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Pięknych Świąt
Bożego Narodzenia
i wszystkiego dobrego
w Nowym 2014 Roku
życzy redakcja

ACTuAlIA

WIZYTA DElEGACJI WŁADZ uJ W JAPonII
umowy o współpracy z prestiżowym ośrodkiem akademickim oraz badawczym

D

elegacja władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds.
CM prof. Piotr Laidler, kierownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
prof. Kazimierz Strzałka oraz kierownik
Ośrodka Neurobiologii w Małopolskim
Centrum Biotechnologii UJ prof. Tadeusz
Marek, w dniach 10–17 listopada 2013
przebywała w Japonii. Głównym celem
wizyty było podpisanie dwóch umów
o współpracy: z wiodącym w skali światowej uniwersytetem – Kyoto University
(jego rangę wyznacza liczba laureatów
Nagrody Nobla, którą otrzymało dotychczas ośmiu profesorów tej uczelni.
W Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, tzw. rankingu szanghajskim,
uczelnia z Kioto zajmuje obecnie 26.
miejsce) oraz wiodącym i największym
ośrodkiem badawczym w Japonii prowadzącym badania w obszarze szeroko rozumianej agrobiologii – National Institute
of Agrobiological Sciences in Tsukuba.
Ważnym elementem wizyty były
spotkania w instytutach badawczych
i na uniwersytetach w Kioto i Tsukubie
dotyczące technik i modeli zarządzania
procesami badawczym i dydaktycznym
w Japonii.

Moment podpisania umowy przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
oraz prezydenta Uniwersytetu w Kioto Hiroshi Matsumoto

Pierwszym etapem wizyty było Kioto,
gdzie została podpisana umowa o współpracy w zakresie wymiany naukowej
pomiędzy Uniwersytetem w Kioto a Uniwersytetem Jagiellońskim. Zakres umowy
obejmuje nauki medyczne, nauki o życiu
oraz nauki humanistyczne i społeczne.
W uroczystej ceremonii podpisania umo-

Podczas spotkania na Uniwersytecie w Tsukubie omawiano perspektywy rozwoju współpracy
między uczelniami

wy ze strony japońskiej uczestniczyli
prezydent Uniwersytetu w Kioto prof.
Hiroshi Matsumoto, wiceprezydent
Uniwersytetu w Kioto ds. współpracy
międzynarodowej prof. Junichi Mori
oraz prezydent Graduate School of Medicine prof. Masahiro Kihara. Umowę
podpisano na pięć lat. Po tym okresie
możliwe będzie jej odnowienie za zgodą
obu uczelni. Ramy współpracy określone
w umowie obejmują wspólne badania, realizację projektów badawczych,
współdziałania w dziedzinie dydaktyki
i programów dydaktycznych, organizację
wspólnych imprez naukowych, wymianę
studentów, jak również rozwijanie innowacyjnych technologii oraz ich transferu.
W czasie pobytu w Kioto delegacja
UJ złożyła również wizytę w nowo
otwartym instytucie Advanced Scientific
Technology and Management Research
Institute of Kyoto (ASTEM RI). Delegację podejmował wiceprezydent Instytutu
prof. Keisuke Makino. Po zapoznaniu się
z profilem badań realizowanych w Instytucie omawiano zagadnienia dotyczące
systemu finansowania badań naukowych
alma mater nr 161–162
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Delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie w Tsukubie

Wizyta w laboratorium National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS) w Tsukubie

Spotkanie w NIAS

w Japonii, mechanizmów transferu technologii oraz modelu zarządzania jednostkami badawczymi.
Delegacja UJ złożyła również wizytę
na Uniwersytecie w Tsukubie (University
of Tsukuba – UT), z którym UJ ma podpisaną umowę o współpracy na lata 2002–
–2018. W trakcie wizyty omawiano, dobrze ocenianą przez obie strony, współpracę w zakresie studiów japonistycznych na
UJ. Dalsza rozmowa dotyczyła kontynuacji i perspektyw rozwoju współpracy na
kolejne lata w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych. Ze strony japońskiej
w rozmowach uczestniczyli prezydent UT
prof. Kyosuke Nagata, wiceprezydent
UT dr Caroline F. Benton, dr Ohneda
Osamu – odpowiedzialny za współpracę
międzynarodową Wydziału Medycznego
UT, dr Shinobu Satoh oraz prof. Iwane
Suzuki – reprezentujący jednostki badawcze i dydaktyczne UT z obszaru nauk
o życiu i środowisku, a także dr Jun Ikeda
(President Office Chief of Staff).
Na zakończenie wizyty na Uniwersytecie w Tsukubie delegacja UJ zwiedziła dwa ośrodki badawcze: medycyny
i nauk o życiu, tworzące Life Science
Center of Tsukuba Advanced Research
Alliance. Centrum reprezentował dr Koji
Okabayashi (Research Administrator).
W trakcie wizyty w laboratoriach rozmawiano o kierunkach badań realizowanych
w Centrum oraz sposobach finansowania
przedsięwzięć badawczych.
Ostatnim wydarzeniem związanym
z wizytą w Tsukubie było podpisanie
umowy z National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS). W uroczystości podpisania umowy i rozmowach
dotyczących współpracy ze strony japońskiej uczestniczyli prezydent NIAS
dr Hirohiko Hirochika, wiceprezydent
NIAS dr Hiroaki Machii, wiceprezydent
NIAS dr Nagamine Tsukasa oraz dyrektor generalny do spraw badań NIAS
dr Mitsunori Kurihara. Umowa otwiera
nowe perspektywy dla współpracy
badawczej w zakresie biotechnologii.
W rozmowie poprzedzającej podpisanie
umowy dyskutowano o kierunkach badań
realizowanych w NIAS oraz o kierunkach
współpracy NIAS z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Tadeusz Marek

kierownik Ośrodka Neurobiologii
w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ
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Umowę o współpracy w zakresie biotechnologii
podpisali prezydent NIAS dr Hirohiko Hirochika
oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak

WSPÓŁPRACA Z unIWERSYTETEm W EDYnBuRGu

Moment podpisania umowy

Polki z pochodzenia, absolwentki Uniwersytetu w Edynburgu, na którym w 1977
roku uzyskała dyplom lekarza medycyny.
Zwieńczeniem tego ważnego spotkania
było podpisanie Memorandum of Understanding – porozumienia o wzajemnej
współpracy pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim Collegium Medicum a Uniwersytetem w Edynburgu College of
Medicine and Veterinary Medicine, które
odbyło się 23 października 2013. Dokument podpisali prof. Piotr Laidler oraz
Przedmiotem rozmów były tematy dotyczące
współpracy w zakresie badań naukowych we
wszystkich dziedzinach medycyny

Z Archiwum UJ CM

perspektywach współpracy Uniwersytetu w Edynburgu z polskimi
uczelniami medycznymi dyskutowano
podczas sympozjum zorganizowanego
w Szkocji w dniach 21–24 października 2013. W spotkaniu uczestniczyli
rektorzy, prorektorzy i przedstawiciele
niemal wszystkich akademickich ośrodków medycznych w Polsce. Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum reprezentowali prorektor UJ ds. CM prof.
Piotr Laidler, pełnomocnik rektora UJ ds.
kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Beata
Tobiasz-Adamczyk oraz pełnomocnik
rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM prof.
Maciej Małecki.
Przedmiotem rozmów były tematy
dotyczące współpracy w zakresie badań
naukowych we wszystkich dziedzinach
medycyny, w obszarze szeroko rozumianej edukacji przed- i podyplomowej, w ramach studiów podyplomowych, studiów
magisterskich w naukach biomedycznych
i programów studiów doktoranckich oraz
dokształcania zawodowego. Spotkanie
było „nowym otwarciem” na współpracę
z Polską w ramach projektu, który został
zapoczątkowany już w 1941 roku, kiedy
to na Uniwersytecie w Edynburgu powołano do życia Polską Szkołę Medycyny
na Obczyźnie. Propozycja współpracy
ze strony College of Medicine, Dentistry
and Veterinary Medicine ze wszystkimi
polskimi uczelniami medycznymi jest
zasługą dr Marii Długołęckiej-Graham,

Z Archiwum UJ CM

O

dziekan ds. kształcenia podyplomowego
i spraw międzynarodowych Uniwersytetu
w Edynburgu prof. Jeremy Bradshaw.
Podpisane memorandum jest już kolejnym – i zarazem poszerzonym – porozumieniem pomiędzy akademickimi uczelniami medycznymi z Edynburga i Krakowa,
dzięki któremu będzie możliwa współpraca
w zakresie badań naukowych i wymiany
akademickiej. Na jego mocy studenci UJ
CM będą mogli uczestniczyć w kursach na
poziomie podyplomowym realizowanych
przez Uniwersytet w Edynburgu, a kadra
akademicka UJ CM będzie zapraszana
do udziału w kursach z zakresu edukacji
medycznej. Porozumienie zakłada również
wymianę informacji, realizację wspólnych
projektów badawczych, rozwijanie nowoczesnych technik nauczania, organizację
konferencji oraz sympozjów naukowych.
Uniwersytet w Edynburgu, założony
w 1582 roku, jest prestiżową i cenioną
uczelnią akademicką. W światowym
rankingu (QS World University Rankings
2013) znajduje się na 17. miejscu, w Europie zajmuje 6. miejsce.

Maciej Rogala

rzecznik prasowy UJ CM
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KonGRES KulTuRY AKADEmICKIEJ
Idea uniwersytetu – reaktywacja

Ż

chowawczych relacji ze studentami typu
mistrz–uczeń, pojawienie się na rynku
edukacyjnym odpowiedzi na popyt w postaci niektórych kompromitująco słabych
uczelni niepublicznych. Proces integracji
europejskiej przynosi korzyści ogromne:
program Erasmus, strumień pieniędzy
wspomagających projekty uczelniane,
łatwość naukowej kooperacji ponad
Anna Wojnar

yjemy w czasach wielkich zmian.
Nasz kraj stoi na skrzyżowaniu czy,
jak kto woli, na rozdrożu trzech wielkich
procesów społecznych, z których każdy
ma inną logikę i dynamikę, a wszystkie
przynoszą konsekwencje ambiwalentne:
i dobre, i złe. Pierwszy to proces transformacji ustrojowej – owa wielka rewolucja
obywatelska, zapoczątkowana ćwierć

Kongres Kultury Akademickiej odbędzie się w Krakowie w dniach
20–22 marca 2014 w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Immatrykulacja; Auditorium Maximum UJ, 2011

wieku temu i jeszcze niedokończona.
Drugi to proces integracji europejskiej,
w którym uczestniczymy z mądrego wyboru politycznego. A trzeci – to proces
globalizacji, który dotyka nas, chcąc nie
chcąc, podobnie jak wszystkie inne kraje
współczesnego świata.
Dla środowiska uniwersyteckiego jednym z największych sukcesów
transformacji jest skok z kilku do kilkudziesięciu procent liczby młodych ludzi
uzyskujących wykształcenie wyższe. Ale
nic nie jest za darmo, każdy sukces ma
swoją cenę. Cena to masowość edukacji,
obniżenie jakości i standardów, zanik wy-

8
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granicami. Ale, z drugiej strony, narzuca
rozwiązania wymyślone w Brukseli czy
Strasburgu – nie zawsze odpowiadające
tradycjom i potrzebom krajowym, nie
mówiąc już o zdrowym rozsądku, jak na
przykład, ów fatalny system boloński, zrywający podstawową dla edukacji ciągłość
i kumulację wiedzy i szatkujący ją na trzy
odrębne „projekty życiowe”: licencjat,
magisterium, doktorat, czy zamienianie
uczelni w przedsiębiorstwa przemysłowe
z numerycznymi kryteriami efektywności, biurokratycznym zarządzaniem,
parametryzacją itp. Globalizacja z kolei
to szansa na mierzenie się ze światowymi

kryteriami, szansa realizacji kosmopolitycznych aspiracji środowiska naukowego,
ale równocześnie niebezpieczeństwo dominacji myślenia komercyjnego, prymatu
kryteriów fiskalnych, zatraty wspólnoty
akademickiej na rzecz egoistycznej indywidualizacji, homogenizacji strategii edukacyjnych, zglajszachtowania programów,
czyli, mówiąc przenośnie, macdonaldyzacji uniwersytetów.
A na te wszystkie trzy procesy nakłada się ostatnio proces czwarty – miejmy
nadzieję, że przejściowy: kryzys ekonomiczny i finansowy. Po stronie pozytywów trudno mu zapisać wiele – może
tylko większą racjonalizację wydatków
i dbałość o każdą złotówkę. Po stronie
negatywów jest, na przykład, mniejszy
strumień pieniędzy budżetowych czy takie
posunięcia jak ograniczenie minimalnych
przywilejów podatkowych, i tak nie najbogatszej, klasy nauczycieli akademickich
przy zachowaniu przywilejów górników,
rolników czy tzw. „służb” – pewno tylko
dlatego, że profesorowie nie pójdą z kilofami pod Sejm i nie będą palić opon przed
Collegium Novum.
Nic dziwnego, że w środowisku akademickim narasta od pewnego czasu niepokój
co do kierunku, w jakim zmierzają uniwersytety – coraz dalsze od wielkiej tradycji
uniwersyteckiej, od Humboldtowskiej
i Flexnerowskiej idei uniwersytetu badawczego, od ideału wspólnoty nauczających
i nauczanych, od misji kształtowania umysłów, a nie tylko przekazywania informacji.
I dlatego to właśnie z Krakowa, z najstarszego polskiego uniwersytetu, a w myśl
ostatnich rankingów – także najlepszego,
winien zabrzmieć doniosły głos w obronie
tego wszystkiego, co tracimy. Nie po to,
żeby zamknąć się przed nowoczesnością
w przysłowiowej „wieży z kości słoniowej”, ale aby przerzucić pomost między
polską 650-letnią tradycją uniwersytecką
a wymaganiami XXI wieku. Aby znaleźć
w środowiskowej debacie złoty środek,
w miejsce dzisiejszego przechyłu w stronę
fałszywie rozumianej modernizacji.

nych członków społeczeństwa demokratycznego, patriotów dumnych ze swego
dziedzictwa narodowego, innowacyjnych
i twórczych pracowników – zdolnych
do elastycznego przystosowania się do
zmieniającego się rynku pracy, odpowiedzialnych i moralnie świadomych matek
i ojców?
– Czy uniwersytet ma przyuczać do
konkretnego, wąsko rozumianego zawodu niczym jakieś technikum trochę wyższego poziomu, czy też ma rozwijać wielostronne zainteresowania, wrażliwość,
odpowiedzialność, kulturę filozoficzną
i polityczną, wyobraźnię, innowacyjność,
kreatywność? I znów: na czym polega
niezbędność dyscyplin humanistycznych
i społecznych? Jakie powinno być ich
miejsce na uniwersytecie i w nauczaniu
uniwersyteckim, także na wydziałach
przyrodniczych czy technicznych?
– Czy nauczanie uniwersyteckie ma
być obszarem rutyny (owego czytania
wykładów z zeszycików sprzed lat czy ze
zrobionych lata temu prezentacji powerpointowych), czy też musi być terenem
nowatorstwa, ciągłego doskonalenia
technik dydaktycznych i unowocześniania wykładanych treści? Czy umiejętności
dydaktyczne są wystarczająco nagradzane
w porównaniu z wynikami badawczymi?
– Co uczynić, aby w środowisku studenckim tworzyła się atmosfera zdrowej
konkurencji, uznania osiągnięć i „fair

play” w dochodzeniu do sukcesów,
w miejsce akceptacji bylejakości i cwaniactwa? Jak sprawić, by asystenci nie
musieli pilnować egzaminów, bo studenci
sami zareagują na próby ściągania – tak,
jak dzieje się, na przykład, na uniwersytetach amerykańskich?
– Co z ideą mistrza, wzorca osobowego, autorytetu moralnego w warunkach
masowej, coraz bardziej anonimowej
edukacji? I co z elementarnymi zasadami
dobrego wychowania w odnoszeniu się
studentów do wykładowców w czasach
rozpanoszonego chamstwa? Jak potraktować tę studentkę, która do profesora
bliskiego emerytury wysyła taki e-mail:
„Cześć, nie miałam czasu przyjść na
egzamin, znajdę chwilę jutro. Aga”?
Autentyk!
– Czy kosmopolityzm i patriotyzm
środowiska uniwersyteckiego to wartości
sprzeczne czy komplementarne w epoce
globalizacji, bo nauka wprawdzie nie
zna ojczyzny, ale mają ojczyznę uczeni?
Jak promować publikowanie w języku
angielskim, zachowując dbałość o język
ojczysty? Czy wymaganie publikacji
anglojęzycznych w pewnych dziedzinach
humanistyki z definicji zorientowanych
na sprawy polskie nie jest pomyłką?
– Jak ratować prestiż tytułu profesora i związane z tym zaufanie do nauki
w sytuacji notorycznego mieszania argumentacji naukowej i ideologicznej czy

Anna Wojnar

Klucz do tego leży, naszym zdaniem,
obok mądrego prawodawstwa, w odrodzeniu kultury akademickiej, a więc tej
subtelnej tkanki wartości, reguł, norm
postępowania, standardów osiągnięć,
etosu, przesłanek myślenia – często nieformalnych, czasem nieuświadamianych,
bez których uniwersytet godny tej nazwy
istnieć nie może. Zamiast lamentować
i patrzeć w górę na panią minister czy
rząd, licząc na sanację z Warszawy, chcemy zająć się sami sobą, krytycznie, ale
i konstruktywnie przyjrzeć się od środka
problemom i słabościom naszego środowiska. Temu, czego żadna reforma odgórna
nie może skodyfikować. I dlatego Kongres
Kultury Akademickiej.
Debatę przedkongresową musi zdominować stawianie pytań, na które dopiero
sam Kongres udzielić może odpowiedzi.
Proponujemy, między innymi, takie
pytania:
– Czym jest dzisiaj uniwersytet: instytucją badawczą i dopiero dzięki temu dydaktyczną, czy tylko szkołą na wyższym
poziomie? Czym różni się uniwersytet
badawczy od szkoły zawodowej?
– Czy uniwersytet ma tylko przekazywać informacje, czy wychowywać,
kształtować osobowość studentów, ich
postawy, aspiracje, świadomość etyczną,
wrażliwość estetyczną, zaangażowanie
obywatelskie? Jaka jest rola humanistyki
i nauk społecznych w formowaniu aktyw-
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I tu pojawiają się nowe pytania,
jak by powiedział filozof – meta-pytania: pytania o szanse Kongresu.
Pierwsze pytanie do mediów:
czy przez dziewczyny Fibaka, zegarki Nowaka, trotyl Macierewicza,
Madonnę Muchy i biust Angeliny
Jolie mogą do obywateli przebić
się problemy jakichś nudnych
pięknoduchów w togach i biretach?
Czy obok wiadomości dnia, że
poseł X kopnął w kostkę posła Y,
i wiadomości następnego dnia, że
poseł Y oddał z nawiązką, plus sto
komentarzy na ten temat – znajdzie
się miejsce na jakiś kongres w Krakowie?
A drugie to pytanie do polityków, tak bardzo zajętych sobą plus
małżeństwami gejów i metodą in
vitro: czy jest szansa, żeby przebić
się z tą prawdą, że demokracja to
ustrój dla ludzi wykształconych,
oświeconych, rozumnych, którym zależy nie tylko na nowych
meblach z Ikei, ale na lepszym
umeblowaniu kraju. Jak wylansować prawdę, że modernizacja
społeczeństwa w XXI wieku zależy
nie tylko od wielkości PKB na głowę ludności, ale od tego, co w tych głowach – od
poziomu wykształcenia społeczeństwa:
stanu edukacji, nauki i kultury. Już tak
dawno temu Stanisław Staszic powtarzał,
że takie będą rzeczpospolite jakie ich
młodzieży chowanie. Może warto o tym
przypomnieć i trochę zmodyfikować
priorytety polityczne?
Jestem pewien, że Kongres odniesie
sukces. Tak samo wierzą członkowie
niewielkiej Rady Programowej, którzy
zgodzili się ze mną współpracować, nasi
uniwersyteccy koledzy: profesorowie Andrzej Zoll, Jan Woleński, Ryszard Nycz,
Maria Flis, Karol Musioł oraz sekretarz
Rady dr Krzysztof Matuszek. I najwyraźniej tych siedemdziesięciu zaproszonych
uczonych z wielu innych uniwersytetów,
którzy tak entuzjastycznie odpowiedzieli
na nasze zaproszenie. Jestem przekonany,
że wiara w sukces to już gwarancja sukcesu, więc otwieramy debatę o dylematach
uniwersytetów z pełnym optymizmem.
Niech się zrealizuje to, co w skrócie
chwyta hasło Kongresu: IDEA UNIWERSYTETU – REAKTYWACJA.
Anna Wojnar

politycznej? Czy w roli akademickiej
(w odróżnieniu od zwykłej roli obywatelskiej) jest miejsce na lansowanie
poglądów politycznych i czy status
społeczny w obrębie uniwersytetu,
na przykład tytuł profesorski, może
legitymizować poglądy pozanaukowe,
ideologiczne, polityczne czy pozaprofesjonalne wyrażane poza uniwersytetem (np. w mediach, debatach na
tematy pozanaukowe czy w organach
władzy państwowej)?
– Jak bronić misji uniwersytetu
przed komercjalizacją, „finansjalizacją” i biurokratyzacją? Czy „nauka
postakademicka” nie niszczy centralnych, wspólnotowych wartości nauki
akademickiej? Czy relacje edukacyjne
nie przekształcają się w transakcje
rynkowe: pieniądze, ale nie za wiedzę,
tylko za dyplom?
– Jaka jest przyszłość kryteriów
uznania naukowego i selekcji najlepszych? Czy parametryzacja i naukometria nie jest przypadkiem ślepą
uliczką, z której wycofują się już te
światowe uczelnie, które wyprzedzają
nas w rankingach o kilkaset miejsc?
Czy zawsze musimy naśladować mody
z wczoraj? Czy wybitność jest mierzalna?
Czy geniusz da się określić w punktach?
– Czy uniwersytet może być instytucją
demokratyczną, czy też raczej elitarną, bo
wymaga jasno określonej, merytokratycznej hierarchii, tych niezbyt mądrych, mądrzejszych i najmądrzejszych? Jak obronić
standardy osiągnięć i kryteria poszczególnych szczebli kariery akademickiej przed
odgórną, populistyczną tendencją do ich
liberalizacji i oddolną, opiekuńczą spolegliwością i permisywnością środowiska
akademickiego?
– Czy musi postępować dewaluacja
pojęcia „uniwersytet”? Czy każda szkoła
wyższa musi być „uniwersytetem”? Czy
„uniwersytet przymiotnikowy” („uniwersytet rolniczy”, „uniwersytet techniczny”)
to jeszcze uniwersytet czy już szkoła zawodowa? Czy wśród uniwersytetów nie
powinna być mocno podkreślana w miarach prestiżu, finansowania i innych preferencjach wyraźna hierarchia mocniejszych
i słabszych, wiodących i peryferyjnych,
jeszcze „na dorobku”?
– Czym wytłumaczyć nasilenie się
patologii życia uniwersyteckiego, takich
jak plagiat, manipulowanie wynikami
badawczymi, naruszenia dyscypliny i lekceważenie obowiązków, feudalne postawy
profesorów wobec studentów, ale z drugiej

strony – owa erozja zasad dobrego wychowania wśród studentów, osiągnięcia
pozorne, pisanie prac magisterskich czy
nawet doktorskich za pieniądze, na zamówienie kandydatów („ghost writing”),
manipulacje nazwami stanowisk i tytułami
naukowymi, przeciąganie terminów recenzji życiowo istotnych dla kandydatów „na
stopień”, recenzje „grzecznościowe” – negatywne z pozytywnymi konkluzjami itp.?
O tym, że trafiliśmy z tymi pytaniami
w oczekiwania środowiska, niech świadczy fakt, że spośród około siedemdziesięciu wybitnych osobistości polskich
uniwersytetów, które zaprosiliśmy do
aktywnego udziału w Kongresie jako organizatorów sesji i referentów, odmówiła
jedna (słownie: jedna). Więc razem z nimi
chcemy tu, w Krakowie postawić i próbować rozwiązać te dylematy.
Ale na to, aby Kongres odniósł sukces, nie wystarczy, że od 20 do 22 marca
przyszłego roku porozmawiamy, a może
i pokłócimy się w Auditorium Maximum
we własnym akademickim środowisku.
Musimy trafić z argumentami i przesłaniem Kongresu do dwóch daleko bardziej
trudnych audytoriów: do szerokiej opinii
społecznej i do polityków kształtujących
ramy prawne i organizacyjne uniwersytetów.

Piotr Sztompka

inicjator i przewodniczący Rady Programowej
Kongresu Kultury Akademickiej

W PoSZuKIWAnIu mĄDRoŚCI

Sesję Oblicza mądrości otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Bogactwo mądrości ukazały za to sesje
naukowe, które zapoczątkowała konferencja zatytułowana Oblicza mądrości
313–2013. Z czego wyrastamy, ku czemu
zmierzamy, zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides
et Ratio”. Twórczo temat rozwinęły sesje
i konferencje, zorganizowane
w kilku uczelniach (PWSZ
w Tarnowie, Akademii Ignatianum i Akademii Muzycznej
w Krakowie), a podsumowała
główna międzynarodowa sesja naukowa Dni Jana Pawła
II Oblicza mądrości w auli
Collegium Novum UJ. Wśród
prelegentów sesji naukowej
byli ksiądz kardynał Zenon
Grocholewski, prefekt kongregacji ds. wychowania katolickiego, oraz George Weigel –
pisarz katolicki i teolog, autor
najbardziej poczytnej biografii
Jana Pawła II – Świadek nadziei. Sesje naukowe oraz
spotkanie z Georgiem Weigelem cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem specjaliAndrzej Płachetko

egoroczna, ósma już, edycja Dni Jana
Pawła II, organizowanych dla upamiętnienia postaci błogosławionego Jana
Pawła II i popularyzacji Jego dorobku
w środowisku akademickim, poświęcona była mądrości. Najważniejsze teksty
i wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące
tego zagadnienia przypomniane zostały
w opublikowanej przez organizatorów Dni
antologii Jego tekstów.
Do spuścizny Jana Pawła II twórczo odnieśli się uczestnicy konkursu literackiego
dla studentów, otwartego konkursu fotograficznego oraz sesji naukowych. Dla studentów mądrość okazała się tematem trudnym.
Wpłynęło mniej prac niż w poprzednich
edycjach konkursu literackiego, a jury
wyłoniło tylko jedną pracę godną nagrody:
pierwsze miejsce i nagrodę główną przyznano klerykowi Maciejowi Koczajowi
TChr, studentowi IV roku teologii Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa
Chrystusowego, za pracę Mądrość Maksa
i mądrość Adama. Co Karol Wojtyła mówi
o mądrości w dramacie „Brat naszego
Boga?”. Nie poradzili sobie z mądrością
także uczestnicy konkursu fotograficznego,
w związku z tym Politechnika Krakowska
zamiast wystawy prac konkursowych zorganizowała wystawę fotografii Jana Zycha
Spotkałem Świętego.

Anna Wojnar

T

Konkurs literacki
wygrał kleryk Maciej Koczaj.
Nagrodę odebrał
z rąk rektora UP JP II
ks. prof. Władysława Zuziaka

stów i studentów – na salach brakowało
wolnych miejsc.
Tradycyjnie program Dni dopełniały
wydarzenia artystyczne. W Bazylice oo.
Franciszkanów odbył się koncert Orkiestry
Barokowej Akademii Muzycznej w Krakowie, a na scenie klasycznej PWST studenci
tej uczelni zaprezentowali spektakl poetycki
Wysłowić słowo – fragmenty Rzeczy o wolności słowa Cypriana Kamila Norwida i tomu
poetyckiego Kup kota w worku Tadeusza
Różewicza. Miłośnicy muzyki chóralnej
mogli skorzystać z zaproszenia na otwartą
próbę chóru Uniwersytetu Papieskiego im.
Jana Pawła II w Krakowie „Psalmodia”
Muzyczny dialog kultur – Wschód i Zachód,
która odbyła się w cerkwi grekokatolickiej.
Po raz pierwszy w ramach Dni zorganizowana została uroczystość wręczenia nagrody Stowarzyszenia Katolików Świeckich
„Europe Chrétienne”, przyznawanej za
rozwijanie i popularyzację myśli i duchowości Jana Pawła II. Prix Jean-Paul II „Europe Chrétienne” otrzymał ksiądz prof. Jan
Machniak. Uroczystość odbyła się w Sali
Okna Papieskiego w pałacu arcybiskupów
krakowskich.

LŚ
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sytecie Jagiellońskim rektorów szkół
wyższych z Białorusi: prorektor ds. nauki
i zarządzania Białoruskiego Państwowego

Jerzy Sawicz

ełnomocnik rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Zdzisław
Mach 4 grudnia 2013 gościł na Uniwer-

Jerzy Sawicz

WIZYTA REKToRÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCh Z BIAŁoRuSI
Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki w Mińsku prof. Helenę Zhivitskayą,
prorektor ds. nauki i wychowania Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego
w Mińsku prof. Irynę Ryzhykavą, dziekana
Wydziału Budowy Sprzętu Precyzyjnego
Politechniki w Mińsku prof. Aliaksandra
Maliarevicha oraz prorektora ds. nauki
Politechniki w Homlu prof. Andreia Boikę.
Celem spotkania było zainteresowanie
białoruskich partnerów zagadnieniami
transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości i zacieśniania związków nauki z przemysłem. Spotkanie w Collegium
Novum zorganizowała Polska Agencja
Prasowa na zlecenie Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prof. Zdzisław Mach (pierwszy z prawej) podczas rozmowy z gośćmi z Białorusi; Sala Senacka

Red.

KonCERT WIEDEŃSKI DlA mAŁYCh SERC

Anna Wojnar

W ramach podziękowania wszystkim, którzy wspierają działania Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, 12 stycznia 2014 w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego odbędzie się „Koncert Wiedeński dla Małych Serc”.
– Podczas koncertu wystąpi zespół Camerata Salzburg, który
sławę zdobył dzięki niezwykłym interpretacjom muzyki klasyków wiedeńskich, a także stałemu cyklowi koncertów na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. Usłyszymy także Nikolę
Hillebrand – sopran i polskiego tenora młodego pokolenia – solistę Opery Wrocławskiej Łukasza Gaja – informuje kierownik
Kliniki prof. Janusz Skalski.
Warto dodać, że po wielu latach organizowania różnorodnych
Koncert Wiedeński dla Małych Serc; 2012
akcji charytatywnych, koncertów i kwest, dzięki wsparciu darczyńców, sponsorów, a także zaangażowaniu mediów, Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie udało się zwiększyć liczbę stanowisk intensywnej opieki dla dzieci po operacjach serca oraz zbudować najnowocześniejszą w Europie salę hybrydową dostosowaną do potrzeb kardiochirurgii i kardiologii dziecięcej.
Organizatorem tegorocznego „Koncertu Wiedeńskiego dla Małych Serc” jest fundacja Schola Cordis oraz Teatr im. Julisza
Słowackiego.
alma mater nr 161–162
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GoŚCIE Z KomISJI EuRoPEJSKIEJ
W KATEDRZE unESCo
yrektor generalny ds. tłumaczeń
ustnych (SCIC) przy Komisji Europejskiej Marco Benedetti oraz szef
polskich służb tłumaczeniowych Komisji
Europejskiej Leszek Skibniewski gościli
na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach
30 września – 2 października 2013. Goście
wzięli udział w uroczystości rozdania dyplomów ponad stu absolwentom studiów
podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych, specjalistycznych oraz tłumaczy
literatury, prowadzonych w Katedrze
UNESCO do Badań nad Przekładem
i Komunikacją Międzykulturową UJ.
Marco Benedetti w krótkim wykładzie
przedstawił warunki i możliwości pracy
dla polskich tłumaczy w instytucjach
unijnych. W spotkaniu uczestniczyli
prodziekan Wydziału Filologicznego dr
hab. Władysław Witalisz oraz kierownik
Katedry prof. Marcela Świątkowska,
a także kierownicy studiów podyplomowych: dr hab. Magda Heydel i dr Caterina
Squillace. Na zaproszenie rektora UJ prof.
Wojciecha Nowaka goście uczestniczyli
również w inauguracji roku akademickiego 2013/2014.
Wizyta dyrektora generalnego SCIC
oraz szefa polskich służb tłumaczeniowych w Katedrze UNESCO stanowi
kontynuację współpracy z instytucjami
Unii Europejskiej, dla których Katedra
przygotowuje nowe kadry tłumaczy.
Bruksela to chłonny rynek pracy dla
tłumaczy konferencyjnych. Obecnie zespół tłumaczy etatowych przy Komisji
Europejskiej liczy 600 osób, pracujących
we wszystkich kombinacjach językowych.
Oprócz tego prawie trzy tysiące tłumaczy
posiada akredytację, a około 400 osób jest
zatrudnianych jako tzw. wolni strzelcy.
Sama „kabina polska” zatrudnia 24 osoby
na etatach (w tym również osoby, które
ukończyły studia podyplomowe w Katedrze UNESCO), jednak zapotrzebowanie
na wykwalifikowanych tłumaczy jest
coraz większe – szacuje się, że w najbliższym czasie potrzebnych będzie około
150 nowych tłumaczy akredytowanych
z Polski, tłumaczących z kilku języków

Jerzy Sawicz

D

Od lewej: Leszek Skibniewski, prof. Marcela Świątkowska, dr hab. Władysław Witalisz

na język ojczysty. Dyrekcja Generalna ds.
Tłumaczeń Ustnych odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia ustnego oraz organizację konferencji w Komisji
Europejskiej i innych instytucjach. Tłumacze tej jednostki pracują również dla Rady
Europy, Rady UE, Komitetu Regionów,
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz
urzędów i agencji europejskich w państwach członkowskich.
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń
Ustnych każdego dnia zatrudnia tłumaczy
na 50–60 spotkaniach odbywających się
zarówno w Brukseli, jak i poza nią. Sposób obsługi językowej tych spotkań może
być bardzo różny – od tłumaczenia konsekutywnego między dwoma językami,
do którego potrzebny jest jeden tłumacz,
do tłumaczenia symultanicznego z 24
języków na 24 języki (pełna symetria),
co wymaga zatrudnienia co najmniej 72
tłumaczy.
Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej mają własne, odrębne służby
tłumaczeniowe, ale zarówno rekrutacja
tłumaczy konferencyjnych etatowych,
jak i selekcja tłumaczy pracujących na
wolnym rynku (freelance) są przeprowadzane wspólnie. Egzaminy na tłumaczy

ustnych odbywają się w Brukseli przez
dwa dni w roku, wymagana jest biegła
znajomość przynajmniej dwóch języków,
z których kandydat tłumaczy, a jednym
z tych języków powinien być język tzw.
główny, czyli angielski, francuski bądź
niemiecki. Na egzaminie nie jest wymagane specjalistyczne słownictwo, ale należy
orientować się w bieżącej pracy instytucji
europejskich. Oprócz tego przedstawiciele
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych przyjeżdżają na egzaminy końcowe,
prowadzone na przełomie czerwca i lipca
na studiach podyplomowych dla tłumaczy
konferencyjnych w Katedrze UNESCO.
Dyplom wydany przez Katedrę może
być rękojmią dopuszczenia do egzaminu
organizowanego w Brukseli.
Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
przy Wydziale Filologicznym kształci
obecnie tłumaczy pisemnych i ustnych
w sekcjach językowych: angielskiej,
francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej,
rosyjskiej i włoskiej. Prowadzi zajęcia
na studiach magisterskich II stopnia oraz
na studiach podyplomowych i kursach
kształcenia ustawicznego.

Monika Curyło

bibliotekarz w Katedrze UNESCO UJ
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noWE TYTuŁY DoSTĘPnE
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Strona tytułowa
„Dziennika Ludowego”,
nr 173, Lwów, 1 stycznia 1933,
dostępnego online na
www.jbc.bj.uj.edu.pl

mery ukazały się w grudniu roku 1918
we Lwowie. Od początku przeważało
w piśmie nastawienie lewicowe, tytuł
jednak był niezależny od centrali Polskiej
Partii Socjalistycznej i stał się jednym
z najważniejszych tytułów reprezentujących poglądy socjalistyczne. Jako taki był
znacznie częściej konfiskowany niż warszawski „Robotnik”, którego ostatecznie,
po reorganizacji wydawnictw lewicowych
w roku 1934, został mutacją.
• „Tygodnik Polityczny »Gazety
Warszawskiej« – ukazujący się w roku
1935, oraz „Tygodnik Polityczny »Warszawskiego Dziennika Narodowego«,
wydawany w latach 1935–1939. Były to
czasopisma, w których przedrukowywano
w cyklu tygodniowym najważniejsze artykuły z „Gazety Warszawskiej”, a później
z „Warszawskiego Dziennika Narodowego”. „Tygodnik...” prezentował centrowe
poglądy Stronnictwa Narodowego. Artykuły, komentarze pisali, między innymi,
Jędrzej Giertych, Stanisław Kozicki,
Roman Rybarski.

