent środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie
rozwoju osób rozpoczynających karierę
badawczą.
Wnioski, które otrzymały finansowanie, dotyczyły rozmaitych dziedzin
badawczych. Konkursy wygrywali zarówno doświadczeni uczeni, jak i naukowcy
rozpoczynający swoją karierę. Pośród
zwycięskich wniosków znajdujemy wiele

fascynujących projektów. Są to, między
innymi, badania nad zegarem biologicznym na przykładzie muszki owocowej,
nowatorskie badania nad skutecznością
terapii nowotworów płuc, projekt z zakresu kultury i religii Indii, projekt bioetyczny
oraz kilka zaawansowanych badań nad
cząstkami elementarnymi i fizyką kwantową.

Wojciech Czabanowski

Lista dziesięciu jednostek, którym przyznano finansowanie
na największą liczbę projektów badawczych i staży w konkursach
NCN rozstrzygniętych w 2012 roku
LICZBA WNIOSKÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH
DO FINANSOWANIA*

PRZYZNANA
KWOTA*

Uniwersytet Jagielloński

248

111 201 110

Uniwersytet Warszawski

244

94 862 939

Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

135

48 153 291

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

83

38 523 608

Uniwersytet Wrocławski

80

33 321 777

Politechnika Wrocławska

59

22 650 955

Uniwersytet Gdański

58

30 338 636

Politechnika Warszawska

58

27 576 450

Uniwersytet Łódzki

55

14 013 914

Uniwersytet Śląski w Katowicach

52

21 893 015

JEDNOSTKA

*Dane dotyczą konkursów NCN rozstrzygniętych w 2012 roku
Źródło: Raport roczny NCN 2012

alma mater nr 160

31

Jednostki naukowe, którym przyznano finansowanie na największą liczbą projektów badawczych i staży
w poszczególnych typach konkursów NCN rozstrzygniętych w 2012 roku wraz z wysokością przyznanego finansowania
(pierwsze pięć jednostek)

JEDNOSTKA
OPUS 2 i OPUS 3
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
PRELUDIUM 2 i PRELUDIUM 3
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
SONATA 2 i SONATA 3
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu*
Politechnika Śląska
SONATA BIS 1
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Gdański
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
MAESTRO 1 i MAESTRO 2
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
HARMONIA 2
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
FUGA 1
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański

LICZBA
ZAKWALIFIKOWANYCH
WNIOSKÓW
1130
113
94
55
38
38
774
97
70
52
28
27
325
29
23
15
12
10
61
8
7
4
4
3
3
99
16
14
6
5
4
4
50
5
4
4
3
3
49
6
6
4
4

ŁĄCZNA KWOTA
ZAKWALIFIKOWANYCH
WNIOSKÓW (zł)
461 121 602
38 497 984
38 169 390
22 407 736
18 128 628
12 831 727
90 625 312
10 705 228
5 824 902
5 013 149
2 430 940
3 124 805
130 274 518
9 178 991
8 270 205
6 128 491
5 290 485
5 157 105
58 700 342
6 802 998
6 675 074
5 846 000
3 461 445
3 106 846
2 494 200
235 074 028
37 746 389
31 202 204
15 032 030
9 991 411
9 245 900
7 899 200
30 029 547
7 414 324
1 286 961
1 141 360
2 753 075
1 390 300
20 894 600
2 214 500
2 220 500
1 906 160
2 046 500

Źródło: statystyki konkursów NCN 2012

Liderem najnowszego rankingu 257 instytucji, których pracownicy uzyskali dofinansowanie badań naukowych z NCN
w latach 2011–2012, jest Uniwersytet Jagielloński, który łącznie z Collegium Medicum UJ otrzymał 409 grantów o łącznej
wartości ponad 156 mln zł. Tylko dwa granty mniej otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.
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PERSONAE

Smak życia

– Profesor Tadeusz Lityński jeszcze przed obroną zaproponował mi etat i pracę na uczelni,
ale partia zaprotestowała. Ja nie byłem partyjny, ojciec przedwojenny policjant – czego innego
można się było spodziewać? Ale i tak źle nie wyszło – słyszę.
– Jak to źle nie wyszło? Przecież nie miał Pan pracy!
– Pracę znalazłem, tylko gdzie indziej – wyjaśnia prof. Zdzisław Żak.

TAJNA OPINIA W SPRAWIE PROFESORA ŻAKA
L

ista była dziełem funkcjonariuszy
partyjnych. Znalazło się na niej 77
ideologicznie niepewnych naukowców
(z krakowskich uczelni kilkunastu), którzy w różny sposób narazili się władzy
i z tego powodu nie zasługiwali na tytuł
profesora. Nie wiem, na którym miejscu
został umieszczony na tej liście biochemik
prof. Zdzisław Żak, ale bez wątpienia
znalazł się w bardzo dobrym towarzystwie. Wśród uczonych wywodzących
się z Uniwersytetu Jagiellońskiego był
tam też prof. Henryk Wereszycki, zwany
księciem polskich historyków, prof. Wacław Felczak, także historyk (Uniwersytet
wystąpił o nadanie mu tytułu naukowego
w 1975 roku, on go otrzymał 5 października 1993, kiedy śmiertelnie chory leżał
w szpitalu), prawnik, znawca procesu
karnego prof. Andrzej Gaberle, rusycysta
prof. Lucjan Suchanek, historyczka sztuki prof. Klementyna Żurowska, znawca
polskiej literatury międzywojennej prof.
Wiesław Paweł Szymański, socjolog prof.
Franciszek Adamski i jeszcze paru innych.
– Słyszałam, że to Pan dotarł do tej listy
i przekazał ją redakcji dwumiesięcznika
„Acana”, gdzie została opublikowana. Jak
do tego doszło? – pytam prof. Zdzisława
Żaka.
– Już nie pamiętam, jak to było... Rozmawia Pani z mężczyzną 83-letnim. Ale
zachowały się kopie paru pism – mówi
pan profesor i wyciąga jedno z nich, które
w specjalnej teczce znalazło się akurat na
wierzchu. 23 października 1987 skierował
je do prof. Tadeusza Hanauska, I sekretarza Komitetu Uczelnianego PZPR na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaczyna się
ono tak: Uprzejmie przypominam, że dn.
30 stycznia 1985 roku J.M. Rektor UJ Prof.
dr hab. Józef Gierowski podpisał wniosek
o nadanie mi tytułu i stanowiska profesora
nadzwyczajnego. Wcześniej wniosek ten
był poparty recenzjami wybitnych polskich

ni biochemicy niech sobie popierają
starania doc. dr. hab. Zdzisława Żaka
o profesurę, ale i tak partia swoje wie
i będzie, jak w tajnej opinii zadecyduje...
– Tytuł profesorski otrzymał Pan
dopiero po transformacji ustrojowej,
pod koniec 1989 roku, kiedy pierwszym
prezydentem niepodległej Polski był generał Wojciech Jaruzelski – zaczynam,
a prof. Żak dopowiada:
– Do Warszawy nie pojechałem.
Nominację profesorską otrzymałem
w Krakowie, w urzędzie miasta.
Ciotka Ziuta – Miss Polesia

Prof. Zdzisław Żak, listopad 2012

biochemików:
Prof. dr hab. Aleksandra Koja z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Prof. dr hab. Jacka Kozioła z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu,
Prof. dr hab. Andrzeja Morawieckiego
z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Prof. dr hab. Włodzimierza Ostrowskiego z Akademii Medycznej w Krakowie
i członka II Wydziału Polskiej Akademii
Nauk,
oraz uzyskał akceptację Rady Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi UJ i Senatu UJ.
Omawiany wniosek wraz z jawną opinią
Komitetu Uczelnianego PZPR wysłano do
Departamentu Kadr Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w dn. 15 lutego
1985 r. Do tej pory nie może być rozpatrywany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną przy Radzie Ministrów ze względu
na brak tajnej opinii Komitetu PZPR dla
obywateli nie będących członkami PZPR.
Kilka zdań i sprawa staje się jasna.
Opinia jawna jest, tajnej nie ma. Wybit-

Ojciec profesora, Franciszek Żak,
uczęszczał na naukę pisania i czytania
do dworu Popielów w Ściborzycach pod
Miechowem, gdzie usłyszał, że obowiązkiem każdego Polaka jest służba
dla ojczyzny. Jednego dnia powędrował

Ciocia Ziuta, przedwojenna Miss Polesia,
w latach 60. XX wieku z córką Haneczką
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Rodzina Żaków w latach 30. XX wieku. Od lewej:
siostra Helenka, mama Tatiana, Zdzisław, ojciec
Franciszek Żak

do Krakowa, gdzie na Błoniach odbywał
się patriotyczny zlot młodzieży. Gdyby nie
to, to kto wie! Może by w swojej rodzinnej
wsi, w Glanowie, został gospodarzem.
A tymczasem on wstąpił do policji, aby
w ten sposób Polsce służyć, i tak znalazł
się w Brześciu nad Bugiem, gdzie zostało
utworzone nowe województwo poleskie.
Mając pracę, mógł pomyśleć o założeniu rodziny. Jak ojciec pana prof. Żaka
w tym Brześciu poznał mamę, córkę rosyjskiego urzędnika Tatianę Spirydonow,
dziś trudno ustalić. Jednak wiadomo, że
zanim wzięli ślub, przyszła panna młoda
przeszła z prawosławia na katolicyzm
i zrobiła postępy w nauce języka polskiego (zdawała maturę w rosyjskim liceum).
Zarówno starszy syn Tatiany i Franciszka
Żaków, Zdzisław, urodzony w 1930 roku,
jak i jego niespełna dwa lata młodsza siostra Helenka, zostali ochrzczeni w kościele
katolickim.
– Czy mama nauczyła was języka
rosyjskiego? – pytam.
– Nie. W domu mówiło się tylko po
polsku – słyszę.
Pierwszego mieszkania, zapewne wynajmowanego, Zdzisław Żak nie pamięta. Za to
dom drewniany z ogrodem, wybudowany
przez ojca przy drodze wiodącej na lotnisko
w Brześciu – tak. A tam spokojne i dostatnie
życie. Wspomnieniami wraca też do domu
rodzinnego mamy, gdzie ster rządów dzierżyła babcia Teodora, oraz do grona ciotek,
które obdarowywały dzieci zabawkami
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i łakociami. Dziadka Benedykta
Spirydonowa nie mógł pamiętać.
Zginął w czasie rewolucji. Tylko
tyle wiadomo, bo żaden dokument związany z jego śmiercią
do rodziny nie dotarł.
– Ale może się zdarzyć, że
chociaż taki dokument się pojawi, czyli że według urzędowej
wersji osoba zmarła, to ona żyje
i ma się dobrze! – mówi profesor, a widząc moje zdumienie,
że tak być może, opowiada
o przypadku ciotki Zinaidy,
rodzonej siostry mamy, zwanej
w rodzinie Ziutą. Otóż ciotka
Ziuta była to pani nie tylko
bardzo piękna (zwyciężyła
w konkursie na Miss Polesia),
ale miała charakter dosyć wyrazisty. Z grona starających się
o jej rękę wybrała urzędnika Z kolegami z klasy na Plantach 17 maja 1947,
kolejowego mieszkającego w dniu matury, po egzaminie ustnym
w Zawierciu i tam z nim osiadła. Ale co najgorsze, chociaż też i to, co najlepsze.
jakiś czas wykorzystywała swój darmowy Franciszek Żak, policjant za czasów drubilet należny żonie kolejarza i po kolejnej giej Rzeczpospolitej, dobrze zdiagnozował
kłótni małżeńskiej przyjeżdżała z córeczką sytuację: tutaj, gdzie są, zagrożenie idzie
do Brześcia. Kiedy w 1939 roku wybuchła z dwóch stron. Od Sowietów, którzy zajęli
wojna, ciotka Ziuta przebywała u rodziny miasto zaraz po 17 września 1939, i od
w Brześciu. I wtedy mąż pod jej nieobec- Białorusinów – skorych do mordów na Poność znalazł w Zawierciu fałszywych lakach. Dlatego z żoną i dziećmi wyjechał
świadków, którzy zeznali, że widzieli, jak z Brześcia nad Bugiem w swoje rodzinne
ona zginęła w bombardowaniu miasta. I na strony – pod Miechów, do Generalnej
tej podstawie został wdowcem.
Guberni, gdzie wróg był jeden.
– Tak się skończyło moje sielskie
Wojna
dzieciństwo – mówi prof. Żak. – Chociaż
z dzisiejszej perspektywy patrząc, i tak
Sieje śmierć, ludzi wygania z domów mieliśmy dużo szczęścia. Nikt z nas w czai je burzy, wyzwala w ich psychice, co sie wojny nie zginął.

Zdzisław Żak wśród studentów

Najpierw Żakowie znaleźli się w Budzyniu, u brata ojca, Józefa. Chałupa była
ciasna, cztery morgi pola nie starczały
na wykarmienie rodziny gospodarza
i czwórki przyjezdnych. Wtedy zapobiegliwością wykazała się mama Tatiana.
Wyprawiała się pociągami do Warszawy,
wioząc ze sobą na handel mięso, wędliny
i nabiał. Jednego razu Niemcy weszli do
pociągu i wyciągnęli z niego handlarzy
żywnością, wśród nich panią Żakową.
Uwięzili ją w Skarżysku-Kamiennej.
Jaką drogą udało się ojcu wydostać mamę
z więzienia, pan profesor nie pamięta.
Od tej pory przestała jeździć na handel.
Wkrótce rodzina Żaków przeniosła się
do innego wujka. I tak wędrowali po
rodzinie, aby pod koniec wojny znowu
trafić do wujka Józka.
– Szkołę podstawową, cztery klasy,
ukończyłem w Imbramowicach. Natomiast
po powrocie do Budzynia ojciec zaczął
szukać dla mnie możliwości dalszej edukacji i tak trafiłem do tajnego gimnazjum.
Było nas kilkoro uczniów i uczennic, ale
tylko jeden nauczyciel: Stanisław Grzywnowicz. Co za postać! – słyszę.
Szczegółów jego życiorysu dowiaduję
się z niedużej książeczki wydanej w 2007
roku Stanisław Grzywnowicz – nauczyciel
tajnego nauczania na tle dziejów wsi miechowskiej. Jej autorem jest nie kto inny,
a Zdzisław Żak. Jeden z uczniów.
Otóż Stanisław Grzywnowicz, dziesiąty z dwanaściorga dzieci, urodził się
w Budzyniu, skąd po ukończeniu czterech
klas trafił do Zakładu Księży Salezjanów
w Oświęcimiu. Tam zdał maturę. Odbył
nowicjat. Wstąpił do Diecezjalnego Seminarium Duchownego we Lwowie. Ale
księdzem nie został. Skończył filologię
klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i osiadł w Grodnie,
a potem w Rybniku jako nauczyciel. Tam
się też ożenił i gdyby nie wojna, jego życie
biegłoby spokojnym rytmem, nie doświadczyłby tortur i ekstremalnych warunków
życia w obozie koncentracyjnym w Dachau. Z obozu wydobyła go żona – dzięki
wstawiennictwu byłego ucznia z Rybnika,
który był wysokim urzędnikiem w rządzie
Hitlera. W Rybniku nie mieli już czego
szukać, pojechali więc w jego rodzinne
strony, do Budzynia. Tam nauczyciel
łaciny i greki w domu brata zorganizował
tajne nauczanie.
Z każdej strony patrząc, była to osobliwa szkoła. Jeden jedyny nauczyciel,
zanim poprowadził lekcje, sam musiał

się nauczyć większości przedmiotów,
które wykładał. Drugą osobliwością tej
okupacyjnej szkoły było jej miejsce: izba
w wiejskiej chałupie przedzielona kotarą
na dwie części. W jednej części odbywały się lekcje, w drugiej żona profesora
przygotowywała posiłki i toczyło się tam
zwykłe, domowe życie. No, może nie takie
zwykłe, bo też czasy były naznaczone tym,
co wojna z sobą niesie.
Czarny cylinder
Pierwszą osobą z rodziny, która po
wojnie osiadła w Krakowie, była ciotka
Zinaida. Całą okupację przebyła z córką
w mieszkaniu naczelnika stacji kolejowej
w Mydlnikach. Zimą 1945 roku ta nadal
piękna i przedsiębiorcza dawna Miss
Polesia znalazła mieszkanie na osiedlu
Oficerskim. I tutaj, do ciotki, przyjechał
jej siostrzeniec, Zdzisiek Żak, przywożąc
ze sobą zaświadczenie o ukończeniu w Budzyniu trzech klas gimnazjum na kursach
tajnego nauczania prowadzonych przez
Stanisława Grzywnowicza. Było to jego
przepustką do dalszej szkolnej edukacji.
Ta edukacja rozpoczęła się w ostatniej
gimnazjalnej klasie, a zakończyła maturą
zdaną w 1947 roku. Szkoła, do której trafił,
IV Państwowe Gimnazjum i Liceum im.
Henryka Sienkiewicza przy ul. Krupniczej
2, już nie istnieje. Została zlikwidowana
bodaj w 1950 roku. To była bardzo dobra
szkoła.
W liceum znalazł się w klasie przyrodniczej. Profesorem biologii był Adam
Dziurzyński. Gdyby nie jego porywające
wykłady z zakresu genetyki, teorii Darwina, na dodatek bogato ilustrowane przez
samego prowadzącego (prof. Dziurzyński
był świetnym rysownikiem), to zupełnie
możliwe, że dalsze naukowe wybory Zdzisława Żaka byłyby inne. Zresztą nie tylko
jego, bo znakomitych pedagogów było
w tej szkole wielu. Nauczyciel matematyki
Czesław Sierko, Zofia Dziegiecka, germanistka, która nie tylko uczyła języka, ale
zapoznawała uczniów z dziełami literatury
niemieckiej, polonista Jan Kropaczyk. No
i katecheta – ksiądz dr Józef Rychlicki,
znawca etyki i historii Kościoła, zwany
„Rychlem”. W pamięci uczniów utkwiło
jego tłumaczenie, na czym polega ciężkie
przewinienie związane z grzechem pijaństwa. Jest to upicie się do stanu, w którym
na piec mówimy „moja najdroższa”.
Dlatego teraz, po latach, w czasie koleżeńskich spotkań z takim sentymentem

Ślub w kościele przy klasztorze norbertanek
na Salwatorze

wspominają swoich nauczycieli, a wśród
nich oryginała nad oryginały: Wawrzyńca
Kowalczyka. Otóż pan prof. Kowalczyk
prowadził z chłopcami (to była męska
szkoła) zajęcia z wychowania fizycznego.
Szedł ze swoją gromadką uczniów do
Sokoła i tam, wywołując wśród chłopców
niezmiennie salwy śmiechu, wykonywał
ćwiczenia gimnastyczne, mając na głowie
czarny cylinder.
– Jak to cylinder na głowie? Skakał
w nim i biegał? – pytam.
– Tak było.
– Czy aby na pewno pan Wawrzyniec
Kowalczyk był osobą przy zdrowych
zmysłach?
– Ależ tak! To był dystyngowany, elegancki pan – słyszę odpowiedź prof. Żaka.
I biologia, i chemia
W tamtych czasach mieć ojca przedwojennego policjanta to była „mina”
w życiorysie! A zatem syn mógł dostać
się tylko tam, gdzie obostrzenia związane
z pochodzeniem były mniejsze. On wybrał
geologię na Wydziale Filozofii Naturalnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego i z dzisiejszej perspektywy patrząc – nie był to zły
wybór. – Zapaliłem się do słuchania wykładów profesora Mariana Książkiewicza
z geologii dynamicznej i historycznej. Dla
zaliczenia egzaminu należało zdać trzy
kolokwia na notę dobrą lub wyższą po
zakończeniu każdego z trymestrów. Był to
mój pierwszy egzamin, który zdałem na
notę bardzo dobrą, i tym samym nabrałem
przekonania, że będę studiował z dobrymi
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Najpierw pracownia
bakteriologiczna...

jako całość, bez przeszkód mnie przyjął,
mimo życiorysu, który się nie poprawił,
oraz braku przynależności. Było to 1 listopada 1952.
– Trudno było te dwa etaty łączyć? –
pytam, przekonana, że profesor potwierdzi: Tak, nawet bardzo trudno. A tymczasem on się beztrosko uśmiecha i mówi:
– Do kierowanej przeze mnie Pracowni
Bakteriologicznej przy ul. Skawińskiej
zgłosiła się pani Tekla Załuska, starsza ode
mnie znacznie, repatriantka ze Lwowa,
gdzie pracowała w pracowni prof. Rudolfa
Weigla, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi. To ona trzymała wszystko w garści od
strony fachowej, dzięki czemu ja miałem
czas na pracę gdzie indziej. A ponadto
bardzo się nam rozwinęło w tej pracowni
życie towarzyskie, chodziłem z paniami po
górach, byłem młody...
I pewnie by tak było i było, ale nieoczekiwanie dyrektor Przychodni Przeciwgruźliczej przy ul. Skawińskiej, Kazimierz Mulak,
opublikował pracę na temat tzw. zakażeń
odzwierzęcych gruźlicą bez porozumienia
z szefem Pracowni Bakteriologicznej, czyli
Zdzisławem Żakiem.
– A jeśli tak jest, że szef mimo werbalnej przyjaźni działa poza moimi plecami,
to ja nie miałem nic innego do zrobienia,
tylko mu podziękować i odejść – mówi
profesor.
I odszedł.

W czerwcu 1952 roku,
po uzyskaniu tytułu magistra w zakresie biologii, Zdzisław Żak został
przyjęty na etat do Wojewódzkiej Przychodni
Przeciwgruźliczej przy ul.
Biskup Karol Wojtyła podczas uczty weselnej Jana i Wandy Chmielów
Skawińskiej, i to od razu na
stanowisko
kierownika
pracowni bakteriorezultatami – pisze o początku swoich
logicznej.
Ale
pod
pewnym
warunkiem. Że
studiów na UJ prof. Żak w książce Kuźnia
takową
zorganizuje.
charakterów, ale... Choć tak dobrze się
– Aby zdobyć praktyczną wiedzę, zozaczęło, on swoją drogę zobaczył gdzie
stałem
wysłany na dwutygodniowy kurs do
indziej i nie zamierzał z niej zrezygnować,
Zakopanego,
do Górniczego Sanatorium
ani zniechęcać się, a tym bardziej cofać.
Przeciwgruźliczego.
Tam poznałem dr.
Dzisiaj jego droga byłaby prosta: złożyłby
Paryskiego.
Urodzony
w Stanach Zjeddokumenty na Wydziale Biochemii, Bionoczonych,
prenumerował
świetne ameryfizyki i Biotechnologii (ten najmłodszy
kańskie
czasopismo
„Tubercl”.
Zdobyłem
wydział Uniwersytetu powstał w 2002
u
niego
praktykę
w
mikroskopii
oraz
roku). Wtedy, w roku akademickim
w
przygotowywaniu
posiewów
bakterii
1948/1949, z geologii przeniósł się na
biologię, ze świadomością, że drugim i ich różnicowaniu. To były dwa tygodnie
kierunkiem studiów, jakie podejmie, bę- bardzo intensywnej nauki – mówi profesor.
Z tą wiedzą wrócił do Krakowa i pradzie chemia. I tak się stało. Studiował dwa
cownia
bakteriologiczna przy ul. Skakierunki i pisał dwie prace magisterskie.
wińskiej
ruszyła. Kiedy tak się stało, jej
Pisaniu tych obu prac były poświęcone
młody
szef
(9 kwietnia skończył 22 lata)
dwa ostatnie lata studiów. Tematem
musiał
zabrać
się z powrotem do nauki.
pierwszej, z zakresu biologii, był wpływ
Miał
do
zdania
egzamin magisterski, tym
węgla brunatnego na wzrost kropidlaka
razem
z
chemii.
Termin obrony pracy
czarnego i wydajności w produkcji kwamagisterskiej
z
chemii
został ustalony na
su cytrynowego (opiekunem ze strony
2
października
1952.
uczelni była mgr Halina Jurkowska).
„Bolo” Skarżyński
Razem z nim egzamin magisterski
Drugą pracę magisterską przygotował
z
chemii
zdawał
kolega,
Zdzisław
Szafran,
w Zakładzie Chemii Rolnej na Wydziale
Profesor Żak, mówiąc o swoim mistrzu
Rolniczym UJ. Była rezultatem badań który swoją pracę magisterską pisał w Za„Bolo”,
nie chce, aby to rozumieć jako
kładzie
Chemii
Lekarskiej.
Kierował
nią
nad węglem brunatnym, który nasycony
przejaw
nadmiernej
poufałości, a jedynie
prof.
Bolesław
Skarżyński.
amoniakiem jest rodzajem nawozu zasympatii
i
uznania.
Bo
na jedno i drugie
–
Jak
tam
u
was
jest?
–
zapytał
swojego
opatrującego rośliny w azot i czynnikiem
„Bolo”
zasługiwał
ze
strony uczniów,
imiennika
Zdzisław
Żak.
stymulującym ich wzrost. Nawozy mia
miał
ich
sporo,
i
to
wybitnych.
Był wśród
–
Chcesz,
to
pójdź
tam
ze
mną,
zoneralne nie pełnią takiej podwójnej roli.
nich
nie
tylko
Zdzisław
Żak,
ale całe
baczysz
sam,
to
niedaleSzczegółowym zadaniem magistranta
ko,
przy
ul.
Kopernika
7.
Zdzisława Żaka, pracującego pod kierownictwem wybitnego uczonego prof. Wiem, że mają wolne etaty
Tadeusza Lityńskiego, było wyznaczenie i można się starać o pracę
stałej absorpcji dla różnych warunków – usłyszał od kolegi.
Jeszcze tego samego
stężenia amoniaku i preparatów węgla
dnia,
po zdaniu egzaminu,
kamiennego.
tam
poszedł.
– Profesor Lityński jeszcze przed obro– I co Pani na to powie
ną zaproponował mi etat i pracę na uczelni,
–
zwraca
się do mnie prof.
ale partia zaprotestowała. Ja nie byłem
Żak
po
upływie
z górą
partyjny, ojciec przedwojenny policjant –
60
lat
od
tamtych
wyczego innego można się było spodziewać?
darzeń
–
że
spotkałem
Ale i tak źle nie wyszło – słyszę.
– Jak to źle nie wyszło? Przecież nie się z prof. Skarżyńskim,
a on, kiedy usłyszał, że
miał Pan pracy!
mam
skończoną i chemię,
– Pracę znalazłem, tylko gdzie indziej
Przyszła pani prorektor UJ Maria Sarnecka-Keller ze Zdzisławem
i
biologię,
czyli biochemię
– wyjaśnia profesor.
Żakiem w pracowni (lata 50. XX wieku)
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grono biochemików o uznanym dorobku
naukowym. Profesorowie Włodzimierz
Ostrowski, Aleksander Koj, Maria Gumińska, Maria Sarnecka-Keller (pierwsza
kobieta prorektor w historii UJ), Tadeusz
Szczepkowski. Każdy z nich, gdyby go
zapytać o charakterystykę prof. Bolesława
Skarżyńskiego powiedziałby zapewne co
innego. Ale co do jednego byliby zgodni:
był twórcą powojennej polskiej szkoły
biochemicznej.
Nie został zapomniany. Jego imię
nosi, między innymi, doroczna nagroda
za najlepszy artykuł w kwartalniku „Postępy biochemii”. Pamięta się do dziś, że
dzięki jego staraniom w 1956 roku zostało
wprowadzone nauczanie historii medycyny we wszystkich polskich akademiach
medycznych.
Skarżyński, rocznik 1901, po dwóch
fakultetach, lekarz oraz chemik, w latach
30. tamtego stulecia wspólnie z prof. Leonem Marchlewskim badał właściwości
widmowe hormonów i witamin, a potem,
już samodzielnie, jako pierwszy wyizolował z materiału roślinnego krystaliczną postać estradiolu, który wcześniej był znany
wyłącznie jako hormon żeński występujący u ludzi i wyższych zwierząt. W tkance
wątrobowej badał zmianę karotenu w witaminę A. W 1939 roku, przed wybuchem
wojny, otrzymał stypendium naukowe im.
Potockich i pojechał do Szwecji, do Sztokholmskiego Instytutu Biochemii, którym
wtedy kierował przyszły laureat Nagrody
Nobla prof. Hans von Euler-Chelpin. Pięć
lat wspólnej pracy z prof. Chelpinem
zakończyła monografia opublikowana
w 1944 roku: Biochemia nowotworów.
Gdyby to zależało od prof. Chelpina, to
Bolesław Skarżyński ze Sztokholmu nigdzie by nie wyjeżdżał (otrzymał tam tytuł
docenta oraz stypendium Szwedzkiej Akademii Nauk). Ale on zdecydował, że jego
wiedza musi służyć ojczyźnie. Najpierw,
w 1944 roku, pojechał do Edynburga wykładać chemię fizjologiczną na Polskim
Wydziale Lekarskim, a potem, w 1946
roku, wrócił do Krakowa, gdzie po śmierci
prof. Marchlewskiego należało na nowo
zorganizować Zakład Chemii Lekarskiej.
Tutaj spotkał go Zdzisław Żak.
Naukowa pasja Skarżyńskiego dodawała skrzydeł jego uczniom. Aby mogli
te skrzydła rozwinąć, on kierował ich tam,
gdzie mogli spotkać się z najlepszymi
w owym czasie biochemikami. Do Karolinska Nobel Institute w Sztokholmie
Zdzisław Żak został formalnie zaproszony

przez prof. Hugo Theorela, także laureata
Nagrody Nobla, którą
otrzymał za pionierskie badania flawin i ich
właściwości utleniająco-redukcyjnych, które
prowadził nowoczesnymi metodami kinetycznymi oraz rezonansu
elektronowo-jądrowe- Dr Mirosława Weber i prof. Bolesław Skarżyński
go. To tam, w Szwecji,
– Najważniejsze! – mówię i słyszę, że
nabrała rozpędu wielka przygoda naukowa
wówczas świeżo upieczonego doktora ślub odbył się w kościele przy klasztorze
Żaka z Krakowa, który swoje zaintereso- norbertanek na Salwatorze, a przyjęcie
wania też skierował ku flawinom. Przed weselne tutaj, gdzie nadal mieszkają, przy
wyjazdem do Szwecji, 26 listopada 1964, Senatorskiej.
Widzę to mieszkanie na następnym
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ obronił pracę doktorską zdjęciu w albumie. Ta sama półka z bibeIzolowanie i właściwości ryboflawinowego lotami, stół... Pokój jest pełen gości.
– Zaraz dojdziemy do tego, kim są
flawoproteidu z żółtka jaja. A jak wrócił
ze Sztokholmu, rozwinął temat interakcji osoby na tym zdjęciu – mówi prof. Żak.
W 1984 roku został wybrany na dyryboflawiny (witamina B2) z RBP (białko
wiążące retinol, witaminę A) we współ- rektora Instytutu Biologii Molekularnej
pracy z prof. Andrzejem Morawieckim, UJ, a zaraz potem na przewodniczącekierownikiem Zakładu Biofizyki AM we go Oddziału Krakowskiego Polskiego
Wrocławiu. I otworzył przewód habilita- Towarzystwa Biochemicznego. Była to
cyjny, zakończony rozprawą Właściwości funkcja pełniona honorowo. Ale jak się
i rola fizjologiczna białka swoiście wiążą- już powie „A”, to trzeba też dodać „B”.
cego ryboflawinę, co miało miejsce w 1974 Doktor habilitowany Zdzisław Żak jako
nowy szef oddziału PTB postanowił
roku, wiosną.
Wtedy już dawno prof. Bolesława zorganizować w Krakowie kolejny zjazd
Skarżyńskiego nie było wśród żywych. Towarzystwa, już XXI z kolei. Pierwszy
Zmarł w 1963 roku, przedwcześnie, odbył się też w Krakowie, w 1967 roku,
i był związany z 100. rocznicą urodzin
w wieku 62 lat.
prof. Leona Marchlewskiego i Marii
Skłodowskiej-Curie. Ten, który po roku
Czesława
zabiegów organizacyjnych w 1985 roku
Pod koniec lat 50. XX wieku w Zakła- został uroczyście otwarty w Teatrze im.
dzie Chemii Lekarskiej przy ul. Kopernika Juliusza Słowackiego, poświęcono 100.
7 zatrudniono młodą osobę o fascynu- rocznicy urodzin prof. Jakuba Karola
jącej urodzie, łagodnym usposobieniu Parnasa. Chemika i fizjologa, pioniera
i zamiłowaniu do wędrówek górskich, polskiej biochemii, założyciela lwowskiej
Czesławę Grzeszczak, która została moją szkoły biochemicznej. Wybitnego uczoneżoną. Ukończyła studia chemiczne na UJ go światowego formatu. Postaci wielkiej,
pod kierownictwem prof. Jana Moszewa, ale też tragicznej.
– Wieczorem, po uroczystościach w tektóry był aresztowany 6 XI 1939 podczas
Sonderaktion Krakau – pisze w swojej atrze, w tym naszym niedużym mieszkaniu
książce Kuźnia charakterów prof. Żak. (46 m kw.) spotkało się kilkanaście osób.
Koleżanki i koledzy z Zakładu przy ul.
A do mnie mówi:
– W tym roku, we wrześniu, minęła 50. Kopernika 7, Jan Parnas, syn prof. Jakuba
Karola Parnasa, z żoną Barbarą, prezes
rocznica naszego ślubu.
– W którym kościele Państwo go brali? Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
– pytam, patrząc na zdjęcie ślicznej dziew- prof. Kazimierz Zakrzewski z małżonką,
czyny w białej sukni, która klęczy obok prof. Janina Kwiatkowska-Korczak z AM
bardzo przystojnego młodego mężczyzny we Wrocławiu, prof. Zofia Zielińska
z Instytutu Biologii Doświadczalnej im.
w ciemnym, eleganckim garniturze.
– A czy to ważne? – uprzedza odpo- Nenckiego w Warszawie, prof. Andrzej
Morawiecki z AM we Wrocławiu, prof.
wiedź męża pani Czesława Żakowa.
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Dr hab. Zdzisław Żak zimą 1982 roku w Atlancie, podczas pobytu w Emory University

Marian Kochman z Politechniki Wrocławskiej i my z żoną, jako gospodarze – słyszę.
Do oddania atmosfery tamtego wieczoru sprzed 28 lat w mieszkaniu państwa
Żaków jak ulał pasuje przebój Wojciecha
Gąssowskiego Gdzie się podziały tamte
prywatki...
Jakub Karol Parnas
Zanosi się, że o prof. Jakubie Karolu
Parnasie (najważniejsze jego prace dotyczyły amoniognezy we krwi i mięśniach,
glikolizy, glikogenolizy oraz powiązania
przemiany cukrowej z fosforanową,
w 1937 roku jako pierwszy w Polsce
i jeden z pierwszych w świecie zastosował izotopy do badań biochemicznych,
jego nazwisko zostało w nauce zapisane
w nazwie schematu EMP, Embden–Meyerhof–Parnas, opisującego ciąg przemian
związków cukrowych w mięśniach) będziemy rozmawiać długo. Niezwykłe są
nie tylko jego dokonania naukowe, ale
też cała droga życiowa, szczególnie od
momentu, kiedy on, w latach 1920–1941
profesor chemii lekarskiej na Uniwersytecie we Lwowie, został we wrześniu 1939
roku, po wkroczeniu Sowietów do Lwowa,
członkiem rady miejskiej, łamiąc lojalność
w stosunku do Rzeczpospolitej. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej został
ewakuowany do Kijowa, potem do Ufy
w Baszkirii. Stamtąd wyjechał do Moskwy
i tu zrobił oszałamiającą karierę. Został
członkiem radzieckiej Akademii Nauk.
Dyrektorem instytutu badawczego. I tak
to trwało także po zakończeniu wojny. Aż
w 1948 roku pojawia się pierwszy sygnał
ostrzegawczy: profesor Parnas nie dostał
zgody na wyjazd do Londynu na I Światowy Kongres Biochemiczny. Nadchodził
styczeń 1949 roku. Do mieszkania państwa
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Parnasów wkroczyło czterech funkcjonariuszy NKWD. Aresztowali profesora,
wywieźli go do więzienia na Łubiance,
skąd już żywy nie wyszedł.
– Profesor Parnas poszedł na kompromis, uznając, że warto taką cenę zapłacić
za możliwość kontynuowania pracy naukowej. Aż w pewnym momencie uznał,
że dalszy kompromis jest niemożliwy. Co
takiego się stało? – pytam prof. Żaka.
– Kiedy prof. Parnas znalazł się w Moskwie, dyrektorem Instytutu Genetyki
ZSRR był Trofim Łysenko, który zanegował genetykę na rzecz nieograniczonej
możliwości przekształcania organizmu
metodą zmian środowiskowych – tłumaczy profesor. – Za władzy Stalina miejsce
genetyki Mendla zajęła teoria Łysenki
i stała się oficjalną nauką państwa radzieckiego. Łysenkę wsparła Olga Lepieszyńska, autorka teorii o możliwości
stworzenia komórki z niemającej struktury
komórkowej struktury żółtka jaja kurze-

go. Teoria, że każda komórka pochodzi
z innej komórki, według Lepieszyńskiej
kłóciła się z zasadami materializmu dialektycznego.
No i w tej sytuacji Jakub Karol Parnas
mógł albo zgodzić się, że geny nie istnieją,
i przyznać, że wcześniej się mylił, albo za
obronę własnych poglądów zapłacić wysoką cenę – cenę życia, bo innego wyboru
nie miał. Nawet jeśli formalnym powodem
zatrzymania był inny, sfabrykowany, zarzut, to faktycznie on się tym swoim uporem co do istnienia genów naraził władzy
radzieckiej – mówi prof. Żak.
I to tyle. Wyczerpaliśmy temat.
Ołtarz z wioseł
– Udział w dwutygodniowym spływie kajakowym Krutynią, przez jeziora,
do rzeki Pisy i dalej do Narwi, gdzie
z Ostrołęki 13 sierpnia 1957 odjeżdżaliśmy
do Krakowa, zaproponowała mi Teresa
Heidel, koleżanka ze studiów pracująca
w Katedrze Chemii Organicznej u prof.
Moszewa. Grupa była spora, trzydziestoosobowa. Jej duchowym przywódcą
okazał się ksiądz Karol Wojtyła, zwany
przez wszystkich Wujkiem, starszy od
nas o jakieś 10 lat. Codziennie odprawiał
mszę świętą i mówił krótkie kazanie. Konstrukcja ołtarza opierała się na wiosłach
i niewielkiej ilości gałęzi. Na drzewie
wieszał krzyż...
Profesor Żak opowiada o tej pierwszej
kajakowej wyprawie bardzo sugestywnie,
niemal czuję zapach lasu z jednej, a rzeki
z drugiej strony... W następnym roku też
popłynął. Szlakiem rzeki Łyny i Maruski.

Spotkanie w mieszkaniu państwa Żaków w czasie Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego 16 września 1985. W środku dr Jan Parnas, syn prof. Jakuba Karola Parnasa

Niespodzianką był wtedy wyjazd Wujka
do Warszawy po nominację na biskupa.
Nie za bardzo się z tego ucieszyli. Bo
od razu było wiadomo, że Karol Wojtyła
będzie miał więcej obowiązków, a mniej
czasu na kajakowe włóczęgi, na wieczory
przy ogniskach i długie rozmowy sięgające
w głąb samego siebie...
– Ten filozof i ksiądz łączył w sobie
wielką mądrość, dobroć, ale i radość –
słyszę od profesora, więc pytam, czy prócz
tych dwóch kajakowych wypraw jeszcze
gdzieś się razem spotkali.
– Na ślubie Jana Chmiela, którego mu
on udzielił w katedrze wawelskiej na moją
prośbę. Zachowało się zdjęcie z przyjęcia
weselnego. Widać na nim, jak pan młody wlewa co nieco do kieliszka księdza
biskupa – odpowiada profesor i milknie
na chwilę, a następnie już innym tonem,
opowiada dalszy ciąg tej historii.
Otóż Jan Chmiel otrzymał zaproszenie na wyjazd do USA i zgodę ze strony
polskich władz, co w tamtych latach było
zdarzeniem niezwykłym. Pojechał do
Warszawy, do ambasady amerykańskiej
po wizę. W drodze powrotnej, bodaj
nawet poza listą pasażerów, dostał się do
samolotu lecącego do Krakowa, a działo
się to wszystko 2 czerwca 1969. To był
ten samolot, który rozbił się pod Zawoją.
– I biskup Karol Wojtyła odprowadził
Janka Chmiela na miejsce wiecznego
spoczynku – kończy prof. Żak. – Kiedy
ceremonia na cmentarzu Rakowickim
dobiegła końca, ksiądz biskup, mijając
mnie, powiedział:
– To była twoja wina.
Do dnia dzisiejszego zastanawiam się,
czy rozumieć to jako żart, czy inaczej...
Ale jak?
Solidarność
Od początku to słowo było treścią
mojego życia, tak jak to się działo w sercach większości moich rodaków – napisał
prof. Żak w swoich wspomnieniach. Tak,
jakby chciał uprzedzić pytanie, czemu we
wrześniu 1980 roku, w czasach mocno
niepewnych, zaangażował się w tworzenie
na Uniwersytecie Jagiellońskim Komitetu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność”
i został jego wiceprzewodniczącym razem
z dr Haliną Nieć z Wydziału Prawa i Administracji. A następnie wszedł w skład
międzyuczelnianej Krakowskiej Komisji
Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, którą kierował Tadeusz Syryjczyk.

Ten zespół miał przygotować ogólny plan
autonomii szkół wyższych, co miało stać
się podstawą w tworzeniu nowej ustawy
o szkołach wyższych, organizacji nauki
i badań naukowych oraz statusu nauczyciela akademickiego.
Ustawa nie powstała. 13 grudnia 1981
wprowadzony został na terytorium całego
kraju stan wojenny.
Mimo delegalizacji „Solidarności”
na Uniwersytecie działała Tajna Komisja
Uczelniana NSZZ „Solidarność”. Profesor
Żak (wtedy nadal dr hab.) w maju 1981
roku pojechał do Zakładu Biochemii
w Emory University w Atlancie. Wydarzenia pierwszych tygodni stanu wojennego
śledził z oddali. I przeżywał, kto wie, czy
nie mocniej, niż gdyby był na miejscu,
w Krakowie.
Kiedy latem 1988 roku wybuchły
strajki (stan wojenny już został zniesiony),
a następnie doszło do obrad Okrągłego
Stołu, na uczelniach, a więc na UJ także,
rozpoczęły się przygotowania do wznowienia działalności przez NSZZ „Solidarność”. Doktor habilitowany Zdzisław
Żak wszedł w skład reaktywowanej na
UJ Komisji Uczelnianej „Solidarności”
jako jej wiceprzewodniczący. Drugim
wiceprzewodniczącym został dr Jerzy
Zdrada. Przewodniczącym, jak przed stanem wojennym, prof. Ryszard Łużny. Cała
Komisja Uczelniana była zaangażowana
w wybory do Sejmu wyznaczone na 4
czerwca 1989. Zostali członkami komisji
wyborczych, mężami zaufania.
– Byłem entuzjastą Lecha Wałęsy,
cieszyłem się z jego wyboru na prezydenta w 1990 roku – mówi prof. Żak. – Do
tej pory jest jedyną osobą respektowaną
w świecie jako symbol naszej drogi do
wolności. Inni się spóźnili i teraz chcieliby
nadrobić dystans...
Treść życia
Możliwość pracy w dziedzinie, jaką jest
biochemia, i to w okresach jej szczególnie
dynamicznego rozwoju, gdy wielkie odkrycia ukazywały coraz to głębsze tajemnice
funkcjonowania organizmu człowieka
i każdego innego organizmu w mechanizmie przemian biologicznych i ich regulacji, stanowiła treść życia – podsumowuje
swoją naukową drogę prof. Żak.
A ponieważ na tej jego drodze w tytułach publikacji, a nade wszystko obu
prac, doktorskiej i habilitacyjnej, bardzo
często pada niezrozumiała dla laika nazwa

Zimowa Szkoła Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ, w lutym 2008, w Zakopanem, była poświęcona pamięci prof. Zygmunta
Wasilewskiego (biochemik, biolog molekularny,
zmarł w 2006 roku), którego wspominał prof.
Zdzisław Żak

„flawiny”, proszę na koniec, aby mi on
wytłumaczył, co to takiego jest. Słyszę:
– Pracę naukową w Zakładzie Chemii
Lekarskiej rozpocząłem od badań nad
strukturą i funkcjami flawoproteidów,
które są liczną i bardzo zróżnicowaną
grupą enzymów katalizujących reakcje
utleniająco-redukcyjne. Współcześni badacze dokonują podziału tych enzymów
według mechanizmów reakcji katalitycznych skutkujących ich głębszym zróżnicowaniem. Następnie skoncentrowałem się
na badaniach ich mechanizmów w reakcji
z białkami oraz nad ryboflawinowym flawoproteidem. Kompleksy białkowe tego
trójpierścieniowego związku utleniająco-redukcyjnego występują podczas rozwoju
zarodka jaja. Obok tych flawinowych
zagadnień rozwijałem badania nad kompleksami białkowymi niedawno odkrytej
witaminy B12 w rozwoju zarodka kurzego.
Współpracowałem z prof. Gabrielem Turowskim w badaniach struktury peptydów
tymozynowych. Moim następcą został
prof. Andrzej Kozik, którego zainteresowania naukowe są związane ze strukturą
kompleksów białkowych witamin.
Nikt
– Czy po odejściu przez Pana na
emeryturę ktoś teraz idzie tą samą drogą
naukową co Pan? – pytam.
– Tą samą to nikt.

Elżbieta Dziwisz
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POTĘGA EDUKACJI
godnie z tradycją, obchody tegorocznego Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęły się w katedrze wawelskiej złożeniem kwiatów na sarkofagach
fundatorów krakowskiej Uczelni: królów
Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły oraz św. królowej Jadwigi. Uroczystości
zorganizowane z okazji 649. rocznicy założenia najstarszej polskiej uczelni odbyły się
13 maja. Ich punktem kulminacyjnym było
posiedzenie Senatu, na które do auli Collegium Maius przybyło grono znakomitych
gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i województwa, reprezentantów duchowieństwa, przedstawicieli
świata nauki i kultury, a także pracowników
i studentów Uniwersytetu.
– Spotykamy się dziś wyjątkowo 13 ma-ja, bo przecież akt fundacyjny, podpisany
przez króla Kazimierza Wielkiego, nosi
datę 12 maja 1364 roku. Dokument ten
zapewniał byt materialny i określał ustrój
Uniwersytetu w Krakowie. Tego samego
dnia został wydany również dyplom Rady
Miejskiej poręczający przywileje Studium
Generale. Uniwersytet to „perła nauk
wszelakich”. To potęga edukacji. Trwałość
Uniwersytetu przez wielki wzmacniała
polską tożsamość. Różne bywały losy
Uniwersytetu, ale zawsze realizował on
swoją misję, nawet w czasach, kiedy Rzeczypospolitej nie było na mapie Europy
– mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Podkreślił także, że dziś, u progu XXI
wieku, kiedy Uniwersytet jest nowoczesną
uczelnią, musi pamiętać o tym wielowiekowym dziedzictwie. Na zakończenie
swojego wystąpienia rektor odczytał fragment aktu fundacyjnego, który, jak stwierdził, jest wciąż aktualny: Do tego miasta
Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie
i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy, nie tylko
Królestwa naszego i krajów przyległych,
ale i inni, z różnych stron świata, którzy
pragną nabyć tę perłę wiedzy.
Uniwersytet, doceniając dokonania wybitnych naukowców, osobistości
świata kultury, szczególnie zasłużonych
dla Uczelni, honoruje ich najwyższymi
godnościami. Doskonałą okazją do wręczenia dwóch takich wyróżnień stało się
tegoroczne Święto UJ, podczas którego
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Punktem kulminacyjnym obchodów tegorocznego Święta UJ było uroczyste posiedzenie Senatu UJ
w auli Collegium Maius

tytuł doktora honoris causa otrzymał prof.
Andrzej Grzegorczyk, a tytuł profesora
honorowego – prof. Jacek Klinowski.
ŚWIADECTWO
NAJWYŻSZEGO MISTRZOSTWA
– Profesor Andrzej Grzegorczyk jest
najwybitniejszym żyjącym kontynuatorem
wielkiej tradycji polskiej szkoły logicznej,
prawdziwym ucieleśnieniem słów Tadeusza
Kotarbińskiego, że polski logik, podobnie
jak włoski tenor jest świadectwem najwyższego mistrzostwa – akcentował podczas
uroczystości wygłaszający laudację prof.
Jan Hertrich-Woleński. – Profesor Grzegorczyk uzyskał fundamentalne wyniki
w teorii funkcji rekurencyjnych, zwłaszcza
dotyczące obliczalności i rozstrzygalności,
podstawach arytmetyki, geometrii, algebry
Boole’a i topologii. Zajmując się klasami
funkcji rekurencyjnych, zbadał i opisał
pewną ich hierarchię, powszechnie nazywaną hierarchią Grzegorczyka. Laudator

podkreślił, że do wyjątkowych osiągnięć
Profesora należy także uogólniona teoria
konkatenacji, czyli teoria łączenia ciągów symboli, w ramach której w prosty
sposób przedstawił własności arytmetyki.
Międzynarodowe uznanie przyniosło prof.
Grzegorczykowi również zajęcie się problemami związanymi z logiką konstruktywną
i modalną oraz – jak to określił laudator
– przedstawienie oryginalnej interpretacji
logiki intuicjonalistycznej i systemu modalnego rachunku zadań znanego jako system
Grz – od nazwiska autora.
Jako filozof prof. Grzegorczyk zajmuje się głównie antropologią filozoficzną
i etyką. Jest autorem wielu książek z tej
dziedziny, między innymi Schematy i człowiek (1963), Filozofia czasu i próby (1979),
Etyka w doświadczeniu wewnętrznym
(1989), Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną (1993),
Psychiczna osobliwość człowieka (2003).
Profesor uważa, że aby człowiek mógł sprostać wyzwaniom współczesnego świata,

Profesor Andrzej Grzegorczyk urodził się w 1922 roku w Warszawie.
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Studia filozoficzne ukończył po
wojnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1946–1948 był asystentem Władysława Tatarkiewicza. Profesorem nadzwyczajnym został w 1961,
a zwyczajnym w 1972 roku. Pracował w Instytucie Matematyki PAN i na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1982 roku został kierownikiem Pracowni
Etyki i Socjologii PAN. Jest członkiem Institut International de Philosophie
i Polskiej Akademii Umiejętności. W 2010 roku otrzymał doktorat honoris
causa Uniwersytetu Blaise Pascala w Clermont Ferrand.

NIEKWESTIONOWANY AUTORYTET
Zgodnie z zasadami przyjętymi na
Uniwersytecie Jagiellońskim wybitni
uczeni, którzy przed laty uzyskali tu
stopień doktora, nie mogą otrzymać już
tytułu doktora honoris causa tej uczelni.
Dla nich odpowiednikiem tej godności
jest tytuł profesora honorowego UJ. Tak
właśnie było w przypadku prof. Jacka Klinowskiego, który stopień doktora zdobył
na Wydziale Chemii UJ.
Profesor jest niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie magnetycznego
rezonansu jądrowego. Jest autorem ponad 500 publikacji, z których kilkanaście
ukazało się w tak prestiżowych czasopismach, jak „Science” czy „Nature”. Liczba
cytowań jego prac przekracza 15 tysięcy,
a indeks Hirscha wynosi 61. – Profesor
Klinowski ma także ogromne zasługi
w kształceniu kadry naukowej – wypromował 25 doktorów, z których siedmiu
zostało już profesorami, a dwie osoby są
rektorami swoich uniwersytetów – akcentował wygłaszający laudację prof. Jerzy
Datka z Wydziału Chemii UJ.
Po doktoracie, w 1968 roku, Profesor
wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie
podjął pracę najpierw na Uniwersytecie
Aberdeen w Szkocji, później w Imperial
College w Londynie. Tam pracował pod
kierunkiem prof. R.M. Barrera, który
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potrzebna mu jest nie tylko właściwa postawa etyczna, polegająca w szczególności
na poświęcaniu się dla innych, świadomym
samoograniczaniu się i gotowości do kompromisu, ale niezbędna jest jeszcze postawa
racjonalistyczna. I dopiero połączenie tych
dwóch postaw daje możliwość rozwiązywania problemów współczesnego świata bez
użycia przemocy. Profesor przekonuje, że
dla tworzenia globalnego ładu pokojowego
ogromne znaczenie ma międzynarodowa
współpraca naukowa.
– Nadanie prof. Andrzejowi Grzegorczykowi doktoratu honorowego jest
wyrazem hołdu oddanego nie tylko niegdysiejszemu absolwentowi, ale przede
wszystkim wybitnemu uczonemu i humaniście, który jak mało kto umiał połączyć
bardzo techniczne i specjalistyczne badania
naukowe z głęboką zadumą nad losem
i perspektywami współczesnego człowieka, a także niestrudzonemu bojownikowi
o poprawę kondycji ludzkiej – podkreślił
na zakończenie swojego wystąpienia prof.
Jan Hertrich-Woleński.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z doktorem honoris causa UJ prof. Andrzejem Grzegorczykiem
(po prawej) oraz profesorem honorowym UJ Jackiem Klinowskim

stworzył nowoczesną chemię zeolitów. –
Zeolity należą do najważniejszych katalizatorów w przemyśle rafineryjnym: osiem
na dziewięć procesów katalitycznych w rafineriach jest katalizowane właśnie przez
zeolity. Ponadto, są one bardzo ważnymi
adsorbentami i wymieniaczami jonowymi
– tłumaczył prof. Jerzy Datka. – Profesor
Klinowski był jednym z pionierów metody
badania katalizatorów zeolitycznych za
pomocą nowej – jak na owe czasy – metody
spektroskopii magnetycznego rezonansu
jądrowego z rotacją próbki pod kątem magicznym (MAS NMR). Metoda ta znalazła
powszechne zastosowanie w badaniach
ciał stałych, także i zeolitów. Prawie
wszystkie współczesne publikacje dotyczące chemii zeolitów, a takich prac rocznie
ukazuje się kilka tysięcy, zawierają wyniki
badań MAS NMR. Laudator podkreślił, że
prof. Jacek Klinowski zajmował się także
badaniem różnych minerałów oraz materiałów ceramicznych czy biologicznych.
Wśród nich były, na przykład, badania
NMR zmineralizowanej tkanki mózgowej
osób chorych na chorobę Alzheimera, które
po raz pierwszy wykazały obecność glinu
w układzie nerwowym człowieka. Rozgłos
przyniosły Profesorowi także spektroskopowe badania nieorganicznych depozytów
w żywych organizmach.
Jak poinformował prof. Jerzy Datka,
oprócz chemii pasją prof. Klinowskiego
jest również matematyka, którą studiował
na Uniwersytecie Jagiellońskim równolegle
z chemią. Warto dodać, że z matematyki stosowanej oraz czystej matematyki
opublikował 23 prace. Ciekawostką jest
również, że Profesor jest członkiem rady
powierniczej organizacji dobroczynnej
British Friends of the Gdansk Theatre,
wspierającej fundację Theatrum Geda-

nense, której celem jest odbudowa teatru
Williama Shakespeare’a w Gdańsku. Wśród
patronów tego, już dość zaawansowanego,
przedsięwzięcia jest Karol, książę Walii,
a ze strony polskiej także Andrzej Wajda.
Ponadto profesor interesuje się muzyką,
między innymi gra na fortepianie, a także
filmem. Jest współautorem wielotomowej
książki, która w Stanach Zjednoczonych
ukazała się pod tytułem Cinema, the Magic
Vehicle, a w Polsce Kino, wehikuł magiczny.
W 2013 roku przeszedł na emeryturę jako
Professor of Chemical Physics.
Należy jednak podkreślić, że pomimo
tak wielu lat spędzonych poza granicami
naszego kraju związki prof. Klinowskiego
z Polską zawsze były i w dalszym ciągu
są bardzo silne. Nie tylko dlatego, że od
20 lat jest członkiem zagranicznym Polskiej
Akademii Umiejętności, a także członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Chemicznego i Polskiego Towarzystwa
Zeolitowego, ale przede wszystkim dlatego,
że będąc profesorem Uniwersytetu Cambridge, przez wiele lat prowadził wykłady
ze spektrometrii NMR dla doktorantów
Wydziału Chemii UJ. Był również wizytującym profesorem na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod jego
kierunkiem młodzi pracownicy naukowi
UJ, a także innych polskich uniwersytetów
odbywali staże naukowe w Cambridge
i uczestniczyli we wspólnych projektach
badawczych. Z tych ponad 500 prac prof.
Klinowskiego kilkadziesiąt ma jako współautorów polskich kolegów – zaznaczył
laudator, który na zakończenie swojego
wystąpienia życzył prof. Jackowi Klinowskiemu dalszych wspaniałych sukcesów na
każdym polu jego działalności.