Zespół Oddziału ds. Projektów BJ
Ze zbiorów BJ

listopadzie 2013 roku dobiegła
końca realizacja zadania „Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej”, finansowanego
w 100 procentach w ramach programu
ministra kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Ochrona i cyfryzacja
dziedzictwa kulturowego”.
W ramach zadania zdigitalizowano
oraz zabezpieczono zespół 352 jednostek
zbiorów specjalnych oraz 383 woluminów
czasopism, co dało ponad 90 tysięcy skanów. Dzięki temu czytelnicy otrzymali bezpłatny i nieograniczony dostęp do ponad
700 tytułów. Wszystkie objęte projektem
zbiory zostały udostępnione na platformie
Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej – www.
jbc.bj.uj.edu.pl. Część z tych zbiorów,
z powodu znacznego uszkodzenia, została
już wcześniej wyłączona z tradycyjnego
Okładka tygodnika kryminalnego „Szerlok Holmes”,
udostępniania, a dzięki realizacji zadania
nr 33, Kraków, 15 stycznia 1910, dostępnego online
przywrócono je czytelnikom i ocalono
na www.jbc.bj.uj.edu.pl
przed całkowitą utratą.
Według ustaleń Biblioteki Narodo- Czasopis” to ostatni tytuł związany z „Gawej z 2008 roku w zasobach Biblioteki zetą Lwowską”, który nie był dostępny
Jagiellońskiej znajduje się 935 tytułów w wersji cyfrowej.
czasopism polskich uznanych za jedyne
• „ABC. Pismo coegzemplarze w Polsce. Do zdigitalizo- dzienne: informuje wszystwanych i opublikowanych już w Jagiel- kich o wszystkim” – reklalońskiej Bibliotece Cyfrowej, podczas mowane jako czasopismo
realizacji wcześniejszych projektów, 250 „aktualne, bezpartyjne,
tytułów dołączyło teraz kolejnych 300. ciekawe”. Wydawane w laJest to kontynuacja konsekwentnych tach 1926–1939. Zarówno
działań mających na celu zabezpieczenie materiały polityczne, jak
najcenniejszych zbiorów Biblioteki Ja- i gospodarcze prezentowagiellońskiej, należących do Narodowego ne były na bardzo wysokim
Zasobu Bibliotecznego.
poziomie, głównie dzięWśród zdigitalizowanych w ramach ki współpracy wybitnych
zadania tytułów czytelnik znajdzie:
dziennikarzy. W latach 30.
• „Narodna Czasopis” – jeden z najcie- ukazywały się liczne mutakawszych dodatków do „Gazety Lwow- cje prowincjonalne, które
skiej”, wydawany w języku ukraińskim, swym zasięgiem ustępozawierający bogatą część urzędową. W za- wały tylko „Expressowi
sobach Biblioteki Jagiellońskiej znajdują Poznańskiemu” i „Ilustrosię roczniki z lat 1891–1912. W ramach wanemu Kurierowi Coprojektu zeskanowano te z lat 1891–1903. dziennemu”.
Digitalizacja kolejnych roczników nastąpi
• „Dziennik Ludowy”
w ramach planowych zadań BJ. „Narodna – którego pierwsze nu-

Ze zbiorów BJ

W

N

z ciężkimi uszkodzeniami układu nerwowego spowodowanymi najczęściej
urazami mózgu. W tej grupie znajdują się
ofiary wypadków komunikacyjnych, młodzi sportowcy, którzy doznali poważnych
kontuzji w czasie treningu, małe dzieci po
upadku z wysokości, zakrztuszeniu lub
podtopieniu. Poszkodowani zawdzięczają
przeżycie coraz lepszej terapii medycznej, a później kompleksowej rehabilitacji.
W przedstawionej grupie pacjentów zastosowano leczenie neurorehabilitacyjne,
terapię neuropsychologiczną, neurologopedyczną, a u niektórych pompę baklofenową. Nawet w tak trudnych klinicznie
sytuacjach rehabilitacja neurologiczna
dała wiele dobrych wyników.
Dużą grupą pacjentów Kliniki są
dzieci z napadami padaczkowymi i rzekomopadaczkowymi. Lekarze zwracali
uwagę, jak istotne jest postawienie prawidłowej diagnozy. Od tego zależy wybór
późniejszego modelu leczenia. Psycholodzy i psychiatrzy akcentowali fakt, że
pomimo rozwoju medycyny, postępów
w klasyfikacji i leczeniu padaczek wiedza
Jerzy Sawicz

eurologia i fizjologia dziecięca
na Uniwersytecie Jagiellońskim
to tytuł naukowo-szkoleniowej konferencji zorganizowanej 8 listopada 2013
w Domu Polonii w Krakowie. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 neurologów dziecięcych, neurofizjologów,
psychiatrów i psychologów dziecięcych.
– Tegoroczna konferencja była wyjątkowa nie tylko z powodu zróżnicowanej
tematyki i obecności wielu znamienitych
gości z Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, ale również dlatego, że wpisuje
się w obchody 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego – podkreśla prof. Marek
Kaciński, kierownik Kliniki Neurologii
Dzieci i Młodzieży. Podczas konferencji omawiano aspekty leczenia dzieci
z ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego
układu nerwowego, z napadami rzekomopadaczkowymi, bólami głowy,
migreną.
Doktor Anna Świerczyńska szczegółowo przedstawiła wyniki leczenia
najliczniejszej grupy pacjentów – dzieci

Konferencja odbyła się w Domu Polonii w Krakowie; 8 listopada 2013

SCIEnTIA

Jerzy Sawicz

JuBIlEuSZoWA KonFEREnCJA
nEuRoloGÓW DZIECIĘCYCh

Przemawia prof. Marek Kaciński

w społeczeństwie na temat tej choroby
nadal jest niewielka, a dzieci z tym
schorzeniem są wykluczane z wielu
rodzajów aktywności społecznej z powodu uprzedzeń nauczycieli i rodziców
innych dzieci.
Wiele zainteresowania wzbudził
wykład dr Alicji Kubik o szerokim
zastosowaniu neurofeedbacku w leczeniu przewlekłych bólów pourazowych
i nowotworowych, padaczki, migreny,
ADHD i innych zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Metoda ta, wykorzystując
elementy wideogry, opiera się na rejestracji i automatycznej analizie czynności
bioelektrycznej mózgu. W przypadku
leczenia dzieci ma tę przewagę, że bez
użycia środków farmakologicznych można
uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne.
Jest to najmłodsze „odkrycie” neurologii,
dlatego metoda ta wciąż jest mało znana
(dopiero w czerwcu 2011 roku biofeedback
został uznany przez Polskie Towarzystwo
Neurofizjologii Klinicznej za jedną z pięciu
neurofizjologicznych metod klinicznych
w Polsce – obok EEG, EMG, potencjałów
wywołanych i badania funkcji autonomicznych). W przyszłości PTNK planuje rozpocząć rozmowy z NFZ, by ta metoda została
uznana za procedurę medyczną i mogła być
rozliczana w ramach kontraktu.
Organizatorem konferencji była Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ,
Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Polskie
Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
przy współudziale Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Wydziału Lekarskiego UJ CM. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objęli prorektor UJ ds.
Collegium Medicum prof. Piotr Laidler
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego UJ
CM prof. Tomasz Grodzicki.

Magdalena Oberc
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PROMOSAURUS
PORADNIK PROMOCJI NAUKI
J

est tyle pomysłów i możliwości, jak
nigdy dotąd! – pisze w swoim tekście prof. Lech Mankiewicz, jeden ze
współautorów opublikowanego właśnie
Promosaurusa. Poradnika promocji
nauki. To te – związane z mówieniem
i pisaniem o nauce – pomysły, możliwości, a także obserwacje i doświadczenia
autorów stanowią sedno Promosaurusa.
Autorzy tekstów chcą nie tylko przekazać porcję wiedzy dotyczącą promowania
nauki, ale i – a może przede wszystkim

16
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– pragną zainspirować naukowców i studentów do realizacji własnych pomysłów
popularyzatorskich. W gronie piszących
są obecni laureaci nagrody Popularyzator Nauki: fizyk prof. Lech Mankiewicz
i paleontolog Agata Jurkowska, Emanuel
Kulczycki – jeden z najbardziej poczytnych polskich blogerów naukowych, oraz
Krzysztof Ciesielski – znany z wielu książek propagujących matematykę.
W Promosaurusie znaleźć można
wskazówki i odpowiedzi na pytania do-

tyczące, na przykład, tego jak „ujarzmić”
kulturę popularną i wykorzystać ją do
promocji wiedzy, dlaczego na stronach
internetowych uniwersytetów jest tak
mało nauki i jak to zmienić, w jaki sposób
promocja badań może odwoływać się do
samplingu i marketingu szeptanego, jak
wybuch butelki wody gazowanej może
stać się wstępem do pokazów naukowych?
Oraz... czy nauka może być przyjemniejsza od seksu?
Jeśli więc ktoś zachwycony jest pięknem i mądrością nauki, jeśli widzi
sens we współtworzeniu świadomego
społeczeństwa, jeśli odczuwa potrzebę
pokazywania, że nauka jest przydatna
i warto się w nią zagłębiać – to w Promosaurusie znajdzie realne wsparcie
w promowaniu wiedzy i racjonalności
naukowego myślenia.
Z pewnością publikacja ta zadowoli
także osoby chcące kreować własny
zawodowy wizerunek, naukowców
szukających współpracowników, biznesowych partnerów, zaangażowanych studentów. Wreszcie Promosaurus
jest adresowany także do ludzi świata
nauki, którzy pragną po prostu lepiej
orientować się w możliwościach, jakie
daje nam internet, w zagadnieniach
związanych z prezentacjami i pisaniem
tekstów popularnonaukowych. Współcześnie my, naukowcy, musimy wyjść
z laboratorium, porzucić pieczołowicie
wyuczony przez lata studiów żargon
naukowy i... przemówić – twierdzi
w swoim artykule Agata Jurkowska.
Promosaurus został wydany przez
CITTRU działające na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Jest książką bezpłatną,
dystrybuowaną na licencji Creative
Commons. Wydawcy zachęcają do
jej kopiowania i rozpowszechniania.
Wersję elektroniczną tej publikacji,
zapisaną w różnych formatach (także na urządzenia mobilne), znaleźć
można na stronie: www.cittru.uj.edu.
pl/promosaurus

ecepta na udane życie naukowe? Odpowiedź polonisty, dobrze znanego
w polskim środowisku lingwistycznym,
brzmi tak:
– Trzeba być dociekliwym, mieć odrobinę szaleństwa i dużo, dużo pracować.
Tę receptę sformułował prof. Bogusław Dunaj – uważny badacz naszego
języka zarówno w jego rozwoju historycznym, jak i stanie współczesnym. Stało
się to w auli Collegium Maius podczas
świętowania półwiecza jego zawodowego
życia, związanego z najstarszą uczelnią
w Polsce.
Recepta receptą – ktoś powie, a przy
okazji zapyta: jak z jej realizacją? Otóż
koledzy z uczelni, przyjaciele, znajomi,
rodzina i wychowankowie mieli okazję
usłyszeć z ust osób celebrujących jubileusz o wielu dokonaniach uczonego,
który od lat „krzewi rozumną miłość
do języka polskiego”. Dowiedzieli się,
między innymi, że wypromował – co jest
sukcesem w skali kraju – stu kilkudziesięciu licencjatów, trzystu osiemdziesięciu
pięciu magistrów i dwudziestu dwóch
doktorów, spośród których sześcioro:
Aleksy Awdiejew, Halina Kurek, Janina
Labocha, Kazimierz Ożóg, Józef Kąś,

Archiwum prywatne
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Prof. Bogusław Dunaj

Renata Przybylska – szczyci się już
tytułem profesora. Uczestnicy uroczystości usłyszeli ponadto, że Profesor jest
redaktorem i współautorem słowników
języka polskiego, w tym cieszących
się ogromnym powodzeniem Słownika
współczesnego języka polskiego oraz jego
skróconej wersji – Popularnego słownika
języka polskiego; że wydał kilka książek,
z których jedna, Język mieszkańców
Krakowa, uzyskała nawet prestiżową
Nagrodę Miasta Krakowa; że napisał
skrypt dla studentów Zarys morfonologii
współczesnej polszczyzny; że opublikował dwieście dwadzieścia artykułów
naukowych i popularnonaukowych; że
praca O wymowie spikerów i lektorów
radiowych oprócz naukowego miała
znaczenie społeczne i zapoczątkowała
większe zainteresowanie się językiem
mediów; że...

PERSonAE

SmAK
ŻYCIA
ImPulSY

zostawia po sobie następców i całą szkołę
zajmującą się badaniami języka i kultury.
– Był? – o ten czas przeszły pytam
już profesora.
Pokój, w którym rozmawiamy, znajduje się na trzecim piętrze, wzbogaconego o windę i zmodernizowanego niedawno, „Gołębnika”. Wizytówka na jego
drzwiach informuje, że to gabinet prof.
Renaty Przybylskiej, kierującej Katedrą
Historii Języka i Dialektologii. Katedrą,
której wcześniej – aż przez trzydzieści
dwa lata! – szefem był Bogusław Dunaj.
– Od trzech lat jestem na emeryturze... – głos profesora się zawiesza, a ja
„wcinam się” w chwilową ciszę:
– ...ale nadal Pan przychodzi do
„Gołębnika”, i to do tego samego pokoju – pod numerem 25 – co kiedyś.
Nadal prowadzi Pan prace badawcze,
nadal publikuje. Inaczej: jest Pan wciąż
aktywny zawodowo.
Pesel formatuje ludziom życie. Wypycha na tory, które nieraz by chętnie
ominęli. Niestety... Zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie
Jagiellońskim po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia pracownicy
naukowi nie prowadzą już zajęć dydak-

Ojciec

Wszystkich dokonań badawczych
i naukowych nie będę tu wyliczać – jest
ich rzeczywiście wiele. Powołam się na
słowa Kazimierza Ożoga, który o swoim
nauczycielu napisał, że był mistrzem dla
tysięcy studentów, pedagogiem, który

Archiwum prywatne
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Czas przeszły?

Mama

alma mater nr 161–162

17

Archiwum prywatne

Archiwum prywatne

tycznych w macierzystej
nocach, zwyczajnie się stopnia w styczniu 1970 roku rozpocząłem
uczelni. Profesor jednak
go bali. W pierwszym pracę na Uczelni na stanowisku adiunkta
lubi młodzież, chce się
terminie egzaminacyj- – wspomina Bogusław Dunaj.
jeszcze spełniać jako nanym „oblewał” przecież
– Mając 34 lata, był Pan już doktorem
uczyciel. Dlatego wykłaco najmniej osiemdzie- habilitowanym...
da obecnie w Tarnowie,
siąt procent osób. Po
– Tak. Ale czy mam teraz mówić
w Państwowej Wyższej
wakacjach przed jego o determinacji? O autentycznym zainteSzkole Zawodowej. Raz
gabinetem ustawiały się resowaniu językiem polskim?
w tygodniu dojeżdża
powtórnie długie kolejki
Tu trzeba przypomnieć, że przed objętam pociągiem i przezdających „poprawkę”.
ciem stanowiska adiunkta była, oczywiście,
kazuje młodym ludziom
– Był bardzo wyma- asystentura. Młodszym asystentem w Kawiedzę językoznawczą,
gający, to prawda. Ale ja tedrze kierowanej przez prof. Taszyckiego
przygotowuje ich do
też twardo egzekwowa- został Bogusław Dunaj tuż po uzyskaniu
pracy w szkole, uczy sałem od studentów wie- dyplomu magistra. Wtedy też, podejmumodzielnego myślenia.
dzę. Może się tego na- jąc prace zlecone, na pięć lat związał się
Czy tarnowscy studenci
uczyłem od Mistrza? – z Pracownią Słownika Staropolskich Nazw
Bogusław Dunaj
też kiedyś o nim napiuśmiecha się profesor. Osobowych. Tam miał okazję wgłębić się
– uczeń podstawówki
szą tak, jak to uczyniła
I zaraz dodaje: – Przed- w onomastykę, czyli naukę zajmującą się
prof. Janina Labocha: Profesor jest nie mioty, których uczyłem (uczę), wymagają badaniem nazw własnych (nazwami miejtylko wybitnym uczonym [...], lecz również od studentów pracowitości, systematycz- scowości, imionami, nazwiskami), a także
doskonałym dydaktykiem, nauczycielem nej nauki, zastanawiania się i nad słowem, zaznajomić z najstarszymi źródłami do
akademickim – wprawdzie bardzo wy- i nad tekstem, logicznego myślenia. Stąd dziejów polszczyzny.
magającym, ale równocześnie lubianym moja surowość, nawet „ostrość”. Tyle że
Ważne w zawodowym życiu profesora
i cenionym przez studentów i doktorantów. zawsze starałem się
było jeszcze jedno wymerytorycznie oceniać
darzenie. Przypomnę je
Być sprawiedliwym
ludzi. I w tej ocenie
w skrócie: otóż w drugiej
być uczciwy. Sprawiepołowie lat 70. MieczyPokój nr 25 w „Gołębniku” nie jest dliwy.
sław Karaś wraz z grupą
mały. Mieści biurko ustawione przy oknie,
młodych pracowników
z którego widać przeszkloną przewiązkę
Kolejne spotKania
naukowych podjął bapomiędzy budynkami w oficynie. Mieści
dania, których celem
też wiele regałów wypełnionych rozmaCzwarty rok stubyło rzetelne poznanie
itymi słownikami. I długi drewniany stół, diów to kolejne spoti utrwalenie języka, jaktóry pamięta jeszcze czasy uczonych kanie Bogusia (bo tak
kim mówią mieszkańcy
białogłów: prof. Ewy Ostrowskiej (to zwracali się do mojego
Krakowa i Nowej Huty.
w czasie jej zajęć ze studentami w marcu interlokutora koledzy)
Badań tych jednak oso‘68 wpadł do sali uniwersyteckiej [!] gra- z Mieczysławem Kabiście nie przeprowadził
nat łzawiący), prof. Danuty Wesołowskiej rasiem. Tym razem
do końca, zmarł led(notabene córki współautora bardzo ongiś młodzian – za sprawą
wie kilka miesięcy po ich
popularnego słownika ortograficznego prof. Witolda Taszycrozpoczęciu. Wówczas
Stanisława Jodłowskiego).
kiego – trafia z całą
właśnie Bogusław Dunaj,
– Z tym pokojem miał także związek swoją 12-osobową Bogusław Dunaj – uczeń malborskiego już jako samodzielny
prof. Mieczysław Karaś? – pytam, bo główną grupą seminaryjną na
pracownik nauki, podjął
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
ścianę zdobi oprawiona w ramki czarno-biała zajęcia właśnie do tego
dalsze kierowanie prafotografia rektora Uniwersytetu Jagiellońskie- naukowca.
cami zespołu. Co to dla
go w latach 1972–1977. Językoznawcy, który
– Profesor Taszycki – wybitny historyk ówczesnego docenta oznaczało? Między
zmarł, mając zaledwie 53 lata.
języka polskiego, badacz onomastyki i dia- innymi to, że musiał swoje zainteresowania
– Profesor Karaś miał związek z poko- lektologii historycznej, a równocześnie badawcze skierować w nieco inną stronę –
jem – a ja z profesorem. Na drugim roku kierownik Katedry Języka Polskiego, był zająć się polszczyzną mówioną. Tyle że
studiów, właśnie tutaj, przy tym dużym już człowiekiem starszym. Zajęcia ze stu- ta go prawdziwie zaciekawiła. Wciągnęła
stole, zdawałem u niego egzamin z grama- dentami go męczyły. Dlatego prowadzenie do tego stopnia, że po zakończeniu badań
tyki historycznej. Było to 13 czerwca 1960. seminarium w 1961 roku scedował na napisał i wydał książkę. Właśnie tę, o której
Dzień ten dobrze zapamiętałem. Przede Mieczysława Karasia, wówczas jeszcze już wcześniej wspomniałam: Język mieszwszystkim dlatego, że jako jeden z dwóch docenta, z którym później (ale już jako kańców Krakowa.
studentów na roku – a na liście była nas profesorem) przez wiele lat, aż do śmierci
ponad setka – dostałem w indeksie ocenę profesora, ściśle współpracowałem. Pod
wzorCe
bardzo dobrą...
jego kierunkiem przygotowałem bowiem
– To rzeczywiście wyczyn. Wszak prof. pracę magisterską. Także rozprawę doktorProfesorowie Taszycki, Karaś... Jakich
Mieczysław Karaś śnił się studentom po ską; po jej obronie i uzyskaniu naukowego jeszcze nauczycieli akademickich Bogu-
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pasja
Doborowi nauczyciele mieli znaczący
udział w naukowym rozwoju, w kształtowaniu postawy Bogusława Dunaja. Ale

Archiwum prywatne

Tuż przed maturą, razem z koleżankami i kolegami, nad rzeką Nogat

i on sam solennie nad sobą pracował. Był
studentem bardzo zdolnym, ale też i bardzo ambitnym. Pilnym. Systematycznym.
Czy średnia ocena ze studiów – równe pięć
– o tym nie świadczy? Czy to, że tylko on,
jako jedyny na całym Wydziale Filologicznym, dostał na trzecim roku stypendium
naukowe, nie potwierdza jego zaangażowania w naukę?! Fakt: choć mieszkał

na wymagające dużo pracy przedmioty –
też nie ganiał po klubach. Nie zachodził
nawet do Piwnicy pod Baranami, która
wrzała jazzem, ani do Rotundy – oferującej
wówczas sporo wieczorków tanecznych.
– Skąd u Pana ten bezwzględny pęd do
nauki? – pytam.
– Z pasji. Od zawsze lubiłem czytać,
uczyć się, rozszerzać wiedzę – odpowiada
profesor, który, jak powszechnie wiadomo,
na seminaria czy uniwersyteckie wykłady
zawsze przychodził merytorycznie przygotowany, z konspektem sporządzanym
ręcznie, starannym pismem, a później
wystukiwanym już na komputerze. Na
dodatek zajęcia te punktualnie zaczynał
i punktualnie kończył.
wędrowanie po BesKidaCh

Archiwum prywatne

sław Dunaj uznaje za swoich mistrzów?
Był nim na pewno Zenon Klemensiewicz.
Pod jego okiem później studiował. Dlatego
o nim mówi tak:
– Ależ to był wspaniały wykładowca!
Perfekcjonista. Zajęcia z nim nigdy nie
były chaotyczne, źle przygotowane, nudne. Przeciwnie – cechowała je precyzja
przekazywanych myśli. Podobał mi się
także szacunek profesora do młodych
ludzi. Bo choć swoją posągowością, wyniosłością budził w studentach respekt,
a nawet stwarzał do siebie pewien dystans,
to jednak można z nim było po zajęciach
porozmawiać, omówić nurtujący problem
naukowy. Ja z takiego kontaktu korzystałem. I naprawdę przeżyłem wielki szok na
wiadomość, że uczony zginął w katastrofie
lotniczej, jaka się wydarzyła 2 kwietnia
1969 w Zawoi, koło Suchej Beskidzkiej.
Miał ogromnego pecha, zamieniając się
w Warszawie z kolegą biletami – jemu
dał swój na pociąg, a sam wsiadł do samolotu, gdyż bardzo mu się spieszyło do
Krakowa...
Lista nauczycieli akademickich, których Bogusław Dunaj uważa za mistrzów,
a którzy dobrze przygotowali go
również do pracy pedagogicznej,
jest znacznie dłuższa. Nie brakuje na
niej historyka literatury polskiej prof.
Stanisława Pigonia.
– Podobał mi się jego specyficzny,
nie do podrobienia sposób wykładania literatury staropolskiej – mówi
profesor.
Na tej liście nie brakuje prof. Wacława Kubackiego – historyka literatury, prozaika, dramatopisarza, który
przez trzy lata prowadził niezwykle
ciekawe zajęcia z 5. grupą studentów
zaczynających kształcenie się na Uniwersytecie w 1958 roku.
– Przez te trzy lata byłem na roku
z Franciszkiem Ziejką. Jego jednak
interesowała literatura, mnie językoznawstwo – dodaje mój rozmówca.
Na liście znajduje się też prof.
Tadeusz Milewski, z którym Bogusław Dunaj miał zajęcia na czwartym
roku z językoznawstwa ogólnego
i gramatyki porównawczej języków
słowiańskich.

Mistrz malborskich juniorów w ping-pongu –
w szkolnej sali gimnastycznej (rok 1957)

w Domu Studenckim „Żaczek”, nie dał się
wciągać kolegom w żakowskie zabawy.
Postawił na naukę i z tego postanowienia
chciał się wywiązać. Na drugim roku –
bardzo trudnym dla polonistów z uwagi

Znawca gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Uczony, którego
pasjonuje fonetyka, morfologia, zagadnienia leksykalne, dialektologia, język staro-cerkiewno-słowiański, ma jeszcze jedną
pasję: nauczanie innych. W rolę pedagoga
wszedł z nowymi pomysłami. Okazał się
zwolennikiem nowatorskich form zajęć
na polonistyce, między innymi obozów
naukowych, podczas których studenci wędrowali razem z nim po wielu wsiach beskidzkich: Kasince, Koniakowie, Rajczy,
Niedźwiedziu, Łącku, Rytrze..., nie tylko
z plecakami, lecz także z magnetofonami
i kwestionariuszami w ręku, rejestrując
gwarę tamtejszej ludności. We wstępie do
księgi jubileuszowej Symbolae gramaticae
in honorem Bogusław Dunaj 2010 profesor
Ożóg wspomina: W czasie tych wędrówek
uczył nas przez zadawanie pytań, jak
dawni peripatetikoi, językoznawczego
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Na studenckim poligonie wojskowym w 1962 roku – z kolegami przed koszarami

myślenia: a skąd pochodzi „ż” w wyrazie
obłożny, jaka jest geneza „dz” w między,
a jak można wytłumaczyć „c” w wyrazie
noc, a może coś logicznego powiecie o „ż”
w formie ciżba?
– Od zawsze lubił się Pan uczyć,
ale czy też od zawsze pasjonował się
Pan właśnie polonistyką, a ściślej:
językiem polskim? – pytam.

byłego prezesa Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego (2006–2008), prezesa
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego od roku 2004, przewodniczącego
Komisji Kultury Języka, a także członka

tecie Jagiellońskim. Dlaczego postawił na
Kraków? Nie miał tu żadnych krewnych
ani znajomych. Poza tym tylko raz jeden
był wcześniej w tym mieście – na szkolnej
wycieczce. Czy ta zaważyła, że postanowił
nad Wisłę powrócić?
– Zauroczyłem się Krakowem, jego
zabytkami – to prawda. Ale najbardziej
Uniwersytetem Jagiellońskim. Najlepszą,
najwyżej notowaną uczelnią w Polsce! Jak
mierzyć, to wysoko – tak wówczas pomyślałem. I gdy tylko nadeszła odpowiednia
pora, to w dziekanacie Uczelni złożyłem
dokumenty, świadectwo maturalne...
– ...malborskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza –
dopowiadam, powołując się na CV profesora.
– Och, to była wyśmienita szkoła!
Uczyli w niej pedagodzy z przedwojennym jeszcze, bardzo rzetelnym wykształceniem. Wielu z nich przyjechało do
Malborka ze Wschodu.

Profesor z namysłem powtarza
pytanie: czy od zawsze? W szkole
podstawowej i średniej zbierał piątki,
to prawda. Te wysokie oceny odnosiły
się jednak nie tylko do przedmiotu
zwanego język polski. Z natury bowiem – jak sam to podkreśla – był
uczniem pilnym, rzetelnym w podejściu do nauki, zorganizowanym, wiele
wymagającym od siebie samego...
Ale czy wtedy rzeczywiście marzył
o polonistyce? Czy z nią wiązał zawodową przyszłość? Prawdę mówiąc:
nie. W liceum niezmiernie ciekawiła
go historia. Zdecydowanie bardziej
jednak pociągała chemia i przedziwne eksperymenty, jakie wyczyniał
w kółku chemicznym. Kochał też
matematykę i nie miał kłopotów z jej
rozumieniem. Wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazywały więc, że są mu pisane
studia politechniczne. Tymczasem...
– Poszedłem w ślady swojego polonisty, Anatola Romskiego, który chyba
zauroczył mnie swoją ogromną wiedzą
literacką, jak również erudycją. Wybrałem
jednak nie literaturę, a językoznawstwo.
Dlaczego? Bo ono ma wiele wspólnego
z naukami ścisłymi – na to wspomnienie
znów zauważam lekki uśmiech na twarzy
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zauroCzenie

Grupa 5. – w której studiowali na polonistyce m.in. Bogusław Dunaj i Franciszek Ziejka (w środku)

Rady Języka Polskiego PAN – a w latach
licealnych mistrza powiatu malborskiego
w ping-pongu w kategorii juniorów oraz
świetnego pływaka.

– Jak Pan i Pana rodzina – uzupełniam
zdanie profesora.

jaK mierzyć, to wysoKo

Rok 1945 był tym rokiem, kiedy
Maria (z domu Makowska) i Aleksander
Dunajowie wraz z czwórką dzieci opuścili
Krywanohowo, miejscowość położoną
nieopodal Nowogródka. Nie z własnej
woli, broń Boże. Z przymusu. O takim
wyjeździe dziś mówi się: repatriacja.

Nie chemia, nie matematyka. Nie politechnika, a uniwersytet. Jednak nie taki, do
którego z Malborka, z rodzinnego domu,
w miarę było blisko. Bogusław Dunaj
wybrał studia polonistyczne na Uniwersy-

repatriaCja

Archiwum prywatne

Bogusław miał wtedy niespełna
pięć lat, gdy jesienią, razem z rodzicami i starszym od siebie rodzeństwem,
wsiedli z dobytkiem spakowanym w kilka
kufrów do bydlęcego wagonu i całymi
długimi tygodniami jechali i jechali w nieznane. Zimno dawało im we znaki, głód
też straszliwie dokuczał. Podróż była męką
trudną do opisania – choć wielu przybyszy
ze Wschodu próbowało to później zrobić.
Dla rodziny Dunajów ostatnim przystankiem podróży w nieznane okazał się
Malbork, zniszczone zawieruchą wojenną
miasto nad Nogatem. Tam wszystkich
tułaczy wysadzono z pociągu. Dunajowie
w Malborku osiedli – tak jak wielu innych
repatriantów z Białorusi, Ukrainy, Wołynia.
Rodzice Bogusława w tym mieście żyli
do końca. Pochowani zostali w Gdańsku.
Tam ich syn jeździ, by na ich grobie zapalić
świeczkę...

Doktorat; po prawej prof. Mieczysław Karaś, ówczesny rektor UJ

w uCieCzCe przed syBirem
Kiedy zapadła decyzja o wyjeździe
rodziny z Krywanohowa? Wtedy, gdy
Aleksander Dunaj znalazł się na liście
osób przeznaczonych do wywózki na
Sybir. Trzeba się było przed nią bronić –
tylko jak?
– Rodzice sięgnęli po dobrze ukryte
gdzieś w domu dokumenty, które czarno
na białym stwierdzały, że są obywatelami
polskimi. Te dokumenty wszystkich uratowały. Jednym z ostatnich transportów
cała rodzina wyjechała ze Wschodu, zosta-

– Jak zapamiętał Pan Krywanohowo? –
pytam profesora o miejsce jego dzieciństwa. O dom, który rodzice wybudowali po
przeniesieniu się z drugiej strony Niemna,
z okolic Lidy, z myślą o niemałej już rodzinie. Bogusław, najmłodsze dziecko Marii
i Aleksandra, przyszedł na świat już w tym
nowym, wymarzonym domu.
– Urodziłem się 4 września, w rok po
wybuchu wojny, która zmąciła szczęśliwe
życie naszej rodziny. Nie mam przed oczami
zbyt wyraźnych obrazów z dzieciństwa, są
one raczej zamglone. Wiem jednak, że często
się bałem. Czułem jakiś podskórny strach.
Zwłaszcza wtedy, gdy do naszego domu
przychodzili uzbrojeni „ludzie z lasu”. Nie,
nie partyzanci z AK, a partyzantka sowiecka,
która patrzyła tylko, z czego by nas ograbić –
z jedzenia? ubrań? bydła? Często ojca stawiali pod ścianą, przystawiali mu pistolet do
głowy, wrzeszczeli, odgrażali się...
Ojciec Bogusława, który notabene
urodził się w tym samym roku co profesor
Klemensiewicz, był nauczycielem. W Krywanohowie jednak nie edukacją szkolną się
zajmował, a gospodarstwem, które odkupił
przed wojną od jakiegoś hrabiego. Mając
biznesową smykałkę, prowadził też interesy.
Profesor Dunaj dziś, śmiejąc się, powiada, że
to był niezwykle przedsiębiorczy człowiek,
taki na obecne czasy – chociaż dzieci, razem
z matką, dobrze wychowywał. Uczył ich
samodzielności, szacunku do ludzi i uczciwości.

Teresa Bętkowska
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pamięć pięCiolatKa

wiając tam cały swój dobytek – wspomina
profesor.
– Malbork to ważne dla Pana miejsce,
ale czy tylko na mapie? – pytam.
– Skądże! Temu miastu naprawdę wiele
zawdzięczam. To ono – poprzez swoje
szkoły i nauczycieli w nich pracujących,
poprzez mój dom rodzinny – mnie ukształtowało. Ono dało mi szerszą perspektywę
poznawczą. Przygotowało do samodzielnego życia w Krakowie, do zgłębiania nauki
na Uniwersytecie Jagiellońskim. I do przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom.

Promocja doktorska Renaty Przybylskiej, późniejszej następczyni prof. Bogusława Dunaja
na stanowisku kierownika Katedry Historii Języka i Dialektologii
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GEoGRAFIA –
JEDnA Z mIŁoŚCI JEGo ŻYCIA

Prof. Antoni Jackowski

zwłaszcza geografów Słowacji i Polski –
mówił podczas swojego wystąpienia prof.
Antoni Jackowski – twórca geografii religii
w Polsce, inicjator i pierwszy kierownik
powstałego 1 czerwca 1994 Zakładu Geografii Religii UJ, który w 2010 roku został
przekształcony w Zespół Geografii Religii.
Do dziś jest to jedna z nielicznych tego typu
placówek naukowych na świecie. Od 18 lat
jednostka ta wydaje czasopismo naukowe
„Peregrinus Cracoviensis” – jedyny tego
rodzaju interdyscyplinarny periodyk w Europie, który powstaje pod redakcją Profesora. Jako badacz historii polskiej geografii
uczony ma na swym koncie ponad 300 prac,
w tym blisko 30 książek, między innymi
Kazimierz Krzemień

rzewodniczący Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, profesor honorowy
Uniwersytetu Jagiellońskiego Antoni Jackowski otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Preszowskiego na
Słowacji. Władze tej uczelni doceniły
wybitne osiągnięcia Profesora jako współtwórcy powojennej krakowskiej i polskiej
szkoły geografii turyzmu oraz twórcy
szkoły naukowej w zakresie geografii religii. W uroczystości, która odbyła się
15 października 2013 w zabytkowej auli
Kolegium Ewangelickiego, uczestniczyło
liczne grono współpracowników, uczniów
i przyjaciół uczonego, nie zabrakło także
jego małżonki – prof. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej. W związku z wydarzeniem
adres gratulacyjny przekazał Profesorowi
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak. Tekst dokumentu odczytała podczas uroczystości dziekan Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Małgorzata
Kruczek. Zaszczytne wyróżnienie słowackiej uczelni prof. Jackowski otrzymał z rąk
jej rektora prof. René Matloviča.
– Geografowie rzadko otrzymują tak
wysokie wyróżnienie uniwersyteckie, jakim
jest doktorat honoris causa. Dziękując za
nie z całego serca, uważam je za wielki
zaszczyt, ale równocześnie zobowiązanie
do dalszej nieustającej służby na rzecz
rozwoju geografii, tworzenia nowych idei,
pracy z młodym pokoleniem geografów,
a także aktywności na polu międzynarodowej integracji środowiska geografów, w tym

Franciszek Mróz

P
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Zarys geografii pielgrzymek, Pielgrzymki
i turystyka religijna w Polsce, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii,
Pielgrzymowanie, Z dziejów geografii na
Uniwersytecie Jagiellońskim (XV–XXI wiek)
(wspólnie z Izabelą Sołjan), Pamiętamy...
Geografia polska w okresie II wojny światowej (współredagowane z Anną Michno).
Oprócz osiągnięć naukowych Profesor ma
także wiele zasług na polu organizacyjnym.
W latach 1993–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk i Ziemi UJ,
a w latach 1991–1994 oraz 1999–2005 był
dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. To właśnie dzięki jego
zabiegom w 2003 roku Instytut otrzymał
zgodę ówczesnego rektora UJ prof. Franciszka Ziejki na budowę nowej siedziby
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.
Uniwersyteccy geografowie przeprowadzili
się do niego 1 lipca 2005.
Warto też dodać, że prof. Jackowski
był promotorem ponad 400 magistrów
oraz 100 licencjatów, z zakresu geografii
religii wypromował też 10 doktorów, a dwie
jego uczennice: Izabela Sołjan i Elżbieta
Bilska-Wodecka, w 2013 roku uzyskały
habilitację.
Profesor ma na swym koncie wiele nagród i wyróżnień, między innymi w 2007
roku otrzymał tytuł profesora honorowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011
roku przyznano mu Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki. Działa
w wielu polskich i międzynarodowych
organizacjach naukowych: Papieskiej
Międzynarodowej Akademii Maryjnej
w Rzymie, Komitecie Nauk Geograficznych PAN, Komisji Historii Nauki PAU,
Komisji Geograficznej PAU. W 2005 roku
prof. Jackowski przeszedł formalnie na
emeryturę, ale cały czas intensywnie pracuje. Nadal prowadzi seminaria magisterskie
i doktorskie, każdego roku wydaje nowe
publikacje. Obecnie Profesor zajmuje się
(wraz z dr Małgorzatą Taborską z Muzeum
UJ) organizacją wystawy w Collegium Maius, towarzyszącej Konferencji Regionalnej
Międzynarodowej Unii Geograficznej,
która odbędzie się w Krakowie w dniach

Zaszczytne wyróżnienie słowackiej uczelni
prof. Jackowski otrzymał z rąk jej rektora
prof. René Matloviča

Franciszek Mróz

swój autorytet. Zapowiedzią tego może być
fakt stopniowego ograniczania geografii
w programach szkolnych – akcentował Profesor. Jednocześnie zapewniał, że jednym
z najważniejszych zadań, jakie wyznaczył
sobie, obejmując funkcję przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jest
właśnie spowodowanie radykalnych zmian
w postrzeganiu istoty geografii. Ubolewał,
że na początku XXI wieku nauka geografii
utożsamiana jest z wiedzą o szczegółach,
takich jak znajomość nazw szczytów i ich
wysokości, długości rzek, liczby ludności
czy wielkości produkcji. A przecież już ponad 100 lat temu „geografię szczegółową”
krytykował twórca ówczesnego Instytutu
Geograficznego UJ Ludomir Sawicki, proponując nawet nazwanie geografii „filozofią
nauk przyrodniczo-humanistycznych”. – Nie
musimy się wzajemnie przekonywać o tym,
że geografia jest tą dziedziną wiedzy, która
umożliwia [...] nabycie umiejętności dokonywania obiektywnej interpretacji otaczającego nas środowiska. Jako jedna z nielicznych
dyscyplin naukowych pozwala dokonywać
syntez przestrzennych [...] – mówił prof.
Antoni Jackowski, dodając, że geografia jest
jedyną dziedziną nauki, która ze względu na
swój warsztat naukowy i stosowane metody
badawcze nie tylko potrafi powiązać różne
procesy ze środowiskiem przyrodniczym, ale
także jest w stanie prawidłowo zinterpretować te zjawiska pod względem społeczno-ekonomicznym.
– Zawsze byłem dumny z tego, że jestem
geografem związanym z Uniwersytetem
Jagiellońskim. W murach Uniwersytetu
wykształcała się i utrwalała jako dyscyplina
naukowa zarówno geografia polska, jak
i europejska – mówił Profesor. Podkreślił, że
przyznanie mu tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu w Preszowie traktuje właśnie
jako wyraz uznania dla dorobku geografii
krakowskiej i geografii polskiej. Wyróżnienie zadedykował tym wszystkim, dzięki
którym mógł działać na tym polu nauki.

Franciszek Mróz

18–22 sierpnia 2014. Z tej okazji przygotował też obszerną pracę zatytułowaną Kalendarium dziejów geografii polskiej, która
ukaże się w wersji polskiej i angielskiej.
W swoim wystąpieniu podczas uroczystości na Uniwersytecie Preszowskim
Profesor mówił o tym, jak został geografem
i jaką rolę odgrywa w jego życiu ta dziedzina
nauki. Wspominał szczególną atmosferę
panującą na Uniwersytecie Jagiellońskim
podczas jego studiów w latach 1954–1959,
mistrzów, z którymi się wówczas zetknął,
lata spędzone w Bibliotece Jagiellońskiej,
gdzie zaczął się kształtować jego warsztat
naukowy, a także okres pracy naukowej
w Instytucie Geografii UJ od października
1972 roku do końca września roku 2005,
kiedy to formalnie przeszedł na emeryturę.
– Geografia stała się jedną z głównych
miłości mego życia, która z biegiem lat
stawała się dojrzalsza o doznane przeżycia,
sukcesy i porażki. Oboje jesteśmy starymi
przyjaciółmi, którzy ze względu na swój
wiek wymagają od siebie zarówno szacunku,
jak i niezbędnej pomocy – mówił Profesor.
Pomocy dlatego, że, jak podkreślił, jego
ukochaną dziedzinę nauki odcina się dziś od
korzeni, w zamian proponując różne modne
nurty. – Chciałbym być dobrze zrozumiany.
Jestem zwolennikiem penetrowania nowych
pól badawczych, bo to gwarantuje rozwój
nauki w ogóle, a więc i geografii. Wiele myśli,
które pojawiały się w literaturze światowej
zasługiwało i zasługuje nadal na szczególną
uwagę ze strony badaczy. Sam tak postępuję
i taką drogę postępowania zalecam moim
uczniom. Moje refleksje dotyczą natomiast
smutnego zjawiska polegającego na tym, że,
zafascynowani „nowościami”, zapominamy
o osiągnięciach badawczych już dokonanych, a przede wszystkim o ich autorach.
A często były one znaczące i interesujące!
Niejednokrotnie można też odnieść wrażenie,
jakbyśmy wstydzili się dziś słowa „geografia” czy „geograf”. [...] Może to prowadzić
do tego, że nasz zawód utraci ostatecznie

Wraz z prof. Antonim Jackowskim (po prawej) tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie
otrzymał inny wybitny geograf polski – prof. Stanisław
Liszewski (w środku), były rektor Uniwersytetu Łódzkiego

– Przyznany mi zaszczytny traktuję jako
symbol wieloletniej współpracy naszych
ośrodków geograficznych. W Preszowie mam
wielu przyjaciół, którzy nauczyli mnie Słowacji, jej problemów i tradycji geograficznych.
W naszej historii mamy wiele punktów
stycznych. Preszow jest dla mnie drugim
domem, gdzie czuję się jak w rodzinie. Rolę
głów tej rodziny pełnią Eva Michaeli oraz
René Matlovič, a gospodarza Robert Ištok.
Jeszcze raz dziękuję władzom Uniwersytetu
Preszowskiego oraz moim słowackim przyjaciołom – mówił bohater uroczystości, a na
zakończenie swojego wystąpienia powrócił
do pytania: czym jest geografia? Jako odpowiedź przywołał słowa Stanisława Pawłowskiego z 1932 roku: Geografia jako nauka
posiada właściwy sobie charakter. Tedy na
pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć
możemy: geografia jest to geografia. – Nic
dodać, nic ująć! – podkreślił Profesor.

Rita Pagacz-Moczarska
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Gospodarzem uroczystości był rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

roje wybitnych profesorów:
Elżbieta Morycowa, Stanisława
Stokłosowa oraz Józef Surowiak,
6 czerwca 2013 w auli Collegium
Maius świętowało odnowienie swoich doktoratów po 50 latach. Gospodarzem uroczystości, która odbyła
się w ramach posiedzenia Senatu UJ,
był rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Podczas swojego wystąpienia poinformował licznie zgromadzonych
gości, że wniosek o odnowienie
doktoratów złożyła Rada Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi.
– Drodzy Profesorowie, Wasza
praca, wierna złożonej przed 50 laty
przysiędze doktorskiej: że będziecie

niezmordowanie uprawiali i rozwijali studia, nie z chęci brudnego zysku i próżnej
chwały, lecz po to, aby bardziej krzewiła
się prawda... Wasze osiągnięcia, ale
także zaangażowanie, pasja i ambicja,
przede wszystkim jednak pokora przed
odkrywaniem prawdy naukowej, są dla
nas – Waszych sukcesorów, wzorem i siłą
w kontynuacji Waszej pracy – mówił
wzruszony kierownik Katedry Fizjologii
Zwierząt Instytutu Zoologii UJ prof.
Marian Lewandowski, który w imieniu
wszystkich uczniów i współpracowników
podziękował bohaterom uroczystości za
ich działalność na rzecz rozwoju nauki.

RPM

PAlEonToloG o mIĘDZYnARoDoWEJ REnomIE
est dla mnie ogromnym zaszczytem
i przywilejem wygłoszenie laudacji prof.
Elżbiety Morycowej – kiedyś mojego nauczyciela, a dziś Koleżanki i bliskiego współpracownika. Pani prof. Elżbieta Morycowa
jest wybitnym uczonym, paleontologiem
o międzynarodowej renomie – znanym
szczególnie w dziedzinie badań nad kopalnymi koralowcami sześciopromiennymi
(Hexacorallia) i ośmiopromiennymi (Octocorallia). Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła
studia nad koralowcami ery mezozoicznej,
z którymi związała praktycznie całe swoje
życie naukowe, począwszy od rozprawy
doktorskiej, zakończonej publiczną obroną
16 lutego 1962 roku. Promotorem owej rozprawy, zatytułowanej Hexacoralla z warstw
grodziskich Karpat, był prof. Marian Książkiewicz – jeden z najwybitniejszych polskich
geologów, założyciel znanej w świecie tzw.
krakowskiej szkoły geologicznej. Pasją
naukową prof. Morycowej były i są koralowce, a znakomite wyniki badań nad nimi
pozwoliły jej na uzyskanie, w 1971 roku,
stopnia doktora habilitowanego, a następnie
tytułów profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego – odpowiednio w latach
1980 i 1991.
Profesor Elżbieta Morycowa wniosła
wielki wkład do nauki światowej w zakresie taksonomii, budowy mikrostruktural-
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Prof. Elżbieta Morycowa odbiera gratulacje od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

nej szkieletów, pozycji stratygraficznej,
rozprzestrzenienia paleogeograficznego,
paleoekologii i ewolucji koralowców Scleractinia, począwszy od ich pierwszego, udokumentowanego pojawienia się na Ziemi,
w środkowym triasie (około 245 milionów
lat temu). Skamieniałości te mają też wielkie
znaczenie dla rekonstrukcji położenia dawnych kontynentów, mórz i oceanów oraz dla
odtworzenia warunków środowiskowych

i klimatycznych, w jakich żyły i rozwijały
się korale. Ukoronowaniem studiów nad
Scleractinia było przedstawienie w 1993
roku, we wspólnej pracy z obecną tu prof.
Ewą Roniewicz, schematu filogenetycznego
głównych grup koralowców Scleractinia.
Profesor Morycowa odkryła (sama lub ze
współautorami) około 80 nowych gatunków
koralowców kopalnych, około 20 nowych rodzajów, dwie nowe rodziny (Cladophyllidae

i Eckastraeidae) i jeden nowy podrząd (Microsolenina, Morycowa et Roniewicz, 1995).
Badania prof. Morycowej były prowadzone w Europie – między innymi w Polsce,
Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Grecji, ale
również opracowywała koralowce z Antarktydy i Afryki. Badania zagraniczne umożliwiała współpraca z ośrodkami naukowymi,
między innymi, z Museum d’Histoire Naturelle w Paryżu (m.in. dwa czteromiesięczne
stypendia rządu francuskiego (1962/1963,
1972/1973 i 1993), w Genewie i Bazylei,
z uniwersytetami w Paryżu, Marsylii,
Atenach i Bratysławie oraz ośrodkami naukowymi w Barcelonie i Pradze.. Dorobek
naukowy prof. Morycowej obejmuje około
100 publikacji naukowych. Są wśród nich
monografie i artykuły publikowane w kraju
i za granicą, w tym liczne artykuły publikowane w czasopismach indeksowanych.
W ramach działalności dydaktycznej
prof. Morycowa prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów UJ z kierunków geologia, biologia, geografia, archeologia oraz
dla studentów geologii i geofizyki AGH.
Była opiekunem 18 prac magisterskich oraz
promotorem pięciu przewodów doktorskich.
Nie sposób przecenić udziału Pani Profesor
w działaniach na rzecz reaktywacji studiów
geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, co stało się w 1975 roku.
Profesor Morycowa ma także wielkie
zasługi w pracy organizacyjnej na rzecz Uni-

wersytetu Jagiellońskiego – była kierownikiem Zakładu Paleozoologii Instytutu Nauk
Geologicznych UJ (1994–2002), zastępcą
dyrektora ds. studenckich w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ (w latach 1981–1985),
prodziekanem ds. studenckich na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UJ (w latach 1990–
1993) oraz członkiem stałych senackich
komisji: dydaktycznej (1991–1993), Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii
Krakowskiej (1994–2000), komisji nagrody
Primus inter Pares (1992), a także członkiem
Stałej Rektorskiej Komisji ds. Współpracy
Międzynarodowej (1996–1999).
Wysoka międzynarodowa pozycja naukowa prof. Elżbiety Morycowej znalazła
swoje odzwierciedlenie w jej powołaniu
lub wyborze do różnych organizacji, towarzystw i rad naukowych, wśród których
warto wymienić towarzystwa międzynarodowe: International Association for the Study of Fossil Cnidaria and Porifera, od 1971
roku (gdzie przez sześć lat, 1993–1999,
była członkiem zarządu tej organizacji),
i European Palaeontological Association
(korespondent czasopisma „Europal”,
1993–1995). Była wieloletnim członkiem
Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii
PAN w Warszawie (1978–2007), Komitetu
Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
(1981–1983), a od 1973 roku jest członkiem
Komisji Nauk Geologicznych PAN, oddział
w Krakowie.

Od 1955 roku Pani Profesor aktywnie
działa w Polskim Towarzystwie Geologicznym, a od 1960 roku jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Mikołaja Kopernika. Przez cztery lata,
w okresie 1989–1993, była członkiem
Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej
ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej dla
Nauczycieli (przy Wojewódzkim Ośrodku
Metodycznym w Krakowie). Od 1996 roku
jest członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Umiejętności oraz członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie (od 1981).
Dorobek naukowy prof. Morycowej
został doceniony także przez władze administracyjne: została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, a ponadto
otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra
Szkolnictwa Wyższego – 1964 (za pracę
doktorską), a 10-krotnie otrzymała Nagrodę
Rektora UJ. Kończąc swoje wystąpienie,
pragnę podkreślić, że pomimo przejścia na
emeryturę w 2002 roku prof. Morycowa jest
niezwykle aktywna naukowo, a jej efektywność publicystyczna może stanowić wzór dla
wielu znacznie młodszych naukowców. Ad
multos annos – Pani Profesor.

Joachim Szulc

dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych

TWÓRCZYnI PolSKIEJ SZKoŁY EnDoKRYnoloGII RoZRoDu ZWIERZĄT
rofesor Stanisława Stokłosowa swoje
zawodowe życie związała z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie pracowała nieprzerwanie od 1949 do 1997 roku. Studia
biologiczne ukończyła w Katedrze Zoologii
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W październiku 1962 roku
otrzymała stopień doktora nauk przyrodniczych w macierzystej uczelni, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1972 roku,
również na UJ. W 1974 została docentem,
a w 1980 roku profesorem. Podczas całej
kariery akademickiej pracowała w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii
UJ, gdzie w latach 60. stworzyła Pracownię
Endokrynologii i Hodowli Tkanek, którą
kierowała przez 35 lat.
W rozwoju naukowym prof. Stokłosowej można wyróżnić dwa okresy: pierwszy
związany głównie z wdrażaniem nowych
wówczas technik badawczych, które opanowała podczas pobytu naukowego na
Prof. Stanisława Stokłosowa
przyjmuje gratulacje
od dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Małgorzaty Kruczek

Uniwersytecie Illinois, Urbana-Champaigne
w Stanach Zjednoczonych, i drugi, w którym
skoncentrowała się na badaniach fizjologii
i endokrynologii jajnika, wykorzystując
modele badawcze in vivo i in vitro. Należy
zaznaczyć, że pracownia kierowana przez

prof. Stanisławę Stokłosową była wówczas
jedyną w Polsce i jedną z nielicznych na
świecie, gdzie prowadzono hodowle pierwotne komórek steroidogennych.
Dorobek naukowy prof. Stokłosowej
obejmuje ponad 100 oryginalnych prac
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naukowych, liczne artykuły przeglądowe,
monografie, rozdziały w książkach polskich
i zagranicznych. Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, że w oparciu o model hodowanych in vitro komórek gonadalnych prof.
Stanisława Stokłosowa rozwinęła w Polsce
nową dziedzinę badań: endokrynologię
rozrodu.
W latach 80. prof. Stokłosowa pełniła
funkcję kierownika Środowiskowego
Studium Doktoranckiego przy Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie
Zoologii UJ. Przez wiele lat z ogromnym
zaangażowaniem kierowała polsko-amerykańską umową z National Institute of Health,
naukowymi umowami rządowymi, projektami badawczymi i poważnie rozwinęła współpracę naukową z ośrodkami w kraju, między
innymi z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Instytutem Fizjologii
Zwierząt Akademii Rolniczo-Technicznej
(obecnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazur-

skim) w Olsztynie, z Instytutem Fizjologii
PAN w Jabłonnie, a w Krakowie z Katedrą
Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczej
i Instytutem Zootechniki w Balicach. Za granicą owocnie współpracowała z Instytutem
Genetyki Molekularnej Czeskiej Akademii
Nauk w Pradze, Uhrineves i Libechovie,
Instytutem Leków w Jilovem koło Pragi,
Zakładem Biochemii Steroidów w Glasgow
oraz Instytutem Badania Hormonów i Płodności w Hamburgu.
Należy szczególnie podkreślić rolę prof.
Stokłosowej jako nauczyciela i wychowawcy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była
promotorem 52 prac magisterskich, ośmiu
doktorskich, wypromowała trzech doktorów
habilitowanych, którzy dziś są profesorami
w Instytucie Zoologii UJ.
Znaczące osiągnięcia naukowe prof.
Stanisławy Stokłosowej, aktywność organizacyjna i jej pozycja jako twórcy polskiej
szkoły endokrynologii rozrodu zwierząt stały
się podstawą do wyróżnienia jej w 1996

roku Laurem Jagiellońskim. W 2003 roku
w dowód uznania Jej zasług w rozwój naukowy i integrację środowiska biologów
rozrodu w Polsce otrzymała godność doktora
honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Pani prof. Stanisława Stokłosowa do
dziś jest bardzo aktywna zawodowo, jest
współtwórcą czasopisma „Reproductive
Biology”, obecnie indeksowanego w bazie
Web of Science, w którym przez 15 lat, aż
do ubiegłego roku, pełniła funkcję redaktora
naczelnego.
Na zakończenie pragnę dodać, że Pani
Profesor Stanisława Stokłosowa jest nie
tylko cenioną uczoną, ale osobą o dużej
wrażliwości i umiłowaniu sztuki, oddającej
piękno natury w malowanych przez Nią
obrazach.

Barbara Bilińska

kierownik Zakładu Endokrynologii
Instytutu Zoologii UJ

TWÓRCA PolSKIEJ SZKoŁY ChRonoBIoloGICZnEJ
ówiąc o życiu naukowym i osiągnięciach prof. Józefa Surowiaka, które od
początku, czyli 1954 roku, nierozerwalnie
związane są z Uniwersytetem Jagiellońskim,
nie sposób pominąć okresu przed rokiem
1954, czyli do momentu, kiedy Profesor
ukończył 30 lat. W moim odczuciu w tym
czasie właśnie kształtował się jego charakter,
wzmocniły się silne przekonania polityczne
i również jasno wyznaczony został naukowy
cel życia Profesora. Mając zaledwie 19 lat,
jako uczeń Gimnazjum im. Króla Zygmunta
Augusta w Wilnie, wstąpił do oddziału III
Wileńskiej Brygady AK. Brał udział we
wszystkich akcjach bojowych, również tej
najważniejszej – walce o Wilno pod kryptonimem „Ostra Brama”, w 1944 roku. Po
rozbrojeniu oddziału i odmowie wstąpienia
do armii Berlinga wraz z innymi został
przewieziony do obozu pracy w Kałudze.
Półtoraroczna ciężka praca przy wyrębie
tajgi, głód, traumatyczne doświadczenia,
niejednego by załamały... – jednak nie Profesora. Wśród nielicznych, którzy przeżyli,
wrócił w 1946 do kraju. W październiku
1947 roku warunkowo rozpoczął studia na
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył jednocześnie gimnazjum
i zdał maturę.
I gdy już się wydawało, że spokojnie
może realizować swoje marzenia i rozwijać
pasje naukowe, w 1948 roku został aresz26
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Prof. Józefowi Surowiakowi kwiaty wręczyli także przedstawiciele Zespołu „Słowianki”

towany i skazany na osiem lat więzienia,
z których, dzięki odwilży w 1954 roku,
odsiedział aż sześć lat, w tym rok pracy
w kamieniołomach. Te kolejne mocne przeżycia tylko na moment osłabiły fizycznie
Profesora, a jeszcze bardziej wzmocniły go
psychicznie.
Tu muszę dodać, że Profesor nigdy o tych
swoich młodzieńczych, jakże ważnych przeżyciach i doświadczeniach, specjalnie nie
opowiadał. A jeśli, to tak je komentował:

To był mój obowiązek..., i zwracając się do
nas, młodych wówczas asystentów, dodawał:
wierzę głęboko, że zrobilibyście to samo.
To były bardzo ważne słowa, Profesorze...
Budujące i motywujące nas do działania
i aktywności, nie tylko naukowej. To były,
to są najciekawsze, przede wszystkim jednak
– prawdziwe lekcje naszej polskiej historii.
W 1954 roku, dzięki życzliwości ówczesnych władz dziekańskich Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi, szczególnie jednak
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rektora naszego Uniwersytetu prof. Teodora
Marchlewskiego, prof. Józef Surowiak
przyjęty został na III rok studiów kierunku
biologia. Po trzech latach z wyróżnieniem
obronił pracę magisterską, która, jak się
później okazało, cytowana była w znaczącym podręczniku amerykańskim embriologii
owadów. Od tego momentu, a w zasadzie
już w czasie studiów, rozpoczęła się kariera
naukowa Profesora. Wspólnie z prof. Adamem Kulczyckim tworzył ówczesną Katedrę Fizjologii Zwierząt na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
W 1962 roku prof. Surowiak obronił
doktorat i wyjechał na staż podoktorski
do pracowni prof. Hollwicha w Jenie. Po
sześciu latach habilitował się i odbył kolejny staż naukowy w laboratorium prof.
Lindhala w Instytucie Fizjologii w Uppsali.
Te dwa wyjazdy definitywnie sprecyzowały
zainteresowania naukowe Profesora, którym
wierny jest do dzisiaj. Dotyczą one szeroko
pojętych zagadnień związanych z rytmami
biologicznymi, szczególnie mechanizmami
ich regulacji przez czynniki zewnętrzne.
Wtedy tematyką tą w Polsce, nikt się nie
zajmował, a był to jeden z lepszych okresów
rozwoju tej młodej dziedziny nauki – chronobiologii. W tym czasie bowiem Amerykanie zlokalizowali w mózgu zwierząt miejsce
odpowiedzialne za generowanie rytmów
biologicznych.
Profesor wrócił do kraju i zaraził tą
niesłychanie ważną tematyką nie tylko
swoich najbliższych współpracowników,
ale także skupił wokół siebie krakowskich
fizyków, chemików, lekarzy, tworząc
silną interdyscyplinarną grupę badawczą.
W Instytucie Zoologii powstała pierwsza
w Polsce pracownia chronobiologii, później
przekształcona w Zakład Neurofizjologii
i Chronobiologii UJ.
W 1974 roku prof. Surowiak uzyskał tytuł
profesora nauk przyrodniczych. Swoją pasją
naukową i fascynacją rytmami biologicznymi „zaraził” inne ośrodki naukowe w kraju,
które przez 15 lat, do 1990 roku, wspólnie
pracowały w ramach ogólnopolskiego programu badawczego finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Badania rytmów biologicznych u zwierząt
i człowieka w warunkach fizjologicznych
i stresie”, którego koordynatorem i kierownikiem przez wszystkie lata był prof. Surowiak.
Efektem wspólnych badań, corocznych spotkań były nie tylko publikacje naukowe, ale
przede wszystkim powstanie polskiej szkoły
chronobiologicznej, która jest wyłączną zasługą prof. Józefa Surowiaka.

Bohaterowie uroczystości (od lewej): prof.prof. Elżbieta Morycowa, Stanisława Stokłosowa oraz Józef Surowiak

Do naszego Uniwersytetu na zaproszenie Profesora przyjeżdżały znakomitości
chronobiologii światowej, jak Jurgen
Aschoff z Monachium, ojciec europejskiej
chronobiologii, Frnaz Halberg z Minnesoty
– twórca nowoczesnej chronobiologii i matematycznej metody analizy i interpretacji
wyników badań rytmów biologicznych,
by wymienić tylko tych najważniejszych.
Aktywność naukowa polskiego środowiska chronobiologów dostrzeżona została
i wysoko oceniona przez Europejskie
Towarzystwo Chronobiologiczne, które
powierzyło prof. Surowiakowi organizacje
na naszym Uniwersytecie V Jubileuszowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa
Chronobiologicznego – po raz pierwszy
w Europie Wschodniej. Spotkanie w Krakowie było wspaniałym forum wymiany
myśli naukowej i osobistych spotkań między wschodem i zachodem. Wielu kolegów
z krajów socjalistycznych Europy, ale
także Kuby, po raz pierwszy miało okazję
do bezpośredniej rozmowy z profesorami
z Zachodu i Stanów Zjednoczonych... Ze
wzruszeniem podkreślali to uczestnicy,
dziękując Profesorowi za organizację
Kongresu.
Efektem aktywności naukowej prof.
Surowiaka jest kilkadziesiąt publikacji
naukowych, cytowanych również w światowych podręcznikach dotyczących rytmów
biologicznych. Profesor jest współautorem
dwóch polskich podręczników akademickich z zakresu fizjologii zwierząt i neurofizjologii porównawczej. Był promotorem
pond 100 prac magisterskich, około 20
doktoratów, opiekunem sześciu przewodów
habilitacyjnych. Czworo z osób wyhabilitowanych to tytularni profesorowie. Troje
obecnych jest tu, w auli razem z nami.
Dwóch z nich przy pełnym wsparciu Profesora, stworzyło nowoczesną, na światowym

poziomie pracownię elektrofizjologiczną,
spełniając jego wieloletnie marzenie o badaniach neurofizjologicznych, dodając
jednocześnie do istniejącej wtedy nazwy
zakładu, człon „Neurofizjologia”.
Bogata jest także uniwersytecka aktywność organizacyjno-administracyjna
prof. Józefa Surowiaka. W swojej karierze
naukowej pełnił liczne, bardzo ważne,
w bardzo trudnych czasach funkcje. Poczynając od seniora budowy Instytutu Zoologii
przy ul. Ingardena, prezesa Towarzystwa
Asystentów UJ w początku lat 60. (notabene, profesor jest najstarszym prezesem
tego najstarszego Towarzystwa). W latach
70. był kierownikiem Studium Doktoranckiego, dyrektorem Instytutu, prodziekanem
i przez dwie kadencje dziekanem Wydziału
BiNoZ w gorących politycznie latach przełomu 70. i 80.
To tylko kilka wybranych przykładów
z bardzo bogatego życiorysu prof. Surowiaka. Przykładów, które są dowodem
ogromnego wkładu i zaangażowania Profesora nie tylko w rozwój naukowy, ale także
administracyjno-organizacyjny Katedry
Fizjologii Zwierząt, której przez 20 lat był
kierownikiem, Instytutu Zoologii, Wydziału
BiNoZ, naszej Alma Mater. Kończąc, pragnę dodać, że prof. Surowiak, mimo że od
18 lat jest na emeryturze, każdego dnia regularnie, bardzo rytmicznie, jak prawdziwy
badacz rytmów biologicznych, jako jeden
z pierwszych pojawia się w macierzystym
Zakładzie. Codzienne poranne spotkania
z Profesorem to silny, jak to określają
chronobiolodzy, entrainment, napędzający
i synchronizujący nasz dobowy rytm...Oby
nigdy nam go nie zabrakło.

Marian H. Lewandowski

kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt
Instytutu Zoologii UJ
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nIE SZCZĘDZI SERCA
I SIŁ unIWERSYTEToWI
ybitny uczony, znakomity kontynuator najlepszych tradycji krakowskiej szkoły historycznej, autorytet
naukowy, a przy tym dobry i serdeczny
człowiek, cieszący się powszechnym
szacunkiem – prof. Jerzy Wyrozumski
29 października 2013 w auli Collegium
Maius świętował odnowienie swojego
doktoratu po 50 latach.
Wydarzenie zgromadziło liczne grono
osób, wśród których znaleźli się byli rektorzy UJ: prof. Franciszek Ziejka i prof.
Karol Musioł, przedstawiciele władz
obecnej kadencji – prorektorzy, dziekani
poszczególnych wydziałów, członkowie
Senatu UJ, reprezentanci Wydziału Historycznego, przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności oraz współpracownicy,
uczniowie, przyjaciele i rodzina Profesora.
Nie zabrakło także Jego małżonki – prof.
Bożeny Wyrozumskiej.
Gospodarz uroczystości, rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, poinformował zgromadzonych, że z wnioskiem o odnowienie
doktoratu prof. Jerzego Wyrozumskiego
wystąpili przedstawiciele Instytutu Historii. Następnie, po przyjęciu tego wniosku
przez Radę Wydziału, Senat UJ na posiedzeniu 27 lutego 2013 jednogłośnie
podjął uchwałę o nadaniu tej uroczystości
charakteru ogólnouniwersyteckiego.
– Odnawiamy dziś doktorat człowieka
niezwykłego, człowieka o wielkiej kulturze
osobistej, który umie słuchać i dyskutować –
akcentował rektor UJ. – Nasz Uniwersytet
jest silny 650-letnią tradycją, ale najsilniejszy jest osobowościami. Bo to one kreują
jego potęgę. Do tych osobowości należy
właśnie prof. Jerzy Wyrozumski.
O bohaterze uroczystości w sposób
szczególny wypowiadał się też wygłaszający laudację dyrektor Archiwum
UJ prof. Krzysztof Ożóg, uczeń Profesora. – Średniowieczni przyrównywali
uczonych do gwiazd trwających na wieki,
których blask jaśnieje na firmamencie, zaś
wiedza opromienia cały świat. Podkreślali
przy tym, że to właśnie od uczonych
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Prof. Jerzy Wyrozumski podczas uroczystości odnowienia doktoratu w auli Collegium Maius, po lewej
Jego małżonka – prof. Bożena Wyrozumska

zależy przyszłość świata i dobro ludzi.
W kontekście tej średniowiecznej, jakże
nam bliskiej, refleksji spójrzmy na osobę
prof. Jerzego Wyrozumskiego – mówił, rozpoczynając swoje wystąpienie, laudator.
Przypomniał w nim, że Profesor całą swoją
karierę naukową związał z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Studia historyczne pod
kierunkiem profesorów Ludwika Piotrowicza, Jana Dąbrowskiego oraz swojego
naukowego mistrza Romana Grodeckiego
prof. Wyrozumski ukończył w 1955 roku.
Osiem lat później, na podstawie dysertacji
Tkactwo małopolskie w wiekach średnich,
uzyskał doktorat. Rozprawę habilitacyjną,
będącą efektem jego badań dotyczących
państwowej gospodarki solnej w Polsce do
schyłku XIV wieku, obronił w 1968 roku.
Profesorem nadzwyczajnym UJ został
w roku 1981, a profesorem zwyczajnym –
12 lat później. Warto podkreślić, że dla
prof. Wyrozumskiego nie mniej ważna od
dokonań naukowych zawsze była również
praca organizacyjna na rzecz naszej Uczelni. – Nigdy nie szczędził czasu, serca i sił
Uniwersytetowi – jako zastępca dyrektora
Instytutu Historii w latach 1977–1981,
jako dziekan Wydziału Historyczno-Filozo-

ficznego w latach 1981–1987, a także jako
prorektor UJ w latach 1987–1990, a więc
w czasach bardzo trudnych, naznaczonych
obroną Uczelni i studentów przed represjami władzy komunistycznej – podkreślał
prof. Krzysztof Ożóg.
W tym miejscu nie sposób nie dodać,
że Profesor do dziś pełni także wiele
ważnych funkcji publicznych w naszym
mieście, między innymi nieprzerwanie od
1994 roku jest sekretarzem generalnym
Polskiej Akademii Umiejętności, a od
33 lat kieruje Towarzystwem Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa. Na uwagę
zasługuje także jego wieloletnia praca
w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa oraz Międzynarodowym
Centrum Kultury, jak również uczestnictwo w licznych ważnych instytucjach i towarzystwach naukowych czy komitetach
redakcyjnych różnych czasopism, w tym
Polskiego Słownika Bibliograficznego.
– Jest uczonym o wszechstronnych
zainteresowaniach, którego cechuje wielka
miłość do źródeł i mistrzowski warsztat
naukowy. Swoją bogatą twórczością naukową prof. Jerzy Wyrozumski otwiera
nowe kierunki poszukiwań historycznych.
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Nie sposób pominąć także szkoły, którą
stworzył. Na tym polu jego zasługi są
wyjątkowe. Wykształcił całe pokolenie
krakowskich mediewistów, inspirując do
pracy badawczej na wysokim poziomie.
Zawsze życzliwy i gotowy służyć im pomocą. Obecnie kilkunastu uczniów Profesora
nadaje ton krakowskiej mediewistyce –
mówił laudator.
Profesor jest autorem wielu ważnych
i popularnych dzieł, między innymi mającej już 13 wysokonakładowych wydań
Historii Polski do roku 1505 (1978), dwukrotnie wznawianej biografii Kazimierz
Wielki (1982), poświęconej fundatorowi
naszego Uniwersytetu, monumentalnego
I tomu Dziejów Krakowa poświęconego
wiekom średnim (1992) czy Dziejów
Polski piastowskiej (VIII wiek do 1370) –
wydanych w 1999 roku w ramach Wielkiej
Historii Polski.
– Wiele uwagi poświęcił też prof. Wyrozumski dziejom średniowiecznej kultury
i naszej Almae Matris. Badał okoliczności
fundacji wszechnicy przez króla Kazimierza i międzynarodową rolę Uniwersytetu
w czasach jagiellońskich, najstarszy jego
herb oraz kolegia i bursy. Interesował
się również kręgiem pierwszych humanistów w Krakowie – podkreślał laudator. – Naukowa twórczość prof. Jerzego
Wyrozumskiego jest szeroko znana poza
granicami Polski – kilkadziesiąt jego
ważnych rozpraw ze wszystkich wymienionych obszarów badań zostało ogłoszonych
w językach obcych.

Moment wręczenia dyplomu prof. Jerzemu Wyrozumskiemu przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Profesor ma na swym koncie wiele
nagród i wyróżnień, między innymi Komandorię Orderu św. Sylwestra, srebrny
medal Cracoviae Merenti, Laur Krakowa
XXI Wieku. Otrzymał także kilka doktoratów honoris causa polskich i zagranicznych uniwersytetów.
– Dziś mamy zaszczyt uczestniczyć
w odnowieniu Jego doktoratu i z wdzięcznością spojrzeć na piękne, bogate i dojrzałe
owoce Jego pięćdziesięcioletniej działalności. Jak gwiazda pełna blasku jaśnieje na
firmamencie nauki mocnym światłem swoich dokonań oraz opromienia świat wiedzą
i służy dobru ludzi – akcentował, kończąc
swoje wystąpienie, prof. Krzysztof Ożóg.
Po odebraniu z rąk rektora UJ prof.
Wojciecha Nowaka okolicznościowego

dyplomu głos zabrał wzruszony prof. Jerzy Wyrozumski. Podziękował za piękną
uroczystość oraz wszystkie serdeczne
słowa wypowiedziane pod jego adresem.
Następnie w swoim wystąpieniu przypomniał okoliczności towarzyszące jego
pracy nad doktoratem oraz osoby, które
do tego doktoratu się przyczyniły (tekst
tego wystąpienia prezentujemy poniżej).
W Stubie Communis, gdzie odbyła się
druga część uroczystości, ustawiła się długa kolejka współpracowników, uczniów
i przyjaciół Profesora, pragnących złożyć
Mu gratulacje i najlepsze życzenia – zdrowia oraz wielu jeszcze lat pięknej pracy na
rzecz Krakowa i Uniwersytetu.