Rita Pagacz-Moczarska
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Wręczenie doktoratu honoris causa UJ prof. Messerlemu odbyło się w auli Collegium Maius
16 kwietnia 2013

Jerzy Sawicz

eden z najlepszych klinicystów i badaczy zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym i chorobami układu naczyniowo-sercowego, który jako pierwszy na
świecie wykrył istnienie pseudonadciśnienia i opisał manewr Oslera – prof. Franz
H. Messerli otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość nadania mu tego zaszczytnego
wyróżnienia odbyła się 16 kwietnia br.
w auli Collegium Maius. Jej gospodarzem
był rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który
w swoim wystąpieniu poinformował, że
decyzję o przyznaniu Profesorowi tej godności Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
podjął po zapoznaniu się z uchwałą Rady
Wydziału Lekarskiego UJ z 21 czerwca
2012, a także po wysłuchaniu recenzji
przygotowanych przez prof. Zbigniewa
Gacionga z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krzysztofa
Narkiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. W uzasadnieniu szczególnie
podkreślano osiągnięcia Profesora w zakresie określenia fundamentalnych zasad
farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
u osób w wieku podeszłym, które obecnie
stanowią podstawę powszechnie obowiązujących standardów postępowania,
oraz zasługi dla hipertensjologii polskiej
i krakowskiej poprzez propagowanie
wspólnych osiągnięć naukowych w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, a szczególnie
zaangażowanie Profesora w stworzenie na
Uniwersytecie Jagiellońskim wiodącego
ośrodka specjalistycznego w zakresie nadciśnienia w wieku podeszłym. Zwrócono
też uwagę na perfekcję, z jaką Profesor
przekazuje swoją ogromną wiedzę, a także

Jerzy Sawicz
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Podczas uroczystości nie zabrakło przyjaciół i małżonki Profesora

Profesor Franz H. Messerli urodził się 1 sierpnia 1942 w Wahlern w Szwajcarii. Tytuł lekarza medycyny uzyskał na
Uniwersytecie w Bernie w roku 1971, studiując również na uniwersytetach w Wiedniu i Paryżu. Bezpośrednio po studiach przez rok pracował jako lekarz Czerwonego Krzyża w Sajgonie. Następnie, w latach 1973–1975, pracował jako
Senior Research Fellow w Clinical Research Institute and Hotel Dieu Hospital w Montrealu. Po powrocie do Szwajcarii,
w latach 1975–1976, pełnił funkcję dyrektora Centrum Nadciśnienia Tętniczego. Kolejne 28 lat spędził w Nowym Orleanie, pełniąc, między innymi, funkcję dyrektora ośrodka nadciśnienia tętniczego Ochsner Clinic, gdzie współpracował
z takimi sławami, jak prof. E. Frohlich, prof. Ree i prof. Bakris. W latach 1978–2004 był profesorem Tulane Medical
School w Nowym Orleanie. Obecnie, od 2004 roku prof. Messerli jest dyrektorem programu nadciśnienia tętniczego
w St. Lukes-Roosevelt Hospital Center w Nowym Jorku, jak również jest zatrudniony na stanowisku profesora w Columbia University College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku.
Z laudacji dr. hab. Jerzego Gąsowskiego
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na jego nieprzeciętną erudycję i umiejęt- zali, że hydrochlorotiazyd – najczęściej Orleanie. W roku 1998 prof. Messerli był
ności retoryczne.
przepisywany w USA i na świecie lek jednym z animatorów pierwszego organiProfesor Messerli jest autorem im- przeciwnadciśnieniowy, ze 165 milionami zowanego w naszym mieście międzynaroponującej liczby ponad 750 naukowych recept wystawianych rocznie w samych dowego Sympozjum Europejskiego Towapublikacji, warto też podkreślić, że Stanach Zjednoczonych, w porównaniu do rzystwa Nadciśnienia Tętniczego poświęcałkowita liczba cytowań jego prac innych leków – jak zaznaczył prof. Jerzy conego nadciśnieniu w wieku podeszłym.
przekracza 18 tysięcy, a indeks Hirscha Gąsowski – ma słabe dowody naukowe W kolejnych latach prof. Franz Messerli
wynosi 62. – Świadczy to
o światowym uznaniu jego
osiągnięć i stawia na równi
z największymi w historii naukowcami zajmującymi się
kardiologią i nadciśnieniem
tętniczym – akcentował wygłaszający laudację dr hab.
Jerzy Gąsowski, profesor
UJ. – Jeśli chodzi o pseudonadciśnienie i manewr Oslera, to prof. Messerli wraz ze
współpracownikami jako
pierwszy opisał to zjawisko
w „New England Journal of
Medicine”. Dzięki tej publikacji manewr Oslera wszedł
do kanonu postępowania
w nadciśnieniu tętniczym,
a rozróżnianie tzw. zjawiska
pseudonadciśnienia stało się
ważnym elementem oceny
pacjenta w wieku podeszłym
diagnozowanego w kierunku
nadciśnienia tętniczego. Doniesienie prof. Messerlego
jest cytowane we wszystkich Od lewej: dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki, rektor UJ prof. Wojciech Nowak
oraz doktor honoris causa UJ prof. Franz H. Messerli
podręcznikach poświęconych nadciśnieniu. Ponadto prof. Messerli, na poparcie tak szerokiego zastosowania. uczestniczył kilkakrotnie w spotkaniach
wspólnie z prof. Ehudem Grossmanem W konsekwencji liczne, w tym polskie, naukowych organizowanych przez Klii prof. Tomaszem Grodzickim, zwrócił wytyczne postępowania u pacjentów cho- nikę Geriatrii i Klinikę Kardiologii CM
uwagę na niebezpieczeństwo związane rych na nadciśnienie tętnicze, zalecają UJ w Krakowie – wyliczał prof. Jerzy
z nadmiernym obniżeniem ciśnienia podawanie tzw. diuretyków tiazydopodob- Gąsowski. Warto też dodać, że wspólnie
tętniczego, opisując serię przypadków, nych, różniących się korzystnie poziomem z badaczami z Uniwersytetu Jagiellońw których podjęzykowo podana nifedypina skuteczności od hydrochlorotiazydu.
skiego Profesor dowiódł, że dane z badań
Profesor Messerli jest przyjacielem klinicznych są często bezkrytycznie rozdoprowadziła do katastrofalnych skutków. Publikacja w JAMA spowodowała Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po szerzane na ogólną populację pacjentów.
interwencję agencji ds. rejestracji leków raz pierwszy przyjechał do naszego kraju Konsekwencją tych analiz jest to, że dziś
(FDA) w Stanach Zjednoczonych i zmianę w latach 60. ubiegłego wieku jako student mechanistyczne przenoszenie wniosków
zasad leczenia przełomu nadciśnienio- medycyny. Gościł wtedy w Warszawie z badań przeprowadzonych wśród okrewego – przypomniał laudator. Zaznaczył i w Krakowie. Współpraca z krakowską ślonych chorych na grupy pacjentów
także, że bohater uroczystości jako jeden Kliniką Geriatrii rozpoczęła się w 1991 o nieco innej charakterystyce – uważa się
z pierwszych naukowców zwrócił uwagę roku, w tamtych trudnych dla polskiej za niewłaściwe.
na nieskuteczność podawania beta-bloke- nauki czasach Profesor podarował Klinice
Profesor Messerli współpracuje też
rów (takich jak atenolol) w leczeniu nad- aparat do echokardiografii. – W ramach ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców
ciśnienia u pacjentów w wieku podeszłym. tej ponad 20-letniej współpracy powstało Wydziału Lekarskiego UJ, gdzie prowaBadania prof. Messerlego w znacznym kilkanaście publikacji w wysoko „impak- dzi wykłady. Ma także ogromne zasługi
stopniu przyczyniły się do zmiany reko- towanych” czasopismach, kilka podręcz- w promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego
mendacji postępowania w nadciśnieniu ników z zakresu farmakoterapii chorób w dziedzinie hipertensjologii na forum
układu sercowo-naczyniowego u osób międzynarodowym.
u osób starszych.
Warto też dodać, że to właśnie pro- starszych, a kilku badaczy przebywało
fesor Messerli i współpracownicy wyka- na wielomiesięcznych stażach w Nowym
Rita Pagacz-Moczarska
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ALEKSANDRA (OLGA) WNĘKÓWNA
W stulecie urodzin

100.

rocznicę urodzin obchodziła
13 października 2013 Olga
(Aleksandra) Wnękówna, córka Edwarda
Wnęka i Katarzyny z Trybulców, mieszkająca dziś w Pawilonie Artystów Zakładu
Opieki Społecznej im. Helclów.
Jej ojciec, Edward Wnęk, syn młynarza Marcina Wnęka i szlachcianki Anieli
z Dulębów, po ukończeniu austriackiego
gimnazjum w Rzeszowie podjął studia
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po ich odbyciu i po złożeniu
w roku 1911 wymaganych egzaminów
państwowych otrzymał stanowisko urzędnika c.k. Namiestnictwa w Krakowie,
gdzie w listopadzie 1910 założył rodzinę;
latem następnego roku powiększyła się
ona o córkę Halinkę, a w dwa lata później
o kolejną córkę – Olgę, czyli Oleńkę.
Wybuch wojny, która zmieniła mapę
Europy i losy milionów europejskich
rodzin, miał wpływ także na losy krakowskiej rodziny Wnęków – zakłócił
beztroskie dzieciństwo i skomplikował
młodzieńczą biografię Oleńki, która do
rodzinnego miasta powróciła na stałe
dopiero po kilkunastu latach. Pod koniec
pierwszego roku wojny rodzina Wnęków
przeniosła się do Piotrkowa Trybunalskiego w związku z przydzieleniem Edwarda
Wnęka do tamtejszego Kreiskommando;
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
został tam zastępcą komisarza rządu, ale
niebawem, we wrześniu 1922 roku, ojca
już prawie dziewięcioletniej Oleńki mianowano starostą powiatu kozienickiego, co
oznaczało kolejną przeprowadzkę rodziny,
tym razem do pałacu w Kozienicach.
W latach 1926–1933 Olga Wnękówna była
uczennicą Państwowego Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Częstochowie,
skąd po maturze wyjechała do Krakowa,
by tu rozpocząć studia artystyczne w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Ludwiki
Mehofferowej przy ul. Wolskiej 21, u prof.
Zbigniewa Pronaszki. Powróciła z nią cała
rodzina Wnęków, gdyż ojciec, pracujący
wówczas w częstochowskiej Kasie Chorych (późniejszej Ubezpieczalni Społecznej), 1 maja 1934 na własną prośbę został

44

alma mater nr 160

Aleksandra (Olga) Wnęk

przeniesiony do Krakowa, na stanowisko
kierownika sekcji w tutejszej Ubezpieczalni Społecznej, na którym pracował aż do
przejścia na emeryturę.
W szkole Ludwiki Mehofferowej Olga
studiowała w latach 1934–1935, a w latach
następnych, aż do wybuchu drugiej wojny
światowej, na Akademii Sztuk Pięknych,
której rektorami po Józefie Mehofferze
byli Wojciech Weiss, a potem Fryderyk
Pautsch – profesorowie z wybranego przez
nią Wydziału Grafiki.
Umiejętności warsztatowe Aleksandra
Wnękówna zdobywała i rozwijała w pracowni prof. Mieczysława Filipkiewicza
i prof. Karola Frycza; jej wiedzę, smak
i wrażliwość kształtowali – obok już wymienionych – profesorowie Władysław
Jarocki, Kazimierz Sichulski i Konrad
Srzednicki, a zapewne także utalentowany
starszy kolega, późniejszy docent ASP, Jan
Śliwiński (1908–1983), z którym połączy-

ła ją na wiele lat bliska przyjaźń
i artystyczna współpraca.
Czas studiów był okresem
obfitującym w martwe natury
i portrety wykonywane techniką olejną, które nie trafiały
w przypadkowe ręce. Niektóre
przechowywane są do dziś
w rodzinnych lub zaprzyjaźnionych domach, cenne dla
posiadaczy nie ze względu
na walory artystyczne tych
młodzieńczych, nieprofesjonalnych dzieł, ale ze względu na
wartość emocjonalną; dotyczy
to zwłaszcza wizerunków, bo
panna Aleksandra była zdolną
portrecistką.
Równolegle do studiów
artystycznych Olga kontynuowała studia humanistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim
z zakresu historii sztuki i filologii romańskiej, które uwieńczyło zdobyte już po wojnie,
w roku 1952, magisterium na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym; tematem pracy była
twórczość Józefa Mehoffera.
Wybuch drugiej wojny światowej
wstrząsnął pokoleniem Olgi, a bieg dalszych zdarzeń załamał plany życiowe
wielu, którzy młode życie ocalili. Zaraz
na początku okupacji niemieckiej funkcjonariusze gestapo zjawili się w mieszkaniu
trzypokoleniowej już rodziny Wnęków
(prócz rodziców Olgi mieszkała tam jej
siostra Halina, żona porucznika Wojska
Polskiego, wówczas jeszcze walczącego
na froncie pod Warszawą, i ich kilkumiesięczny synek). Gestapowcy aresztowali
starostę Wnęka, gdyż jego nazwisko widniało na liście wrogów Rzeszy Niemieckiej, i odstawili go „na Montelupich” (nb.
niedaleko od Długiej 86), a panna Oleńka,
młoda artystka, trochę trzpiotka, została
z bliską apopleksji matką, spazmującą
siostrą i siostrzeńcem w beciku – sama.
Pod okupacyjnym terrorem nie tylko
rozwój artystyczny, ale codzienna egzy-

stencja napotykały na zasadnicze trudności. Ojciec Olgi wrócił z więzienia do
domu i do pracy (okazało się bowiem, że
Niemcom chodziło o innego Wnęka, choć
też starostę), mąż Halinki przeżył front
i trafił do oflagu, mały Maciuś zaczynał
chodzić i mówić, ale nie było już gdzie
studiować – bo uczelnie zostały zamknięte,
i nie było czym, ani na czym, malować,
a kiedy skończyły się zapasy, nie tylko
farb, nie było co jeść.
Panna Aleksandra poszła do pracy
w szkole handlowej dla dziewcząt w tym
samym 1941 roku, w którym cała rodzina
Wnęków została wyrzucona ze swego
eleganckiego przedwojennego mieszkania
i przymusowo zakwaterowana w dwóch
ponurych izbach na Lembergerstrasse,
z których, w związku z „likwidacją getta”,
wysiedlono poprzednich użytkowników
do Płaszowa. To nie były dobre czasy, nie
tylko dla wrażliwych artystów, ale gdy wydawało się, że się skończyły, gdy rodzina
Wnęków powróciła na ul. Długą, a Maciuś
nie tylko mógł zobaczyć wreszcie tatę, ale
z nim porozmawiać, panna Aleksandra
nie zrezygnowała z nauczycielskiej profesji – uczyła w kolejnych krakowskich
szkołach zawodowych mających w programach rysunek: w szkole gospodarczej,
w technikum gastronomicznym, wreszcie
w technikum kolejowym – aż do lata 1970
roku, kiedy to na własną prośbę odeszła
na nauczycielską emeryturę. Praca dydaktyczna pozwalała jej na względną niezależ-

ność, dostarczała bowiem
środków utrzymania, ale
zarazem – co było chyba
jeszcze ważniejsze – umożliwiała swobodne dysponowanie większymi zasobami
czasu wolnego: malowała
więc znowu coraz więcej
i coraz śpieszniej, wykorzystując każdą chwilę, każdy
błysk światła. I tak się zaczął drugi, dojrzały okres
jej artystycznego rozwoju,
kiedy po wielu próbach
rozmaitych technik odrzuciła batiki, tkaninki, grafiki,
żużlo- i korzenioplastyki –
i „poszła w akwarelę”.
Nie istnieje żadna kompletna systematyka jej dorobku twórczego, który
jest bardziej rozproszony
niż materiały i narzędzia,
którymi się posługiwała –
i pewnie nikt już ich nie Aleksandra (Olga) Wnęk, Rozmowa z Kubusiem, olej, 1999
poszukując wyżarzonego żużla, jak ścibi
uporządkuje, bo bardzo była pracowita.
Dwadzieścia siedem wystaw w ciągu szydełkiem nylonową żyłkę albo przypapięćdziesięciu lat to niemało jak na jedną truje się przywiezionym z wakacji krzykruchą istotę, zwłaszcza gdy weźmie się wym patykom czy wygrzebanych z piasku
pod uwagę, jakie były owe lata – między kamykom, i widziałem też, co z tego potem
wynikało – choć oczywiście nie wszystko.
1946 a 1998 rokiem.
Myślę, nie bez zazdrości, że ma piękne
Widziałem Aleksandrę Wnęk przy
sztalugach, gdy szkicowała mój portret, życie...
i przy mieszaniu farb, którymi go maAndrzej Tatkowski
lowała, widziałem, jak grzebie w piecu,

Mało kto zdaje sobie sprawę, w jak dużym stopniu na współczesny
wygląd dwóch historycznych symboli Krakowa: Rynku Głównego
i Wawelu, wpływ miały realizacje architektoniczne i konserwatorskie Adolfa Szyszko-Bohusza (1883–1948). To właśnie jemu – jednemu z najważniejszych polskich architektów XX wieku – przypadły
w udziale najbardziej prestiżowe stanowiska, zamówienia i realizacje II Rzeczpospolitej. Złośliwy przydomek – Adolf „Wszystko” Bohusz – nadany mu przez współczesnych, wiele mówi o wszechstronności, umiejętności godzenia kilku ról i prominentnej pozycji tego
wybitnego projektanta.
Twórcy ekspozycji, którą będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie do 23 lutego 2014, zaskakują niecodziennym
pomysłem – oto wystawę pokazują w budynku, który sam jest jednym z jej „eksponatów”!
Celem wystawy jest zbadanie, w jaki sposób Szyszko-Bohusz – architekt, ale także badacz historii architektury i konserwator najważniejszych narodowych zabytków, asymilował w swoich projektach modernizm. Oprócz fotografii i rysunków
architekta zobaczyć będzie można także siedem specjalnie wykonanych modeli architektonicznych budynków zaprojektowanych przez Szyszko-Bohusza, które nie zostały zrealizowane lub zostały w trakcie realizacji zmienione. W aranżacji
wystawy najsilniejszy akcent stanowić będzie interwencja architektoniczna polegająca na radykalnym „oczyszczeniu”
jednej z sal wystaw zmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie z późniejszych przebudów. Autorzy chcą odsłonić
oryginalne elementy dekoracji, podziały architektoniczne, ujawnić charakter zaprojektowanego w latach 30. XX wieku
gmachu. Typowa dla epoki monumentalna i elegancka architektura Muzeum stanie się zatem integralnym elementem
alma mater nr 160
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ekspozycji.
Red.

BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ...
Tomasz M. Prokop

Jubileusz 50-lecia doktoratu prof. Urszuli Dąmbskiej-Prokop

Jubileusz 50-lecia doktoratu prof. Urszuli Dąmbskiej-Prokop w klubie Convivium

W

klubie Convivium w Collegium
Novum 11 lipca 2013 odbyła się
piękna i wzruszająca uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia doktoratu prof.
Urszuli Dąmbskiej-Prokop. W spotkaniu
uczestniczyło liczne grono przyjaciół
i uczniów Pani Profesor, przybyłych nie
tylko z Krakowa (UJ i UP), ale też z innych polskich i zagranicznych uczelni,
którzy pragnęli wyrazić wdzięczność
i szacunek wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Filologii Romańskiej UJ, a przede
wszystkim Mistrzowi. Bo właśnie relacja
mistrz–uczeń charakteryzowała pracę prof.
Urszuli Dąmbskiej-Prokop. Cenimy ją
wszyscy nie tylko za to, że nas kształciła,
ale także, i może przede wszystkim, za to,
że nas kształtowała.
W przemówieniach otwierających
uroczystość podkreślony został bogaty
i wieloaspektowy dorobek językoznawczy i przekładoznawczy Jubilatki oraz
pewne cechy charakteru, sprawiające,
że zapisała się ona w pamięci wielu jako
ważna i wyjątkowa osoba. Profesor UJ dr
hab. Elżbieta Górska, dziekan Wydziału
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Filologicznego, wyraziła wdzięczność
i szacunek dla Jubilatki, podkreślając
etos naukowca, autorytet Pani Profesor
budowany na harmonii między ważnymi
osiągnięciami naukowymi i skromnością.
Profesor Marcela Świątkowska uzupełniła laudację o sympatyczne wspomnienia,
przywołując obrazy z czasów, gdy Pani
Profesor Dąmbska, wówczas młoda
mama, pisała prace naukowe wśród bawiących się dzieci. Wspomnienia te odżyły u wielu obecnych, ku uciesze zgromadzonej czteropokoleniowej rodziny Pani
Profesor, licznie reprezentowanej przez
wnuki i prawnuki. Ten lżejszy ton oraz
motyw dziecka wpisywał się doskonale
w prezentację przygotowanej na tę okoliczność Księgi Pamiątkowej, zatytułowanej Le Petit Prince et les amis au pays
des traductions (Mały Książę i przyjaciele w krainie tłumaczeń). Profesor
Marcela Świątkowska, wręczając Księgę, przypomniała, że postać bohatera
powiastki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz strategie translatorskie zastosowane w jej tłumaczeniach znajdowały

się wśród zainteresowań Jubilatki (na
marginesie warto odnotować, że Mały
Książę jest prawdopodobnie drugą po
Biblii książką w rankingu liczby tłumaczeń na rozmaite języki i dialekty). Do
osobistych wspomnień nawiązała też dr
hab. Barbara Marczuk-Szwed, studentka
z lat 1978–1981, obecnie wicedyrektor
w Instytucie Filologii Romańskiej. Przypomniała, że prof. Urszula Dąmbska-Prokop, jako dyrektor IFR, w trudnych
latach 1981–1987 odcisnęła swoje piętno
i stworzyła Instytut w jego posolidarnościowym kształcie. Rozmowa, bliskość,
życzliwość i pomoc wszystkim młodym,
którzy popadali w tarapaty z powodu
swoich „antypaństwowych” poglądów,
z jednej strony, a ciepło, przyjaźń, otwarte drzwi własnego mieszkania (także
pozostałych domowników: męża, prof.
Jana Prokopa, synów: Pawła, Marcina
i Tomka) – z drugiej strony, zaowocowały uformowaniem się „systemu wartości
w IFR” opartego na „przyjaźni i odpowiedzialności za wspólne sprawy”,
„ważniejszego od rywalizacji i kariery”.
Wicedyrektor Instytutu porównała Jubilatkę do „Niewiasty mężnej” z biblijnej
Księgi Przysłów.
Pani Profesor zapłaciła za swoje zaangażowanie w tworzenie uniwersyteckiej
„Solidarności” i za solidarność z będącymi w opozycji studentami wysoką
cenę – została zablokowana jej nominacja
profesorska (wniosek Rady Wydziału
z jesieni 1981 roku przeleżał w ministerialnej szufladzie do wiosny 1989).
Mimo że w 1976 roku wygrała konkurs
na stanowisko profesorskie w University
College w Dublinie, władze komunistycznej PRL nie wyraziły zgody na jej wyjazd
do Irlandii – czytamy w biogramie pióra
prof. Leszka Bednarczuka, zamieszczonym w Księdze Pamiątkowej.
Listę mówców zamknął dr hab. prof.
UP Ryszard Siwek, dyrektor Instytutu
Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, który przypomniał zasługi Pani
Profesor w tworzeniu tegoż Instytutu,

Collegium Novum dobitnie brzmiały
jej słowa: [...] celem uniwersytetu nie
jest – proszę o darowanie tych gorzkich
słów – staranie się o punkty, zajmowanie
miejsca w rankingach ani paraliżowanie
nadmiarem przepisów wszystkiego, co się
rusza. Nie jest też szukanie poklasku ani
korzyści. Mojemu pokoleniu w ponurych
czasach PRL wydawało się ważne, używając wielkich słów, poszukiwanie prawdy,
bezinteresowny zapał, by porządkować
to, co wiemy o świecie, szukać w świecie
odbicia Logosu. Zastanawiająca jest
bowiem potrzeba człowieka, by wiedzieć
więcej, odkrywać prawidłowości języka
i świata, których umysł ludzki sam nie
stworzył. Także by podejmować sensowny
dialog z innymi.
Wzruszenie, oklaski, toasty, długa kolejka składających gratulacje, sympatyczne rozmowy – to zwięzła synteza dalszej
części tego pięknego spotkania.

Halina Grzmil-Tylutki

profesor w Instytucie Filologii Romańskiej

Tomasz M. Prokop

wcześniej Zakładu Romanistyki Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
W końcu głos zabrała sama Jubilatka;
wyraźnie wzruszona dziękowała za trud
włożony w przygotowanie uroczystości
oraz wszystkim za obecność, wspominała też swoich nauczycieli. Przyglądając
się ciekawej okładce Księgi oraz ważąc
w rękach jej „ciężar gatunkowy”, wyraziła nadzieję, że ofiarowany tom pomoże
jej lepiej zrozumieć alegorię o Małym
Księciu, to, co w książce istotne, czyli
poszukiwanie sensu życia i miłości, a także
czytelne – choć niewypowiedziane wprost
– odwołanie do Transcendencji. Wyraziła
nadzieję, że przyprowadził nas w to miejsce św. Benedykt z Nursji, patron tego
dnia, autor formuły ora et labora, która
powinna przyświecać nam, humanistom
i naukowcom, w poszukiwaniu prawdy,
w szukaniu odpowiedzi na pytanie zwięźle
wyrażone przez Samuela Becketta: Comment c’est? („Jak to jest naprawdę?”).
Pani Profesor przypomniała nam istotę
naszego powołania i etosu. W murach

Prof. Urszula Dąmbska-Prokop

Łukasz Wspaniały

NAGRODA JERZMANOWSKICH
DLA PROFESORA ANDRZEJA ZOLLA

Z

a wielki wkład w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości,
utrwalenia polskiej demokracji, budowy
społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju

prawa karnego i wprowadzenia nowoczesnego systemu penalnego w Polsce – prof.
Andrzej Zoll otrzymał od PAU Nagrodę
Jerzmanowskich za 2012 rok. Uroczyste

wręczenie nagrody odbyło się w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu,
uczestniczył w nim rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

alma mater nr 160
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DWÓCH JUBILATÓW
auli Collegium Novum 17 maja
2013 odbyła się bezprecedensowa
w dziejach Almae Matris uroczystość
wręczenia wspólnej księgi jubileuszowej
dwóm wybitnym uczonym – prawnikom,
profesorom prawa i zarazem przyjaciołom:
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. W latach 2012 i 2013 przypadały
jubileusze 65. urodzin profesorów oraz
40-lecie ich pracy naukowej. Rocznice
te zbiegły się z 40-leciem utworzenia,
z inicjatywy prof. Stefana Grzybowskiego i prof. Andrzeja Kopffa, Instytutu
Prawa Własności Intelektualnej1, którego
dyrektorami byli Jubilaci przez ostatnie
dwadzieścia lat.
Uroczystość wręczenia księgi odbyła
się z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka oraz prorektora UJ prof. Andrzeja
Mani, prowadziła ją dziekan Wydziału
Prawa i Administracji prof. Krystyna
Chojnicka.
Laudacje na cześć Jubilatów wygłosili
prof. Ewa Nowińska oraz prof. Andrzej
Matlak, którzy podkreślali wkład obu
profesorów w rozwój prawa własności intelektualnej, mierzony dziesiątkami publikacji książkowych oraz setkami artykułów,
komentarzy, analiz, opinii, glos i innych
wypowiedzi dotyczących wszystkich obszarów tej dziedziny prawa, ich niezwykłe,
choć nieco odmienne osobowości, wielką
życzliwość dla kolegów i współpracowników oraz opiekę, jaką otaczają swoich
uczniów, studentów.
Uroczystość stała się także okazją do
uhonorowania Jubilatów odznaczeniami
i okolicznościowymi dyplomami przez
przedstawicieli instytucji, z którymi
współpracują. Dyrektor generalny
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Jacek Olbrycht, w imieniu
ministra Bogdana Zdrojewskiego, uhonorował Jubilatów srebrnymi medalami
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Reprezentujący ministra sprawiedliwości
podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn
w krótkiej mowie okolicznościowej podkreślił zasługi profesorów dla rozwoju
prawa własności intelektualnej. Prezes
Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak podziękowała za wieloletnią bardzo
owocną współpracę oraz przekazała
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honorowe dyplomy. Przyznane przez prezydenta Krakowa odznaki Honoris Gratia
wręczyła Profesorom wiceprezydent Elżbieta Koterba. Prezes Telewizji Polskiej
SA Juliusz Braun podkreślił udział profe-

się. Profesor Janusz Barta zajmował się
głównie prawem autorskim i prawem
prasowym. Przygotował rozprawę doktorską Dzieło muzyczne i jego twórca
w świetle przepisów prawa autorskiego,

Dorota Barta

W

Dostojni Jubilaci: prof. Janusz Barta i prof Ryszard Markiewicz

sorów w kształtowaniu polskiego prawa
autorskiego. Mecenas Maria Ziółkowska,
wiceprzewodnicząca Sądu Polubownego
ds. domen internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
którego arbitrami są Jubilaci, przekazała
okolicznościowe dyplomy. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się
znakomici przedstawiciele prawa własności
intelektualnej z niemal wszystkich polskich
ośrodków akademickich, jak i przedstawiciele placówek zagranicznych, między
innymi były długoletni dyrektor Instytutu
Maxa Plancka Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji z Monachium, obecnie
wykładowca uniwersytetów amerykańskich
i południowoafrykańskich – Prof. Dr. Dres.
h.c. Joseph Straus, oraz wybitny prawnik
z zakresu prawa autorskiego – prof. dr
Manfred Rehbinder z Zurychu. Uroczystość
uświetnił występ chóru akademickiego.
Obaj Jubilaci ukończyli studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo ich zainteresowania naukowe różniły

w której połączył swoje zainteresowania
naukowe z muzyczną pasją, oraz pracę
habilitacyjną zatytułowaną Artystyczna
twórczość pracownicza a prawo autorskie.
Profesor Ryszard Markiewicz interesował się początkowo problematyką prawa
patentowego i nieuczciwej konkurencji –
jego rozprawa doktorska dotyczyła Umów
o stosowanie projektów wynalazczych
w obrocie uspołecznionym, ale kolejne
opracowania mieściły się już w zakresie
prawa autorskiego: rozprawa habilitacyjna
Dzieło literackie i jego twórca w polskim
prawie autorskim oraz obszerna monografia Ochrona prac naukowych.
Ćwierć wieku temu Profesorowie
rozpoczęli wspólne prowadzenie badań,
w wyniku czego powstały jedne z ważniejszych w Polsce opracowań
z zakresu prawa autorskiego i praw
pokrewnych, prawa mediów, ochrony
danych osobowych, nowych technologii,
d ó b r o s o b i s t y c h . Te c h n o l o g i o m
informatycznym poświęcone były, między innymi, Główne problemy prawa

Anna Wojnar

Prof. Ryszard Markiewicz przyjmuje gratulacje od ojca – prof. Henryka Markiewicza;
w tle Michał Markiewicz – syn Jubilata

mi świątyni” – ośrodka naukowego
z zakresu prawa własności intelektualnej,
stworzonego w ubiegłym wieku przez
profesorów Stefana Grzybowskiego
i Andrzeja Kopffa, sprawiły, że określa
się go dzisiaj na cześć Jubilatów mianem
krakowskiej szkoły prawa autorskiego.
Jubilaci, jak „Artystoteles i Platon” z watykańskiego fresku Rafaela, nawet różniąc
się w poglądach (czemu dają czasem
wyraz w swoich wspólnych publikacjach
– co prawda, nie ujawniając na piśmie indywidualnego autorstwa tych poglądów),
zgodnie wyznaczają kierunki prawa autorskiego i inspirują środowisko naukowe.
Niekiedy utożsamiani są z jedną osobą,
innym razem myleni wzajemnie, co bywa
przedmiotem anegdot. Swoją tożsamość
„zdradzają tylko czasem”, gdy podczas

wspólnych wykładów zabawnie przedstawiają się w kolejności alfabetycznej i chronologicznej: rozpoczyna prof. Barta i wtedy
drugiemu z profesorów nie pozostaje, jak
mówi, „nic innego jak bycie Markiewiczem”. Sztukę wspólnego prowadzenia
wykładów – raz dwugłosem brzmiącym
unisono, a innym razem improwizowania
na role – opanowali do perfekcji.
„Bliźniacy”, nie z urodzenia, a z zamiłowania do prawa autorskiego. Porównani przez wybitnego prawnika
prof. Stanisława Sołtysińskiego do Polluksa i Kastora, stanowią od wielu lat gwiazdy
pierwszej jasności w gwiazdozbiorze autorów zajmujących się prawem na dobrach
niematerialnych.
Jubileusz stał się okazją do ofiarowania wspaniałej wspólnej księgi dedy-
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komputerowego, Internet i prawo oraz
opracowania dotyczące oprogramowania
open source i telewizji interaktywnej.
Od kilku lat wydawane są zaktualizowane wersje obszernego opracowania
autorstwa Jubilatów Prawo autorskie,
w którym prezentowane są zarówno kanoniczne, jak i sporne zagadnienia z zakresu
polskiego, unijnego i międzynarodowego
prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Profesorowie są współautorami opracowań o dużym znaczeniu praktycznym,
na przykład komentarza do obowiązującej
ustawy o prawie autorskim, oraz autorami
komentarza do ustawy o ochronie baz
danych i do ustawy o ochronie danych
osobowych. Współopracowują tom 13.
Systemu prawa prywatnego – dotyczący
prawa autorskiego, a prof. Janusz Barta
jest jego redaktorem. Profesorowie są
„sprawozdawcami” polskimi w jednym
z najbardziej popularnych na świecie
opracowań dotyczących prawa autorskiego Nimmer on Copyright (International
Copyright Law and Practice).
Poza działalnością naukową i piśmienniczą Jubilaci z pasją i poświęceniem
oddają się wychowaniu młodej kadry oraz
pieczołowitemu kompletowaniu w bibliotece Katedry unikatowych w Polsce
zbiorów dotyczących problematyki prawa
własności intelektualnej. Kontynuują kilkudziesięcioletnią tradycję instytutowych
otwartych „piątkowych” zebrań naukowych w siedzibie Katedry, w sercu krakowskiego Kazimierza, podczas których
wygłaszane są wykłady – zarówno przez
znakomitych specjalistów z tej dziedziny,
jak i adeptów prawa z kraju i zagranicy.
Profesorowie biorą udział w pracach
Komisji Prawa Autorskiego od początku
jej istnienia, a od 2011 roku prof. Ryszard
Markiewicz pełni funkcję jej przewodniczącego. Jubilaci posiadają na swoim
koncie liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia państwowe oraz uniwersyteckie
(m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Laur
Jagielloński). Kilkakrotnie przebywali
na stypendiach naukowych w Instytucie
Maxa Plancka Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji w Monachium oraz
na zagranicznych uniwersytetach, wygłaszając tam także swoje wykłady. Profesor
Markiewicz prowadzi praktykę prawniczą,
jest założycielem – wspólnikiem w kancelarii radców prawnych.
Wspomniane działania Jubilatów,
będących obecnie głównymi „filara-

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak składa gratulacje Jubilatom
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Uroczystość zorganizowana w auli Collegium Novum zgromadziła wielu znakomitych gości
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pienie – prof. Josepha Strausa, poświęcone
było światowej gospodarce i własności
intelektualnej pomiędzy 1990 i 2013 rokiem
oraz roli akademików w rozwoju własności
intelektualnej.
Drugą część konferencji prowadzili
prof. Janusz Szwaja, były długoletni
dyrektor Instytutu, oraz prof. Ewa No-

Anna Wojnar

kowanej Profesorom w dowód uznania
dla ich osiągnięć, stanowiącej wyraz
szacunku i wdzięczności autorów dla
Jubilatów. Obszerna, licząca ponad 1500
stron, publikacja zawiera artykuły ponad
80 autorów z kraju i zagranicy, dotyczące
najbardziej aktualnych problemów, w tym
zagadnień spornych, głównie z zakresu
prawa własności intelektualnej. Wśród
autorów znaleźli się przyjaciele, koledzy,
współpracownicy, wychowankowie oraz
osoby, które miały okazję spotkać Jubilatów
na swojej drodze naukowej, zawodowej.
W księdze opublikowany został list gratulacyjny od prof. Adolfa Dietza z Monachium,
nestora europejskich jurystów z zakresu
prawa autorskiego, przyjaciela Instytutu.
Zapowiedź przyjazdu na uroczystości
jubileuszu wybitnych osobowości świata
własności intelektualnej z kraju i zagranicy zainspirowała do zorganizowania
towarzyszącej im konferencji naukowej
Spory o własność intelektualną. Sympozjum, które składało się z dwóch części,
otworzyła dziekan WPiA prof. Krystyna
Chojnicka. Pierwsza część została poświęcona głównie problematyce prawa
autorskiego, jej moderatorami byli Jubilaci.
Pierwsze wystąpienie, przygotowane przez
prof. Monikę Czajkowską-Dąbrowską
z Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczyło
reguł odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego, w szczególności
tzw. pośrednich naruszeń, które wywołuje
obecnie wiele wątpliwości. Kolejne dwa
referaty, wygłoszone przez prof. Elżbietę
Traple z UJ i prof. Andreasa Wiebe z Uniwersytetu w Göttingen, odnosiły się do
dylematów wyczerpania prawa w prawie
autorskim, które nabrały szczególnego znaczenia w kontekście korzystania z utworów
w środowisku cyfrowym po orzeczeniu
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie UsedSoft. Ostatnie w tej części wystą-

z zakresu prawa patentowego kontynuował ostatni z panelistów, prof. Stanisław
Sołtysiński. Wypowiadając się przeciwko
patentowi europejskiemu o jednolitym
skutku, profesor podzielił się swoimi dylematami europejskiego federalisty. Licznie
zgromadzeni w auli Collegium Novum
słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawych, cennych poznawczo wystąpień
wybitnych uczonych.
Ostatnim akcentem obchodów jubileuszu Profesorów była uroczysta kolacja,
w której wzięło udział ponad 100 osób
zaproszonych przez Jubilatów – rodzina,
przyjaciele, współpracownicy, uczniowie.
Rozmowy trwały do późnych godzin
nocnych, niektóre kończyły się podczas
spacerów uliczkami krakowskiego Starego Miasta, które w Noc Muzeów (z 17
na 18 maja br.) tętniło życiem. Magiczny
Kraków ujawnił swoje oblicze naukowe
i kulturalno-artystyczne, pozostawiając
niezapomniane wrażenia wśród uczest-

Prof. Janusz Barta oraz prof. Ryszard Markiewicz przyjmują gratulacje i kwiaty
od przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”

wińska, była prodziekan WZiKS UJ.
Pierwszy zabrał głos prof. Ryszard
Skubisz z UMCS, który podjął się próby rozstrzygnięcia sporu, czy ochrona
znaków towarowych jest nadmierna.
Profesor Marian Kępiński z UAM przedstawił zagadnienia dotyczące relacji
klauzuli generalnej z artykułu 3 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
do stypizowanych czynów nieuczciwej
konkurencji. Problemy dotyczące patentowania programów komputerowych,
w tym ewolucję reguł dotyczących wynalazków implementowanych przy użyciu
komputera, przedstawiła prof. Aurelia
Nowicka z UAM. Omawianie zagadnień

ników uroczystości jubileuszowych prof.
Janusza Barty i prof. Ryszarda Markie-wicza.
Profesorom raz jeszcze składamy gratulacje z okazji wspaniałego jubileuszu,
uzyskanych osiągnięć, dziękujemy za dany
nam przykład prawdziwie pięknej naukowej współpracy i przyjaźni oraz przekazujemy na przyszłość najwspanialsze życzenia.

Sybilla Stanisławska-Kloc

adiunkt w Katedrze Prawa i Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji UJ
1

Pierwotnie jednostki międzyuczelnianej: Międzyuczelniany
Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
afiliowanej przy Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie, od
1 października 2012. – Katedry Prawa Własności Intelektualnej w strukturze Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Prof. Julian Dybiec (z prawej) odbiera gratulacje od dyrektora Muzeum UJ
prof. Krzysztofa Stopki
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czerwca br. w Librarii Collegium
Maius odbyło się uroczyste spotkanie z prof. Julianem Dybcem, historykiem
nauki, oświaty i kultury, połączone z

Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

VIRTUTI ET INGENIO

Jubilat w otoczeniu najbliższych

wręczeniem mu Księgi Pamiątkowej –
Virtuti et ingenio. W trakcie uroczystości
laudację na cześć dostojnego jubilata
wygłosił prof. Andrzej Banach, a listy

gratulacyjne odczytali dziekan Wydziału
Historycznego UJ prof. Jan Święch i wicedyrektor Instytutu Historii UJ dr hab.
Stanisław Pijaj.

WĘGIERSKIE ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
DLA PROFESORA JACKA PURCHLI
D

yrektor Międzynarodowego Centrum
Kultury prof. Jacek Purchla 2 października 2013 z rąk przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego Węgier László
Kövéra odebrał Krzyż Oficerski Orderu
Węgierskiego. Uroczystość odbyła się
w ambasadzie Węgier w Warszawie.
Order Zasługi Republiki Węgierskiej
to najwyższe odznaczenie państwowe na
Węgrzech. W uzasadnieniu napisano, że
prezydent Węgier János Áder nadał je prof.
Purchli jako dowód uznania dla jego zasług
na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych
i naukowych. Na polu kultury dialog między
Polską i Węgrami prof. Purchla prowadzi
w szczególności w Międzynarodowym Centrum Kultury, którym kieruje nieprzerwanie
od 1991 roku.
Warto dodać, że MCK od ponad 20 lat
odgrywa rolę „ambasadora Polski w Europie Środkowej”. Misją MCK jest tworzenie
przestrzeni do dyskusji nad wspólnym, środ-

kowoeuropejskim dziedzictwem. Realizuje
się ona w formie projektów badawczych
i edukacyjnych, wystaw, konferencji oraz publikacji. Współpraca kulturalna z Węgrami
od ponad dwudziestu lat zajmuje kluczową
pozycję w programie MCK. Za swoją aktywność na tym polu instytucja została wyróżniona w poprzednich latach w Budapeszcie,
między innymi, Nagrodą Árona Mártona
i Nagrodą Wyszehradzką (jako pierwsza
instytucja w Europie Środkowej).
Wspólnie z węgierskimi partnerami od
2011 roku MCK, między innymi, organizuje
w Krakowie Forum Dziedzictwa Europy
Środkowej – wielkie międzynarodowe
konferencje naukowe poświęcone dziedzictwu kulturowemu Europy Środkowej.
Nakładem Wydawnictwa MCK ukazał się
ostatnio zbiór esejów prof. Csaby G. Kissa,
wybitnego węgierskiego znawcy zagadnień
środkowoeuropejskich, zatytułowany Lekcja
Europy Środkowej.

EG
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MEDALE KALOS KAGATHOS

Podczas uroczystości wręczenia Medali Kalos Kagathos
w auli Collegium Maius przemawiał prof. Aleksander Krawczuk

zdobyć sam, realizując zasadę – pracuj
nad sobą, abyś był piękny – dodał obecny
w Collegium Maius prof. Aleksander
Krawczuk, jeden z pomysłodawców
(obok Ryszarda Niemca i prof. Wojciecha
Lipońskiego) ustanowienia w 1985 roku
medalu Kalos Kagathos. Ustanowiono go
zaś aby pokazać, że sport nie kończy się
na mecie, ale przygotowuje człowieka do
dalszego życia – przypomniał prof. Józef
Lipiec, przewodniczący Polskiej Akademii
Olimpijskiej. – Dlatego właśnie ci, którzy
osiągnęli znaczące wyniki w sporcie, potrafią także osiągać, już za metą, równie
wartościowe, jeżeli i nie większe sukcesy.
Laureatami medalu Kalos Kagathos
w 2013 roku zostali:
• Zbigniew Czajkowski – jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych
trenerów szermierki na świecie. Wybitny

O

Anna Wojnar

śmioro wybitnych sportowców zostało uhonorowanych medalem Kalos
Kagathos, przyznawanym wybitnym ludziom sportu, którzy obok mistrzowskich
osiągnięć mogą się poszczycić również
sukcesami i uznaniem poza sportem.
Medale przyznawane są przez kapitułę,
której przewodniczy rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Inicjatywie patronuje Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia
Olimpijska oraz „Przegląd Sportowy”.
Dotychczas medal otrzymały 64 osoby.
Tegoroczna uroczystość wręczenia
odznaczeń odbyła się 21 maja w auli Collegium Maius. – Medale dziś przyznawane
udowadniają, że można harmonijnie łączyć
dwie wartości: kalos i kagathos – mówił,
rozpoczynając uroczystość, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak. – Ideą antycznego świata były właśnie pojęcia kalos
Anna Wojnar

W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście
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i kagathos – piękny
i dobry. Człowiek
dobry to ten, który
jest bezinteresownie
życzliwy innym. Natomiast pojęcie kalos
nie oznacza urody
fizycznej, ale piękno
wewnętrzne, które
każdy z nas może

Medal odbiera
Marian Józef Machowski
(po prawej)

teoretyk sportu (nauczyciel akademicki)
i autor 30 książek o tematyce szermierczej
w Polsce. Wielokrotnie reprezentował
Polskę we florecie i szabli, zdobywając,
między innymi, w 1953 roku brązowy
medal w szabli z drużyną na mistrzostwach
świata. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa AWF w Katowicach;
• Barbara Gorgoń-Flont – czołowa polska saneczkarka i olimpijka. Wielokrotna

Anna Wojnar

Anna Wojnar

w piłce nożnej, doktor nauk technicznych i pracownik
naukowo-dydaktyczny AGH. Wybitny
ekspert w dziedzinie
budowy kopalń;
• Janusz Różycki
– florecista, indywidualny mistrz Polski. Z drużyną Legii
siedmiokrotnie zdobywał złote medale Wyróżnienie odbiera Barbara Gorgoń-Flont
we florecie i szabli.
Wicemistrz świata w drużynie Był wielokrotnym mistrzem Polski we
floretowej, srebrny medalista florecie i w szabli. Na mistrzostwach
olimpijski z Tokio;
świata w 1958 roku zdobył dwa medale.
• Adam Smelczyński – Jest autorem licznych publikacji najeden z najwybitniejszych ukowych, zwłaszcza z zakresu technik
zawodników w strzelectwie narciarskich.
w historii polskiego sportu,
– Jest nam bardzo miło, że możemy od
wicemistrz olimpijski z Mel- Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymać
bourne w 1956, sześciokrotny wyróżnienie, które honoruje ludzi, którzy
olimpijczyk. Z zawodu lekarz całe swoje życie poświęcili działaniu na
stomatolog, doktor nauk me- rzecz dobra wspólnego na wielu płaszdycznych, pułkownik Wojska czyznach. Szczególnie jest nam miło,
Polskiego w stanie spoczynku; że to wyróżnienie otrzymujemy właśnie
• Danuta Straszyńska – od Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
wybitna polska lekkoatletka w swojej pięknej historii krzewi, promuje
(płotkarka i sprinterka), dwu- i kształtuje model wychowania człowieka
krotna olimpijka. Ukończyła pełnego, mądrego, prawego, sprawnestudia z zakresu fizyki na Uni- go i zdrowego – powiedział w imieniu
wersytecie Jagiellońskim oraz laureatów Kajetan Hądzelek. – Myślę,
uzyskała stopień doktora nauk że laureaci dzisiaj wyróżnieni, a także
o kulturze fizycznej w Akade- ci z poprzednich edycji, pozwolą mi na
mii Wychowania Fizycznego stwierdzenie, że jesteśmy romantycznymi
w Poznaniu;
pozytywistami. Kierujemy się w naszej
• Jerzy Twardokens – szer- działalności przesłaniem poety, że w słomierz, florecista i szablista, wach tylko chęć widzim, w działaniu
olimpijczyk z 1952 roku, pro- potęgę. Będziemy więc dalej działać
fesor na University of Nevada, i można na nas zawsze liczyć.
Reno w Stanach Zjednoczonych na Wydziale Zdrowia.
Anna Wojnar

Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza medal
Kajetanowi Hądzelkowi

mistrzyni i wicemistrzyni Polski. Brązowa
medalistka mistrzostw świata. Artystka
malarka. Tworzy pejzaże, martwą naturę,
portrety, a jej prace znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą;
• Kajetan Hądzelek – koszykarz i wybitny działacz sportowy, historyk kultury
fizycznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Autor kilkudziesięciu
rozpraw i prac naukowych z zakresu
historii kultury fizycznej oraz kilkunastu
wydawnictw książkowych;
• Marian Józef Machowski – piłkarz
Wisły Kraków, reprezentant Polski

Anna Wojnar

Medal Kalos Kagathos otrzymuje Zbigniew Czajkowski (po prawej)

Laureaci medalu Kalos Kagathos z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem
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ZŁOTY SKALPEL 2013

P

rofesor Janusz Skalski wraz z zespołem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odebrał Złoty Skalpel
2013. W 5. edycji konkursu na innowatora
polskiej medycyny najwyżej oceniona
została innowacyjność zabiegów wszczepiania sztucznych komór serca (Berlin
Heart) u małych dzieci.
Pierwsze tego typu zabiegi zaczęto
przeprowadzać już cztery lata temu – pacjentką, która wówczas skorzystała z nich
jako pierwsza, była 13-miesięczna Zuzia.
Kolejni mali pacjenci to 3-letni Kacper
(operowany w czerwcu 2012 roku) oraz
6-letnia Ania. W każdym z przypadków
sztuczna komora przedłużyła życie i pozwoliła małym pacjentom na doczekanie
się na dawcę serca.
Jak podkreślają członkowie jury, wybór laureata konkursu Złoty Skalpel 2013
nie należał do najłatwiejszych. Spośród
24 zgłoszonych projektów do drugiego

etapu konkursu zakwalifikowanych zostało
10, które reprezentowały szerokie spektrum
medycyny – od dermatologii, przez kardiologię, diabetologię, ortopedię oraz rozwiązania informatyczno-techniczne pomocne
w organizacji systemu ochrony zdrowia.
Zwycięski zespół otrzymał grant naukowy w wysokości 10 tysięcy złotych,
ufundowany przez partnera strategicznego konkursu Złoty Skalpel – firmę
GlaxoSmithKline. – Cieszę się, że, podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym
roku środowisko medyczne nie zawiodło
i nadesłało wiele ciekawych projektów.
Jury miało spory problem z wyborem
tylko jednej pracy, która otrzyma grant
naukowy. Gratulujemy jednak wszystkim,
gdyż w moim odczuciu każdy innowacyjny
projekt, gwarantujący postęp i rozwój,
zasługuje na uznanie – ocenia Małgorzata Konaszczuk, redaktor naczelna
dwutygodnika „Puls Medycyny”. Pełen
uznania dla wybitnych innowatorów jest

również prof. Leszek Czupryniak, prezes
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i jednocześnie członek jury. – Zbyt
rzadko pamiętamy, że w Polsce powstają,
na przykład, nowoczesne rozwiązania
w zakresie chirurgicznego leczenia wielu
ciężkich chorób, wykorzystuje się najnowsze zdobycze informatyki w terapii osób
będących w śpiączkach, rozwija się technologie z zakresu e-medycyny, powstają
bardzo ciekawe rozwiązania organizacji
ochrony zdrowia. Opisane w zgłoszeniach idee zostały zrealizowane dzięki
pasji, determinacji i odwadze poszczególnych lekarzy i naukowców, których
działania nie są wspierane przez żadne
wielkie organizacje czy instytucje. Gratulacje i słowa podziwu należą się więc
wszystkim uczestnikom konkursu – mówi
prof. Leszek Czupryniak.

Monika Wysocka

sekretarz konkursu Złoty Skalpel

Złoty Skalpel to konkurs na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia, organizowany od 2009 roku przez redakcję dwutygodnika „Puls Medycyny”. W tegorocznej edycji w skład jury weszli i projekty oceniali: prof. Leszek Czupryniak, prof. Andrzej Horban, prof. Piotr Kuna, prof. Grzegorz Opolski, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Piotr Wysocki
oraz Jerzy Toczyski, wiceprezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
Dotychczas Złotym Skalpelem uhonorowano: zespół prof. Andrzeja Górskiego – za terapię fagową infekcji bakteryjnych
opornych na antybiotykoterapię (2009), zespół prof. Henryka Skarżyńskiego – za leczenie częściowej głuchoty u dzieci i
dorosłych z zastosowaniem implantów ślimakowych (2010), zespół prof. Jerzego Sadowskiego – za wdrożenie nowych
rozwiązań w zakresie wszczepiania protez biologicznych zastawki aortalnej (2011), oraz zespół prof. Piotra Grzonkowskiego – za komórkową szczepionkę przeciwko cukrzycy typu 1 opartej na limfocytach T regulatorowych.

PROFESOR ROBERT HUBER GOŚCIEM UJ
Anna Wojnar

22 kwietnia br. gościem Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ był prof. Robert Huber – laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii w roku 1988 za wyznaczenie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntezy u bakterii.
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robić jak najbardziej pozytywne wrażenie.
Tak jak przed wojną,
o godzinie 9 rano wszyscy uczestnicy inauguracyjnego pochodu pomaszerowali do kościoła
św. Anny. Pół godziny
wcześniej Senat spotkał
się w Sali Senackiej,
gdzie czekały na jego
członków togi, uszyte naprędce przez krawca z ul.
Floriańskiej, który sobie
tylko znanym sposobem
zdobył stosowny materiał. Do auli obowiązywały bilety wstępu. Bilety
wstępu do auli proszę
zaznaczyć na niniejInauguracja roku akademickiego na UJ,
szej kurendzie – pisał
marzec 1945
rektor do senatorów1.
Inaugurację zaszczyciły swoją obecnoInauguracje powojenne, siłą rzeczy,
ścią osobistości z Warszawy, z ministrem musiały się różnić od przedwojennych.
komunistycznego Rządu Tymczasowego Od początku wyczuwało się przemożną
na czele. Nie mogło też zabraknąć przed- obecność „Wielkiego Brata”, aczkolwiek
stawicieli generalicji, zarówno polskiej, rektorzy czynili wiele, by nie dało się
jak i sowieckiej. W pierwszej kolejności tego odczuć. W pierwszych latach nie
rektor Tadeusz Lehr-Spławiński
przywitał ministra, następnie
generała, a w końcu „Najdostojniejszego Księcia Metropolitę”.
Jeszcze uprzejmiej arcybiskupa
przywitał prorektor Władysław
Szafer, zwracając się do niego
słowami: najczcigodniejszy i najwierniejszy opiekunie Wszechnicy
Jagiellońskiej, księże Metropolito. Choć metropolita nie został
wymieniony jako pierwszy, ani
jako drugi, to, szanując tradycję,
ulokowano jego fotel nieco przed
pozostałymi, co dobrze widać na
zdjęciach. Pozycja Adama Stefana
Sapiehy w Krakowie i w całej Polsce była niezwykle mocna, a jego
autorytet moralny i polityczny – najwyższej próby. Manifestacyjne faworyzowanie Sapiehy nie spodobało
się polskim i sowieckim władzom
komunistycznym, co wytknięto Dostojni goście na inauguracji 581. roku akademickiego,
trzeci z lewej metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha
władzom uniwersyteckim.