Rita Pagacz-Moczarska

Z WIELKIM SZACUNKIEM WSPOMINAM SWOICH PROFESORÓW
S

tudia rozpocząłem w 1950 roku, z pewnym wojennym opóźnieniem, w okresie największego ideologicznego naporu
na uniwersytety, na kształcenie młodzieży,
na dobór studentów pod kątem pochodzenia społecznego, z pewną obsesją opinii
środowiskowych zwanych świadectwami
moralności, z ogólną alergią na krewnych
za granicą. W tym wszystkim Uniwersytet
Jagielloński nie był faworytem władz centralnych i kierownictwa partyjnego, co nie
zawsze było zbieżne z postawą lokalnego
uniwersyteckiego kierownictwa partii.
O tym nieprzychylnym czy też nieprzyjaznym stosunku świadczyły ferowane już

wcześniej oskarżenia niektórych profesorów, a czasami całego środowiska, o kolaborację z okupantem. Pozbawiono prawa
wykładania, spośród historyków, Władysława Konopczyńskiego, z którym się
już nie zetknąłem, a spośród filozofów –
Romana Ingardena.
Z wielkim szacunkiem wspominam
tych ówczesnych profesorów, których
dane mi było słuchać, a którzy w najlepszym razie trzymali się z daleka od
wyjątkowo nachalnej wówczas ideologii.
Na czoło wysuwał się starożytnik Ludwik Piotrowicz, który pozwalał sobie
na otwartą krytykę nauki radzieckiej.

Należał też do nich Roman Grodecki,
który dystansował się od marksizmu, ale
marksizm zapewne nie był mu obcy, bo
miał w Zakładzie przedwojenne jeszcze
wydanie Kapitału Marksa w języku
polskim. Został oskarżony przez parę
asystencką, że tępi młodych marksistów,
ale to oni musieli odejść z Uniwersytetu,
a nie on. Z dala od ideologii trzymali się
Jan Dąbrowski, Sylwiusz Mikucki, Zofia
Kozłowska-Budkowa, Józef Widajewicz,
Krystyna Pieradzka, Henryk Mościcki.
Młodsi byli w o wiele trudniejszej sytuacji. Wielką uciążliwością były ciągnące
się godzinami „narady produkcyjne”, nie
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Prof. Jerzy Wyrozumski podczas swojego wystąpienia

mówiąc o zebraniach Związku Młodzieży
Polskiej, które – łącznie z obligatoryjną
częścią artystyczną – kończyły się nawet
po północy.
Z czasów studenckich pragnę wspomnieć jeden epizod, który wydaje mi się
bardzo znamienny dla tamtych czasów. Gdy
w marcu 1953 zmarł Stalin, władze wprowadziły ogólnonarodową żałobę. Wszyscy
prowadzący zajęcia z obowiązku zarządzali
„minutę ciszy”. W tym dniu grupa studencka, do której należałem, miała zajęcia z ówczesnym magistrem, późniejszym profesorem Mirosławem Frančiciem. Gdy zarządził
ciszę i staliśmy w milczeniu dookoła stołu,
jedna z koleżanek, późniejsza pracownica
Biblioteki Jagiellońskiej, wybuchła śmiechem; śmiech jest zaraźliwy, więc wybuchła
cała grupa, w której było zresztą dwóch
kolegów partyjnych. Struchlał prowadzący,
struchleli wszyscy. Nikt wydarzenia nie
komentował. Czekaliśmy konsekwencji.
Nie było jednak żadnych – nikt nie doniósł
i nikt nigdy o zajściu nie mówił.
Już na drugim roku, po wysłuchaniu
dwusemestralnego „Zarysu historii społeczno-gospodarczej Polski” Romana
Grodeckiego i po złożeniu egzaminu, doszedłem do wniosku, że najbardziej będzie mi
odpowiadać jego seminarium, jako główne.
Czułem jego dobry warsztat badawczy.
Odpowiadały mi jego bardzo dobrze dokumentowane poglądy uogólniające, jego
odwoływanie się wprost do źródeł, a nie do
tego, co napisali inni, choć ustaleń innych
badaczy nie ignorował. Akceptował je lub
nie, w każdym wypadku jednak z przejrzystym uzasadnieniem. Podziwialiśmy przede
wszystkim jego doskonałą znajomość
źródeł, zwłaszcza do dziejów Polski śre-
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dniowiecznej. Był bowiem przede wszystkim mediewistą, choć w zakresie historii
społeczno-gospodarczej zajmował się całą
epoką przedrozbiorową Polski, a w zakresie
historii handlu, którą wykładał przed wojną w Wyższym Studium Handlowym (od
1937 Akademii Handlowej), obejmował
czasy od starożytnych po najnowsze. Choć
uczęszczałem również na seminaria Sylwiusza Mikuckiego z nauk pomocniczych
historii i Zofii Kozłowskiej-Budkowej
z paleografii łacińskiej (na te trzy seminaria uczęszczaliśmy razem z moją przyszłą
małżonką), największy wpływ wywarł na
mnie w moim odczuciu właśnie Roman
Grodecki, którego też uważam za mego
mistrza, choć wiele zawdzięczam innym
ówczesnym profesorom, na których wykłady, tzw. monograficzne, uczęszczałem.
Zaliczam do nich Józefa Widajewicza,
Henryka Barycza, Józefa Skoczka, Jana Natansona-Leskiego, a z czasów o kilkanaście
lat późniejszych również Mariana Plezię, na
którego sobotnie seminarium latynistyczne
uczęszczałem przez rok. Sobie samemu
zawdzięczam to, że starczyło mi dyscypliny
wewnętrznej, aby w tych zajęciach systematycznie uczestniczyć.
Studiowałem w trybie dwustopniowym,
tak jak rocznik poprzedzający. W roku
następnym powrócono już do studiów
jednolitych (czteroletnich). Stopień pierwszy trwał trzy lata, a stopień drugi trzy
semestry. Egzamin magisterski złożyłem
na początku lutego 1955. Były perypetie
z zatrudnieniem. Najpierw zatrudniono
mnie z nakazu pracy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie i bodaj
po dwóch tygodniach zostałem przyjęty na
asystenturę w ówczesnej Katedrze Historii

Polski Feudalnej, kierowanej przez Romana
Grodeckiego. Katedra stanowiła ciekawy
zespół, w skład którego wchodzili – oprócz
kierownika – najstarszy ze wszystkich,
przybyły po wojnie do Krakowa z Poznania
Józef Widajewicz, zajmujący się wczesną
historią Słowiańszczyzny, Henryk Barycz –
historyk nauki i kultury, któremu na fali
odwilży po śmierci Stalina pozwolono
wrócić z Wrocławia do Krakowa, Józef
Skoczek – przybyły ze Lwowa historyk
kultury (głównie w dobie renesansu),
wówczas docent i wnet profesor, oraz Józef
Mitkowski, mediewista, który miał właśnie
w toku sprawę docentury. Byłem więc jedynym asystentem, obarczonym i biblioteką,
i administracją. Jak najlepiej wspominam
ówczesne naukowe posiedzenia Katedry.
Teraz wspomnienie dotyczące mego
doktoratu. Temat: Tkactwo małopolskie
w późnym średniowieczu dziś wydaje się co
najmniej dziwny. Wówczas natomiast było
duże zainteresowanie historią gospodarczą.
Można powiedzieć o pewnej modzie w tym
zakresie, choć niektórzy wolą widzieć
w tym zainteresowaniu ucieczkę przed
ideologią. Nie jest to do końca prawdziwe,
bo historia gospodarcza czy społeczno-gospodarcza była nie mniej podatna na
ideologizację. Ten temat podjąłem zresztą
pod wpływem warszawskiej szkoły Mariana Małowista i bardzo wyraźnie o tym
napisałem. Roman Grodecki bez oporów
ten projekt zaakceptował. Sposobiłem się
do doktoratu długo, co nikogo wówczas
nie dziwiło, bo starsi ode mnie asystenci
i adiunkci (stopień naukowy nie był tu
wówczas warunkiem) też się nie śpieszyli.
Trzeba bowiem przypomnieć, że w 1951
roku wprowadzono, na wzór radziecki,
kandydaturę nauk w miejsce doktoratu
i doktorat nauk, który miał być czymś
znacznie ważniejszym niż habilitacja, tak
jak w Związku Radzieckim. Jakoś nie
kwapiono się robić te stopnie naukowe.
Wciąż mieliśmy wielką liczbę magistrów –
na stanowiskach asystentów, adiunktów,
a nawet zastępców profesorów. Pamiętam
tylko dwa przewody w nowym trybie: prof.
Marii Bernhard przewód doktora nauk
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
oraz niezwykle uzdolnionego mgr. Marka
Sobolewskiego przewód kandydacki na
Wydziale Prawa. Sytuacja zmieniła się diametralnie po 1958 roku, kiedy przywrócono
doktoraty i habilitacje. Nastąpił najpierw
wysyp doktoratów. Rady Wydziałów stały
się bardzo obciążone, zważywszy że obrony odbywały się początkowo przed Radą,

litował, który powiedział mi pół żartem,
pół serio, że to jednak „cholernie ciekawe,
czy krosno było pionowe czy poziome”.
Dla mnie mój temat doktorski, choć nigdy
nie był wprost przydatny w mojej pracy
uniwersyteckiej, dał mi możliwość bardzo
płodnych naukowo kwerend w licznych
archiwach, dotarcia do wielu źródeł, do
których nigdy bym nie dotarł. Wiele z nich
przepisałem, choć niewiele faktycznie wykorzystałem. Nie uważam jednak, aby kilka
lat strawionych na przygotowaniu tej mojej
rozprawy doktorskiej to był czas stracony.
Przede wszystkim poznałem należycie
arkana warsztatu historyka. I odniosłem
jeszcze drugą korzyść. Dała mi ją filozofia.
Nie pamiętam, czy sam sobie wybrałem na
egzaminatora prof. Izydorę Dąmbską, którą
poznałem w 1957 roku w komisji przyjęć
na studia, czy też mi ją na egzaminatora
wyznaczono. W każdym razie ona mnie
potraktowała poważnie, a ja ją bardzo
poważnie. Wyznaczyła mi jako zakres egzaminu filozofię średniowieczną na tle całych
dziejów filozofii oraz logikę. Przez dwa
lata nic innego nie robiłem, tylko uczyłem
się i studiowałem filozofię. Przeczytałem
cały stos opracowań i wiele oryginalnych
tekstów filozoficznych, biczowałem się
niemal codziennie jakąś porcją logiki. Czy
potrzebnie? Z punktu widzenia egzaminu na
pewno tak, bo na egzaminie przezacna Pani
Profesor pytała mnie – oprócz filozofii średniowiecznej – o filozofów greckich, z Platonem, Arystotelesem i stoikami włącznie, o systemy filozoficzne XVII wieku,
nawet o neopozytywizm i Koło Wiedeńskie, no i faktycznie musiałem budować na

papierze sylogizmy i w ogóle popisywać
się znajomością logiki arystotelesowskiej.
Czas zatarł kontury tego wydarzenia, tak jak
wymazał z pamięci całą tę moją filozofię.
Pozostało mi jednak wrażenie jakiejś niezwykłej intelektualnej przygody. Czy coś
z tego weszło w mój naukowy krwioobieg,
nie wiem, ale na pewno mi nie zaszkodziło, a Izydorę Dąmbską zawsze serdecznie
wspominałem i wspominam.
Jeżeli słuszne było moje założenie, aby
przy okazji pięćdziesięciolecia mojego
doktoratu skupić się na wspomnieniu ludzi,
którzy jakoś do tego doktoratu się przyczynili, i na przywołaniu okoliczności, które temu
doktoratowi towarzyszyły, w tym miejscu
powinienem skończyć. I kończę. Wspomnę
jeszcze tylko, że obrona moja odbyła się pod
bardzo życzliwym dla mnie dziekaństwem
wielokrotnie wspominanego Sylwiusza Mikuckiego, zarazem, przynajmniej formalnie,
mego promotora. Jestem mu wdzięczny, tak
jak jego następcy na dziekaństwie Józefowi
Wolskiemu, który również darzył mnie
wielką życzliwością. Życzliwość obu szła
dalej, niż pozwalały na to realia i okoliczności, w których się obracałem. Nie mogę też
nie podziękować mojej żonie, która zawsze
była przy mnie w trudnych i w radosnych
chwilach naszego życia.

Jerzy Wyrozumski

sekretarz generalny PAU,
prezes Towarzystwa Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa
Przemówienie wygłoszone przez Profesora
podczas uroczystości odnowienia po 50 latach
Jego doktoratu

Anna Wojnar

a nie przed wyłonioną przez Radę komisją,
oraz przed przybyłą na obronę publicznością. Legendarny pedel UJ pan Julian Lis,
hallerczyk, odznaczony krzyżem Virtuti
Militari za wojnę bolszewicką, którego nie
ominęły stalinowskie represje, miał pełne
ręce roboty, bo uczestniczył we wszystkich
promocjach doktorskich; towarzyszący mu
drugi pedel pochodził z odpowiedniego
wydziału. Pan Lis pouczał promowanych,
że mają położyć dwa palce na berłach,
gdy zostaną skrzyżowane, i powiedzieć:
szpondeo ac polliceor. – A do rektora
ręki Pan pierwszy nie wyciągaj – mówił
na podstawie rozmaitych doświadczeń
własnych. À propos promocji przypomina
mi się następująca scena, której byłem
przypadkowym świadkiem. Odbywało się
pięć promocji z naszego Wydziału (Antoni
Podraza, Aleksander Krawczuk, Marian
Zgórniak, pozostałych nie pamiętam). Pedle wprowadzali po kolei z Sali Senackiej
do auli i wyprowadzali z osobna każdego
z promowanych. Przed rektoratem siedziało kilka studentek. Doleciał do mnie ich
komentarz: Co oni go tak prowadzą tam
i z powrotem, tam i z powrotem?
Moja obrona odbyła się jeszcze przed
Radą Wydziału i tzw. publicznością w auli
Collegium Novum. Zwykle robiono wówczas dwie obrony na jednym posiedzeniu.
Po mnie więc bronił się ksiądz Józef Tischner w zakresie filozofii. Potem mieliśmy
razem również promocję. Rzeczywistym
promotorem mojej pracy doktorskiej był
Roman Grodecki, formalnie jednak w tej
roli wystąpił Sylwiusz Mikucki. Roman
Grodecki, który już z domu nie wychodził,
był faktycznie recenzentem; drugim recenzentem był prof. Karol Buczek – ludowiec,
ofiara stalinizmu; skazany w 1947 roku na
15 lat więzienia, wyszedł na fali „odwilży”
po siedmiu latach, ciężko schorowany.
Znalazł zatrudnienie w PAN. Był wybitnym
i bardzo aktywnym naukowo mediewistą;
wiele się od niego uczyliśmy. Tu przypomnę rzecz, o której być może niektórzy
tylko z Państwa wiedzą. W Poznaniu była
za PRL ulica działacza komunistycznego
Mariana Buczka. Gdy system komunistyczny się załamał, praktyczni poznaniacy – nie
bez udziału zapewne Gerarda Labudy, bo
było to w jego sąsiedztwie – przemianowali
ulicę na Karola Buczka. W ten sposób uczony krakowski otrzymał ulicę w Poznaniu.
Pierwszym recenzentem mojego przewodu doktorskiego był Aleksander Krawczuk, wówczas doktor, a może już docent,
bo bardzo szybko po doktoracie się habi-

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z prof. Jerzym Wyrozumskim po zakończeniu uroczystości
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– Należę do pokolenia, które wychowało się na książkach profesora Władysława
Serczyka. Stanowiły one jedyne źródło
informacji o tym wszystkim, co działo się za
naszą wschodnią granicą. Całe pokolenia
te książki znają i pamiętają. Pan Profesor
jest, był i na zawsze będzie związany z naszym Uniwersytetem – mówił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak podczas uroczystości odnowienia po 50 latach doktoratu
wybitnego historyka prof. Władysława
Serczyka, która odbyła się 19 listopada
2013 w auli Collegium Maius.
Władysław Andrzej Serczyk urodził się
23 lipca 1935 roku w Krakowie. Ukończył
historię na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1956 roku i wtedy też otrzymał propozycję zatrudnienia w Katedrze Historii Narodów ZSRR, kierowanej wówczas przez
prof. Antoniego Podrazę. Z katedrą związał
się na długie lata, aby objąć w 1971 roku jej
kierownictwo, wówczas zmienił też nazwę
na Katedrę Historii Europy Wschodniej.
– To pierwszy tytuł do chwały Jubilata
jako organizatora nauki – ta właśnie katedra, przy której skupiły się wokół profesora
Serczyka wybitne indywidualności badawcze,
takie jak choćby profesorowie Zygmunt Łukawski czy Danuta Czerska – mówił wygłaszający laudację prof. Andrzej Nowak, uczeń
profesora. – Oni powinni dziś tutaj być, razem
z profesorem Podrazą, cieszyć się z tego
święta i świadczyć z radością o dobrych,
twórczych latach spędzonych razem z prof.
Władysławem Serczykiem na Uniwersytecie.
Następnie laudator przedstawił bogaty
dorobek naukowy Profesora. – Narastał
ów dorobek szybko. Najpierw rozprawa,
wydana drukiem w roku 1965, „Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII wieku”.
Od niej, a więc od historii gospodarczej,
zaczęła się naukowa droga profesora Serczyka na Ukrainę, do Europy Wschodniej.
Potem przyszedł czas na analizę ostatniego wielkiego buntu kozackiego i jego
uwarunkowań w imperialnej polityce
Katarzyny II – tak powstała „Koliszczyzna”, wydana w 1968 roku: podsta-
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oDnoWIEnIE DoKToRATu
PRoFESoRA WŁADYSŁAWA SERCZYKA

Prof. Władysław Serczyk podczas uroczystości odnowienia doktoratu w auli Collegium Maius

wa habilitacji. Potem, w 1972 roku –
popularni „Hajdamacy”, wreszcie w 1973
zaczęła się kapitalna seria portretów najsłynniejszych władców Rosji: najpierw
Piotra I, w roku następnym – Katarzyny II,
wreszcie w 1977 roku – Iwana IV Groźnego. Te trzy znakomite książki, wielokrotnie
potem wznawiane i dopełnione Pocztem
władców Rosji (z dynastii Romanowów),
uczyniły niewątpliwie z profesora Serczyka
najpoczytniejszego historyka imperium carów, przynajmniej między Bugiem i Odrą.
Równolegle Profesor zajmował się historią
Ukrainy. W 1979 roku wydana została
Historia Ukrainy, uznana przez badaczy
z całego świata za jedną z najlepszych
syntez dziejowych, obejmująca okres od
archeologii po czasy najnowsze. W 1984
roku pojawiła się książka Na dalekiej
Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648
roku, a w 1998 roku Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651. – Te
i inne książki, dziś już razem 50 edycji,
tłumaczenia na czeski, ukraiński, rosyjski,
blisko 150 artykułów i studiów naukowych,
100 recenzji, setki wykładów i referatów
na konferencjach międzynarodowych, od
Nowego Jorku, Bostonu i Edmonton, po-

przez Heidelberg, Moguncję, Wiedeń, po
Kijów, Moskwę, Petersburg i Aszchabad.
Ta sucha wyliczanka to najprostszy liczbowo wymiar tego dorobku – dodał prof.
Andrzej Nowak.
Tytuł profesora zwyczajnego Jubilat
otrzymał w 1983 roku. Wypromował 300
magistrów i kilkunastu doktorów. Był
także, w latach 1974–1978, dyrektorem
Biblioteki Jagiellońskiej, a w latach
1978–1981 pełnił funkcję prorektora UJ
ds. nauki i współpracy z zagranicą. – Mnie
przypada rola jednego z wielu uczniów.
Bardzo dziwna dzisiaj rola: podsumować
osiągnięcia Mistrza... Ale dlaczego: podsumować? Dlaczego nie zapytać o dalsze
plany: o książkę o Iwanie Mazepie, na
przykład? Ta wspaniała okazja oznacza
jednak pewną granicę, a może raczej
swoisty punkt obserwacyjny, z którego
można rzucić okiem w różne strony życia.
Kiedy myślę o dorobku profesora Władysława Serczyka, to na myśl przychodzi mi
określenie, którego użył kiedyś, w roku
1677, Jan Gniński, poseł Rzeczypospolitej
do Stambułu. Pisał tak: to nic inszego
tylko granica, limes et fimbria. Tymi
słowami poseł Rzeczypospolitej zdefi-
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niował Ukrainę: temat życia profesora
Serczyka. Limes et fimbria – warowna
bariera, przedmurze i krawędź jednego
świata naprzeciwko innym. Tym właśnie
kresem, pograniczem zajmuje się od lat
z taką życzliwością dla tej tematyki i dla
ludzi dostojny Doktorant. Nie buduje
jednak przedmurza, bariery, ale te, które
są, które narosły w historii, próbuje przebudowywać – w pomosty. Bo opowiadane
przez niego historie Europy Wschodniej:
Polski, Ukrainy, Rosji, splątane historie
ludzi tego obszaru, także jego osobista
historia – wszystko to razem służy jako
pomost dla wyobraźni, dla współczucia,
dla ciekawości innych – i ciekawości siebie, swoich dobrych możliwości. One wynikają z wiedzy, którą Dostojny Doktorant
umie się dzielić. Za to mu chwała! I za
to mu zwyczajna, ludzka wdzięczność –
zakończył laudację prof. Andrzej Nowak.
Dziękując Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za otrzymane wyróżnienie,
prof. Władysław Serczyk podkreślił, że
całe swoje życie poświęcił nauce, stąd
jego wielka radość, że nasza Uczelnia

Moment składania gratulacji prof. Władysławowi Serczykowi po wręczeniu pamiątkowego dyplomu

uhonorowała go w tak zaszczytny sposób.
Podkreślił również, że ogromny wpływ
na jego życie naukowe miało mocne
osadzenie w historii ojczystego kraju oraz
tradycje Rydlowskie obecne w historii
rodziny Profesora. – Serdecznie dziękuję
za uznanie tego, co z siebie dałem Aka-

demii, miastu – mojemu ukochanemu
rodzinnemu Krakowowi, i tego, co dałem
krajowi, dziękuję także, że mogłem wziąć
od nich tak wiele dobra – zakończył prof.
Władysław Serczyk.

Anna Wojnar

GloRIA mEDICInAE
DlA PRoFESoRA
JAnuSZA SKAlSKIEGo
Z

a najwyższy szacunek dla zdrowia
i życia ludzkiego, za sumienne
i godne wykonywanie sztuki leczenia, za
podtrzymywanie honoru i szlachetnych
tradycji stanu lekarskiego prof. Janusz
Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, otrzymał
medal Gloria Medicinae. Wyróżnienie
przyznawane jest przez Polskie Towarzystwo Lekarskie osobom szczególnie
zasłużonym w dziedzinie medycyny.

Profesor Janusz Skalski
jest specjalistą w zakresie Prof. Janusz Skalski (w środku) podczas uroczystości wręczenia
kardiochirurgii dziecięcej. medali Gloria Medicinae
Z pasją i zaangażowaniem
wykonuje swoje obowiązki zawodowe, wręczenia medalu odbyła się 8 listopada
a także aktywnie działa na polu filantropii. Za 2013 na Zamku Królewskim w Warszawie.
swoje dokonania wielokrotnie nagradzany Medal ustanowiono w 1990 roku z inicjaróżnymi wyróżnieniami i odznaczeniami, tywy prezesa Polskiego Towarzystwa Lemiędzy innymi Orderem Uśmiechu i nagro- karskiego prof. Jerzego Woy-Wojciechowdą Złoty Skalpel.
skiego. Wśród dotychczas nagrodzonych
Medal Gloria Medicinae co roku otrzy- są Zbigniew Religa, Jerzy Sadowski, Jacek
muje tylko dziesięciu lekarzy. Uroczystość Puchała, Wojciech Rowiński.
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Słowo prof. Barbary Sosień w czasie jubileuszu

J

ubileusz 40-lecia pracy naukowej prof.
Barbary Sosień – historyka literatury
francuskiej epoki romantyzmu i wybitnej
specjalistki badań nad wyobraźnią symboliczną – świętowano 26 października
2013 w Collegium Maius. Uroczystość
była zwieńczeniem dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej, której
inspiratorką i honorową przewodniczącą
była Jubilatka, a tematem były nauka i fikcja w literaturach romańskich (Savoirs et
fiction dans les littératures romanes). W sobotni wieczór do uczestników konferencji
dołączyli liczni goście, przybyli z wielu
ośrodków uniwersyteckich w kraju i za
granicą, by w pięknych wnętrzach Stuby
Communis wyrazić swą przyjaźń, szacunek
i uznanie Pani Profesor. Szczególnym znakiem tej przyjaźni stała się księga pamiątkowa dedykowana Jubilatce, zatytułowana
Alors je rêverai des horizons bleuâtres...,
zawierająca ponad trzydzieści artykułów
dotyczących bliskich Barbarze Sosień
dziedzin: marzeń, podróży rzeczywistych
i wyobrażonych, a także poetyki ewazyjnej.
Otwarcia uroczystości dokonała wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
dr hab. Ewa Stala. W imieniu rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha
Nowaka gratulacje złożyła prorektor UJ
prof. Maria Flis, w swym przemówieniu
nawiązując do słów Leszka Kołakowskiego: jubileusze pomagają nam oswoić czas...
Laudację wygłosiła kierownik Zakładu Literatur Romańskich w Instytucie Filologii
Romańskiej UJ prof. Regina Bochenek-Franczakowa. Kreśląc „portret niezwykłej
osobowości”, rozpoczęła od szczególnej
relacji łączącej Jubilatkę z Uniwersytetem
Jagiellońskim; tej uczelni Barbara Sosień
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była bowiem wierna przez wszystkie lata
swej kariery naukowej. Następnie prof.
Bochenek-Franczakowa przedstawiła
dorobek naukowy prof. Barbary Sosień:
dwie monografie, redakcja pięciu tomów
zbiorowych, ponad pięćdziesiąt artykułów
oraz niemal trzydzieści esejów i recenzji.
Wierność Almae Matris szła w parze
z wiernością obszarowi badawczemu,
jakim od czasów pracy magisterskiej stała
się dla Pani Profesor francuska literatura
romantyczna – poczynając od Gérarda
de Nerval, którego dzieła były przedmiotem jej rozprawy doktorskiej i nadal
pozostają w jej badaniach obecne, krąg
jej zainteresowań rozszerzał się stopniowo
o kolejnych wielkich autorów francuskiego romantyzmu: Chateaubrianda, Hugo,
Gautiera, Balzaca, George Sand i wielu
innych. Poszukiwania metodologiczne
Barbary Sosień doprowadziły ją do wypracowania własnych narzędzi analitycznych, pozwalających na studiowanie dzieł
romantyków z nowatorskiej perspektywy
wyobraźni symbolicznej. Jej pasja naukowa okazała się zaraźliwa: stworzony
przez nią Zespół Badań nad Wyobraźnią
Symboliczną (Équipe de Recherche sur
l’Imaginaire Symbolique, E.R.I.S.) stał
się terenem naukowej współpracy wielu
badaczy z uniwersytetów krajowych
i zagranicznych. Profesor Regina Bochenek-Franczakowa przypomniała również,
że to Barbarze Sosień zawdzięczamy znakomite wydanie krytyczne tragedii Jeana
Racine’a w Bibliotece Narodowej; wspomniała też o niezaniedbywanym nigdy
przez Jubilatkę aspekcie dydaktycznym
pracy naukowej, wywołując tym aplauz
licznie zgromadzonych magistrantów oraz

doktorantów Pani Profesor. Działalność
dydaktyczna Barbary Sosień nie ogranicza
się zresztą do macierzystej uczelni, a spektrum jej jest bardzo szerokie: jeden biegun
wyznacza tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, z którą Pani Profesor
związana jest niemal od jej powstania, drugi
zaś – międzynarodowy program DESE
(Doctorat d’Études Supérieures Européennes – Les Littératures de l’Europe Unie),
którego jest naukowym koordynatorem na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ciepłe słowa wygłosili pod adresem
Jubilatki jej przyjaciele z Francji i Włoch:
żartobliwie tytułujący się „dzikim Wikingiem” prof. Éric Lysøe z Clermont-Ferrand, ambasadorka kultury polskiej
we Francji i tłumaczka poezji Zbigniewa
Herberta Brigitte Gautier, prof. Danièle
Chauvin z paryskiej Sorbony, wieloletnia
przyjaciółka romanistyki i polonistyki
krakowskiej oraz koordynator programu
DESE prof. Anna Soncini z Bolonii. Adres
okolicznościowy przesłał rektor PWSZ
w Tarnowie prof. Stanisław Komornicki.
W imieniu władz dziekańskich Wydziału
Filologicznego UJ toast wznieśli prof.
Elżbieta Górska i prof. Władysław Witalisz, a po łacinie potoczyście przemówił
prof. Jerzy Styka, sławiąc Barbarę Sosień
jako mulier doctissima i niezwykły flos
multicolor, które to porównanie poparte
zostało wręczonym Jubilatce wielobarwnym pękiem kwiatów.
Dziękując za wszystkie gorące wyrazy
przyjaźni i życzenia, Jubilatka mówiła
o głębokiej radości płynącej z bycia otoczoną – zarówno w życiu osobistym, jak
i w pracy – przez przyjaciół. Ze szczególnym wzruszeniem dziękowała swoim

Zbigniew Sałaj

W KRĘGu SYmBolICZnEJ WYoBRAŹnI

Agnieszka Kocik

mistrzom-nauczycielom z Instytutu Filologii Romańskiej, którzy również przybyli
na uroczystość: profesorom Witoldowi
Mańczakowi, Leonowi Zarębie, Urszuli
Dąmbskiej-Prokop, Janowi Prokopowi,
Annie Drzewickiej i Stanisławowi Widłakowi. Dziękowała też przyjaciołom
z programu DESE i z PWSZ w Tarnowie.
Nim przed Jubilatką ustawiła się
długa kolejka chętnych do składania jej
osobistych życzeń, wszystkich rozbawił

Barbara Sosień z przyjaciółmi z programu DESE. Od lewej: prof. Anna Caiozzo, prof. Anna Soncini,
prof. Éric Lysøe, prof. Barbara Sosień

Okładka księgi pamiątkowej

i wzruszył jednocześnie pewien rymowany
toast, skomponowany na jej cześć przez
pragnącą zachować anonimowość autorkę, trafnie oddający sekret szczególnego
uroku osobistego Barbary Sosień (tu we
fragmencie):
Intelekt jak brzytwa i wdzięk ma motyla,
barwnymi strojami życie nam umila.
Nie zrzędzi, nie ględzi, na próżno nie
gada,
zwykła widzieć światłość tam, gdzie
mrok zapada.
Nie pragnie zaszczytów, nie nęci Jej
sława.

W lekkości tej mądrość, w mądrości –
zabawa.
(El. G.)
Pani Profesor Barbarze Sosień życzymy wielu pięknych podróży „w stronę
światła” – zarówno tych w wyobraźni, jak
i tych rzeczywistych i wielu radosnych lat
dalszej pracy naukowej w gronie przyjaciół. Plurimos annos, flos multicolor et
mulier doctissima!

Joanna Gorecka-Kalita

adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ

P

rofesor Adam Strzałkowski otrzymał
Nagrodę Miasta Krakowa 2013 w kategorii nauka i technika, przyznawaną za
szczególne zasługi dla miasta. Wyróżnienie wręczyli prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski, wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos
oraz prezes Polskiej Akademii Umiejętności i zarazem przewodniczący Komisji
Nagród prof. Andrzej Białas w Sali im.
Józefa Dietla UMK 25 listopada 2013.
Laureatami Nagrody zostali również:
w kategorii kultura i sztuka – Krzysztof
Jasiński i prof. Jan Pamuła, w kategorii
nauka i technika – autorzy planu ochrony

parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie
oraz w kategorii sport –
Agnieszka Radwańska.
Wyróżnianie zasłużonych dla miasta
ma w Krakowie długą
tradycję. Pierwszą znaną osobą nagrodzoną
przez władze miejskie
był Mikołaj Jaskier, który za kodyfikację prawa
miejskiego otrzymał
nagrodę w 1535 roku.

Red.

Wiesław Majka/Urząd Miasta Krakowa –
Kancelaria Prezydenta

ZA SZCZEGÓlnE ZASŁuGI DlA mIASTA

Prof. Adam Strzałkowski odbiera gratulacje od prezesa PAU
prof. Andrzeja Białasa
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JuBIlEuSZ KlASYKA PRAWA CYWIlnEGo

Gratulacje Jubilatowi złożył, między innymi, prorektor UJ prof. Andrzej Mania

skrępowany tą sytuacją, po jakimś czasie
skądś uzyskał informację o tych planach
i przeżywał je równie mocno jak samą uroczystość. Marlena Pecyna w laudacji zwróciła uwagę na legendarne znaczenie dzieła
naukowego i osoby Jubilata, podkreślając
wielowymiarowość jego znaczenia pod
względem metody naukowej, wnikliwości,
podważania „dogmatów” prawniczych,
zadawania podstawowych pytań, w tym
o naukowość nauk prawnych. Wspomniane
zostały także najważniejsze dzieła prof.
Drozda, których znaczenie naukowe nie
przeminęło z czasem, a które wciąż należą
Anna Wojnar

października 2013 w Collegium
Maius świętowano jubileusz prof.
Edwarda Drozda – profesora zwyczajnego
w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, byłego
kierownika tej Katedry. Jubilatowi została wręczona księga pamiątkowa, której
redaktorami są Marlena Pecyna, Jerzy
Pisuliński i Małgorzata Podrecka1. Pierwszej części uroczystości przewodniczyła
dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UJ prof. Krystyna Chojnicka. Władze
rektorskie reprezentował prorektor UJ
do spraw dydaktyki prof. Andrzej Mania,
który podkreślił znaczenie dorobku naukowego i osoby Jubilata dla społeczności
akademickiej. Następnie prof. Aleksander
Oleszko z UMCS w Lublinie wspomniał
o wspólnych czasach studenckich, kiedy
to student Edward Drozd, wstając najpóźniej ze wszystkich, najlepiej radził sobie
z przygotowaniem do egzaminów. Z kolei
notariusze, Joanna Greguła – reprezentująca Krajową Radę Notarialną, i prezes
Krakowskiej Izby Notarialnej Krzysztof
Maj, byli studenci prof. Drozda, wspominali
wymagającego nauczyciela akademickiego,
imponującego i onieśmielającego wiedzą,
oraz podkreślali znaczenie Jubilata w środowisku notariuszy, którego był wybitnym
przedstawicielem. Jubileuszową laudację
wygłosiła uczennica prof. Drozda – dr
Marlena Pecyna, adiunkt w Katedrze Prawa
Cywilnego UJ, która na wstępie zwróciła
uwagę gości na niemalże konspiracyjny
charakter przygotowań księgi pamiątkowej oraz samego jubileuszu. Jubilat był

Anna Wojnar

18

do kanonu obowiązkowych lektur każdego
cywilisty. Do Jubilata zostały skierowane
życzenia wszelkiej pomyślności na długie
lata, a jednocześnie nadzieja na spełnienie
przez Profesora obietnicy przygotowania
Mitologii prawa cywilnego. Wzruszony
Jubilat, dziękując za uroczystość i wszystkim autorom za księgę, zmienił podejście
do tego wydarzenia ze sceptycznego na
radosne, podkreślając żartobliwie, że
dzięki tytułowi księgi pamiątkowej jego
nazwisko zostanie zapamiętane chociażby
w przypisach odwołujących się do tekstów
w niej opublikowanych. Oficjalna część
uroczystości zakończyła się gromką owacją
dla prof. Edwarda Drozda.
W części drugiej goście odśpiewali Profesorowi Plurimus annos..., które oddało
panujący nastrój uroczystości i jednocześnie powszechne życzenie skierowane pod
adresem Profesora. Jubileuszowi towarzyszyło pewne anegdotyczne wydarzenie,
które pozostanie zapewne w pamięci
uczestników uroczystości, jego urok polega jednak na tym, że istnieje między
wierszami.

MP

1
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Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.

Z

a wszechstronną analizę prac szkoły
lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego
dyskursu współczesnej filozofii prof. Jan
Woleński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce
PAN, został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie
nauk humanistycznych i społecznych,
zwaną powszechnie Polskim Noblem.
Profesor Jan Woleński jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych w świecie
polskich filozofów, zajmuje się historią
filozofii, zwłaszcza filozofii polskiej, logiką formalną i jej historią, filozofią języka
i epistemologią, etyką i filozofią prawa.
Kontynuuje tradycje szkoły lwowsko-warszawskiej – słynnego polskiego ośrodka

myśli filozoficznej i logicznej, powstałego
pod koniec XIX wieku we Lwowie pod
egidą Kazimierza Twardowskiego. Dzięki
pracom prof. Woleńskiego, a także jego
kontynuatorów polska filozofia analityczna została powszechnie uznana za jedno
z największych osiągnięć humanistyki
XX wieku.
Publikacje Profesora (jest autorem
blisko 2000 publikacji, w tym 650 zagranicznych i 29 książek) wprowadziły do
międzynarodowego kanonu współczesnej
filozofii osiągnięcia uczonych tego nurtu.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 4 grudnia 2013 na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Nagroda przyznawana jest od 1992
roku za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe
perspektywy badawcze, wnoszą wybitny

Z archiwum FNP

PolSKI noBEl DlA PRoFESoRA
JAnA WolEŃSKIEGo
Prof. Jan Woleński

wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy
naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej.
Kandydatów zgłaszać mogą wybitni
uczeni zaproszeni imiennie przez Radę
i Zarząd Fundacji. Rolę kapituły konkursu
pełni Rada FNP, która dokonuje wyboru
laureatów na podstawie opinii niezależnych (w większości zagranicznych) recenzentów i ekspertów oceniających dorobek
kandydatów.

Red.

Polskim Noblem w tym roku uhonorowani zostali również:
• w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi – prof. Andrzej K. Tarkowski z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków;
• w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach – prof. Sylwester Porowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu;
• w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich – prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości
informacyjnej jako zasady fizyki.

PRESTIŻoWA nAGRoDA DlA KARDIoChIRuRGA Z uJ

D

oktor habilitowany Tomasz Mroczek
z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum został laureatem nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. Zbigniewa Religi.
Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. Tegoroczny
laureat, dr hab. Tomasz Mroczek, jest
doświadczonym i bardzo cenionym kardiochirurgiem, od dwudziestu lat pracującym
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w
Krakowie. Jego badania dotyczące niedorozwoju „lewego serca” znalazły wyraz

w pracy naukowej powstałej w oparciu
o analizę cyfrową i prezentowane były
podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. – Ta
nagroda to dla mnie wielkie wyróżnienie i
zaszczyt. Bardzo się cieszę, że środowisko
medyczne dostrzegło i doceniło nasze badania naukowe, a także osiągane wyniki w
leczeniu najbardziej złożonych wad serca
– mówił dr hab. Tomasz Mroczek podczas
uroczości wręczenia nagród, która odbyła
się 23 listopada 2013 w Zabrzu, podczas
22. koncertu „Serce za serce”.
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie co roku przeprowadza

się około 450 operacji serca, większość pacjentów
stanowią noworodki i niemowlęta. W Klinice skutecznie leczone są
wszystkie wady
serca, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu
niedorozwoju „lewego serca”.

Red.

HisToRiA MAgisTRA ViTAE

SYBERYJSKA WIGIlIA

data: 24 grudnia 1940

Adres: obwód świerdłowski, rejon
tugułymski, stacja Termigul, posiołek
i barak nr 248. Przedsiębiorstwo LESTRANCHOZ.
Warunki atmosferyczne: bezwietrznie, temperatura około –30 stopni Celsjusza, pokrywa śnieżna 1 metr.
Nazwa „posiołek” to określenie
trochę na wyrost: na leśnej porębie
dwa baraki, a w nich na pryczach
gnieździ się 500 mężczyzn, kobiet
i kilkoro dzieci, stanowiących część
jednego z transportów wywiezionych
z Tarnopola w upiorną czerwcową
noc 1940 roku.
Jest jeszcze noc, ale wygłodzone
i umęczone ciała podświadomie oczekują najgorszego: pobudki i wyjścia
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do katorżniczej pracy. Każdy wtula
się w barłóg, niektórzy jęczą, coś wykrzykują w sennym majaku... Niestety,
przez środek baraku przechodzi strażnik
i z okrzykiem „Podjom”1 budzi nas do
rzeczywistości. Ociągając się, wygrzebujemy się z nędznej „pościeli”. Trzeba
rozdmuchać żar w piecu, rozpalić pod
płytą. Jak zwykle, woda w wiadrze pod
pryczą zdążyła w nocy zamarznąć.
Trzeba odgrzać resztkę wczorajszej
kaszy, wypić kubek „kipiatku”2, a cienką
kromeczkę czarnego chleba zabrać ze
sobą na cały dzień. I już gong wzywa
do wyjścia. Z baraku, ociągając się,
wychodzą ludzie. Dziesiętnicy grupują
swoje brygady, które ruszają w różnych
kierunkach, aby dojść do miejsc pracy.
Jest jeszcze zupełnie ciemno. Nasza
brygada wchodzi w las, gdzie jest jesz-

cze ciemniej. Idziemy gęsiego wąską
ścieżynką. Każde nieuważne zejście ze
ścieżki to zapadnięcie się w śnieg po
pas. Powoli uchodzi z nas ta odrobina
ciepła, które wynieśliśmy z baraku. Nasza odzież to postrzępione fufajki3. Na
nogach parciane onuce i łapcie, głowy
owinięte szmatami imitującymi szaliki.
Ciała coraz bardziej ziębną, każdy
oddech powoduje oszronienie twarzy,
powieki obrastają grubym kożuchem
szadzi. Przyspieszamy kroku i po godzinie docieramy do miejsca pracy, którym
jest plac ze składem drewna, położony
wzdłuż pojedynczego toru kolejowej
bocznicy.
Powoli budzi się dzień, a mróz tężeje.
Dzielimy się na pary i przystępujemy do
pracy. Spod śniegu wytaczamy długie
na 6,5 metra pnie i tniemy je na stemple

Wyrąb tajgi. Fotografia ze zbiorów Komisji Historycznej Związku
Sybiraków, Oddział w Krakowie

kopalniane. Norma wynosi 10 metrów
sześciennych na parę i od jej wykonania
zależy ilość chleba, którą wykupimy po
powrocie do baraku. Około godziny 10
powoli wstaje słabe słoneczko, robi się
trochę przyjemniej.
W tym czasie dziesiętnicy gromadzą
się przy ognisku, skąd co chwila dobiegają do swoich brygad, aby podgonić
tempo pracy. My będziemy mogli podejść do ogniska tylko w czasie przerwy
„obiadowej” – aby rozmrozić się i zjeść
swoją kromkę chleba. Ta przerwa nie
jest zbyt długa, około 15 do 20 minut,
gdyż ognisko daje tylko złudę ciepła:
bliskie stanie parzy twarz, a plecy ziębną. W rzeczywistości tylko ruchy – czyli
praca – pozwalają rozgrzać organizm.
Powoli zbliżamy się do końca pracy.
Niestety, na nasze utrapienie, około
godziny 14 na tor wtaczają się puste
wagony. Wszystkie brygady, łącznie
z drwalami z lasu, zostają ściągnięte
do toru i rozpoczyna się załadunek
wagonów. Naszą brygadę kierują do
załadunku drewna opałowego. Wysokie na 4 metry sągi stoją wzdłuż toru.
Trzeba ciężkie, metrowe polana donieść
do wagonu, wrzucić i szczelnie ułożyć.
W miarę zapełniania się wagonu wydłuża się droga do sągów i umęczone ciało
coraz częściej odmawia posłuszeństwa,
a „korobka” 4 jeszcze wciąż nie jest

zapełniona. Jest już zupełnie ciemno,
dziesiętnicy rozpalili przy każdym wagonie ogniska, które swoimi migotliwymi
płomieniami oświetlały nam drogę od
sągów do wagonów. Około godziny
18 przywieziono nam w kotłach –
termosach posiłek. Brygady kolejno
podchodzą i każdemu w blaszaną miskę
wlewają chochlę „pochlopki” (bałandy) – jak nazywana była zupa z liści
kapusty, brukwi i zmarzniętych kartofli.
Szczęśliwiec mógł czasami dostrzec
oczko tłuszczu z oleju słonecznikowego.
Z jedzeniem trzeba było się spieszyć,
gdyż nie tylko czekały następne brygady, ale ledwo ciepła zupa szybko stygła
i ostatnie łyki często chrzęściły lodem.
Mimo tak marnego posiłku i wzrastającego zmęczenia – ładowanie dobiegło
wreszcie końca. Poszczególne brygady
już zaczynały odchodzić do baraku.
Ruszyliśmy i my.
I znowu ta sama ścieżka, chrzęst
kroków na zmarzniętym śniegu. Dopiero teraz uświadamiamy sobie, że dziś
przecież dzień wigilijny, że w baraku
nikt nie czeka z opłatkiem, że piękne
są choinki – ale tylko mijamy je po
drodze, do baraku nikt nie będzie ich
wnosił. Na ciemnym wygwieżdżonym
niebie coś zaczyna się dziać. Czyżby to
gwiazda betlejemska? Nie, to zaczyna
się misterium zorzy polarnej. Początko-

we pobłyski przybierają kształt kopuły.
Drgająca poświata w kolorze słabej
żółci przechodzi w niebieską, fioletową, a w końcu w czerwoną subtelną
konstrukcję różnej grubości i długości
żeber. Zorza cały czas drga, zmienia
niepostrzeżenie kolor i kształt, w końcu
przechodzi w smugi i powoli zanika...
Utrudzeni wyczerpującym dniem
pracy i po 7 kilometrach drogi – wreszcie docieramy do baraku. Czeka nas
jeszcze kolejka po chleb i wieczorną
porcję „bałandy”. Wreszcie możemy
zdjąć przemoczone obuwie i odzież.
Dopiero teraz mamy chwilę intymności.
Przełamujemy się okruchami chleba, życząc sobie nawzajem sił do przetrwania
i nadziei na spędzenie następnej Wigilii
w innych warunkach. Na śpiewanie kolęd nie mamy już sił. Uznojeni walimy się
w nasze barłogi, by jutro znowu pójść
do morderczej pracy.
Tak utrwaliła się w mojej pamięci
pierwsza Wigilia spędzona na zesłaniu.

Jerzy Koziński
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podjom – pobudka
kipiatok – wrzątek
fufajka – drelichowa kurtka ocieplona watą
korobka – czteroosiowy wagon, 60-tonowy!!!
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mIGAWKI Z ŻYCIA KRAKoWA
nA PRZEŁomIE XvII i XvIII WIEKu
becna świątynia pod wezwaniem św.
Anny jest najprawdopodobniej trzecią
z kolei stojącą na tym samym miejscu.
Historycy przypominają za Długoszem, że
w 1407 roku spłonął zapewne murowany
kościół w czasie jednego z tumultów antyżydowskich. W przylegającej do świątyni
wieży mieli się schronić krakowscy Żydzi,
co ich jednak nie uratowało, wieżę bowiem
podpalono1. Staraniem króla Władysława
Jagiełły wzniesiono w miejscu owego spalonego kościoła nowy, murowany, w stylu
gotyckim, nad którym prawo patronatu król
w 1418 roku przekazał Akademii Krakowskiej oraz opatowi mogilskiemu z zakonu
cystersów2. Od tego czasu środowisko
akademickie Krakowa zaczęło ją traktować
jako własną, trwale związaną z Uniwersyte-
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Uniwersytecka kolegiata pod wezwaniem św. Anny

Prof. Franciszek Ziejka podczas swojego wystąpienia

tem. Ten związek z uczelnią miał zapewne
wpływ na decyzję władz kościelnych
z 1535 roku o podniesieniu jej do rangi kolegiaty. Członkowie kapituły owej kolegiaty
zostali zobowiązani do pracy dydaktycznej
w przykościelnej szkole parafialnej, a od
1588 roku, po utworzeniu Szkół Nowodworskich, również w tej szkole3.
W kolegiacie św. Anny od wieków
organizowano dysputy naukowe, a także
uroczyste promocje teologów4. Tu organizowano nabożeństwa ku czci św. Jana
z Kęt. Bardzo szybko grób jego stał się
celem pobożnych pielgrzymek. Znamienne, że wśród pielgrzymów nawiedzających grób Jana z Kęt znaleźli się także
królowie: Zygmunt III Waza czy Michał
Korybut Wiśniowiecki. Oficjalny proces
beatyfikacyjny słynnego profesora Akademii Krakowskiej podjęto w maju 1628
roku, zakończono zaś uroczystościami 27
września 1680. Beatyfikacja Jana z Kęt,
a następnie jego kanonizacja w 1767 roku
przez papieża Klemensa XII znacząco
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wzmocniły pozycję Uniwersytetu, od lat
walczącego z jezuitami o nadzór nad szkolnictwem w Polsce. Historycy twierdzą, że
Uniwersytet nie zorganizował uroczystości
z okazji kanonizacji natychmiast, miały
temu bowiem przeszkodzić wypadki
wojenne związane z konfederacją barską.
Być może tak było w rzeczywistości, choć
nie można wykluczyć też innej hipotezy:
że uczelnia oczekiwała na rozstrzygnięcie
losu jezuitów. Kiedy zatem w 1773 roku
papież Klemens XIV ogłosił kasatę zakonu
jezuitów, zaciekłych wrogów Uniwersytetu
Krakowskiego, uczelnia w dwa lata później zorganizowała wyjątkowo podniosłe,
trwające wiele dni uroczystości w Krakowie. Sporo wskazuje na to, że miały one
pokazać radość z faktu wyniesienia na
ołtarze jednego z profesorów Akademii, ale
chyba także... z faktu upadku potężnych do
niedawna jezuitów.
Badania dziejów kolegiaty św. Anny
zainicjowano w drugiej połowie XIX
wieku. Pierwszymi autorami prac poświę-

310. RoCZnICA KonSEKRACJI unIWERSYTECKIEJ KolEGIATY ŚW. AnnY
Zamieszczony powyżej artykuł prof. Franciszka Ziejki, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowi fragment jego wykładu
wygłoszonego podczas sesji naukowej zorganizowanej 21 października 2013, dla uczczenia 310. rocznicy konsekracji uniwersyteckiej
kolegiaty pod wezwaniem św. Anny.
W ramach konferencji, którą w domu parafialnym przy ul. św. Anny 11 uroczyście otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak, swoje
referaty wygłosili także ks. prof. Stefan Koperek, prof. Tomasz Węcławowicz, prof. Andrzej Borowski oraz ks. prof. Kazimierz Panuś.
Jak zapowiedziano podczas sesji, wszystkie artykuły zostaną wydane w wersji książkowej w 2014 roku.
RPM

na uliCy
Niełatwo jest oddać atmosferę krakowskiej ulicy z przełomu XVII i XVIII
wieku. Aby sprostać choćby w części temu
zadaniu, spróbujmy zrekonstruować przebieg dnia w otoczonym murami mieście10.
Przypomnijmy: do miasta prowadziło
kilka bram. Istniały cztery bramy główne:
Floriańska, Sławkowska, Grodzka i Wiślna, oraz kilka pomniejszych: Mikołajska,
Nowa (u wylotu ul. Siennej), Furta Szewska oraz tzw. Brama Poboczna, stojąca
między Domem Długosza a wejściem na
Wzgórze Wawelskie. W czasie wojen miasta strzegli mieszkańcy; każda z 47 baszt
miała swój „przydział” osobowy złożony
z członków danego cechu11.
O świcie strażnicy miejskich bram
otwierali bramy i zrzucali zwodzone
mosty. W mieście natychmiast rozpoczynał się ruch, wjeżdżali bowiem lub
wyjeżdżali kupcy z towarami. W bramie
oczekiwali na nich celnicy miejscy,
którzy wjeżdżającym rozdawali znaczki
na myto lub pobierali cedułki zwalniające z opłaty myta, wyjeżdżających zaś
sprawdzali, czy myto zostało uiszczone.
Z rozlicznych wież kościelnych rozlegały
się dzwony i dzwonki, na których odgłos
mieszkańcy podążali najpierw do pobliskich świątyń, a następnie do kramów,
straganów, jatek, sklepów. Oczywiście,
największy ruch panował na Rynku, tu
bowiem ogniskowało się życie handlowe
miasta. Handel prowadzono zarówno od
strony ul. Szewskiej, którą zwano targiem
węglowym, jak i od strony kościoła Mariackiego, handel nosił tam tradycyjne

miano targu kurzego. Największy ruch
panował zazwyczaj przy wagach stojących u wylotu ul. Brackiej. We wtorki
i piątki na Rynku Głównym odbywał się
targ nabiałem i ziemiopłodami. Mały Rynek pozostawał we władaniu rzeźników,
a także handlarzy starzyzną. Na Psim
Rynku, czyli na przedłużeniu ul. Franciszkańskiej aż do kościoła Wszystkich Świętych, handlowali najczęściej tzw. ludzie
luźni, oferujący, między innymi, noże,
paciorki, grzebienie... Przed kościołami
pojawiali się żebracy. Przed niektórymi
ustawiano także stragany z różańcami,
książkami do nabożeństwa, niekiedy
z ciastkami i pieczywem. Handlowano
też w innych miejscach.
Ruch w mieście zanikał dopiero
o zmierzchu, kiedy zaludniały się rozliczne gospody i browary. Przychodzili do nich
miejscowi i przyjezdni, mistrzowie i czeladnicy, przekupnie i ludzie najrozmaitszych
zawodów: na gorzałkę, piwo, wino czy
miód. Na kwadrans przed zachodem słońca
z wieży ratuszowej rozlegał się dzwon, na
dźwięk którego przybysze musieli opuścić
miasto, zaś mieszczanie przebywający
z różnych powodów poza murami wracali
do miasta. Po zamknięciu bram miejskich
zamykano także bramy domów. Miasto zapadało w sen; wszędzie zalegała ciemność,
brak było bowiem ulicznego
oświetlenia.
Inaczej wyglądał Kraków
w dni świąteczne. Ludność
w odświętnych strojach podążała w tych dniach do kościołów. Wskutek rozporządzeń wydanych przez radnych
miasta jeszcze w XVI wieku
zabroniony był w dniach świątecznych jakikolwiek handel.
Sklepy i kramy były zamknięte. Nie wolno było otwierać
swoich zakładów także balwierzom. Przed południem
zamknięte były szynki i gospody; te otwierano dopiero
w godzinach popołudniowych,
przyjmując liczne grono klientów. Ci, którzy nie chcieli
raczyć się winem czy piwem,
śpieszyli na celestat, by tu
ćwiczyć się w strzelaniu na wypadek obrony miasta, dawniej
z łuków i kusz, potem z rusznic
i samopałów12.
Istotnym elementem życia
krakowian z przełomu XVII

Wnętrze kolegiaty św. Anny,
po prawej posąg stiukowy św. Anny
wykonany według projektu Baltazara Fontany
pod koniec XVII wieku

i XVIII wieku były uroczystości związane
z kościelnym rokiem obrzędowym. Bawili
się zatem krakowianie w okresie karnawału, uroczyście obchodzili tłusty czwartek
(w pamięci potomnych zapisał się z tego
dnia przede wszystkim tzw. babski comber,
organizowany przez przekupki z Rynku
Głównego), przebierali się czeladnicy
we wstępną środę, ale także w Niedzielę Palmową. W Wielki Piątek zbierano
datki na bractwa, z wielkim rozmachem
obchodzono w drugi dzień świąt wielkanocnych odpust zwany Emausem (jeden
na Zwierzyńcu, u sióstr norbertanek, drugi
w małym kościółku św. Gertrudy, za Nową
Bramą), w poświąteczny wtorek wyprawiano się na Rękawkę na Krzemionkach.
Wiosną organizowano słynne majówki,
czyli wyprawy w okolice miasta, w tym
najsławniejsze – organizowane w Zielone
Święta, kiedy to „cały Kraków” wyprawiał
się na Srebrną Górę do ojców kamedułów.
Bardzo uroczyście świętowano Boże Ciało, a także organizowany w oktawę tego
święta pochód Konika Zwierzynieckiego.
W wigilię dnia św. Jana Chrzciciela zapalano sobótki i puszczano wianki na Wiśle,
a w okresie Bożego Narodzenia organizowano jasełka.
Inny charakter miało życie mieszkańców istniejącego od przełomu XV i XVI
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conych tej świątyni byli ksiądz Marcin
Tylkowski oraz Józef Łepkowski5. Podjął
ten temat w związku z obchodami 500.
rocznicy odnowienia Akademii Krakowskiej w 1900 roku ksiądz Julian Bukowski6.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego ważną pracę o kościele św. Anny
ogłosił Henryk Barycz7. Dzieło jego podjął
po latach ksiądz Władysław Gasidło, który
sam ogłaszał na ten temat prace8, a także
inicjował powstanie opracowań innych
autorów9. Okazuje się przecież, że wciąż
jeszcze nie wszystkie sprawy z przeszłości
tej świątyni zostały zbadane. Warto więc
przywołać wybrane fakty z życia Krakowa
z przełomu XVII i XVIII wieku. Być może
pozwolą one lepiej zrozumieć wagę wydarzenia, jakim była konsekracja świątyni
w 1703 roku. [...]
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opłacenie kontrybucji15 oraz obowiązek
kwaterowania przybyszy w swoich domach.
W interesującym nas tutaj okresie przełomu XVII i XVIII wieku nie oszczędziła
dawnej stolicy także inna plaga: straszliwa
zaraza. Przypomnijmy: w 1652 roku zara-

w KośCiołaCh
W 1647 roku ukazał się w Krakowie
pod nazwiskiem Piotra Hiacynta Pruszcza
pierwszy przewodnik po kościołach krakowskich, zatytułowany Stołecznego miasta Krakowa kościoły i klejnoty, co w nich
jest widzenia godnego i zacnego.
Nie wiadomo, czy Pruszcz, który
z zawodu był pedlem Akademii
Krakowskiej, był rzeczywistym
autorem tego dzieła, w którym na
236 stronach opisano bardziej czy
mniej szczegółowo 69 krakowskich
kościołów. Rzecz w tym jednak, że
Kraków, który był wszak niewielkim naówczas miastem, który tak
ciężko został doświadczony w czasie szwedzkiego „potopu”, potrafił
stosunkowo szybko odbudować
czy też zreperować zniszczone
świątynie. Co więcej, w drugiej
połowie XVII wieku w jego krajobrazie pojawiło się kilkanaście
nowych, pięknych świątyń, wśród
nich interesująca nas tutaj kolegiata św. Anny. Z wyliczeń Janiny
Bieniarzówny wynika, że w XVII
wieku wzniesiono w Krakowie
17 nowych kościołów, 20 klasztorów
i 8 kaplic18. Na dobrą sprawę jest to
fenomen kulturowy, który trudno
zrozumieć i wyjaśnić. Nie wdając
się w, zawodny zazwyczaj, proceder
snucia hipotez, przywołajmy fakty.
Powołujący się na źródła historycy Krakowa podają dość
zaskakującą informację, że pod
koniec XVII wieku w liczącym niewiele
ponad 20 tysięcy mieszkańców Krakowie
znajdowało się około 1,5 tysiąca duchownych (księży i zakonników)19. Niektóre ze
świątyń były wyjątkowo licznie obsadzone. Szymon Starowolski pisał, na przykład,
że w 1655 roku służbę Bożą w katedrze
wawelskiej pełniło 198 duchownych,
a msze święte odprawiano tu przez całą
dobę, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Ksiądz Jan Związek liczbę duchownych
w katedrze na koniec wieku XVII określa
wprawdzie na około 150 osób20, ale to
niewiele zmienia – licznie obsadzone były
bowiem wszystkie ówczesne kościoły
(tylko w kościele Mariackim pracowało
naówczas ponad 60 kapłanów!). Znacząco
zaludnione były ówczesne klasztory –
ksiądz Henryk E. Wyczawski wyliczył, że
w połowie XVII wieku, czyli za czasów
biskupa Piotra Gembickiego, w klasztorze
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wieku miasta żydowskiego na Kazimierzu.
Skupieni tu od schyłku XV wieku Żydzi,
najczęściej nieznający języka polskiego,
pozostawali we własnym świecie. Życie
w ciągu dni powszednich skupiało się
wokół spraw podobnych do tych, jakimi
żył Kraków chrześcijański, czyli handlu,
działalności rzemieślniczej. Zupełnie inaczej wyglądało tu jednak
życie w dni świąteczne, w czasie
których toczyło się wokół kilku
tutejszych synagog i domów modlitwy. Jak pisał jeden ze znawców
historii Żydów w Krakowie, od
najdawniejszych czasów w piątek
wieczorem ulice i place Kazimierza
cichły i pustoszały. Rozpoczynał
się szabat, czas modlitwy i odpoczynku po całotygodniowym trudzie
i krzątaninie. Rozświetlały się okna
domów, w których kobiety błogosławiły nadejście święta, modląc się
nad płomieniami sobotnich świec.
W wąskich uliczkach rozbrzmiewały
kroki ostatnich przechodniów, zdążających na wieczorne nabożeństwo
do jednej z rozlicznych modlitewni,
rozsianych po całej dzielnicy13. Wyznawcy religii mojżeszowej rzadko
przekraczali granice „swojego” miasta. Ale także chrześcijanie z rzadka
odwiedzali żydowski Kazimierz.
Kraków XVII- i XVIII-wieczny,
a także z epoki narodowej niewoli
słynął z umiejętności organizowania uroczystości na cześć przybywających od czasu do czasu do
dawnej stolicy Polski władców.
Szczególną ich „specjalnością” stały się
uroczystości związane czy to z koronacją
nowych władców, czy też – z ich pogrzebami w podziemiach wawelskiej katedry.
Najprawdopodobniej w żadnym innym
polskim mieście nie umiano z taką pompą
organizować religijnych procesji. Kronikarze ówczesnego życia Krakowa podają, że
procesje te organizowano niemal w każdą
niedzielę, a w niektórych okresach roku
kościelnego – nawet codziennie. Bywało, że ulicami miasta w ciągu jednego
dnia przemierzało i po kilka procesji. To
dlatego ówczesny Kraków nazywano nie
tylko „miastem kościołów”, ale i, jak inni
powiadali, „drugim Rzymem”14.
Przywołany tu porządek życia krakowian burzyły działania wojenne. Pojawienie się w mieście tysięcy, obcych
najczęściej, żołnierzy zapowiadało z zasady konieczność zbierania składek na
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za zebrała żniwo w Krakowie i najbliższej
okolicy w postaci około 25 tysięcy zmarłych. W latach 1677–1680 zmarło około
21 tysięcy osób. Teraz, jesienią 1707 roku,
przywleczona zaraza opanowała miasto na
dwa lata, zbierając żniwo w postaci 7,2
tysięcy ofiar w mieście i ponad 12 tysięcy
ludzi w okolicy16. W czasie panowania
zarazy mieszkańcy szukali schronienia
poza granicami miasta. Zamykano w tym
czasie bramy Akademii Krakowskiej,
zawieszano naukę w szkołach. Trudno
tu opisywać przebieg tego straszliwego
nieszczęścia, jakie co kilkadziesiąt lat
nawiedzało miasto. Nie sposób opisywać
masowych pogrzebów ofiar zarazy17 ani
błagalnych nabożeństw o oddalenie plagi.
Zaznaczmy tu jedynie, że po ustąpieniu
zarazy wiosną 1709 roku, we wszystkich
kościołach krakowskich 1 kwietnia odprawiono dziękczynne nabożeństwa.
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dominikanów było około 150 zakonników.
Podobnie liczny był klasztor bernardynów.
Jezuitów miało być w owym czasie około
120, franciszkanów konwentualnych zaś
około 10021.
Spróbujmy do tych informacji ogólnych dorzucić nieco informacji o budownictwie kościelnym w drugiej połowie
XVII wieku, po „potopie” szwedzkim.
Wiadomo, że zanim jeszcze do Krakowa
nadciągnęli Szwedzi, kierujący obroną
miasta Stefan Czarniecki nakazał oczyścić
tereny przylegające do miasta z budowli,
co oznaczało spalenie bądź wyburzenie
wielu domów, a także niektórych kościołów (chodziło o uniemożliwienie najeźdźcom wykorzystanie tych budowli jako
naturalnych wałów ochronnych). Wiele
kościołów spalono lub zniszczono w czasie bezpośrednich działań wojennych, inne
padły ofiarą bezwzględnych rekwizycji dla
wojska. Nie sposób zrobić pełny bilans
strat kościelnych w epoce „potopu”. Chodzi natomiast o przywołanie olbrzymiego
wysiłku ówczesnych mieszkańców Krakowa w celu odbudowy i budowy nowych
świątyń po „potopie”.
Oto kilka wybranych przykładów.
Jeden z najstarszych kościołów krakowskich – pochodzący jeszcze z XII wieku
kościół pod wezwaniem św. Augustyna
i św. Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu,
którym opiekowały się wówczas – i dzisiaj
także – siostry norbertanki, został bardzo

mocno zniszczony przez Szwedów. Siostry
przystąpiły do jego odbudowy bezpośrednio po ustąpieniu wrogów z miasta,
w 1657 roku. Prace reparacyjne, połączone
z zainstalowaniem nowego wystroju kościoła, zakończono w 1665 roku. W tym
też roku świątynię konsekrował bp Mikołaj
Oborski. W tym samym roku bp Oborski
konsekrował odbudowany kościół Bożego
Miłosierdzia przy ul. Smoleńsk. Stojący
przy ul. Mikołajskiej, na miejscu, gdzie
niegdyś stał dwór wójta Alberta, a potem
zameczek Władysława Łokietka, piękny
kościół Matki Bożej Śnieżnej „na Gródku”,
wzniesiony przez kasztelanową wojnicką
Annę Lubomirską w latach 1632–1634
jako votum za zwycięstwo nad Turkami
pod Chocimiem w 1621 roku, którym od
początku opiekowały się siostry dominikanki, również został niemal całkowicie
wyburzony w czasie oblężenia miasta.
Dominikanki przystąpiły do prac restauracyjnych, by je zakończyć w 1671 roku.
W tym też roku bp Oborski konsekrował
świątynię. Spalony w 1655 roku kościół
oo. Franciszkanów został konsekrowany
po odbudowie w 1673 roku. W roku 1680
bp Oborski konsekrował odbudowany
kościół Najświętszego Salwatora. W 1682
roku konsekrowano odbudowany kościół
św. Mikołaja. Pamiętający czasy księcia
Kazimierza Sprawiedliwego kościół
św. Floriana, zniszczony w czasie „potopu”, odbudowany został w latach 1677–

W głębi ołtarz główny wzniesiony według projektu
Baltazara Fontany w latach 1695–1698
przez kamieniarza Jana Liszkowica

–1684 sumptem bp. Andrzeja Trzebickiego. Konsekrował go bp Oborski w 1686
roku. Równie starożytny, bo zbudowany
jeszcze w XII wieku, kościółek św.św.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (przy
ul. św. Jana) w latach 1715–1728 został
rozbudowany, przy znaczącej zmianie jego
wnętrza (barokizacja). W tym samym czasie nadano nowy, barokowy wystrój zbudowanemu jeszcze w XI wieku kościołowi
św. Andrzeja. Wyliczenie to należałoby
właściwie długo jeszcze kontynuować.
W tym czasie budowano także nowe
świątynie. Przypomnijmy: po spaleniu
w czasie „potopu”, stojącego pierwotnie
poza murami, na Garbarach, kościoła św.
Kazimierza ojcowie reformaci po ustąpieniu Szwedów przenieśli się w obręb
murów i przy dzisiejszej ul. Reformackiej
w latach 1662–1672, dzięki wsparciu
przede wszystkim kasztelana kamienieckiego Franciszka Szembeka, wznieśli
nową świątynię, a przy niej klasztor.
Kościół ten został konsekrowany przez
bp. Oborskiego w 1672 roku. Niemal
zupełnie zburzony w czasie „potopu”
kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny oo. Karmelitów Trzewiczkowych
na Piasku zakonnicy zdecydowali się na
nowo zbudować, wykorzystując tylko
część dawnych gotyckich murów. Nową
świątynię karmelitów konsekrował bp
Oborski w 1679 roku. W 1680 roku ten
sam biskup konsekrował wspaniałą nową
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Anna Wojnar

Ambona wykonana w latach 1720–1721
przez Antoniego Frąckiewicza

świątynię oo. Bernardynów na Stradomiu.
Ponieważ stary gotycki kościół z XV
wieku niemal w całości legł w gruzach
w czasie „potopu”, bernardyni zbudowali
nową świątynię. Swoistą nagrodą za ten
ich wysiłek była decyzja papieża Innocentego XI o wyniesieniu na ołtarze w pięć
lat później jednego z ich ojców: Szymona
z Lipnicy22. W 1683 konsekrowany został,
zbudowany w latach 1634–1682, kościół
karmelitów bosych na Wesołej. W 1703
roku został konsekrowany kościół przy
ul. Loretańskiej przybyłych do Krakowa
w 1695 roku kapucynów23. W tym samym
roku konsekrowano kościół św. Józefa
sióstr bernardynek przy ul. Poselskiej
(budowano go od 1694). Wspomnijmy
na koniec, że w 1728 roku konsekrowano
budowany od roku 1718 kościół Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów, zaś w dwa
lata później kościół karmelitanek bosych
na Wesołej.
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Powyższe informacje powinny nam
uświadomić, jak wielki wysiłek włożyli
nasi przodkowie z drugiej połowy XVII
wieku i pierwszych lat wieku XVIII przy
odbudowie lub budowie krakowskich
przybytków Bożych. W tym migawkowym
przeglądzie nie odnotowałem wielu innych
kościołów krakowskich, które po szwedzkim „potopie” odbudowano lub zbudowano. Ale już powyższe przywołanie
wskazuje na wagę decyzji władz Akademii
Krakowskiej o zburzeniu starego kościółka
gotyckiego św. Anny i wzniesieniu kościoła obecnego, monumentalnego.
Oczywiście, nie można zaprzeczyć, że
na decyzję powyższą wpływ zasadniczy
miały uroczystości beatyfikacji Jana z Kęt,
zorganizowane w 1680 roku. Wszystko
wskazuje na to, że władze Uniwersytetu uznały wówczas, że należy wznieść
świątynię, która mogłaby stanowić godną
oprawę grobu niedawno beatyfikowanego
profesora, [a] upragniona kanonizacja dodałaby splendoru i Akademii24. W rzeczy
samej, po kilku latach długich kontrowersji, po wielu konsultach25 kościół taki
zbudowano. Kamień węgielny pod ten
nowy kościół położył biskup krakowski
Jan Małachowski w dniu 22 maja 1689,
konsekrował natomiast świątynię 21 października 1703 administrujący naówczas
diecezją krakowską Kazimierz Łubieński,
od 1710 roku jej biskup.
Nie zamierzam tu opisywać dziejów budowy owej pięknej świątyni, która powstała
pod nadzorem i dzięki rozlicznym zabiegom
dyrektora fabryki – księdza Sebastiana
Piskorskiego, a w ozdabianiu której wzięli
udział tacy artyści, jak Baltazar Fontana
czy Karol Dankwart, sprawy te doczekały
się bowiem wielu mniej czy bardziej dokładnych opracowań26. Najciekawszą jest
bez wątpienia, ogłoszona w 2003 roku,
oparta na bogatych materiałach źródłowych,
opowieść pióra księdza Jana Kracika, który
przypomniał dzieje budowy świątyni, wprowadzając przy tym kilka ważnych korekt do
twierdzeń poprzedników w tym zakresie27.
Szukając przede wszystkim związków
tej świątyni z Uniwersytetem, postanowiłem
zająć się na koniec jednym tylko zagadnieniem, zazwyczaj umykającym historykom
– chodzi o groby profesorów Akademii
w podziemiach tego kościoła. Ale po kolei.
Na przykościelnym cmentarzu kolegiaty św. Anny, a przede wszystkim w jej podziemiach, przez kilka wieków grzebano
dobroczyńców, ale i profesorów Uniwersytetu. Tu też wielu z nich upamiętniono

kamiennymi nagrobkami lub tablicami28.
Brak źródłowych informacji nie pozwala
podać dokładnej listy nazwisk profesorów
Uniwersytetu, którzy znaleźli miejsce
wiecznego spoczynku bądź to w podziemiach świątyni, bądź na przykościelnym
cmentarzu29. Wiadomo jednak, że pierwszą
listę (nie wiadomo, czy dokładną) profesorów naszego Uniwersytetu pochowanych
w podziemiach gotyckiej jeszcze kolegiaty podał w 1703 roku ksiądz Andrzej
Stanisław Buchowski30. Odsyłając też do
niej zainteresowanych, tu dodam jedynie,
że w podziemiach tamtego, gotyckiego,
kościoła złożono prochy przynajmniej
pięciu rektorów Akademii31: Wawrzyńca
Śmieszkowica (zm. 1646), Jana Brożka
(zm. 1652), Mateusza Kraśnickiego (zm.
1655), Jakuba Bartyzelowica (zm. 1687)
i Krzysztofa Franciszka Sowińskiego (zm.
1699). Każdy z nich zapisał ważną kartę
w dziejach Akademii, ale najważniejszą
niewątpliwie Jan Brożek – znakomity
matematyk i astronom, pierwszy biograf
Kopernika, uczony o światowej sławie.
Po 1703 roku w podziemiach nowej świątyni pochowano przynajmniej czternastu
rektorów Uniwersytetu: Sebastiana Jana
Piskorskiego (zm. 1707) – budowniczego
świątyni, Piotra Praclewicza (zm. 1711),
Marcina Oślińskiego (zm. 1720), Gabriela
Profeckiego (zm. 1718), Wojciecha Józefa
Jodłowskiego (zm. 1720), Franciszka
Stanisława Kalewskiego (zm. 1747), Macieja Ziętkiewicza (zm. 1750), Kazimierza
Stanisława Pałaszowskiego (zm. 1758),
Stanisława Jana Filipowicza (zm. 1760),
Kazimierza Franciszka Stęplowskiego
(zm. 1772), Wojciecha Jana Kantego
Biegaczewicza (zm. 1767), Jana Nepomucena Józefa Rygalskiego (zm. 1779)
oraz Antoniego Żołędziowskiego (zm.
1783). Ostatnim rektorem pochowanym
w podziemiach kolegiaty św. Anny był
Józef Tomasz Szabel (zm. 1805).
Józef Łepkowski przed stu kilkudziesięciu laty pisał, że w czasie rozbiórki
starego kościoła gotyckiego św. Anny
kości pochowanych w podziemiach tego
kościoła profesorów i rektorów Akademii,
a także dobroczyńców, złożono w jednej
krypcie. Zasłużony ten badacz przeszłości
Krakowa podał także inną ważną informację: że w czasie prac przy budowie nowej
świątyni robotnicy mieli zniszczyć istniejące w starym kościele tablice i nagrobki
profesorów, wzmacniając nimi fundamenty nowej świątyni32. Jeśli tak się stało, to
fakt ten tylko dodaje naszej kolegiacie

dodatkowego symbolicznego znaczenia:
potwierdza, że zawarty w 1418 roku z woli
króla Władysława Jagiełły związek parafii
św. Anny z Uniwersytetem w ten sposób
został na wieki utrwalony33.
W nowej świątyni, dziś nadal tłumnie
odwiedzanej przez wiernych i turystów,
uczczono pamięć kilkunastu profesorów
Uniwersytetu. Znajdują się tu, między
innymi, marmurowe tablice lub nagrobki
upamiętniające spośród dawniejszych
profesorów: Jana Ekarta (zm. 1630),
Pawła Wojewódzkiego (zm. 1690) oraz
Krzysztofa Sowińskiego (zm. 1699).
Nagrobek otrzymał w niej budowniczy
kościoła – ksiądz Sebastian Piskorski
(zm. 1707). Tablicami uczczono tu
również czterech rektorów: Kazimierza
Stęplowskiego (zm. 1772), Andrzeja
Krupeckiego (zm. 1725), Jana Nepomucena Józefa Rygalskiego (zm. 1779)
oraz Antoniego Żołędziowskiego (zm.
1783). Na początku XIX wieku zapadła
decyzja władz uczelni o uczczeniu tutaj
dwóch zdecydowanie różnych ludzi
Uniwersytetu: w 1820 roku umieszczono
tablicę upamiętniającą sławnego niegdyś
rymopisa i tłumacza, a zarazem profesora
literatury na Uniwersytecie – Jacka Idziego Przybylskiego34, natomiast w 1823
roku odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik najwybitniejszego ucznia naszego
Uniwersytetu – Mikołaja Kopernika35.
Prochy profesorów Uniwersytetu
Krakowskiego w podziemiach kolegiaty
św. Anny, a także upamiętniające niektórych z nich kamienne tablice i nagrobki
wskazują na jeszcze jedną nić łączącą tę
wspaniałą świątynię z Wszechnicą, którą
w 1900 roku prof. Kazimierz Morawski
nazwał najpiękniejszym klejnotem w koronie Kazimierza Wielkiego.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
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Por.: A. Włodarek, Grób i nagrobek św. Jana Kantego
w przestrzeni gotyckiego kościoła św. Anny, [w:] Studia
z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, pod redakcją ks.
Zdzisława Klisia i Tomasza Węcławowicza, Kraków 2009,
s. 92.
Zdaniem Andrzeja Włodarka (Grób i nagrobek św. Jana
Kantego..., op.cit.) kościół ten miał dziesięć ołtarzy; dokoła niego znajdował się cmentarz, na którym stała
murowana kostnica. Włączenie do patronatu nad kościołem opata mogilskiego, związane najprawdopodobniej z decyzją papieża Marcina V o ustanowieniu – jak
to było naówczas w zwyczaju – przy powołaniu do życia
Akademii trzech konserwatorów (w wypadku Akademii
Krakowskiej oprócz owego opata byli to dziekani kapituły
gnieźnieńskiej oraz wrocławskiej), bardzo szybko doprowadziło do zatargów władz Akademii z cystersami. Sprawę tę pozostawiamy tu jednak na boku.