Pochód z kościoła św. Anny do Collegium Novum.
Inauguracja 581. roku akademickiego UJ,
marzec 1945

że przechował w ukryciu tron łącznie
z podium senackim i baldachimem. Tron
został zmontowany i ustawiony na swoim
miejscu na przełomie lutego i marca 1945
roku, a brakujące fragmenty zrekonstruowano w kolejnym roku. Rektor zaprosił
dzielnego rzemieślnika na inaugurację
i pięknie mu podziękował. Władze zadbały
o to, by tron był bogato ozdobiony kwiatami
pochodzącymi z uniwersyteckiego Ogrodu
Botanicznego. Rzeczywiście, całość mogła

Ze zbiorów Archiwum UJ

Ze zbiorów Archiwum UJ

statnia inauguracja przed wybuchem
drugiej wojny światowej odbyła
się w 1938 roku, pierwsza po wojennej
przerwie – 19 marca 1945. W ciągu kilku
tygodni ją poprzedzających władzom UJ
udało się skompletować wyposażenie, by
każdy uczestnik uroczystości miał miejsce
siedzące. Szczęśliwie, zachowała się część
foteli i krzeseł, a co najważniejsze – ocalał prawie w całości cenny, dębowy tron
rektorski, nawiązujący do ornamentyki
typowej dla gotyku. W 1939 roku okupanci
nakazali stolarzowi jego rozmontowanie
i usunięcie, ten zaś rozebrał mebel, ale
nie zniszczył go, a nawet zabezpieczył,
wierząc, że okupacja to rzecz przejściowa
i polski uniwersytet powróci. Po ucieczce
Niemców stolarz zameldował rektorowi,

Ze zbiorów Archiwum UJ
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R.S.W. „Prasa”; ze zbiorów Archiwum UJ

Inauguracja roku akademickiego 1954/1955. Przemówienie inauguracyjne wygłasza rektor UJ
prof. Teodor Marchlewski. Poniżej siedzą prorektorzy prof.prof.: Mieczysław Klimaszewski,
Jan Moszew oraz Kazimierz Lepszy
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z Kraju Rad, państwa wzorcowego, które
to, co najlepsze, już praktykowało i tego,
co najdoskonalsze, doświadczyło. Uznano
więc, że nie należy eksperymentować,
tylko dopilnować, by sowieckie zdobycze
na trwałe zagościły w stalinowskiej Polsce.
Dlatego do 1955 roku uroczystości rozpoczynające nowy rok akademicki były do
siebie podobne jak dwie krople wody. Na
czołowej ścianie w auli, w miejscu poprzednio wiszących portretów, pojawiło się
godło państwowe, orzeł bez korony, portret
premiera, czerwone i biało-czerwone sztandary oraz kilka portretów tzw. postępowych
rektorów. Zniknął obraz pędzla Jana Matejki przedstawiający Kopernika. W związku
z wystawą kopernikowską organizowaną
przez Karola Estreichera obraz powędro-

Wojciech Plewiński; ze zbiorów Archiwum UJ

pojawiały się w auli czerwone chorągwie
i transparenty, nie grano Międzynarodówki,
a przemówienia rektorów były wyważone.
Nawet może nadmiernie, jak w 1945 roku,
kiedy to podczas powitania rektorzy nie
złożyli hołdów zwycięskiej armii i nie wyrazili uwielbienia dla Koniewa oraz Stalina.
Skoncentrowali się na podsumowaniu bolesnego i tragicznego okresu okupacji, oddając hołd tym, którzy zmarli lub zginęli, tym,
którzy prowadzili tajny uniwersytet, tym,
którzy zachowywali się godnie w czasie
wojny, którzy prowadzili badania i przygotowywali prace naukowe do publikacji.
Była mowa o nich i o Uniwersytecie, jego
najbliższej przyszłości oraz pracy, którą
wszyscy muszą wykonać. Po inauguracji
władze komunistyczne miały pretensje do
rektorów, że ci nie zauważyli roli armii
wyzwolicielki, że program przemówienia
był konserwatywny i nie zawierał postępowych treści. Dlatego następca rektora
Tadeusza Lehra-Spławińskiego w swoim
wystąpieniu inauguracyjnym wspominał
o nowym kontekście dziejowym, ale czynił
to w sposób daleki od serwilizmu.
Nadciągała jednak nieubłagana stalinizacja. Od 1949 roku inauguracje miały
już zupełnie inny charakter. Zmieniło
się prawie wszystko. Pozostała stara, ale
odnowiona w socrealistycznej konwencji
estetycznej, aula oraz tradycyjne akcesoria
władzy rektorskiej, natomiast na początku
lat 50. XX wieku z mody zaczęły wychodzić togi. Należały do złego tonu, lepiej
więc było pozostawić je w szafie. Rektor
przestał być magnificencją, a stał się po
prostu obywatelem rektorem. Uroczystość
była najświeższym i dosłownym implantem

wał do Collegium Maius i pozostał tam na
dłużej. W 1952 roku Komisja Artystyczna
UJ stwierdziła brak w auli portretu wielkiego i postępowego reformatora naszej
wszechnicy obywatela Hugona Kołłątaja
i zaleciła możliwe spieszne sporządzenie
jego podobizny2. Jednak bezzwłocznie
sporządzony konterfekt już w 1954 roku
znalazł sobie inny adres – staraniem Estreichera również ten obraz znalazł się w auli
Collegium Maius.
Oczywiście, należało zapomnieć o nabożeństwie w kościele św. Anny, które
dotychczas było integralną częścią uroczystości. Ale i tak uczeni oraz studenci uczestniczyli w nim masowo, choć nieoficjalnie.
W stalinowskim Uniwersytecie zmieniła się
pora rozpoczynania uroczystości. Z godzin
przedpołudniowych przeniesiono je na godzinę 16. Jako stały dzień inauguracji wyznaczono 1 października. Zerwano zatem
z tradycją inauguracji jako święta ruchomego. Radykalnie zmienił się też skład uczestników inauguracji. W miejsce profesury
pojawili się przodownicy pracy, robotnicy
i chłopi oraz członkowie aparatu partyjnego
Krakowa. Zmianie uległ również program.
Zamiast Gaude Mater Polonia śpiewano
hymn państwowy, a Gaudeamus igitur
zastąpiono Międzynarodówką i hymnem
młodzieży. Na wzór sowiecki wprowadzono dla studentów i studentek pierwszego
roku immatrykulację, czyli przysięgę, którą
w imieniu wszystkich pobierających nauki
składała grupka osób wybranych według
kryteriów ideologicznych. Było więc inaczej niż przed wojną i tuż po niej, kiedy
każdy student rozpoczynający edukację

Inauguracja roku akademickiego 1962/1963. Stoją: rektor UJ prof. Stefan Grzybowski,
poniżej prorektorzy: K. Kozioł, Mieczysław Klimaszewski, Kazimierz Opałek

Stanisław Gadomski, fotoreporter „Trybuny Robotniczej”; ze zbiorów Archiwum UJ

akademicką składał przysięgę osobiście
w dziekanacie, co przypominało średniowieczny zwyczaj wpisywania do metryki
uniwersyteckiej. W uczelni stalinowskiej
wśród immatrykulowanych przeważali synowie i córki biedoty miejskiej i wiejskiej,
którzy występowali w strojach organizacji
młodzieżowych. W zamierzeniu kreatorów
komunizmu mieli być pretorianami nowego
systemu. Stąd ich wyróżnienie. Już wkrótce
ci „rycerze postępu”, jak ich nazywano,
mieli w miejscach pracy, do których zostaną skierowani, budować komunistyczne
społeczeństwo.
Po immatrykulacji wytypowany przodownik pracy odczytywał przygotowany
dla niego tekst przemówienia. Po nim
zabierał głos tzw. przedstawiciel rewolucyjnej młodzieży (ZSP i ZAMP), który na
zakończenie odczytywał rezolucję w sprawach dyscypliny pracy i postępów w nauce
oraz wzywał do potępienia „reakcyjnych”
profesorów. Następnie, na znak dany przez
reżysera widowiska, uczestnicy skandowali
i wykrzykiwali ustalone wcześniej hasła.
Aby całość wypadła zgodnie z programem,
w dniach poprzedzających inaugurację organizowano stosowne treningi. Wszystko to
nadawało jej charakter wiecu politycznego
czy też „narady produkcyjnej”, tyle że odbywającej się w uniwersyteckiej auli. Po
okrzykach miała miejsce przerwa, podczas
której w skupieniu słuchano z megafonów
programu radiowego z Warszawy, zawierającego, między innymi, przemówienia
ministra szkolnictwa wyższego i nauki
oraz przewodniczącego ZMP. Audycje
te stanowiły dosłowne kopie programów
stalinowskich z lat 30. w ZSRR; ponieważ
tam się sprawdziły, wierzono, że także
w Polsce przyniosą oczekiwane rezultaty.
Reżimy totalitarne doceniały znaczenie
propagandy za pośrednictwem środków
masowego przekazu.
Po zakończeniu inauguracji rozpoczynała się wieczornica młodzieży studenckiej.
Następnie zorganizowane grupy studentów,
kierowane przez funkcyjnych z opaskami,
maszerowały w kierunku Rynku, śpiewając
pieśni i wznosząc rewolucyjne okrzyki.
Stanowiło to istotny składnik wysiłku propagandowego, który miał doprowadzić do
mobilizacji młodych ludzi na rzecz nowego
systemu, a jednocześnie osłabić bierny opór
starszych generacji.
Program inauguracji na UJ i na wszystkich uczelniach kraju był odgórnie narzucony przez ministerstwo. Minister
przekazywał obywatelowi rektorowi

Inauguracja Roku Jubileuszowego, pochód przechodzący przez Rynek Główny; październik 1963

szczegółowe wytyczne co do czasu trwania
i treści wystąpień, nie pozostawiając wiele
miejsca na jego własne opinie i uwagi.
Wskazywał także naczelne hasło na dany
rok akademicki.
Rok akademicki 1950/1951 rozpoczął
się pod hasłem: „Nauka polska w walce
o wypełnienie planu 6-letniego i w służbie
pokoju”. Motto to nie mogło być zaskoczeniem – a tylko potwierdzało, że w owych
czasach funkcja uniwersytetu zmieniła się,
i to diametralnie. Miał być producentem
kadr, czyli faktycznie szkołą zawodową,
oraz miejscem, gdzie toczy się walka między siłami postępu a ciemnogrodem3. Do
tych zaleceń odnosiły się wykłady inauguracyjne, których autorzy zwracali uwagę
na konieczność odnajdywania w polskiej
literaturze, sztuce i historii tradycji postępowych oraz obowiązek propagowania sowieckich sukcesów w tzw. nowej biologii.
Podobnie rektor, zgodnie z wytycznymi,
opowiadał o zdobyczach nauki sowieckiej, walce o pokój, współzawodnictwie,
ruchu racjonalizatorskim, planowaniu
w rekrutacji studentów: Nauka i nauczanie
jest w równym stopniu czymś planowym
jak każda inna gałąź gospodarki. Odsiew
powinien być minimalny gwarantujący
wykonanie produkcyjnego planu. Ubolewał także, że w wykonaniu tych zadań
przeszkadza konserwatyzm kadr i dziekanów. W kolejnym roku rektor powrócił
do tych samych kwestii4. Wyraził radość,
że odsiew nie przekroczył planowanych
norm i że UJ ma bardzo poważne wyniki
na odcinku naszej produkcji, tj. szkolenia
kadr. Jeszcze rok temu nie wszyscy rozumieli sens nowego uniwersytetu. Obca nam
profesura – słabnąca – tego nie rozumiała5.

Jednocześnie, marszcząc brwi, ostrzegał:
oporni profesorowie będą musieli opuścić
mury uczelni jako elementy nieodpowiednie
i zbędne. Jako wzorzec dla wahających się,
niepotrafiących się odnaleźć w nowych,
dobrych czasach rektor wskazywał Wydział Rolniczy, który dokonał głębokiego
przełomu ideologicznego i bez reszty niemal
stanął na pozycjach nowej twórczej biologii
opartej na przodującej nauce radzieckiej6.
Kolejne trzy inauguracyjne mowy rektora zawierały prawie identyczne wątki,
których stała obecność świadczyła także,
że „nowe” wcale nie wygrywało ze „starym”. Nie tylko rektor miał świadomość,
że profesura nie była w stanie pogodzić się
z degradacją uniwersytetu o takiej tradycji
i randze w Europie do roli sowieckiej szkółki zawodowej z siedzibą w Krakowie. Niemniej stale i nieodmiennie bronił nowej roli
uczelni. Żądanie produkcji kadr jest takim
samym zadaniem produkcyjnym jak każde
inne i podlega prawom socjalistycznej
ekonomiki wykonania. Jednocześnie chwalił zmiany, jakie następowały, podkreślając,
że nabiera w siłę postępowa treść naszej
nauki i słabnie tradycyjny idealistyczny
i autonomiczny sposób myślenia 7. Ale
poza tymi oczekiwanymi przez władze
deklaracjami ideologicznymi wystąpienia
rektora koncentrowały się na sprawach
i problemach uczelni. Teodor Marchlewski,
choć zachęcał, co oczywiste, do budowy
„nowego ładu”, nie składał, tak jak rektorzy
innych uczelni, hołdów serwilistycznych
sekretarzom partyjnym, nie wyrażał uwielbienia dla Bieruta i rządu komunistycznego,
a w 1953 roku nie wspomniał o śmierci
Generalissimusa Stalina. Być może już
czuł zapowiedź destalinizacji. Z pewnością
alma mater nr 160
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Inauguracja roku akademickiego w filii UJ w Katowicach, 1963

przemówienia rektorskie odbiegały od
wystąpień przodowników pracy czy oddelegowanych studentów, pełnych komunistycznej nowomowy, bełkotu i frazeologii.
– Wiemy, że na Zachodzie gnijący coraz
głębiej i szybciej imperializm ucieka się
w swej polityce do nagiej, depczącej wszelkie ludzkie prawa i zasady moralne przemocy – wykrzyczał z mównicy studencki
aparatczyk i dostał oczekiwane oklaski8.
Po „odwilży” październikowej 1956
roku inauguracje zostały w większości
pozbawione elementów stalinowskich.
Zniknęli przodownicy, młodzież zetempowska i nowomowa. Znów przed rektorem
niesiono berło kardynała Fryderyka Jagiellończyka, a profesorowie wyciągnęli z szaf
togi. Powrócili chórzyści, chór bowiem
został reaktywowany. Dzień 1 października został obowiązkową datą inauguracji, aczkolwiek zdarzały się wyjątki, jak
choćby w 1969 roku, kiedy to uroczystość
odbyła się 10 października, ze względu na
zagraniczną podróż rektora Mieczysława
Klimaszewskiego. Powrócono natomiast do
godzin przedpołudniowych, do godziny 10
lub 11. Wtedy też ustalił się obowiązujący
przez długie lata scenariusz uroczystości:
przemówienie rektora, ogłoszenie listy nagrodzonych, immatrykulacja, wykład. Całość rozpoczynał i kończył chór. Natomiast

w wigilię uroczystości rektor organizował
w auli zebranie ogólne pracowników UJ,
podczas którego składał sprawozdanie za
poprzedni rok i przedstawiał plany dalszej
działalności. W przemówieniach rektorskich dominowały sprawy uniwersyteckie
w kontekście zadań partyjnych Polski
pod rządami Gomułki. Od końca lat 50.
dominującym motywem była zbliżająca
się rocznica 600-lecia fundacji Kazimierza
Wielkiego. Jubileuszowa inauguracja odbyła się 2 października 1963 roku, gdyż dzień
wcześniej uroczyście i w obecności premiera otwarto Rok Jubileuszowy w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego. Podczas inauguracji
w 1964 roku rektor podkreślał, zgodnie
z oczekiwaniami władzy, że rodowód
krakowskiego Uniwersytetu miał przede
wszystkim państwowe i świeckie korzenie.
Do końca lat 70. zestaw gości na inauguracji był podobny: sekretarze KW, przewodniczący WRN i MRN, konsulowie
ZSRR i Francji oraz wiceminister Eugenia
Krassowska, zwana „białoruską komunistką”, „czerwoną Gienią” lub po prostu
„Genką”, a znana z niemiłosiernego kaleczenia języka Mickiewicza i Słowackiego.
Natomiast nawet w dobie „październikowej
odwilży” na inauguracje nie byli zapraszani
metropolici krakowscy. W 1958 roku dokonała się najważniejsza zmiana w programie
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inauguracji: kierownik uniwersyteckiego
muzeum Karol Estreicher zaproponował
organizowanie pochodu uczonych w togach
z Collegium Maius do Collegium Novum.
Przekonał do tego pomysłu rektora i Senat,
którzy na to przystali. Profesorów bardzo
ucieszył ten projekt, zwłaszcza perspektywa
ponownego zaprzyjaźnienia się z togami.
Estreicher zaplanował pochód w taki
sposób, by jego uczestnicy, reprezentujący
wszystkie wydziały i władze uczelni, po
ukonstytuowaniu się według określonych
reguł przeszli przez atrakcyjnie zaprojektowane i urządzone sale muzeum. Najpierw,
tak jak tradycja każe, podążały ku Collegium Novum wydziały najmłodsze, a na
końcu, tuż przed rektorami, Wydział Prawa
– jako najstarszy. Pomysł się przyjął, a na
krótkiej trasie do Collegium Novum, przy
kościele akademickim św. Anny i wzdłuż
Plant ustawiały się rzesze klaszczących,
a nieraz i wiwatujących widzów i turystów.
Pochód stał się atrakcją miasta i Uniwersytetu, a jego opis zagościł w przewodnikach
po Krakowie. Mimo że od 2005 roku aula
Collegium Novum już nie gości uczestników inauguracji, to jednak pochód się ostał.
Już od lat nie ma między żywymi Karola
Estreichera, ale jego pomysł okazał się
równie trwały jak aranżacja i scenografia
muzealnych sal. Przetrwał również nieformalny urząd majordomusa, czyli profesora
– zaufanego rektora, który nie maszerował
w orszaku, a podejmował w gabinecie rektorskim kawą, ciastkami i rozmową bardzo
ważnych gości.

Andrzej Chwalba

kierownik Zakładu Antropologii Historycznej
Instytutu Historii UJ
1
2
3
4
5
6
7
8

AUJ, fasc. S III 31.
AUJ, fasc. S III 48.
AUJ, fasc. S III 37.
AUJ, fasc. S III 39.
AUJ, fasc. S III 40.
AUJ, fasc. S III 42.
AUJ, fasc. S III 40; AUJ, fasc. S IV SO9–37.
AUJ, fasc. S III 39.

Kolejny tom z serii

Zamieszczony powyżej tekst autorstwa prof. Andrzeja Chwalby jest fragmentem książki poświęconej historii Collegium
Novum. Publikacja, której współautorką jest dr Monika Bogdanowska, ukaże się w lutym 2014 roku nakładem Księgarni
Akademickiej. Będzie to kolejny tom 15-tomowej serii wydawniczej obejmującej monografie obiektów zabytkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapoczątkowanej w 2009 roku pracą prof. Andrzeja Chwalby o Collegium Maius. Cały cykl ma
uświetnić przypadającą w 2014 roku 650. rocznicę założenia Uniwersytetu.
RPM
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36 tysięcy mieszkańców miasto teraz dało
schronienie ponadstutysięcznej rzeszy
wystraszonych i bezdomnych ludzi.
Nieoczekiwanie, 17 września w godzinach popołudniowych pojawiły się
sowieckie czołgi, które nie mieściły się
na ulicach, gąsienicami ryły bruk jezdni.
Towarzyszyły im grupy sołdatów w brudnych mundurach, brezentowych butach
i z karabinami na sznurkach. 19 września
wywiązała się chaotyczna strzelanina
z broni ręcznej i dział czołgowych. W wyniku ostrzału spłonął piękny barokowy
kościół oo. Dominikanów. Omyłkowo
zginęło kilku sołdatów i jeden komandir.
Prawdopodobnie chodziło o sterroryzowanie miasta, gdyż w Tarnopolu nie
było żadnych gniazd oporu – w przeciwieństwie do Grodna, gdzie toczyły się
trzydniowe krwawe walki. Następne dni
przyniosły dalsze pogorszenie sytuacji.
Właścicielom kazano otworzyć sklepy
i w ciągu kilku godzin wykupiono i rozgrabiono cały zapas towarów. Sytuacja

Po prawej Jerzy Koziński, po lewej jego matka
Janina Kozińska. W tle tramwaj nr 4 u wylotu
ul. Szewskiej. Fotografia wykonana 23 lutego
1946, bezpośrednio po powrocie Janiny
Kozińskiej i Jerzego Kozińskiego do Krakowa

Ze zbiorów autora

jciec był oficerem sztabowym
w D.O.K.V1, dlatego jako członkowie rodziny wojskowego skorzystaliśmy
z możliwości ewakuacji transportem wojskowym, wywożącym z Krakowa ważne
archiwa wojskowe, w celu ukrycia ich
w bezpiecznym miejscu. W ten sposób
w niedzielę 3 września 1939 ruszyliśmy
na wschód, zdążając do rodzinnego
domu matki w Tarnopolu. Podróż była
dramatyczna. Kolumna samochodowa
była wielokrotnie ostrzeliwana i bombardowana. Przedzieraliśmy się przez zatłoczone szosy, zniszczone mosty, mijaliśmy
dopalające się wsie i miasta. W końcu
dotarliśmy do Lwowa. Tam byliśmy
świadkami walk toczonych przez resztki
Armii Kraków z zagonami niemieckimi.
Po dwunastu dniach podróży znaleźliśmy
się wreszcie w Tarnopolu, w domu, który
miał nam zapewnić spokojną przystań
na czas wojennej zawieruchy. Niestety,
Tarnopol był przepełniony uciekinierami
z terenu całej Polski. Liczące przed wojną

Ze zbiorów autora

Z KRAKOWA NA SYBERIĘ I...
Z SYBERII DO KRAKOWA
1939–1946

Barokowy kościół oo. Dominikanów w Tarnopolu, który spłonął 19 września 1939
na skutek ostrzału z dział sowieckich czołgów

aprowizacyjna stawała się coraz gorsza,
kolejki po czarny chleb ustawiały się już
w nocy. Wieś nie dostarczała żadnych
produktów lub nie przyjmowała pieniędzy,
chcąc wymiany na odzież. Napływało
coraz więcej sowieckich pracowników
kolejowych i administracyjnych, którzy
zastępowali usuwanych z urzędów Polaków. Równocześnie pozbawiani pracy
Polacy byli wyrzucani z zajmowanych
mieszkań. Wprowadzano nowe porządki:
zmieniono czas na moskiewski (dwie godziny różnicy), w ramach walki z religią
wprowadzono sześciodniowy tydzień
pracy, a wolny dzień przypadał co miesiąc
każdego 6, 12, 18, 24 i 30.
Rdzennym mieszkańcom wschodnich
ziem polskich zaczęto wydawać paszporty2, natomiast uciekinierom rozkazano
rejestrować się na powrót do poprzedniego
miejsca zamieszkania. Matka zgłosiła się
więc na wyjazd do Krakowa. W połowie
października uruchomiono szkoły i zapisałem się do II kasy gimnazjum z obowiązkowym językiem ukraińskim.
W końcu przyszło najgorsze: w nocy
19 grudnia NKWD przeprowadziło
w naszym domu rewizję, konfiskując
pieniądze, biżuterię, srebrne sztućce oraz
wyroby skórzane, a nad ranem zabrało
brata matki. 23 grudnia nastąpiła wymiana
polskich pieniędzy na ruble, a 7 stycznia
1940 wrzucono nas z własnej kamienicy
i mieszkania. Zaczęliśmy się tułać po
przyjaznych domach znajomych. 10 lutego
1940 mieszkańców Tarnopola sparaliżoalma mater nr 160
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Szkic posiołka 248, gdzie Jerzy Koziński wraz z matką zostali przymusowo osiedleni

brutalnie obudzeni przez funkcjonariuszy
NKWD, aresztowani i okradzeni. Po nocnej rewizji przewieziono nas na dworzec
w Tarnopolu, załadowano po 40 osób do
wagonów towarowych i zasunięto drzwi.
Na środku wagonu znajdowała się prymitywna ubikacja, składająca się z wąskiej
ławeczki z rynną wyprowadzającą ścieki
na zewnątrz. Jedynym dopływem świeżego powietrza były cztery małe okienka
pod dachem. Wskutek letnich upałów,
zatłoczenia i braku wentylacji panował
niesamowity zaduch. Eskorta uzbrojonych
NKWD-zistów uniemożliwiała jakiekolwiek kontakty z mieszkańcami Tarnopola. Po dwóch dniach postoju, w nocy,
transport ruszył i rano obudziliśmy się
w Kijowie. Wtedy stało się jasne, że na
powrót do Krakowa nie możemy liczyć.
Ze zbiorów autora

wała wiadomość o wywózce wojskowych,
sołtysów, wójtów, gajowych, posiadaczy
większych gospodarstw oraz członków organizacji i stowarzyszeń rolniczych. Nocą,
w trzaskający mróz, zabierano całe rodziny
z dziećmi, starcami. Zdrowych i chorych
ładowano do wagonów towarowych. Te
transporty po kilkutygodniowej podróży
dotarły do Komi ASSR4 (przed Uralem)
i do tajgi syberyjskiej. 13 kwietnia 1940
zaczęła się druga wywózka, która zgarnęła
rodziny aresztowanych, zgodnie ze stosowaną w ZSRR odpowiedzialnością zbiorową. Te transporty trafiły do Kazachstanu.
W połowie kwietnia 1940 roku zarządzono
usunięcie zarejestrowanych uciekinierów
z Tarnopola, musieliśmy więc przenieść
się na wieś, do Białoskórki. W nocy 29
czerwca 1940 zostaliśmy wraz z Matką
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Jechaliśmy dzień i noc, transport
był zatrzymywany na bocznicach;
trzykrotnie dano nam jeść, to znaczy
dostaliśmy wiadro zupy i kilka bochenków czarnego chleba na wagon. Raz
dzieciom dano po szklance mleka i po
gotowanym jajku. Pewnej nocy przejechaliśmy kilka długich tuneli, a rano
stwierdziliśmy, że już nie ma eskorty
i możemy odsunąć drzwi, przez które
atakowały nas chmary żarłocznych komarów. Transport jechał wśród gęstych
szpilkowych lasów i dwukrotnie wśród
leśnej głuszy odczepiono po kilkadziesiąt wagonów. My jechaliśmy dalej
i po kolejnej nocy stanęliśmy na dużej
porębie, gdzie znajdowało się kilka dużych, drewnianych baraków. Pojawił się
oficer NKWD, kazał nam wysiadać i zająć
miejsca w barakach z piętrowymi pryczami. W mowie „powitalnej” oświadczył, że
jesteśmy „specperesilencami”, znajdujemy
się w świerdłowskiej obłasti, tugułymskim rejonie – posiołek 248. W dalszej
części powiedział, że „kto nie pracuje,
ten nie je”, musimy więc pracować na
swoje utrzymanie, które będzie zależało
od wydajności naszej pracy. Są ustalone
normy i za wykonanie 100 procent normy
będzie można wykupić 1 kilogram chleba
oraz te potrawy, które aktualnie gotuje
kuchnia. Mężczyźni bez wyjątku będą
pracować w lesie, a kobiety pójdą do lżejszej pracy, to znaczy do tartaku i na plac
załadunkowy drewna przy torze. Mając 14
lat, zostałem uznany za dorosłego i wraz
z Matką zostałem skierowany do pracy na
placu do piłowania stempli kopalnianych.
Obowiązkiem było napiłować normę, to
znaczy 10 kubików drewna, czego nigdy
nie udało się nam osiągnąć. Pod stałym
nadzorem NKWD musieliśmy pracować
przy wyrębie lasu i obróbce pozyskanego
drewna. Ciężka praca, kontynentalny klimat z temperaturą +45 °C w lecie, a –50 °C
zimą, fatalne warunki życia: głód, brud
i robactwo (maszkara, komary, pchły,
wszy, pluskwy), wpływały przygnębiająco. Wkrótce skończyło się upalne lato,
w końcu września pojawiły się śniegi,
a temperatura spadała nawet do –50 °C.
Ludzie zaczęli masowo chorować na
biegunkę, zapalenie pęcherza, odmrażali
sobie uszy, nosy, ręce i nogi. Nasza odzież
i obuwie niszczyły się w zastraszającym
tempie. Przede wszystkim jednak cierpieliśmy głód. Podstawą wyżywienia był
chleb, którego zawsze było za mało. Chleb
był czarny, wilgotny i ciężki. Bochenek
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Karta „podróżna” na chleb do realizowania na każdej mijanej stacji na trasie: Świerdłowsk – Odessa
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oświetlania mieliśmy używać łuczywa.
12 sierpnia 1941 został zawarty układ
Sikorski–Majski i NKWD oświadczyło
nam, że jesteśmy wolni,
„amnestionowani”, możemy wyjechać do innego
rejonu ZSRR. W wyniku
tego układu z elementu
podejrzanego staliśmy się
sprzymierzeńcami. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że
w Kujbyszewie powstała
polska ambasada, w terenie
ustanowiono delegatury
ambasady, a w poskich skupiskach wyłoniono mężów
zaufania, którzy mieli opiekować się
Polakami. Powstały także polskie domy
sierot i zaczęła do nas docierać pomoc
zorganizowana przez UNRRA3. Były to
znikome ilości żywności oraz używana
odzież z Ameryki. Dowiedzieliśmy się
także, że generał Anders organizuje polską
armię w południowej części ZSRR. Moja
Mama przesłała zgłoszenie i w odpowiedzi dostaliśmy telegraficzne wezwanie do
stawienia się w sztabie armii. Jednak aby
kupić bilet na pociąg, należało uzyskać
przepustkę od NKWD. Mama udała się
do powiatowej placówki NKWD, przedstawiając telegram z wezwaniem do armii
polskiej. Ten telegram został natychmiast
skonfiskowany i tak zakończyła się nasza
podróż do armii polskiej, gdzie miałem
zostać junakiem.
Potem nasza grupa zesłańców postanowiła skorzystać z możliwości wyjazdu
w południowe rejony ZSRR. Wyłoniono trzyosobową delegację, która miała
w Swierdłowsku uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące organizacji wyjazdu. Po dotarciu na miejsce delegaci
postanowili wstąpić
do księgarni, żeby
kupić słownik rosyjsko-niemiecki,
który miał pomóc
w zrozumieniu języka urzędowego.
Natychmiast zostali
zatrzymani przez
NKWD jako podejrzani o niemiecką
dywersję. Po wyjaśnieniu sprawy
dowiedzieli się, że
nasza grupa może
wyjechać w inne
rejony ZSRR po
Ze zbiorów autora
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był trochę większy niż nasz graham, ważył
2,5 kilograma i można było z niego lepić
figurki. 1 kilogram chleba kosztował 90
kopiejek. Dotychczas w lecie,
wracając z pracy, zbaczaliśmy w las i zbieraliśmy
grzyby, jagody, pokrzywy,
lebiodę, dziki szczaw, dzięgiel i z tych „produktów”
gotowaliśmy trzy litry zupy,
która wraz z chlebem była
jedynym pożywieniem. Na
dania ze stołówki nie bardzo
mogliśmy liczyć, gdyż nasze
zarobki, z uwagi na niewyrabianie normy, były mizerne.
Nadto dania serwowane przez kuchnię
były bardzo skromne: kasza z prosa,
czarny makaron, rozgotowana brukiew lub
kleik z rozgotowanego owsa. Te dania były
omaszczane łyżką oleju słonecznikowego,
a sprzedawano je w cenie kilkudziesięciu
kopiejek. Mięsa żadnego nie było.
Straszna zima skończyła się wreszcie
i nastąpił okres uciążliwych roztopów.
Chodziliśmy do pracy w przemokniętych
ubraniach, brnąc po kostki w wodzie,
i usiłowaliśmy wyrobić normę, gdyż od
tego zależał przydział chleba. Pojawiła
się plaga maszkary. Była to chmara maleńkich, krwiożerczych muszek, a ich
ukąszenia powodowały opuchliznę twarzy
i piekący ból. Potem następowała inwazja
komarów, które towarzyszyły nam aż do
jesieni. Tak dotrwaliśmy aż do wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca
1941. Wtedy nastąpiło pogorszenie naszego bytu. Obniżono normę chleba do 800
gramów i pozbawiono nas dni wolnych od
pracy. Pod hasłem „wszystko dla frontu”
wycofano ze sprzedaży tytoń, zapałki i sól
oraz pozbawiono nas przydziału nafty. Do

opłaceniu kosztownego transportu kolejowego. Delegacja po powrocie przedstawiła
warunki, które większość zaakceptowała.
Teraz muszę wyjaśnić, że nasza grupa
liczyła około 500 osób, w większości była
to inteligencja żydowska (lekarze, adwokaci, kupcy, właściciele przedsiębiorstw),
znacznie mniejszą grupę stanowili Polacy,
którzy, niestety, byli gorzej sytuowani.
Zamówiono odpowiednią liczbę wagonów
i transport ruszył do Taszkientu. Niestety,
na miejscu została grupa 20 Polaków, których nie było stać na opłacenie transportu.
W tej grupie znalazłem się ja z Matką,
a z nami jeszcze jedna rodzina żydowska.
Wkrótce do opustoszałych baraków przywieziono ewakuowanych z Leningradu.
Były to samotne kobiety i dzieci oraz
staruszek doktor. Moja Matka znalazła
zatrudnienie jako pomoc medyczna u tego
doktora. Utworzone ambulatorium nie
posiadało żadnego wyposażenia, tak że
moja Mama musiała pożyczyć własny
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termometr. Ja w tym czasie pracowałem
jako drwal, ładowacz drewna, byłem też
wysyłany w delegacje do pracy w cegielni,
do kołchozu, na sianokosy. Jednak wszędzie było dość daleko.
Do jednego z dużych baraków przywieziono „trudarmiejców” – Polaków
wcielonych na wiosnę 1941 roku do wojska rosyjskiego. Po krótkim przeszkoleniu
i uzbrojeniu mieli być skierowani na front,
ale władze nie darzyły ich zaufaniem i po
rozbrojeniu wysłały na Sybir do pracy w lesie. Pewnej nocy wywieziono ich w nieznanym kierunku. Na ich miejsce przywieziono
kołchoźników, którzy w zimie w kołchozach nie mieli pracy. Przyjechali z żonami,
końmi i własnym prowiantem. Zmuszani
do pracy w tajdze, celowo odrąbywali sobie
palce, aby wrócić do kołchozu.
W lutym 1942 roku pracowałem z grupą
rówieśników przy odśnieżaniu toru kolejki
wąskotorowej przy mroźnej pogodzie, około –40 °C, i bardzo poważnie odmroziłem
sobie prawą dłoń. Przez prawie miesiąc
prymitywnie leczony, byłem przygotowany do amputacji palców, na którą się nie
zgodziłem. Wróciłem do pracy ze zniekształconą prawą dłonią, na szczęście, po
roku powróciła mi zdolność manewrowania

ręką. W tym czasie sytuacja w ZSRR była
bardzo zła: zimą 1942/1943 trwała blokada
Leningradu, walki toczyły się wokół Stalingradu. W późniejszym okresie rozpoczęła
się bitwa na Łuku Kurskim – dziś nazywana największą bitwą pancerną drugiej
wojny światowej. Powoływano do wojska
coraz młodsze i starsze roczniki mężczyzn.
W pracy musiały ich zastępować kobiety,
młodzież, starcy i inwalidzi. Sytuacja
aprowizacyjna była bardzo zła. Brakowało
żywności na kartki. Kilka razy nie dowieziono mąki i nie było chleba. Łudziliśmy
się, że dostaniemy zaległy przydział, ale
powiedziano nam, że „dzień przeżyliście, to
i dobrze”. Parę razy przywieziono mąkę ze
zboża zarażonego sporyszem i wypieczony
chleb był bardzo gorzki. W tym czasie,
przy wzroście 165 centymetrów ważyłem
38 kilogramów. Niestety, 1943 był również
tragiczny dla Polaków znajdujących się
na terenie ZSRR. W kwietniu tego roku
Niemcy odkryli groby katyńskie, nastąpiło
zerwanie stosunków dyplomatycznych
z rządem londyńskim i Polacy w ZSRR
zostali zmuszeni do przyjęcia sowieckich
paszportów. Zlikwidowano polską ambasadę w Kujbyszewie i wszystkie delegatury
w ważniejszych miastach. Skonfiskowano
magazyny żywnościowe i odzieżowe z darów UNRRA, zlikwidowano także polskie
sierocińce. Aresztowano mężów zaufania,
pracowników ambasady i delegatur pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz imperialistów, a Polacy na terenie ZSRR stali się
znowu obywatelami podejrzanymi.
W grudniu 1943 roku dostałem wezwanie do stawienia się w Wojenkomacie

w celu odbycia przeszkolenia wojskowego. W styczniu 1944 roku stawiłem się
przed komisją werbunkową i zostałem
wcielony do jednostki. Przewieziono nas
na gołych platformach kolejowych do
odległego przysiółka w tajdze. Tam, w dużym baraku odmarzaliśmy po nocnej podróży. Na drugi dzień okazało się, że nasze
szkolenie będzie trwało trzy dni, a przez
cztery kolejne będziemy pracowali jako
drwale. Szkolenie polegało na mustrze bez
broni, a w ramach szkolenia saperskiego
mieliśmy budować tory kolejowe. Praca
polegała na plantowaniu nierówności
terenu. Żelaznymi łomami dziobaliśmy
zmarzniętą ziemię, zakładaliśmy ładunki
wybuchowe, a wyrwane bryły przenosiliśmy w obniżenie terenu. Na przygotowanym podłożu montowaliśmy tor kolejowy.
Zdawałem sobie sprawę, że na wiosnę taki
prowizoryczny nasyp może się roztopić
i może dojść do katastrofy. Po miesiącu
przewieziono nas na posiołek 248, czyli
do miejsca stałego pobytu mojej Matki.
Odseparowani od miejscowej ludności,
odbywaliśmy już prawdziwe szkolenie,
łącznie z ostrym strzelaniem. Nasze cztery
kompanie składały się z kołchoźników,
którym potajemnie dostarczano żywność,
ja, niestety, byłem zdany na przydziałowy
prowiant i cierpiałem głód. Po sześciu miesiącach zostałem zwolniony i wróciłem do
Matki i pracy w tajdze. W końcu sierpnia dowiedzieliśmy się, że z inicjatywy
Związku Patriotów Polskich zostaniemy
przeniesieni w południowe rejony ZSRR,
gdyż Armia Czerwona dociera już do
ziem polskich i będziemy już bliżej domu.
Z Polaków osiedlonych w sąsiednich
posiołkach i kołchozach zorganizowano
duży transport. Znowu
w towarowych wagonach, ale niestety bez
udogodnienia w postaci
prymitywnej ubikacji.
Ruszyliśmy przez Swierdłowsk, Niżnyj Tagił
i Ural w podróż w nieznane. Teraz transport
jechał wolno, mijały nas
pociągi sanitarne wiozące rannych w głąb Azji, a w drugą
stronę pędziły transporty wojskowe
na zachód. Nie znaliśmy celu naszej
podróży – podano nam tylko numer
transportu. W czasie postojów wyskakiwaliśmy z wagonów, aby się załatwić,
co było sporym utrudnieniem. Na czas
podróży otrzymaliśmy kartki na chleb do

realizowania na trasie. W czasie postojów
należało zlokalizować piekarnię i stanąć
w kolejce. Czasami nawet czekać na wypiek. A w tym czasie transport odjeżdżał
w siną dal. Taka przygoda spotkała także
i mnie. Wraz z drugą osobą z naszego
wagonu pobraliśmy worek chleba (przydział na 21 osób), a po powrocie na stację
już nie zastaliśmy naszego transportu.
Kazano nam wskoczyć do ruszającego
pociągu towarowego, który miał w ciągu
kilku godzin dotrzeć do miejsca postoju
naszego transportu. Zapadła ciemna noc,
dotarliśmy do zdewastowanej stacji i z trudem odszukaliśmy nasze wagony ze zdenerwowanymi Polakami. Okazało się, że
do sąsiednich wagonów nie dotarła grupa
pięciu osób. Nasz transport ruszył w dalszą
trasę, a zagubiona grupa dołączyła dopiero
po kilku dniach. Okazało się, że zostali
zatrzymani przez NKWD i oskarżeni
o dezercję, a ponieważ znajdowali się na
terenach pofrontowych – taka przygoda
mogła skończyć się tragicznie.
Wjechaliśmy na stepy. Na horyzoncie
pojawiły się kurhany, pamiątki po przemarszu hord Dżyngis-chana w XI wieku.
Wkrótce ujrzeliśmy ślady ciężkich walk
pancernych na Łuku Kurskim. Step był
zryty okopami, lejami po wybuchach,
gdzieniegdzie pozostały szczątki spalonych
czołgów i rozbitych stanowisk artyleryjskich. Dziś wiemy, że było to miejsce
najcięższej bitwy pancernej podczas drugiej
wojny światowej. Wkrótce dotarliśmy do
Dniepru i przebyliśmy go po prowizorycznym, drewnianym moście, obwarowanym
stanowiskami dział przeciwlotniczych. Po
paru dniach transport dotarł do pól, żółcących się łanami dojrzałych słoneczników.
Wreszcie stanęliśmy na zdewastowanej
stacji w Odessie. Po pięciotygodniowej,
makabrycznej podróży okazało się, że władze administracyjne i NKWD nie wiedzą,
co z naszym transportem zrobić. W oczekiwaniu na decyzję zwiedzaliśmy kompletnie
zrujnowane miasto, a w czasie jednej

Wtedy dopiero zaczęliśmy odżywać
w ciepłym klimacie i lepszej sytuacji aprowizacyjnej. Niestety, nie mieliśmy żadnych informacji o naszej przyszłości. Dopiero w listopadzie 1945 roku oznajmiono
nam, że Związek Patriotów Polskich przygotowuje repatriację do Polski. W końcu
grudnia zostaliśmy obfotografowani,
przygotowano nam karty repatriacyjne
i w lutym 1946 roku zorganizowano transport, znowu w wagonach towarowych,
oczywiście bez wygód. Wyruszyliśmy na
zachód i po dwóch tygodniach przekroczy-
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z wędrówek grupa
sześciu mężczyzn
wraz ze mną wpadła
w zasadzkę NKWD
– wyłapującego dezerterów. Po wyjaśnieniu
sytuacji zaprzestaliśmy niebezpiecznych
spacerów, a po dziesięciu dniach skierowano nasz transport do sowchozu,
położonego w odległości 70 kilometrów
od Odessy. Nocą wagony
zatrzymały się na stacji
Kuczurgan, skąd w ciągu
dnia dojechaliśmy wozami
zaprzęgniętymi w woły do
sowchozu w opustoszałej
wsi Stepanowka. Okazało
się, że była to wieś poniemiecka, tak zwanych
Niemców powołżańskich,
których osiedlono tu w czasach carskich. Duża wieś
z solidnymi zabudowaniami liczyła sto domów.
Obecnie zamieszkanych
było sześć, inne stały puste
i były częściowo zdewastowane. Przedstawiciel sowchozu poprzydzielał nam
kwatery. My trafiliśmy do samotnej Ukrainki i w pięć osób zajęliśmy izbę z dwoma
oknami, podłogą z glinianą polepą, bez
pieca. Koniecznością było zgłoszenie się
do pracy. Mama zatrudniła się w wiejskim
szpitaliku jako „chinonosiec”, gdyż była
to miejscowość malaryczna. Ja dostałem
pracę jako woźnica w szpitalu. Miałem
dowozić prowiant, opał, kopać groby,
a także pomagać w obsłudze. Z własnej już
inicjatywy goliłem i strzygłem pacjentów.
Inne osoby z naszego transportu pracowały
w sowchozie przy pracach rolnych. Oczywiście, tutaj klimat był śródziemnomorski,
wilgotny, z dużą ilością wiatrów, ale było
ciepło. Trochę śniegu popadało dopiero
w styczniu, ale temperatura nie spadała
poniżej –10 °C. Kłopot był natomiast
z opałem. Przyzwyczajeni do korzystania
z nieograniczonej ilości drewna – tutaj
musieliśmy palić słomą, trzciną zbieraną
na bagnie, przynoszonymi ze stepu chwastami. Tubylcy przygotowywali na zimę
kiziaki, czyli placki wysuszonego nawozu
zmieszanego z sieczką. My nie mieliśmy
bydła i nie mogliśmy przygotować takiego
opału.

liśmy granicę w Medyce. Na pożegnanie
NKWD poddało nas rewizji, szukając...
złota!? Wiedzieliśmy, że nasz transport
pojedzie na ziemie odzyskane i w czasie
postoju w Krakowie potajemnie opuściliśmy wagon. Oczywiście, nasze przedwojenne mieszkanie przy ul. Syrokomli 11
nie istniało i musieliśmy zamieszkać na
dalekim przedmieściu. Zgłosiłem się do
mojego Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego i w 1948 roku zdałem maturę. Po ukończeniu studiów, w 1951 roku,
podjąłem pracę w Bibliotece Jagiellońskiej,
skąd po 40 latach odszedłem na emeryturę.
Od 1991 roku należę do reaktywowanego
Związku Sybiraków i aktywnie uczestniczę
w jego działalności. Opublikowałem też
swoje wspomnienia z pobytu na Syberii
i Ukrainie.

Jerzy Koziński

emerytowany starszy kustosz dyplomowany
Biblioteki Jagiellońskiej
1
2
3

4

D.O.K.V – Dowództwo Okręgu Korpusu Kraków.
Sowiecki paszport był dowodem osobistym.
UNRRA – Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Pomocy i Odbudowy.
Komska Autonomiczna Socjalistyczna Republika
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PIONIER
ŚWIATOWEJ NEUROANATOMII

Prof. Adam Bochenek z uczniami

Ze zbiorów KHM UJ CM

tym roku mija 100. rocznica
śmierci jednego z największych
polskich anatomów, wybitnego uczonego i cenionego dydaktyka, prof. Adama
Bochenka, który odszedł przedwcześnie
w wieku zaledwie 38 lat. Dla upamiętnienia dokonań profesora w krakowskim
Theatrum Anatomicum, siedzibie Katedry
Anatomii UJ CM, przy ul. Kopernika 12,
w sąsiadującej z muzeum anatomicznym
sali seminaryjnej, 30 września 2013 odsłonięto poświęconą
mu tablicę. Przecięcia wstęgi dokonali rektor UJ prof.
Wojciech Nowak
oraz prorektor ds.
Collegium Medicum prof. Piotr Laidler. Uroczystości
towarzyszyła niecodzienna wystawa, zatytułowana In
memoriam illustrissimi et clarissimi
professoris anato-

64

alma mater nr 160

miae Adami Bochenek. Honorowy patronat
nad przedsięwzięciem objął rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. Pomysłodawcą i głównym organizatorem
wystawy była Katedra
Anatomii UJ CM pod
kierownictwem prof.
Jerzego Walochy przy
współudziale Katedry
Historii Medycyny UJ
CM, kierowanej przez
prof. Andrzeja Śródkę.
Adam Bochenek
urodził się 10 sierpnia 1875. Był rodem
z Krakowa, tu kończył gimnazjum, tu
też, w murach Jagiellońskiej Wszechnicy,
studiował medycynę.
Dane mu było słuchać
wykładów i uczyć się
u niezwykłych ludzi,
których nazwiska były
Rysunek kości
czaszki wykonany
dobrze znane ówczesprzez Adama
nej nauce: anatomii
Ze zbiorów KHM UJ CM

W

Bochenka
dla potrzeb
wydania I tomu
jego Anatomii

pod kierunkiem Ludwika Karola Teichmanna i Kazimierza Kostaneckiego, anatomii patologicznej u Tadeusza Browicza,
fizjologię poznawał dzięki Napoleonowi
Nikodemowi Cybulskiemu. Rówieśnik,
Emil Godlewski młodszy, wprowadzał
go w nowy, jeszcze słabo poznany, świat
embriologii. Adam Bochenek uzupełniał swoją wiedzę z zakresu antropologii w słynnym Instytucie Schwalbego
w Strasburgu, neuroanatomię zaś zgłębiał
u Arthura Van Gehuchtena w Louvain.
Można powiedzieć, że dane było Adamowi Bochenkowi poznać gruntownie
tajniki przyrodoznawstwa na najwyższym światowym poziomie. Daru tego
nie zmarnował i sam niebawem zyskał
międzynarodowe uznanie. Jeszcze będąc
studentem, zwrócił na siebie uwagę Kazimierza Kostaneckiego, który wystarał się
dlań o asystenturę i stworzył warunki dla
samodzielnego rozwoju młodego badacza. Habilitacja, na podstawie dysertacji
O budowie komórki nerwowej ślimaka
Helix pomatia, już w roku 1901, profesura

których ogólny plan z takim pietyzmem
nakreślił, przerwała śmierć. Dokończyli ją
inni – wśród nich Edward Loth, Stanisław
Ciechanowski, a nade wszystko Michał
Reicher, wieloletni opiekun i redaktor całości. On też zadbał o to, by imię i nazwisko
twórcy nie zatarło się w ludzkiej pamięci.
Na wystawie, którą w siedzibie Katedry
Anatomii UJ CM można było oglądać do
15 października br., nie mogło więc zabraknąć rękopisu dzieła wraz z oryginalnymi
rysunkami anatomicznymi wykonanymi
przez Adama Bochenka ani egzemplarza
pierwszego tomu, który ukazał się drukiem
w 1909 roku, tak bardzo wówczas ciesząc Tablica poświęcona Adamowi Bochenkowi,
jego autora. Mosięż- znajdująca się w sali seminaryjnej Theatrum
ny kałamarz z podo- Anatomicum, siedzibie Katedry Anatomii UJ
bizną Dantego, dar cą, nauczając w niej przyszłych artystów
współpracowników podstaw anatomii. Nie mogła zatem dziwić
i uczniów, jest dzisiaj obecność rysunków anatomicznych wykobezcenną pamiątką nanych ręką Jacka Malczewskiego, które
tego wydarzenia, świa- na wystawie stanowiły cenną i ciekawą
dectwem, że już wów- ozdobę prezentowanych przedmiotów.
czas rozumiano i prze- Całość została zilustrowana prezentacją
czuwano unikatowość multimedialną o życiu i pracy naukowej
tej właśnie książki. prof. Adama Bochenka, a dopełniona wykoUwagę zwiedzających nanym współcześnie przez lekarza i artystę
przyciągały pożółkłe Tomasza Wiatra portretem profesora.
arkusze świadectw
Scenariusz wystawy i jej przygotowaszkolnych, potwier- nie, jak również redakcja towarzyszącego
dzony podpisem Lu- jej katalogu spoczęły w rękach dr med.
dwika Karola Teich- Agaty Musiał, starszego wykładowcy
manna fakt zdania Katedry Anatomii UJ CM. Pomoc meryprzez studenta Adama toryczną i techniczną zapewnili pracowBochenka egzaminu nicy Katedry Historii Medycyny UJ CM –
z anatomii z wynikiem bardzo dobrym, lek. med. Dorota Maria Schmidt-Pospuła
zaliczenia z przedmiotów kolejnych lat oraz piszący niniejsze słowa.
medycyny, spłowiała książeczka indeksu,
parę zdjęć z czasów dzieciństwa i późniejRyszard W. Gryglewski
adiunkt w Katedrze Historii Medycyny UJ CM
szych, gdy widzimy go siedzącego wśród
niewiele młodszych
jego współpracowników. Wśród nich można
było dostrzec Wiktora
Grzywo-Dąbrowskiego,
w przyszłości jednego
z wybitniejszych polskich medyków sądowych. Z kolei na dwóch
pismach z nadrukiem
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie bez
trudu dało się dostrzec
autograf podpisu Juliana
Fałata, ówczesnego tejże akademii dyrektora, Dostojnych gości, wśród których nie zabrakło rektora UJ prof. Wojciecha
a której to szkoły Bo- Nowaka, oprowadzał po wystawie dr hab. Ryszard W. Gryglewski
chenek był wykładow- (drugi od lewej)

Indeks Adama Bochenka

w czołowych europejskich czasopismach,
były często cytowane, stając się dla wielu
uczonych punktem wyjścia dla ich własnych hipotez i poszukiwań. Nie dziwi
zatem, że kiedy nestor polskiej histologii
Henryk Hoyer senior tworzył pierwszy
podręcznik tego przedmiotu – Podręcznik
histologii ciała ludzkiego (1901), wśród
zaproszonych do współpracy uczonych
znalazł się Adam Bochenek.
W pamięci kolejnych pokoleń lekarzy
pozostał jednak przede wszystkim jako
autor nowoczesnego podręcznika – Anatomja człowieka, powszechnie i do dzisiaj
nazywanego po prostu „Bochenkiem”.
Przychodziło i nadal jeszcze przychodzi
mierzyć się z nim młodym medykom. Jeśli
wierzyć tradycji i współczesnym relacjom,
już pierwsza lektura pozostawia po sobie
niezatarte wspomnienia u adeptów trudnej
sztuki Eskulapa. A przecież spod pióra
krakowskiego uczonego wyszedł zaledwie pierwszy tom. Pracę nad pozostałymi,

Jerzy Sawicz
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nadzwyczajna w pięć lat później. Miał
wówczas 31 lat!
Adam Bochenek prowadził rozległe
i wielokierunkowe badania anatomiczne
układu nerwowego, ze szczególnym
uwzględnieniem histologicznego opisu
zakończeń nerwowych. Pracując na materiale porównawczym, przede wszystkim
kręgowców, dał przekonywujący obraz
rozwoju i kształtowania się tychże zakończeń, odnosząc go do struktur spotykanych
u naczelnych i człowieka. Jego osiągnięcia
stawiały go w rzędzie pionierów światowej
neuroanatomii, a prace, które publikował
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LECZYŁ CIAŁO I DUSZĘ
ył nadzwyczajny w bardzo zwyczajny,
ludzki sposób. Obdarzony wieloma
talentami wspaniały lekarz. Humanista, człowiek sztuki, który, jak mówili jego pacjenci,
leczył nie tylko ciało, ale także duszę. Pasjonat tego, co robił. Awicenna XX i XXI wieku
– tak o prof. Andrzeju Szczekliku mówił
rektor UJ prof. Wojciech Nowak 23 września
2013 podczas uroczystości zorganizowanej

wdzięczności i pamięci? Ksiądz kardynał
Franciszek Macharski w rozmowie ze mną
powiedział, że przecież jest to także dług.
Dług, który musimy spłacać, próbując
sprostać niełatwym wyzwaniom przyszłości
– akcentował kierownik II Katedry Chorób
Wewnętrznych UJ CM prof. Jacek Musiał.
Uroczystość zgromadziła bardzo wiele
osób. Wśród nich, oprócz rodziny, przyja-

Łukasz Wspaniały

B

Wzruszający koncert poświęcony pamięci prof. Andrzeja Szczeklika

Profesor Andrzej Szczeklik, o którym
wielokrotnie pisaliśmy na łamach
„Alma Mater”, zmarł 3 lutego 2012
w swojej ukochanej klinice przy
ul. Skawińskiej 8 w Krakowie. Miał
niespełna 74 lata.
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ciół, współpracowników i uczniów prof.
Andrzeja Szczeklika, było także wielu jego
pacjentów, między innymi wywodzących
się ze świata kultury – poetów, pisarzy,
aktorów, muzyków, którzy dla uświetnienia
uroczystości przygotowali wzruszający
Łukasz Wspaniały

przed szpitalem przy ul. Skawińskiej 8. Tego
właśnie dnia II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała imię zmarłego w lutym ubiegłego roku
Profesora – jej twórcy i kierownika. – O tej
klinice Profesor mówił, że to jego ziemia
obiecana. Niech więc teraz czuwa nad nią,
tak jak czuwał za życia – zaznaczył rektor.
– Czy to jest pomnik? Nam się wydaje,
że to jest również przykład i wyzwanie dla
młodych, ambitnych, utalentowanych ludzi,
którym to miejsce pokazuje, jak można
iść trudną, ale piękną drogą do sukcesu
w medycynie. Czy to jest tylko wyraz naszej

koncert. Przez moment pojawił się na nim
także sam Profesor, który przemówił do
zgromadzonych z... ekranu, przypominając
o tym, jak w swoim zawodowym życiu
próbował połączyć medycynę ze sztuką.
Chwilę później słowa Profesora potwierdzili
swoim występem Anna Szałapak, Kinga
Rataj, Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki
i Zbigniew Preisner. Na białym fortepianie,
który Profesor sprowadził do Katedry i z którego również sam korzystał, zagrał Konrad
Mastyło. Dzięki Jerzemu Treli uczestnicy
uroczystości wysłuchali także fragmentów
książek Profesora, a dzięki Bronisławowi
Majowi usłyszeli wiersz Apoteoza Profesora
Szczeklika.
– Zadaniem każdego człowieka jest
być twórcą własnego życia. Człowiek ma
uczynić z niego arcydzieło sztuki – te słowa,
pochodzące z Księgi Rodzaju, a przez Jana
Pawła II skierowane do artystów, zostały
wyryte na tablicy pamiątkowej poświęconej
Profesorowi i przypominającej jego dokonania. Odsłonięcie tablicy, autorstwa prof.
Jerzego Nowakowskiego, wmurowanej na
pierwszym piętrze budynku, było ważnym
punktem uroczystości.
– Profesor Szczeklik łączył w sobie
wszystkie zalety, jakie powinien mieć wspaniały człowiek i znakomity lekarz. Olbrzymia
wiedza i znajomość spraw medycznych
związanych z leczeniem to połowa, druga
połowa to rozumienie człowieka chorego.
Był wybitnym humanistą, rozumiał, co
czują ludzie. Wiedział, że nie da się leczyć
człowieka, mając tylko wiedzę medyczną. Bo
trzeba jeszcze rozumieć, co chory przeżywa,
jakie ma problemy – podkreślał uczestniczący w wydarzeniach konsultant krajowy
w dziedzinie chorób wewnętrznych prof.
Jacek Imiela.

Rita Pagacz-Moczarska

Informacja Komitetu
ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
W

dzięczną musi być nasza pamięć, jeżeli spojrzeć na dokonania naszych zmarłych Koleżanek
i Kolegów – profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takim dowodem naszej żywej
wdzięczności jest, między innymi, przywoływanie pamięci o zmarłych profesorach Almae Matris
Cracoviensis, podejmowane przez Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. W tym roku
po raz kolejny. W dniu 31 października br. staraniem Komitetu ukazał się dodatek do „Dziennika
Polskiego”, zatytułowany Szlakiem pamięci. Groby profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na
cmentarzu Rakowickim*. Jest to już czwarta część, która – podobnie jak trzy poprzednie – wejdzie
w przyszłym, jubileuszowym, roku w skład księgi pamiątkowej Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803–2013. Ponieważ planowana publikacja
ma objąć wszystkich profesorów UJ pochowanych na tym cmentarzu, prosimy o kierowanie
wszelkich w tym zakresie informacji, uwag oraz pytań na adres:
Dział Promocji i Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77
komitet-pamieci@uj.edu.pl

prof. Jan Wiktor Tkaczyński

Nagrobek geologa prof. Ludwika Zeisznera, przed...