Szerzej na ten temat por.: bp T. Pieronek, Organizacja
prawna kapituły kolegiaty św. Anny w Krakowie, maszynopis rozprawy doktorskiej, obronionej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w 1960 roku, egzemplarz w bibliotece prywatnej Autora.
4
Prawnicy organizowali promocje w kościele Wszystkich
Świętych, medycy natomiast w kościele oo. Franciszkanów.
5
Ks. M. Tylkowski, Krótki opis kościoła akademickiego
kolegiaty świętej Anny w Krakowie, Kraków 1863; J. Łepkowski, O kościele akademickim ś. Anny, [w:] tegoż, O zabytkach Kruszwicy, Gniezna i Krakowa oraz Trzemeszna,
Rogożna, Kcyni, Dobieszewka, Gołańczy, Żnina, Gąsawy,
Pakości, Kościelca, Inowrocławia, Strzelna i Mogilna. Sprawozdania i studia, Kraków 1866, s. 391–403.
6
Por.: ks. J. Bukowski, Kościół akademicki św. Anny. Monografia historyczna, Kraków 1900 („Biblioteka Krakowska”
nr 17); tenże, Krótka wiadomość historyczno-artystyczna
o kościele św. Anny w Krakowie. Z powodu dwóchsetletniej
rocznicy poświęcenia tegoż kościoła, Kraków 1903.
7
H. Barycz, Z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, Kraków 1935.
8
Por.: ks. W. Gasidło, Kolegiata uniwersytecka świętej Anny
w Krakowie, Kraków 2004; tenże, Wokół konfesji świętego
Jana z Kęt w kolegiacie św. Anny, Kraków 2003.
9
Por.: ks. J. Kracik, Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak
w Krakowie kościół świętej Anny budowano, Kraków 2003;
Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Op.cit.,
J. Samek, Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie
– przewodnik; przedmowa i omówienie wizyty Ojca Świętego w Kolegiacie ks. Władysława Gasidło, Kraków 2000.
10
Por.: K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911.
11
Podajemy wykaz baszt za Klemensem Bąkowskim: pasamoników, karczmarzy, prochowa, grzebieniarzy, przekupniów, barchaników, czapników, rzeźników, kurdybaników, prochowa (druga), piekarzy, pierścienników, kowali,
siodlarzy, rymarzy, złotników, murarzy, rymarzy (druga),
prochowa (trzecia), iglarzy, malarzy, solarzy, cyrulików,
mieczowników, taszników (kaletników), rusznikarzy,
nożowników, białoskórników, garbarzy, garncarzy, paśników, introligatorów, łaziebników, ceklarzy (sług z ratusza), szewców, szewców (druga), mydlarzy i mieczników,
ciesielska, stolarzy i powroźników, kuśnierzy. Por. także:
A. Grabowski, Dawne zabytki miasta Krakowa. Przypomnienia przeszłości o niektórych starożytnych zwyczajach
mieszczan krakowskich, o bramach, basztach i wszelakich
tej niegdyś stolicy kraju obronach, z dodatkiem różnych do
dziedziny pamiątek należących wiadomości. Z rękopisów
zebrał i ogłosił A... G..., Kraków 1850.
12
K. Bąkowski, op.cit., s. 210. Celestat, czyli miejsce ćwiczeń w strzelaniu członków Bractwa Kurkowego, mieścił się w owym czasie w okolicach Bramy Mikołajskiej,
w przestrzeni między dwoma murami miejskimi. Później
przeniesiono go do Łobzowa. Dopiero w epoce Rzeczpospolitej Krakowskiej, po zakupieniu ogrodów w okolicach
ul. Lubicz, gdzie zbudowano pałacyk związany dziś celestatem, a ogród zamieniono na Park Strzelecki, znalazł się
tam również celestat.
13
E. Duda, Krakowskie judaica, Warszawa 1991, s. 32.
14
Por.: T. Ulewicz, Kraków – polski Rzym (jak, kiedy i dlaczego?). Gawęda przysłowioznawcza, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, red. R. Godula,
Kraków 1994, s. 63–74.
15
Janina Bieniarzówna obliczyła, że w ciągu pierwszych
dziesięciu lat XVIII w. mieszkańcy Krakowa musieli wypłacić Szwedom blisko 800 tys. zł, wojskom polskim i saskim blisko pół miliona zł, a rosyjskim ponad 150 tys. zł.
Razem było to blisko półtora miliona złotych; za J. Bieniarzówna, Lata klęsk i niedoli, [w:] Szkice z dziejów Krakowa
od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej,
pod red. J. Bieniarzówny, Kraków 1968, s. 230.
16
Por.: E. Rostworowski, Czasy saskie (1702–1764), [w:] K.
Lepszy (red.), Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1364–1764, t. I., Kraków 1964, s. 356.
17
Zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzach, ale
nade wszystko na cholerycznych cmentarzach leżących
poza murami miasta, m.in. na cmentarzu przy kaplicy Marii Magdaleny na Sikorniku oraz przy podominikańskiej
kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym.
18
J. Bieniarzówna, Stulecie upadku [w:] J. Bieniarzówna,
J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, op.cit., t. II, s. 405–412.
3

Por.: ks. J. Związek, Społeczno-polityczne i kościelne
dzieje Krakowa na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:]
Trzysta lat kapucynów w Krakowie. Księga pamiątkowa,
pod red. J. Mareckiego OFMCap., Kraków 1997, s. 108.
20
ks. J. Związek, Społeczno-polityczne..., op.cit., s. 108.
21
Por.: ks. H.E. Wyczawski, Biskup Piotr Gembicki, Kraków 1957, s. 166.
22
Po nadejściu do Krakowa wiadomości o beatyfikacji
Szymona w dniu 14 lipca 1685 w uroczystej procesji
przeniesiono jego relikwie z Wawelu do nowej świątyni.
23
Por.: K. Przyboś, Sprowadzenie kapucynów do Krakowa
i pierwsze lata ich pobytu, [w:] Trzysta lat kapucynów
w Krakowie 1695–1995. Księga pamiątkowa, op.cit.,
s. 117–125.
24
Ks. J. Kracik, Wspaniałe Bogu wystawione dzieło...,
op.cit., s. 11.
25
[Piotr Hiacynt Pruszcz], Klejnoty stołecznego miasta
Krakowa albo Kościoły i co w nich jest widzenia godnego
i znacznego przez P... H... P... krótko opisane [1743], wydanie K.J. Turowskiego, Kraków 1861, s. 185.
26
Por.: J. Bukowski, Kościół akademicki św. Anny. Monografia historyczna, Kraków 1900.
27
Ks. J. Kracik, Wspaniałe Bogu wystawione dzieło...,
op.cit.. Autor ten twierdzi, że stary gotycki kościół św.
Anny zburzono dopiero w ostatnich latach owej budowy, a właściwie – w 1701 roku (por. s. 20 passim). Hipotezy tej nie przyjmuje Andrzej Włodarczyk w cytowanym wyżej artykule z 2009 roku. On nadal twierdzi, że
starą świątynię gotycką św. Anny zburzono w 1686 roku.
28
Na temat pogrzebów w dawnym Krakowie por.:
W. Łuszczkiewicz, Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, „Rocznik Krakowski”, t. 1, 1898; H. Zaremska, Żywi wobec zmarłych.
Bractwa cechowe i pogrzeby w Krakowie w XIV–XVI
w., „Kwartalnik Historyczny”, r. 81, 1974; ks. J. Kracik,
Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie
a kultura duchowa XVII–XVIII wieku, [w:] Z przeszłości Krakowa, red. J.M. Małecki, Warszawa–Kraków
1989, s. 165–182.
29
Wiadomo, że na przełomie XVIII i XIX w. zlikwidowano w Krakowie przykościelne cmentarze oraz że
w 1803 roku otwarto cmentarz Rakowicki, na którym
zaczęto grzebać profesorów Uniwersytetu. Z upływem
czasu profesorowie UJ znaleźli miejsce wiecznego spoczynku również na innych nekropoliach krakowskich,
a także w innych miastach. Od kilku lat na Uniwersytecie działa Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadzi na
stronie internetowej Uczelni Listę pamięci. Na liście tej
znajdują się nazwiska kilkuset profesorów, którzy po
1803 roku zostali pochowani na cmentarzach krakowskich lub na innych nekropoliach.
30
Por.: ks. A.S. Buchowski, Gloria Domini super templum
s[anctum] suum ad Solennea encaeniorum primitias
Ecclesiae Collegiatae Crac[oviensis] S. Annae... recenter
a fundamentis erectae... enarrata die 21 Octobris A. D.
1703, Cracoviae 1703.
31
Por.: Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, Kraków 2000.
32
J. Łepkowski, O kościele akademickim ś. Anny w Krakowie, [w:] tegoż, O zabytkach Kruszwicy, Gniezna, Krakowa..., op.cit., s. 392.
33
Trzeba jednak tu dodać, że nie wszystkie stare tablice zniszczono, kilka z nich zostało umieszczonych na
zewnętrznych ścianach nowego kościoła. Józef Łepkowski podaje nazwiska profesorów uwiecznionych na
owych tablicach; są to księża-profesorowie: Walenty
Widawski (zm. 1600), Grzegorz Goliński (zm. 1631),
Stanisław Różycki (zm. 1632), Jakub Górski (zm.
1652), Jan Grabowski (1665), Samuel Formankowicz
(zm. 1692).
34
Zmarły w 1819 roku Jacek Idzi Przybylski spoczął
w podziemiach kościoła Mariackiego.
35
Pomnik Kopernika ufundował i zaprojektował w 1822
roku ks. Sebastian Sierakowski, profesor Uniwersytetu,
a zarazem kanonik kapituły wawelskiej. Wykonał go
z czarnego marmuru znany krakowski rzeźbiarz i kamieniarz Jan Nepomucen Galli. Pomnik przedstawia
Uranię, która w jednym ręku trzyma tarczę z gwiazdozbiorem, a drugą nakłada wieniec laurowy na głowę
Kopernika.
19
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unIWERSYTET CONTRA ToWARZYSTWo JEZuSoWE
powstaniem Collegium Broscianum –
jednego z najstarszych budynków
znajdujących się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiąże się głośny spór.
W przeciwieństwie do Collegium Maius,
Collegium Minus czy choćby Collegium
Witkowskiego – Collegium Broscianum
nie od początku było własnością uniwersytecką: gmach znajdujący się przy ul.
Grodzkiej 52 przez wieki był związany
z jezuitami, następnie siedzibę miały tam
sądy, a w końcu, w latach 70. XX wieku,
budynek znalazł się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niegdyś spokojny,
dziś tętniący życiem studenckim – był
świadkiem wielu niecodziennych wydarzeń. W minionych wiekach organizowano
tutaj pokazy teatralne, z okien budynku podziwiano zarówno uroczyste przemarsze,
jak i królewskie kondukty pogrzebowe. Był
świadkiem okupacji Krakowa przez wojska rosyjskie, okrucieństw drugiej wojny
światowej, z jego okien patrzono, jak Jan
Paweł II odbywał pielgrzymki na Wawel,
równocześnie z kamienicy naprzeciwko
Służba Bezpieczeństwa obserwowała obserwujących przejazd Papieża.
W swej 400-letniej historii budynek ten
znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu
zaledwie od 40 lat. Prawdziwym paradoksem jest fakt, że nosi dziś nazwę Collegium
Broscianum.
Przez blisko 170 lat należał do Zakonu
Towarzystwa Jezusowego i, paradoksalnie,
mógł nigdy nie powstać, gdyż mistrzowie
Uniwersytetu w Krakowie robili wszystko,
aby powstrzymać jezuitów przed wybudowaniem tego kolegium1. Losy budowli
jak w soczewce ogniskują wszystkie
poważniejsze kwestie sporne pomiędzy
akademikami a zakonnikami.
Zakon jezuitów – powstały z inicjatywy Ignacego Loyoli do walki z wyznaniami reformowanymi, został sprowadzony
do Polski w 1564 roku dzięki usilnym
staraniom kardynała Stanisława Hozjusza.
[...] W nowoczesnym systemie szkolnym
prowadzonym przez jezuitów dostrzegał on
bowiem szansę na rekatolizację oraz umocnienie religijności wiernych. Podobnie jak
część episkopatu polskiego, zdawał sobie
sprawę z przewagi systemu kształcenia
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zreformowanego w myśl założeń pedagogiki humanistycznej oferowanego przez
protestantów2.
Już pierwsze próby osiedlenia w Krakowie podejmowane przez jezuitów spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony
Uniwersytetu, który nie chciał dopuścić do
zachwiania swojego monopolu edukacyjnego w stolicy. Profesorowie Uniwersytetu
świadomi byli zagrożenia, jakie czyhało ze
strony szkół jezuickich3. Pomni na wieści
napływające z ośrodków akademickich
takich jak Paryż, Ingolstadt czy Wiedeń
starali się zablokować działania Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Gorliwość w obronie status quo wykazywał
zwłaszcza Wydział Filozoficzny, którego
mistrzowie dostrzegali niebezpieczeństwo
wynikające z faktu, że w kolegiach jezuickich nauki mogli pobierać uczniowie
ich gimnazjów, ponadto – dzięki innemu
rozkładowi materiału – studia trwały tam
znacznie krócej niż na Uniwersytecie.
Czynniki te, ich zdaniem, mogły spowodować rozluźnienie dyscypliny wśród
studentów, a przede wszystkim spadek popularności studiowania na Akademii. Od
tego momentu rozpoczęto zaciekłą walkę
na drukowane paszkwile i pamflety4.
Po kilku bezowocnych próbach osiedlenia w stolicy jezuitów, staraniem

Antonia Possevino zorganizowana została specjalna jezuicka misja papieska.
Possevino przekonał bowiem papieża
Grzegorza XIII o zagrożeniu ze strony
innowierców przybywających z Włoch do
Krakowa. [...] Działania misji zostały określone w specjalnej instrukcji sporządzonej
przez Possevina 6 kwietnia 1579. Znalazł
się tam niezwykle interesujący fragment
obrazujący ówczesne relacje pomiędzy
Towarzystwem Jezusowym a Akademią:
Rektorzy dwóch kolegiów: jurystów oraz
filozoficznego i teologicznego, wskutek podejrzeń, jakie żywią do Naszych, nie są dla
nas życzliwi; sądzą bowiem, że czyhamy na
ich kolegia. Należy powoli odwodzić ich
od takich myśli. Chodzi tu bowiem o misje i Nasi nie mają zwyczaju pomniejszać
w czymkolwiek praw jakiegokolwiek uniwersytetu, nawet gdybyśmy mieli kolegium
(o którym Towarzystwo wcale nie myśli
w tym mieście), ani zabierać uniwersytetu
lub cudzej własności5.
Zanim powstał kościół i rezydencja
przy ul. Grodzkiej, jezuici znaleźli gościnę
w parafii św. Szczepana.
Konflikt z Akademią znacząco opóźnił
powołanie kolegium. Ostatecznie biskup
krakowski Marcin Szyszkowski, w oparciu o regulacje prawne zawarte w bullach
Piusa V i Grzegorza XIII umożliwiających
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swych wysiłków na sejmikach7. Na udzielenie tego
poparcia wpłynęło, między
innymi, utworzenie Szkół
Nowodworskich. Z nich
rekrutowali się przyszli
dobrodzieje Akademii:
Zamoyscy, Zebrzydowscy, Zbarascy, Ossolińscy,
Lubomirscy, Sobiescy czy
Koniecpolscy. Nie należy
zapominać, że także strona
zaatakowana starała się
dotrzeć do jak najszersze- Budynek Collegium Broscianum tuż po przejęciu
go grona szlachty, pozy- przez Uniwersytet Jagielloński; lata 70. XX wieku
skać możnych protektorów. Podkreślano, licznymi paszkwilami9. Co warte jest
że ograniczenia szkolnictwa jezuickiego odnotowania, jeden z najbardziej znanych
stanowią zamach na wolności szlacheckie, utworów zwalczających Towarzystwo Jea istotę konfliktu rektor kolegium Miko- zusowe – Gratis Jana Brożka, akademicy
łaj Łęczycki w liście z 2 listopada 1624 wydali drukiem w oficynie prowadzonej
przedstawił następująco: [...] Czynił wielką przez innowierców – kalwinistów 10.
instancyą Jegomość X. Nuncyusz, żeby byli Mistrzowie uniwersyteccy nie posłużyli
Panowie Akademicy pokazali choć jeden się niczym nowym i nieznanym, gdyż
przywilej albo prawo naszym szkołom pierwsze utwory antyjezuickie opublikoprzeciwne, ponieważ udają, że na ich pra- wano w Polsce już w 1590 roku: Equitis
wa następujem i one łamiemy. A żadnego Poloni in Iesuitas actio prima. Związane
takiego prawa nie pokazali i nigdy nie były one ze sporem pomiędzy zakonem
pokażą, bo go nie mają. Przeczytaliśmy a Akademią 11. Bezsprzecznie jednak
wszystkie ich prawa do szkół ich należą- największe natężenie walki pamfletowej
ce, które był dał nieboszczyk X. Janidło zapanowało w latach 20. XVII wieku –
[ks. Jakub Janidłowski – rektor Akademii swe prace ogłaszali wówczas rektorzy
Krakowskiej] Królowi Jegomości, niemasz (Goliniusz czy Najmonowicz), mistrzowie
w nich tego, żeby się nam w Krakowie teologii, studenci, a nawet książę Jerzy
uczyć nie godziło. A mająli co takiego, Zbaraski12. Sytuację tę podsumował jeden
niech pokażą, damy pokój szkołom. [...] z najwybitniejszych znawców dziejów
Przeto bronić tego, żeby ślacheckie dzieci Uniwersytetu w Krakowie Henryk Barycz
niegdzieindziej, jeno w Akademii się uczy- następującymi słowami: Walczono często
ły, jest wolność ślachecką więzić i wiązać anonimowo, używając różnych metod i roi subtelną drogę pokazywać, jako wyższe dzajów polemiki, od zjadliwych krótkich
urzędy mogą sensim w inszych rzeczach efemeryd, poprzez znakomite, trafiające
ślachecką wolność ściskać i onej skrzydła w sedno sprawy dialogi (słynny „Gratis”
J. Brożka, 1625), po ciężkie kolubryny (np.
ucinać8.
Spór pomiędzy Akademią a Towa- Fryderyka Szembeka „Gratis plebański”,
rzystwem Jezusowym należy rozpa- „Gratis wyćwiczony”, 1625). Podkreślić
trywać nie tylko w kontekście próby jednak trzeba w tej polemice dwie postaprzełamania monopolu edukacyjnego, wy: obrończą, akademicką, bardzo liczną
jaki niegdyś posiadał Uniwersytet. (J. Brożek, J. Janidło, J. Najmanowic),
Dużo większe znaczenie miały kwestie i agresywną bez umiaru, jezuicką, sięgazwiązane z wzorcami kształcenia, do- jącą do państwowych środków represji.
stępnością edukacji. Warto podkreślić, Ironia historii sprawiła, że w naszych czaże mistrzowie uniwersyteccy zdawali sach gmach kolegium jezuickiego otrzymał
sobie sprawę z przebiegu sporu po- w użytkowanie Uniwersytet Jagielloński,
między zakonem a innymi ośrodkami a nadano mu nazwę Kolegium Brożka
akademickimi w Europie, co sprawiało, (Broscianum)13.
W toku zaciekłych sporów i niewyże jeszcze żarliwiej bronili swej pozybrednych polemik Towarzystwo Jezusowe
cji. [...]
Podczas zaciętego sporu pomiędzy podjęło decyzję o otwarciu w Krakowie
Akademią Krakowską a zakonem kursu teologii (11 listopada 1623), pojezuitów obie strony posługiwały się czątkowo przeznaczonego jedynie dla
członków zakonu. W odpowiedzi na te
Archiwum Pionu Technicznego UJ

jezuitom prowadzenie szkół, nadał w 1622
roku krakowskim jezuitom prawo otwarcia
szkoły humanistycznej, teologii i filozofii,
gdzie mogli wykładać i nauczać. Wówczas
generał Mucjusz Vitelleschi podniósł rezydencję przy kościele św.św. Piotra i Pawła
do rangi kolegium królewsko-książęcego.
3 marca 1623 rozpoczął się nowy etap
w historii dziejów jezuitów w Krakowie,
król Zygmunt III Waza ogłosił bowiem
przywilej erekcyjny kolegium: Obowiązkiem królewskiem jest starać się także
o dobra duchowne swych poddanych, jakiemi są: czyste wykształcenie, prawdziwa
pobożność, prawa wiara w Boga – casta
eruditio, vera pietas, recta In Deum fides.
Potrójne te dobra krzewi chwalebnie po
świecie całym zakon Jezuitów, dlatego
wybudował mu król kościół św. Piotra,
nadał i darował różne place z domami, do
kościoła przyległymi przy ul. Grodzkiej,
między klasztorem św. Jędrzeja a bursą
Jurystów, a nadto zakupił sześć innych domów. Niniejszym dokumentem zatwierdza
te nadania i darowizny i pozwala otworzyć według zwyczaju zakonu kolegium,
erigere moro suo Collegium, w któremby
obowiązki sobie właściwe swobodnie mógł
wykonywać według przywilejów swoich,
a zwłaszcza według dyplomu Piusa V r.
1557 d. 10 marca danego, poczynającego
się od słów: Cum litterarum studia, i dyplomu Grzegorza XIII r. 1578 d. 5 maja:
Quanta In vinea Domini6.
Królewski dokument został natychmiast oprotestowany przez akademików.
Złożono skargę do króla, następnie kierowano pisma do nuncjusza. Warto też
podkreślić, że Akademia starała się zaktywizować jak najszersze rzesze szlacheckie,
zwracając się już w 1621 roku o poparcie

Korytarz w XIX wiecznym
skrzydle gmachu,
lata 70. XX wieku
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działania Akademia zmieniła treść przysięgi immatrykulacyjnej: uzupełniono ją
o zdanie, że studenci mają obowiązek słuchania jedynie wykładów akademickich14.
Oliwy do ognia dolał pomysł krakowskich
jezuitów zakładający połączenie Szkół
Nowodworskich z akademickimi, natomiast jezuici mieliby podporządkować
się władzy rektora. Szkolnictwo niższe
Uniwersytetu zastałoby wówczas zespolone z kolegium jezuickim. Jak można się
domyślać, koncepcja ta wywołała gorący
sprzeciw akademików. Przypuszczano,
że w dalszej kolejności jezuici zechcą
rozwinąć swój system szkolnictwa, tworząc kolegium, a następnie Akademię; jak
pisał Jakub Najmanowic: Naprzod nie
myślemy o niczym. Potym kongregacyją
samą uczynimy. Potym raddzibyśmy uczynili suos. Stąd kiedyby jedno małe szkołki
mieć. Zasię potym już Kolegium s. Petri et

quidem regium. A na koniec, jako obrońca
powida, kolegium in forma Academiae15.
Nie wahano się posługiwać przemocą,
inspirowano tumulty studenckie, wybijano
szyby w budynkach jezuickich, urządzano
„kocią muzykę” pod oknami sal wykładowych, uniemożliwiając prowadzenie zajęć.
Bójki i waśnie rozpoczęły się z chwilą,
kiedy jezuici otrzymali od monarchy
zgodę na otwarcie szkół publicznych
w Krakowie. Towarzystwo Jezusowe
planowało wówczas urządzenie dysputy
filozoficzno-teologicznej, która została
manifestacyjnie zbojkotowana przez akademików, a studenci próbowali zakłócić
jej przebieg. Bezpieczeństwa zebranych
pilnować musiały oddziały wojska starosty
krakowskiego Gabriela Tarnowskiego.
Rok 1625 upływał na nieustannych
waśniach pomiędzy bracią studencką
uczęszczającą do Szkół Nowodworskich
oraz Akademii a uczniami kolegium
jezuickiego. Począwszy od kwietnia, studenci urządzali specjalne wiece na tzw.
Gramatyce – za murami miasta, na które
zabierali szpady, a nawet i rusznice. Następnie po tych swoistych konwokacjach
wyruszali „na jezuitów”, nachodzili domy
zakonników, niszczyli drzewa w ogrodach
mających służyć rekreacji zakonnej, zachowywali się niczym w czasie szlacheckich zajazdów, grabiąc wszelkie ptactwo
domowe16. Część napaści odbyła się pod
wpływem alkoholu, kiedy pijani studenci
nachodzili dom kolegium. Studenci napadali także na pojedynczych zakonników: 15
mai postrzegszy dwu Zakonnikow Societas
Jesu w polu na Rekreatiey, zwoławszy kupę
niemałą studentów, z kiimi, brusnicami,
zkamienmi napadli, iednemu Pistolet wbok
kładli, drugiemu kiiem do karkow przymierzali, y szarpaiąc [...] y w gembę mu dał, y

towarzyszowi iego Kapelusz zdarł gwałtem
y w gembę dał [...]17. Uczniowie jezuiccy
także nie próżnowali; przykładowo, 30
maja 1625, idąc z przedmieścia fortką św.
Anny, siekli w okna, co jedynie nakręciło
spiralę przemocy, bo studenci napadli na
transport z drukarni i przejęli nakład Adagiów Grzegorza Knapiusza18.
Punktem kulminacyjnym rozruchów
był pojedynek studenta z kolegium jezuickiego Mikołaja Grabowskiego/Grabkowskiego i akademika Bartłomieja Ptaszyńskiego/Przepiórki, do którego doszło 13
czerwca 1625. W trakcie wynikłych walk
od strzału oddanego ze strony piechoty
starościńskiej zginął Ptaszyński, rannych zostało kilku studentów Akademii.
W zgodnej opinii akademików prowodyrami zajścia byli studenci, aczkolwiek
i strona jezuicka nie była bez winy, gdyż
w czasie walk posługiwała się pałaszami19.
W celu spacyfikowania rozruchów znów
interweniowały oddziały wojska starosty
Gabriela Tarnowskiego20.
W 1625 roku akademia zwróciła się
do najwyższego Trybunału Papieskiego
– Roty Rzymskiej o rozsądzenie sporu
z zakonem21. Jedna z powstałych wówczas prac scharakteryzowała działania
władz uczelni następująco: aby w Krakowie innych szkół żadnych fundować
nie dopuszczała, ale żeby bonaru ’ cartiu’
nieiakie monopolium przy Akademiey
samey było. Wszak wiedza wszysey iako
monopolia miastam y Rzeczampospolitym
sa szkodliwe. Otoż słuszniey by Patres
Societatis, zadać to Panom Akademikom
mogli iż oni na wolność Szlachecką następuią, iż ludziom Szlacheckiego stanu są na
przeszkodzie aby dziatek swoich niemogli,
gdzie sie im podoba w Krakowie na nauke
y cwiczenie posyłać22.

monoGRAFIA oBIEKTÓW ZABYTKoWYCh uJ
Kolejny tom z serii
Zamieszczony powyżej tekst autorstwa Wiktora Szymborskigo powstał na podstawie jego
książki poświęconej historii gmachu znajdującego się przy ul. Grodzkiej 52, współcześnie
określanego mianem Collegium Broscianum. Publikacja ukaże się w styczniu 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 uświetni przypadającą w 2014 roku 650. rocznicę założenia Uniwersytetu.
RPM
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decyzji o zamknięciu kolegium 28 czerwca
1634. Od tego momentu jezuici mogli
prowadzić wykłady z teologii wyłącznie
dla swoich kleryków, a dla młodzieży
szlacheckiej prowadzono jedynie szkoły niższego szczebla27. Starania władz
Uniwersytetu sprawiły, że w 1635 roku
otrzymał on monopol nauczania, jezu-

konnikami a akademikami. Scholarzy pobierający nauki
w kolegiach jezuickich mogli zdobywać identyczne stopnie naukowe jak na uniwersytetach, a osoby sprzeciwiające się temu mogły zostać obłożone karami kościelnymi.
I tak, jezuici otrzymali prawo swobodnego wykładania:
Profesorzy Towarzystwa, zarówno nauk humanistycznych,
jak i sztuk wyzwolonych oraz teologii [...], mogą swobodnie
i godziwie prowadzić wykłady także publiczne w swoich kolegiach nawet tam, gdzie istnieją uniwersytety, [...] i wolno
każdemu studentowi uczęszczać na wykłady i inne ćwiczenia szkolne w tego rodzaju kolegiach, a ci, którzy wysłuchali
w nich filozofii i teologii, mogą być dopuszczeni do stopni naukowych w każdym uniwersytecie. B. Natoński SJ,
Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI w., [w:] Studia
z historii Jezuitów, Kraków 1983, s. 175.
4
Ibidem, s. 176.
5
Ibidem, s. 189
6
Cyt. za: S. Załęski T.J., Jezuici w Polsce, t. IV cz. II, Kolegia i domy założone w pierwszej dobie rządów Zygmunta
III 1588–1608, Kraków 1905, s. 760–761.
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W 1626 roku Rota wydała aż trzy
wyroki, wszystkie korzystne dla jezuitów.
Warto podkreślić, że nawet gdyby Akademia miała zagwarantowany monopol
edukacyjny, a tak przecież nie było, to
utraciłaby go w chwili ogłoszenia przywilejów, jakie otrzymał zakon jezuitów
z rąk papieża Piusa V. W maju 1627 roku
Rota wydała ostateczny wyrok będący
po myśli jezuitów.
Akademia jednakże nie zamierzała
się mu podporządkowywać i po raz kolejny odwołała się od tej decyzji. Spór
przedłużał się aż do rozporządzenia
z 15 kwietnia 1630, nakazującego Uniwersytetowi podporządkowanie się wyrokom Roty pod groźbą ekskomuniki.
Warto podkreślić, że władze Akademii
Krakowskiej nawiązały ożywione kontakty z innymi uniwersytetami w Europie, których istnienie zagrożone było
przez jezuickie zakusy, mające na celu
przejęcie nad nimi kontroli. W 1627
roku rektor Jakub Najmanowic tak odpowiadał na propozycję z uniwersytetu
w Lowanium sformowania jednolitego
frontu antyjezuickiego: Jeśli tej chorobie nie przyniosą lekarstwa monarchowie, jeśli i wy sławne akademie, na których zagładę oni czyhają, nie ruszycie
z ratunkiem, wkrótce zaginie wszelka
szlachetniejsza literatura, wytworny
styl, czysta filozofia i to, co posiadamy najmocniejsze: wszelka dostojność mądrości
klasycznej. Nawet samo życie zagaśnie
i popadniemy w to samo barbarzyństwo,
w którym znajdowaliśmy sie, kiedy Muzy
były zamknięte i niejako zakonną dyscypliną ujęte w klasztorach benedyktyńskich
i cysterskich23. W trakcie trwania procesu
przed trybunałem w Rzymie Towarzystwo
Jezusowe zorganizowało przy Grodzkiej
studium filozoficzne i teologiczne. W polemice z Uniwersytetem podkreślano,
że mają one jedynie wewnątrzzakonny
charakter24.
Przełom w sporze stanowił rok 1632.
Dzięki poparciu Władysława IV Uniwersytet zyskał przewagę. Królewski poseł
Jerzy Ossoliński wystarał się w kancelarii
papieskiej o wycofanie pomyślnych dla
jezuitów wyroków Roty. 22 marca 1634
papież Urban VIII nakazał zamknięcie
szkół jezuickich w Krakowie25. Nie bez
znaczenia było także stanowisko dworu
królewskiego. W liście z 26 maja 1634 monarcha nakazał jezuitom podporządkować
się papieskiemu poleceniu26. Towarzystwo
Jezusowe zmuszone zostało do podjęcia

Zabytkowy portal prowadzący do XIX-wiecznej
części budynku; 1974

itom zakazano otwierania nowych szkół
w Krakowie oraz przyległych miastach bez
zgody Stanów. Szczególnie dotkliwy był
zapis zabraniający prowadzenia działalności edukacyjnej w Krakowie; jezuici mogli
kształcić jedynie własnych zakonników28.