Natalia Dziadosz

Łukasz Wspaniały

przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

*Dodatek ten jest również dostępny
bezpłatnie w Dziale Promocji
i Informacji UJ
przy ul. Piłsudskiego 8/1

i po renowacji. Odnowiony został w 2013 roku dzięki staraniom Komitetu oraz instytucji sponsorujących
Chevron, CIOC, ION
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Wspomnienie
o profESOR Joannie Szymurze-Oleksiak
(23 czerwca 1947 – 15 maja 2013)

P

rofesor Joanna Szymura-Oleksiak
urodziła się 23 czerwca 1947 w Rudzie Śląskiej. W latach 1965–70 studiowała na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej im. Mikołaja
Kopernika w Krakowie, gdzie w roku
1970 uzyskała z wyróżnieniem dyplom
magistra farmacji. Stopień doktora nauk
farmaceutycznych, na podstawie pracy
Ocena farmakokinetyczna SPC-703 – nowego związku o działaniu przeciwcukrzycowym, uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym AM w Krakowie w 1977 roku,
a stopień doktora habilitowanego – na
podstawie rozprawy Badanie dyspozycji
imipraminy u szczurów na podstawie farmakokinetyki fizjologicznej na tej samej
uczelni w 1992 roku. Profesorem nadzwyczajnym została mianowana w 2001,
a profesorem zwyczajnym w 2008 roku.
W 1970 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału
Farmaceutycznego AM w Krakowie, pod
kierunkiem prof. Adama Danka, pioniera
badań farmakokinetycznych w Polsce. Po
śmierci prof. Danka w 1988 roku została
powołana na stanowisko kierownika tego
zakładu (obecna jego nazwa to Zakład
Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej
Wydziału Farmaceutycznego Collegium
Medicum UJ), którą to funkcję pełniła
do ostatniej chwili swojego życia. W latach 1993–1999 była prodziekanem ds.
studenckich Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, a latach
2002–2008 dziekanem tego wydziału.
Profesor Szymura-Oleksiak była
specjalistą w dziedzinie farmakokinetyki i farmacji klinicznej. Jej dorobek
naukowy obejmuje 75 prac naukowych
opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 201 doniesień
zjazdowych oraz jeden patent. Dotyczyły one głównie farmakokinetyki
eksperymentalnej i klinicznej leków
psychotropowych, leków krążeniowych
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i antybiotyków, a także zagadnień związanych z enancjoselektywnym przebiegiem
procesów farmakokinetycznych oraz
wiązaniem leku z białkami krwi. W badaniach tych Profesor współpracowała,
między innymi, z Kliniką Neurologii UJ
CM, Instytutem Matki i Dziecka oraz
Katedrą Anestezjologii i Intensywnej
Terapii UJ CM. Ponadto, z I Kliniką Chorób Wewnętrznych UJ CM, Oddziałem
Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala
im. Rydygiera oraz z Kliniką Neonatologii
UJ CM. Przez kilka lat prowadziła także
badania nad zastosowaniem biomateriałów
na bazie hydroksyapatytów jako potencjalnych nośników leków. Ponadto była
autorem lub współautorem 19 publikacji –
wydawnictw książkowych, skryptów
i monografii; w tym szczególnie ważne
są dwa wydania Farmakologii klinicznej
pod redakcją Alfonsa Chodery i Zbigniewa Hermana, Terapii monitorowanej pod
redakcją Haliny Adamskiej-Dyniewskiej,

oraz Farmacji fizycznej – podręcznika dla
studentów farmacji i analityki medycznej
pod redakcją Tadeusza W. Hermanna.
Była członkiem kolegium redakcyjnego czasopism „Problemy terapii monitorowanej” i „Postępy Farmakoterapii”.
Od 1993 roku była członkiem Komitetu
Nauk o Leku PAN (obecnie Komitetu
Terapii i Nauk o Leku PAN), członkiem
Komisji Farmakologii Klinicznej PAN
oraz Komisji Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej PAN. Była też
członkiem wielu polskich i zagranicznych
towarzystw naukowych, między innymi
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Towarzystwa Terapii Monitorowanej, gdzie była również członkiem Zarządu
Głównego, oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakologii Klinicznej i Terapii, gdzie
także była członkiem Zarządu Głównego
i Sądu Koleżeńskiego. Była członkiem
European Association of Faculties of Pharmacy i European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics. W 2007
roku została powołana na okres czterech
lat w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Była promotorem dziewięciu obronionych oraz czterech niedokończonych
prac doktorskich z zakresu farmakokinetyki klinicznej i eksperymentalnej
wybranych leków. Przygotowała siedem
recenzji o nadanie tytułu profesora, dwie
recenzje w postępowaniu o stanowisko
profesora, 10 recenzji w przewodach
habilitacyjnych, 22 recenzje prac doktorskich oraz dwie recenzje prac doktorskich
dla KTiNL PAN.
Przebywała na stypendiach na Uniwersytecie w Greifswaldzie, Halle oraz
Wiesbaden (Niemcy), w Zakładzie Farmakokinetyki Wydziału Farmacji Uniwersytetu Nowy Jork w Buffalo (USA)
oraz odbywała staże na Wydziale Farmaceutycznym Szpitala Uniwersyteckiego
im. dr Peset w Walencji (Hiszpania) i na

Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu torowanej stężeniem leku we krwi dla nie tylko działalność naukową, ale także
w Montpellier (Francja). Uczestniczyła lekarzy i farmaceutów ubiegających się były wielką pasją Jej życia. Jest uważana
w kilku warsztatach naukowo-szkolenio- o II stopień specjalizacji, odpowiednio za jeden z największych autorytetów w tej
wych poświęconych zagadnieniom opty- z farmakologii klinicznej i farmacji kli- dziedzinie w Polsce.
malizacji leczenia w psychiatrii w Tours nicznej (w latach 1990–2012 przeszkoliła
W pamięci niezliczonej rzeszy ab(Francja) oraz optymalizacji antybioty- w tym zakresie 45 osób).
solwentów Wydziału Farmaceutycznego
koterapii w oparciu o parametry PK/PD
W 2008 roku została powołana do w Krakowie prof. Joanna Szymura-Olekw San Diego (USA), Birmingham (Anglia) pełnienia funkcji przewodniczącej Pań- siak pozostanie na zawsze jako wspaniały
oraz Buenos Aires (Argentyna).
stwowej Komisji Egzaminacyjnej do spe- dydaktyk kształcący pokolenia farmaceuWspółpracowała z wybitnymi naukow- cjalizacji z zakresu farmacji klinicznej. tów. Była świetnym wykładowcą, miała
cami, między innymi prof. Williamem J. Z licznych pełnionych przez prof. Szy- bardzo dobry kontakt ze studentami,
Jusko (USA), prof. Françoise Bressolle murę-Oleksiak funkcji organizacyjnych rzetelnie przygotowywała się do każdego
(Francja) w zakresie farmakokinetyki oraz na Uczelni wymienić można członkostwo wykładu, a studenci chętnie brali udział
z prof. Aboul-Enein HY ze Szpitala i Cen- Senatu Akademii Medycznej w Krakowie w Jej zajęciach. Była osobą o silnej osotrum Badawczego w Riyadzie (Arabia Sau- (lata 1990–1993) oraz Senackiej Komisji bowości. Wytyczała sobie ambitne cele,
dyjska) w zakresie enancjoselektywnych ds. Badań Naukowych i Współpracy do których zmierzała z uporem. Bardzo
metod oznaczania leków z zastosowaniem Międzynarodowej UJ CM (1993–1996) wymagająca w stosunku do pracowników,
HPLC.
i Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej ale przede wszystkim w stosunku do
Poza działalnością naukowo-badaw- UJ (1993–1999). W latach 2002–2012 siebie. Była przy tym życzliwa, potrafiła
czą od 1970 roku była zaangażowana była członkiem Senatu Uniwersytetu łagodzić konflikty, chętnie śpieszyła z pow prowadzenie zajęć dydaktycznych na Jagiellońskiego, a w latach 2002–2008 mocą. Miała szerokie zainteresowania
Wydziale Farmaceutycznym i Oddziale członkiem Senackiej Komisji ds. Majątku pozazawodowe – lubiła słuchać muzyki
Analityki Medycznej w Krakowie. Uczest- i Finansów, przewodniczącą wydzia- poważnej, uwielbiała jazdę na rowerze,
niczyła w opracowywaniu minimum łowych komisji: rekrutacyjnej oraz do biegi na nartach, uprawiała jogging i taiprogramowego na kierunku farmacja. spraw oceny nauczycieli akademickich. -chi.
W ramach szkolenia przeddyplomowego Ponadto pełniła funkcję przewodnicząOdeszła po ciężkiej chorobie 15 maja
prowadziła zajęcia z chemii fizycznej cej Rady Programowej Jagiellońskiego 2013 roku. Polska farmacja straciła nie
(farmacji fizycznej) dla studentów far- Centrum Rozwoju Leków.
tylko wybitnego naukowca, promującego
macji i analityki medycznej oraz zajęcia
Rozwojowi i propagowaniu farmako- nowoczesne metody badawcze w naukach
z farmakokinetyki dla studentów farmacji. kinetyki w Polsce poświęciła bardzo dużo farmaceutycznych, ale także doskonałego
Była opiekunem i recenzentem ponad 100 energii, wierząc, że dyscyplina ta jest wykładowcę.
prac magisterskich. W ramach szkolenia niezbędna w nowoczesnej farmakoterapii.
Na zawsze pozostanie w naszej papodyplomowego prowadziła liczne wykła- Swoją wiedzą chętnie dzieliła się z inny- mięci.
dy na kursach podyplomowych dla lekarzy mi. Zawsze znajdowała czas dla pracoww CMKP w Warszawie (lata 1990–95), ników i osób z innych ośrodków, którzy
Elżbieta Wyska
uczestniczyła także jako wykładowca prosili o konsultacje czy rady. Badania oraz współpracownicy z Zakładu Farmakokinetyki
i Farmacji Fizycznej UJ CM
w konferencjach naukowo-szkoleniowych nad farmakokinetyką leków stanowiły
dla lekarzy i farmaceutów
z zakresu terapii monitorowanej stężeniem leku i optymalizacji antybiotykoterapii,
organizowanych w kilkunastu miastach w Polsce. Brała
czynny udział w pracach
wydziałowej komisji programowej ds. kształcenia
podyplomowego dla farmaceutów ubiegających się
o I i II stopień specjalizacji
z farmacji aptecznej. Była
kierownikiem naukowym
kursów szkoleniowych, organizowanych w ramach
cyklu „Postępy nauk farmaceutycznych”.
Ponadto opiekowała się
indywidualnymi stażami
z zakresu farmakokinetyki
Prof. Joanna Szymura-Oleksiak i pracownicy Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM
klinicznej i terapii moni-
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WSPOMNIENIE O JULII TERESIE FRASIŃSKIEJ
(25 stycznia 1927 – 17 listopada 2010)

J

ej wysoką, szczupłą postać i niską
barwę głosu zapamiętałam z czasów
studenckich. Pani Julia Frasińska, a dla
osób zaprzyjaźnionych po prostu – Jula,
Julcia. Spotkałam ją po latach w parafii
św. Szczepana we Wspólnocie Drogi
Neokatechumenalnej. Gdy minęło zaskoczenie, podeszłam i przypomniałam się.
Od tej chwili zawsze pamiętała moje imię,
a nade wszystko, że obie jesteśmy z UJ.
Urodziła się 25 stycznia 1927 w Łęgu,
podkrakowskiej wsi. Rodzicami jej byli
Józef i Maria z domu Broda. Oboje pochodzili z Łęgu. Prowadzili duże gospodarstwo,
ojciec był fiakrem. Mieli sześcioro dzieci:
Marię, Józefa, Stanisławę, Aleksandra, Julię
i Eugeniusza. Wszystkie dzieci pomagały
rodzicom w pracach domowych. W roku
szkolnym 1946/1947 Julia złożyła egzamin
dojrzałości w Prywatnym Koedukacyjnym
Gimnazjum i Liceum Handlowym Towarzystwa Szkoły Kupieckiej, które mieściło
się w Krakowie przy ul. Basztowej 9.
W październiku 1947 roku rozpoczęła pracę
na UJ. Po okresie próbnym, który trwał od
11 października 1947 do 11 stycznia 1948,
podjęła pracę w Kwesturze UJ w charakterze kontraktowego urzędnika. 1 stycznia
1949 przejęła obowiązki rachmistrza,
a w dwa lata później – obowiązki skarbnika.
Kiedy w lipcu 1950 roku chciała
odejść, do władz Uczelni wpłynął wniosek
kwestora o zatrzymanie jej w pracy. W dokumencie czytamy: W dzisiejszych warunkach pozbywanie się dobrej pracownicy
byłoby błędem nie do darowania i odbiłoby
się ujemnie na całokształcie już i tak kulejącej pracy w Kwesturze z powodu braku
wykwalifikowanych sił. Ob. Frasińska
pracuje w Kwesturze przeszło 3 lata,
zdołała się wyszkolić i dała się poznać
jako sumienna, gorliwa i obowiązkowa
pracownica (sic!). Ta opinia przetrwała
z nią przez wszystkie lata pracy, a także po
jej odejściu, w ocenie współpracowników,
rodziny i znajomych.
1 września 1983, w wieku 56 lat, przeszła na wcześniejszą emeryturę. Dlaczego
– do końca nie wiadomo. Wspominała, że
bała się komputeryzacji, która przynosiła
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Pracownicy Kasy w dniu imienin Julii Frasińskiej, 16 lutego 1977. Od prawej: kwestor Adam Bunsch,
Julia Frasińska, Krystyna Sieprawska, Anna Grzybowska, Wanda Tokarska, Renata Chitry

duże zmiany. Przed formalnym odejściem
z Uczelni wypełniła ankietę słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na pytanie,
czego oczekuje od UTW, wpisała, że pragnie uzupełnić swoje wiadomości z różnych dziedzin, a szczególnie z psychologii, literatury i medycyny. W podaniu,
a także w stosownym piśmie do rektora
podkreśliła, że przechodząc na emeryturę
po 36 latach pracy w kasie UJ, pragnie
nadal mieć kontakt z Uczelnią i uzupełnić
swoje wiadomości, gdyż wreszcie będzie
dysponować czasem. Pierwszy rok studiów Julii to pierwszy rok działalności
UTW – nowej formy kształcenia dla osób
„trzeciego wieku”. Na listach obecności
z wykładów z lat 1983/1984, 1984/1985
i 1985 podpis Julii figuruje pod numerem
48. W styczniu 1985 roku na uroczystym
posiedzeniu Senatu UJ w 40. rocznicę
pierwszego po wojnie zebrania profesorów
i wykładowców oraz dla upamiętnienia
rozpoczęcia jawnej działalności Uczelni
Julia otrzymała z rąk rektora prof. Józefa
Gierowskiego Krzyż Kawalerski.
Była mocno związana z rodziną.
Gospodarstwo było duże, ale w tamtych
czasach nie przelewało się. Rodzice byli

pracowici, matka także pomocna innym.
Oboje byli bardzo religijni i tak też wychowywali swoje dzieci. Przeżyli razem 62
lata. Na ich ziemi, a także ziemi ich sąsiadów stoi obecnie Elektrociepłownia Kraków-Łęg. Julia mieszkała z rodzicami do
czasu podjęcia pracy na UJ. Przez następne
lata, do czasu otrzymania mieszkania
z puli UJ przy ul. Wrocławskiej, mieszkała
w Krakowie przy ul. Mikołajskiej, u brata
Aleksandra i jego rodziny. Pomagała bratowej w prowadzeniu domu, a szczególnie
w wychowaniu trójki dzieci. Znajdowała
czas, aby przynajmniej raz w tygodniu
być „obowiązkowo” u rodziców i pomóc
im w domu i w gospodarstwie. Była
dumna z tego, że pracowała na UJ. Lubiła
swoją pracę i żyła nią. Opowiadała różne historyjki, na przykład, jak siedziała
w „biurze” do późna, a czasem i nocami,
bo kasa musiała zgadzać się co do grosza.
Potrafiła kierować zespołem ludzi. Dbała
o pracowników, ale wymagała bezwzględnej uczciwości. W stanie wojennym
i w kolejnych latach brała udział, a także
sama organizowała zbiórki żywności,
ubrań i rzeczy dla osób potrzebujących.
Z wielu znajomości uniwersyteckich na

szczególne wyróżnienie zasługuje wieloletnia przyjaźń, która przetrwała lata
wspólnej pracy, z panią Marią, matką
sześciorga dzieci. Julia nie tylko sama ją
wspierała w trosce o utrzymanie tak licznej rodziny, ale znalazła pomoc w akcji
prowadzonej przez zakonnice w stanie
wojennym. Zawsze były sobie bardzo
bliskie. To samo można powiedzieć
o przyjaźni z panią Basią, którą poznała w Drodze. Ostatnie lata, w których
zmagała się z chorobą Pakinsona,
spędziła w domu pani Haliny, córki brata
Eugeniusza. Pogodzona z losem, znosiła
chorobę z wielką pokorą. Z czasem miała
poważne problemy z poruszaniem się, aż
do całkowitej niesprawności ruchowej.
Do końca zachowała bystry umysł.
Jak została zapamiętana? Miała dar
zjednywania sobie ludzi. Była osobą
o wielkim sercu, nikogo nie zostawiła
bez pomocy, zawsze można było na nią

liczyć. Pomagała, ale też nie rozczulała
się. – Marysiu, dasz radę – mówiła.
Miała mocny charakter, wiedziała, czego chce, i przy tym trwała. Z własnego
wyboru nie założyła rodziny, ale uczestniczyła w życiu innych rodzin. Umiała
przygotować program na rodzinne
uroczystości. Sama układała wiersze,
teksty piosenek. Były też zgadywanki,
konkursy z nagrodami. Zachowały się
zdjęcia Julii w przebraniu anioła i cyganki wróżącej z kart. Motywem jej
działania była wspólna zabawa, a także
to, by spotkania, a szczególnie wesela,
były bezalkoholowe. Na swoje imieniny
zapraszała rodzinę, a na drugi dzień pracowników UJ. Była radosna, dowcipna,
lubiła bawić towarzystwo. Gdy brała
udział w okolicznościowych spotkaniach emerytowanych pracowników UJ,
zawsze miała coś ciekawego do powiedzenia. Umiała wykorzystać czas, nie

mówiła pustych frazesów. Dużo się modliła. Szczególne nabożeństwo miała do
Pana Jezusa w Mogile – w swojej parafii,
tam też została pochowana. Należała
do zakonu dominikanek, gdzie poznała
modlitwę brewiarzową. Myślała o klasztorze. Ze względu na swój temperament
(nie potrafiła usiedzieć w miejscu) zrozumiała, że dużo dobrego może zrobić
poza klasztorem. Ostatecznie wybrała
Drogę Neokatechumenalną i żyła jej życiem. W ostatniej fazie choroby bardzo
cierpiała i wspólna modlitwa przynosiła
jej ulgę. W przeddzień śmierci bardzo się
męczyła i widać było, że gaśnie. Odeszła
rankiem 17 listopada 2010 roku...

Halina Starostka-Chrzanowska

emerytowany pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego, autorka artykułów naukowych
dotyczących historii Krakowa i Podgórza w XIX
i XX wieku oraz książki o Antonim Matecznym

PAMIĘCI TomaszA Kocowskiego
czerwca 2013 minęła 25. rocznica
przedwczesnej śmierci dr. hab.
Tomasza Kocowskiego (1933–1988),
wybitnego polskiego psychologa, który wywarł ogromny wpływ na swoich
uczniów, współpracowników i przyjaciół. W latach 1985–1988 Tomasz Kocowski pracował w Instytucie Psychologii UJ, dlatego też to właśnie w dawnej
siedzibie Instytutu przy ul. Gołębiej 13
zorganizowano sesję naukową, której tytuł – Poszukiwanie różnorodności – różnorodność poszukiwań – wyrażał credo
aktywności naukowej i życiowej uczonego. Patronat nad przedsięwzięciem, które
odbyło się 24 maja 2013, objął dziekan
Wydziału Filozoficznego prof. Jarosław
Górniak. W uroczystości uczestniczyli
wybitni polscy uczeni z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama
Mickiewicza i Politechniki Wrocławskiej, gdzie Tomasz Kocowski pracował
i gdzie pozostawił po sobie trwały ślad,
a także jego dawni współpracownicy
i koledzy z rozmaitych uczelni polskich.
Nie zabrakło także licznej rodziny uczonego, w tym jego żony, prof. Aleksandry
Tokarz, i dzieci.

Sesję otworzył
o twórczości, prowadzoprof. Jerzy Brzeziński,
ny przez prof. Edwarda
przedstawiając opraNęckę z UJ. Udział w niej
cowaną przez siebie
wzięli wybitni badacze
i prof. Helenę Sękową
twórczości, reprezentująsylwetkę Tomasza Kocy starszą i młodszą genecowskiego. W pierwrację, którzy, wspomagani
szej części sesji, zaprzez innych uczestników
tytułowanej Tropem
spotkania, wspólnie zap o m y s ł ó w To m a s z a
stanawiali się nad tym, co
Kocowskiego, prof.
w ciągu 25 lat od śmierci
prof. Czesław Nosal
Tomasza Kocowskiego
i Wiesława Limont oraz
udało się zbadać w tej
dr Krzysztof Brocławik
dziedzinie, a co wciąż
przedstawili własne
pozostaje niezrozumiane
koncepcje i badania, do
i niewyjaśnione. W części
Tomasz Kocowski
których zainspirowała
trzeciej, Tomasz Kocowich znajomość z Tomaszem Kocowskim. ski w pamięci współpracowników i przySzczególny oddźwięk wzbudziło wystą- jaciół, wspominano rozmaite wydarzenia
pienie dr. Krzysztofa Brocławika, który z udziałem tego wybitnego psychologa,
dokonał analizy Szkół Synektycznych przywołując jego barwną postać, jego
– niezwykle popularnych i znaczących działalność opozycyjną i naukową, a takspotkań ludzi różnych zawodów i sta- że atmosferę tamtych lat.
tusów, poświęconych rozwiązywaniu
rozmaitych problemów praktycznych.
Dorota Kubicka
Tomasz Kocowski był ich liderem i dukierownik Zakładu Psychologii
Rozwojowej i Wychowawczej
szą tych Szkół. Część drugą stanowił
im. Stefana Szumana Instytutu Psychologii UJ
panel dyskusyjny Czego nadal nie wiemy
Archiwum rodzinne
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stres i świadomością doprowadziły Tomasza Kocowskiego – już jako pracownika
Politechniki Wrocławskiej – do studiów
teoretycznych i metodologicznych nad
systemem potrzeb człowieka i systemami
wartości. Habilitował się w 1979 roku na
podstawie monografii Potrzeby człowieka.
Koncepcja systemowa4 na Uniwersytecie
Wrocławskim. W zakończeniu monografii pokazał, jakie walory heurystyczne
i utylitarne może mieć systemowa teoria
potrzeb człowieka. Idee te traktował jako
wprowadzenie do programu badawczego
nad prognozowaniem. Dowodem tego są
liczne publikacje i raporty z badań prognostycznych publikowane w piśmie Politechniki Wrocławskiej „Prace Naukoznawcze
i Prognostyczne”.
W trzecim, krakowskim, okresie
(1981–1988) Tomasz Kocowski skoncentrował się na problematyce twórczości, a głównie na motywacji aktywności
twórczej. W dziedzinie tej wykorzystał
koncepcję antroposystemu – opisał jego
funkcje, ale skupił się na osobliwościach
psychosystemu: na różnorodności i indywidualizacji oraz emocjach prokreatywnych, i pokazał, jakie znaczenie dla
ożywienia u specjalistów w stanach rutyny
ma inwentyka grupowa, którą intensywnie rozwijał w cyklicznych, corocznych
interdyscyplinarnych szkołach inwentyki.
Oryginalnym pomysłem w objaśnianiu
procesu twórczego jest jego holistyczna
koncepcja procesu twórczego.
Założenia tej koncepcji odnosił do procesów twórczych w aktywności badawczej
i tworzeniu dzieł sztuki. Tekst ten pełnił
także rolę wprowadzenia do ogólnopolskiego programu badawczego „Aktywność
twórcza człowieka”.
Monografia Szkice z teorii twórczości
i motywacji5 (wydana pośmiertnie) jest
równie ważnym osiągnięciem Tomasza
Kocowskiego jak systemowa koncepcja
potrzeb. Teksty w niej zawarte pokazują,
jakim był wszechstronnym badaczem.

Archiwum rodzinne

Tomasz Kocowski (1933–1988) wniósł
oryginalny i ważny wkład do psychologii
w kilku dziedzinach. Dokonał wiele: jako
teoretyk, twórca koncepcji oryginalnych
i inspirujących badaczy z obszaru nauk
społecznych (nie tylko psychologów), jako
utalentowany eksperymentator oraz jako
zaangażowany organizator badań naukowych. Był, co nie mniej ważne, lubianym
w kręgach studenckich nauczycielem
akademickim. Brakuje dziś nauczycieli
pokroju Tomasza Kocowskiego. Jego zainteresowania naukowe dalece wykraczały
poza tradycyjnie pojmowaną psychologię
– w obszary cybernetyki, socjotechniki,
inwentyki i prognozowania.
Pozostawił trwałe ślady w trzech środowiskach naukowych, z którymi wiązał
go los – w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Tam, gdzie przebywał i działał,
wciągał w orbitę swoich zainteresowań naukowych młodych ludzi, którzy po latach,
na wzór Mistrza, też zakładali własne zespoły badawcze i rozwijali twórczo własne
pomysły. Miał talent do skupiania wokół
siebie młodych ludzi, którzy podzielali
jego wartości uniwersyteckie i którzy,
tak jak on, byli głodni wiedzy. Sądzimy,
że takich młodych ludzi, którzy wpadli
w orbitę jego oddziaływań formacyjnych,
było wcale nie tak mało. Osobiście znamy kilkunastu psychologów, którzy dziś
zajmują znaczące pozycje w instytucjach
PAN i szkolnictwa wyższego, a którzy
Tomaszowi Kocowskiemu zawdzięczają
ów pierwszy „impuls”.
W początkowym, poznańskim, okresie
(lata 60. XX wieku) na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, w Katedrze Psychologii Klinicznej, pod kierunkiem prof.
Andrzeja Lewickiego Tomasz Kocowski
stworzył zespół do badań eksperymentalnych nad stresem. Wprowadził do polskiej
psychologii fundamentalne prawa Yerkesa
i Dodsona1 i podjął udaną próbę ich ekspe-

rymentalnej weryfikacji w badaniach nad
zachowaniem się ludzi. Ten pierwszy program eksperymentalny stał się początkiem
całej grupy badań nad funkcjonowaniem
człowieka w stresie i nad odpornością na
stres – był zalążkiem „poznańskiej szkoły
badań nad stresem”2.
Badania dotyczyły wpływu różnych
treściowo emocji na zaburzenia zachowania i czynności poznawcze oraz motoryczne3. Do głównych osiągnięć tego nurtu
badań należy, między innymi, wykazanie,
że lęk stanowi emocję najbardziej uszkadzającą ludzkie działanie, a w sytuacji
zagrożenia korzystniej działa emocja gniewu. Problematyka jest rozwijania poprzez
wprowadzenie do badań nad stresem,
oprócz emocji negatywnych, także afektu
pozytywnego w różnej postaci.
W poznańskiej pracowni badano też
odporność na stres w sytuacjach społecznych, wykorzystując eksperyment,
obserwację zachowania, wywiad kliniczny
i metody psychometryczne. Kierunki badań nad stresem okazały się kluczowe, są
nadal aktualne i mają szansę na twórczą
kontynuację.
W toku realizacji tego programu badań
Tomasz Kocowski stworzył kwestionariusz osobowości nastawiony na różnicowanie osób odpornych i nieodpornych
na stres, tzw. Wskaźnik Motywacyjny
– WMK, który został poddany wszystkim
ważnym procedurom konstruowania metody psychometrycznej i był stosowany
od 1965 roku. Badania w zakresie psychometrii stały się jedną z ważnych dziedzin,
w której specjalizuje się Instytut Psychologii UAM. Tomasz Kocowski należał do
inicjatorów tego nurtu badań w obrębie
kwestionariuszy osobowości.
Praca doktorska była początkiem
badań interdyscyplinarnych, łączyła
bowiem zagadnienia psychologii, neurofizjologii i cybernetyki, a dotyczyła
świadomości rozpatrywanej jako system
sterujący. Badania nad odpornością na
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Domknięciem rozważań nad prawidłowościami nadawania walencji w motywacji
twórczej jest zdanie: Dojrzałość i pełny rozwój możliwości człowieka nie polega zatem
na zastąpieniu sterowania emocjonalnego
sterowaniem racjonalnym, poznawczym.
Polega na poznawczej kontroli mechanizmów emocjonalnych, nie po to, by je zniszczyć lub stłumić, lecz po to, by je w pełni
wykorzystać, a nawet rozwinąć w służbie
zadań i celów w pełni świadomych, to jest
określonych przez całość doświadczenia
osobniczego, kulturowego i gatunkowego
(Szkice z teorii...).
Ten kierunek myślenia o wzajemnych
relacjach między motywacją, emocją
a działaniem twórczym rozwinął następnie
we wspólnych badaniach z Aleksandrą
Tokarz, realizując program dotyczący
prokreatywnych i antykreatywnych mechanizmów motywacji aktywności twórczej,
odnosząc to do twórczości naukowej. Niestety, także i ten program przerwała jego
nagła śmierć.
Tomasz Kocowski należał w swoim
pokoleniu do najbardziej oryginalnych
i twórczych badaczy. Był ważną postacią na
mapie polskiej psychologii. Ciągle poszukiwał nowych zadań i znajdywał dla nich
nowe, niebanalne rozwiązania. Swoją pasją
i entuzjazmem zarażał innych – zwłaszcza
młodych. Był też niepokorny i obce mu
były kompromisy. Nie przystawał do tamtej
epoki. Zapłacił za swoją postawę zbyt wysoką cenę. I takim go większość z nas, tych,
którym było dane z nim współpracować
i których darzył swoją przyjaźnią, zapamiętała. Pozostała pamięć o wspaniałym
człowieku i pozostały ważne monografie
i niedokończone projekty. Warto do nich
wracać. Jest po co.

Jerzy Marian Brzeziński

dyrektor Instytutu Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Helena Sęk

kierownik Katedry Psychologii Klinicznej,
Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Zamiejscowym
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
we Wrocławiu
1

2

3

4

5

R.M. Yerkes, J.D. Dodson, The Relations of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit-formation, „Journal of Comparative Neurology and Psychology”, nr 18/1908, s. 459–482.
T. Kocowski, Stres – potrzeby – twórczość, Poznań 2010,
Wyd. PTPN, seria „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 50; wybór i dobór tekstów J.M. Brzeziński i H. Sęk.
T. Kocowski, M. Kofta, T. Maruszewski, Z. Pleszewski,
Wpływ lęku i gniewu na przebieg niektórych procesów psychicznych, „Psychologia Wychowawcza”, nr 13 (2), 1970,
s. 184–201.
T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa,
Wrocław 1982, Ossolineum.
T. Kocowski, Szkice z teorii twórczości i motywacji, Poznań
1991, SAWW.

SŁAWOMIR MROŻEK

(29 czerwca 1930 – 15 sierpnia 2013)

S

ławomir Mrożek – znakomity polski pisarz i dramaturg, autor wielu satyrycznych opowiadań o tematyce filozoficznej, politycznej i obyczajowej, doktor
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy obywatel miasta Krakowa – 17 września 2013 spoczął w Panteonie Narodowym w podziemiach kościoła św.św. Piotra i Pawła. W Krakowie to trzecie, po katedrze na Wawelu
i Krypcie Zasłużonych na Skałce, miejsce spoczynku wybitnych Polaków.
Pisarza żegnały tłumy krakowian i dziesiątki osób z różnych stron Polski,
a także żona Susana Osorio-Mrożek. Przed południem urna z jego prochami
została wystawiona w Barbakanie, skąd Drogą Królewską przewieziono ją karawanem konnym do kościoła św.św. Piotra i Pawła. Było to nawiązanie do
oprawy pogrzebu poety Juliusza Słowackiego, którego szczątki, sprowadzone
po latach do Polski, w 1927 roku spoczęły w katedrze na Wawelu. – Sławomir
Mrożek był twórcą osobnym, nosił w sobie i zazdrośnie strzegł tajemnicy swojej
wewnętrzności. Odsłaniał się pośrednio, poprzez swoje dzieła – mówił podczas
mszy pogrzebowej dominikanin o. Jan Andrzej Kłoczowski. – Ale osobny to nie
znaczy obojętny. Ta przestrzeń międzyludzka bardzo Mrożka bolała. Bolała go
ułomność, fałszywość, głupota. Pisarz w świadomości bardzo wielu Polaków
istnieje jako zjadliwy humorysta, gorliwy krytyk różnych postaci zbiorowej i jednostkowej głupoty. Ale byłoby głęboką niesprawiedliwością, gdybyśmy go zapamiętali tylko jak zjadliwego prześmiewcę – podkreślił o. Kłoczowski, dodając,
że to właśnie od Mrożka nauczyliśmy się patrzeć na siebie z dystansu. Żałobną
mszę świętą koncelebrował metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.
Po niej odbyła się druga część uroczystości, podczas której przemawiali
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, reprezentanci świata
kultury i przyjaciele. – Żegnamy mistrza mądrej groteski, pełnej refleksji – mówił
minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. – Nikt jak on
nie wpłynął tak silnie na nasz sposób widzenia, myślenia i mówienia. Wszak
mówimy Mrożkiem. Przekłuwacz baniek absurdu, czytelny i grywany pod każdą
szerokością geograficzną, dla nas był przede wszystkim czyścicielem złogów
pseudoromantycznego myślenia nad Wisłą. Gorzki humorysta, który ożywił teatr, w którym żyć będzie nadal – akcentował prezes Związku Artystów Scen
Polskich Olgierd Łukaszewicz, żegnając pisarza w imieniu artystów. – Sławku,
byłeś jedyną osobą, w towarzystwie której nie krępowałem się milczeć – wyznał
aktor i reżyser Jerzy Stuhr.
– Jedynie Ty potrafiłeś obnażyć ludzką głupotę i hipokryzję we wszystkich
przejawach, posiadałeś niezwykły dar ukazywania czytelnikom polskim i obcym absurdalności świata, znajdowania w każdym z nas różnic i wad właściwych każdej ludzkiej istocie. Umiałeś odróżnić prawdę od pozorów. Tak wiele
nas nauczyłeś. Na szczęście, Twoje książki pozostaną z nami na zawsze i chociaż po części Ciebie zastąpią – podkreśliła prezes Rady Nadzorczej Wydawnictwa Literackiego Vera Michalski-Hoffmann, dodając, że po lekturze Mrożka
nigdy nie będziemy już tacy sami. Podczas uroczystości pogrzebowych prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski przypomniał, że Sławomir Mrożek przez
wiele lat był związany z Krakowem. Jego wolą było, by zostać tu pochowanym.
– Pożegnało go miasto, ale wrota otworzył przed nim Panteon Narodowy – podkreślił prezydent, dodając, że teraz hołd wybitnemu intelektualiście będą mogły
oddać także przyszłe pokolenia jego czytelników.
Sławomir Mrożek zmarł w Nicei 15 sierpnia, w wieku 83 lat.
Rita Pagacz-Moczarska
alma mater nr 160
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TEMIDA W GRONOSTAJACH
CZYLI O SĄDZIE REKTORA AKADEMII KRAKOWSKIEJ

ector osoba w Akademii naypierwsza, która rozciąga rząd swoy na
inne do Akademii należące, jakiemi są
Doktorowie i Professorowie Facultatum
Akademii i Szkoł woyewodzkich uczniowie, nawet do ich wygody należący
słudzy, rzemieślnicy i jacy są księgarze,
drukarze, introligatorowie i malarze,
wszyscy ci do rządu i jurysdykcji rektora
należą – pisał w 2. połowie XVIII wieku
reformator Akademii, Hugo Kołłątaj,
przedstawiając krótką charakterystykę
sądowej władzy rektora, opartej na
regułach ukształtowanych co do podstawowych zasad jeszcze w średniowieczu,
a trwającej bez większych zmian przez
cztery stulecia1.
Podstawy kompetencji podmiotowych i przedmiotowych sądu rektora
Akademii Krakowskiej określały przywileje fundacyjne Kazimierza Wielkiego
oraz Władysława Jagiełły2, a ich postanowienia rozwijane były przez statuty Uniwersytetu oraz dekrety królewskie, między
innymi Zygmunta Augusta (1570), Stefana
Batorego (1574), Jana Kazimierza (1660),
a także dokumenty miejskie. Działalność
sądu rektorskiego obrazują znakomicie
akta rektorskie3.
Zgodnie z treścią dokumentów królewskich i papieskich rektor był w stosunku do
członków korporacji akademickiej „sędzią
głównym” i „generalnym”, a sprawowane
przez niego funkcje sądowe rozciągały się
w pewnych wypadkach także na inne osoby,
niezwiązane z Uniwersytetem. Jurysdykcji
rektorskiej mogły poddać się dobrowolnie
inne osoby, od których wymagano w takim
wypadku zeznania do akt, że zrzekają się
zarzutów dotyczących niewłaściwości
sądu4. Sąd rektorski mógł również działać
jako sąd polubowny – wówczas rektora
i przybranych arbitrów nie wiązały przepisy
proceduralne, a wyrok mógł być oparty na
zasadach słuszności.
Każdy obejmujący urzędowanie rektor
składał na ręce swego poprzednika przy-
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sięgę, że sądzić będzie sprawiedliwie, zaś
scholarzy podczas immatrykulacji, a profesorowie przy zaprzysięganiu statutów
przyrzekali posłuszeństwo jego władzy
sędziowskiej5. Nieposłuszeństwo rektorowi traktowane było w związku z tym jako
naruszenie własnego przyrzeczenia.
Za pomijanie sądu rektorskiego i zwracanie się, na przykład, bezpośrednio do sądu
biskupa groziły sankcje w postaci kary 10
grzywien groszy praskich6. Powagę sądu
i władzy rektorskiej niewątpliwie zwiększało także przekazywanie rektorom części
jurysdykcji duchownej przez biskupów
krakowskich, co kilkakrotnie miało miejsce (Zbigniew Oleśnicki, 1448; Fryderyk
Jagiellończyk, 1491; Jan Konarski, 1512),
i poszerzenie jej także na osoby do korporacji akademickiej nienależące, na przykład
mieszczan krakowskich, mimo upomnień
wynajmujących mieszkania scholarom
i magistrom7. W rezultacie rektor mógł nie
tylko orzekać kary więzienia, lecz również
nakładać kary kościelne, łącznie z ekskomuniką, co zdarzało się wobec nieposłusz-

nych woli rektora profesorów. Był to też
środek zmuszający dłużników (studentów
i profesorów) do spłaty zobowiązań.
Zakres przedmiotowy jurysdykcji
rektora określały w zasadniczym kształcie przywileje fundacyjne, oddające jego
wyłącznej władzy sędziowskiej sprawy
cywilne oraz drobniejsze sprawy karne
i dyscyplinarne. Wszyscy poddani rektorskiej władzy sądowej odpowiadali przed
tym sądem na zasadzie wyłączności i, co
godne podkreślenia, bez względu na stan.
Tylko najpoważniejsze sprawy karne,
„gardłowe”, przekazywane były do rozpoznania zależnie od stanu społecznego
oskarżonego: w wypadku duchownych
sądowi biskupa, w wypadku osób świeckich
sądowi królewskiemu, który jednak orzekać
miał w nich nie na podstawie statutów,
lecz prawa rzymskiego. W późniejszych
stuleciach, zwłaszcza w wieku XVII,
niemal regułą stały się królewskie sądy komisarskie, powoływane do rozpoznawania
poważniejszych spraw karnych, zwłaszcza
na tle rozruchów studenckich8. Podstawą
orzekania przez rektora były elementy
zaczerpnięte, jak wykazują akta rektorskie,
z różnych systemów ówczesnego prawa:
kanonicznego, rzymskiego, statutów uniwersyteckich, sięgano także do zwyczaju
prawnego9.
Na przestrzeni średniowiecza sąd
rektorski przejął do swej kompetencji
wszystkie cywilne sprawy niesporne, stanowiące znaczną część jego aktywności,
między innymi potwierdzał i transumował
dokumenty, wszczynał postępowanie
spadkowe po śmierci członków korporacji, potwierdzał ich testamenty, wpisywał
zawierane przed nim umowy. Z czasem sąd
rozpoznawał także inne sprawy, w których
chodziło o interes Akademii albo jej członków. Podleganie rektorskiemu wymiarowi
sprawiedliwości było na tyle atrakcyjne, iż
zdarzały się wypadki, że dokonywano (na
przykład kupcy krakowscy) immatrykulacji
tylko po to, by pozwać swych kontrahen-

i Ołtarzyka10. Rektor rozstrzygał niekiedy
także spory między drukarzami o prawa
do druku. Podleganie drukarzy sądowi
rektorskiemu, sięgające dekretu Zygmunta I
z 1539 roku, potwierdził w 1640 roku
Trybunał Koronny. Ten sam władca oddał
rektorowi również prawo cenzurowania
nowych dzieł. Sporna była kwestia właściwości sądu rektora wobec muzyków, choć
w 1638 roku kapituła krakowska uznała
jego właściwość.
Postępowanie przed sądem rektorskim
odbywało się według skróconego, uproszczonego procesu kanonicznego, charakteryzującego się przyznaniem znacznych
uprawnień sędziemu i wyraźnym skróceniem terminów. Nie było w nim wyraźnego
podziału na proces karny i cywilny, toteż
postępowania w sprawach karnych również
miały charakter skargowy i wszczynane
były najczęściej na wniosek poszkodowanego, a tylko gdy nie było oskarżyciela
prywatnego – oskarżenie wnosił instigator
officii rectoris11. Nieliczne wypadki ścigania przez rektora z urzędu dotyczyły, na
przykład, profesorów niedbałych w czytaniu lekcji, noszenia broni lub zakazanego
stroju, siania zgorszenia obyczajowego albo
ubliżania władzy uniwersyteckiej, w tym
rektorowi.

Sprawę rozpoczynało przedstawienie,
w formie ustnej albo pisemnej, skargi
rektorowi, który za pośrednictwem bedela,
obwieszczającego o tym głosem donośnym i publicznie, wzywał pozwanego12.
Początkowo nie dopuszczano zastępstwa
procesowego, zwłaszcza w sprawach studenckich, i strony musiały stawić się osobiście. Niestawiennictwo pociągało surowe
konsekwencje: zwrot kosztów postępowania na rzecz przeciwnika procesowego,
a w wypadku nieobecności pozwanego albo
uchylania się przez niego od odpowiedzi na
skargę – możliwość nałożenia ekskomuniki
jako kary za nieposłuszeństwo wobec poleceń rektora w toku procesu. W sprawach
karnych rektor mógł zażądać poręczenia, że
oskarżony stawi się na wezwanie, w razie
braku poręczycieli możliwe było złożenie
przysięgi, rektor mógł także uwięzić oskarżonego do czasu rozpoznania sprawy. Dla
zapewnienia spokoju między zwaśnionymi
stronami do chwili wydania wyroku możliwe było ustanowienie wadium, uiszczanego
przez przeciwników procesowych. Ten,
który nie dotrzymał ustalonych warunków,
tracił swą część, zdarzało się także nakazanie pokoju pod rygorem kar kościelnych13.
W sprawach cywilnych, na przykład w razie
sporu o rzecz, możliwe było zajęcie majątku
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tów, niekiedy nawet z odległych Węgier.
Z drugiej jednak strony, w wyniku podjętej
w 1606 roku przez profesorów Akademii
uchwały, spod jurysdykcji rektora wyłączone zostały sprawy beneficjów, przekazane
sądowi biskupa.
W kompetencjach z zakresu orzecznictwa cywilnego sądu rektorskiego zwracają
uwagę sprawy ze sfery prawa autorskiego,
do których zaliczyć można spory z drukarzami o naruszenie przywilejów na wyłączność profesorów do drukowania pewnych
książek. Już w 1549 roku profesor astrologii
Piotr z Proboszczowic, procesując się
z Heleną Unglerową, uzyskał u rektora
zakaz drukowania prognostyków astrologicznych przed opublikowaniem oficjalnej
wersji przez astrologa uniwersyteckiego.
O naruszenie umowy i samowolny druk
pięćdziesięciu egzemplarzy przekładu
Etyki Arystotelesa oskarżył w 1615 roku
drukarza Mikołaja Loba Sebastian Petrycy. Kilkakrotnie stawali przed sądem
rektorskim (1716, 1720) drukarze Franciszek Cezary oraz Jakub Matyaszkiewicz,
naruszający, poprzez druk kalendarzy,
przywileje Akademii, podobnie jak ukarany
w 1752 roku Adam Klein, który poważył
się na drukowanie książek zastrzeżonych
dla Akademii: Elementarza, Officium
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ruchomego dłużnika, by wierzyciel zaspokoił z niego swe roszczenie, na przykład
dokonując sprzedaży. Niekiedy dokonywano zajęcia przyszłych dochodów rocznych,
na przykład beneficjum14.
Sądy rektorskie odbywały się z reguły
trzy razy w tygodniu, a w razie potrzeby
częściej, w mieszkaniu rektora w Collegium
Maius albo Kolegium Kanonistów15. Samo
postępowanie, w odróżnieniu od procesu
kanonicznego, miało z reguły charakter
ustny, jednak w sprawach poważniejszych
rektor nakazywał niekiedy spisanie skargi
i odpowiedzi na pozew16. W postępowaniu
dowodowym najczęściej posługiwano się
przysięgą, dopuszczano również dowody
z dokumentów, świadków i biegłych.
Niekiedy dokonywano sądowych oględzin
– wizji lokalnej za pośrednictwem bedela.
Ocena dowodów dokonywana była zgodnie
z legalną teorią dowodową, bez możliwości swobodnej oceny przez sędziego ich
wartości. Warto podkreślić, że – inaczej
niż w procesie kanonicznym – w procesie
rektorskim dopuszczano do roli świadka
kobiety17.
Z przebiegu postępowania notariusz
uniwersytecki sporządzał protokół. Spisywał także wydany wyrok. W sprawach
drobniejszych wyrokował sam rektor,
w sprawach poważniejszych albo skomplikowanych – po naradzie z innymi członkami sądu, konsyliarzami uniwersyteckimi,
a niekiedy po przeprowadzeniu głosowania
nad wyrokiem. Strony musiały złożyć
oświadczenie, że wyrok przyjmują i będą
się do niego stosować.
Wśród spraw karnych oraz dyscyplinarnych dominowały sprawy scholarów,
o różnym ciężarze gatunkowym, przybli76
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żone w wykładzie prof. Krzysztofa
Stopki podczas Śniadania Profesorskiego w 2007 roku18. Wprawdzie
na tle europejskim Kraków był
raczej spokojnym miastem uniwersyteckim, jednak także tutaj
ekscesy i burdy wszczynane przez
studentów wywoływały niezadowolenie
i reakcję władców, jak, na przykład, Zygmunta Augusta. Brak dyscypliny krytykowano również podczas obrad sejmu piotrkowskiego, gdy z propozycją uzdrowienia
sytuacji poprzez wprowadzenie władzy nad
uczelnią wystąpił Hieronim Ossoliński19.
Zdarzały się wystąpienia na tle religijnym, nasilające się z reguły około święta
Wniebowstąpienia, trwające niekiedy,
jak w roku 1573, kilka dni i przybierające
bardzo burzliwy charakter – jak w roku
1625, podczas sporu Akademii z jezuitami,
gdy studenci dokonali najścia na kolegium
jezuickie przy kościele św. Piotra. Głośnym
echem odbiły się w kraju rozruchy, do jakich doszło w 1752 roku. Do występków
dochodziło niekiedy z przyczyn błahych,
jak podział mięsa podczas posiłków w 1507
roku w Bursie Ubogich oraz w 1552 roku
w Bursie Jeruzalem. Wielokrotnie ponawiano zakazy noszenia świeckich szat i broni
(z wyjątkiem nożyka do ostrzenia piór),
karano powracających po zamknięciu bramy, zakazywano grania na cytrze i tańców
we wspólnych izbach.
Jednak i profesorowie nie byli bezgrzeszni. I w tym gronie zdarzały się
wypadki ekscesów i awantur, częściej
jednak lekceważenia obowiązków, co dało
się zauważyć już krótko po odnowieniu
Akademii, wobec czego rektor pociągał
do odpowiedzialności i karał, na przykład,
magistrów zaniedbujących wykłady albo
wysyłających na nie zastępców, czuwał
nad wypełnianiem obowiązków przez
dziekanów, karząc ich grzywną za pobłażanie magistrom albo udzielanie promocji
osobom niegodnym względnie w zbyt
krótkim czasie20.
Bardzo energicznie przeciwko opuszczaniu wykładów występował, między
innymi, rektor Jan Dąbrówka w latach 60.
XV wieku, który wstrzymał w 1459 roku
promocję na licencjata medycyny profesora sztuk wyzwolonych Jana z Olkusza
– za opuszczanie wykładów i lekceważenie
obowiązków. Za bunt i nieposłuszeństwo
zawieszony w wykładach i poborach został
w 1465 roku przez rektora Piotra Gaszowca profesor astrologii Szymon ze Śremu.
Mimo starań kolejnych rektorów zdarzały
się przypadki, że wykład, który miał trwać

przez pół roku, kończono w kilka tygodni,
a nawet dni, jak w wypadku Marcina z Krakowa czy Wincentego z Krakowa, który
w rekordowym czasie jednej godziny „trzy
księgi odprawił”21. Upominano również
rewizora zegara w Collegium Maius, by
nie ulegał namowom i sumiennie regulował
czas. Niekiedy absencja profesorów trwała
bardzo długo, jak w wypadku relegowanego
w 1518 roku z katedry Tomasza z Obiedzina, który przebywał bez zezwolenia
rektora aż 10 lat poza krajem. Nie pomogła
szczodra donacja 60 złotych polskich na
bibliotekę w Collegium Maius – Obiedziński zakończył działalność na uczelni. Po
upływie stuleci pamiętamy o nim jednak
nie jako o lekceważącym obowiązki, ukaranym i relegowanym profesorze, lecz jako
wielkim dobrodzieju uczelni, czego dowodzi nadanie Librarii w Collegium Maius
jego imienia. W 2. połowie XVI wieku
studenci medycyny skarżyli się, że ich
profesorowie prowadzą wykłady niedbale,
bez przygotowania i kończą je po kwadransie. Podobne skargi składali studenci
prawa. W rezultacie zalecono profesorom,
by punktualnie rozpoczynali wykłady i prowadzili je nawet przy braku słuchaczy albo
w obecności własnego służącego. W 1561
roku przed sąd rektora trafiła sprawa byłego
dziekana Wydziału Prawa, Jakuba Bełzy,
któremu zarzucono czytanie skryptów bez
zrozumienia ich treści, za co został ukarany odsunięciem od wykładów. Z zemsty
wystąpił przeciwko rektorowi Janowi z Turobina, wcześniej zresztą relegowanemu
z uczelni na siedem lat profesorowi prawa
rzymskiego i kanonicznego, oskarżając go
o bezprawne pobieranie wynagrodzenia
za wykłady, których już nie prowadził.
Wyrok skazujący w tej sprawie wkrótce
został uchylony przez kolejnego rektora,
Sebastiana z Kleparza22.
Dochodziło także do burzliwych
sporów między profesorami, zwłaszcza
w Kolegium Mniejszym, którego zarząd
ustanowił nawet w 1534 roku sankcje za
wszczynanie awantur i bójek obniżających
autorytet grona profesorskiego. Wyjątkowo
burzliwy przebieg miała uczta wydana
przez Piotra z Poznania z okazji wejścia
przez niego w skład Kolegium i objęcia
funkcji prepozyta – jej gospodarz został
nie tylko ciężko poraniony przez Jana Dobrosielskiego, ale także ciągnięty za włosy
przez całe kolegium. Sprawcę ukarano
surowo, skazując na karę 10 grzywien,
zamienioną następnie na miesiąc więzienia,
pozbawiono go kierownictwa bursy i wyłączono na miesiąc od wspólnego stołu23.

groził mu pobiciem, za co skazano go na
karę 10 grzywien, zamienioną następnie
na tygodniowy areszt w Kolegium Większym. Podobną sprawę miał Piotr Bogoria
Skotnicki, skazany w 1574 roku; równie
nagannie zachowali się na początku XVII
wieku Jan Wacławowicz oraz medyk Gabriel Joannicy. Karano również za rzucanie
obelg na całą społeczność akademicką, co
czynił profesor greki Jan Silvius, który
wobec dwukrotnego niestawiennictwa na
wezwanie sądu rektorskiego został usunięty
czasowo z Akademii. Podobny charakter
miała w 1610 roku sprawa Adama Ro-

leczenia, nawiązkę w wysokości 50 złotych
oraz odbyć aż półroczną karę więzienia.
Najsurowszym środkiem karnym było
usunięcie z Uniwersytetu, stosowane coraz
częściej od schyłku XVI wieku za nieposłuszeństwo wobec władzy rektorskiej, jak,
na przykład, w 1591 roku wobec bakałarza
oskarżonego o konkubinat z cudzą żoną.
Skazany objęty był wówczas infamią i podlegał wygnaniu z Krakowa i Kazimierza,
czego dopilnować mieli wójtowie obu
miast. Wobec profesorów stosowano także
karę pozbawienia awansu lub beneficjów,
wykluczenia od wspólnego stołu, a wobec

mera ze Stężycy, który w publikacji mów
Cycerona zarzucił profesorom nieuctwo
i zaniedbywanie obowiązków z powodu
ubiegania się o beneficja, za co został relegowany z uczelni, nakazano też wycofanie
książki z obiegu.
Surowo karano kradzieże książek,
zdarzające się w bursach, jak i wypadki
niezwracania ksiąg przez profesorów,
co przyniosło ostatecznie wprowadzenie
w 1494 roku paragrafu De furto, by ułatwić
ściganie tego rodzaju czynów.
Wśród kar orzekanych przez sąd rektorski, zaczerpniętych zarówno z systemu
prawa kanonicznego, jak i prawa powszechnego, dominowały, choć niewymienione
wyraźnie w przywilejach fundacyjnych,
kary pieniężne, często zamieniane na
areszt. Wymiar kary pozostawiony był do
uznania rektora, który mógł obniżyć albo
podwyższyć nawet karę określoną w statutach Akademii. Przyznanie rektorom przez
biskupów krakowskich części jurysdykcji
duchownej pozwoliło na nakładanie kar
kościelnych, w tym ekskomuniki oraz kar
wolnościowych. W późniejszych czasach
częściej stosowano więzienie, jak na przykład w przypadku kanonika Krzysztofa
Schleupnera z Nysy, który za zranienie
twarzy szlachcica musiał zapłacić koszty

służby karę chłosty. Nakazywano także
dopełnienia aktu pokory i przeproszenia
strony, uiszczenia kosztów leczenia w razie
zranienia.
Choć z dzisiejszej perspektywy zakres
środków karnych w dyspozycji rektora budzi respekt, to w porównaniu z represjami
stosowanymi wobec sprawców w prawie
ziemskim, a zwłaszcza miejskim uznać
należy je za łagodne, w czym upatrywać
można dostrzegalnej w późniejszych wiekach słabości jurysdykcji rektorskiej. Z drugiej strony, podkreślić należy znaczenie
immunitetu przyznanego członkom korporacji i bardzo nowocześnie sformułowanej
zasady nietykalności członków korporacji
akademickiej: innym organom sądowym,
miejskim i starościńskim, zabroniono
chwytania ich oraz zatrzymywania, bez
względu na ciężar gatunkowy sprawy, inaczej jak w obecności sług rektora względnie
za jego zgodą lub na jego rozkaz, chyba że
sprawcę schwytano na gorącym uczynku
popełnienia przestępstwa. Przy surowości
prawa miejskiego żądanie rektora, by uwolnić z lochów pojmanego z naruszeniem tej
zasady scholara, oznaczać mogło ratunek
przed utratą życia lub zdrowia; wypadki
takie dokumentują nie tylko akta rektorskie,
ale i krakowskie księgi kryminalne25.
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Między innymi w 1. połowie XVI wieku za
skłonność do awantur i bijatyk skazano profesora astrologii i teologii Michała z Wiślicy, profesora medycyny Stanisława Seliga,
zaś profesorowi Stanisławowi z Pińczowa,
pozywanemu zresztą wielokrotnie przed
sąd rektorski, zarzucono, że wbrew tradycji
kościelnej nosi „podługowatą, wypielęgnowaną, przyciętą brodę”24. Karano grę
w karty lub kości, czego dowodzi, między
innymi, sprawa Macieja z Piotrkowa, wręcz
utrzymującego się z gry w kości, ukaranego
karą jednego florena i zagrożonego wydaleniem z uczelni.

Dla władz Uniwersytetu kłopotliwe
były także sprawy o charakterze obyczajowym. Kilka procesów o takim charakterze
miał przed sądem rektorskim profesor
teologii, dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych i późniejszy rektor Maciej
z Szydłowa, usunięty w 1514 roku także
z kapituły krakowskiej za romanse. Swymi
związkami gorszył społeczność również
prawnik Grzegorz Dąbrowski. W rezultacie
takiego trybu życia niektórych profesorów
zdarzały się procesy o alimenty, a nawet
przypadki podrzucania niemowląt pod
drzwi ich mieszkań.
W 1505 roku przed sądem postawiono
dwóch bakałarzy oskarżonych o uprawianie
czarnej magii, którą interesowali się także,
choć dyskretniej, inni uczeni, w tym rektor
Mikołaj Hinczowicz z Kazimierza. Wersję
o nauczaniu w Akademii czarnej magii
i wprawianiu się w niej Fausta powtórzył
następnie Johann Wolfgang Goethe.
Zdarzały się wypadki naruszenia dyscypliny, świadczące o lekceważeniu urzędu
rektora. W 1500 roku przed sądem stanął
Michał z Bystrzykowa, który nie chciał
uznać jurysdykcji rektora i znieważył
go obraźliwymi słowami. W 1564 roku
członek Kolegium Mniejszego, Grzegorz
Nowopolczyk, naubliżał rektorowi i za-
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Sprawy karne i dyscyplinarne z kilku
stuleci działania sądu stanowią barwny obraz
z życia epoki, w której, co warto podkreślić,
zachowania scholarów i ich nauczycieli nie
były niczym szczególnie wyjątkowym na tle
ówczesnej obyczajowości czy orzecznictwa
karnego innych sądów.
Zgodnie z identycznie brzmiącymi
w tym zakresie przywilejami Kazimierza
Wielkiego oraz Władysława Jagiełły, od
wyroku rektora nikt nie może apelować,
supliki wnosić albo żądać przywrócenia
do stanu pierwotnego. A choćby apelował,
apelacji jego przyjmować ani apelującego
słuchać nie będzie żaden sędzia kościelny
czy świecki, lecz postanowienia rektora mają
być ściśle zachowane26.
Dopuszczalnym środkiem wzruszenia
wyroku rektora było ułaskawienie, czynione
najczęściej za wstawiennictwem osoby bene
meritum albo możnego protektora. Możliwe
było także zgłoszenie zarzutu nieważności
albo niesprawiedliwości, rozpoznawanego
przez konsyliarzy uniwersyteckich względnie całą społeczność akademicką (skarga
ad totam Universitarem), które musiało być
dokonane z zachowaniem szczególnych warunków. Niekiedy, dla zapobieżenia ewentualnemu zaskarżeniu wyroku, rektorzy od
razu decydowali się na orzekanie w składzie
poszerzonym. Szczegółowo tok odwołania
od sądu rektorskiego uregulowano w dekrecie Zygmunta Augusta z 1570 roku, jednak
określone w nim zasady nie usunęły wszystkich wątpliwości, czego dowodzą, między
innymi, uchwały z 1658 i 1709 roku27.
Na dużą trwałość rozwiązań stosowanych w zakresie rektorskiego wymiaru sprawiedliwości pośrednio wskazuje
Teodor Ostrowski, zwracający w XVIII
wieku uwagę na zasadę sądzenia według
prawa rzymskiego świeckich członków
społeczności akademickiej, a także Hugo
Kołłątaj, stwierdzający z pewnym uproszczeniem, że Akademia Krakowska wyjęta
była spod wszystkich sądów, tak świeckich
jak i duchownych28. W połowie XVIII
stulecia jurysdykcja rektorska była jednak
niewystarczającą dla zahamowania rosnących awanturniczych nastrojów i zachowań,
zwłaszcza studentów. Skarżono się, zapewne
z przesadą, że rektor nie ma dawnej sądowej
mocy, często woli nic nie mówić, by nie
doznać wstydu, iż nie jest słuchany29.
Poważniejsze sprawy rozpoznawane
wówczas przez sąd rektorski ukazują rzeczywiście stan, nad którym bez głębszej reformy
trudno było zapanować, mimo sięgania do
surowych sankcji nawet w przypadku drob-
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nych przewinień czy licznych upomnień za
„przyjaźń do Węgier”, jak określano zbytnie
zamiłowanie do trunków30. Znacznie trudniej
było zapanować nad rozruchami studenckimi, wymierzonymi niekiedy przeciwko
miastu, a nawet wojsku koronnemu, jak
w roku 1752.
Próbę wzmocnienia i poszerzenia zakresu kompetencji sądowych rektora podjęto
w czasach reform Kołłątaja. Zamierzano
wówczas poddać jego sądowi także komorników, geometrów, inżynierów i inne osoby
poddane Kolegium Fizycznemu Szkoły
Głównej, wydającemu uprawnienia do
wykonywania zawodu. Komisja Edukacji
Narodowej nie zdecydowała się na to i powierzyła rektorowi jedynie sprawowanie
sądu wobec nauczycieli szkół wydziałowych
i podwydziałowych. Nie powiodła się także
podjęta przez Kołłątaja próba uregulowania
jurysdykcji wobec profesorów posiadających beneficja kościelne, wprowadzono jednak jasny tok apelacji od sądu rektorskiego,
zwanego wówczas szkolnym, do Komisji
Edukacji Narodowej31.
Uprawnienia sądowe rektora przetrwały
do czasu rozbiorów i ostatecznie zlikwidowane zostały dekretem austriackiej Komisji
Nadwornej.
Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego
stanowią przedmiot fascynujących badań
także dla prawników, a zwłaszcza historyków prawa. Prace nad sądem rektorskim
i aktami rektorskimi, opublikowanymi
częściowo, jak już wspomniano, u schyłku
XIX wieku, doprowadziły do swoistego
„zderzenia” dwóch wybitnych uczonych.
W wydanym z okazji 500-lecia odnowienia
Uniwersytetu tomie „Rocznika Krakowskiego” znalazł się, między innymi, znakomity
tekst Stanisława Estreichera poświęcony
sądownictwu rektora Akademii Krakowskiej
w wiekach średnich32. W tym samym czasie
dla uczczenia tego samego jubileuszu rozprawę o sądzie rektora napisał także lwowski
uczony Alojzy Winiarz33. Być może dlatego
kolejny historyk prawa, Janusz Sondel, zdecydował się zmierzyć z tematem dopiero 100
lat później34. Wspomniane prace, ukazujące
swoisty prawny fenomen sądu rektorskiego, wyposażonego w odmienny zakres
kompetencji niż odpowiadające im organy
w innych europejskich uniwersytetach oraz
zakres kompetencji nieulegający większym
zmianom do końca okresu staropolskiego,
wykorzystano przy pisaniu niniejszego
tekstu.

Dorota Malec
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Tekst został wygłoszony 26 lipca 2013 na
dziedzińcu Collegium Maius w 613. rocznicę wykładu w odnowionej Akademii Krakowskiej.

SCHOLARIS

FARMACJA PRZEMYSŁOWA
NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
W

roku akademickim 2012/2013
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
przyjął słuchaczy na dziesiątą edycję studiów podyplomowych w zakresie farmacji
przemysłowej. W 2014 roku Wydział
obchodzić będzie tym samym jubileusz
dziesięciolecia kształcenia w tym zakresie.
Warto więc przy tej okazji podsumować
dotychczasowy dorobek i przedstawić
historię kierunku.
Studia podyplomowe w zakresie farmacji przemysłowej zostały powołane decyzją Rady Wydziału Farmaceutycznego
z 27 lutego 2004 oraz decyzją Senatu UJ
z 24 marca 2004. Inicjatorem powołania
studiów na Wydziale Farmaceutycznym
był prof. Jerzy Brandys, który, z pomocą
dr hab. Agnieszki Skowron i prof. Renaty
Jachowicz, stworzył program i strukturę
organizacyjno-administracyjną. Do 2012
roku prof. Brandys był też kierownikiem
studiów. Obecnie funkcję tę pełni prof.
Renata Jachowicz.
Funkcjonowanie studiów regulowane
jest Ramowym Regulaminem Studiów
Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (odpowiednio obowiązujący od 27
września 2006, 1 października 2009 oraz
1 października 2012). W preambule do
wniosku o uruchomienie studiów napisano:
[...] dynamicznie rozwijający się polski
przemysł farmaceutyczny poszukuje specjalistów łączących wiedzę z zakresu farmacji
z umiejętnościami z zakresu zarządzania
i znajomością realiów, potrzeb i regulacji
prawnych tego rynku w Polsce i Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii
nakłada na polskie firmy farmaceutyczne
obowiązek dostosowania zasad badania,
produkcji i rejestracji leków do wymogów
obowiązujących na rynku europejskim. Studia farmaceutyczne są kierunkiem najlepiej
przygotowującym do pracy w przemyśle,
niestety, obowiązujące minimum programowe nie pozwala na wykształcenie studentów
wyspecjalizowanych w zakresie farmacji
przemysłowej. Szczególnie brak im podsta-
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wowych umiejętności w dziedzinach pozostających poza obszarem zainteresowania
farmaceutów, takich jak: zarządzanie
i marketing, prawo farmaceutyczne czy
zasady ustalania cen leków i public relation firmy farmaceutycznej [...]. Ponieważ
przemysł farmaceutyczny daje zatrudnienie absolwentom różnych kierunków
studiów, nie tylko farmaceutycznych
i medycznych, ale również biologicznych,
chemicznych czy biotechnologicznych,
program studiów został skonstruowany
w sposób umożliwiający uzupełnienie
przez nich wiedzy z zakresu technologii
postaci leku [...].
Pierwsza edycja studiów została
uruchomiona w roku akademickim
2004/2005. Limity przyjęć określono
na maksimum 30 osób. Pierwsza grupa
liczyła 26 osób. Już wówczas okazało
się, jak trafne są sformułowania zawarte
w preambule, gdyż wykształceniem
farmaceutycznym legitymowała się
tylko połowa uczestników. W późniejszych latach tendencja ta się zmieniała.
W ostatnich latach w każdej grupie
było kilku farmaceutów, choć w każdej
edycji studiów przeważają pracownicy
przemysłu farmaceutycznego. W ciągu
10 lat studia podyplomowe ukończyło
blisko 260 osób, w tym 58 farmaceutów.
Opracowany w 2004 roku program studiów obejmował 10 przedmiotów: firma
farmaceutyczna, elementy zarządzania,
badania i rozwój produktu leczniczego,
ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leków do obrotu, wytwarzanie produktów leczniczych, nadzór
nad niepożądanym działaniem leków,
charakterystyka rynku farmaceutycznego, farmakoekonomika, marketing
produktów leczniczych, public relations
w firmie farmaceutycznej. Całość programu liczyła 250 godzin dydaktycznych
realizowanych w formie wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i ćwiczeń
laboratoryjnych podczas szesnastu spotkań weekendowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną na studiach podyplomowych
farmacja przemysłowa tworzyli i tworzą
nauczyciele akademiccy zatrudnieni
na Wydziale Farmaceutycznym CM
UJ. Jednak biorąc pod uwagę szeroki
zakres tematyczny programu studiów,
zawierający, między innymi, zagadnienia z zakresu zarządzania, marketingu
czy również specjalizacyjnych tematów
w zakresie rejestracji leków, ochrony
własności intelektualnej, specyfiki funk-
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cjonowania firmy farmaceutycznej, do
prowadzenia zajęć zaangażowani zostali
specjaliści w tych dziedzinach: zarówno
nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jak i osoby zatrudnione
w firmach farmaceutycznych, a więc najlepiej znające poszczególne zagadnienia
i potrzeby kadrowe rozwijającego się
przemysłu farmaceutycznego.
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Po złożeniu
pracy i spełnieniu pozostałych wymogów formalnych absolwenci otrzymują
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Solidne podwaliny programowo-organizacyjne studiów stały się doskonałą
bazą do dalszego rozwoju i ewolucji studiów. W ciągu minionych lat dokonana
została korekta programowa – w związku
z wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, wprowadzającej pojęcie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
oraz wprowadzeniem punktów ECTS.
Ponadto program jest nieustająco nowelizowany i dostosowywany do istniejących
potrzeb słuchaczy, zgłaszanych w przeprowadzanych każdego roku ankietach. Najwięcej zmian przeprowadzono
w latach 2010–2012. W 2012 roku na
kierownika studiów podyplomowych powołana została prof. Renata Jachowicz –
kierownik Katedry Technologii Postaci
Leku i Biofarmacji oraz od początku
istnienia studiów opiekun jednego z najważniejszych przedmiotów na studiach:
wytwarzanie produktów leczniczych.
Obecnie program kształcenia składa
się z pięciu modułów, w skład których
wchodzą: metodologia poszukiwań
nowych leków, badania leków w fazie
przedklinicznej i klinicznej (badania leków w fazie przedklinicznej, farmakokinetyka i badania kliniczne), wytwarzanie
i ocena jakości produktów leczniczych
(wytwarzanie produktów leczniczych,
kontrola jakości produktów leczniczych),
ochrona własności intelektualnej i dopuszczanie leku do obrotu, funkcjonowanie firmy w warunkach rynkowych
(organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwach, firma farmaceutyczna, rynek
farmaceutyczny).
Przez te wszystkie lata zmieniała
się również kadra kształcąca, chociaż
większość osób już na stałe czuje się
związana z realizacją zajęć na studiach
podyplomowych. W roku akademickim

2012/2013 zajęcia prowadziło 58 osób,
z czego 21 osób to specjaliści spoza
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Większość z nich to praktycy z firm farmaceutycznych. Myślę, że warto również
wspomnieć, że absolwentami studiów są
już przedstawiciele około 30 firm z całej
Polski. Niektórzy po kilku latach po
skończeniu studiów wrócili, aby zostać
wykładowcami i swoją praktyczną wiedzę przedstawić kolejnym słuchaczom.
W 2012 roku studia podyplomowe na
Wydziale Farmaceutycznym otrzymały
akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej. O jakości studiów świadczy
również regularne ich uruchamiane
w każdym roku akademickim od 10 lat
oraz opinie, które słuchacze przedstawiają w corocznie przeprowadzanych ankietach oceniających studia. Na pytania: czy
studia spełniły oczekiwania, czy tematyka zajęć odpowiadała oczekiwaniom oraz
czy zajęcia prowadzone były w sposób
zrozumiały – 66 procent uczestników
studiów odpowiada „tak”. Bardzo dużym
uznaniem słuchaczy cieszy się wizyta
w Muzeum Farmacji, gdzie z wielkim
zainteresowaniem zapoznają się z historycznym aspektem wykonywania zawodu
farmaceuty.
Wszystkie te pozytywne opinie bez
wątpienia mobilizują do dalszego rozwoju
i modyfikacji studiów. Miejmy nadzieję,
że w kolejnych latach studia ukończą
absolwenci, którzy zdobytą wiedzę będą
wykorzystać w swoim dalszym zawodowym życiu, tym bardziej że studia podyplomowe stają się coraz popularniejszą
formą dokształcania. Dziesięcioletni
okres realizacji studiów podyplomowych
z farmacji przemysłowej na Wydziale Farmaceutycznym wpisuje się w rocznicowy
kalendarz konferencji PAN, organizowanej
na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach
25 i 26 kwietnia 2014 przez prof. Renatę
Jachowicz jako przewodniczącą Komisji
Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN.
Konferencja nosi tytuł Optymalizacja
postaci leku: Nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii. Patronat nad nią przyjął rektor
UJ prof. Wojciech Nowak. Konferencja
ta wpisuje się więc w cykl wydarzeń
naukowych w roku jubileuszu 650-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Kozłowska

samodzielny referent w Zakładzie Farmacji
Społecznej Wydziału Farmaceutycznego UJ
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szybko odchodzi w niepamięć, a dla wielu
młodszych Polaków jest całkowicie nieznany. Wiedzę na temat tamtego okresu warto
utrwalić i wyciągnąć z niej różne lekcje.
Ewelina Szpak – doktor nauk historycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2010),
stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (2005), członek Polskiego
Towarzystwa Historii Mówionej, Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział
w Krakowie) oraz Stowarzyszenia Artefakty. Jest autorką książki Między osiedlem
i zagrodą. Życie codzienne mieszkańców
PGR-ów (Wydawnictwo Trio, 2005) oraz
współautorką podręcznika dla młodzieży
Historia mówiona. Elementarz (Narodowe Centrum Kultury, 2008). W latach
2008–2009 pod kierunkiem prof. Andrzeja
Chwalby realizowała grant promotorski
KBN Mentalność ludności wiejskiej
w PRL. Studium zmian. Ma na swym
koncie wiele artykułów – dotyczących
historii mówionej, historii codzienności
i historii mentalności. Od września 2012
roku pracuje w Instytucie Historii im.

szczególnie inspirujące i innowacyjne
spojrzenie na problematykę rozwoju wsi
otrzymała dr Ewelina Szpak, absolwentka
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodzona praca, zatytułowana
Mentalność ludności wiejskiej w PRL.
Studium zmian, to rozszerzona wersja
rozprawy doktorskiej Eweliny Szpak,
przygotowanej pod kierunkiem prof.
Andrzeja Chwalby w Instytucie Historii
UJ, która w czerwcu 2013 roku ukazała
się nakładem Wydawnictwa Naukowego
„Scholar”. Jest to studium z zakresu antropologii historycznej, w którym przez
pryzmat zmieniającej się wiejskiej oraz
peerelowskiej rzeczywistości i codzienności ukazane zostały przeobrażenia
mentalności mieszkańców polskiej wsi.
W wygłoszonym podczas uroczystości
uzasadnieniu recenzent pracy prof. Jerzy
Wilkin podkreślił, między innymi, że nagrodzona praca dotyczy okresu, który dość

Ewelina Szpak

T. Menteuffla PAN, gdzie realizuje staż
podoktorski w ramach projektu FUGA1
Narodowego Centrum Nauki.

Red.

M. Stasiak

czerwca 2013 w Pałacu Staszica
w Warszawie odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom IV edycji
konkursu „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”.
Z 65 prac zgłoszonych w konkursie
nagrodę główną w kategorii prace naukowe, popularnonaukowe i inne prezentujące

Archiwum prywatne

DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

Dr Ewelina Szpak odbiera nagrodę główną w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
w kategorii prace naukowe, popularnonaukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące
i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi
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17. EDYCJA SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO UJ

Hans Golombek (DAAD)

wersytecie Jagiellońskim. Wykład
został wygłoszony,
w języku niemieckim, z okazji zakończenia 16. edycji Szkoły Prawa
Niemieckiego oraz
11. edycji Szkoły
Prawa Polskiego
na Wydziale Prawa
i Administracji UJ,
współorganizowanych przez Wydział
Prawa i Administracji UJ oraz Uniwersytet Ruprechta
Absolwenci 16. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego UJ
i 11. Edycji Szkoły Prawa Polskiego UJ Karola w Heidelbergu i Uniwersykarga w sprawie naruszenia zasady po- tet Johannesa Gutenberga w Moguncji.
mocniczości na podstawie Protokołu nr 2: W spotkaniu wzięli udział, między innymi,
nieefektywny mechanizm czy odrodzenie rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prodziesubsydiarnego reprezentowania interesów kan ds. współpracy międzynarodowej
narodowych? – to tytuł wykładu członka Wydziału Prawa i Administracji UJ prof.
Bundestagu prof. Patricka Sensburga, Jerzy Pisuliński, pełnomocnik dziekana
który 15 czerwca 2013 gościł na Uni- WPiA UJ ds. Szkoły Prawa Niemieckiego

S

DIAMENTOWE GRANTY
P

iętnastu wybitnych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało
nagrody w drugiej edycji prestiżowego
programu „Diamentowy Grant”, którego organizatorem jest Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wartość
przyznanych grantów to ponad 16,4 mln
złotych, a dofinansowanie dla laureatów
tylko w roku 2013 wyniesie ponad 4,2 mln
złotych.
Laureaci z Uniwersytetu Jagiellońskiego:
• Maria Magdalena Czarnek, Rola neureguliny-2 w rozwoju nowotworów
• Kamil Sebastian Dobosz, Jednolitość
stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw
członkowskich
• Marta Urszula Dubiel, Rola insuliny i reaktywnych form tlenu w procesach wzrostu
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i różnicowania ludzkich mezenchymalnych
komórek macierzystych
• Kamil Krzysztof Galas, Możliwości zwiększania ekonomicznej efektywności prawa
ochrony konkurencji stosowanego w Unii
Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej na
podstawie rozwiązań amerykańskich – perspektywa proceduralna i materialnoprawna
• Jędrzej Piotr Grodniewicz, Niereferencyjna
semantyka języka naturalnego jako podstawa teorii komunikacji
• Kasper Jan Hanus, Sieć osadnicza Kambodży północno-zachodniej w czasach
prehistorycznych i historycznych
• Sabina Magdalena Lichołai, Krążące we
krwi mikroRNA jako potencjalny marker
tętniaka aorty brzusznej
• Adam Teodor Polak, Równoległe algorytmy
grafowe i ich implementacja na GPU

dr hab. Kazimierz Lankosz, profesor UJ,
a także liczni goście z Krakowa i profesorowie z Niemiec. Część oficjalna spotkania
odbyła się w auli Collegium Novum, po
czym nastąpiło nieformalne spotkanie ze
studentami. Oprawa muzyczna spotkania
była zasługą Anny Rataj, absolwentki
Szkoły Prawa Niemieckiego UJ, oraz
Michaela Łyczka, studenta Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu
finansowemu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W roku akademickim 2013/2014
Szkoła Prawa Niemieckiego oferuje
siedemnasty kurs prawa niemieckiego
na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Kurs jest bezpłatny, trwa dwa semestry
i jest możliwy do zrealizowania dzięki
finansowemu wsparciu sponsorów Szkoły.
Partnerem Szkoły jest, między innymi,
wydawnictwo C.H. Beck.

Aleksandra Romanowska

pracownik Wydziału Prawa i Administracji UJ

• Mateusz Piotr Reczyński, Funkcjonalne
materiały molekularne oparte na kompleksach niklu(II) i policyjanometalanach
• Izabela Dorota Skoczeń, Pragmatyka języka prawnego i prawniczego
• Magdalena Katarzyna Stachura, Badanie
generacji anionorodnika ponadtlenkowego
i nacieku limfocytarnego w tętniakach mózgu
• Martha Sandra Ubik, Entropia odwzorowań
przestrzeni niezwartych, działań grup soficznych oraz pseudogrup holonomii foliacji
• Stanisław Marek Witecki, Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał
międzystanowego przekazu kulturowego
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich
• Marcin Michał Wróbel, Wywłaszczenie
nieruchomości na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego i ich zwrot. Socjologiczno-prawne studium przypadku
• Katarzyna Zbierska, Ocena przydatności
klinicznej nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu nefropatii pokontrastowej

EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY
konstruować urządzenie, które do
przetransportowania metalowej kulki
wykorzysta jak najwięcej zjawisk fizycznych, to wyzwanie, jakie stanęło przed
przedszkolakami, uczniami i studentami
– uczestnikami pierwszej polskiej edycji
konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”!
Główną ideą przedsięwzięcia było
zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia,
które przy wykorzystaniu różnego rodzaju
zjawisk i praw fizyki przetransportuje metalową kulkę z jednego swojego końca na
drugi. Podczas otwartego dla publiczności
finału, który odbył się 1 czerwca 2013
w Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, ponad 100 urządzeń z całej Polski
zostało połączonych w cztery łańcuchy.
Mimo nieprzychylnej pogody, na 800
metrów kwadratowych podłogi hal namiotowych było ciasno... Oprócz prawie pół
tysiąca uczestników, pomiędzy maszynami
tłumnie poruszała się także publiczność.
Pierwsza kulka została wrzucona przez
robota firmy ABB – wędrowała kolejno
przez wszystkie urządzenia. Kreatywność
młodych konstruktorów była tak wielka,
że niejednokrotnie prowadzącym brakowało słów, aby to opisać! Nawet przy
ostatnim uruchomieniu łańcuchów nikt
się nie nudził.
Komisja konkursowa miała bardzo
trudne zadanie. Ocenie podlegał nie tylko

wygląd i efektywność działania
urządzenia, ale przede wszystkim
umiejętność wytłumaczenia wykorzystanych zjawisk i praw fizycznych. W ten sposób finał stał
się lekcją fizyki dla publiczności,
która także oceniała urządzenia.
Po burzliwej dyskusji jury zdecydowało się przyznać nagrody
w czterech kategoriach wiekowych: nauczanie początkowe,
szkoła podstawowa (klasy 4–6)
gimnazjum oraz szkoła średnia
i studenci. Dodatkowo przyznana została nagroda w kategorii
rodzinnej oraz trzy nagrody
publiczności.
Celem konkursu było przede
wszystkim zachęcenie uczniów
do wykorzystania zabawy i twórczości w zdobywaniu wiedzy.
Ponadto udział w konkursie był
okazją do wspaniałej wspólnej
zabawy, rozwijania umiejętności
współpracy w grupie, integracji,
a przede wszystkim – niezwykle
skuteczną drogą do zrozumienia
wielu zjawisk fizycznych.
Uśmiech na twarzach wszyst- Urządzenie zaprojektowane przez uczestników konkursu
kich uczestników, rozmowy z ich z wykorzystaniem różnych praw fizyki
opiekunami oraz zachwyt publiczności nie okazał się sukcesem i wszyscy z niecierplipozostawiają żadnych wątpliwości: konkurs wością oczekują przyszłorocznej edycji!
Organizatorami konkursu byli studenci
Koła Naukowego Biofizyki Molekularnej
i Fizyki Medycznej UJ oraz Instytut Fizyki
UJ. Współorganizatorami finału byli Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Wydarzenie to patronatem honorowym objęli:
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UJ prof. Andrzej Warczak, wojewoda
małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa,
prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz małopolski kurator oświaty
Aleksander Palczewski.
Szymon Nowak

S

Daniel Dziob

Od lewej: dr hab. Monika Marzec, zastępca dyrektora IF UJ ds. naukowo-badawczych, oraz organizatorzy konkursu: Justyna Nowak, Urszula Górska, Daniel Dziob

student II roku studiów II stopnia biofizyki
na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
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STUDENT NA ETACIE CZY WOLONTARIACIE?
C

Z archiwum IFMSA

zy warto przeznaczyć choć część ze
studenckiego życia na pozyskanie
pierwszych doświadczeń zawodowych? Ci
studenci, którzy odpowiedzą pozytywnie
na to pytanie, później, już z dyplomem
w kieszeni, mają szansę łatwiej odnaleźć
się na rynku pracy. Oczywiście, o ile faktycznie podczas studiów podjęli zatrudnienie czy działali jako wolontariusz lub
praktykant. W ten sposób można bowiem
nie tylko nabyć doświadczenie związane
z kierunkiem studiów i poszerzyć wiedzę.
Można także sprawdzić, czy dobrze czujemy się w wybranym zawodzie, na przykład
pomagając w szpitalu, spółdzielni socjalnej
czy w urzędzie.
Studenckie praktyki

Wcale nie muszą oznaczać przysłowiowego już parzenia kawy czy herbaty.
Praktyka, wbrew obiegowym opiniom,
może być także odbywana odpłatnie.
Wówczas, zgodnie z ustawą z 17 lipca
2009 o praktykach absolwenckich1, wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekraczać
dwukrotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę2.
Można odbywać praktyki nie tylko
dlatego, że są one obowiązkowe dla
ukończenia studiów, lecz także z własnej
inicjatywy. Również po uzyskaniu dyplomu uczelni. Zgodnie z przepisami wymienionej ustawy praktykantem może być
ktoś, kto ukończył co najmniej gimnazjum,
a w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończył 30. roku życia. Praktykant nie może
świadczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Umowy o praktyki nie można zawrzeć na
okres dłuższy niż trzy miesiące. Zawarcie
kolejnej umowy pomiędzy praktykantem
a tym samym podmiotem przyjmującym
na praktykę jest możliwe tylko na łączny
okres także trzech miesięcy.
Natomiast krąg podmiotów, które mogą
przyjąć praktykantów, jest o wiele szerszy
niż w przypadku angażowania wolontariuszy. Praktykant może, na przykład,
pracować dla podmiotu prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą.
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Studenci IFMSA-Poland Odział Kraków w ramach wolontariatu realizują prozdrowotne projekty,
m.in. Szpital Pluszowego Misia skierowany do dzieci

Uczelniana firma
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wydaje się właściwą drogą dla
szczególnie przedsiębiorczych studentów.
Mając na uwadze posiadane zasoby i charakter wybranej branży, należy zastanowić
się nad dogodną formą prawną dla prowadzenia interesów. Mowa, na przykład,
o spółce cywilnej albo handlowej czy
organizacji pozarządowej. Stowarzyszenia
lub fundacje obok odpłatnej działalności
statutowej mogą bowiem też prowadzić
działalność stricte gospodarczą. Nie mogą
jednak przy jej prowadzeniu korzystać
z pracy wolontariuszy.
Myśląc o własnej firmie, warto zastanowić się nad wsparciem merytorycznym
i organizacyjnym ze strony Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości.
Etatowy student
Student, który pracuje na podstawie
umowy o pracę, powinien zainteresować
się przepisami art. 103(1) do 103(6) kodeksu
pracy3. Jest w nich mowa o uprawnieniach
pracownika doskonalącego swoje kwalifikacje zawodowe. Pracownikowi takiemu
przysługują:

● urlop szkoleniowy (czasem nazywany w praktyce „szkolnym”),
● zwolnienie z całości lub części dnia
pracy na czas niezbędny, by punktualnie
przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na
czas ich trwania (pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia).
Urlop szkoleniowy (w wymiarze 21 dni)
przysługuje, między innymi, w ostatnim
roku studiów – na przygotowanie pracy
dyplomowej oraz na naukę i przystąpienie
do egzaminu dyplomowego. Ponadto pracodawca może przyznać pracownikowi
doskonalącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, na przykład pokryć
opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki
i zakwaterowanie. Pracodawca zawiera
z dokształcającym się pracownikiem pisemną umowę określającą wzajemne prawa
i obowiązki stron. Nie jest to konieczne,
jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać
pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Warto też
pamiętać, że pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone
w kodeksie pracy mogą być przyznane:
● zwolnienie z całości lub części dnia
pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

● urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między
pracodawcą i pracownikiem.
Wymienione uprawnienia nie przysługują studentom pracującym na podstawie popularnych obecnie umów
o dzieło, zlecenia czy umowy agencyjnej. Dopuszczalne jest jednak, by w takiej umowie cywilnoprawnej zawrzeć
podobnie określone przez same strony
postanowienia o udogodnieniach dla
zatrudnionego studenta (np. zwrotu
kosztów podręczników lub dojazdów
na uczelnię).
Wolontariat – nieodpłatnie
nie zawsze oznacza za darmo
Wolontariusz to osoba fizyczna, która
dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje
świadczenia na rzecz określonego podmiotu. Korzystający z pracy wolontariusza
ma jednak obowiązek, między innymi,

pokrywać mu, na zasadach dotyczących
pracowników, koszty podróży służbowych
i diet. Korzystający może też pokrywać
inne niezbędne koszty ponoszone przez
wolontariusza, a związane z wykonywaniem świadczeń na jego rzecz, w tym koszty szkoleń wolontariuszy. Wolontariuszowi
przysługuje ponadto zaopatrzenie z tytułu
wypadku przy wykonywaniu świadczeń.
Natomiast gdy wolontariusz pracuje przez
okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający
jest zobowiązany zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Wolontariuszem może być w zasadzie
każdy, w tym, na przykład, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnej czy cudzoziemiec studiujący
w Polsce. Jeżeli taki obowiązek wynika
z przepisów prawa, wolontariusz powinien
posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania
związane z charakterem i zakresem wykonywanych świadczeń.

Z pracy wolontariusza mogą korzystać
liczne podmioty wymienione w ustawie
z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4, która
reguluje tematykę wolontariatu. Są to, na
przykład, wspominane już organy administracji publicznej, szpitale, spółdzielnie
socjalne, stowarzyszenia i fundacje.
Ofert pracy, wolontariatu i praktyk
można szukać, między innymi, w Biurze
Karier UJ.

Mariusz Kusion

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ

1
2

3

4

Dz.U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052.
W 2013 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1.600,00
złotych (brutto). Vide Rozporządzenie Rady Ministrów
z 14 września 2012 w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1026).
Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 1974,
nr 24 poz. 141 ze zm.).
Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536.

Z Archiwum Zespołu „Słowianki”

UZNANIE DLA SŁOWIANEK

Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” uczestniczyli w I Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich, który odbył się w Dobczycach w dniach 7–9 czerwca 2013. W kategorii VI (27–40 lat) para Joanna Gomółka i Krystian Olszowski zajęła pierwsze miejsce, a para Piotr Bełz i Wiktoria
Sawka – drugie. Anna Woźniak i Kamil Hydzik, para tańcząca w kategorii VA (18–27 lat), zajęła trzecie miejsce. Na XXI Ogólnopolskim Konkursie Tańców
Polskich „Warmia 2013”, który odbył się w Olsztynie w dniach 25–28 lipca 2013, para Anna Woźniak i Kamil Hydzik zajęła pierwsze miejsce w kategorii VA,
zaś para Joanna Gomółka i Krystian Olszowski pierwsze miejsce w kategorii VI.
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SUKCESY SPORTOWE STUDENTÓW UJ CM
w roku akademickim 2012/2013

S

tudium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ CM wraz z Klubem Uczelnianym AZS zorganizowały Mistrzostwa
Polski Uczelni Medycznych w kilku
dyscyplinach. Wysiłek ten, zakończony
znacznymi sukcesami sportowymi i organizacyjnymi, ogromnie cieszy i pozytywnie nastawia do pracy z młodzieżą.
Nasi studenci od lat rywalizują ze sobą
o miano najbardziej usportowionej uczelni
medycznej poprzez rozgrywki w formule
mistrzostw Polski. Fakt, że zawody sportowe odbywają się we „własnym gronie”,
pozwala studentom poznać się i wymienić
doświadczenia, a jednocześnie zwiększa
szanse na wyrównany poziom sportowy
podczas rywalizacji. To bardzo istotny
aspekt podczas tak obciążających studiów.
Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych
organizowane są od dwóch lat. Obecnie,
po pierwszym roku rywalizacji, zajmujemy I miejsce, wyprzedzając Uniwersytety
Medyczne z Wrocławia i Łodzi. Jaki wynik
osiągniemy finalnie, czas pokaże. Faktem
jednak jest, że nasza Uczelnia zawsze staje
na podium!
Pierwsze mistrzostwa Polski, w roku
2013, miały miejsce w Rabce i rozgrywano
je w konkurencji narciarstwo alpejskie.
Drużyna kobieca zajęła drugie miejsce,
ustępując tylko studentkom ŚUM w Katowicach, a zwyciężając z Łodzią. Mężczyźni zajęli III miejsce, za Łodzią i Katowicami. Indywidualnie naszym najlepszym
zawodnikiem okazał się Tomasz Szoltysek,
student II roku Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, który zdobył dwa brązowe
medale: w slalomie oraz kombinacji.

Skład drużyny kobiet:
Aleksandra Gawrońska, Wydział Lekarski,
VI rok
Urszula Kasprzyk, Wydział Lekarski, V rok
Monika Zwijacz, Wydział Nauk o Zdrowiu, I rok studiów magisterskich
Marta Krzywoń, Wydział Lekarski, III rok
Aleksandra Tuleja, Wydział Lekarski,
IV rok
Skład drużyny mężczyzn:
Tomasz Szoltysek, Szkoła Medyczna dla
Obcokrajowców (kurs sześcioletni), II rok
Andrzej Zmaczyński, pracownik UJ CM
Jakub Rybicki, Wydział Lekarski, VI rok
Jędrzej Jastrzębski, Wydział Lekarski,
III rok
Opiekun drużyny: mgr Przemysław Bartyzel
Kolejne Mistrzostwa Polski Uczelni
Medycznych odbyły się we Wrocławiu
w tenisie stołowym. Męska drużyna
z Krakowa zdobyła mistrzostwo Polski,
a Łukasz Balcerzak został najlepszym
zawodnikiem mistrzostw. To pierwsze
w historii złoto mężczyzn w tej dyscyplinie
zdobyte przez Kraków. Pogodzenie nauki,
pracy i treningów w tej tak technicznie
wymagającej grze to niemały wysiłek.
Skład drużyny:
Paweł Matusik, Wydział Lekarski, absolwent, student studiów doktoranckich
Jacek Górka, Wydział Lekarski, absolwent,
Jakub Żak, stażysta, Wydział Lekarski, V rok
Łukasz Balcerzak, Wydział Lekarski, I rok

Drużyna kobiet również stanęła na
podium, zdobywając brązowy medal
mistrzostw.
Skład drużyny:
Iwona Rembiasz, Wydział Nauk o Zdrowiu, studentka (w 2011 srebrna zawodniczka MP)
Karolina Pacułt, Wydział Lekarski, absolwentka, stażystka (dwukrotna mistrzyni
Polski Uczelni Medycznych w TS w latach
2007 i 2009 oraz wicemistrzyni w 2011)
Aleksandra Michałowicz, Wydział Nauk
o Zdrowiu
Opiekun drużyny: mgr Dorota Palik
W dniach 21–24 marca 2013 we
Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski
Uczelni Medycznych w Koszykówce.
Wzięło w nich udział dziesięć drużyn kobiecych i jedenaście męskich. Mężczyźni
zdobyli wicemistrzostwo Polski – za
Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu,
a przed Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Królem strzelców IV Mistrzostw Polski
Uczelni Medycznych został Leszek Zając
z UJ CM, rzucając w turnieju 119 punktów
(przy średniej w meczu 19,83 punktu).
Skład drużyny:
Maciej Stodolski, stażysta (kapitan drużyny)
Paweł Bartosz, stażysta
Krzysztof Pater, Wydział Lekarski
Leszek Zając, Wydział Nauk o Zdrowiu
Maciej Jaworowski, Wydział Farmaceutyczny
Marcin Magiera, Wydział Farmaceutyczny
Aleksander Kowalczewski, Wydział
Lekarski
Maksymilian Dewera, Wydział Lekarski
Łukasz Draus, Wydział Lekarski
Jędrzej Jastrzębski, Wydział Lekarski
Piotr Płatek, Wydział Nauk o Zdrowiu
Trener drużyny: mgr Michał Jarosz
20 kwietnia w Bydgoszczy odbyły się
Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych
w Lekkiej Atletyce w biegach przełajo-
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wych. Drużyna męska zwyciężyła, a kobieca zdobyła brązowy medal.
Ponadto Robert Bieda został srebrnym medalistą mistrzostw w klasyfikacji
indywidualnej. Kobiety uczestniczyły
w biegu na 2 kilometry, a mężczyźni – na
4 kilometry.
Skład „złotej” drużyny mężczyzn:
Robert Bieda, Wydział Lekarski, I rok
Maciej Borys, Wydział Lekarski, VI rok
Jakub Jończyk, Wydział Lekarski, V rok
Kornel Mach, Wydział Lekarski, V rok
Łukasz Balcerzak, Wydział Lekarski, I rok

Tenisiści stołowi już z medalami

Drużyny trenują: mgr Urszula Jabłońska oraz mgr Zbigniew Janik – zastępca
kierownika Studium WF i Sportu UJ CM
ds. sportowych
Kolejne zorganizowane przez Studium
WFiS oraz KU AZS mistrzostwa Polski
miały miejsce na obiektach sportowych
Żywiec Team Park w dyscyplinie tenis
ziemny. Drużyna męska wygrała mistrzostwa, a kobiety zdobyły brązowy medal.
Poziom zawodów był naprawdę wysoki,
a profesjonalizm mgr. Wiesława Biela –
właściciela kortów, sprawił, że te mistrzostwa wyjątkowo zapisały się w historii
sportowej uczelni medycznych.
Skład „złotej” drużyny męskiej:
Karol Urbański, Wydział Lekarski, stażysta
Michał Dyrda, Wydział Lekarski, III rok
Maciej Byrczak, Wydział Lekarski, II rok
Skład „brązowej” drużyny kobiet:
Monika Micał, Szkoła Medyczna dla
Obcokrajowców, I rok (kurs czteroletni)
Anna Gwizdak, Wydział Farmaceutyczny,
III rok
Karolina Jaworska, Wydział Lekarski,
III rok

Srebrna drużyna koszykarzy z trenerem

Opiekun drużyny: mgr Czesław Klim
25–26 maja w obiektach kompleksu
sportowego COM-COM ZONE w Nowej
Hucie odbyły się ostatnie już w tym
semestrze MP UM. Tym razem w piłce

Lekkoatleci wraz z trenerami po wręczeniu medali i pucharów

nożnej. Wygrała je drużyna KS AZS
UJ CM.
Drugie miejsce zajęło CM Wrocław,
a na trzecim uplasowała się drużyna z CM
Bydgoszcz. Najlepszym bramkarzem mistrzostw został student VI roku kierunku
lekarskiego UJ CM Michał Starmach.
Skład drużyny:
Rafał Butrym, Wydział Nauk o Zdrowiu
Ole Skaara, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, VI rok
Magnus Kartevold, Szkoła Medyczna dla
Obcokrajowców, III rok
Łukasz Filipski, Wydział Lekarski, V rok
Michał Wdowik, Wydział Nauk o Zdrowiu, III rok
Maciej Bobas, Wydział Nauk o Zdrowiu,
III rok
Błażej Lech, Wydział Nauk o Zdrowiu,
III rok
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Karol Urbański

„Złota” drużyna w komplecie z opiekunem

Dawid Białek, Wydział Nauk o Zdrowiu,
III roku
Piotr Szolc, Wydział Lekarski, V rok
Grzegorz Mól, Wydział Nauk o Zdrowiu,
I rok
Arkadiusz Kwoka, Wydział Nauk o Zdrowiu, pracownik
Jakub Popiel, Wydział Lekarski, III rok
Dariusz Stanowski, Wydział Lekarski,
V rok
Piotr Czyrka, Wydział Lekarski, II rok
Jakub Sieprawski, Wydział Nauk o Zdrowiu, I rok studiów magisterskich
Maciej Filipowski, Wydział Farmaceutyczny, I rok
Tomasz Bukowski, Wydział Lekarski,
V rok
Michał Starmach, Wydział Lekarski, VI
rok

narciarstwie alpejskim, przez rowery
górskie, tenis ziemny, siatkówkę, po finał
Ligi Futsalu. Po raz pierwszy Studium
przeprowadziło Dni Otwarte, podczas których studenci mogli brać udział w różnych
formach zajęć, oraz rozgrywki w koszykówkę wraz z akcją charytatywną, z której
zabawki i słodycze przekazano dzieciom
z Domu Dziecka na Kazimierzu. Bardzo
dobrym pomysłem okazała się organizacja
obozu narciarskiego w Austrii, który był
świetną imprezą sportowo-integracyjną.

Bardzo ważny dla studentów, jak
i dla rangi wszystkich organizowanych
imprez sportowych jest fakt, że władze
naszej Uczelni od lat w nich uczestniczą,
biorą udział w ceremonii nagradzania
zwycięzców oraz je współfinansują.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom-uczestnikom oraz władzom
UJ CM.

Opiekun drużyny: mgr Czesław Klim
Należy jeszcze dodać, że podczas
Festiwalu Nauki drużyna UJ CM wygrała w klasyfikacji generalnej regaty
ósemek ze sternikiem, pokonując UJ
oaz AGH. W skład zwycięskiej drużyny
wchodzą studenci Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców UJ CM. Startowali oni,
jako jedyni, na łodzi o starej drewnianej
konstrukcji, którą zakupili sobie sami. Tym
bardziej cieszy ich zwycięstwo. Trenerem
obydwu drużyn jest mgr Janusz Włodek.
Jak zwykle Studium WF wraz z KU
AZS zorganizowało, cieszące się dużym
zainteresowaniem, cykliczne imprezy
sportowe w formie Pucharów Międzywydziałowych w różnych dyscyplinach.
Począwszy od Pucharu w pływaniu,
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Żeńska osada UJ CM w zwycięskim wyścigu ósemek, 15 maja

Dorota Palik

kierownik Studium WF i Sportu UJ CM

Podczas otwarcia przedszkola JCI zgromadzeni goście obejrzeli występ przedszkolaków.
Po prawej dyrektor przedszkola Aleksandra Król

sposób komunikowania się z dziećmi,
dawców przedszkola było stworzenie
relacje między personelem, relacje romiejsca, w którym zabawa zamienia się
dziców i nauczycieli po dobór lektury,
w naukę, wykorzystując naturalną dziemuzyki, odpowiedniego stroju czy sposób
cięcą ciekawość i pokazując, że odkrywanie otaczającego świata
może być niepowtarzalną
przygodą.
Przedszkole JCI oferuje podstawowy pakiet,
który zawiera zajęcia
wynikające z podstawy
programowej opracowanej przez MEN oraz
z dwóch autorskich programów JCI: „Naukowe
przedszkole” i „Edukacja
regionalna”. Placówka
stara się zapewnić dzieciom harmonijny rozwój
na wszystkich płaszczyznach, oferując wiele
zajęć pobudzających kreatywność i wyobraźnię Uroczystego pasowania na przedszkolaka dokonał rektor UJ
dzieci. Są to, między prof. Wojciech Nowak
innymi, zajęcia plastyczspożywania posiłków, które są przygotone, muzyczne, ceramiczne, tkackie. Co
wywane przez dietetyka.
więcej, każdy aspekt działalności przedPrzedszkole JCI stawia na zrównoszkola jest gruntownie przemyślany.
ważony
rozwój, dlatego też jednostka
Poczynając od wystroju wnętrz, przez
oferuje zajęcia ruchowe. Zdrowie oraz
rozwój fizyczny dzieci są wnikliwie anaSala przedszkolna dla grupy starszaków
lizowane przez nauczycieli i specjalistów.
Przedszkole działające bezpośrednio
przy zakładzie pracy to w Polsce wciąż
rzadkość, choć wśród uczelni Uniwersytet Jagielloński nie jest osamotniony.
Uniwersytet Śląski uruchomił w tym roku
żłobek, podobnie Uniwersytet Warszawski. Przedszkola powstaną również przy
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnice Warszawskiej.
Anna Wojnar

e wrześniu 2013 na Kampusie
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Bobrzyńskiego 14, rozpoczęło działalność przedszkole Jagiellońskiego Centrum Innowacji. 22
października br. rektor UJ prof. Wojciech
Nowak pasował młodych adeptów wiedzy
na przedszkolaków.
Placówka jest odpowiedzią Uniwersytetu na potrzebę zapewnienia
komfortu pracy i warunków dla rozwoju
pracowników naukowych, którzy są nie
tylko naukowcami, ale także rodzicami.
Kampus w Pychowicach zapewnia ten
pierwszy rodzaj komfortu – jest nowoczesnym, świetnie przystosowanym do
pracy naukowej obiektem. Niestety,
jest położony na uboczu i mimo dobrze
przygotowanej infrastruktury zdarzają się
problemy z dojazdami.
Dlatego też godziny otwarcia przedszkola Jagiellońskiego Centrum Innowacji będą dopasowane do grafików wykładowców – standardowe godziny otwarcia
to 7–18, jednak jeśli zajęcia kończą się
o 20, maluch nie będzie musiał czekać
na korytarzu, za dodatkowe godziny
trzeba będzie jednak dopłacić. W przedszkolu będą dwie grupy wiekowe: 2,5–3
lat oraz 4–5 lat. Każdą grupą opiekuje
się nauczyciel wiodący oraz nauczyciel
wspomagający. Główną ideą pomysło-

Anna Wojnar

W

Anna Wojnar

PRZEDSZKOLE
NA KAMPUSIE

Małgorzata Sypniewska

studentka edytorstwa na Wydziale Polonistyki UJ
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Prorektor UJ prof. Jacek Popiel podczas inauguracji Polskiej Akademii Dzieci przy UJ w Niepołomicach;
5 kwietnia 2013

wych kubków i butelek, styropianowych
opakowań, kosmetyków i innych przedmiotów codziennego użytku.
Polska Akademia Dzieci UJ posiada
również filię w Niepołomicach. Pierwsze

Archiwum Działu Promocji i Informacji UJ

października br. w Auditorium
Maximum odbyła się inauguracja
roku akademickiego Polskiej Akademii
Dzieci na Uniwersytecie Jagiellońskim.
To już trzeci rok działalności Akademii,
w ramach której specjaliści z różnych
dziedzin nauki wygłaszają wykłady dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, przybliżając najmłodszym akademicki świat nauki.

Inauguracja nowego roku akademickiego Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego
odbyła się 28 października w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa

Podczas cyklicznych spotkań również
uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i pasji w formie
wykładów lub warsztatów.
Ponad 260 młodych słuchaczy ze szkół
podstawowych z Krakowa i okolic powitała prorektor UJ ds. rozwoju prof. Maria
Flis. Następnie wystąpiła Anna Kożuch,
uczennica szkoły podstawowej im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach,
która opowiadała o najdziwniejszych
zwierzętach świata. Kolejny wykład, zatytułowany Mój toksyczny dom, wygłosiła
dr Anna Ptak z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi UJ, opowiadając młodym
słuchaczom o zagrożeniach dla zdrowia,
jakie niesie ze sobą użytkowanie plastiko-
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spotkanie Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego odbyło się 5 kwietnia
br. w Małopolskim Centrum Dźwięku
i Słowa. Licznie zgromadzoną młodzież

powitał burmistrz Niepołomic Roman
Ptak, a ślubowanie młodych studentów
przeprowadził prorektor UJ ds. polityki
kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel.
Następnie pierwsze wykłady wygłosili:
Anna Kożuch za szkoły podstawowej im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz Witold Zawadzki, pracownik
naukowy z Instytutu Fizyki UJ.
Kolejne spotkanie Niepołomickiego
Uniwersytetu Dziecięcego odbyło się 28
października br. również w Małopolskim
Centrum Dźwięku i Słowa. Była to uroczysta inauguracja roku akademickiego,
w której wziął udział rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.
Wykłady wygłosili: Monika Koperska,
doktorantka na Wydziale Chemii UJ (Czy
Ty widzisz, co ja widzę? Czy to samo widzi
kot?), oraz Maciej Oszajca, uczeń szkoły
podstawowej z Woli Batorskiej, który mówił o możliwości istnienia życia na Marsie.
Projekt „Polska Akademia Dzieci” pod
patronatem rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka jest pierwszą na tak dużą skalę
cykliczną inicjatywą tego typu w Polsce.
Spotkania w ramach Polskiej Akademii
Dzieci odbywają się raz w miesiącu od
października do maja. Udział w projekcie
jest bezpłatny.

AWoj
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AKADEMIA DZIECI
NA UJ

metodach wycinania i odbijania drzeworytów, a także o zasadach działania zrekonstruowanej
przez siebie prasy Gutenberga
w pasjonujący sposób opowiadał
w Bibliotece Jagiellońskiej Tadeusz
Grajpel. Warsztaty z drzeworytnikiem, który od 20 lat zajmuje się
odtwarzaniem dawnych technologii
i rzemiosł związanych z dziejami
książki, dokumentu i drzeworytu,
odbywały się w dniach 17–19
czerwca, 25–27 czerwca, 2–5 lipca, 9–11 lipca, w ramach trwającej
w „Jagiellonce” do 18 lipca br. wystawy zatytułowanej Odtwarzanie
warsztatu. Drzeworyt w szesnastowiecznym Krakowie i nie tylko...
Podczas swoich wykładów Tadeusz Grajpel przedstawił również
historię druku oraz drzeworytów
krakowskich na tle historii drzeworytnictwa. Sporym zainteresowaniem
uczestników wykładów cieszyły się
prezentowane na wystawie repliki
klocków drzeworytniczych, głównie
średniowiecznych i renesansowych,
których Tadeusz Grajpel własnoręcz-

nie wykonał blisko
sto. Wśród wyeksponowanych w Bibliotece Jagiellońskiej
najwięcej było replik
klocków z oficyny
Floriana Unglera.
Podczas warsztatów
ogromną ciekawość
wzbudzały tworzone
z nich odbitki.
Warto dodać, że
mieszkający w Końskich drzeworytnik
podróżuje po całej Tadeusz Grajpel w Bibliotece Jagiellońskiej zademonstrował
działanie prasy Gutenberga
Polsce, prowadząc
wykłady, warsztaty i pokazy nie Centrum Nauki Kopernik, Ossolineum,
tylko dla uczelni, szkół i bibliotek, Stowarzyszeniem Naukowym Archeoloale także dla muzeów. Współpracu- gów Polskich, Małopolskim Instytutem
je, między innymi, z Państwowym Kultury, Krakowskim Biurem FestiwaMuzeum Archeologicznym w War- lowym i wieloma innymi.
Tadeusz Grajpel należy do Świętoszawie, Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, Muzeum w Biskupinie, krzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa
Muzeum Papiernictwa w Duszni- Przemysłowego, a także Rycerskiego
kach-Zdroju, Muzeum Początków Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Białego Kruka w Krakowie.
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Historii Katowic,
Rita Pagacz-Moczarska
Jerzy Sawicz

O

IMPRESSIONES

NA TLE HISTORII DRZEWORYTNICTWA

Anna Wojnar

Wystawę prezentującą portrety krakowskich profesorów medycyny XVIII–XX wieku oraz
portrety prezesów Izby Lekarskiej w Krakowie – od Macieja Leona Jakubowskiego po
Andrzeja Matyję – jeszcze do końca grudnia br. można oglądać w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a. Autorem tego wyjątkowego
zbioru rysunków, powstałych na podstawie archiwalnych zdjęć, jest dr Tomasz Wiatr,
Na pierwszym planie dr Tomasz Wiatr
absolwent Wydziału Lekarskiego UJ, którego prace prezentujemy również na łamach
„Alma Mater” w ramach cyklu poświęconego wybitnym lekarzom związanym z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim (w tym numerze na s. 92–93).
Wernisaż wystawy, zorganizowany 16 maja
br., z piękną oprawą muzyczno-artystyczną,
zgromadził wielu sympatyków twórczości
młodego artysty, wśród których nie zabrakło
pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto więc już dziś zapowiedzieć, że wiosną 2014 roku prace Tomasza
Wiatra będzie można oglądać na wystawie
zorganizowanej w podziemiach Collegium
Maius. alma mater nr 160
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Uczestnicy uroczystości
RPM

Anna Wojnar

PORTRETY, KTÓRE STWORZYŁ WIATR

PORTRETY WYBITNYCH KRAKOWSKICH LEKARZY
W

cyklu prezentującym sylwetki wybitnych lekarzy związanych z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim zamieszczamy
tym razem dokonania i zasługi Maurycego Madurowicza oraz Ludwika Karola Teichmanna. Ich biogramy opracował Tomasz
Wiatr – absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który jest również autorem ilustrujących tekst portretów. Rysunki
zostały wykonane na podstawie archiwalnych zdjęć, pochodzących ze zbiorów Katedry Historii Medycyny UJ CM.
RPM

MAURYCY MADUROWICZ
1831–1894
Urodził się 16 września 1831 w Kołomyi. Pochodził z galicyjskiej rodziny
szlacheckiej – był synem Walentego
Madurowicza, urzędnika w austriackiej
służbie państwowej, późniejszego radcy
ministerialnego i naczelnika dyrekcji
skarbowej we Lwowie. To właśnie we
Lwowie ukończył szkołę powszechną
i gimnazjum, a przez dwa lata studiował
geografię i fizjografię. W 1848 roku
przeniósł się do Krakowa, by rozpocząć
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Krakowskiego. W 1850 kontynuował edukację w Wiedniu, zakończoną
w 1955 roku uzyskaniem tytułu magistra
akuszerii. W latach 1856–1862 pracował
w największej na świecie klinice położniczo-ginekologicznej u prof. Gustava
Brauna, kierowanej w późniejszym czasie
przez jego brata Karola Brauna – twórcę
nowoczesnej ginekologii i położnictwa,
który uznał Madurowicza za swojego
najzdolniejszego ucznia. W 1862 roku,
na prośbę ówczesnego rektora UJ Józefa
Dietla, przeniósł się do Krakowa, gdzie
habilitował się na podstawie pracy Powstawanie i rozpoznawanie przepukliny
krwawej.
Ożenił się z Saarówną, która zmarła
wraz z dzieckiem przy porodzie dokładnie
rok po zawarciu małżeństwa.
W 1863 roku powołany na stanowisko
profesora zwyczajnego, został prymariuszem III oddziału Szpitala im. św. Łazarza,
rozpoczynając pracę w bardzo skromnych
i trudnych warunkach.
W 1870 utworzył Odrębną Klinikę
Chorób Kobiecych i Położnictwa UJ,
w której powstała nowoczesna polska
szkoła ginekologii. Dwukrotnie wybierany

na dziekana Wydziału Lekarskiego, w latach 1880–1881 pełnił funkcję rektora UJ.
W 1871 roku wystąpił w głośnej
sprawie księdza Ignacego Dollingera (profesora Uniwersytetu w Monachium, ekskomunikowanego za podważanie dogmatu

nieomylności papieża w książce Das
Papstum), popierając jego stanowisko,
co wywołało głośne dyskusje publiczne
i prasowe.
Maurycy Madurowicz skonstruował
oryginalny model kleszczy porodowych,

Portret Maurycego Madurowicza, rys. Tomasz Wiatr, 42 × 59 cm, ołówek, papier
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nazwanych jego nazwiskiem. Zasłynął
z wprowadzenia sztucznego rozszerzenia
szyjki macicy balonem, ułatwiając tym
samym poród. Był pionierem ginekologii
operacyjnej w Polsce, wykonując nowatorskie jak na ówczesne czasy operacje.
Był członkiem towarzystw lekarskich
w Wiedniu, Krakowie, Warszawie, członkiem honorowym Towarzystwa Lekarzy
Galicyjskich we Lwowie, prezesem
Towarzystwa Ginekologicznego i członkiem komisji redakcyjnej „Przeglądu
Lekarskiego”.
Zmarł 12 stycznia 1894 w Krakowie.
W 1954 z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Rady
Narodowej Miasta Wrocławia w dowód
zasług dla Maurycego Madurowicza miejski szpital nr 1 otrzymał nazwę: Miejski
Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.
Maurycego Madurowicza.

LUDWIK KAROL TEICHMANN
1823–1895
Urodził się 16 września 1823 w Lublinie, był synem lekarza Jakuba Władysława
Teichmanna i Tekli Olszewskiej. Zgodnie
z wolą rodziców miał ukończyć studia teologiczne i zostać w przyszłości pastorem.
Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie
rozpoczął w Dorpacie studia na Wydziale
Teologii, jednak udało mu się ukończyć
zaledwie cztery semestry. Za udział w pojedynku w charakterze sekundanta został
karnie relegowany. Udał się wówczas do
Heidelbergu, gdzie rozpoczął studia z zakresu chemii, fizyki i technologii, jednak
już po roku przeniósł się do Getyngi
i wstąpił na Wydział Lekarski. Decyzję
o zmianie kierunku podjął po wysłuchaniu
wykładu z anatomii, na którym znalazł się
zupełnie przypadkowo, myląc sale. Szczęśliwie dla Teichmanna, trafił na wykład
prowadzony przez wybitnego anatomopatologa Friedricha Gustava Jacoba Henlego,
uważanego za twórcę anatomii i fizjologii
nerek, a którego nazwisko związane jest
z odkryciem i opisem części nefronu (tzw.
pętla Henlego). Zafascynowany przedmiotem, postanowił wstąpić na stanowisko
asystenta w charakterze wolontariusza.
Teichmann zawsze podkreślał wybitne
zasługi Henlego w dziedzinie anatomii
i patologii, zaś Henle uważał Teichmanna
za jednego ze swoich najzdolniejszych
uczniów. Pikanterii dodaje fakt, że obaj
pałali do siebie szczerą niechęcią.