Wiktor Szymborski

adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury
Instytutu Historii UJ

1

2

3

Warto za o. Jerzym Paszendą przypomnieć sens znaczenia
tego słowa: W literaturze często spotyka się nazwę „kolegium” na oznaczenie szkoły jezuickiej. Nie jest to ścisłe.
W terminologii jezuickiej „kolegium” oznacza dom zakonny ze szkołą dla młodzieży zakonnej lub świeckiej, a nigdy
samą szkołę. Gdy chodzi o budynki, to kolegium w sensie
szerszym oznaczało cały zespół instytucji i budynków podlegających władzy rektora. W skład zespołu wchodziły: kolegium w sensie węższym, czyli dom zakonny objęty klauzurą, kościół, szkoła, zabudowania gospodarcze [...] oraz
bursa i konwikt, chociaż te stały zwykle osobno w mieście.
J. Paszenda SJ, Jezuickie budynki szkolne w dawnej Polsce,
[w:] Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995, s. 169.
Szkoły prowadzone przez jezuitów miały stanowić odpowiedź na „ofertę edukacyjną” protestantów. B. Natoński
SJ, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce
1564–1580, [w:] J. Brodrick SJ, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, t. I, Początki Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1969, s. 415–416.
Papież Pius V 10 marca 1571 w bulli Cum litterarum studia podjął starania doprecyzowania relacji pomiędzy za-
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130. RoCZnICA SKRoPlEnIA GAZÓW TRWAŁYCh
nA unIWERSYTECIE JAGIElloŃSKIm
W

kwietniu 2013 roku minęło 130 lat
od czasu, gdy dwaj profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Karol Olszewski
i Zygmunt Wróblewski, dokonali w Krakowie pierwszego na świecie skroplenia tlenu,
azotu i tlenku węgla. By uczcić rocznicę
tego wielkiego na owe czasy wydarzenia,
Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Muzeum
UJ zorganizowały w auli Collegium Maius
uroczystą sesję naukową, w trakcie której
dr hab. Paweł Góra zaprezentował sylwetkę Zygmunta Wróblewskiego – pioniera
kriofizyki, dr hab. Andrzej Kotarba prof. UJ
przedstawił, bez reszty poświęcony chemii,

Przyrządy kriogeniczne prof. Olszewskiego
w Muzeum UJ

żywot prof. Olszewskiego, a dr Ewa Wyka
mówiła o przyrządach kriogenicznych prof.
Olszewskiego. Obchodom towarzyszyły
wystawy, wykłady i pokazy kriogeniczne.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak.
Współpraca fizyka Zygmunta Wróblewskiego z chemikiem Karolem Olszewskim
trwała zaledwie kilka miesięcy. Skrople50
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nie gazów trwałych było wielkim
osiągnięciem naukowym w skali
światowej i przyniosło uczonym
międzynarodowe uznanie. Sukces
ten możliwy był dzięki zastosowaniu
etylenu wrzącego pod obniżonym
ciśnieniem. O dokonanym przez Olszewskiego i Wróblewskiego przełomie w badaniach kriogenicznych
wiele lat później napisał następca
Olszewskiego prof. Tadeusz Estreicher: Dążenie nauki datujące się od
stu lat, zostało ostatecznie osiągnięte. [...] Nauce otwierało się bowiem
Portret Karola Olszewskiego namalowany w 1905 roku
przez Leona Wyczółkowskiego; ze zbiorów Muzeum UJ
w tej chwili nieprzejrzane pole, bo
skroplenie tlenu to nie tylko zmuszenie go do przyjęcia innej postaci, to zarazem
Profesor Olszewski uważany był rówrozszerzenie zakresu badanych temperatur nież za wybitnego eksperta w sprawach
o sto stopni, a raczej to wstęp do rozszerzenia dotyczących urządzeń do badań niskotemtego zakresu nieporównanie dalej za pomocą peraturowych. Z dużym powodzeniem
innych jeszcze gazów, których skroplenie nie zajmował się konstrukcją aparatów do skradało długo na siebie czekać*.
plania gazów. Produkowano je na początku
Współpraca naukowa profesorów Ol- XX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim,
szewskiego i Wróblewskiego zakończyła a zamawiały i kupowały je liczne instytucje
się wkrótce po skropleniu gazów trwałych. badawcze z Europy i Stanów ZjednoczoKażdy z nich prowadził odrębne badania nych. Aparatów kriogenicznych z Krakowa
w nowej dziedzinie wiedzy, która nazywana używano, między innymi, w Wiedniu, Mojest obecnie kriogeniką. Profesor Wróblew- nachium, Bonn, Tokio, Filadelfii, Rzymie,
ski, na skutek nieszczęśliwego zdarzenia Petersburgu, Lozannie. W Muzeum Uniw swojej pracowni, poparzył się i 16 kwiet- wersytetu Jagiellońskiego można obejrzeć
nia 1888 zmarł.
przyrządy używane przez Olszewskiego
Zaś prof. Olszewski stał się na przeło- i Wróblewskiego. To właśnie Olszewski
mie XIX i XX wieku niekwestionowanym był inicjatorem kolekcji instrumentów naświatowym autorytetem w dziedzinie ukowych w Collegium Maius i pragnął, by
badań w niskich temperaturach. Jego no- jego przyrządy stanowiły zaczątek Muzeum
tatki wskazują, że był na tropie odkrycia Zabytków Przyrodniczych UJ.
nadprzewodnictwa. Utrzymywał naukowe
Współcześnie osiągnięcia krakowskich
kontakty z wieloma uczonymi, często profesorów wykorzystywane są w wielu
laureatami Nagrody Nobla: Williamem dziedzinach życia człowieka. Skroplone
Ramsayem, Heike Kamerlingh-Onnesem, gazy używane są w przemyśle i w medycyFritzem Haberem, Jacobusem H. van’t nie. Stosuje się je w diagnostyce, kriochiHoffem, Wilhelmem Ostwaldem, lordem rurgii, krioterapii oraz do przechowywania
Rayleighem i Wilhelmem Roentgenem. materiału biologicznego (krwi, tkanek,
Kraków nazywany był w tamtym czasie narządów).
europejskim biegunem zimna, a pracownię
Alicja Rafalska-Łasocha
Olszewskiego odwiedzali uczeni z całego
kierownik Biura Karier i Promocji
świata. On sam, z powodów zdrowotnych,
Wydziału Chemii UJ
unikał zagranicznych podróży. Wielu uczonych zwracało się więc do niego z prośbą * T. Estreicher, Karol Olszewski. W dziesięciolecie śmierci, Krao radę i pomoc listownie.
ków 1925, s. 13–14.

DZIEŁA mISTRZA JAnA mATEJKI
W ZBIoRACh unIWERSYTETu JAGIElloŃSKIEGo
W

związku z mijającym rokiem Jana
Matejki (1838–1893), hucznie
obchodzonym przez Muzeum Narodowe
w Krakowie, kiedy to, oprócz wystaw,
podjęte były różne inicjatywy mające na
celu przypomnienie sylwetki tego wyjątkowego malarza, warto zwrócić uwagę
na jego prace znajdujące się w kolekcji
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzieła mistrza znalazły się w szacownych
murach Almae Matris nie bez przyczyny:
Matejko związany był z Uniwersytetem
poprzez swojego brata Franciszka, który
pracował w bibliotece uniwersyteckiej,
wówczas mieszczącej się w Collegium
Maius. Już będąc studentem Szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie, młody Matejko
bywał w Collegium Maius i miał okazję
podziwiać uniwersyteckie skarby. One też
inspirowały go do wykonywania wielu
rysunków. Wtedy to powstały, między
innymi, rysunki przedstawiające portrety
niektórych profesorów (obecnie znajdują
się w Domu Jana Matejki). Ścisły związek
z Uniwersytetem, rozpoczęty poprzez
brata Franciszka, a potem utrwalony
przez przyjaźnie z profesorami, zaowocował wieloma obrazami, które zdobią

Uniwersytet, przypominając
jego chlubne dzieje, wybitnych
profesorów, ale też i samego
artystę, który był i jest jednym
z największych i najciekawszych polskich malarzy.
W zbiorach Muzeum UJ
znajduje się 11 prac malarskich
oraz wiele rysunków artysty,
wśród nich Ubiory w Polsce
(1860), darowane przez niego
dla Collegium Maius. W Collegium Novum eksponowanych
jest pięć płócien pędzla Matejki.
W auli znajdują się: Kopernik
na tle rozgwieżdżonego nieba
– obraz przekazany przez społeczeństwo Krakowa jako dar
dla Uniwersytetu w roku 1873,
oraz portrety wybitnych profesorów – Stanisława Tarnowskiego
(1890), Józefa Szujskiego (1886)
i Józefa Dietla (1864). Matejko
znany był ze swej hojności –
przyjaciół obdarowywał malowanymi przez siebie portretami.
Podarował portret prof. Stanisławowi Tarnowskiemu, który Jan Matejko, Portret Stanisława Tarnowskiego, 1890
następnie
przekazał
Jan Matejko, Władysław Biały w Dijon, 1867
go Uniwersytetowi. Uniwersytetu z przeznaczeniem do auli
Portret prof. Józefa nowo powstałego Collegium Novum.
Największy obraz w auli autorstwa
Dietla został namaloMatejki
to Uniwersytet w XV wieku, ukazuwany na zamówienie
jący
na
pierwszym
planie postać Mikołaja
uczniów i współpraKopernika
trzymającego
układ heliocencowników profesora.
tryczny.
Jest
to
dzieło
niedokończone.
Początkowo znajdował się w Klinice Le- Artysta zaczął pracę nad nim w 1893
karskiej UJ. Stamtąd roku. Niestety, śmierć w tym samym roku
w 1916 roku został przeszkodziła w wykonaniu zamówienia.
przeniesiony do auli Senat uniwersytecki wykupił ten ogromny
Collegium Novum. szkic malarski od rodziny tuż po śmierci
Trzeci portret, prof. malarza, w 1894 roku.
Dwa obrazy pochodzą z kolekcji
Józefa Szujskiego,
Franciszka
Ksawerego Pusłowskiego,
zamówiony przez
która
znalazła
się w Collegium Maius po
Tarnowskiego, został
śmierci
właściciela.
Pierwszy to piękny
przekazany w 1886
portret
matki
Franciszka
Ksawerego –
roku jako dar dla
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Marii Pusłowskiej (1871). Jest
to chyba jedyny kobiecy portret malowany przez artystę,
który nie powtarza rysów jego
żony – Teodory. Drugi obraz
to historyczne przedstawienie
księcia Władysława Białego
w Dijon, który był mnichem
w tamtejszym klasztorze benedyktyńskim (1867).
Kolejne prace to akwarela
przedstawiająca herb Akademii
Umiejętności (1891), prawdopodobnie przekazana do Collegium
Maius przez prof. Stanisława
Tarnowskiego, oraz bardzo
wczesny, niedokończony, obraz ze sceną Świętej Rodziny
(1853), inspirowany przedstawieniami Martina Schongauera
(1448–1491), zakupiony w 1953
roku w Desie.
Najnowszym nabytkiem do
zbiorów będącym pracą Jana
Matejki jest karton z figurą św.
Barbary, przekazany w darze
w 2000 roku, z okazji jubileuszu
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Jan Matejko, Uniwersytet w XV wieku, 1893

Jan Matejko, Święta Rodzina, 1853

600-lecia Almae Matris, przez
Bank Współpracy Regionalnej.
Karton jest wykonany w technice
mieszanej: akwareli i gwaszu,
powstał w 1891 roku1. Jak większość dzieł Matejki ze zbiorów
uniwersyteckich, był inspirowany
historią krakowskiej uczelni. Wyobrażenie św. Barbary, patronki
Wydziału Filozoficznego, z nimbem, trzymającej okrągłą wieżę,
z herbem króla Jagiełły u stóp,
znajduje swe analogie w pieczęci Wydziału Filozoficznego2.
Pieczęć ta powstała w 2. połowie
XIX wieku i jest kompilacją
dwóch wcześniejszych pieczęci
– z XV i XVII wieku3.
Ostatni, jedenasty, obraz z kolekcji uniwersyteckiej autorstwa
Matejki to płótno Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu
Jagiellońskiego przez Zygmunta I.
Tak brzmi fragment z królewskiego przywileju wydanego
11 sierpnia 1535: [...] i z królewskiej łaskawości postanawia, aby

wszyscy doktorzy i profesorowie, którzy
w tej łaskawej Uczelni przez dwadzieścia lat bez przerwy publicznie
wykładali, przenosili na całe swoje
legalne potomstwo wszelkie prerogatywy i dostojeństwa szlachectwa
i aby wspomniane potomstwo ze
wszystkimi swoimi zstępnymi obojga
płci na zawsze w Królestwie Polskim
mogło uzyskiwać związane ze stanem
szlacheckim dostojeństwa, wolności
i przywileje, tak duchowne jak świeckie, a także osiągać wszelkie godności,
zaszczyty i urzędy w Królestwie oraz
nabywać dobra ziemskie, a nabyte
bez przeszkód posiadać, żyjąc wedle
zwyczajów pozostałej szlachty Królestwa bez względu na to, czy zajmuje
na uniwersytecie miejsce swoich
przodków, czy też przeniosło się gdzie
indziej4. Mimo że na mocy wydanego
przywileju doktor uniwersytecki mógł
sobie obrać herb, to jednak niechętna
reakcja szlachty spowodowała, że
przepis ten nigdy nie wszedł w życie5.
Obraz przedstawia uroczysty moment przyznania prawa szlachectwa
profesorom Uniwersytetu w dniu
11 sierpnia 1535, za rektoratu Marcina
Biema z Olkusza. Punktem centralnym
kompozycji jest postać króla, który podaje
sędziwemu rektorowi dokument opatrzony
pieczęcią. Tuż za nim, obok tronowego
fotela, stoi młodziutki królewicz Zygmunt

Jan Matejko, Św. Barbara, 1891

Jan Matejko, Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1858

August, nieco dalej dostojnicy: biskup Jan
Chojeński, biskup Samuel Maciejowski,
kanclerz Krzysztof Szydłowiecki, hetman
Jan Tarnowski oraz uczeni6. Postacie przedstawione są w umownym wnętrzu komnaty wawelskiej, której
pewne elementy wystroju i wyposażenia są
znacznie późniejsze od
daty wydarzenia. Ten
zabieg kompilacyjny
występuje w obrazach
Matejki dość często.
Podobizny królewskie
odtworzone zostały według portretów z epoki,
z dzieł Joosta Decjusza
i Marcina Bielskiego.
Rysunki niektórych
postaci występują też
w tablicach Ubiory
w Polsce z 1860 roku.
Obraz ten jest szczególny. Matejko namalował go na końcowy egzamin w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie.
Miał wówczas 20 lat.
Prawdopodobnie z inspiracji Józefa Mucz-

kowskiego, profesora UJ, będącego wówczas dyrektorem Biblioteki, przeznaczył
go dla Biblioteki Jagiellońskiej. To właśnie
tutaj rozpoczął pracę, w roku darowania
obrazu (1858), brat Jana Matejki – Franciszek.
Większość obrazów artysty przechowywanych w Muzeum jest ściśle związana z losami Almae Matris. Ten jeden
z najwcześniejszych i dotyczący całej
korporacji profesorskiej jest wyrazem
szacunku młodego malarza dla wąskiej
grupy społecznej, która już za czasów
króla Zygmunta zyskała sobie najwyższe
uznanie. Obecnie obraz eksponowany
jest w gabinecie rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Anna Jasińska

kustosz dyplomowany Muzeum UJ
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6

Był to projekt witraża do kościoła Mariackiego w Krakowie.
A. Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1996, il. 47.
Ibidem, il. III, IV.
Cyt. za: J. Sondel, Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu Krakowskiego przez Zygmunta I, „Krakowskie
Studia Prawnicze”, R. XXIV, 1991, s. 113.
Ibidem, s. 123.
Matejko. Obrazy olejne. Katalog, pod red. K. Sroczyńskiej,
Warszawa 1993, s. 51–52.
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Ksiądz prof. Michał Heller podczas wykładu w Bibliotece Jagiellońskiej

wykład ksiądz prof. Michał Heller. – Świat
średniowieczny jest geocentryczny, Ziemia
rzeczywiście jest w centrum ówczesnych
wyobrażeń, ale jest równocześnie teocentryczny, a nie antropocentryczny. To Bóg
jest naprawdę w środku. Jak więc pogodzić
to, że geometrycznie Ziemia jest w środku,
ale to Bóg jest w centrum? Dante rozwiązał
ten problem. Twierdził, że porządek przestrzenny jest odwrotnością duchowego. To,
co jest obwodem, wydaje się nam osią –
wyjaśniał ksiądz profesor. – Kopernik zatem
nie wytrącił człowieka ze środka świata, bo
człowieka tam nigdy nie było, ale prawdą

Anna Wojnar

rzy unikatowe wystawy, interdyscyplinarna sesja naukowa oraz spektakularny koncert to atrakcje, jakie dla mieszkańców Krakowa przygotował Uniwersytet
Jagielloński z okazji 540. rocznicy urodzin
i 470. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika.
Uroczyste otwarcie obchodów, przebiegających pod wspólnym hasłem Mikołaja Kopernika harmonia sfer, odbyło się
30 października 2013 w Bibliotece Jagiellońskiej. Rozpoczęto je od sesji naukowej.
Zgromadzonych gości powitał prodziekan
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ prof. Jerzy Zachorowski,
następnie część naukową rozpoczął dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk wykładem
o historii autografu Mikołaja Kopernika.
Obrady zakończyło wystąpienie księdza
prof. Michała Hellera Człowiek w świecie Kopernika, podczas którego wybitny
naukowiec mówił o kulturowych i ideologicznych reperkusjach odkrycia Kopernika.
– Rewolucja Kopernika polegała na przejściu od układu geocentrycznego do układu
heliocentrycznego. W nauce znana jest tak
zwana zasada Kopernika, która powiada,
że Ziemia nie zajmuje centralnego miejsca
we Wszechświecie, że wszystkie miejsca
we Wszechświecie są równouprawnione.
Człowiek został zupełnie pozbawiony swojej
centralnej pozycji. Chciałbym się nad tym
zastanowić, czy to rzeczywiście prawda.
Czy Kopernik zdetronizował człowieka,
a jeżeli tak, to w jakim sensie – rozpoczął

Anna Wojnar

T

Rysunek Władysława Łuszczkiewicza Kopernik z cyrklem w prawej ręce, II połowa XIX wieku. Grafika
Leona Wyczółkowskiego Mikołaj Kopernik, 1924.
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jest, że dzieło Kopernika wywołało rewolucję w naszych wyobrażeniach. Przede
wszystkim przeniesienie układu odniesienia
z Ziemi na Słońce, to przysłowiowe poruszenie Ziemi spowodowało, że świat w oczach
ludzi, którzy akceptowali Kopernika, stał się
większy. Często zasadą Kopernika nazywa
się stwierdzenie, że we Wszechświecie
nie ma wyróżnionych miejsc. Człowiek
jest nieznaczącym szczegółem w ogromie
Wszechświata, zagubienie kosmiczne było
więc w jakimś sensie następstwem rewolucji Kopernika. Ta zasada po wielu latach
wywołała pewien oddźwięk w kulturze, jak
twierdzi ksiądz prof. Heller, narodził się, na
przykład, renesans, nastąpiło zwrócenie się
ku człowiekowi. Widać to w ówczesnym
malarstwie, gdzie to właśnie człowiek stał
się elementem centralnym, odwrócono się
od kosmicznej pustki w kierunku człowieka
i skupiono na tym, co piękne i optymistyczne. – Można by tę historię opowiadać dalej,
ale spróbujmy spojrzeć na to zagadnienie
od innej strony. Kopernik pisze, że astronomia jest skonsumowaniem matematyki,
co jest wielką nobilitacją i astronomii,
i matematyki. W problemie, z którym się
teraz zmagamy, są trzy strony: Wszechświat,
matematyka i ludzki umysł. W dzisiejszej
epoce, kiedy mamy rzeczywiście mocny
antropocentryzm, istnieje oddziaływanie
pomiędzy tymi trzema obszarami, które

niewątpliwie ma wymiar tajemnicy – kontynuował ksiądz prof. Michał Heller. – Nauka
jest zbiorowym produktem ludzkich mózgów, ludzki mózg jest najbardziej złożonym
i wyrafinowanym produktem Wszechświata.
To właśnie w ludzkim mózgu struktura
Wszechświata osiągnęła swój ogniskowy
punkt: świadomość własnej świadomości.
Nauka jest zbiorowym wysiłkiem ludzkich
umysłów – odczytania zamysłu Boga ze
znaków zapytania, z jakich utkany jest
Wszechświat i my sami. Umieścić się w tym
podwójnym spleceniu to inaczej doświadczyć, że się jest częścią Wielkiej Tajemnicy.
Wszechświat, w jakim żyjemy, nie jest ani
geocentryczny, ani heliocentryczny, ani
antropocentryczny, ani, dodajmy jeszcze,
czarnodziurocentryczny – jest umysłocentryczny. Wszechświat jawi nam się bardziej
jako myśl niż jako maszyna – zakończył
ksiądz profesor.
Sesji naukowej towarzyszyły trzy
wystawy. W Bibliotece Jagiellońskiej
zaprezentowano ekspozycję zatytułowaną
Copernicana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie można było podziwiać cenne
zbiory związane z osobą Mikołaja Kopernika oraz z jego teorią heliocentryczną:
rękopisy, starodruki oraz zbiory graficzne
z XV, XVI i XVII wieku. Najważniejszym
obiektem pokazu był, niezwykle rzadko
pokazywany, rękopis De revolutionibus orbium coelestium, inkunabuł z dziełem Ptolemeusza Almagesti oraz wydany w XVI
wieku traktat Jana Sacrobosco Sphaera.
Całość wystawy dopełniły piękne wydania
atlasów ilustrujących teorię heliocentryczną
oraz liczne grafiki przedstawiające miejsca
związane z Kopernikiem i kilkanaście jego
portretów.
W Muzeum UJ w Collegium Maius
można było zwiedzić tak zwany skarbiec
Kopernika, zawierający najcenniejsze zbiory z okresu, w którym astronom studiował
w Krakowie, między innymi komplet trzech
instrumentów zapisanych w testamencie dla
Akademii Krakowskiej przez prof. Marcina
Bylicę, globus nieba wraz z astrolabium,
astrolabium arabskie, faksymile manuskryptu Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. W skarbcu znajduje
się także zdjęcie Ziemi podarowane przez
Neila Armstronga – amerykańskiego astronautę, dowódcę misji Apollo 11.
W krużgankach klasztoru franciszkanów podziwiano rekonstrukcje przyrządów astronomicznych używanych
przez Mikołaja Kopernika we Fromborku
w latach 1515–1525: kwadrantu, astro-

Mikołaj Kopernik, Astronomia instaurata;
wydanie trzecie; Amsterdam 1617

Joannes Regiomontanus, Epitome in Almagestum Ptolemaei, Venezia, Joannes Hamann; 1496

labium pierścieniowego oraz triquetrum.
Rekonstrukcje wykonane zostały w latach
1948–1949 przez Tadeusza i Feliksa Przypkowskich na podstawie opisów zawartych
w De revolutionibus orbium coelestium.
Na co dzień instrumenty wystawione są
w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przygotował dodatkową
atrakcję: spacer z astronomem po Krakowie
Śladami Kopernika. Doktor Marek Jamrozy
oprowadzał po trasie, zwiedzający odkrywali intelektualne i materialne dziedzictwo
Mikołaja Kopernika obecne w naszym
mieście.
Spektakularnym zakończeniem obchodów był wieczorny koncert w kościele

oo. Franciszkanów, podczas którego wysłuchano Oratorium Braniewskiego Mikołaj
Kopernik, skomponowanego przez dyrygenta i kompozytora Piotra Pałkę do słów
siostry Miriam Brzozowskiej – karmelitanki ze Spręcowa koło Olsztyna. Podczas koncertu odczytywane były wybrane fragmenty
z dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach
sfer niebieskich.
Całość obchodów Mikołaja Kopernika
harmonia sfer została zorganizowana przez
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz Fundację
Centrum Kopernika we współpracy z kościołem oo. Franciszkanów, Biblioteką
Jagiellońską i Muzeum UJ.

Anna Wojnar
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unIWERSYTECKI DZIEŃ PAmIĘCI
Ludwika Zeisznera, pioniera nauk
geologicznych, autora pierwszych podręczników geologii, a także licznych
prac dotyczących budowy geologicznej
Karpat i Gór Świętokrzyskich. Profesor
Zeiszner zginął tragicznie, zamordowany w tajemniczych okolicznościach
w swoim mieszkaniu w 1871 roku,
niedługo po powrocie do Krakowa
z Warszawy, gdzie pracował w Akademii Medyczno-Chirurgicznej oraz
jako urzędnik rządowy. – Spotkaliśmy
się tu dzisiaj, aby oddać cześć profesorowi Ludwikowi Zeisznerowi. Pretekstem
jest odsłonięcie odnowionego nagrobka
profesora na cmentarzu Rakowickim. Nie
zdarzyłoby się to, gdyby nie bezcenna
praca prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego
i jego współpracowników z Komitetu ds.
Opieki nad Grobami Profesorów UJ, którym bardzo dziękuję. To z ich inicjatywy
ten zabytkowy nagrobek został odnowiony.
Dzięki ich determinacji dawni znakomici
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którzy odeszli bezpotomnie, nie giną w mrokach niepamięci. Profesor Ludwik Zeiszner
był jednym z nas – i dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać. Pamiętajmy tak, jak
chcielibyśmy, aby o nas pamiętano – mówił
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który
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listopada to dla całej społeczności
Uniwersytetu Jagiellońskiego data
szczególna – co roku właśnie wtedy obchodzony jest Uniwersytecki Dzień Pamięci o wszystkich zmarłych związanych
niegdyś z naszą Uczelnią. Szczególnie
jednak podkreślana jest pamięć o profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy
w 1939 roku, właśnie 6 listopada, zostali
podstępem zwabieni przez niemieckich
okupantów do sali nr 56 w Collegium
Novum (wówczas sali wykładowej nr 66),
gdzie zostali aresztowani i wywiezieni
najpierw do więzienia na Montelupich,
potem do koszar przy ul. Wrocławskiej,
zaś stamtąd do obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen-Oranienburg i do Dachau.
Listopadowe uroczystości rozpoczęły
się od złożenia kwiatów na dwóch krakowskich cmentarzach oraz pod tablicą
pamiątkową w koszarach przy ul. Wrocławskiej. Na cmentarz Rakowicki udała
się delegacja władz UJ z rektorem prof.
Wojciechem Nowakiem oraz przedstawiciele wydziałów, studenci i pracownicy.
Kwiaty złożono na grobach prof. Edwarda
Fiericha oraz prof. Józefa Majera, byłych
rektorów naszej uczelni. Chwilą szczególną było odsłonięcie odrestaurowanego
dziewiętnastowiecznego nagrobka prof.

Anna Wojnar
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dokonał odsłonięcia nagrobka wraz z prof.
Janem W. Tkaczyńskim, prof. Markiem Lewandowskim, dyrektorem Instytutu Nauk
Geologicznych PAN, w obecności licznych
przedstawicieli Instytutu Geologii UJ z jego
dyrektorem prof. Joachimem Szulcem,
a także przedstawicieli Polskiej Akademii
Nauk z dr. Stanisławem Czarnieckim, nestorem geologów ING PAN, autorem wielu
prac dotyczących prof. Zeisznera.
Na cmentarz Salwatorski udały się delegacje z Wydziału Polonistyki UJ, Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Biologii i Nauk o Ziemi, Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału
Prawa i Administracji. Władze Uniwersytetu reprezentował prof. Jacek Popiel,
prorektor UJ. Natomiast prof. Franciszek
Ziejka pełnił, tradycyjnie, rolę przewodnika
po tym cmentarzu, przytaczając wiele interesujących informacji o spoczywających
tam zmarłych.
Główne uroczystości rozpoczęły się
o godzinie 11 w sali nr 56 w Collegium Novum. Zebranych gości, w tym członków rodzin zamordowanych profesorów, powitał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Wtedy,
w okupowanej ojczyźnie, uderzono w to,
co najcenniejsze: w polską inteligencję.
Ten historyczny fakt wywołuje niezmiennie
smutne refleksje i wspomnienia, ale jakże
potrzebne do tego, by budować przyszłość
opartą na prawdzie. Dzisiejsza społeczność
Uniwersytetu Jagiellońskiego to depozytariusze pamięci o Sonderaktion Krakau,
w zgodzie z najbardziej szczytnymi ideami
krzewionymi przez Uniwersytet: służbą
nauce, poszanowaniem ludzkiej godności
i prawdą. Pamiętamy i pamiętać będziemy –
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Bernhard Eitel. – Wolność akademicka była
zawsze podstawą samorządności, swobody
badań i nauczania, dzięki wolności rodziły

Przed odsłonięciem odrestaurowanego nagrobka prof. Ludwika Zeisznera przemawiali,
od prawej, dr Stanisław Czarniecki, prof. Jan W. Tkaczyński, rektor UJ prof. Wojciech Nowak
oraz dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN prof. Mark Lewandowski

się nowe idee i koncepcje. Wolność zakłada
też swobodny dostęp do uniwersytetu bez
względu na pochodzenie etniczne, społeczne czy orientację seksualną. Dlatego
też jesteśmy wdzięczni, że możemy dziś żyć
w wolnej, wspólnej Europie. Gdy patrzymy
wstecz, świadomość naszej historii daje
nam siłę do dalszego rozwoju naszych uniwersytetów na gruncie naszej wolności – wolności,
która nie jest oczywista.
My wszyscy, związani z bogatymi w tradycję uniwersytetami Europy, wspólnie tworzymy przyszłość.
Miejmy też świadomość,
że w taki dzień jak dziś
możemy czuć się szczęśliwi,
patrząc wstecz na czasy
zniewolenia, prześladowań
i podłych zamiarów zniszczenia przyszłości całego
narodu – zakończył wystąpienie rektor Bernhard
Eitel.
Następnie odbyło
się wręczenie Nagrody
im. Stanisława Kutrzeby,
przyznawanej pracownikom lub absolwentom
Uniwersytetu JagiellońAnna Wojnar

Odrestaurowany grób
prof. Ludwika Zeisznera
na cmentarzu Rakowickim

skiego. Tegoroczną laureatką została
Barbara Stępień, doktorantka w Zakładzie
Prawa Międzynarodowego Publicznego na
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Podczas obchodów Uniwersyteckiego
Dnia Pamięci, jak co roku, nie zabrakło
przedstawicieli władz Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu: rektora prof.
Bernharda Eitela i prorektora ds. kontaktów
międzynarodowych prof. Dietera Heermanna. – Kulminacją terroru perfidnego
narodowo-socjalistycznego reżimu stała
się właśnie Sonderaktion Krakau. Wymordowanie elity intelektualnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego było zamachem na jego
wolność, a naród polski pozbawiło przyszłości – podkreślił rektor Bernhard Eitel.
– Nie znam żadnego innego uniwersytetu,
który ucierpiałby tak bardzo jak Uniwersytet Jagielloński. Spoglądając wstecz, wspólnie składamy dziś hołd ofiarom faszyzmu.
W zjednoczonej, demokratycznej Europie
patrzymy w przyszłość – wierni europejskim
ideałom uniwersyteckim – dodał. Następnie mówił o obowiązkach, jakie na tle
tych historycznych wydarzeń oraz wobec
wyzwań współczesności stoją przed uniwersytetami europejskimi. – Uniwersytety
stanowią ośrodki intelektualne i zapewniają
przyszłość społeczeństwom tylko wtedy, gdy
są swobodnie i samodzielnie zarządzane,
i gdy gwarantują akademicką wolność
badań i kształcenia. Nic więc dziwnego,
że systemy autorytarne usiłują zawładnąć
uniwersytetami, chcąc je kontrolować
i narzucić im cele badań i nauczania. Zagrożenia te, z jednej strony, i nieustanna
obrona akademickich wolności uniwersytetów – z drugiej, są tak stare jak instytucja
uniwersytetu sama w sobie – mówił rektor

Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pod
kierunkiem prof. Kazimierza Lankosza
pracuje nad rozprawą doktorską Prawo
międzynarodowe publiczne wobec problemu bezpieczeństwa na morzu. Laureatka zawodowo związana jest z morzem,
posiada, między innymi, patent kapitana
jachtowego, kapitana motorowodnego,
a także certyfikat Master of Yachts 200
GT. Pływała i pracowała na wielu statkach
pod krajowymi i zagranicznymi banderami, przekroczyła równik w żegludze
transoceanicznej, pokonała łącznie 30
tysięcy mil morskich. Rezultatem zdobytego doświadczenia jest jej książka Morska
i oceaniczna żegluga jachtowa w świetle
prawa międzynarodowego publicznego,
która ze względu na swoją popularność
i rekomendacje doczekała się już dwóch
wydań w tym roku. Nagroda im. Stanisława Kutrzeby umożliwi Barbarze Stępień
rozwijanie naukowych zainteresowań
związanych z ochroną praw człowieka
oraz prawem morza podczas pobytu na
rocznym stypendium na Uniwersytecie
Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz
w Instytucie Maxa Plancka Publicznego
Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego Publicznego.
Kolejnym punktem uroczystości było
wystąpienie przewodniczącego Komitetu
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ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego Niechaj mówią nie tylko kamienie.
Po wysłuchaniu apelu poległych,
odczytanego przez przewodniczącego
Samorządu Studentów UJ Dawida Kolendę, uczestnicy uroczystości w asyście
żołnierzy z 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie złożyli kwiaty pod trzema
pamiątkowymi tablicami w Collegium
Novum oraz przy Dębie Wolności przed
budynkiem.
Uroczystości w Collegium Novum
towarzyszyła prezentacja pierwszego

wydania Dzieł malarskich Stanisława Wyspiańskiego z 1925 roku.
Na szczególną uwagę zasługuje
historia tej księgi. Najpierw należała do polskiego dyplomaty
Jana Gawrońskiego, w lutym 1940
Uczestnicy Dnia Pamięci złożyli również wieńce
roku została wręczona Benito
pod Dębem Wolności przed Collegium Novum
Mussoliniemu jako symboliczne
podziękowanie za interwencję w sprawie roku, z biblioteki Leopolda Kielanowskieuwolnienia z obozu 103 profesorów kra- go w Londynie (kierownika artystycznego
kowskich aresztowanych w Sonderaktion Teatru Polskiego na Obczyźnie) trafić jako
Krakau. Przez kolejne lata księga zmie- dar do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
niała właścicieli i przechowywana była
w wielu różnych miejscach, aby w 2004
Anna Wojnar

Anna Wojnar

Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Collegium Novum

nAGRoDA Im. STAnISŁAWA KuTRZEBY
W DZIEDZInIE oChRonY PRAW CZŁoWIEKA W EuRoPIE
J

akie myśli towarzyszyły rektorowi
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Franciszkowi Ziejce i rektorowi Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu
prof. Peterowi Hommelhoffowi, gdy
w czerwcu 2002 podpisywali umowę
dotyczącą powołania Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony
praw człowieka w Europie? Czy przewidzieli, jak ta nagroda, a zwłaszcza roczny
pobyt w Heidelbergu, zdeterminuje losy
jej laureatów, absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego?
Sami nagrodzeni potwierdzają jednym głosem: tak, nagroda bardzo silnie
wpłynęła na ich życie zawodowe, a także
osobiste. Doskonałe warunki do pracy
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zarówno na Uniwersytecie, jak i w Instytucie Maxa Plancka, zwłaszcza bogate
zbiory biblioteczne, ułatwiły im pracę
naukową. Nawiązane kontakty międzynarodowe trwają do dziś i przypominają
miły czas spędzony na stypendium.
– Pobyt badawczy w Instytucie Maxa
Plancka w Heidelbergu miał kluczowe
znaczenie dla rozwoju mojej kariery zawodowej, wpłynął także na moje osobiste
losy – mówi stypendystka Maja Grzymkowska. – Dostęp do bogatych zasobów
biblioteki Instytutu oraz Uniwersytetu
w Heidelbergu, a także kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki umożliwiły
mi przygotowanie pracy doktorskiej „Europejski system ochrony praw człowieka

wobec rozwoju biomedycyny”, obejmującej problematykę do tej pory prawie
nieobecną w polskiej nauce.
Dla Marcina Marcinko szczególnie
cenny był dostęp do ogromnych zasobów
biblioteki i rozmowy z pracownikami
Instytutu oraz przebywającymi w nim
stypendystami, badaczami i ekspertami
z całego niemal świata, którzy zajmują
się prawem humanitarnym – dziedziną,
która na gruncie polskim wymaga dokładnych badań i opracowań, choćby
z uwagi na znaczące zaangażowanie
polskich sił zbrojnych w wielonarodowe
operacje wojskowe prowadzone poza
granicami kraju. Dzięki pobytowi w IMP
Piotr Szwedo chciałby wraz z kolegami,