Portret Ludwika Karola Teichmanna, rys. Tomasz Wiatr, 42 × 59 cm, ołówek, papier

W 1855 roku Teichmann otrzymał
stypendium Blumenbacha, co pozwoliło
mu zwiedzić czołowe ośrodki anatomiczne
w Europie. Będąc w Wiedniu, współpracował z Josephem Hyrtlem – pionierem
nowoczesnych metod preparatyki anatomicznej. Swoją uwagę skupił na dogłębnym analizowaniu układu chłonnego, który mimo wielu prób był wówczas bardzo
słabo poznany. Ludwik Karol Teichmann
z dużą wytrwałością doskonalił metody
nastrzykiwania naczyń chłonnych z wykorzystaniem masy kitowej, dochodząc do
wysokiego stopnia doskonałości. W 1867
roku na wystawie w Paryżu otrzymał
Medal Napoleona III w dowód uznania za
wspaniale wykonane preparaty. Po objęciu
stanowiska kierownika Katedry Anatomii

Patologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1868 roku został profesorem
anatomii opisowej. Rok później pełnił
funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego
UJ, a szczyt kariery akademickiej osiągnął,
uzyskując godność rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którą sprawował w roku
akademickim 1877/1878.
Dwudziestopięciolecie pracy Teichmanna zostało uczczone odsłonięciem
jego popiersia, autorstwa Tadeusza Błotnickiego.
Ludwik Karol Teichmann zmarł
w 1895 roku.

Tomasz Wiatr

absolwent Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum UJ
www.tomaszwiatr.pl
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ŻYCIE ZE SZTUKĄ SPLECIONE
Ż

ycie ze sztuką splecione to tytuł najnowszej książki rysownika, malarza,
scenografa, współtwórcy Piwnicy pod
Baranami – Kazimierza Wiśniaka. Promocja tej pięknej, albumowo wydanej
publikacji odbyła się 3 czerwca 2013 w sali
konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej.
Spotkanie, zorganizowane w ramach Salonu Literackiego Jagiellonki, otworzył
dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk, który
zaprezentował zgromadzonym podarowany Bibliotece przez autora niezwykły, bo
istniejący w postaci zwoju, rękopis Życia
ze sztuką splecionego. Poinformował
także, że artysta zgodził się na wprowadzenie swojej książki do Jagiellońskiej
Biblioteki Cyfrowej. Zaimplementowanie
publikacji trwało zaledwie kilka minut
i zostało dokonane na oczach uczestników spotkania. Życie ze sztuką splecione
funkcjonuje więc teraz w trzech odsłonach:
w formie rękopisu, książki drukowanej
oraz książki cyfrowej, która dostępna jest
pod adresem: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=244187&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
Kazimierz Wiśniak urodził się w 1931
roku w Łodzi. Do Krakowa przyjechał
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Kazimierz Wiśniak, oprócz tego, że
jest cenionym i zasłużonym artystą, jest
także dobrym, ciepłym i serdecznym
człowiekiem. Jest przy tym niezwykle
skromny. Kilka lat temu, podczas wywiadu
zapytany przeze mnie, co jest dla niego
najważniejsze w życiu, odpowiedział:
Najważniejsze było i jest dla mnie, by
żyć uczciwie, mieć czyste sumienie wobec
siebie i innych, żeby nikomu nie szkodzić.
Dlatego nigdy nie kierowałem swoją karierą... Wolałem poddać się życiu, by ono
mnie niosło. Nic na siłę…
Jerzy Duda zaznaczył również, że Kazimierz Wiśniak to wspaniały gawędziarz,
miłośnik przyrody i przyjaciel, na którym
zawsze można polegać. – Wkłada całe
serce w pracę, którą wykonuje. Niezwykłe
w nim jest także to, że ma wielki szacunek
do świata i do ludzi. Nigdy nie zapomina
o ludziach, których spotkał na swojej drodze
życia, z którymi współpracował. Dowodem
na to jest właśnie ta książka. Na jej kartach uwiecznione zostały niemal wszystkie
wydarzenia i biorące w nich udział osoby.
Zdarzało mu się nawet poprawiać niektóre
strony, tylko po to, by wprowadzić jeszcze
jakieś nazwisko – akcentował prowadzący.

Jerzy Sawicz

Projekcja
baśniowych obrazów
i rysunków
Kazimierza Wiśniaka
towarzyszyła sympatykom
jego twórczości
przez cały czas
trwania spotkania

w roku 1953, by rozpocząć studia na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie ukończył Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii.
Pozostał w Krakowie, bo – jak sam mówi
– to miasto go zauroczyło. Ma na swym
koncie wiele szczególnych przedsięwzięć,
między innymi współpracę z wybitnymi
reżyserami: Henrykiem Tomaszewskim,
Jerzym Jarockim i Konradem Swinarskim. Jest autorem ponad 250 projektów
scenograficznych, autorem rysunków do
„Przekroju”, „Rzeczpospolitej”, „Miesiąca
w Krakowie”. W latach 1981–1986 był dyrektorem teatru Bagatela. Warto też dodać,
że jego ilustracje kilkakrotnie ukazywały
się również na łamach „Alma Mater”.
Od wielu lat artysta związany jest
z Lanckoroną, gdzie od 1994 roku wydaje
kwartalnik „Kurier Lanckoroński”. Za
zaangażowanie w życie miasta otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Lanckorony.
– Mało kto wie, że w pewnych środowiskach Kaziu funkcjonuje także jako Anioł
Lanckorony, Brat Miniaturzysta, Urojony
Filatelista, Promotor Bożej Krówki i Krasnoludków czy Rzecznik Szopki z Zagórza
– informował prowadzący spotkanie filatelista i bibliofil Jerzy Duda.
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Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

Rękopis książki Kazimierza Wiśniaka w postaci zwoju, podarowany przez autora Bibliotece Jagiellońskiej, zrobił wrażenie na wszystkich uczestnikach spotkania;
od lewej wydawca Władysław Andreasik, Kazimierz Wiśniak, dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk oraz prowadzący spotkanie Jerzy Duda

Jerzy Sawicz

Od lewej: Władysław Andreasik, Kazimierz Wiśniak oraz Zdzisław Pietrzyk

Po zakończeniu spotkania w holu Biblioteki Jagiellońskiej było wielu chętnych, by w promocyjnej cenie
kupić książkę Kazimierza Wiśniaka

Wywiad z Kazimierzem Wiśniakiem zatytułowany Prosto z serca
można przeczytać w „Alma Mater” nr 103/2008, s. 41–51.

Na sali wśród licznie zgromadzonych
sympatyków twórczości Kazimierza
Wiśniaka nie zabrakło wydawcy i sponsora albumu – Władysława Andreasika
z oficyny VANDRE. – Skąd pomysł na tę
książkę? Obserwując Kazia przez 50 lat,
widząc, jakim jest tytanem pracy, ile ma
rysunków i dokumentów, które gromadzi,
pomyślałem, że szkoda byłoby, gdyby to
gdzieś przepadło. Zaproponowałem mu
więc układ: wydam ci książkę, tylko ty ją
napisz – opowiadał Władysław Andreasik.
Książka powstawała dwa lata. Liczy blisko
400 stron i została pięknie zilustrowana.
Wzrok przyciągają setki zdjęć, reprodukcji obrazów, baśniowych rysunków
i dokumentów ukazujących całe życie Kazimierza Wiśniaka. Nakład albumu liczy
zaledwie 500 sztuk. Z myślą o bibliofilach
25 z nich zostało oprawionych w skórę
i jest numerowanych.
Artysta, pytany przez Jerzego Dudę,
nad czym obecnie pracuje, wyznał, że
pisze kolejną książkę poświęconą Lanckoronie. Poprzednia, zatytułowana Powietrznicy w Lanckoronie. Historia letniska,
która ukazała się w 2008 roku, przypomina
miasto podczas jego największej popularności w latach 20. i 30. XX wieku.
Doskonałym pomysłem organizatorów
Salonu Literackiego Jagiellonki było, by
przez cały czas trwania spotkania zgromadzonym ukazywały się, wyświetlane
za pośrednictwem projektora, baśniowe
obrazy i rysunki bohatera uroczystości,
które, jak zgodnie oceniono, wyzwalają
we wszystkich pokłady pozytywnej energii. Sympatyków twórczości Kazimierza
Wiśniaka ucieszy więc z pewnością to, że
prof. Zdzisław Pietrzyk obiecał w niedalekiej przyszłości zorganizowanie w Bibliotece Jagiellońskiej wystawy poświęconej
temu wyjątkowemu artyście.

Rita Pagacz-Moczarska
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LAUR KRAKOWA XXI WIEKU
DLA PROFESORA WOJCIECHA LEŚNIKOWSKIEGO
Z

Archiwum Kapituły Lauru

Profesor Wojciech Leśnikowski jest
a nieoceniony wkład w umacnianie
rangi krakowskiego ośrodka nauko- absolwentem Wydziału Architektury Powego, za bezkompromisowość i realiza- litechniki Krakowskiej. Zaledwie kilka lat
po ukończeniu studiów
cję marzeń, a także za
dostał się na staż do
to, że dzięki wybitnej
biura projektowego Le
zdolności dzielenia
Corbusiera w Paryżu.
się doświadczeniem
Wykładał w paryskiej
zawodowym budzi zaSzkole Sztuk Pięknych
pał twórczy w nowym
oraz na uniwersytetach:
pokoleniu architekYale, Cornell, Pensyltów – Wojciech Lewania, Wisconsin, Ilśnikowski, profesor
linois, Oxford i Delft.
Szkoły Architektury
We Francji i w StaUniwersytetu Kansas
nach Zjednoczonych
w Lawrence (USA),
projektował drapacze
został uhonorowany
chmur, lotniska i buLaurem Krakowa XXI
dynki użyteczności puwieku. Nagrodę, którą
blicznej. Jest autorem
od 2001 roku przyznawielu spektakularnych
je kapituła, składająca
projektów architektosię z przedstawicieli
nicznych, na przykład
trzech środowisk: naw Chicago zaprojektouki, kultury i bizneProf. Wojciech Leśnikowski
wał pawilon z mozaiką
su, wręczył prezydent
Chagalla i charakteKrakowa prof. Jacek
Majchrowski. Uroczystość odbyła się rystyczny, czerwony wieżowiec CNA.
7 maja 2013 w sali obrad Rady Miasta W Paryżu współprojektował, między innymi,
Krakowa.
– Gorąco dziękuję kapitule Lauru za wieżowiec GAN na La
to, że konsekwentnie wspiera inicjatywy Defense. Jest autorem
służące aktywizowaniu najważniejszych pięciu książek i wielu
środowisk Krakowa, za wysiłki zmierzają- artykułów w prasie mięce do zacieśniania współpracy pomiędzy dzynarodowej. Za swoje
nimi – podkreślał prezydent podczas dokonania został odznaswojego wystąpienia. – Dziękuję, że za czony przez rząd Francji
pośrednictwem tej nagrody możemy ho- medalem Chevalier de
norować wybitne związane z Krakowem L’Ordre des Arts et des
osobowości – znakomitych artystów, Letters, a w 2012 roku
przedsiębiorców i uczonych, którzy wyróżniono go tytułem
swoją pracą i osiągnięciami pomnażają profesora Uniwersytetu
dziedzictwo intelektualne miasta, a do Paryskiego.
– Kraków to pierwktórych bezsprzecznie należy tegoroczny
laureat – dodał prezydent. Profesorowi sze miejsce, które zdepodziękował za wierność Krakowowi, za finiowało moje życie,
to, że swoją pracą naukową i dydaktyczną miasto, które otworzyło przede mną świat
od lat skutecznie rozsławia imię Krakowa globalny i wyzwoliło u mnie chęć poznania
w Europie, w Stanach Zjednoczonych świata – wspominał Laureat. – Drugim
miejscem był Paryż, najwspanialsze
i szeroko w całym świecie.
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miasto pod słońcem. To miasto wyzwoliło
u mnie zupełnie inny, intelektualny pogląd
na świat, który się nazywa francuskim
zimnym intelektualizmem. W Stanach
Zjednoczonych moim miejscem stało się
Chicago, które, tak jak Kraków i Paryż,
pokochałem. To miasto nauczyło mnie
amerykańskiego dynamizmu, globalizmu
i optymizmu oraz niesłychanej umiejętności współpracy.
O profesorze Leśnikowskim często
mówi się, że jest obywatelem świata. Podczas swojego wystąpienia wyznał, że ludzie
często pytają go, kim się czuje, mając trzy
obywatelstwa. – Z sentymentu, z przyjaźni
i z wykształcenia jestem Polakiem – mówił
wzruszony. – Francja dała mi zimny pogląd
na świat, to wspaniałe francuskie, abstrakcyjne spojrzenie na kulturę, a w Stanach
Zjednoczonych amerykański dynamizm,
biznes i innowacja dały mi szerokie spojrzenie, które pozwala imigrantowi wyjść na
najwyższe szczeble. [...] Przez resztę mojego
życie staram się połączyć przeciwności,
które w kulturach tych trzech miejsc istnieją, a z drugiej strony – pragnę połączyć
podobieństwa.
Jak poinformowała
prowadząca uroczystość
prezes kapituły Anna
Zabdyr-Jamróz, prof.
Wojciech Leśnikowski
jest ósmą osobą uhonorowaną Laurem Krakowa
XXI wieku. Wcześniej
tę zaszczytną nagrodę
otrzymali: dr Krystyna Styrna-Bartkowicz
(2001), prof. Tadeusz
Chrzanowski (2002),
Zbigniew Kazimierz Witek (2003), prof. Jerzy
Wyrozumski (2004), Jan
Kanty Pawluśkiewicz
(2005), prof. Jerzy Stuhr (2006) oraz ojciec
Leon Knabit OSB (2007).

Rita Pagacz-Moczarska

KRAKÓW – MIASTO LITERATURY UNESCO

Tomasz Wiech / KBF

październiku 2013 Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Jest teraz jednym z siedmiu miast
na świecie posiadających to zaszczytne
wyróżnienie. Dobra wiadomość dotarła
do prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego 21 października za pośrednictwem listu wysłanego z Paryża przez
Francesco Bandarina, zastępcę dyrektor
generalnej UNESCO Iriny Bokovej. Prezydent podkreśla, że ten tytuł to nie tylko
prestiż. Daje on również możliwość nawiązania ściślejszej współpracy z innymi
miastami wyróżnionymi tym tytułem, pozwala na realizację nowych przedsięwzięć
promujących literaturę i sztukę. – Otwiera
również nowe możliwości w pozyskiwaniu
dodatkowych środków finansowych na
rozwój programów literackich w mieście,
między innymi z nowego europejskiego
programu „Kreatywna Europa”, do którego
będziemy startować już od przyszłego roku
– akcentowała po ogłoszeniu wiadomości
wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta Magdalena Sroka.

Tytuł Miasta Literatury UNESCO jest
przyznawany od 2004
roku. Oprócz Krakowa
wyróżnienie to zdobyły
także: Edynburg, Melbourne, Iowa City, Dublin, Reykyavik i Norwich. Kraków został
uhonorowany tym tytułem po prawie trzech
latach starań. Inicjatorem działań było miasto partnerskie – Edynburg. Cenne jest także
to, że oficjalnie złożony
wniosek poparło ponad 150 pisarzy, wśród
nich, oprócz Wisławy Szymborskiej, inni
nobliści: Orhan Pamuk, Mario Vargas
Llosa i Herta Müller. O tym, że Kraków
jest „kolebką języka polskiego i polskiej
literatury”, przekonywać nie trzeba. To
przecież właśnie tu ponad 500 lat temu
u Floriana Unglera wydrukowane zostały
pierwsze książki w języku polskim: Historyja umęczenia Pana naszego Jezusa
Chrystusa (anonim, 1508) oraz Raj duszny
Biernata z Lublina (1513). To tu od 650
lat nieprzerwanie działa najstarsza polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński.
W historycznych archiwach i bibliotekach
Krakowa, między innymi w Bibliotece
Jagiellońskiej, znaleźć można unikatowe
w skali światowej skarby europejskiego
Tomasz Wiech / KBF

W

piśmiennictwa. A o tym, że miasto jest
ważnym ośrodkiem kulturalnym w Europie, świadczą dziesiątki organizowanych
tu imprez teatralnych, muzycznych, filmowych i, oczywiście, literackich. Co roku
do Krakowa przyjeżdżają wybitni poeci
i pisarze z całego świata, by uczestniczyć
w znanych międzynarodowych wydarzeniach: Festiwalu Miłosza i Festiwalu
Conrada. Kraków kojarzony jest także
z wieloma innymi cenionymi twórcami
literatury – ze Stanisławem Wyspiańskim,
Tadeuszem Kantorem, Stanisławem Lemem, Wisławą Szymborską, Sławomirem
Mrożkiem czy Adamem Zagajewskim.

Rita Pagacz-Moczarska
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CONVENTIONES

TEN LOS, TEN DŹWIĘK...
Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej

en ton, ten szloch, / Ten los, ten
dźwięk, / Z daleka dolatujący
– tak pisał Jarosław Iwaszkiewicz,
wspominając po latach Sycylię,
miejsce nieodmiennie kojarzone z Karolem Szymanowskim
(1882–1937). W zeszłym roku
minęła 130. rocznica urodzin i zarazem 75. rocznica śmierci znakomitego polskiego kompozytora.
Z tej okazji, wpisując się jeszcze
w rocznicową refleksję, w dniach
18–19 kwietnia 2013 odbyła się
w Krakowie interdyscyplinarna
konferencja naukowa Ten los, ten
dźwięk... Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej. W wydarzeniu udział
wzięli pracownicy naukowi Katedry Historii Literatury XX Wieku
Wydziału Polonistyki UJ oraz
młodzi badacze – doktoranci i studenci.
Konferencję inaugurował koncert w Klubie
Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Krakowie,
który wypełniła muzyka Szymanowskiego – Mity. Trzy poematy na skrzypce
i fortepian op. 30: Źródło Aretuzy, Narcyz,
Driady i Pan; Suita z baletu „Harnasie” na
skrzypce i fortepian w transkrypcji Pawła
Kochańskiego; Pieśni kurpiowskie op. 58:
Uwoz mamo (nr 3), Wysła burzycka (nr 2),
oraz Słopiewnie do tekstu Juliana Tuwima
op. 46: Kalinowe dwory (nr 4), Wanda
(nr 5). W drugiej części koncertu znalazły się utwory Feliksa Nowowiejskiego
(1877–1946) Róże dla Safo. Poemat na
sopran i fortepian do tekstu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz żywiołowa,
ognista Ratschenitza op. 18 nr 2 na skrzypce
i fortepian Pantcho Władigerowa.
Koncert był nie tylko okazją do wysłuchania wspaniale wykonanych utworów
w interpretacji młodych, dobrze zapowiadających się artystek – sopranistki Kingi
Karskiej i skrzypaczki Moniki Makowskiej, którym akompaniował znany pianista, wykonawca utworów kameralnych
Sławomir Cierpik, ale także okazją do
przypomnienia Szymanowskiego jako
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i recepcja twórczości. Profesor Wojciech Ligęza w referacie Poeci polscy
o Karolu Szymanowskim przypomniał,
że najwięcej wierszy poświęconych
kompozytorowi powstało tuż po jego
śmierci – w 1937 roku. Paradoksalnie,
kompozycje Szymanowskiego za jego
życia były źle przyjmowane, ale nie
przeszkodziło to w urządzeniu mu
okazałego pogrzebu. Liryka funeralna
poświęcona twórcy Mitów obejmuje
utwory, w których Szymanowski pojawiał się jako osobowość twórcza, ale też
pamięć o artyście wyrażała się poprzez
ewokację faktów związanych z życiem
muzyka i odwołania do jego twórczości, tak jak w Źródle Aretuzy Jarosława
Iwaszkiewicza należącym do cyklu
Sonetów sycylijskich. Inny rodzaj wypowiedzi poetyckich, które odnoszą się
do dzieł kompozytora, jak wskazał prof.
Wojciech Ligęza, stanowiły wiersze będące
zapisami wrażeń i wzruszeń wynikających
ze słuchania dzieł Szymanowskiego (np.
w Koncercie skrzypcowym z 1933 roku
Antoni Słonimski przywołuje wykonanie
II Koncertu skrzypcowego przez Pawła
Kochańskiego – przyjaciela i doradcę
kompozytora). Interesującą grupę stanowią
także utwory poetów, które dołączyły do
opisywanej kolekcji po wielu latach. Jako
przykład posłużyć może liryk Bolesława
Taborskiego Szymanowski w Edynburgu
(tom Plan B, 2007) – poetycka relacja
z festiwalu w tym mieście, gdzie zabrzmiały
utwory polskiego kompozytora.
Wojciech S. Wocław w swym referacie
zatytułowanym Karol przyjaciół. O książce
„Karol Szymanowski we wspomnieniach”
zrekonstruował tworzone w prywatnych
przekazach psychologiczne wizerunki kompozytora, omówił pełnione przez niego role
społeczne, a także zajął się anegdotycznymi
narracjami o Szymanowskim. Katarzyna
Kucia przedstawiła analizę związków
tekstu muzycznego z tekstem literackim
na podstawie jednego utworu (Symbole
poetyckie w symbolach muzycznych. Pieśń
„Łabędź” Karola Szymanowskiego do słów
Narodowe Archiwum Cyfrowe

T

Karol Szymanowski

pisarza. Twórca Harnasi napisał bowiem
dwutomową powieść Efebos, której rękopis spłonął w 1939 roku, dziś znaną
jedynie w streszczeniu dokonanym przez
kuzyna kompozytora, Jarosława Iwaszkiewicza, dysponującego tym rękopisem do
wybuchu drugiej wojny światowej. Gościem honorowym spotkania był wybitny
skrzypek i pedagog prof. Antoni Cofalik,
koncertujący, między innymi, w słynnym
Trio Krakowskim. Profesor odczytał fragmenty swoich wspomnień poświęconych
studiom wiolinistycznym w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie
oraz tej części edukacji muzycznej, która
związana była z twórczością Karola Szymanowskiego.
Referaty wygłoszone podczas drugiego
dnia konferencji na Wydziale Polonistyki
UJ prezentowały osobę i dzieło Szymanowskiego zarówno od strony muzycznej,
jak i od strony różnorodnych związków
kompozytora z literaturą i kulturą. Oto
główne zagadnienia: Szymanowski jako
kompozytor – tradycja i nowoczesność,
Szymanowski w polskiej i światowej
kulturze muzycznej, Szymanowski w literaturze, eseistyce i krytyce – konteksty

Andrzej Kalinowski

Wacława Berenta). Natomiast Kinga Karska przypomniała kanon pieśniowej twórczości Szymanowskiego oraz przybliżyła
zagadnienia wykonawcze dotyczące tych
dzieł (Muzyczna interpretacja poezji w liryce wokalnej Karola Szymanowskiego).
Zainteresowanie słuchaczy wzbudził
także referat Matyldy Sielskiej Dionizos
Szymanowskiego. Różne oblicza boga
w „Królu Rogerze”, wskazujący na
różnorodność możliwych interpretacji
tajemniczej postaci Pasterza w słynnej
operze Szymanowskiego z librettem
Jarosława Iwaszkiewicza. Mit Apolla
i Dionizosa w tym dziele, jak udowadniała referentka, ważny w interpretacji
postaci Pasterza, nie wyjaśnia wszystkich
możliwych znaczeń, gdyż w tym przypadku połączenie pierwiastków dionizyjskich
i apollińskich nie wyklucza odniesień
do świata chrześcijańskiego, do postaci
Chrystusa-Pasterza.
Obrady zakończył referat Moniki
Makowskiej Europejskość nie zaprzecza polskości. Ma do niej prawo. Karol
Szymanowski – artysta, Polak, patriota,
prezentujący postać kompozytora na tle
jego związków rodzinnych i miejsca urodzenia – Tymoszówki na ukraińskich kre-

Prof. Wojciech Ligęza oraz prof. Antoni Cofalik w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”

sach Rzeczpospolitej, od pokoleń należącej
do rodziny kompozytora. W tym miejscu
powstało wiele kompozycji Szymanowskiego. W jego dokonaniach artystycznych
„europejskość brzmień”, między innymi
romantyzmu, francuskiego impresjonizmu,
tendencji klasycystycznych, w ostatnim
okresie wzbogacona zostaje poprzez powrót do źródeł narodowej sztuki wywiedzionej z „natchnień ludu”.

Krakowskie sympozjum służyło przypomnieniu postaci Karola Szymanowskiego
i jego znakomitych dzieł, zarówno od strony
muzycznej, jak i literackiej, grywanych na
estradach i scenach operowych całego świata.
Istotne też były pytania o to, jakie znaczenie
dla nas dzisiaj ma ta niezwykła twórczość.

Dominika Świątoniowska

doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ

Andrzej Kalinowski

Koncert w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką” w Krakowie
wypełniła muzyka
Karola Szymanowskiego
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DNI POLSKIE W ODESSIE
K

Wizyta u rektora Narodowego Uniwersytetu Odeskiego im. Miecznikowa. Od lewej: dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej prof. Wiktor S. Hrinewycz, rektor Uniwersytetu prof. Ihor Kowal, konsul generalna
RP w Odessie Joanna Strzelczyk, prodziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław A. Sroka, prorektor
ds. współpracy międzynarodowej prof. Serhij F. Skorochod oraz prof. Wiaczesław H. Kusznir

przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kolegium Municypalnym
spotkali się z nauczycielami języka polskiego i młodzieżą szkolną. Uczestniczyli
również w spotkaniu na Państwowym
Uniwersytecie im. Piotra Mohyły.
Podczas pobytu na Ukrainie przedstawiciele UJ odbyli także spotkania
z rektorem Uniwersytetu im. Miecznikowa
prof. Igorem Kowalem oraz dziekanem
Wydziału Historycznego prof. Wiaczesła-

wem Kusznirem. Wraz z konsulem generalnym RP w Odessie Joanną Strzelczyk
oraz konsulem Adamem Adamczukiem
złożyli także kwiaty od Uniwersytetu
Jagiellońskiego pod pomnikiem Adama
Mickiewicza oraz tablicą upamiętniającą
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Michał Rdzanek

pracownik Działu Promocji i Informacji UJ

Michał Rdzanek

onsulat Generalny RP w Odessie
w dniach 23–25 maja 2013 zorganizował Dni Polskie. W wydarzeniach tych
wziął udział Uniwersytet Jagielloński,
w związku z tym, że młodzież z byłych
republik Związku Radzieckiego coraz częściej wybiera naszą Uczelnię jako miejsce
studiów. W ramach targów turystycznych
Ekspo-Jug-Serwis zaprezentowane zostały
stoiska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
stoisko Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podczas Dni Polskich UJ reprezentowali
przedstawiciele Biura Rektora, Działu Rekrutacji na Studia oraz Biura Promocji: Lucyna
Nycz, Anna Jędrychowska oraz Michał Rdzanek. Władze Uniwersytetu reprezentował
prodziekan Wydziału Historycznego ds.
ogólnych prof. Stanisław Sroka. Szczególną
rolę odegrał Uniwersytet Jagielloński w organizacji, wspólnie z Uniwersytetem Ilii I.
Miecznikowa, konkursu zatytułowanego
Polska Odessa, w ramach którego studenci
i młodsi pracownicy wyższych uczelni Odessy przygotowali projekty trasy biegnącej
polskimi śladami po Odessie. Konkurs wygrała Inna Sak, która w nagrodę otrzymała,
ufundowany przez rektora UJ, miesięczny
pobyt w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ.
Ważnym punktem pobytu na Ukrainie
była również wizyta w Mikołajowie, gdzie
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SPOTKANIE IRUN W POITIERS
T

Z archiwum IRUN

egoroczne spotkanie sieci IRUN
(International Research Universities
Network), której członkiem jest Uniwersytet Jagielloński, odbyło się na Uniwersytecie w Poitiers, Francja, w dniach
6–8 czerwca 2013 i zgromadziło około
50 osób z 10 uczelni. Spotkanie w Poitiers składało się z czterech części: spotkania w grupach roboczych IRUN przedstawicieli działów współpracy międzynarodowej, promocji i karier (6–7 czerwca),
konferencji doktorantów (6 czerwca),
konferencji na temat szkolnictwa wyższego (7 czerwca) i spotkania rektorów
(8 czerwca). Na poszczególnych spotkaniach UJ reprezentowali: prof. Andrzej
Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki, dr
Maria Kantor z Działu Współpracy Międzynarodowej, mgr Agnieszka Dudziak
i Patrycja Supik z Biura Karier oraz
dwie doktorantki: mgr Anna Łobodzińska z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej i mgr Dorota Jedlikowska
z Instytutu Socjologii. Konferencja doktorantów na temat migracji w Europie
była pierwszym tego typu spotkaniem
w ramach sieci IRUN. Każdy doktorant

musiał przygotować poster i pięciominutowe wystąpienie. Konferencję na temat
szkolnictwa wyższego i polityki UE w tym
zakresie otworzył rektor Uniwersytetu
w Poitiers prof. Yves Jean, który stwierdził, że od swego powstania w 1431 roku
uczelnia w Poitiers podkreśla równość
między ludźmi i kulturami. Uniwersytet
w Poitiers jest dumny ze swego umiędzynarodowienia: studiuje tam 4000
zagranicznych studentów z 126 krajów
(co stanowi 17 procent ogółu studentów), jak również z prowadzonych badań
w 23 laboratoriach. Podczas konferencji
referaty wygłosili Vanessa Debiais-Sainton, kierownik Sekcji Erasmus w Komisji
Europejskiej (Perspectives for Higher
Education in Europe and the Place of
European Universities in International
Ranking – U-Multirank Initiative), Bernadette Vergnaud, członkini Parlamentu
Europejskiego i wiceprzewodnicząca
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (European Politics for
Higher Education), oraz prof. Dominique
Breillat z Poitiers (The Fiftieth Anniversary of the Elysée Treaty).

Spotkanie rektorów IRUN zostało
poświęcone tematowi strategii sieci na
kolejne lata. Boudewijn Grievink z sekretariatu IRUN przedstawił osiągnięcia sieci
w latach 2012–2013 (wymiana osobowa
objęła 245 studentów i 17 pracowników
naukowych, trzy wspólne projekty unijne
uzyskały dofinansowanie, złożono pięć
wniosków o unijne programy intensywne). Ponadto wspomniał, że od powstania
sieci IRUN (2007) wymiana objęła 1189
studentów i 121 pracowników naukowych
z uniwersytetów członkowskich.
Wykład strategiczny, zatytułowany The
Impact of the New EU Programs Erasmus
for All and Horizon 2020 on Management
of Education and Research, wygłosiła
Vanessa Debiais-Saiton, po czym odpowiadała na liczne pytania uczestników
spotkania rektorów. Na końcu ustalono,
że kolejne spotkanie sieci IRUN odbędzie
się na Uniwersytecie w Münster w Niemczech. Strona o sieci IRUN – www.uj.edu.
pl/web/irun/

Maria Kantor

pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ,
koordynator IRUN

Uczestnicy zjazdu sieci IRUN
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EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI
Polsko-rumuński panel naukowy w Kluż-Napoka

M

imo że współpraca akademicka między wieloma polskimi i rumuńskimi
uczelniami wyższymi formalnie istnieje, to
na nadmiar okazji do bezpośredniej wymiany myśli naukowej między badaczami
z obu tych krajów nie można narzekać.
Chociaż geograficznie, kulturowo i politycznie Polskę i Rumunię wiele łączy,
okazuje się, że nadal zaskakująco mało
o sobie nawzajem wiemy.
Z inicjatywą zorganizowania polsko-rumuńskiego panelu naukowego Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie
współczesności wyszedł prof. Leszek
Korporowicz, wykładowca w Instytucie

Polscy uczestnicy panelu w Klużu

kich jednostek badawczych zajmujących
się zgłębianiem problematyki wielokulturowości oraz przedstawiciele lokalnie
występujących mniejszości etnicznych.
Gośćmi spotkania po stronie polskiej byli
prof. Grzegorz Babiński z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, prof.
Leszek Korporowicz z Instytutu Studiów

Polsko-rumuński panel naukowy na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka

Studiów Regionalnych UJ oraz kierownik
prowadzonych tam Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich z dziedziny
kulturoznawstwa. Doskonałym pretekstem do realizacji pomysłu okazały się
zaplanowane na 20 maja 2013 uroczyste
obchody 10-lecia istnienia Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie
Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumunii.
Program jubileuszu przewidywał bowiem
podkreślenie obecnych i minionych przykładów polsko-rumuńskiej współpracy
w dziedzinie nauki i kultury.
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Celem organizacji polsko-rumuńskiego panelu naukowego było umożliwienie
otwartego dialogu między polskimi i rumuńskimi naukowcami zajmującymi się
badaniem wielokulturowości w jej różnych
odsłonach i ujęciach metodologicznych
i metodycznych. Po stronie rumuńskiej
wśród osób zaproszonych do debaty znaleźli się wykładowcy z Wydziału Studiów
Europejskich, Wydziału Filologicznego,
Wydziału Historycznego oraz Wydziału
Socjologii Uniwersytetu Babeş-Bolyai
w Klużu, naukowcy z pozauniwersytec-

Prof. Leszek Korporowicz przedstawia ideę
Jagiellońskich Studiów Kulturowych

Regionalnych UJ oraz dr Sylwia Jaskóła
z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie.
W pierwszej części panelu prof. Grzegorz Babiński przedstawił rumuńskim
słuchaczom szczegółową panoramę mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących obecnie terytorium Polski, w oparciu
o wyniki ostatniego spisu ludności Polski,
w drugiej części spotkania prof. Leszek
Korporowicz oraz dr Sylwia Jaskóła
zaprezentowali panelistom ideę Jagiellońskich Studiów Kulturowych, zapraszając
rumuńskich oraz węgierskich badaczy
z ośrodka klużańskiego do współpracy przy
tym projekcie.
Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie
Babeş-Bolyai w Klużu. Moderatorem debaty był dr hab. Mircea Maniu, pracownik
wydziału studiów europejskich oraz dyrektor biura współpracy z zagranicą Uniwersytetu Babeş-Bolyai, językiem spotkania
był język angielski. Nad organizacyjną
stroną całości projektu czuwały lektorki
języka polskiego, Ioana Diaconu-Mureşan
i Małgorzata Tomaszkiewicz, prowadzące
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Klużu. Specjalne podziękowania należą się

Wernisaż wystawy poświęconej polsko-rumuńskiemu małżeństwu z 1. połowy XX w. Marii Kasterskiej i Petre Sergescu

dr. Pawłowi Plichcie z Instytutu Studiów
Regionalnych UJ za pomoc w koordynacji
projektu na linii Polska – Rumunia w jego
początkowej fazie.
Spotkanie miało charakter pilotażowy
i potwierdziło odczucia organizatorów
dotyczące ogromnego potencjału drzemiącego w żywym dialogu naukowym między
Polską a Rumunią oraz realnej potrzeby
kontynuacji tego rodzaju inicjatyw.
Obok panelu, w programie jubileuszu
10-lecia działalności Centrum Języka
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka znalazł się
również wernisaż wystawy zatytułowanej

Maria Kasterska – Petre Sergescu: polsko-rumuńskie interferencje intelektualne,
poświęconej działalności i twórczości
małżeństwa: polskiej pisarki i publicystki
dr Marii Kasterskiej oraz rumuńskiego
matematyka światowej sławy prof. Petre
Sergescu. Życie tych dwojga stanowiło
bowiem w pierwszej połowie XX wieku
przykład wzruszającej wręcz symbiozy
między światem umysłu i światem serca,
ubranej w polskie i rumuńskie przebrania
kulturowe.

Małgorzata Tomaszkiewicz

lektorka języka i kultury polskiej
na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka

Kościół i świat współczesny to tytuł konferencji, która w dniach
6–7 czerwca 2013 została zorganizowana przez Katedrę Kultury
Bizantyńsko-Prawosławnej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Współorganizatorami przedsięwzięcia były Komisja Kultury Słowian PAU
i prawosławna parafia pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie.
To trzecia z cyklu konferencji naukowych rozważających miejsce
chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Pomysł podjęcia tej problematyki wynika z przeświadczenia, że gwałtowności cywilizacyjnych i politycznych przemian we współczesnym świecie towarzyszy
nieobecność w naukowej refleksji nad tymi wydarzeniami perspektywy chrześcijańskiej, z uwzględnieniem dwóch horyzontów oceny
współczesnych zjawisk: łacińskiego i prawosławnego. Jak się okazało, tego rodzaju dialog pomaga zrozumieć istotne różnice w poj- Obrady konferencji odbywały się, między innymi, w parafii prawomowaniu takich kategorii, jak człowiek, państwo i Kościół, polityka, sławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie; przemawia prof. Aleksander
Posacki z Akademii Ignatianum
wspólnota społeczna, edukacja, historia, sztuka.
Pierwsze spotkanie miało charakter rozpoznawczy, drugie – poświęcone było niezwykle brzemiennemu w skutki problemowi niemożności odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek.
Spotkania zgromadziły uczonych z uczelni Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Częstochowy, Moskwy, Mińska, Kijowa,
Lwowa, Londynu i Bose – współpracowników Patriarchatu Moskiewskiego, rosyjskich wydawnictw, prasy i internetu,
środowisk Kościoła katolickiego i prawosławnego Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Włoch i Anglii. Książkę z referatami
z pierwszej konferencji prawosławny arcybiskup łódzki i poznański Szymon przekazał 15 sierpnia 2012 patriarsze moskiewskiemu Cyrylowi i metropolicie przemyskiemu Józefowi Michalikowi.
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Hanna Kowalska-Stus
kierownik Katedry Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej, organizator konferencji

ks. Jarosław Antosiuk

CHRZEŚCIJAŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

RÓŻNE METODY FIZJOTERAPII
izjoterapia uczy, jak radzić sobie
w sytuacjach trudnych i niespodziewanych, pozwala szybciej i skuteczniej uporać
się z chorobą, stwarza warunki adaptacji
do nowych, nieoczekiwanych sytuacji,
które przynosi los, ale przede wszystkim
otwiera magiczne okno, w którym pojawia
się promyk nadziei na godne, pełne radości
i zadowolenia życie – mówiła prof. Jolanta
Jaworek, przewodnicząca komitetu organizacyjnego II Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane
w dniach 11–12 kwietnia 2013 w auli
Collegium Novum. Uczestniczyło w nim
130 osób. Uroczystego otwarcia dokonał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, a gości
powitał dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM prof. Tomasz Brzostek.
Dwudniowe obrady rozpoczął wykład
dziekana Wydziału Podiatrii New York
College of Podiatric Medicine (NYCPM)
prof. Michaela J. Trepala DPM. Wystąpienie, zatytułowane Diabetic foot, poświęcone zostało skomplikowanemu leczeniu
pacjentów ze stopą cukrzycową. Profesor
przedstawił standardy leczenia stopy cukrzycowej obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął tym samym obrady
składające się czterech sesji naukowych
o tematyce dotyczącej rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i naczyń, chorobami
układu oddechowego oraz ze schorzeniami
i urazami narządu ruchu.
Pierwszej sesji przewodniczyli dziekan
WNoZ prof. Tomasz Brzostek, kierownik
Kliniki Chorób Serca i Naczyń prof. Piotr
Podolec oraz dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM prof. Jerzy Sadowski. Profesor
Podolec mówił o wpływie lenistwa ruchowego na rozwój chorób układu krążenia,
wykład prof. Sadowskiego poświęcony był
nowościom w kardiologii. Oba wystąpienia podkreślały istotny wpływ codziennej
i systematycznej aktywności ruchowej
na stan zdrowia pacjentów z chorobami
serca i naczyń oraz jej nieocenioną rolę
w profilaktyce chorób kardiologicznych.
W dalszej części obrad wykład dotyczący roli i zadań medycyny podiatrycznej
w USA i na świecie zaprezentowała prof.
Halina Semla-Pulaski DPM, członek
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Od prawej: prof. Halina Semla-Pulaski, prof. Michael Trepal, prof. Tadeusz Niedźwiedzki,
prof. Jolanta Jaworek oraz małżonka prof. Michaela Trepala

Rady Dyrektorów New York College of
Podiatric Medicine (NYCPM). Przedstawiła podiatrię jako gałąź medycyny
zajmującą się leczeniem chirurgicznym
i zachowawczym chorób stopy oraz stawu
skokowo-goleniowego u pacjentów z problemami dermatologicznymi, deformacjami, wadliwym ustawieniem stóp oraz ze
stopą cukrzycową. Pozostałe prezentacje
w sesji ortopedycznej odnosiły się do
leczenia operacyjnego i rehabilitacyjnego
pacjentów po złamaniach, po operacjach
rekonstrukcyjnych, pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową kończyn dolnych oraz
z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.
Kolejna sesja poświęcona była rozważaniom na temat rehabilitacji pacjentów
z miażdżycą zarostową tętnic kończyn
dolnych i niewydolnością żylną. Wykłady
zaprezentowali kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego w Bydgoszczy
prof. Maria Szewczyk oraz ordynator
Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii dr
Tomasz Mrowiecki. Poruszyli oni problem
leczenia chirurgicznego i rehabilitacyjnego
w przewlekłej niewydolności żylnej oraz
niedokrwieniu kończyn dolnych nowymi
metodami stosowanymi obecnie w angiologii. Pierwszy dzień obrad zakończyła
sesja pulmonologiczna pod przewodnictwem kierownika Zakładu Rehabilitacji

w Chorobach Wewnętrznych UJ CM prof.
Romana Nowobilskiego oraz kierownika
Chirurgii Klatki Piersiowej UJ CM prof.
Jarosława Kużdżała. Podczas prezentacji
wiele uwagi poświęcono zastosowaniu
nowych metod fizjoterapeutycznych
w leczeniu niewydolności oddechowej
oraz poprawianiu jakości życia pacjentów z chorobami układu oddechowego.
Szczególne miejsce zajmowały doniesienia
dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego w przewlekłej obturacyjnej chorobie
płuc (POCHP).
Drugiego dnia konferencji odbyły się
dwie sesje dotyczące fizjoterapii w reumatologii oraz w neurologii. Pierwszej
sesji przewodniczyły konsultant krajowy
w dziedzinie rehabilitacji medycznej prof.
Krystyna Księżopolska-Orłowska, prezes
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji prof.
Jolanta Kujawa oraz prof. Jolanta Jaworek.
Głównymi zagadnieniami omawianymi
podczas obrad były problemy dotyczące
zwalczania bólu metodami fizykalnymi
oraz wpływ tych zabiegów na poziom
endogennych opiatów w surowicy krwi
u pacjentów z dolegliwościami bólowymi
dolnego odcinka kręgosłupa. Poruszono
również problem rehabilitacji pacjentów
z chorobą zwyrodnieniową i chorobami
zapalnymi w kontekście leczenia fizykoterapeutycznego i uzdrowiskowego. W sesji

neurologicznej kierownik Zakładu Biologii
Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach prof.
Aleksander Sieroń przedstawił wykład
zatytułowany Fizjoterapia a zrosty w jamie brzusznej. Następnie dr hab. Monika
Rudzińska z Kliniki Neurologii UJ CM
przedstawiła bardzo aktualny temat zastosowania toksyny botulinowej w terapii
pacjentów z chorobami neurologicznymi.
Całość obrad zakończyła dyskusja dotycząca rehabilitacji pacjentów po urazach
rdzenia kręgowego, rehabilitacji w chorobach neurodegeneracyjnych oraz postę-

powania fizjoterapeutycznego po korekcji
przepukliny oponowo-rdzeniowej.
Konferencja zgromadziła wielu wybitnych specjalistów związanych z fizjoterapią i medycyną. Warto podkreślić
udział gości, prof. Haliny Semla-Pulaski
DPM oraz prof. Michaela J. Trepala DPM,
którzy przybyli z wykładami ze Stanów
Zjednoczonych. W przedsięwzięciu licznie uczestniczyli również studenci oraz
pracownicy Uczelni.
Wsparcie konferencji zapewnili sponsorzy: Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

Sp. z o.o., UBC Pharma, Fundacja Badań
nad Miażdżyca Zarostową Tętnic Kończyn
Dolnych MTM oraz Ośrodek Rehabilitacji
Narządu Ruchu w Krzeszowicach.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ceniono jej naukowo-szkoleniową formę. Organizatorzy
planują zatem kolejne spotkania. Najbliższa konferencja z tego cyklu planowana
jest na 11–12 kwietnia 2014.

Marta Barłowska-Trybulec

asystent w Zakładzie Fizjologii Medycznej
WNoZ UJ CM

XXI KONFERENCJA REDAKTORÓW GAZET AKADEMICKICH

O

Agnieszka Sikora

tym, jak skutecznie i atrakcyjnie promować naukę, jak pozyskiwać pieniądze na
działalność mediów akademickich, jak w nowoczesny sposób tworzyć szatę graficzną
gazety i jaką rolę w promocji pisma odgrywa
okładka – dyskutowano podczas XXI Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich,
która w tym roku odbyła się w Katowicach
w dniach 3–6 września. Organizatorami
przedsięwzięcia były dwie redakcje: „Gazety
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego”
oraz „UE Forum” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wydarzeniu
uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli gazet
akademickich z całej Polski. W obradach,
które rozpoczęły się w Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotece Akademickiej, wzięli
udział, między innymi, rektor Uniwersytetu
Śląskiego prof. Wiesław Banyś, prorektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. profesor UE Robert Tomanek,

prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia,
współpracy z otoczeniem i promocji dr hab.
Mirosław Nakonieczny oraz wiceprezydent
Katowic Marcin Krupa.
– Spotkanie redaktorów gazet akademickich w Katowicach było również okazją do
swoistego „odczarowywania” Śląska – mówiła współorganizatorka przedsięwzięcia,
redaktor naczelna „Gazety Uniwersyteckiej
UŚ” Agnieszka Sikora. – Naszym celem
było pokazanie zmieniającego się wizerunku
Katowic z miasta przemysłowego, w architekturze którego dominują kominy i szyby
kopalniane, na miasto kultury i wielkich
wydarzeń – od muzycznych, teatralnych
i sportowych po ważne kongresy gospodarcze. Chcieliśmy również pokazać Śląsk
jako region zielony, niezwykle piękny pod
względem przyrodniczym i atrakcyjny dla
turystów z całego kraju. Cel został osiągnięty.
Redaktorzy mieli okazję zwiedzić zarówno

zabytkową kopalnię „Guido” w Zabrzu,
historyczną i charakterystyczną katowicką
dzielnicę Nikiszowiec, jak i rezerwat „Żubrowisko” i Ośrodek Edukacji Ekologicznej
„Pszczyńskie Żubry” w Jankowicach, gdzie
o historii hodowli polskich żubrów opowiadał z pasją Zygmunt Kwapis z Nadleśnictwa
Kobiór. Niebywałą atrakcją okazał się
również rejs łodzią naukową Uniwersytetu
Śląskiego po Jeziorze Goczałkowickim,
podczas którego dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
opowiadał o badaniach prowadzonych przez
naukowców z Uniwersytetu Śląskiego,
Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechniki Krakowskiej.
Jak ustalono w Katowicach, następna,
XXII Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich odbędzie się we Wrocławiu.
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DZIECI TRZECIEJ KULTURY
zacuje się, że obecnie jest na świecie około 214 milionów migrantów
(Castles i Miller 2011) – zebrani razem
tworzyliby piąte co do wielkości państwo na świecie. Stephen Castles i Mark
Miller w swojej książce Migracje we
współczesnym świecie zwracają uwagę,
że charakter współczesnych migracji
wyznacza nie tylko stale zwiększająca
się skala zjawiska, ale także coraz bardziej złożony i zróżnicowany charakter
różnych form przemieszczania się ludzi.
Także Polska, tradycyjny kraj emigracji,
zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych
i do Niemiec, jest konfrontowana z nowymi zjawiskami: z jednej strony, z falą
emigracji postakcesyjnych, głównie do
Wielkiej Brytanii i Irlandii, z których część
kończy się powrotem do kraju na skutek
kryzysu ekonomicznego w ostatnich
latach, a z drugiej strony – z napływem
imigrantów zza wschodniej granicy do
Polski. Reakcją na te zjawiska jest rosnąca
liczba badań i prac naukowych (głównie
socjologicznych, antropologicznych
i demograficznych) poświęconych
migracjom, zarówno w Polsce, jak i na
świecie. W badaniach tych daje się jednak
zauważyć pewna luka: otóż stosunkowo
rzadko w centrum zainteresowania
badaczy znajdują się skutki, jakie migracja
ma dla uczestniczących w tym procesie
dzieci. W analizach dominuje koncentracja
na przebiegu i skutkach migracji dla osób
dorosłych. Międzynarodowa konferencja Children Migrants & Third Culture
Kids. Roots and Routes, która odbyła się
w dniach 7–9 czerwca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiła pionierską
w skali światowej próbę wypełnienia tego
braku.
Trudno wybrać najważniejsze spośród
poruszanych podczas trzydniowych obrad tematów, ale z pewnością na uwagę
zasługuje wątek migracji powrotnych
dzieci urodzonych lub wychowanych za
granicą. Wbrew temu, na co wskazuje
ich imię, nazwisko i paszport, nie czują
się one często Polakami, niejednokrotnie
brakuje im także kompetencji językowych
czy kulturowych, aby swobodnie funkcjonować w środowisku szkolnym czy
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Uczestnicy konferencji podczas pierwszego dnia obrad

w grupie rówieśniczej. Nieprzystawalność
oczekiwań otoczenia wobec nich jako
Polaków oraz ich własnych doświadczeń
staje się dla nich często źródłem wielu frustracji. Podczas konferencji wielokrotnie
powracały wątki wyzwań, jakie migracje
stawiają przed systemami edukacji z powodu trudności adaptacyjnych uczniów
charakteryzujących się dwujęzycznością
i dwukulturowością, a także problemy
transnarodowego rodzicielstwa. Warto
przybliżyć tutaj coraz liczniejszą, a słabo znaną w Polsce kategorię migrantów
zwaną Dziećmi Trzeciej Kultury (Third
Culture Kids, TCK), która również była
dyskutowana w trakcie kilku sesji.
Pojęcie Third Culture Kids stworzyła
w latach 60. XX wieku para amerykańskich socjologów Ruth Hill Useem i John
Useem (Useem i Downie 1976; Useem
i Cottrell 1996). Określili tym mianem
dzieci, które towarzyszą swoim rodzicom
wyjeżdżającym do pracy w innym kraju.
Były to dzieci dyplomatów, wojskowych,
misjonarzy, pracowników międzynarodowych korporacji... David Pollock
i Ruth van Reken napisali książkę Third
Culture Kids (2009), w której przybliżają
najważniejsze cechy TCKs, problemy
i wyzwania związane z mobilnym dzie-

ciństwem. TCKs łączy doświadczenie
wielokrotnej zmiany miejsca zamieszkania
i szkoły w okresie dzieciństwa i młodości.
Powoduje to, że mówią biegle co najmniej
dwoma językami, zdobywają wyższe
wykształcenie w prestiżowych szkołach
i uniwersytetach, a w trakcie zagranicznych podróży mają okazję nie tylko poznać
wiele krajów, ale także nabyć kompetencje
kulturowe, tak cenione na współczesnym
rynku pracy. Dlatego, niezależnie od tego,
czy w swoim życiu dorosłym decydują
się osiąść w jednym miejscu, czy wybierają dla siebie, wzorem rodziców, karierę
związaną z mobilnością – zwykle w sferze
zawodowej odnoszą sukcesy. Badania
przedstawione na krakowskiej konferencji
pokazały jednak, że mimo niewątpliwego
uprzywilejowania wiele osób z tej grupy
przeżywa poważne trudności psychologiczne. Często mają poczucie wykorzenienia, „kulturowej bezdomności”, trudno
im zbudować stabilne i spójne poczucie
tożsamości.
Czerwcowa konferencja pokazała
złożoność i wagę problematyki migracji
dzieci. Pokazała również braki w badaniach mających na celu zrozumienie
mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za procesy radzenia sobie

Konferencja dotycząca migrujących dzieci Children Migrants & Third Culture Kids: Roots and Routes, zorganizowana
przez Instytut Religioznawstwa i Instytut Socjologii UJ, odbyła się pod honorowym patronatem dyrektora generalnego
UNESCO Iriny Bokovej, ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz prorektora UJ ds. rozwoju prof. Marii Flis. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki z 15 krajów
europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii. W sumie wygłoszono około 70 referatów, obejmujących
zagadnienia psychologicznych i socjologicznych aspektów migracji dzieci i tzw. Dzieci Trzeciej Kultury, a także edukacji
międzykulturowej i relacji pomiędzy religią a procesem migracji. Podczas konferencji wykłady wygłosili znani eksperci
z zakresu badań nad migracją: gość specjalny konferencji prof. Dirk Hoerder z Arizona State University wystąpiła z wykładem Education for a Life-world or a Hegemonic Construct? Schooling in the British Empire, in France and in Canada
1830s–2000s, poruszającym problem funkcjonowania szkolnictwa jako formy socjalizacji dzieci migrantów w krajach
zachodnich, z uwzględnieniem historycznej i współczesnej perspektywy. Konkluzją wystąpienia prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej z Instytutu Religioznawstwa UJ zatytułowanego Attachment to Place and People: Interdisciplinary Perspective on Migration był postulat osadzenia badań psychologicznych nad migracją dzieci na gruncie teorii przywiązania.
Profesor Ewa Nowicka-Rusek z Instytutu Socjologii UW w wykładzie School as the Place of Cultures’ Contact: Immigrant
Child in Warsaw High School skupiła się na aktualnej sytuacji migrujących dzieci w polskich szkołach.
Referaty wygłoszone podczas konferencji będą opublikowane w wiodących czasopismach naukowych, między innymi
w „Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym”.

Adam Anczyk

doktorant w Instytucie Religioznawstwa UJ

dzieci ze zmianą kulturową. Bez takich
badań trudno wyobrazić sobie trafne decyzje w dziedzinie polityki edukacyjnej
czy pomocy psychologicznej dotyczące
wspierania najmłodszych migrantów, tak
aby, z jednej strony, zminimalizować negatywne skutki ich „nieciągłej biografii”,
a z drugiej – pomóc im wykorzystać szanse
i kompetencje, jakie zyskali właśnie dzięki
migracji. Z uwagi na coraz większą liczeb-

ność tej grupy pilne staje się włączenie
problematyki podjętej na konferencji do
procesu kształcenia przyszłych psychologów i pedagogów.

Halina Grzymała-Moszczyńska

kierownik Zakładu Psychologii Religii
Instytutu Religioznawstwa UJ

Agnieszka Trąbka
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up Among Worlds, Nicholas Brealey Publishing, Boston
2009.
R. Useem Hill, R. Downie, Third Culture Kids, „Today’s Education”, September/October 1976.
R. Useem Hill, A. Cottler Baker, Adult Third Culture Kids,
[w:] Smith C.D. (red.), Strangers at Home. Essays on the
Effects of Living Overseas and Coming “Home” to a Strange
Land, Aletheia Publications, Bayside 1996.

IV FESTIWAL DYPLOMATYCZNY
Dyplomacja w mundurach to tytuł konferencji, jaka odbyła się w ramach tegorocznego Festiwalu Dyplomatycznego,
zorganizowanego w dniach 24–26 kwietnia 2013 przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego (KSSM UJ).
Podczas paneli z udziałem obecnych i byłych dyplomatów, pracowników administracji rządowej, pracowników naukowych polskich uczelni dyskutowano, między innymi, o roli dyplomacji wojskowej, jej związkach z dyplomacją publiczną
oraz o organizacji dyplomacji wojskowej w Polsce i na świecie.
Ideą Festiwalu, w ramach którego odbył
się również turniej negocjacyjny, jest
połączenie nauki i praktyki w dziedzinie dyplomacji. W turnieju, poprzedzonym warsztatami, wzięło udział 16 studenckich drużyn z całej Polski. Główną
nagrodę – wyjazd do Brukseli ufundowany przez europosłankę Różę Thun,
zdobyła drużyna Sekcji Praw Człowieka
Studenckiej Poradni Prawnej UJ w składzie: Karolina Kot, Jakub Niedźwiecki,
Maciej Styczeń.
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SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Z

Jerzy Sawicz

okazji 50. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów
Medycznych UJ w dniach 8–11 maja 2013
została zorganizowana okolicznościowa
konferencja. Organizatorami przedsięwzięcia
byli: dr hab. Zdzisław Gajda, profesor UJ,
prof. Henryk Gaertner, dr hab. Stanisław
Kwiatkowski, dr Dorota M. Schmidt-Pospuła
oraz Maria Przybyszewska.
Pierwszego dnia uczestnicy uroczystości
spotkali się w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie. Licznie zebranych
gości powitali profesorowie: prezes SAWM
UJ Zdzisław Gajda oraz prezes TLK Igor
Gościński, a referaty wygłosili Dorota M.
Schmidt-Pospuła (Działalność SAWM UJ)
i Zdzisław Gajda (Polska przeszłość medyczna w działaniu SAWM UJ). Specjalnie
na tę uroczystość wybity został pamiątkowy
Medal Józefa Strusia (autorstwa artystki
rzeźbiarki Małgorzaty Kot), który wręczony
został, między innymi, prof. Igorowi Gościńskiemu, prof. Marcie Doleżal (prezesowi SA
UJ), a na ręce dr. hab. Ryszarda Gryglewskiego – także Katedrze Historii Medycyny UJ
CM. Z kolei prof. Igor Gościński wręczył
prof. Zdzisławowi Gajdzie medal Medicus
Laureatus w uznaniu szczególnych zasług

Uczestnicy spotkania w Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ

Jerzy Sawicz

w dbałości o etos zawodu lekarza i wzajemną
życzliwość członków Stowarzyszenia.
Drugiego dnia obrad, które zorganizowane zostały w sali Muzeum Wydziału
Lekarskiego UJ, odbył się wieczór poetycki,
podczas którego swoje wiersze prezentowali
prof. Anna Pituch-Noworolska i dr Ryszard
Żaba. Autorzy oraz nieobecny prof. Waldemar Hładki zostali uhonorowani Medalem
Macieja Józefa Brodowicza.
Trzeciego dnia, także w sali Muzeum,
uczestnicy uroczystości jubileuszowych
spotkali się z profesorami Januszem
Skalskim i Antonim Dziatkowiakiem, którzy przedstawili dorobek
swojego pozazawodowego życia.
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej w Krakowie prof. Janusz
Skalski opowiadał o swoich zbiorach bibliofilskich, a prof. Antoni
Dziatkowiak o tym, jak pisał pamiętnik. Za swoje osiągnięcia prof.
Janusz Skalski otrzymał Medal Jana
Z. Robla, a prof. Antoni Dziatkowiak – Medal Fryderyka Hechla.
Czwartego dnia konferencji,
po mszy św. odprawionej przez
proboszcza parafii św. Mikołaja,
Od lewej: prof.prof. Janusz Skalski, Zdzisław Gajda członkowie Stowarzyszenia wzięli
oraz Antoni Dziatkowiak udział w walnym zebraniu spra-

wozdawczo-wyborczym, na którym wybrano
nowe władze. Na kolejną kadencję prezesem
SAWM UJ został ponownie prof. Zdzisław
Gajda, wiceprezesami: dr Dorota M. Schmidt-Pospuła i dr Adam Wiernikowski. W skład
Zarządu Głównego SAWM UJ weszli także:
dr hab. Stanisław Kwiatkowski – sekretarz
naukowy, dr Marian Zawiliński – sekretarz
organizacyjny, dr Marian Nikodemowicz
– skarbnik, prof. Anna Pituch-Noworolska
– przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, dr
Krzysztof Szmigiel – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pozostali wybrani członkowie
ZG SAWM UJ to: Michalina Borowczyk,
dr Jerzy Jankowski, dr Wojciech Kolka, dr
Marianna Kosakowska.
Po zakończonych wyborach do władz
Stowarzyszenia wszyscy udali się do Ogrodu
Botanicznego przy ul. Kopernika 27, gdzie
w ramach Teatru Stygmator, w ciekawej
scenografii, poetycko-muzyczne spotkanie
poprowadziła Violetta Zygmunt. Swoje
wiersze czytał, między innymi, Jakub Kosiniak. Na zakończenie uczestnicy spotkania
otrzymali najnowszy tomik poezji wydany
pod redakcją Zdzisława Gajdy, zatytułowany
Wiersze o ulicy Kopernika.

Dorota M. Schmidt-Pospuła

Pracownik Katedry Historii Medycyny UJ CM

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ skupia wychowanków wydziałów medycznych (lekarskiego
i farmaceutycznego) przedwojennego, tajnego i powojennego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stowarzyszenie zajmuje się
popularyzacją w społeczeństwie tradycji, osiągnięć w nauce, nauczaniu i wychowaniu wybitnych wychowanków wydziałów medycznych UJ.
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MEDICUS LAUREATUS

Jerzy Sawicz

bsolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej obchodzili
15 czerwca 2013 jubileusz 60-lecia ukończenia studiów. Uroczystość rozpoczęła
się mszą świętą w kolegiacie św. Anny
odprawioną przez księdza dr. Lucjana
Bielasa z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II. Następnie w Stubie Communis
Collegium Maius UJ odbyło się spotkanie jubilatów z władzami Uczelni:
prorektorem UJ ds. Collegium Medicum
prof. Piotrem Laidlerem, prodziekanem
Wydziału Lekarskiego prof. Pawłem
Stręką oraz dyrektorem Muzeum UJ prof.
Krzysztofem Stopką. Po wysłuchaniu
hymnu państwowego i Gaude Mater
Polonia w imieniu jubilatów zebranych
powitał prof. Igor Gościński. Przypomniał
20. rocznicę powrotu Wydziału Lekarskiego do Uniwersytetu. Następnie przedstawił
krótką charakterystykę odbytych studiów
w latach 1948–1953. Byliśmy bardzo zróżnicowani wiekowo – najmłodsi mieli 18,
a najstarsi 37 lat. Z Łodzi skierowano na
studia grupę starszych felczerów w stopniu porucznika, byli również absolwenci
kursów zerowych przyjęci bez egzaminów.
W 1948 roku na Wydziale Lekarskim UJ
wprowadzono reformę studiów – pojawił
się system semestralny, zlikwidowano
historię medycyny, wprowadzono nowe
przedmioty: marksizm, przysposobienie
lekarskie, organizację służby zdrowia, medycynę wojskową i inne. W roku 1950, po
powstaniu Akademii Medycznej, „nowe
porządki” wprowadziła ob. J. Świeszczewska, pełnomocnik ministra zdrowia
idyrektor Akademii Medycznej. Z tego

powodu ze stanowiska rektora zrezygnował prof. Tadeusz Rogalski. W roku 1953
na znak protestu odszedł z Krakowa prof.
Stanisław Legeżyński, który nie wyraził
zgody na przyjęcie do Katedry dwóch „na-

Jerzy Sawicz

A

wił plany rozwoju bazy klinicznej w Prokocimiu. Wyraził satysfakcję ze spotkania
z jubilatami, którym przyszło studiować
w znacznie trudniejszych warunkach niż
obecnie.
Z rąk prodziekana prof. Pawła Stręka
otrzymali jubileuszowe dyplomy wychowanków UJ oraz dyplomy i medale
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
Medicus Laureatus, które wręczał prezes
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
prof. Igor Gościński.

Prof. Igor Gościński, prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, wręczył dyplomy i medale Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego Medicus Laureatus uczestnikom jubileuszu

rzuconych” kandydatów. To tylko niektóre
jaskrawe przykłady sytuacji tamtego czasu
na Uczelni.
W 1953 roku studia ukończyło łącznie
287 absolwentów, w tym 30 procent kobiet.
Spośród nich 19 uzyskało z czasem tytuł
profesora, a sześciu doktora habilitowanego. Obecnie żyje 75 absolwentów, wielu
z nich z powodu złego stanu zdrowia nie
mogło, niestety, wziąć udziału w jubileuszu.
Wielu jubilatów nadal jeszcze pracuje
zawodowo, naukowo i społecznie, uzyskując wyrazy uznania, za granicą w USA,
Szwajcarii, Szwecji, Danii i Niemczech.
Podczas uroczystości prorektor prof.
Piotr Laidler w swoim wystąpieniu szeroko
mówił o osiągnięciach Uczelni i przedsta-

Na stoisku zorganizowanym przez
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
były eksponowane książki jubilatów: prof.
Ryszarda Chrzanowskiego – Wędrówki
pod znakiem skorpiona. Doświadczenia
i dylematy lekarza, i dr. med. Pawła Mikułowskiego – Śmiertelni i nieśmiertelni.
Choroby i groby wielkich kompozytorów.
Zapoznanie się ze zbiorami Muzeum
UJ było dużą atrakcją dla jubilatów, którzy później chętnie odpoczęli w Ogrodzie
Profesorskim, wspominając czas studiów
i poprzednie spotkania.
Żegnaliśmy się w zadowoleniu, ale
i z nostalgią, dumni z naszej Alma Mater
Jagellonica.

IG

alma mater nr 160
Absolwenci Wydziału Lekarskiego UJ i Akademii Medycznej w Krakowie podczas jubileuszu 60-lecia ukończenia studiów
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olejne Walne Zgromadzenie połączone z wyborem nowych władz
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
21 września br. w Collegium Iuridicum
UJ przy Grodzkiej 53.
Zebrani pożegnali chwilą milczenia zmarłych przyjaciół: profesorów
Tadeusza Ulewicza, Jana Mariana
Włodka, Andrzeja Pilcha, oraz wieloletniego, niezmiernie zasłużonego
członka Stowarzyszenia Jana Karola
Motty’ego, który odszedł od nas jesienią 2011 roku, zostawiając przesłanie,
które absolwentów najstarszej polskiej
uczelni obowiązuje od zawsze. – Bo
chociaż czasy się zmieniają i kulturę
na naszych oczach wypiera pieniądz,
my chcemy zachować wierność wartościom uniwersalnym, kultywować
je i chronić – mówiła prezes SA UJ
prof. Urszula Marta Doleżal. Podkreśliła, że obecny zjazd ma charakter
szczególny, bo wypada w przededniu
ważnych rocznic: 650-lecia Almae Matris
i półwiecza działalności Stowarzyszenia,
które skupia jej absolwentów. Oba jubileusze już w 2014 roku. Nowo wybranemu
zarządowi przypadnie więc nie tylko
zaszczyt uczczenia tych wydarzeń, ale
i mnóstwo zadań z nimi związanych.
W sprawozdaniu z działalności istotnej
dla rangi i znaczenia SA UJ na plan pierwszy wybiło się współdziałanie z władzami
macierzystej uczelni, udział w uroczystościach przez nie inspirowanych. Tak
bolesnych jak pamięć o Sonderaktion
Krakau i tak radosnych jak inauguracje lat
akademickich, honorowe doktoraty oraz
kolejne święta Uniwersytetu, obchodzone
w rocznicę 12 maja 1364.
Absolwenci UJ spotykają się, by w ramach Stowarzyszenia przygotowywać prelekcje o zróżnicowanej tematyce, zwiedzać
zabytki, organizować spotkania koleżeńskie
(przykładem niedawny Zjazd Polonistów
56), współpracować z zaprzyjaźnionymi
uczelniami (trzeba tu wspomnieć zwłaszcza

110

alma mater nr 160

Uniwersytet Gdański, który
obdarzył nas sympatycznymi
orderami Sów Wielkiej Mądrości). A także po to, by po prostu
porozmawiać przy herbacie
w cieple wzajemnej bliskości.
Sztandarową imprezą SA UJ
są doroczne spotkania opłatkowe na Wawelu, obchodzone
w sobotę po święcie Epifanii.
Ten Opłatek, niezwykły pod
każdym względem, gromadzi
zawsze znakomite osobistości,
z których przyjaźni jesteśmy
dumni.
Oczywiście, nie brak kłopotów. Szczupły budżet. Bariery finansowe. Problemy
z wysyłką poczty i stroną w internecie. Odwieczny problem
pozyskiwania nowych członków, któremu wytrwale wychodzi naprzeciw niezmordowana seniorka stowarzyszenia
pani Krystyna Dec. To właśnie
ona, w imieniu zgromadzonych, gorąco podziękowała
pani prezes za serce, dzięki
któremu Stowarzyszenie nasze
Prezes SA UJ prof. Urszula Marta Doleżal wręcza legitymację
członkowską SA UJ prof. Krzysztofowi Stopce
nabrało rozpędu. W wyniku
wyborów prof. Urszula Marta
Doleżal ponownie stanęła na czele nowego profesorowie: Wojciech Nowak, Andrzej
Zarządu SA UJ, do którego weszli ponadto: Mania, Karol Musioł, Jacek Majchrowski,
jako wiceprezesi dyrektor Muzeum Uni- Andrzej Białas, Jan Ostrowski, szef zespowersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztof łu Słowianki Henryk Wolf-Zdzieniecki,
Stopka, Szczepan Świątek i Barbara Niko- a także zasłużeni, wieloletni członkowie
rowicz, oraz członkowie zarządu: Janina Stowarzyszenia: mgr Maria Gaweł i mgr
Bober, Krystyna Dec, Zofia Cześnikiewicz, Bogusław Kamarad.
A oto najważniejsze przesłanie zjazdu:
Maria Gaweł, Helena Kumięga-Tarchała,
–
Wszystkie
nasze prace trzeba podjąć
Ewa Owsiany, Franciszek Stopa, Urszula
z
nowym
zapasem
sił i energii. To nie
Sularz, Elżbieta Wenda, Felicja Wieczorek
lada
wysiłek,
nie
tylko
dla tych, którzy już
i prof. Zdzisław Gajda, który wzbogacił
działają
w
SA
UJ.
To
również
wezwanie
obrady zgromadzenia ciekawym wykładem
dla
wszystkich
absolwentów
Uniwersytetu
zatytułowanym Śladami Eskulapa – węJagiellońskiego, by włączyli się w przydrówki po Krakowie.
Ponadto Walne Zgromadzenie ob- gotowanie jubileuszowych uroczystości.
darzyło kilka zasłużonych osób honoroEwa Owsiany
wym członkostwem SA UJ. Otrzymali je
członek Zarządu SA UJ

Grażyna Markowska

VARIA

NOWE WŁADZE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UJ

TABLICA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UJ
U

oraz przedstawiciel
władz miasta, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UMK
Rafał Kulczycki. Nie
zabrakło też profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz reprezentan-

Łukasz Wspaniały

roczyste odsłonięcie tablicy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na frontonie
gmachu Collegium Iuridicum odbyło się
11 czerwca 2013. Wydarzenie zaszczycili
swą obecnością rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz prorektor UJ prof. Andrzej
Mania. Wśród wyjątkowych gości byli
także prezes PAU prof. Andrzej Białas

Przemawia prezes SA UJ prof. Urszula Marta Doleżal,
obok rektor UJ prof. Wojciech Nowak

tów innych uczelni
Krakowa, delegacji
zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń oraz,
oczywiście, członków Stowarzyszenia. Aktu poświęcenia tablicy dokonał
proboszcz kolegiaty
św. Anny ksiądz
prof. Tadeusz Panuś.

Uczestników uroczystości powitała
prezes SA UJ prof. Urszula Marta Doleżal,
która w swym krótkim wystąpieniu przypomniała najważniejsze momenty działalności Stowarzyszenia Absolwentów UJ.
Po zakończeniu uroczystości goście
spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia –
w gotyckiej piwnicy przy ul. Grodzkiej 53.

Zofia Cześnikiewicz
członek Zarządu SA UJ

NAGRODZONE WINO Z UJ
Wina z Winnicy nad Dworskim Potokiem przy Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym UJ w Łazach otrzymały
dwa brązowe medale podczas 11. Międzynarodowych Targów Wina w Krakowie ENOEXPO 2013. Pierwsze z nagrodzonych to wytrawne białe wino wykonywane ze szczepu Muscat (rocznik 2012). Jest to winorośl pochodząca
z Ukrainy, o dużej odporności na mróz (do minus 23 stopni Celsjusza), o średnio wczesnej porze dojrzewania.
Owoce o intensywnym aromacie i żółtawej barwie. Drugi nagrodzony trunek to wytrawne wino czerwone Regent
(rocznik 2012). Szczep pochodzący z Niemiec, wytrzymałość na mróz do minus 25 stopni Celsjusza, owoce średniej wielkości, o średnio zwartych gronach.
Celem Konkursu ENOEXPO jest wybór najlepszych win w poszczególnych kategoriach i nagrodzenie ich medalami. Do konkursu można zgłaszać zarówno wina już dostępne w Polsce, jak i te,
które producenci chcą wprowadzić na polski rynek. W konkursie nagrodzone zostały wina, a nie
importer czy producent. Produkty były oceniane
przez Jury Konkursowe składające się z niezależnych ekspertów – doświadczonych dziennikarzy
i specjalistów w dziedzinie wina. Ceremonia wręczenia medali odbyła się 14 listopada br. w hali
wystawienniczej organizatora Targów w Krakowie
Sp. z o.o.
alma mater nr 160
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
22 marca

Rektor W. Nowak oraz prorektor
P. Laidler wzięli udział w zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności
w Krakowie uroczystej sesji poświęconej
pamięci zmarłego prof. Andrzeja Szczeklika w pierwszą rocznicę śmierci.

26 marca

Prorektor A. Mania prowadził seminarium Rywalizacja czy integracja: Kierunki
rozwoju Azji i Pacyfiku w XXI wieku, zorganizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
w Librarii Collegium Maius.

3 kwietnia

Prorektor P. Laidler uczestniczył w ceremonii otwarcia Ośrodka Terapii Hiperbarycznej oraz w uroczystym wbudowaniu
kamienia węgielnego pod Centrum
Radioterapii „Amethyst”.

3–7 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył
w Coimbra Group Research Policy Meeting
w Wenecji.

4 kwietnia

Prorektor A. Mania spotkał się z prof. Sebastianem M. Schmidtem, wicedyrektorem
Centrum Badawczego w Juelich (Forschungszentrum Juelich), i omówił dalszą
współpracę pomiędzy Wydziałem Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
a Centrum Badawczym w Juelich.

5 kwietnia

Rektor W. Nowak i prorektor A. Mania
spotkali się z delegacją Uniwersytetu
Jordańskiego w Sali Senackiej Collegium
Novum. Przedmiotem rozmów były plany
rozwoju współpracy między Uniwersytetem
Jagiellońskim a Uniwersytetem Jordańskim.

9 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji Scientific Evaluation of Research
Output of Scientists and Institutions w PAN
w Warszawie.

11–12 kwietnia

Prorektor A. Mania reprezentował UJ na posiedzeniu European University Association
w Belgii, Ghent.
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12 kwietnia

Prorektor S. Kistryn otworzył obchody 130.
rocznicy skroplenia gazów trwałych w Krakowie.
Prorektor A. Mania zainaugurował otwarcie
Dni Amerykańskich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

13 kwietnia

Rektor W. Nowak otworzył 76. Wiosenną Konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i V Konferencję Kardiologii Polskiej, zorganizowaną przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Kolegium
Redakcyjne „Kardiologii Polskiej” w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

19 kwietnia

Prorektor S. Kistryn reprezentował KRASP na
konferencji na temat programów wspierających w dziedzinie szkolnictwa wyższego
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
gospodarki kraju, organizowanej podczas
polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej
w Krakowie.
Prorektor P. Laidler uroczyście otworzył
coroczne Spotkania Chirurgów Dziecięcych
z Pediatrami, zorganizowane przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału
Lekarskiego UJ CM oraz Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy w Krakowie.

22 kwietnia

Prorektor P. Laidler otworzył w Krakowie
III Międzynarodową Konferencję Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania
Immunologicznego CITIM 2013.

23 kwietnia

Z oficjalną wizytą na UJ gościł Karsten
Klepsvik, ambasador Królestwa Norwegii,
wraz z małżonką, których w Collegium Nowodworskiego podjął prorektor P. Laidler.
W spotkaniu wziął również udział, konsul
honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie
Marian Mikołajski oraz przewodniczący
Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Jerzy Walocha. Wizytę zwieńczyło spotkanie
z grupą kilkudziesięciu norweskich studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
UJ CM w Auli Nowodworskiej.
Prorektorzy P. Laidler i S. Kistryn uczestniczyli w seminarium Mechanizmy starzenia:

człowiek – cząsteczka – człowieczeństwo,
stanowiącym przegląd potencjału polskich
uczelni w zakresie badań i współpracy
z przemysłem w obszarze biomedycznym.

25 kwietnia

Rektor W. Nowak wraz z prof. F. Ziejką
wzięli udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bronisławowi Komorowskiemu, prezydentowi
Rzeczpospolitej Polskiej.

29 kwietnia

Rektor W. Nowak spotkał się z goszczącym
na UJ sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii dr. Reinholdem Lopatką,
któremu towarzyszyli JE ambasador Republiki
Austrii w Polsce dr Herbert Krauss oraz konsul
generalny Republiki Austrii w Krakowie Christophe Ceska. Podczas spotkania w gabinecie
rektora rozmawiano głównie o aktualnych
problemach i wyzwaniach związanych z systemem szkolnictwa wyższego w obu krajach.
Następnie w auli Collegium Maius rektor wraz
z konsulem otworzyli spotkanie, na którym
dostojny gość wygłosił wykład A New Agenda
for Europe: From Crisis to Reform.

30 kwietnia

Prorektor Maria Flis uczestniczyła w urzędzie marszałkowskim w spotkaniu dotyczącym projektu Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej.

30 kwietnia–4 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w 5th Annual International Symposium on University
Rankings and Quality Assurance w Brukseli.

3 maja

Z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rektor W. Nowak, prorektor
M. Flis, kanclerz Ewa Pędracka-Kwaskowska, a także przedstawiciele władz Krakowa
i województwa małopolskiego wzięli udział
w zaplanowanych na ten dzień uroczystościach, rozpoczętych złożeniem kwiatów
przed pomnikiem Hugona Kołłątaja na
dziedzińcu Collegium Kołłątaja UJ.

6 maja

Rektor W. Nowak wziął udział w spotkaniu ze studentami zorganizowanym przez
Stowarzyszenie All in UJ w Klubie pod
Jaszczurami.

7 maja

Prorektor M. Flis uczestniczyła w spotkaniu
kombatantów z okazji 68. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.

10 maja

Prorektor M. Flis otworzyła konferencję
Stowarzyszenia Germanistów Polskich.

10–11 maja

Prorektor P. Laidler otworzył w Krakowie
seminarium naukowe Teoria mentalizacji
w psychoterapii dziecka i rodzin, prowadzone przez prof. Petera Fonagy’ego
i dr Eiy Asen.

11 maja

Rektor W. Nowak wraz z prorektorami
S. Kistrynem, P. Laidlerem, A. Manią i J.
Popielem oraz pracownikami Uniwersytetu
wzięli udział w majówce zorganizowanej
z okazji święta UJ na terenie Obserwatorium
Astronomicznego UJ.

15 maja

Prorektor M. Flis reprezentowała władze UJ
podczas zawodów wioślarskich i wyścigów
smoczych łodzi na Wiśle, gorąco kibicując
reprezentującym naszą uczelnię osadom. Drugie miejsce w wyścigach ósemek mężczyzn ze
sternikiem zajęła osada CM UJ, a trzecie UJ;
wygrała reprezentacja AGH. Wśród kobiet osada Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL
UJ CM zdobyła pierwsze miejsce, a UJ drugie.
W konsekwencji w klasyfikacji generalnej męskich i żeńskich osad ósemek pierwsze miejsce
zajął zespół CM UJ, a drugie UJ.

16 maja

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz wraz
z rektorem W. Nowakiem jako przewodniczącym KRSzWK i rektorem Uniwersytetu
Rolniczego prof. Włodzimierzem Sadym
zainaugurowali XIII Festiwal Nauki w Krakowie, zorganizowany pod hasłem Oblicza
wody. W otwarciu Festiwalu uczestniczyli
prorektorzy P. Laidler i A. Mania. Centrum
wydarzeń było „naukowe miasteczko namiotowe”, zlokalizowane tradycyjnie na
płycie Rynku Głównego w Krakowie oraz,
m.in., w Collegium Nowodworskiego. Zainteresowani mogli w jego trakcie wykonać
proste doświadczenia, eksperymenty lub
pomiary, wziąć udział w quizach, konkursach i zabawach naukowych.
Rektor W. Nowak wraz ze wszystkimi prorektorami wziął udział w spotkaniu KRSzWK
z marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz w Sali
Senackiej Collegium Novum. Przedmiotem
dyskusji była nowelizacja ustawy Prawo
o zamówieniach publicznych, tematyka
przyszłorocznego Kongresu Kultury Akademickiej oraz kwestia finansowania szkolnictwa wyższego.

Prorektor P. Laidler uroczyście otworzył
międzynarodową konferencję IX European
Antiphospholip Forum, zorganizowaną
w Krakowie przez II Katedrę Chorób Wewnętrznych UJ CM.
Prorektor A. Mania spotkał się z przedstawicielami Université degli Studi della Tuscia
w Viterbo.

16–17 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji IREG International Observatory on Academic Ranking and Excellence w Warszawie.

17 maja 2013

Prorektor A. Mania spotkał się z dyrektorem
The European Institute of Purchasing Management w Genewie w sprawie wspólnych
programów dydaktycznych.
Rektor W. Nowak otworzył uroczystą sesję
w Librarii Collegium Maius UJ z okazji objęcia roli oficjalnego udziałowca w spółce
FAIR GmbH przez Uniwersytet Jagielloński. W spotkaniu wzięli udział: dr Beatrix
Vierkorn-Rudolph z Ministerstwa Edukacji
i Nauki Republiki Federalnej Niemiec,
prof. dr Boris Sharkov, FAIR GmbH Managing
Scientific Director, prof. dr Günther Rosner,
FAIR GmbH Research and Administrative
Managing Director, prorektor S. Kistryn,
prof. Zbigniew Majka, przewodniczący Rady
Udziałowca FAIR GmbH z ramienia UJ.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w konferencji Małopolska – Śląskie. Silni partnerzy
w Europie.

18 maja

Rektor W. Nowak oraz prorektor P. Laidler podejmowali w Collegium Novum
UJ rektora Uniwersytetu w Rostocku prof.
Wolfganga Scharecka.
Prorektorzy A. Mania i P. Laidler spotkali się
z grupą lekarzy z Belgii w Collegium Maius.

20 maja

Rektor W. Nowak uczestniczył w spotkaniu
w Sali im. Bobrzyńskiego Collegium Maius
UJ poświęconym promocji książki Grypsy
z Konzentrationslager Auschwitz w opracowaniu naukowym prof. Ireny Paczyńskiej.

20 maja

Prorektor A. Mania otworzył konferencję
Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy organizowaną przez Stowarzyszenie Studentów dla Rzeczypospolitej.

21 maja

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości otwarcia Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

23 maja

Rektor W. Nowak otworzył wystawę malarstwa studentów pracowni ASP prof. Leszka
Misiaka Jeżeli..., przygotowaną przez studentów Instytutu Kultury UJ w piwnicach
Collegium Maius UJ.
Rektor W. Nowak wraz z prorektorem
P. Laidlerem wziął udział w otwarciu VIII
Światowego Kongresu Polonii Medycznej
oraz I Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich,
zorganizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie w Operze Krakowskiej.
W uroczystości uczestniczyli prorektorzy:
M. Flis, A. Mania i J. Popiel.

24 maja

Rektor W. Nowak otworzył Beyond Neptun
Spear w auli Collegium Novum UJ, w uroczystości uczestniczył prorektor A. Mania.

27 maja

Prorektor A. Mania spotkał się z przedstawicielami z Tennessee State University.

28–29 maja

Prorektor S. Kistryn gościł delegację ze
Szwecji w ramach Polish-Scandinavian
Bilateral Meeting – Healthy Living and
Active Aging, organizowanego przez UJ
i CM UJ.

28 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w spotkaniu z delegacją Centre National de la
Recherche Scientifique w konsulacie Francji
w Krakowie.

29 maja

Prof. Keisuke Makino, były dyrektor Office of Society-Academia Collaboration
for Innovation (SACI) przy Uniwersytecie
w Kioto, obecnie doradca rektora University Kyoto, prowadził seminarium Network for tech-transfer in Japan dla kadry
kierowniczej UJ.
Rektor W. Nowak oraz dr Jean-Claude
Michalski, zastępca dyrektora Wydziału
Nauk Biologicznych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Narodowego Centrum Badań Naukowych) we
Francji, podpisali umowę o utworzeniu
laboratorium stowarzyszonego między
Zakładem Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ a zespołem Cell Recognition and
Glycobiology Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie. Laboratorium
to, kierowane przez prof. Józefa Dulaka
i prof. Claudine Kiedę, zlokalizowane
będzie także w nowych pomieszczeniach
na terenie powstającego Małopolskiego
Centrum Biotechnologii. W uroczystości
wziął udział prorektor S. Kistryn.
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1 czerwca

Rektor W. Nowak w ramach Rektorskiego
Dnia Dziecka pełnił rolę przewodnika kilku grup dzieci zwiedzających Collegium
Novum. Po spotkaniu z rektorem dzieci
zwiedzały Collegium Maius i Ogród Profesorski, a następnie wysłuchały wykładu.
W Collegium Nowodworskiego zorganizowano dla nich ćwiczenia z zakresu
pierwszej pomocy.

3 czerwca

Rektor W. Nowak wziął udział w gali
wręczenia Laudacji Studenckich, która
odbyła się na Scenie pod Ratuszem Teatru
Ludowego w Rynku Głównym. Laureatami
pierwszej edycji zostali:
w kategorii najlepiej oceniony dydaktyk –
dr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych,
w kategorii pomocna dłoń – mgr Teresa Kapcia, kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w kategorii instytucja przyjazna studentom –
Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”,
w kategorii za troskę o jakość kształcenia –
prof. Maria Próchnicka, pełnomocnik
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
doskonalenia jakości kształcenia,
w kategorii przyjaciel studenta – prof. Jerzy
Walocha z Wydziału Lekarskiego, kierownik Zakładu i Katedry Anatomii Wydziału
Lekarskiego UJ CM,
w kategorii nagroda honorowa – prof.
Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki.

5 czerwca

Rektor W. Nowak uczestniczył w jubileuszu 10-lecia działalności Szkoły Prawa
Austriackiego. W trakcie uroczystości w auli
Collegium Maius wręczył medal Plus Ratio
Quam Vis prof. Martinowi Schauerowi,
jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli austriackiej nauki prawa prywatnego,
w szczególności prawa handlowego i gospodarczego, obecnemu kierownikowi
Szkoły Prawa Austriackiego na UJ, w dowód
uznania dla jego zasług dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Rektor W. Nowak spotkał się z ambasadorem Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce
Muradem Alim, gościem Jagiellońskich
Spotkań Dyplomatycznych. W rozmowach
podjęto kwestie związane z polsko-pakistańską współpracą naukowo-badawczą
oraz dalszym rozwojem studiów nad Pakistanem na WSMiP UJ.
Rektor A. Mania otworzył konferencję
Współczesne konflikty zbrojne, zorganizowaną przez UJ oraz Joint Special Operations
University w Auditorium Maximum UJ.
Spotkał się także z uczestniczącym w niej

114

alma mater nr 160

płk. dr. hab. Dariuszem Kozierawskim,
prorektorem Akademii Obrony Narodowej.

6 czerwca

Rektor W. Nowak oraz prorektorzy P. Laidler i A. Mania uczestniczyli w konferencji
KIC as a Hub for Innovation and Entrepreneurship, zorganizowanej przez MNiSzW
oraz KIC InnoEnergy Poland na Wydziale
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Ponadto rektor uczestniczył w wydarzeniach
EIT Awareness Day.
Prorektor P. Laidler uczestniczył w uroczystym otwarciu 22nd international Meeting
on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia,
zorganizowanego przez Katedrę i Zakład
Medycyny Sądowej WL UJ CM w Centrum
Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM.
Tematem przewodnim konferencji były
New Technologies in Forensic Medicine.

7 czerwca

Rektor W. Nowak i prorektor J. Popiel
uczestniczyli w imprezach związanych
z projektem „Dotknij kultury” w ramach
Equality Awareness Days, organizowanych przez konsorcjum projektu międzynarodowego DARe-Learning równolegle
w czterech krajach europejskich – Polsce,
Czechach, Francji i Grecji. Jego celem jest
adaptacja dzieł sztuki do potrzeb ludzi
niepełnosprawnych. Tegoroczną edycję
przygotowało Muzeum UJ, Biuro Promocji
UJ i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.
Rektor W. Nowak spotkał się z dyrektorem
generalnym Coca-Cola HBC Polska Ahmedem Elafifi. W spotkaniu udział wzięli
także Krzysztof Put, dyrektor zakładów
Coca-Cola w Niepołomicach, i prof. Barbara Michalak-Pikulska, dyrektor Instytutu
Orientalistyki UJ.
Rektor W. Nowak i prorektor M. Flis wzięli
udział w obchodach jubileuszu 80-lecia
urodzin prof. Władysława Stróżewskiego
w auli Collegium Maius. Prezydent Krakowa
uhonorował prof. Stróżewskiego odznaką za
zasługi dla Krakowa „Honoris Gratia”. Od
krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego profesor otrzymał swój
portret z Platonem w tle, wykonany przez
artystkę Joannę Janowską-Augustyn. Doktoranci – uczniowie profesora – podarowali
mu książkę będącą zbiorem jego artykułów,
które ukazały się w języku angielskim.

10 czerwca

Rektor W. Nowak prowadził konferencję
inaugurującą przygotowania do Kongresu
Kultury Akademickiej, który odbędzie się
w dniach 20–22 marca 2014. W spotkaniu
z Radą Programową Kongresu wzięli udział
rektorzy krakowskich uczelni, przedstawi-

ciele władz samorządowych miasta i regionu, wojewoda małopolski, prorektorzy
Uniwersytetu Jagiellońskiego S. Kistryn,
A. Mania i J. Popiel oraz członkowie
społeczności akademickiej. Przedmiotem
dyskusji był program Kongresu.
Prorektor P. Laidler wziął udział – w ramach
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – w spotkaniu w Warszawie
z podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Zdrowia Krzysztofem Chlebusem, które
było poświęcone bieżącej sytuacji szpitali
klinicznych oraz planowanym zmianom
legislacyjnym w obszarze funkcjonowania
tych szpitali.
Prorektor A. Mania otworzył konferencję
Samobójstwo – stare problemy, nowe rozwiązania, która miała miejsce w Auditorium
Maximum.
Prorektor A. Mania reprezentował władze
UJ na spotkaniu zorganizowanym przez
Instytut Historii UJ w Collegium Maius
w związku z jubileuszem 91. urodzin
prof. Aleksandra Krawczuka.

12–14 czerwca

Prorektor A. Mania uczestniczył w kongresie EUNIS 2013 ICT Role for Next Generation Universities w Rydze.

14 czerwca

Rektor W. Nowak wziął udział w otwarciu
konferencji Rola oddziałów terenowych
TVP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, która odbyła się w Librarii Collegium
Maius.

17 czerwca

Prorektor A. Mania otworzył tegoroczną
Szkołę Letnią The International Business and
Trade Summer Law Program na UJ.

17–18 czerwca

Prorektor S. Kistryn reprezentował UJ
w trakcie wizyty na naszej Uczelni delegacji
rządu Nowej Zelandii pod przewodnictwem
Stevena Joyce’a, pełniącego funkcję ministra
ds. rozwoju gospodarczego, nauki i innowacji oraz szkolnictwa wyższego, umiejętności
i zatrudnienia. Rozmawiano o możliwości
rozwoju współpracy w zakresie badań
i dydaktyki, w tym wymiany studenckiej.

18–20 czerwca

Prorektor J. Popiel uczestniczył w posiedzeniu UKF KRUP w Gdańsku.

20 czerwca

Prorektor P. Laidler otworzył XXXII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, zorganizowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Pediatrycznego oraz

prof. Krzysztofa Fyderka, kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Instytutu
Pediatrii UJ CM.
Prorektor M. Flis otwarła III Światowy
Kongres Tłumaczy Literatury, a następnie
uczestniczyła w Gali 2013 AIESEC, jednej
z największych światowych organizacji
studenckich.

21 czerwca

Rektor W. Nowak spotkał się z prof. Haroldem zur Hausen, laureatem Nagrody Nobla
z medycyny w 2008 roku.
Rektor W. Nowak oficjalnie otworzył czwartą edycję Polsko-Ukraińskiego Turnieju
Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej –
STUDENTEURO 2013 (19–23 czerwca),
którego gospodarzem w tym roku był UJ.
Po raz pierwszy w turnieju uczestniczyły
drużyny kobiet.
Prorektor P. Laidler otworzył Kongres
Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, zorganizowany
w Krakowie w hotelu Park Inn.
Prorektor P. Laidler przewodniczył odbywającym się w Collegium Nowodworskiego
obchodom jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-badawczej prof. Cezarego Włodarczyka, dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.
Prorektor A. Mania uczestniczył w obchodach dziesiątej rocznicy działalności Szkół
Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

22 czerwca

Prorektor P. Laidler uroczyście otworzył
Międzynarodową Konferencję Naukową
Kardiochirurgów Dziecięcych, zorganizowaną w Collegium Nowodworskiego przez
Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu
Pediatrii UJ CM kierowaną przez prof. Janusza Skalskiego.

24 czerwca

Prorektorzy A. Mania i S. Kistryn uczestniczyli w pracach jury finału konkursu Salon
Super Gigantów, zorganizowanego przez
Towarzystwo Doktorantów UJ.

25 czerwca

Prorektor J. Popiel otworzył w auli Collegium Novum konferencję Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami.

29 czerwca

Prorektor P. Laidler przewodniczył uroczystości zakończenia studiów i wręczenia
dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day)
66 absolwentom kierunku lekarskiego, pro-

gramu sześcioletniego Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego
UJ CM.

28–29 czerwca

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w międzynarodowej konferencji Finansowanie
szkolnictwa wyższego – w poszukiwaniu
efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji, która
odbyła się w Warszawie.

1 lipca

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystej
inauguracji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej
w Willi Decjusza w Krakowie.
Prorektor A. Mania otworzył VIII Szkołę
Letnią „Nauczanie o Holokauście”. Jest
to cykliczny program, organizowany przez
Centrum Badań Holokaustu UJ, Illinois
Holocaust Museum and Education Center,
Skokie, Illinois, USA, oraz Instytut Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holokaustu
Yad Vashem w Jerozolimie we współpracy
z polskimi i zagranicznymi instytucjami:
Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskim Muzeum „Galicja”
w Krakowie, Międzynarodowym Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz
Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Uroczystość miała miejsce w Centrum Badań
Holokaustu UJ.

8 lipca

Rektor W. Nowak spotkał się ze składającym wizytę na UJ ambasadorem Rumunii
w Polsce Ovidiu Drangą. Przedmiotem
rozmowy były możliwości wzmocnienia
współpracy naukowej i dydaktycznej UJ
z uczelniami rumuńskimi.
Rektor W. Nowak uczestniczył w tegorocznej inauguracji programu „Poławiacze
Pereł” w auli Collegium Novum.

11 lipca

Rektor W. Nowak spotkał się ze składającym wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim
JE Assadem Sultanem Jachim Abu Galal,
nowym ambasadorem Iraku w Polsce,
któremu towarzyszyli: Ziyad Raoof, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu
w Polsce, Hawzhen Kamal Khorshid, konsul
z ambasady Iraku w Polsce, oraz Muhammad Al-Jaberi pełniący funkcję dyrektora
administracyjnego tej placówki.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w debacie
obywatelskiej na temat problemów Unii
Europejskiej, z udziałem przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso oraz wi-

ceprzewodniczącej KE Viviane Reding
w Warszawie.

16 lipca

Rektor W. Nowak spotkał się z ambasadorem RP w Malezji JE Adamem Jelonkiem.
Przedmiotem rozmowy były możliwości
współpracy UJ z Malezją.

18 lipca

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystym otwarciu i oddaniu do użytku
wyremontowanych bloków operacyjnych,
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
oraz nowoczesnego ambulatorium w wyremontowanej części budynku Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
i Gastroenterologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika 40 w Krakowie.

22 lipca

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości otwarcia obrad plenarnych 19. Międzynarodowego Kongresu Estetycznego
w Auditorium Maximum. W obradach wzięli udział prorektorzy S. Kistryn i A. Mania.
Kongres ten miał charakter jubileuszowy,
odbył się w 100. rocznicę pierwszego
kongresu z 1913 roku w Berlinie. Współorganizatorami wydarzenia były Polskie
Towarzystwo Estetyczne oraz International
Association for Aesthetics.

24 lipca

Rektor W. Nowak spotkał się z Magdaleną
Gozdecką i Anną Zapałą, złotymi medalistkami Mistrzostw Europy U-17, które na co dzień
reprezentują barwy Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania,
w którym uczestniczył także Konrad Wełpa,
kierownik Biura Sportu UJ, oraz Przemysław
Mosiołek, kierownik drużyny KU AZS, zawodniczki opowiedziały o największym sukcesie
w historii polskiej kobiecej piłki nożnej. Podopieczne trenera Zbigniewa Witkowskiego
w mistrzostwach Europy, które odbyły się
w Szwajcarii, zdobyły złoty medal.

2 sierpnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w ceremonii nadania tytułów Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata w Krakowie.

19–22 sierpnia

Prorektor P. Laidler otworzył międzynarodową konferencję poświęconą 300. rocznicy
wydania Trzech dialogów między Hylasem a Philonousem George’a Berkeleya;
konferencja odbyła się w Sali im. Michała
Bobrzyńskiego w Collegium Maius.

26 sierpnia

Prorektor A. Mania spotkał się z prof.
Sebastianem Korthmannem, rektorem Rad-
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boud Universiteit w Nijmegen. Spotkanie
dotyczyło bieżącej problematyki związanej z uczestnictwem obu uniwersytetów
w międzynarodowej sieci IRUN.

29–30 sierpnia

Prorektor S. Kistryn został powołany na członka Międzynarodowego Komitetu Doradczego
Centrum Cyklotronowego „Bronowice” IFJ
PAN i wziął udział w pierwszym posiedzeniu
tego Komitetu w Krakowie. Prorektor S. Kistryn
został wybrany na przewodniczącego Rady
Użytkowników Centrum Cyklotronowego
Bronowice IFJ PAN w Krakowie.

30 sierpnia

Prorektor A. Mania wraz z prorektorem
P. Laidlerem spotkali się z senatorem USA
Bernie’em Sandersem w celu zainicjowania
działalności na rzecz rozwiązania problematycznych kwestii dotyczących Polski.

2 września

Prorektor A. Mania otworzył Światową Konferencję Ferroelektryczności (International
Meeting on Ferroelectricity, IMF-13) zorganizowaną przez Instytut Fizyki UJ i Zakład
Fizyki Ferroelektryków Instytutu Fizyki UŚ
w Katowicach.

3 września

Prorektor A. Mania reprezentował UJ w Urzędzie Miasta Krakowa podczas Okrągłego
Stołu, w którym uczestniczył nadburmistrz
Frankfurtu nad Menem Peter Feldmann w towarzystwie rektorów frankfurckich uczelni
wyższych, na temat możliwości współpracy
uczelni Krakowa i Frankfurtu nad Menem.
Przedstawiciele krakowskich i niemieckich
szkół wyższych rozmawiali o planach
w zakresie szeroko rozumianej wymiany
naukowej i współpracy. Tego samego dnia
rektor Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem prof. Werner Müller-Esterl
został przyjęty przez rektora W. Nowaka.
W spotkaniu uczestniczyli także prorektor
A. Mania i prof. dr Matthias Ludwig z Instytutu Dydaktyki Matematyki i Informatyki
frankfurckiego uniwersytetu.

Prorektor A. Mania otworzył kurs w Szkole
Języka i Kultury Polskiej UJ dla studentów
z Guelph University.

13 września

Rektor W. Nowak uczestniczył w konferencji Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej w Tomaszowicach.

13–14 września

Prorektor A. Mania uczestniczył w obchodach jubileuszu 600-lecia założenia
Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji.
W trakcie uroczystości jubileuszowych
wręczył przyznany Uniwersytetowi St.
Andrews złoty medal medal Plus Ratio
Quam Vis.

14 września

Prorektor S. Kistryn otworzył i poprowadził sympozjum Few-Body Physics at Cyclotron Center „Bronowice” w Krakowie.

16 września

Prorektor S. Kistryn wziął udział w uroczystości nadania tytułu profesora honorowego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof.
Guido Altarellemu; uroczystość odbyła
się w Krakowie.

18 września

Rektor W. Nowak wziął udział w uroczystości wręczenia srebrnego medalu
Cracoviae Merenti Komisji Robotniczej
Hutników NSZZ „Solidarność”.

19 września

Prorektor J. Popiel, w zastępstwie rektora
UJ, wręczył medal Plus Ratio Quam Vis
prof. Annie Medweckiej-Kornaś w 100-lecie utworzenia Instytutu Botaniki UJ.

20 września

5 września

Rektor W. Nowak wraz z prorektorem
S. Kistrynem przyjęli goszczącego z wizytą
na Uniwersytecie Jagiellońskim rektora Uniwersytetu Wileńskiego prof. Jūrasa Banysa.
Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim a Uniwersytetem Wileńskim;
dyskutowano również o problemach polityki naukowej w Polsce i na Litwie.

5–6 września

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w IX Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie.
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9 września

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję 22-nd European Conference on Few-Body Problems in Physics
w Auditorium Maximum.
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Prorektor P. Laidler uroczyście otworzył
V Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, zorganizowany przez
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii oraz
Zakład Chorób Kości i Stawów Instytutu
Fizjoterapii UJ CM.

23 września

Prorektor S. Kistryn otworzył konferencję
naukową Mesic nuclei.
Prorektor A. Mania otworzył kurs w Szkole
Języka i Kultury Polskiej UJ dla studentów
Uniwersytetu Wisconsin.

INNE WYDARZENIA:
8 marca

Dr Maria Giovanna Dainotti z Obserwatorium
Astronomicznego UJ za swoje studia na temat
możliwego wykorzystania badań promieni
gamma do zbadania początków Wszechświata została kawalerem Orderu Zasługi
Republiki Włoskiej – najwyższego włoskiego
odznaczenia. Order wręczył prezydent Włoch
w pałacu na Kwirynale w Rzymie.

15 marca

Dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek – emerytowany starszy wykładowca Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
UJ, została odznaczona Orderem Księżnej
Olgi III klasy – ustanowionym w 1997 roku
ukraińskim odznaczeniem państwowym
przyznawanym wyłącznie kobietom za
wybitne zasługi w działalności państwowej,
publicznej, naukowej, oświatowej, kulturalnej i filantropijnej. Order wręczyli Markian
Malski, ambasador Ukrainy w Polsce, oraz
Witalij Maksymenko, konsul generalny Ukrainy w Krakowie.

21 marca

Europejska Akademia Gier została wyróżniona tytułem Lidera Małopolski przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
za uczynienie z Krakowa wiodącego na
skalę europejską ośrodka nauki i rozwoju
w zakresie projektowania gier wideo, procesu
ich realizacji, budowy interakcji i rozwijania
„sztucznej inteligencji”, czego efektem stało
się otwarcie na Uniwersytecie Jagiellońskim
specjalnych kierunków studiów tworzenia
i projektowania gier wideo, powołanie wraz
z Akademią Górniczo-Hutniczą Europejskiej
Akademii Gier oraz stworzenie z Krakowskim
Parkiem Technologicznym i firmami małopolskimi klastra Europejskie Centrum Gier.

22 marca

W Krakowie odbyły się X Małopolskie
Warsztaty Elektrokardiologiczne, zorganizowane przez Instytut Kardiologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz
Sekcję Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

22–23 marca

W Krakowie odbyły się V Małopolskie Dni
Diabetologiczne zorganizowane przez
prof. Macieja Małeckiego, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ
CM oraz wiceprzewodniczącego Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego.

29 marca

Dr Monika Florczak-Wątor z Wydziału Prawa i Administracji, która realizuje międzynarodowy projekt „Horyzontalny wymiar

praw konstytucyjnych”, została jedną z laureatek VI edycji programu „Pomost” FNP.

5–7 kwietnia

W Akademickich Mistrzostwach Polski
w Wspinaczce Sportowej w katowickim
centrum wspinaczkowym „Transformator”
kobieca reprezentacja AZS UJ w składzie:
Maria Dudek, Karina Kosiorek, Bogna Wilczyńska, zdobyła III miejsce wśród drużyn
uniwersytetów.

8 kwietnia

W Bibliotece Jagiellońskiej uroczyście
otwarto wystawę rzeźby, malarstwa i poezji prof. Bronisława Chromego Słowem
rzeźbione.

10–13 kwietnia

Jakub Konieczny, student z Instytutu Matematyki, zajął pierwsze miejsce w starszej kategorii
w konkursie matematycznym im. Vojtecha
Jarnika, który odbył się w Ostrawie. W kategorii
młodszej Teodor Jerzak zajął ósme miejsce.
Inni przedstawiciele UJ zajęli miejsca od 16.
do 43. W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej
UJ zajął w niższej kategorii miejsce szóste (za
uczelniami z Bonn, Pragi, Barcelony, Zagrzebia
i Warszawy), a w wyższej kategorii – miejsce
pierwsze ex aequo z uniwersytetami z Sankt
Petersburga i Moskwy.
Przygotowany przez prof. Jacka Józefa Pietrzyka
projekt Prematurity Epigenome and Proteome
as a Clue for Prediction of Prematurity Complications otrzymał dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009–2014. Projekt złożono w ramach konkursu „Core 2012 Call” programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Projekt o wartości 3 903 677 złotych realizowany będzie
w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego
Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ
CM pod kierownictwem prof. Jacka Józefa
Pietrzyka, we współpracy z Uniwersytetem
w Oslo oraz Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym.

12–13 kwietnia

W Collegium Nowodworskiego miała miejsce V Konferencja Nauczycieli i Tutorów
Medycyny Rodzinnej, zorganizowana przez
Zakład Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
kierowany przez dr hab. Adama Windaka.
Ceremonii otwarcia konferencji przewodniczyli prof. Beata Tobiasz-Adamczyk,
pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w CM, oraz
prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ CM.

13 i 14 kwietnia

Dwa chóry naszego Uniwersytetu: Krakowski Chór Akademicki (dyrygent Oleg Szni-

car) oraz Żeński Chór Akademicki (dyrygent
Janusz Wierzgacz) zdobyły równorzędne
drugie miejsce w kategorii chórów jednorodnych młodzieżowych i akademickich
na XV Konkursie Chórów „O Złotą Strunę”
w Niepołomicach.

14 kwietnia

Kobieca reprezentacja Polski w piłce nożnej
do lat siedemnastu wywalczyła awans do
finału mistrzostw Europy po raz pierwszy
w historii tego turnieju. W składzie reprezentacji narodowej grają dwie zawodniczki
AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego: Anna
Zapała i Magdalena Gozdecka.
Dr Krzysztof Kozłowski z Katedry Prawa
Konstytucyjnego UJ otrzymał nominację na
pierwszego zastępcę doradcy Rady Europy
do spraw samorządu lokalnego. Wspólnie
z prof. Bogusławem Banaszakiem z Uniwersytetu Wrocławskiego będzie reprezentował
nasz kraj w pracach Komitetu Niezależnych
Doradców Kongresu Samorządu Lokalnego
Rady Europy w Strasburgu.

18 kwietnia

Prof. Piotr Kardas z Katedry Prawa Karnego
został tegorocznym laureatem nagrody
„Dziennika Gazeta Prawna” – Złoty Paragraf
w kategorii adwokat.

18–20 kwietnia

W Krakowie miała miejsce International Medical Students’ Conference zorganizowana
przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ
CM, na którą przybyli studenci ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce oraz
z zagranicy.

20 kwietnia

Wśród 127 laureatów tegorocznej edycji
programu START FNP, którzy odebrali dyplomy na Zamku Królewskim w Warszawie,
18 to pracownicy i doktoranci UJ:
mgr Aleksandra Domagalik, Wydział Filozoficzny
dr Adam Dyrda, Wydział Prawa i Administracji
dr Urszula Florczyk, Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
dr Anna Grochot-Przęczek, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
mgr inż. Przemysław Jodłowski, Wydział
Chemii
mgr Anna Kapusta, Wydział Polonistyki
mgr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki
dr Piotr Korcyl, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
dr Łukasz Kosiński, Wydział Matematyki
i Informatyki
mgr Anna Kowalcze-Pawlik, Wydział Polonistyki
mgr Karolina Kuszewska, Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi

mgr Magdalena Lenda, Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Ilona Nenko, Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Dawid Pinkowicz, Wydział Chemii
dr Michał Silarski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Aneta Słomka, Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi
mgr Justyna Tabaszewska, Wydział Polonistyki
dr Leszek Wroński, Wydział Filozoficzny
Laureatami III edycji Programu IUVENTUS
PLUS MNiSW zostało 21 młodych naukowców z UJ:
dr inż. Maciej Ejsmond
dr Urszula Maria Florczyk
dr Szymon Godlewski
dr Agnieszka Anna Jaźwa
dr Jan Sebastian Kaczmarczyk
dr Łukasz Kosiński
dr Magdalena Anna Kozakowska
dr Marcin Kozieł
dr Małgorzata Paulina Król
dr Joanna Krystyna Kuncewicz
mgr Karolina Kuszewska
dr Patryk Marcin Mach
dr Monika Majewska-Szczepanik
dr Łukasz Michalczyk
mgr Agata Maria Plesnar-Bielak
dr Zofia Prokop
dr Adam Roman
mgr Marek Andrzej Śmieja
dr Anna Karolina Więckowska
dr Paweł Wydro
dr Leszek Zaraska

22–24 kwietnia

W Auditorium Maximum odbyły się Dni
Kariery zorganizowane przez Biuro Karier
oraz Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych.

26 kwietnia

Prof. Marcela Świątkowska, była dziekan
Wydziału Filologicznego UJ, a obecnie
kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego Instytutu Filologii Romańskiej UJ oraz
kierownik Katedry UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, została odznaczona Orderem Oficera
Palm Akademickich – francuskim tytułem
honorowym nadawanym jako wyróżnienie
najwybitniejszym pracownikom szkolnictwa uniwersyteckiego. Odznaczenie przyznano na mocy rozporządzenia premiera
Francji z 1 lutego 2013.

2 maja

W Instytucie Stomatologii gościła delegacja
z Norwegii w składzie: prof. Paal Barkvoll –
dziekan Wydziału Dentystyki Uniwersytetu
w Oslo, Sisle Varegg Eide – członek Rady
Etyki Norweskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Geir Oddvar Eide z Zakładu
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Stomatologii Klinicznej Wydziału Dentystyki Uniwersytetu Oslo oraz Ellen Bergene
i Enok Hansen ze współpracującej ze Szkołą
Medyczną dla Obcokrajowców UJ CM
norweskiej instytucji European Educational
Consultants. W trakcie spotkania omawiano
perspektywy współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim UJ CM a Wydziałem
Dentystyki Uniwersytetu w Oslo.

3 maja

Prof. Danuta Anna Sitarska z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem
dla kraju działalności państwowej, publicznej i naukowej, jak i za zasługi w kształtowaniu zasad kultury prawnej. Odznaczenie
odebrała z rąk prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego podczas uroczystości na
Zamku Królewskim w Warszawie z okazji
święta narodowego 3 Maja.

6 maja

Prof. Klementyna Żurowska z Instytutu
Historii Sztuki została laureatką Nagrody
Lednickiego Orła Piastowskiego. Nagrodę
powołano w 2009 roku uchwałą zarządu
województwa wielkopolskiego.

8 maja

W konkursie „Generacja Przyszłości” – nowym programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowanym do studiujących na naszych uczelniach młodych
wynalazców, konstruktorów, programistów
i innowatorów, którzy będą reprezentować
Polskę na międzynarodowych zawodach
i konkursach – nagrodzonych zostało
31 projektów, w tym cztery prowadzone na UJ.
Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany w zakresie czterech, spośród
30 sklasyfikowanych, kierunków studiów
w tegorocznym QS World University Rankings by Subject – ogólnoświatowym rankingu opracowywanym w Wielkiej Brytanii,
wśród 200 najlepszych uczelni na świecie.
Wyróżnienie to nasza uczelnia uzyskała
w zakresie:
English Language & Literature – 151–200
Modern Languages – 51–100
Physics & Astronomy – 151–200
Earth & Marine Sciences – 151–200

9 maja

W Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego odbył się koncert zorganizowany
przez Fundację dla UJ. Dochód z koncertu
przekazany zostanie na wsparcie badań onkologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

9–10 maja

W Collegium Nowodworskiego odbywała
się III Konferencja Doktorantów Wydziału
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Lekarskiego i Farmaceutycznego. Uroczystości otwarcia konferencji przewodniczył
pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM prof. Maciej Małecki, a jej
koordynatorami byli kierownik studiów
doktoranckich na Wydziale Lekarskim
prof. Tomasz Mach oraz pełnomocnik dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. studiów podyplomowych prof. Marek Cegła.

9–11 maja

W Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie odbył się X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej dla Studentów
Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych „Superhelisa 2013”, który zakończył
się zespołowym i indywidualnym sukcesem
studentów UJ CM. W finale Superhelisy
2013 drużyna UJ CM zdobyła I miejsce
w klasyfikacji zespołowej, a w klasyfikacji
indywidualnej studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM znaleźli się w ścisłej czołówce,
zajmując II, III i IV miejsce. Kwalifikacje do
konkursu przeprowadziły oraz sprawowały
opiekę nad startującymi w nim studentami
dr Barbara Piekarska oraz dr Joanna Dulińska-Litewka z Katedry Biochemii Lekarskiej
UJ CM (kierownik Katedry i koordynator
kursu biochemii prof. Piotr Laidler).

10 maja

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk uroczyście otworzył wystawę
Rysunek polski w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w sali wystawowej BJ.
Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów
za rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
działalność naukową, naukowo-techniczną
oraz artystyczną zostali:
dr hab. Marcin Kozik – za wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr Mariusz Radoń – za wyróżnioną rozprawę doktorską
dr Krystyna Nadachowska-Brzyska – za
wyróżnioną rozprawę doktorską
W ramach konkursu „Opus 4” NCN
finansowanie uzyskały 44 projekty z Uniwersytetu Jagiellońskiego na łączną sumę
21 627 908,00 złotych.
„Preludium 4” to konkurs dla naukowców
z najkrótszym stażem, którzy jeszcze nie
uzyskali stopnia naukowego doktora. Mogą
oni otrzymać do 150 tysięcy złotych na realizację projektów badawczych trwających
do trzech lat (50 tysięcy złotych za każdy
rok realizacji projektu). Jego laureatami
z Uniwersytetu Jagiellońskiego są: mgr Paulina Anna Tendera (Wydział Filozoficzny),
lek. med. Krzysztof Andrzej Tomaszewski
(Wydział Lekarski), dr Joanna Sylwia Sulicka-Grodzicka (Wydział Lekarski), mgr
Paweł Dawid Banaś (Wydział Prawa i Ad-

ministracji) oraz mgr Maciej Marcin Taraday
(Wydział Filozoficzny).
W konkursie NCN „Sonata 4” finansowanie
uzyskali następujący pracownicy z naszej
uczelni: dr Adriana Joanna Warmbier (Wydział Filozoficzny), dr Benedykt Władyka
(Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), dr Mateusz Iwo Siedliński (Wydział
Lekarski), dr Anna Krupa (Wydział Farmaceutyczny), dr Szymon Drobniak (Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi), dr Katarzyna Maria
Marzec (Jagiellońskie Centrum Rozwoju
Leków), dr Andrzej Czesław Żądło (Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).
Z kolei laureatami konkursu NCN „Sonata
Bis 2” zostali: dr Michał Wierzchoń (Wydział Filozoficzny), dr Michał Kuniecki
(Wydział Filozoficzny), dr Krzysztof Pyrć
(Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), dr Grzegorz Dubin (Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), dr
Dominik Kwietniak (Wydział Matematyki
i Informatyki).
Książę Monako Albert II uhonorował rektora W. Nowaka Orderem Świętego Karola
IV klasy. Przyznanie orderu ma bezpośredni
związek z wizytą księcia Alberta II w murach najstarszego polskiego uniwersytetu
18 października 2012. Order Świętego
Karola został ustanowiony 15 marca 1858
przez księcia Monako Karola III jako order
dynastyczny. Do dziś jest najwyższym z odznaczeń państwowych księstwa.

20–21 maja

Prorektor P. Laidler otworzył w Centrum
Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału
Lekarskiego UJ CM V Międzynarodową
Konferencję Sekcji Chirurgii Metabolicznej
i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów
Polskich, zorganizowaną przez II Katedrę
Chirurgii Ogólnej UJ CM, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz
Medycynę Praktyczną.

23 maja

Mgr Jacek Lewicki z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
i dr Łukasz Michalczyk z Instytut Zoologii
UJ zostali powołani do Rady Młodych Naukowców przez minister Barbarę Kudrycką.
Konsorcjum akademickie VNDREAM –
Visegrad Network for Research, Education
and Academic Mobility – koordynowane
przez Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ wygrało konkurs i otrzymało grant Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego Joint Degree Programmes
na realizację wspólnego programu studiów
magisterskich: Joint Degree in International
Relations „Europe in the Visegrad Perspective”. Jest to pierwszy grant tego typu

przyznany przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki.
W ramach programu oferowana jest pomoc
stypendialna. Najlepsi studenci przyjęci
na studia otrzymają prestiżowe stypendia
w wysokości 4 000 euro rocznie.

24 maja

Podczas odbywającej się w Sopocie konferencji SAP Forum 2013 firma SAP Polska poinformowała o przyznaniu Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu wyróżnienia SAP Innovation Award – za innowacyjne zastosowanie
rozwiązań SAP w zarządzaniu uczelnią
i w procesach specyficznych dla szkolnictwa wyższego, takich jak rozliczenia
ze studentami, obsługa badań naukowych
i ewidencji dorobku naukowego czy procesy kadrowo-płacowe dla pracowników
naukowo-dydaktycznych. Wdrożenie SAP
ERP oraz rozwiązań branżowych SAP dla
edukacji umożliwiło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu zintegrowanie wielu procesów
zarządczych i całości finansów uczelni
w jednym systemie informatycznym.

28 maja

Trzech studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ: Jan Ząbczyk, Jakub Grygutis
oraz Adrian Szmajdziński, zajmując odpowiednio drugie, piąte i dziesiąte miejsce,
zostało laureatami IV Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym,
który odbył się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Prawa Konstytucyjnego w Białymstoku, zaś
do udziału w nim studenci przygotowywali
się pod opieką naukową pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.
Dwa polsko-norweskie projekty badawcze:
„TRANSFAM: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare
adaptations, school integration and the
everyday life of Polish families living in
Polish-Norwegian transnationality”,
„GEQ: Gender equality and quality of life
– how gender equality can contribute to
development in Europe. A study of Poland
and Norway II,
których kierownikiem jest prof. Krystyna
Slany z Instytutu Socjologii UJ, uzyskały
granty z konkursu Core Call Programu
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
zapewniające całkowite ich sfinansowanie.
Na pierwszy projekt przyznano ogółem
3 618 529 złotych, w tym dla zespołu z Uniwersytetu 1 460 159 złotych, a na drugi
2 900 000, w tym dla zespołu z Instytutu
Socjologii UJ około 1 700 000 złotych.
Dr Agata Kołodziejczyk z Instytutu Nauk
o Środowisku UJ została laureatką Nagrody
im. Artura Rojszczaka, przyznawanej przez
Klub Stypendystów FNP. Nagrodzono ją za

popularyzację astronomii i astronautyki,
przy zachowaniu biologii jako dziedziny
własnych badań.
W rozgrywanym w Białymstoku Konkursie
Wiedzy Anatomicznej „Aurea Scapula”
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyło pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej polskich studentów,
a indywidualnie Arkadiusz Sulisz zajął
trzecie miejsce. Drużyna studentów Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału
Lekarskiego UJ CM zajęła trzecie miejsce
w klasyfikacji drużynowej studentów obcojęzycznych, a indywidualnie Lau Wen
Jie zajął drugie miejsce.

29 maja

W kolejnej edycji przeznaczonego dla studentów akademickich uczelni medycznych
Ogólnopolskiego Konkursu Preparatorskiego „Złoty Skalpel” z zakresu anatomii, jaki
miał miejsce w Olsztynie, dwóch studentów
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM wygrało zawody,
zajmując pierwsze miejsce.

1 czerwca

Prof. Tomasz Brzozowski, kierownik Katedry Fizjologii UJ CM, został wybrany przez
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii
Nauk na członka korespondenta PAN.

6 czerwca

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
po zapoznaniu się z raportem zespołu
oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni,
a także kierując się sprawozdaniem zespołu
działającego w obszarze nauk humanistycznych w sprawie oceny instytucjonalnej
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ, przyznało temu wydziałowi
ocenę wyróżniającą.

7 czerwca

W auli Collegium Novum odbyła się
konferencja Gloria Orthodontiae 2013,
zorganizowana, jak co roku, przez Katedrę
Ortodoncji Instytutu Stomatologii Wydziału
Lekarskiego UJ CM. Tegorocznymi laureatami medalu Gloria Orthodontiae zostali
prof. Milan Kaminek oraz prof. Stephen Williams. Laureaci w latach 80. XX wieku wprowadzali w Polsce nowoczesną ortodoncję
aparatów stałych – prof. Kaminek głównie
na ówczesnych akademiach medycznych,
a prof. Williams wśród praktykujących
ortodontów.
W ramach III Małopolskiego Dnia Uczenia
Się w Collegium Nowodworskiego miało
miejsce seminarium UJ receptą na biznes,
zorganizowane przez Biuro Karier UJ, Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
oraz organizacje studenckie UJ CM.

10 czerwca

W Auditorium Maximum odbyła się pierwsza w historii UJ uroczystość absolutoryjna
kierunku dietetyka studiów I i II stopnia
Wydziału Lekarskiego UJ CM. Uroczystości
przewodniczyli prof. Maciej Małecki – pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju
w CM, oraz prof. Tomasz Grodzicki – dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM.

11 czerwca

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Joanna Konieczna
została laureatką V Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej za pracę magisterską
z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej
Igrzyska olimpijskie jako przykład produktu
sportowego, napisaną pod kierunkiem prof.
Małgorzaty Bednarczyk.

16 czerwca

Studentka Natalia Pawlaczek wywalczyła
złoty medal w sztafecie 4 x 100 metrów
stylem dowolnym podczas letnich mistrzostw Polski w pływaniu, odbywających
się w Olsztynie.
Druga drużyna AZS UJ w piłce nożnej kobiet (juniorki) awansowała do drugiej ligi
(trzecia liga rozgrywkowa).

17 czerwca

Prof. Stanisław Sroka, prodziekan Wydziału Historycznego ds. ogólnych, otrzymał
dyplom od wicepremiera i ministra spraw
zagranicznych i stosunków europejskich
Republiki Słowackiej Miroslava Lajcaka
w dowód uznania dla działań na polu polsko-słowackich badań historycznych.
Prof. Jan Machnik, emerytowany profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, został uhonorowany Medalem św. Gorazda za szczególne
zasługi na polu współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie archeologii. Wyróżnienie to
jest przyznawane za wieloletnią działalność
i wyjątkowe osiągnięcia w procesie wychowania i edukacji, pracy na rzecz rozwoju słowackiego szkolnictwa, a także za osiągnięcia
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
wystawiające dobrą opinię szkolnictwu Republiki Słowackiej.

22 czerwca

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej
Akademii Umiejętności członkiem czynnym
PAU został prof. Tomasz Brzozowski, kierownik Katedry Fizjologii UJ CM, natomiast
członkami korespondentami PAU zostali:
prof. Jacek Musiał, kierownik II Katedry
Chorób Wewnętrznych UJ CM
prof. Maria Korytowska, kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału
Polonistyki
prof. Marian Stala, kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Wydziału Polonistyki
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Podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Polskiej Akademii Umiejętności ogłoszono
nazwiska laureatów dorocznej Nagrody
im. Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku otrzymają ją prof.
Małgorzata Filip, kierownik Katedry Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
za odkrycie mechanizmów uzależnień, oraz
prof. Maciej Małecki – kierownik Katedry
i Kliniki Chorób Metabolicznych Wydziału
Lekarskiego UJ CM, za pionierskie badania
nad molekularnym podłożem cukrzycy.
Tegoroczną nagrodę PAU imienia prof.
Mariana Mięsowicza otrzyma prof. Romuald
Janik z Zakładu Teorii Układów Złożonych
Instytutu Fizyki UJ za pracę opublikowaną
w „Nuclear Physics B” w 2009 roku. W pracy po raz pierwszy wykazano w sposób
ścisły, że nieliniowa kwantowa teoria pola
i jedna z wersji kwantowej teorii grawitacji
prowadzą do identycznego wyniku przy
opisie pewnego zjawiska fizycznego.

24 czerwca

Karolina Dukała, doktorantka z Instytutu
Psychologii UJ, która wygłosiła referat Panie
sędzio, naprawdę to zrobiłem – czyli jak
tworzą się fałszywe wspomnienia, zwyciężyła w czwartej edycji Salonu Naukowego
TD UJ.

28–29 czerwca

Łukasz Chrobok, student III roku kierunku
neurobiologia na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UJ, zajął I miejsce w Sesji Neurofizjologia na VIII Kongresie Adeptów
Fizjologii, który odbył się w Katowicach.
Zwycięstwo odniósł za prezentację pracy
Prądy jonowe zaangażowane w aktywność
erupcyjną neuronów listka ciała kolankowatego bocznego szczura.

1 lipca

Prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, został
nowym prezesem Europejskiego Towarzystwa Biologii Naczyniowej (European
Vascular Biology Organisation – EVBO).
Funkcję tę sprawować będzie przez najbliższe dwa lata.
Laureatem siódmej już edycji rankingu
„Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii wydziałów prawa wśród uczelni publicznych
został po raz trzeci z rzędu Wydział Prawa
i Administracji UJ. Wydział uzyskał 110,5 na
115 możliwych punktów. Na kolejnych miejscach uplasował się Uniwersytet Warszawski
oraz Uniwersytet Wrocławski.
Stworzona przez polskich naukowców
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego ekspe-
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rymentalna terapia dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM), polegająca na wytworzeniu tolerancji immunologicznej, została
określona w prestiżowym piśmie „JAMA
Neurology” jako „superprecyzyjna interwencja immunologiczna” i „inteligentna
broń”, gdyż – w przeciwieństwie do dotychczasowych leków na SM, określanych
jako „ciężka artyleria”, jest ona zupełnie
bezpieczna.
33 projekty z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
o łącznej wartości 20 409 344,00 złotych,
otrzymają dofinansowanie z Narodowego
Centrum Nauki w konkursach MAESTRO 4,
HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2.

3 lipca

Drużyna UJ w składzie: Jakub Adamek –
III rok informatyki analitycznej, Grzegorz
Guśpiel – III rok informatyki analitycznej,
Jonasz Pamuła – V rok informatyki analitycznej, zajęła 9. miejsce w finale Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu
Zespołowym, który odbył się w tym roku
w Petersburgu. Trenerem i opiekunem naszej drużyny jest prof. Paweł Idziak.

4–9 lipca

Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” przebywał w Niemczech, gdzie brał udział
w 60. Międzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych w Kröv/Mosel, dając
osiem występów. W festiwalu, który miał
charakter przeglądowy, brały udział także
zespoły z Belgii, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Szwajcarii.

11 lipca

Między Motorola Solutions Systems Polska
oraz Uniwersytetem Jagiellońskim został
podpisany list intencyjny o współpracy
w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy merytoryczno-dydaktycznej,
która posłuży lepszemu przygotowaniu
absolwentów UJ do podejmowania pracy
na rynkach nowoczesnych technologii. Ze
strony międzynarodowego przedsiębiorstwa
telekomunikacyjnego list intencyjny
podpisał Jacek Drabik, dyrektor zarządzający
Motorola Solutions Polska, a ze strony
Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Elżbieta
Górska, dziekan Wydziału Filologicznego
UJ.
Prof. Wawrzyniec Konarski, kierownik Zakładu Polityki Etnokulturowej Instytutu Studiów Regionalnych, został nominowany do
prestiżowego tytułu Mistrza Mowy Polskiej.
Dr Anna Waszkielewicz z CM UJ została
laureatką drugiej edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” – za lek przeciw
bólowi neuropatycznemu i/lub padaczce.
Nagrodą jest promocja wynalazku podczas

65. Międzynarodowych Targów „Pomysły,
Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013”
w Norymberdze, które odbędą się w dniach
31.10 – 3.11.2013. Wyróżnienie w tej edycji
konkursu uzyskała także dr Monika Brzychczy-Włoch z CM UJ, prowadząca badania
z zakresu mikrobiologii klinicznej, za wynalazek, którego przedmiotem jest test diagnostyczny umożliwiający potwierdzenie
zakażeń Streptococcus agalactiae (Group B
streptococcus, GBS) u kobiet w ciąży, który
wykorzystuje specyficzną reakcję białek
wysoce immunoreaktywnych otrzymanych
z izolatów klinicznych S. agalactiae z przeciwciałami obecnymi w surowicy pacjentek.

15 lipca

Dr Janusz Mierzwa z Zakładu Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UJ został
powołany przez prezydenta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

17 lipca

W czwartej edycji programu „Lider” NCBiR
wśród 41 nagrodzonych projektów badawczych jedną z najwyższych ocen, a zarazem jedno z najwyższych dofinansowań
(1 199 760,00 zł) uzyskał projekt „Nowa
generacja magnetometrów atomowych na
potrzeby medycyny i przemysłu” dr. Szymona Pustelnego z Instytutu Fizyki UJ.

23 lipca

Lekarz medycyny Aleksandra Gawrońska,
absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM,
i Agnieszka Wróbel, studentka psychologii
stosowanej UJ, zostały laureatkami „Stypendium z Wyboru” – ogólnopolskiego
programu Fundacji Absolvent.pl.

24 lipca

Wśród sześciu międzydziedzinowych projektów badawczych realizowanych przez
wybitnych naukowców, które uzyskały
dofinansowanie z programu Symfonia 1
NCN, dwa zostały przygotowane przez
pracowników UJ. Dofinansowanie w wysokości po 6,5 miliona złotych uzyskały
projekty:
Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium – rola
w modulacji przekazu sygnału w obrębie
nabłonka – realizowany przez zespół prof.
Jana Potempy, kierownika Zakładu Mikrobiologii UJ;
Dwoista rola światła niebieskiego – interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali
światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania
poznawczego i emocjonalnego u ludzi
oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka. Podmiotem realizującym grant jest Małopolskie Centrum
Biotechnologii UJ. Kierownikiem projektu

jest prof. Tadeusz Sarna, a kierownikami
zespołów – prof. Tadeusz Sarna, prof. Tadeusz Marek, prof. Marian Lewandowski.
Laureatami jedenastej i zarazem ostatniej
edycji programu Ventures FNP zostali:
• mgr Justyna Ciejka z Wydziału Chemii,
która otrzyma 143 000 złotych na badania
nad funkcjonalizowanymi nanocząstkami
do zastosowań w profilaktyce i leczeniu
chorób układu oddechowego wywołanych
koronawirusami,
• mgr Maciej Cieśla z Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii, któremu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dofinansowanie w wysokości 142 000 złotych
na badania mające na celu wyjaśnienie
pochodzenia mięsaka prążkowanokomórkowego, który jest częstym nowotworem
wieku dziecięcego.

31 lipca

Nominacje do tegorocznej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii
książka o tematyce filmowej uzyskały prace: Historia niebyła kina PRL – autorstwa
prof. Tadeusza Lubelskiego, kierownika
Katedry Historii Filmu Polskiego Instytutu
Sztuk Audiowizualnych UJ, oraz Dzieci
XX zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat
1956–1968 dr hab. Joanny Wojnickiej z Katedry Historii Filmu Powszechnego Instytutu
Sztuk Audiowizualnych UJ.

5–8 sierpnia

II Międzynarodowy Zjazd Dyrektorów
Szkół Średnich i Rekruterów z Europy
Wschodniej odbył się w Krakowie. Organizatorzy – wśród nich Uniwersytet
Jagielloński – szczególny nacisk kładli na
kwestię umiędzynarodowienia polskich
uczelni. W zjeździe uczestniczyło 20 rekruterów i 40 dyrektorów z najlepszych szkół
średnich w Rosji, na Ukrainie, Białorusi,
w Kazachstanie, Gruzji i Azerbejdżanie,
przedstawiciele szkół średnich z Polski
oraz uczelni wyższych z Polski, Niemiec
i Republiki Czeskiej.

8 sierpnia

Wśród laureatek VII edycji programu POMOST FNP znalazły się:
dr Agnieszka Kyzioł z Wydziału Chemii,
Alginate/ChitosanCcore-shell Beads with
Bioactive Functionalities;
dr Katarzyna Pustelny z Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii, Released to Cut –
Characterization of Extracellular Proteases
from Staphylococcus Pseudintermedius.

9 sierpnia

Laureatkami VII edycji programu HOMING
FNP zostały m.in.:
dr Sylwia Bobis-Wozowicz, Wykorzystanie
mikrofragmentów pozyskiwanych z komó-

rek macierzystych jako nośników specyficznych nukleaz do modyfikacji genomów.
Badania będą prowadzone w Zakładzie
Biologii Komórki WBBiB w zespole dr hab.
Ewy Zuby-Surmy przez okres dwóch lat, od
sierpnia 2013 do lipca 2015;
dr Monika Srebro, Zależności między
własnościami a strukturą geometryczną
i elektronową w katalitycznych i chiralnych materiałach opartych na metalach
przejściowych. W kierunku racjonalnego
projektowania układów o pożądanych
własnościach. Projekt ten realizowany
będzie przez najbliższe dwa lata w grupie
prof. Artura Michalaka w Zakładzie Chemii
Teoretycznej.

12 sierpnia

Do laureatów programu MENTORING
FNP, którego celem jest umożliwienie
jego uczestnikom nawiązania kontaktów
i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi, z Polski zakwalifikowała
się dr Katarzyna Jarecka-Stępień z WSMIP.

21–27 sierpnia

Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
przebywał w Serbii, gdzie brał udział
w 12. Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Interetno” w Suboticy, dając
dziewięć występów. W festiwalu, który miał
charakter przeglądowy, wzięły również
udział zespoły z Cypru, Indonezji, Korei
Południowej, Panamy, Paragwaju, Rosji,
Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier i Włoch.

28 sierpnia

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
w 2013 roku otrzymują:
za wybitny dorobek naukowy – prof.
Tomasz Guzik z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału
Lekarskiego;
za wysoko ocenione osiągnięcia, będące
podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – dr hab. Paweł Czubik
z Instytutu Europeistyki, Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych;
za wysoko ocenione prace doktorskie
– dr Monika Czapla z Zakładu Biofizyki
Molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – za pracę Mechanizm działania dimeru cytochromu bet
badany przy użyciu form fuzyjnych białka
z przerwaną symetrią kofaktorów i centr
katalitycznych;
– dr Jakub Koryl – za pracę Erazmianizm
w polskiej kulturze literackiej XVI wieku.

7 września

W Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa terapia
dyskrazji plazmocytowych w 2013 roku,
zorganizowana przez Fundację Centrum

Leczenia Szpiczaka kierowaną przez dr.
Artura Jurczyszyna oraz Katedrę i Klinikę
Hematologii UJ CM kierowaną przez prof.
Aleksandra Skotnickiego.
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
Wydziału Lekarskiego miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Światowego
Dnia Fizjoterapii oraz zjazd generalny
Europejskiej Konfederacji Studentów Fizjoterapii. Konferencję uroczyście otworzyły:
pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w CM
prof. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
CM ds. stopni i rozwoju naukowego prof.
Małgorzata Schlegel-Zawadzka.

9 września

Polskie Towarzystwo Fizyczne podczas XLII
Zjazdu Fizyków Polskich w Poznaniu uhonorowało działalność Justyny Nowak, doktorantki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, oraz dwojga studentów
tego Wydziału: Urszuli Górskiej i Daniela
Dzioba, dyplomami za popularyzację fizyki
poprzez zainicjowanie i przeprowadzenie
akcji Ostatni dzwonek przed maturą z fizyki
i astronomii oraz Eksperyment łańcuchowy.

11 września

Wśród 15 finalistów wyłonionych w 13.
edycji Konkursu o Nagrody Naukowe „Polityki” cztery osoby związane są z Uniwersytetem Jagiellońskim:
dr Paulina Święcicka, Wydział PiA – nauki
prawne
dr Renata Szymańska, Wydział BBB – biologia
dr Anna Grochot-Przęczek, Wydział BBB –
biologia medyczna
dr Jakub Franciszek Mielczarek, Wydział
FAiIS – fizyka
Wszyscy finaliści otrzymają po co najmniej
5 tysięcy złotych, a pięciu laureatów nagród naukowych – po 30 tysięcy złotych.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20
października.

14–15 września

W Auditorium Maximum odbyła się V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda
leczenia zaburzeń z pogranicza i innych
zaburzeń osobowości, zorganizowana we
współpracy z Katedrą Psychiatrii UJ CM.

15–16 września

Po raz pierwszy w Krakowie odbyła się
doroczna międzynarodowa konferencja
poświęcona niewydolności serca – Brano
Heart Failure Forum. Tematyka konferencji
skupiała się wokół innowacji i nowych
strategii zaawansowanego leczenia niewydolności serca. Wśród zaproszonych gości
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znaleźli się światowi liderzy transplantologii, kardiologii i kardiochirurgii.

17 września

Elżbieta Sztorc, doktorantka na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
a zarazem pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
zakwalifikowała się – jako jedyny przedstawiciel administracji samorządowej
z Polski – do międzynarodowego rocznego
programu Young Leaders, organizowanego
przez rząd Japonii.

18 września

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę instytucjonalną
wyróżniającą w zakresie nauk społecznych
i prawnych. Następna ocena działalności
jednostki powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

Magdalena Rumian-Trzop – emerytowany
długoletni pracownik naukowo-techniczny
Instytutu Zoologii. Zmarła 15 kwietnia.

Dr Danuta Galicka-Latała – adiunkt w Katedrze Chorób Metabolicznych Wydziału
Lekarskiego. Zmarła 12 czerwca.

Prof. Janina Łopatyńska-Kawko – emerytowany profesor nadzwyczajny Akademii
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, wieloletnia kierownik Katedry
i Zakładu Ortodoncji. Zmarła 28 kwietnia.

Dr Jerzy Ronikier – emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 1 lipca.

Prof. Joanna Szymura-Oleksiak – profesor
zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
od 1988 roku kierownik Zakładu Chemii
Fizycznej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a następnie Zakładu
Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ
CM. Prodziekan ds. studenckich Wydziału
Farmaceutycznego przez dwie kadencje od
1993 do 1999 roku, a w latach 2002–2005
oraz 2005–2008 dziekan tego Wydziału.
Zmarła 15 maja.

Prof. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska –
emerytowana profesor, przez wiele lat była
kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób
Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
oraz Katedry i Kliniki Dermatologii UJ CM.
Zmarła 27 sierpnia.

Mgr Adam Krempl – emerytowany pracownik Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu, zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w latach 1983–2005.
Zmarł 6 kwietnia.

Mgr Stefania Jadwiga Zychowiczowa –
długoletni pracownik Zakładu Bibliografii
Polskiej im. Karola Estreichera na Uniwersytecie Jagiellońskim, znawca literatury
polskiej XIX wieku, redaktor ośmiu tomów
reedycji Bibliografii Polskiej XIX stulecia.
Zmarła 10 czerwca.

Mgr Barbara Wójcik-Stojek – starszy specjalista w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Katedry Mikrobiologii Wydziału
Lekarskiego. Zmarła 11 kwietnia.

Dr hab. Magdalena Szarowska – adiunkt
w Zakładzie Malakologii Instytutu Zoologii
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Zmarła
11 czerwca.

ZMARLI

Prof. Jacek Gancarzewicz – profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki, kierownik
Zakładu, a następnie Katedry Geometrii
w tym Instytucie; w latach 1997–2001
prezes oddziału krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego. Zmarł
1 września.
Prof. Stanisław Wróbel – profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierownik Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów tego Instytutu. Zmarł 13 września.
Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
kwiecień, maj, czerwiec 2013
Wydział Prawa i Administracji

Doktoraty:
Bartosz Szczurowski
Mariusz Baran
Edyta Drzazga
Marcin Huczkowski
Przemysław Wszołek
Marcin Mazgaj
Barbara Barut-Skupień
Michał Ochwat

Wydział Filozoficzny

Habilitacje:
Marek Mączyński
Tadeusz Kiełkowski
Konrad Kohutek
Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Filip Grzegorczyk
Adam Redzik
Małgorzata Podrecka
Mariusz Swora
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Tytuł profesora:
Bartosz Brożek
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Doktoraty:
Marta Szymańska-Lewoszewska
Mariusz Dobkowski
Maciej Kałuża
Magdalena Adamus
Dominika Jagielska
Sonia Kamińska
Maja Kittel
Elżbieta Mach
Ewa Kurleto-Kalitowska

Habilitacje:
Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Eligiusz Wronka
Leszek Augustyn
Krzysztof Guczalski

Jan Kiełbasa
Małgorzata Bogunia-Borowska
Paweł Socha
Tytuł profesora:
Arnold Lebeuf
Barbara Szmigielska-Siuta

Wydział Historyczny
Doktoraty:
Michał Grygiel
Marcin Baster
Hubert Ossadnik
Andrzej Gołąb
Wojciech Szymański
Habilitacje:
Tomasz Kargol
Marcin Biborski

Tytuł profesora:
Jan Święch

Wydział Filologiczny

Doktoraty:
Agnieszka Kukuryk
Agnieszka Olszewska
Henrieta Piškaninova
Alicja Raczyńska
Katarzyna Gara
Elżbieta Żak
Françoise Collinet

Habilitacje:
Joanna Janik
Ewa Stala
Juliusz Palczewski
Grzegorz Szpila
Anna Car
Przemysław Dębowiak

Wydział Polonistyki

Doktoraty:
Małgorzata Hołda-Kuchnik
Małgorzata Wątkowska
Paulina Małochleb
Tomasz Nastulczyk
Michał Choptiany
Habilitacje:
Mirosława Mycawka
Iwona Węgrzyn
Dorota Kozicka
Anna Wydrycka

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

Doktoraty:
Adrian Dybczak
Szymon Sikora
Jarosław Zdebik
Marek Tylutki
Kamil Awsiuk
Piotr Nowak

Habilitacje:
Tomasz Dobrowolski
Łukasz Stawarz

Wydział Matematyki i Informatyki

Doktoraty:
Jakub Bielawski
Michał Staromiejski
Katarzyna Grygiel
Jacek Cyranka
Katarzyna Niemiec
Wiktor Żelazny
Wojciech Banaś

Habilitacje:
Zenon Jabłoński
Anna Pelczar-Barwacz

Wydział Chemii

Habilitacje:
Mariusz Kępczyński
Robert Podgajny
Andrzej Adamski

Zuzanna Brożek-Mucha
Dariusz Zuba

Anna Stachurska
Łukasz Skalniak

Tytuł Profesora:
Małgorzata Barańska

Habilitacje:
Aneta Kasza

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Doktoraty:
Wojciech Krzeptowski
Sergiy Dubchak
Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Aneta Arct
Joanna Rogóż
Rafał Piprek
Paweł Kretowicz
Tomasz Padło
Anna Fijarczyk
Marta Filipiak
Karolina Kłosowska
Małgorzata Pokrywka
Ewelina Pośpiech
Agata Stadnicka-Futoma
Wojciech M. Szymański
Habilitacje:
Dries P.J. Kuijper
Paweł Grzmil
Krzysztof Tokarski
Izabela Sołjan
Barbara Kremer
Małgorzata Duda
Anna Osyczka
Małgorzata Przybyło
Elżbieta Bilska-Wodecka

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

Doktoraty:
Magdalena Wójcik
Małgorzata Lazar-Siekierka
Joanna Snopko
Roksana Ulatowska
Habilitacje:
Janusz Ziarko
Jan F. Jacko
Barbara Mazur

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

Doktoraty:
Tomasz Litwin
Grzegorz Szklarczyk
Jacek Lewicki
Piotr Musiewicz
Małgorzata Winiarska-Brodowska
Kinga Węgrzyn
Jakub Nowak
Michał Kuryłowicz
Habilitacje:
Monika Ślufińska
Radosław Rybkowski
Aleksander Głogowski

Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

Doktoraty:
Dominika Trembecka-Lucas

Wydział Lekarski

Doktoraty:
Patrycja Wręczycka-Cegielny
Rafał Depukat
Dawid Giszterowicz
Karolina Porębska
Aleksander Zeliaś
Agnieszka Cabała
Rafał Grzybczak
Karolina Hydzik-Sobocińska
Magdalena Nastałek
Karolina Piotrowicz
Jakub Podolec
Maciej Stąpór
Piotr Stryjewski
Joanna Żuk
Krzysztof Banaszkiewicz
Michał Gontarz
Ewa Lipik
Marcin Mika
Beata Stanek
Piotr Oleksy
Magdalena Osiewicz
Tomasz Potaczek
Marek Tomala
Habilitacje:
Magdalena Dutsch-Wicherek
Beata Kieć-Wilk
Tomasz Milewicz
Anna Potoczek
Tomasz Rakowski
Tomasz Sacha
Antoni M. Szczepanik
Agata Bałdys-Waligórska
Julian Dutka
Marek Jastrzębski
Aleksander Konturek
Maciej Machaczka
Tytuł profesora:
Rafał Niżankowski

Wydział Farmaceutyczny

Doktoraty:
Magdalena Kurnik
Marek Ellnain
Marzena Baran
Habilitacje:
Robert Musioł
Sebastian Polak

Wydział Nauk o Zdrowiu

Doktoraty:
Helena Motyka
Wojciech Gocyk
Magdalena Kozela
Piotr Kocoń
Wojciech Bisaga
Monika Kadłubowska
alma mater nr 160
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Grypsy z Konzentrationslager
Auschwitz Józefa Cyrankiewicza
i Stanisława Kłodzińskiego
Wstęp i opracowanie Irena Paczyńska
Ich bin gesund und fühle mich gut (Jestem
zdrów i czuję się dobrze) – tyle o więźniu
mogła wiedzieć jego rodzina. Z odciętego od
otoczenia Konzentrationslager Auschwitz –
zabezpieczonego podwójnym ogrodzeniem
z kolczastych drutów, rozwieszonych na
betonowych słupach i podłączonych do trójfazowego prądu o napięciu 220 woltów, wieżami strażniczymi, dodatkowo z dwóch stron betonowym murem oraz tzw. strefą interesów (Interessengebiet) – nie miały docierać inne informacje. Książka
prezentuje – poprzez opublikowane w niej grypsy – ukrytą prawdę
o obozie, zakazaną, niewygodną dla nazistów, której ujawnienie więzień mógł przypłacić życiem.
Grypsy to trwałe ślady obozowej konspiracji prowadzonej przez Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego oraz współpracujących z nimi więźniów – tych wymienionych w tajnej korespondencji,
przypisach do niej i we wstępie oraz tych niewymienionych, ale także
zasłużonych. Grypsy są owocem i świadectwem walki podjętej oraz
rozwijanej w ekstremalnie trudnych, specyficznych warunkach. Ukazują charakter i w dużym stopniu skalę sprzeciwu więźniów wobec
zbrodni, a także zagrożeń stale obecnych w Auschwitz, ujawniają
również i dokumentują głęboko humanitarny sens toczonej przez nich
walki. Pisane zaś były i wysyłane nie tylko w celach doraźnych, lecz
także z myślą o tworzeniu dokumentacji historycznej, która stanowi
obecnie cenne źródło wiedzy o obozie i pozwala bardziej wszechstronnie badać jego dzieje.
Ze wstępu
Ewa Lipińska
Polskość w Australii. O dwujęzyczności,
edukacji i problemach adaptacyjnych
Polonii na antypodach
Niniejsza książka znajdzie wielu czytelników wśród badaczy reprezentujących różne
dyscypliny naukowe. Przedstawione w niej
dane, teorie naukowe, analizy, wykresy, cytowane wypowiedzi użytkowników języka
to inspirujący materiał dla socjologów, pedagogów, a także specjalistów zajmujących
się polityką językową. Szczególnie zainteresowani będą z pewnością
językoznawcy – glottodydaktycy i socjolingwiści, podejmujący badania nad wielojęzycznością, językami odziedziczonymi itp. W monografii Ewy Lipińskiej znajdą oni przegląd definicji wielu ważnych
pojęć i teorii oraz istotne wskazówki metodologiczne.
Z recenzji Grażyny Zarzyckiej
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Adam Krawiec
Wpływ opóźnień inwestycyjnych
na długookresową równowagę
w zagregowanych modelach
wzrostu gospodarczego
W książce zostały przedstawione wybrane modele cyklu koniunkturalnego i wzrostu gospodarczego, w których uwzględniono opóźnienie inwestycyjne (czas realizacji inwestycji).
Zaprezentowano zarówno modele cyklu koniunkturalnego Kaleckiego i Kaldora-Kaleckiego, jak i modele wzrostu gospodarczego: Solowa, AK, Mankiwa-Romera-Weila, Ramseya-Cassa-Koopmansa oraz z publicznym kapitałem
rzeczowym. W modelach tych, opisanych równaniami różniczkowymi
z opóźnionym argumentem, badano możliwość pojawienia się endogenicznych cykli, które są spowodowane przez opóźnienia inwestycyjne.
Łukasz Tischner
Gombrowicza milczenie o Bogu
To pasjonująca monografia nie tylko o jednym
z najważniejszych polskich autorów XX wieku,
ale i o kryzysie duchowości kultury europejskiej.
Uważam ją za wybitną i nowatorską próbę naszkicowania niezbadanej właściwie w tym wymiarze
problematyki u Gombrowicza. Będzie na pewno
pobudzać do dyskusji, otwierać nowe perspektywy, stawiając implicite tezę, że nie deklaracje,
a przeżywanie metafizycznych kwestii decyduje
o wadze tych zagadnień dla Gombrowicza. Książkę czyta się znakomicie,
a chwilami dowcip okrasza filozoficzne wywody.
Michał Masłowski
Ryszard Kantor
Zabawa w dobie społeczeństwa
konsumpcyjnego.
Szkice o ludyzmie, ludyczności
i powadze, a w istocie o jej braku
Wyrażam uznanie dla autora za podjęcie ważnego i doniosłego – z punktu widzenia społecznego – tematu badawczego. Opracowanie
należy do nielicznych, które tak dogłębnie
dokonują analizy problematyki ludyczności na
gruncie polskim. Poszczególne rozdziały charakteryzują się przejrzystą konstrukcją, logicznością wywodów, trafnością określeń i głębią przemyśleń. Rozprawa z pogranicza antropologii
kulturowej i socjologii kultury zadziwia bogactwem omawianych zjawisk natury społeczno-kulturowej. Lekturę tej publikacji szczególnie zalecam studentom kulturoznawstwa, pedagogiki, socjologii i antropologii
kulturowej. Powinna też trafić do pracowników placówek kulturalnych,
wydziałów kultury, urzędników miejskich i powiatowych. Ich wiedza na
temat ludyzmu i mechanizmów jego przemian we współczesnym świecie
powinna być stale uzupełniana.
Z recenzji Ludwika Kozołuba

Joanna Trzópek
Na tropach podmiotu.
Między filozoficznymi
a empirycznymi ujęciami podmiotu
Problematyka podmiotu należy tradycyjnie do
obszaru refleksji filozoficznej. Podobnie jest
w przypadku takich związanych z podmiotowością kategorii, jak wolność, wola, świadomość
czy problem psychofizyczny. Obecnie wszystkie te zagadnienia stają się przedmiotem badań
empirycznych, podejmowanych przez różne
dyscypliny szczegółowe: psychologię, neurobiologię lub neuronaukę.
Książka podąża śladami owych badań, wskazując na ciągłość pewnej
istotnej dla podmiotu problematyki, od ujęć filozoficznych po empiryczne. Zmiana kontekstu, w którym podmiot się pojawia (filozofia
versus nauki ścisłe), powoduje zarazem konieczność operacjonalizacji
i nierzadko redefinicji tradycyjnych pojęć. Budzi to wiele pytań, między innymi o to, czy współczesna (naturalistyczna) nauka rzeczywiście
dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia podmiotowości,
czy też podmiotowość w jakimś zakresie jej się wymyka. Szerszym tłem
dla poruszanych w pracy zagadnień staje się więc spór o naturalizm
w nauce. Stawka jest tu szczególnie wysoka, gdyż wiąże się z możliwością ewentualnych zmian, jakie rezultaty badań empirycznych mogą
wymuszać na naszym potocznym rozumieniu siebie samych, rzutując
także na przemiany w mentalności i praktyce społecznej.
Oto ma szansę ujrzeć światło dzienne książka, której w polskiej literaturze przedmiotu bardzo brakowało i na którą od dawna czekaliśmy.
Z recenzji Bartłomieja Dobroczyńskiego
Patrycja Trzeszczyńska
Łemkowszczyzna zapamiętana.
Opowieści o przeszłości i przestrzeni
Książka należy do nielicznych i niezwykle
wartościowych publikacji we współczesnej antropologii, harmonijnie łączących teorię i praktykę, gdzie głębokie i krytyczne spojrzenie na
teorię i metodologię badań spotyka się z materiałem empirycznym [...].
Książka Patrycji Trzeszczyńskiej jest świadectwem krytycznego stosunku do zastanego stanu
dyscypliny oraz umiejętności formułowania odważnych poglądów naukowych, na tyle śmiałych, że powinny sprowokować bardzo poważną dyskusję w wielu kręgach naukowych, w obrębie kilku dyscyplin
akademickich, a także poza nimi, w ramach społeczności lokalnych,
których kwestie praca porusza.
Z recenzji Marcina Brockiego

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Catalogus codicum manuscriptorum
medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca
Jagellonica Cracoviae asservantur
vol. 10 (cod. 1431–1500)
Composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak,
A. Sobańska, R. Tatarzyński, W. Zega,
M. Zwiercan
Najnowszy – dziesiąty już – tom katalogu
rękopisów średniowiecznych Biblioteki Ja-

giellońskiej powstał przy udziale mniejszego niż ostatnio zespołu
autorów – odszedł do wieczności znakomity znawca filozofii średniowiecznej i rękopisów tego okresu prof. Mieczysław Markowski,
a dwie wytrawne mediewistki, dr Maria Kowalczyk i prof. Zofia
Włodek, ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie podjęły
trudu. Pozostały zespół okazał się jednak na tyle kompetentny, że
powstało dzieło na poziomie nieodbiegającym od wcześniej publikowanych tomów.
W dziesiątym tomie zastosowano inny niż dotąd tryb redakcji: praca redakcyjna została rozłożona na cały sześcioosobowy zespół,
wraz z Bożeną Chmielowską, która ponadto sprawowała ogólną
redakcję językową. Pomiędzy wziętymi pod lupę kodykologów
68 woluminami znalazły się, między innymi, rękopisy z dziełami
o treści teologicznej, które stanowiły także podstawę wykładów na
Wydziale Teol ogii Uniwersytetu Krakowskiego. Są to komentarze
do Biblii Mikołaja z Liry (1470–1475, 1477–1486), Mikołaja z Gorran (1432), Honoriusza Augustodunensisa (1498), Haimo Autissiodorensisa i anonimowe (1431, 1434). Z polskich autorów należy
wymienić Jana ze Słupcy (1433), Macieja z Sąspowa (1457) oraz
Macieja z Łabiszyna (1455).
Kolejną dużą grupę tekstów stanowią komentarze do Sentencji Piotra Lombarda. Część z nich jest anonimowa (1434, 1435, 1438),
inne mają swoich autorów: Gualterus Brugensis OFM (1436, 1497),
Michael Aiguani de Bononia OCarm. (1459), Petrus de Tarantasia
OP (1497), Godescalcus de Nepomuco (de Pomuk) OCist. (1499).
Z autorów polskich komentarzy do Sentencji należy wymienić
Pawła z Pyskowic (1437), Macieja z Sąspowa (1442) oraz Macieja
z Łabiszyna (1456).
Jest również wiele rękopisów z kazaniami obcych autorów, między
innymi Guilelmusa Peraldusa OP (1444–1445), Augustinusa Triumphusa de Ancona OESA (1449), Ioannesa Miliciusa de Chremsir (1460), Nicolausa Luciusa (Nicolutius) de Asculo OP (1493),
Ioannesa de Francofordia (Smitzkil) OP (1494), Lucasa de Bitonto
OFM (1445). Zachowały się kazania polskich autorów: Łukasza
z Wielkiego Koźmina (1446), Mikołaja z Błonia (1465, 1466),
Mikołaja Wiganda z Krakowa (1488–1491), Franciszka z Brzegu
(1445).
W katalogu znajdujemy też inne dzieła obcych, a także polskich
autorów, z których na uwagę zasługują: Mikołaja z Błonia Tractatus
sacerdotalis de sacramentis (1440, 1467), Mateusza z Krakowa De
praxi Romanae Curiae (1483), Piotra Wysza z Radolina Speculum
aureum de titulis beneficiorum ecclesiasticorum (1483), Tomasza ze
Strzempina Determinatio circa Concilium Basiliense (1483).
Zastosowano nowość redakcyjną polegającą na zaniechaniu powtarzania in extenso opisów jednakowych kolekcji kazań. Dotyczy
to kolekcji kazań Mikołaja z Błonia (1465 i 1466) oraz Mikołaja
Wiganda (1488, 1489 i 1491). Zrezygnowano także z powtarzania
obszernych komentarzy bibliograficznych do tych samych dzieł,
gdy mieszczą się one w niniejszym tomie. Kolejne dzieło otrzymało
w takim wypadku jedynie odsyłacz.
Zespół autorski korzystał z konsultacji hebraistów, archiwistów i liturgistów.
Anna Kozłowska
Maria Maślanka Soro
Powrót Melpomeny. Tragedia włoska
od średniowiecznego odrodzenia
po renesansowy rozkwit
Książka ma przybliżyć czytelnikowi historię tragedii jako gatunku od momentu
jej odrodzenia się w XIV wieku po długim
okresie upadku, poczynając od prześledzenia przede wszystkim znaczeń samego
pojęcia tragedii i jej form w późnej sta-
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rożytności oraz we wczesnym średniowieczu, w oparciu o istotne
wzmianki źródłowe. Na kluczowe rozdziały (II i III) tego diachronicznego studium składają się nacechowane intertekstualnie analizy
utworów stanowiących istotne ogniwa w nowożytnej historii tragedii, doprowadzonej chronologicznie do końca XVI wieku. Analizy
tekstów wpisują się w dyskurs o charakterze historycznoliterackim
i są osadzone w tradycji gatunku, a także podbudowane rozważaniami teoretycznymi pochodzącymi od ich autorów tam, gdzie istnieją
ku temu wyraźne przesłanki. Ich celem jest pogłębiona charakterystyka utworów reprezentatywnych dla nowożytnych dziejów tragedii, które przyczyniły się do nakreślenia kierunków jej rozwoju
w innych krajach Europy. Zmierza ona do usystematyzowania i interpretacji zarówno kwestii ogólnych, jak i bardziej szczegółowych,
związanych, między innymi, z ich przynależnością do różnych nurtów, z próbami tworzenia nowych odmian poetyki tragizmu w nowym kontekście historycznym w ramach twórczego, wieloaspektowego nawiązania do tradycji literackiej, zarówno antycznej (poetyk,
tragedii greckich i rzymskich, ale też innych rodzajów literatury:
epiki, historiografii itd.), jak i średniowiecznej (np. nowelistyki,
kronik średniowiecznych).
Studia prowadzone od kilku lat nad tragedią włoską, które stanowią
poszerzenie horyzontu poprzednich badań autorki nad tragedią antyczną i poetyką tragizmu, wiązały się w pierwszym rzędzie z dość
gruntownym zapoznaniem się z tekstami źródłowymi (tragediami,
ale i tekstami teoretycznymi, zwłaszcza Trissina i Giraldiego) i próbą ich odczytania, które – w skończonej formie w postaci analiz tu
zawartych – w przeważającej mierze bazuje na własnych przemyśleniach, natomiast w sposób umiarkowany korzysta i odnosi się do
istniejącej literatury przedmiotu. To uprzywilejowanie badań własnych było podyktowane, między innymi, tym, że istniejąca na temat tragedii włoskiej okresu Tre-, Quattro- i Cinquecenta literatura
przedmiotu nie jest zbyt bogata i ma w przeważającym stopniu charakter podręcznikowy lub przyczynkarski, niewiele jest monografii
o charakterze analityczno-interpretacyjnym, natomiast przeważają
syntetyczne ujęcia historycznoliterackie lub – dotyczy to także artykułów – filologiczno-erudycyjne czy stylistyczno-językowe.
Nierzadko nie tylko autorzy rozdziałów poświęconych tragedii
w naukowych historiach literatur, ale i bardziej specjalistycznych
tekstów zdają się nie dostrzegać w tej twórczości potencjału, który ona w rzeczywistości posiada. W opracowaniach poświęconych
włoskiej literaturze dramatycznej uprzywilejowaną pozycję zajmuje – słusznie – komedia: ilościowo bogatsza, artystycznie stojąca
nierzadko na wyższym poziomie oraz odznaczająca się większym
stopniem inwencji twórczej. Należy jednak zauważyć, że przeciwstawienie roli, jaką odegrał jeden i drugi gatunek w historii literatury włoskiej, prowadzi do nadmiernej marginalizacji tragedii i zniechęca jakby a priori do poważniejszych badań nad tym gatunkiem,
uwzględniających jego istotne cechy i kategorie tragiczne oraz ich
powiązania, a także jego nurty i ich odmiany rzutujące na dalszą
historię tragedii w późniejszym kontekście europejskim.
Zakres rozważań analityczno-interpretacyjnych w monografii Powrót Melpomeny obejmuje materiał źródłowy prawie w ogóle nieznany polskiemu czytelnikowi ze względu na brak odpowiednich
przekładów. Dlatego pojawiające się w niej cytaty z tragedii i pism
teoretycznych odnoszących się do tego gatunku podawane są zawsze w oryginale oraz w tłumaczeniu pochodzącym od jej autorki.
To, że badane utwory należą niemal w całości do literatury włoskiej, ma swoje uzasadnienie chronologiczne. Jak przystało bowiem
na spadkobierczynię tradycji grecko-rzymskiej, muza Melpomena
wkracza w epokę nowożytną i stawia pierwsze kroki (jeśli nie liczyć
wcześniejszych prób, XII- i XIII-wiecznych, na ogół mało znaczących, które także zostały poddane analizie) właśnie na terenie Italii,
by stamtąd w późniejszym okresie powędrować do Hiszpanii, Anglii
i Francji, i w dojrzałej formie oraz z większym powodzeniem zaznaczyć tam swoją obecność.
Ze wstępu
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Joanna Sondel-Cedarmas
Nacjonalizm włoski. Geneza
i ewolucja doktryny politycznej (1896–1923)
Monografia ma na celu przedstawienie rozwoju doktryny włoskiego nacjonalizmu w latach
1896–1923 na tle kryzysu państwa liberalnego
oraz procesu narodzin i umacniania się faszyzmu. Powstały pod koniec XIX wieku ruch
narodowy był wyrazem stanowiska części
włoskiej prawicy wobec problemów transformacji państwa i społeczeństwa, związanych
z rozwojem kapitalizmu, wzrastającym znaczeniem socjalizmu, a także
postępującym kryzysem sprawującej rządy partii liberalnej. Zakładając w 1903 roku pierwsze pismo nacjonalistyczne „Il Regno”, florencki
pisarz i publicysta Enrico Corradini postawił sobie za cel rozbudzenie
w społeczeństwie włoskim dumy z przynależności narodowej, a jednocześnie występował przeciwko stosunkom panującym w ówczesnych
Włoszech, co było spowodowane w szczególności rozczarowaniem
działalnością tradycyjnych partii oraz instytucji politycznych, demokracją i systemem parlamentarnym. Również związani z Corradinim
włoscy nacjonaliści, negatywnie oceniając ówczesną sytuację polityczną, nie szczędzili krytyki znajdującym się u władzy liberałom, którzy,
ich zdaniem, nie tylko nie potrafili przeprowadzić potrzebnych reform
politycznych, gospodarczych i społecznych, ale nawet zjednoczyć
Włochów wokół hasła wspólnej przynależności do jednego państwa
narodowego [...].
Andrzej Pisowicz, Andrzej Bartczak,
Farhang Muthafar Muhamad
Gramatyka kurdyjska Sorani.
Wariant używany w Erbilu
Przedmiotem niniejszej książki jest opis
struktury gramatycznej wciąż rodzącego się
jednolitego wariantu sorani w takiej postaci,
w jakiej jest on używany w prawie milionowej stolicy autonomicznego Regionu Kurdystanu. Chodzi o Erbil (inaczej: Irbil, Arbil),
jedno z najstarszych miast świata.
Dla ułatwienia praktycznej nauki erbilskiego sorani zastosowana tu została popularna transkrypcja, oparta na polskiej wartości fonetycznej
liter alfabetu łacińskiego. Załączone do wielu lekcji ćwiczenia mają
pomóc czytelnikom w jak najbardziej aktywnym opanowaniu przedstawionego materiału gramatycznego. Do książki jest dołączona płyta z nagraniami niektórych tekstów i dialogów, przeczytanych przez
współautora tej książki Farhanga Muthafara Muhamada wraz z innymi
native speakerami wariantu sorani używanego w Erbilu.

UNIWERSYTET KIJOWSKI IM. TARASA SZEWCZENKI
Julian Maślanka
Wybrane prace
z literaturoznawstwa i folkloru
(w przekładzie na język ukraiński)
W roku 2013 ukazała się w serii wydawniczej kijowskich studiów polonistycznych
(jako tom XXIII), nakładem Uniwersytetu
w Kijowie, książka Juliana Maślanki zawierająca wybrane prace z literaturoznawstwa
i folkloru (w przekładzie na język ukraiński).
Wybór ten prezentuje szkice i studia z histo-

rii literatury i kultury o tematyce wschodniej (Kresy Rzeczypospolitej,
Ukraina i Rosja). Są to rozprawy o Zorianie Dołędze-Chodakowskim,
Iwanie Mazepie jako postaci historycznej i literackiej, paryskich wykładach Mickiewicza dotyczących Rosji, zwłaszcza problemu despotyzmu moskiewskiego, poemacie Antoniego Malczewskiego Maria oraz
polonistyce i innych filologiach na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie. Inne studia w tej książce dotyczą polskiej literatury i kultury
na Rusi w XVII i XVIII wieku, Lilli Wenedy Słowackiego, sarmatyzmu
(Niektóre paradoksy sarmatyzmu) i polskiej folklorystyki romantycznej.
Prace te poprzedzone zostały rozprawą Rościsława Radyszewskiego
Julian Maślanka – literaturoznawca, folklorysta, historyk. Profesor
Radyszewski, dyrektor Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, redaktor książki, jest także autorem – wraz
z zespołem swoich młodszych kolegów – przekładu wymienionych
tekstów na ukraiński. Akcja ta zainauguruje, być może, dalszą współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym UJ i PAU a polonistyką kijowską. Jest ona wspierana, co zaznaczono w książce, przez Ambasadę
Polski w Kijowie.

WYDAWNICTWO MEDYCYNA PRAKTYCZNA
ODKRYJ W YSPĘ MARZEŃ

Zdzisław Jan Ryn
Wyspa Wielkanocna.
Eskulap na Rapa Nui

Ludzie żyli tu szczęśliwie do czasu, gdy
zostali „odkryci” przez cywilizację. Z zewnątrz przywleczono choroby zakaźne,
trąd i używki. Przemocą porwano półtora
tysiąca tubylców do niewolniczej pracy na
kontynencie. W krytycznym okresie pozostało ich 111. Mimo kosmicznego osamotnienia żyli nadzieją, że nie są jedynymi
istotami na Ziemi. Energię czerpali z wiary
w siły nadprzyrodzone, które nazywali mana i tabu. Mam nadzieję, że
ta książka będzie wyrazem podziwu i uznania dla mieszkańców Te Pito
o Te Henua w ich zmaganiu o odrodzenie tożsamości polinezyjskiej,
a równocześnie wsparciem w poszukiwaniu godnego miejsca na mapie
współczesnego świata. To nie ja pokochałem wyspę, to Rapa Nui zawładnęła mną całkowicie.
Zdzisław Jan Ryn
Znakomita książka wybitnego badacza i podróżnika, dzięki której
czytelnik ma szansę poznać jedno z najbardziej
fascynujących miejsc na
Ziemi. Rapa Nui z trzydziestoma tysiącami obiektów archeologicznych,
w tym niemal tysiącem
posągów moai, uchodzi
za największe na świecie
muzeum pod gołym niebem. Na oblanej wodami Pacyfiku niewielkiej,
wulkanicznej
wyspie,
w tysiącletniej izolacji,
rozwinęła się oryginalna
kultura, z tradycyjnym
językiem, zwyczajami
i medycyną.

PROWINCJONALNA OFICYNA WYDAWNICZA,
BOCHNIA 2013
Stanisław Dziedzic,
Tadeusz Skoczek,
Teatr 38.
Grupa
Piotra Szczerskiego
Teatr 38, założony przez
studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w 1957
roku, w czasach niezwykłego w Polsce rozkwitu
studenckich teatrów i kabaretów, należał w tym
środowisku do najbardziej
oryginalnych i ważnych
scen. Jego okres świetności trwał, niestety, krótko
– zaledwie dekadę. Nie
stał się tak sławny jak
późniejszy Teatr STU,
wyrosły również ze środowiska akademickiego Krakowa, ale to właśnie Teatr 38 doczekał się
w ostatnich latach obszernego opracowania, którego trzeci tom niedawno się ukazał.
Zadziwia pasja i konsekwencja autorów tryptyku, Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka, kontynuujących swoje zainteresowanie tym
teatrem. W 1985 roku nakładem Zrzeszenia Studentów Polskich i Krakowskiego Wydawnictwa Akademickiego „Alma Art” ukazała się ich
Monografia Teatru 38, opisująca jego dokonania oraz burzliwe dzieje,
głośne premiery, zawieszenia i reaktywacje, wzloty i upadki w okresie
1957–1983.
Autorzy tamtej publikacji od wielu lat są znanymi postaciami w środowiskach kulturalno-medialnych Krakowa i Warszawy, pełnią tam
ważne funkcje: Stanisław Dziedzic jest dyrektorem Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Tadeusz Skoczek
– dyrektorem Muzeum Niepodległości w stolicy. Nie zapomnieli jednak o Teatrze 38. Przez lata dogłębnie badali jego przeszłość i szczegółowo ją dokumentowali.
Trzytomowa publikacja zawiera opisy spektakli, prezentację i wspomnienia ich wielkich twórców, fragmenty recenzji ówczesnych krytyków i dziennikarzy, liczne fotografie z lat 1956–1992. Został stworzony
unikalny zbiór „materiałów do dziejów kultury studenckiej”, w której
ramach Teatr 38 funkcjonował i, jak kilkanaście innych polskich teatrów akademickich w czasach PRL-u, wyrażał społeczne i moralne
niepokoje młodego pokolenia, przyczyniając się w istotny sposób do
zmiany zapatrywania na społeczne funkcje teatru (opinia Edwarda Chudzińskiego, współzałożyciela Teatru STU).
Wydany przez Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka w 2007 roku
pierwszy tom trylogii utrwalał inscenizacje „awangardowego zespołu
Waldemara Krygiera” – pierwszego dyrektora, „wizjonera i dyktatora”;
tom drugi (2010) rejestrował „przygody Teatru 38 z metacodziennością
w latach 1960–1972”, a obecnie wydany tom trzeci ukazuje twórcze
poszukiwania w trudnej dla polskiej kultury i sztuki rzeczywistości
lat 80. i początku 90. „Grupy Piotra Szczerskiego” – ostatniego szefa
Teatru 38, zafascynowanego, jak jego wcześniejsi liderzy, twórczością
Samuela Becketta, ich „duchowego patrona”. Wszystkie tomy łączy
podobna okładka oraz identyczny format; każda z książek ma rzetelnie
opracowane metryczki kolejnych spektakli, a także indeksy nazwisk, co
w przypadku prac historycznych jest zawsze cennym uzupełnieniem.
Powstała pożyteczna seria, ukazująca korzenie współczesnego polskiego teatru i polskiej kultury.
Piotr Wasilewski
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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
siedemnastu 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 2013 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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The court of Collegium Maius
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