Anna Wojnar

którzy również odbyli pobyty badawcze
w Instytucie Maxa Plancka – toute proportion gardée – przeszczepić na polski
grunt wiele sprawdzonych rozwiązań
dotyczących sposobu uprawiania nauki.
Wojciech Burek przyznaje, że ta nagroda
była dla niego momentem zwrotnym w karierze naukowej i akademickiej.
Patrycja Pogodzińska pobyt w Instytucie poświęciła pracy nad rozprawą
doktorską, a dyskusje z pracownikami
IMP stanowiły nieocenione źródło intelektualnej stymulacji, zaś klimat Instytutu
sprzyjał efektywnej pracy.
O szczególnym wpływie nagrody
i stażu w Heidelbergu na kontynuację pracy naukowej mówi również Agata Skóra,
która prowadziła badania nad wolnością
wypowiedzi w międzynarodowym prawie
karnym, a następnie zajęła się prawami
człowieka: – Przyznanie nagrody miało
dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ
ustanowiona ona została w celu upamiętnienia profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego aresztowanych w ramach
Sonderaktion Krakau. Członkowie mojej
rodziny przez swą działalność na rzecz
wyzwolenia Polski spod okupacji znaleźli
się w Auschwitz jako polscy więźniowie
polityczni. Symbolika tej nagrody i fakt,
że praca naukowa, którą dzięki niej wykonywałam, związana była z tematyką
prawa międzynarodowego karnego, ma
dla mnie ważny wymiar osobisty.
Marta Prucnal przyznaje, że właśnie
pobyt w IMP miał decydujący wpływ na
ostateczny kształt jej rozprawy doktorskiej
„Ochrona dzieci przed uczestnictwem
w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym”, która
w 2011 roku zajęła I miejsce w konkursie
Rzecznika Praw Dziecka RP.
Wszyscy laureaci zgodnie stwierdzają, że Nagroda im. Kutrzeby oraz pobyt
naukowy na Uniwersytecie i w IMP
w Heidelbergu nauczył ich „sięgać daleko”, czym potwierdzają, że kapituła
nagrody pod kierunkiem prof. Kazimierza Lankosza dokonała bez wątpienia
słusznych wyborów. – Z uwagi na wysoki

Uroczystość w sali nr 56 Collegium Novum poprowadził rektor UJ prof. Wojciech Nowak

poziom kandydatów wyróżnienie któregokolwiek zawsze było trudne – podkreśla
prof. Lankosz.
Marta Prucnal realizuje się dziś jako
wykładowca, uczestniczy w charakterze
prelegenta w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce ochrony praw dziecka. Agata
Skóra działała, między innymi, w Poradni
Międzynarodowych Praw Człowieka
Wydziału Prawa Uniwersytetu Harvarda,
a z organizacją pozarządową z Nowego
Jorku International Center for Transitional
Justice pracowała nad prawami człowieka
w Birmie i Kambodży. Patrycja Pogodzińska po zakończeniu pobytu w Heidelbergu
kontynuowała pracę w Kancelarii Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
a następnie w Departamencie Europejskiej
Karty Praw Społecznych Rady Europy
oraz w EPAS. Opracowuje również analizy
prawne dla instytucji europejskich. Dla
Marcina Marcinko nagroda stała się przepustką do prowadzenia badań naukowych
i upowszechniania wiedzy o prawie humanitarnym zarówno w kręgach cywilnych,
jak i służb mundurowych.
Praca doktorska Mai Grzymkowskiej
Europejski system ochrony praw czło-

wieka wobec rozwoju biomedycyny została opublikowana w formie monografii
w 2009 roku, w czasie, kiedy w Polsce
rozpoczynała się intensywna debata na
temat konieczności ratyfikacji przez Polskę Konwencji Biomedycznej Rady Europy, a także regulacji prawnej zabiegów
zapłodnienia in vitro. – Zaproponowano
mi wówczas etat w Centrum Studiów
Europejskich UJ. W tym też okresie rozpoczęłam pracę w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz współpracę z Fundacją Helsińską. Dużym wyróżnieniem dla
mnie było nominowanie przez premiera
Donalda Tuska do zespołu ds. Konwencji
Bioetycznej. Zrezygnowałam, gdy pojawiła się możliwość zrealizowania mojego
zawodowego marzenia: podjęcia pracy
w organizacji międzynarodowej. W wyniku konkursu organizowanego przez
EPSO – biuro selekcji personelu UE –
dostałam pracę w Komisji Europejskiej.
Zajmowałam się koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczeń medycznych, następnie badaniem, czy propozycje legislacyjne komisji
w zakresie zdrowia i badań naukowych
zgodne są z Kartą Praw Podstawowych.
Obecnie biorę udział w negocjacjach

Nagroda im. Stanisława Kutrzeby, w wysokości 12 500 euro, przyznawana jest pracownikowi lub absolwentowi UJ,
a jej celem jest umożliwienie laureatowi rocznego pobytu w Heidelbergu dla prowadzenia pracy badawczej. Pobyt
obejmuje też tygodniowy staż w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu. Wręcza ją przedstawiciel Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu zawsze 6 listopada – w dniu rocznicy Sonderaktion Krakau, obchodzonego jako Uniwersytecki Dzień Pamięci. Dzięki prof. Peterowi Hommelhoffowi, doktorowi honoris causa naszej Almae
Matris, środki finansowe przeznaczone na stypendium zapewnili fundatorzy nagrody: Uniwersytet w Heidelbergu oraz
honorowy senator tego Uniwersytetu dr Manfred Lautenschläger.
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praktykujący lub formułujący normy prawne w państwach demokratycznych mogą
korzystać z doświadczeń historycznych
w swoich zmaganiach w szukaniu rozwiązań dla eliminacji przypadków łamania
praw i godności człowieka w systemach
prawnych na całym świecie.

Jolanta Herian-Ślusarska

pracownik Działu Promocji i Informacji UJ

Aleksandra Romanowska

Anna Wojnar

pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego
Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UJ

rozporządzenia dotyczącego badań
klinicznych w wydziale ds. produktów
farmaceutycznych w dyrekcji ds. zdrowia
i ochrony konsumentów.
Dodatkową korzyścią dla laureatów tej
nagrody była możliwość poznania Heidelbergu, miasta, w którym – to słowa Marty
Prucnal – przenikają się kultury, poglądy,
idee przybywających tutaj ludzi z całego
świata. Dzięki tej różnorodności można
znaleźć odpowiedzi na pytania, które
są w każdym człowieku, można bardziej
zrozumieć świat, innych ludzi, nawiązać
szczere, piękne przyjaźnie. A Wojciech
Burek dodaje: – Heidelberg pozostanie
już na zawsze w moim sercu oraz stanie
się miejscem moich regularnych wizyt,
łączących cel naukowy z nieukrywaną
przyjemnością spędzania wolnego czasu
w tym przepięknym mieście.

Ustanawiając Nagrodę im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony
praw człowieka w Europie, obie uczelnie kierowały się potrzebą umocnienia,
ożywienia i rozszerzenia porozumienia
między Polską i Niemcami. Nagroda ta
jest swoistym zadośćuczynieniem i służy
upamiętnieniu profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy 6 listopada 1939
zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau,
gdzie wielu z nich zginęło. Kultywowanie
pamięci o wydarzeniach historycznych –
mówi Maria Stożek, a wyraża przekonanie wszystkich laureatów – to nie tylko
domena historyków; wydarzenia z listopada 1939 mogą być inspiracją również
dla osób zajmujących się współczesną
problematyką ochrony praw człowieka
w prawie międzynarodowym. Prawnicy

Anna Wojnar

Wręczenie Nagrody im. Stanisława Kutrzeby; w środku laureatka dr Barbara Stępień

PATRON NAGRODY
Stanisław Kutrzeba (1876–1946) – polski historyk prawa, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiej
Akademii Umiejętności, uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. W 1939 roku wywieziony do obozu
w Sachsenhausen w wyniku hitlerowskiej akcji Sonderaktion Krakau skierowanej przeciw polskiej inteligencji. Po powrocie z obozu w 1942 roku organizował tajne nauczanie w Krakowie.
Laureaci Nagrody im. Kutrzeby:
2003 – dr Maja Grzymkowska, prawnik w Komisji Europejskiej, zespół ds. jakości, bezpieczeństwa
i skuteczności produktów farmaceutycznych
2004 – dr Marcin Marcinko, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, UJ
2005 – dr Piotr Szwedo, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, UJ
2006 – dr Wojciech Burek, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ
2007 – dr Patrycja Pogodzińska, adwokat, prawnik w Radzie Europy, Dyrekcja Praw Człowieka i Antydyskryminacji,
Rozszerzone Porozumienie Częściowe ds. Sportu (EPAS)
2008 – mgr Agata Skóra, adwokat, Harvard Human Rights Fellow w UNAKRT
2009 – dr Marta Prucnal, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie
2010 – nie wyłoniono laureata
2011 – mgr Maria Stożek, kończy doktorat w dziedzinie międzynarodowej polityki kryminalnej w Katedrze Kryminologii UJ,
pracuje przy projekcie dotyczącym wolności zgromadzeń w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu
2012 – mgr Kamil Szubart, przebywa obecnie w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu
2013 – mgr Barbara
Stępień,
w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ,
alma
mater nrdoktorantka
161–162
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APEL
KomITETu DS. oPIEKI nAD GRoBAmI
PRoFESoRÓW unIWERSYTETu JAGIElloŃSKIEGo
Biorąc pod uwagę
stworzoną przez ustawodawcę możliwość

1%
odpisu 1% podatku

na organizację pożytku publicznego, Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ zwraca się z uprzejmą prośbą również w tym
roku do wszystkich, którym pielęgnowanie pamięci o zmarłych
profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest obojętne, o dokonywanie wpłat na konto Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: KRS 0000077648, Bank PeKDnB Nord Polska SA, nr konta
46 1370 1372 0000 1706 5117 6000, z adnotacją „Groby profesorów UJ”.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/
odeszli/lista-pamieci znajduje się Lista Pamięci – poczet zmarłych
profesorów UJ, do uzupełniania której wszystkich serdecznie zapraszamy.
W Dziale Promocji i Informacji UJ, przy ul. Piłsudskiego 8/1, nadal
dostępne są bezpłatne egzemplarze dodatków okolicznościowych:
Cmentarz Rakowicki. Groby profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – ofiar Sonderaktion Krakau 6 XI 1939 (listopad 2009), Szlakiem Pamięci. Groby profesorów UJ na cmentarzu Rakowickim –
część 1 (listopad 2010), część 2 (listopad 2011), część 3 (listopad
2012) i część 4 (listopad 2013).

Dzięki dotychczasowemu wsparciu możliwe było w tym roku
odnowienie, między innymi, grobu prof. Stefana Grzybowskiego (1902–2003),
rektora UJ (1958–1962), w Orawce

Łukasz Wspaniały

Wszystkim Darczyńcom
serdecznie dziękujemy!

Po interwencji (także finansowej) Komitetu został uratowany
przed likwidacją grób prof. Tadeusza Milewskiego
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
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WSPomnIEnIE o PRoFESoR
JADWIDZE BoGDASZEWSKIEJ-CZABAnoWSKIEJ
2 października 1932 – 27 sierpnia 2013

J

ak, wybierając między obiektywizmem
narracji w trzeciej osobie a emocjonalną pierwszą osobą, która chce mówić
o jednostkowej stracie, podsumować
ponad osiemdziesiąt lat ludzkiego życia?
W najbardziej lakonicznym wspomnieniu
powinny pojawić się słowa: lekarz z powołania, profesor dermatologii w Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wychowawczyni kolejnych roczników
lekarzy, oddana zarówno studentom, jak
i pacjentom Kliniki, człowiek absolutnej
prawości i (co ważne nie tylko z mojej,
subiektywnej perspektywy) kochająca
matka i babcia.
Urodziła się 2 października (w dzień
Aniołów Stróżów) 1932 w Łazach koło Zawiercia. W tym czasie jej ojciec, Bogumił
Bogdaszewski, był dyrektorem cementowni w Łazach; rodzina przeniosła się później
do Katowic, a następnie do Warszawy,
gdzie ojciec był przedstawicielem fabryk
z Sosnowca. Oboje rodzice Jadwigi po-

Prof. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska w Pałacu Prezydenckim
z Prezydentem RP Lechem Wałęsą; 1993

chodzili z rodzin „wysadzonych z siodła”:
Bogumił i jego żona, Maria ze Zbereckich,
urodzili się jeszcze w XIX wieku, przeżyli

Wśród współpracowników na Klinice Dermatologicznej
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w rosyjskich gimnazjach strajk szkolny
w 1905 roku, mimo braku środków dążyli
do wykształcenia. Ich formacja przypomina „rodowody niepokornych” – wierzyli
w wartość nauki i pracy, kochali książki,
przekazywali córce swoją uczciwość,
otwarty patriotyzm, racjonalizm, pragnienie zdobywania wiedzy.
Dzieciństwo Jadwigi przebiegało
w cieniu śmierci starszego rodzeństwa
i zagrożenia ciężkimi chorobami, wkrótce także w cieniu wojny. Choroba nerek
w dzieciństwie, a w młodości poważna
choroba autoimmunologiczna spowodowały, że późniejsza studentka medycyny
zaczęła myśleć o zawodzie lekarza. 1 września 1939 miała rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Zamiast pójść do zamkniętej
przez Niemców prywatnej szkoły, zrobiła
dwie klasy w domu i odtąd kształciła się
dalej z rocznikiem ’31. W mieszkaniu
w kamienicy Wedlów przy ul. Szpitalnej
odbywały się tajne komplety, później był
tam także punkt poczty powstańczej. Tuż
przed wybuchem powstania ojciec pozo-

stał w Warszawie, a matka zabrała Wisię na
wakacje do Nagłowic. Skierowany z obozu w Pruszkowie do dalszego transportu,
ojciec wyskoczył z pociągu w pobliżu
Kielc i (jak w powieści) pierwszą osobą
spotkaną na leśnej drodze była jego żona.
Po wojnie rodzina przeniosła się do
Gliwic, gdzie Bogumił Bogdaszewski
znalazł pracę w dyrekcji jednego z przedsiębiorstw. Po maturze w Gliwicach Jadwiga wyjechała na studia medyczne do
Krakowa. Na Akademii Medycznej, którą
wybrała ze względu na jej poziom, uzyskała w 1955 roku dyplom lekarza. W Krakowie, w kościele św. Anny poślubiła kolegę
z roku – pochodzącego ze Lwowa Lesława
Czabanowskiego (1931–1998), lekarza

W przedwojennej Warszawie

radiologa, mojego ojca. Mimo początkowych trudności podjęła w 1956 roku specjalizację w wymarzonej dziedzinie, którą
była dermatologia. W tym samym roku
rozpoczęła pracę w klinice przy ul. Kopernika, kierowanej przez prof. Kazimierza
Lejmana. W 1962 urodziła córkę Annę,
dziś profesora na Wydziale Polonistyki UJ.
W 1964 otrzymała stopień doktora. W tym
samym roku wyjechała na stypendium
naukowe do Monachium, gdzie w tamtejszej klinice dermatologicznej kierowanej
przez prof. Alfreda Marchioniniego mogła
poznać warsztat naukowy najlepszych dermatologów, takich jak Otto Braun-Falco.
Sprawy domowe przejęła bezgranicznie
kochająca ją matka, której dedykowała
swoją rozprawę habilitacyjną, zatytułowaną Obraz histopatologiczny wykwitów
łuszczycowych w przebiegu leczenia
miejscowego (1969). Habilitacja odbyła
się na Akademii Medycznej w Krakowie
w 1970 roku.

Od 2007 roku jej
Po przejściu na
zdrowie było poważemeryturę jej nauczynie zagrożone przez
ciela, prof. Kazimierza
nadciśnienie i nieLejmana, w 1977 roku
wydolność serca. Na
Jadwiga Bogdaszewpoczątku 2013 roku
ska-Czabanowska zoprzeszła zawał, wówstała kierownikiem
czas lekarze z II Kliniki
Kliniki Chorób SkórKardiologii CM UJ
nych i Wenerycznych
kierowanej przez prof.
AM, następnie Kliniki
Jacka Dubiela uratoDermatologicznej CM
wali jej życie podczas
UJ; kierowała nią do
dwóch koronarografii
2003 roku. W 1993
i zabiegów stentowaz rąk prezydenta Lecha
nia. Rehabilitacja po
Wałęsy odebrała tytuł
profesora. Wielką wagę przykładała do powrocie ze szpitala przebiegła pomyślnie,
zebrań naukowych, a także do kształcenia jednak z miesiąca na miesiąc widoczne
specjalistycznego było jej słabnięcie i gaśnięcie. Jakby na
l e k a r z y d e r m a - przekór temu stan ducha i umysłu był bartologów, którym dzo dobry, tematem codziennych rozmów
poświęcała wiele były aktualne wydarzenia i współczesne
czasu, i do regu- powieści. Rytm dnia obejmował w ostatlarnych konsultacji nim roku już tylko wyjście po ulubione
dla pacjentów Kli- gazety, rozmowy telefoniczne o stałych
niki. Równie ważna porach i spotkania z najbliższymi. Małe
była dla niej dydak- mieszkanie na Grzegórzkach stało się
tyka – jej starannie przestrzenią samodzielności i autonomii,
u p o r z ą d k o w a n e która była dla niej cenna.
26 sierpnia po godzinie 22, jak co wiewykłady cieszyły
się bardzo dobrą czór, umawiałam się z mamą na rozmowę
opinią. Egzaminy następnego dnia o godzinie 9. Rano jej
ustne dla studen- telefon już milczał.
Pogrzeb odbył się 12 września 2013
tów IV roku zostały
ciepło zapamiętane na cmentarzu Rakowickim. Do grobowca,
przez lekarzy, do których trafiała pod koniec życia. Jej
styl pracy stanowił połączenie
konsekwentnego planowego
działania z ogromną wrażliwością i delikatnością w kontaktach
z ludźmi.
Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska przeszła na emeryturę
w wieku 71 lat, ale w dalszym
ciągu utrzymywała kontakt z Kliniką, kierowaną już przez jej
następczynię, prof. Annę Wojas-Pelc, a także z oddziałem krakowskim Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, którego była W krakowskim Ogrodzie Botanicznym
honorową przewodniczącą. Interesowała się nie tylko medycyną, ale, w którym spoczywają jej mąż i teściowie,
podobnie jak jej zmarły mąż, literaturą odprowadzili ją najbliżsi, rodzina, ucznioi historią. Cieszyła się z moich książek wie i przyjaciele.
(wszystkie czytała) i kolejnych stopni
naukowych, a później z sukcesów dwóch
Anna Czabanowska-Wróbel
profesor w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu
wnuków, Jerzego i Marcina, studentów
i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UJ
prawa UJ.
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WSPomnIEnIE
o PRoFESoRZE STAnISŁAWIE WRÓBlu
17 lipca 1946 – 13 września 2013

13

września 2013, po długiej nieuleczalnej chorobie, odszedł
od nas Stanisław Wróbel, profesor
zwyczajny w Instytucie Fizyki UJ.
Był kierownikiem Zakładu Inżynierii
Nowych Materiałów, od momentu
jego utworzenia w 2004 roku. Główną
dziedziną jego naukowego zainteresowania były ciekłe kryształy (CK).
Szczególne uznanie w świecie naukowym znajdują jego prace dotyczące
ferroelektrycznych CK, badanych przy
użyciu metody spektroskopii dielektrycznej i metod pokrewnych. Dla wielu kolegów i uczniów był serdecznym
przyjacielem, zdolnym i pracowitym
naukowcem, świetnym wykładowcą
i głęboko zaangażowanym nauczycielem akademickim. Jego rodzina straciła
kochającego męża, ojca dwóch córek
i dwóch synów oraz dziadka.
Profesor Wróbel urodził się 17 lipca
1946 w Brzozowej koło Tarnowa. Zarówno studia fizyki (1965–1970), jak i cała
Jego działalność zawodowa związana
była z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pod
koniec studiów przyłączył się do Krakowskiej Grupy Kryształów Molekularnych
i Ciekłych Kryształów, kierowanej przez
prof. Jerzego A. Janika. Praca magisterska (1970), a następnie doktorska (1974)
poświęcone były badaniom własności
dielektrycznych jednego z najbardziej
znanych w owym czasie i, co też bardzo
ważne, dostępnego w kraju związku
CK, p-azoksyanizolu (PAA). Prace te
wymagały zaadaptowania zestawu aparatur na zakres częstości mikrofalowych
(wytwarzane były dla techniki radarowej) oraz skonstruowania i zbudowania
odpowiednich naczyń pomiarowych
w warsztatach mechanicznych Instytutu
Fizyki UJ oraz Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN. Powstała w ten sposób Pracownia
Badań Dielektryków Instytutu Fizyki UJ

64

alma mater nr 161–162

Prof. Stanisław Wróbel

wyposażona była w unikalny na owe
czasy park aparaturowy, dzięki któremu uzyskano wyniki będące podstawą
10 doktoratów i kilku habilitacji. Stanisław Wróbel habilitował się w roku 1987,
tytuł profesora nadany mu został w 1996
roku, w 2008 roku został profesorem zwyczajnym. Był promotorem kilkudziesięciu
prac magisterskich i pięciu doktoratów.
Za swoje osiągnięcia badawcze osiem
razy wyróżniany był Nagrodą Rektora UJ.
Profesor Stanisław Wróbel był fizykiem eksperymentatorem. Praca z aparaturą naukową była jego fascynacją
i przyjemnością, które to cechy zaszczepiał
swoim studentom i młodym współpracownikom. Zawsze tłumaczył im, że czas
spędzony na przygotowaniu eksperymentu nigdy nie jest czasem straconym:
źle przygotowany pomiar oznacza stratę
cennej próbki i równie cennego czasu.
Był pedantyczny podczas opracowywania
rezultatów i przygotowywania publikacji.
Dyskusja wyników na prowadzonych
przez niego seminariach musiała być głę-

boka i wszechstronna – nie akceptował
pobieżnego traktowania tematu.
Działalność naukowa Stanisława
Wróbla była ściśle powiązana ze
współpracą z wieloma grupami badawczymi w kraju i za granicą. Przełomowym dla niego był roczny staż
(od września 1979 do września 1980)
w grupie Williama Doane’a w Kent
State University (USA), która odgrywała wiodącą w świecie rolę w badaniach ciekłych kryształów. Nawiązane
tam kontakty i przyjaźnie owocowały
w całym okresie jego aktywności
naukowej. Był chętnie widzianym gościem na wielu uczelniach zagranicznych, gdzie spędzał na badaniach po
kilka tygodni lub miesięcy. Należały
do nich: Uniwersytet Marcina Lutra
w Halle (grupa Horsta Sackmanna
i Dietricha Demusa, od 1977 roku),
Uniwersytet w Uppsali (grupa Bo Gestbloma, od 1986), Uniwersytet Techniczny
w Darmstadt (grupa Wolfganga Haase,
od 1988), Uniwersytet w Calais (grupa
Christiana Legranda, od 2001). Z krajowych ośrodków na podkreślenie zasługują
wieloletnie kontakty naukowe z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie
(grupa Romana Dąbrowskiego) i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach (grupa Janusza Chruściela),
które systematycznie zapewniały wysokiej
jakości próbki do badań. Jako duże uznanie
dla dorobku naukowego i publikacyjnego
należy przyjąć nominację prof. Wróbla na
członka editorial board specjalistycznego
czasopisma „Liquid Crystals”. Był także
cenionym i często wykorzystywanym
recenzentem prac przesyłanych do wielu prestiżowych czasopism naukowych
(„Ferroelectrics”, „Acta Physica Polonica”, „Physica”, „Chemical Physics
Letters”, „Liquid Crystals”, „Zeitschrift
für Naturforschung”, „Molecular Crystals

and Liquid Crystals”, „Phase Transitions”
i innych).
Profesor Wróbel był autorem lub
współautorem ponad 150 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej, koedytorem
(z Wolfgangiem Haase) monografii Relaxation Phenomena (Springer 2003) oraz
dwu siedmiotomowych serii prac konferencyjnych (Molecular Crystals and Liquid Crystals, 1990 i 2011), współautorem
rozdziałów w kilku podręcznikach i skryptach uczelnianych. Kierował z sukcesem
dziewięcioma grantami ministerialnymi.
W Instytucie Fizyki UJ stworzył w ostatniej dekadzie bardzo dobrze wyposażoną
pracownię do badań przejść fazowych
i własności dynamicznych w układach
molekularnych (ciekłe kryształy, molekularne kryształy, kompleksy jonowe,
stopy ferroelektryczne). Swoim następcom
zostawił więc piękny warsztat badawczy
oraz niezwykle ciekawą i aktualną tematykę badawczą.
Profesor Stanisław Wróbel bardzo
aktywnie udzielał się w różnego rodzaju
pracach organizacyjnych: 2009 – organizacja XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizycznego (ponad 400 uczestników); 2010 –
organizacja (jako co-chairman) bardzo
udanego światowego kongresu ciekłych
kryształów (23th International Liquid Cry-

stal Conference, ponad
700 uczestników); organizacja trzech międzynarodowych warsztatów
naukowych; współorganizacja Jarmarku Fizycznego 2000, 2004 i 2006
i Jagiellońskiego Festiwalu Nauki 2002; funkcja sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ
w latach 1990–1993. Prof. Stanisław Wróbel
W latach 2003–2005
oraz 2007–2009 był
przewodniczącym krakowskiego oddziału
W trakcie swojej pracy zarówno dyPolskiego Towarzystwa Fizycznego.
daktycznej, jak i naukowej prof. Wróbel
Powyższe wyliczenie osiągnięć prof. zetknął się z wieloma młodymi ludźmi.
Stanisława Wróbla nie oddaje całej prawdy Część z nich pozostała w grupie w Instyo jego osobowości. Był głęboko wierzącym tucie Fizyki UJ, a część podjęła pracę poza
katolikiem, o ciepłym i serdecznym sto- Uniwersytetem Jagiellońskim. Wszyscy ci
sunku do każdego napotkanego człowieka. ludzie wiele Mu zawdzięczają – wiele ich
Miał łatwość przyswajania sobie nowych nauczył. Ale mógł jeszcze więcej... Niesteidei i umiał o nich ciekawie dyskutować. ty, odszedł za wcześnie, pozostawiając po
Jego pasją była turystyka górska – każdą sobie pustkę w sercach wszystkich swoich
wolną chwilę spędzał z rodziną i przyja- wychowanków.
ciółmi w Beskidach lub Tatrach. W lutym
Żegnamy wspaniałego uczonego i wytego roku odbył swoją ostatnią wyprawę chowawcę akademickiego, serdecznego
– z żoną Urszulą na Synaj, jako wspomnie- kolegę i przyjaciela wielu z nas. Łączymy
niową wycieczkę śladami najmłodszej córki się w smutku i w bólu z Jego rodziną.
Marysi (studentki arabistyki na UJ), która
w tajemniczych okolicznościach zmarła
Przyjaciele z Instytutu Fizyki UJ
tam w lipcu 2011 roku.

WYSTAWA RYSunKÓW JAnKIElA ADlERA
Od 18 grudnia 2013 do 17 stycznia 2014 w Muzeum UJ można oglądać wystawę prac Jankiela
Adlera, jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Adler, związany z ugrupowaniem „Ing Idisz”, był profesorem Akademii Sztuk Pięknych
w Düsseldorfie i głośnym malarzem w Niemczech przed
dojściem Hitlera do władzy. Przez cały czas utrzymywał
bardzo silny związek z Polską, gdzie wystawiał w latach
Jankiel Adler w mundurze
30. XX wieku. Mieszkał we Francji i Anglii. W 1940 roku, polskiej armii na Zachodzie,
1939–1940
w wieku 45 lat, pomimo choroby serca zgłosił się na ochotnika do wojska polskiego we Francji, a po klęsce pod Dunkierką wraz ze swym oddziałem artylerii został ewakuowany do Szkocji. Tam zdemobilizowany, poświecił
się malarstwu, zyskując w Anglii ogromne uznanie. Jego sztuka wywarła wpływ na
całe pokolenie malarzy brytyjskich, a obrazy wystawiane były w najsłynniejszych
galeriach Londynu, Paryża, Nowego Jorku.
Rysunki podarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w 2012 roku Brytyjczyk David
Aukin, prawnik, reżyser, producent teatralny i filmowy, nominowany do Oskara,
zdobywca Złotej Palmy w Cannes. Kolekcję obrazów i rysunków odziedziczył po
ojcu, który był przyjacielem artysty, a także otrzymał w darze od jego córki. Prace
Adlera znajdują się w kolekcjach największych muzeów świata, między innymi w
alma mater
nr 161–162 Wystawa będzie
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Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji
i Niemczech.
Jankiel Adler, Żołnierz, rysunek tuszem
czynna w godzinach od 11 do 15, wstęp wolny.

wyniku trzeciego rozbioru
Kraków znalazł się w zaborze
austriackim. Oczywiście, wpłynęło to
na status Uniwersytetu: zaczęto systematycznie likwidować reformy Komisji
Edukacji Narodowej, zmieniać strukturę
Uczelni, germanizować ją. Wzorem
organizacyjnym stał się – całkowicie
zgermanizowany – Uniwersytet
Lwowski2. Z naszego punktu widzenia ważne jest to, że pieczęcie
Uniwersytetu Krakowskiego
(wrócono do tej nazwy) były
wzorowane na pieczęciach
Uniwersytetu Lwowskiego. Na
początku zachowano jeszcze,
pochodzący z czasów Komisji
Edukacji Narodowej, podział
na dwa kolegia, ale od 1803 roku
powrócono do struktury wydziałowej. Powstał Wydział Lekarski3,
który używał czterech pieczęci. W tym
czasie pieczęcie były w dalszym ciągu
głównym znakiem wyróżniającym Wydział. Adam Chmiel znał tylko dwie z nich,
w czasie dalszych kwerend prowadzonych
przeze mnie udało się odnaleźć dwie kolejne. Wszystkie są bardzo podobne do siebie
i używane na przemian, stąd ustalenie
ich chronologii sprawia spore trudności,
jednak dla obecnego tematu ma to drugoplanowe znaczenie.
Dwie pierwsze pieczęcie, znane już
w literaturze, pozostają ze sobą w ścisłych relacjach. Jedna jest większa, druga
mniejsza. Pieczęć większa była okrągła,
o średnicy 50 milimetrów4. Pośrodku pola
pieczęci na owalnej tarczy zwieńczonej koroną zamkniętą umieszczono pięciopolową
kompozycję heraldyczną. W polu sercowym (środkowym) znajduje się ukoronowana tarcza, szrafowana pionowo (kolor
czerwony), ale bez godła, a w kolejnych
polach nieukoronowany Orzeł, Berła (herb
Uniwersytetu), budowla z trzema wieżami
i otwartą bramą z Orłem (herb Krakowa)
oraz powtórzony nieukoronowany Orzeł.
Z prawej strony tarczy stoi nagi mężczyzna
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w przepasce na biodrach, z długą brodą,
trzymający w prawej ręce laskę (maczugę), opuszczoną w dół, wokół której wije

Pieczęć większa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Krakowskiego z czasów austriackich, śr. 50
mm, odcisk z tłoka; ze zbiorów Archiwum UJ

Andrzej Marzec

W

się wąż, a lewą wspierający się na tarczy
herbowej. Po lewej stronie tarczy widać
psa siedzącego na kamienistym wzgórzu
oraz liściaste drzewo. Cała kompozycja
jest umieszczona na płaszczyźnie, którą

Paweł Zechenter

unIvERSAlIA

ZnAKI WYDZIAŁu lEKARSKIEGo unIWERSYTETu
JAGIElloŃSKIEGo w XIX i XX WIEKu1

Tłok pieczęci mniejszej Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Krakowskiego z czasów austriackich,
śr. 33 mm; ze zbiorów Archiwum UJ

wyznacza pozioma linia. Legenda pieczęci brzmi: SIGILLUM FACULTATIS
MEDICAE UNIVERSIT(ATIS) CRACOVIENSIS, a poniżej poziomej linii
wyznaczającej grunt znajduje się napis
SALUTI PUBLICAE.
Pieczęć mniejsza wygląda identycznie jak większa, ma średnicę 39 milimetrów5. Również brzmienie legendy
jest identyczne. Obie tworzyły
system sfragistyczny o precyzyjnie określonym przeznaczeniu.
W obydwu wypadkach zachowały
się metalowe tłoki do wyciskania
w wosku lub laku6. Porównanie
tłoków pieczęci pozwala twierdzić, że zostały one wykonane
przez tego samego rytownika.
Pewne wątpliwości budzi chronologia tych pieczęci. Informację
na ten temat zamieszczono w publikacji zatytułowanej Wydział Lekarski
w roku 1838, mającej formę sprawozdania
z działalności Wydziału. Znajdujemy tam
informację, że pieczęć Wydziału pochodzi
z 1798 roku7. Adam Chmiel przyjął tę
datację i podaje, że obydwie pieczęcie powstały w 1798 roku8. Ponieważ informacja
pochodzi z kręgu Wydziału, a więc dobrze
zorientowanego w tych sprawach, wydaje
się wiarygodna. Jednak wówczas nie było
jeszcze na Uniwersytecie wydziałów, tylko
kolegia, a na pieczęci występuje określenie
facultas. Wydziały zostały wprowadzone
dopiero od 1803 roku. Najstarsze egzemplarze pieczęci też pochodzą z czasu po
tej dacie. Czyżby powstanie pieczęci z tytulaturą wydziałową wyprzedziło o kilka
lat powstanie wydziałów? Czy informacja
podana w Roczniku Wydziału Lekarskiego
jest w pełni wiarygodna? A może pieczęcie
krakowskiego Wydziału skopiowały z pieczęci lwowskich nie tylko wyobrażenie,
ale również napis, nie licząc się z tym, że
nie odpowiada to ówczesnej strukturze
krakowskiej uczelni. Jednoznaczną odpowiedź na te pytania dałoby odnalezienie
pieczęci przy dokumencie z 1798 roku

albo z czasu bliskiego tej dacie. Na razie
takiej pieczęci nie znamy.
Dokładnie według tego samego schematu zbudowana jest pieczęć Wydziału
Prawa. Pośrodku pola pieczęci występuje
owalna tarcza z pięciopolowym herbem,
ukoronowana koroną zamkniętą, z prawej strony postać kobieca z wagą – personifikacja sprawiedliwości (Temida),
z lewej na postumencie otwarta księga
z napisem LEGE, a poniżej sowa. Pieczęć ma średnicę 39 milimetrów9. Obok
niej była w użytku niemal identyczna
mniejsza pieczęć, o średnicy 30 milimetrów10. Jest to świadectwo, że w tym czasie
starano się ujednolicić pieczęcie wydziałowe. Ale pieczęcie Wydziału Lekarskiego
były większe od pieczęci Wydziału Prawa,
w obydwu wypadkach (pieczęci większej
i mniejszej) różnica ta wynosi 11 milimetrów. Niestety, nie znamy z tego czasu
pieczęci dwóch pozostałych wydziałów:
Filozoficznego i Teologicznego.
Pieczęcie Wydziału Lekarskiego
i Wydziału Prawa były dość wiernie
wzorowane na pieczęciach analogicznych
wydziałów Uniwersytetu Lwowskiego,
ufundowanego w 1784 roku przez cesarza Józefa II i działającego do 1805 roku,
kiedy to został wcielony do Uniwersytetu
Krakowskiego, a następnie ponownie
ufundowanego w 1817 roku przez cesarza
Franciszka I11. Są one dokładnie opisane
w dokumentach fundacyjnych Uniwersytetu Lwowskiego, wystawionych przez
obydwu cesarzy12. Pieczęcie z 1817 roku
są w zasadzie powtórzeniem pieczęci
z 1784 roku. Dzięki temu w przypadku
wątpliwości interpretacyjnych możemy się
powoływać na lwowski wzorzec.
Wszystkie pieczęcie wydziałów Uniwersytetu Lwowskiego były zunifikowane. Przedstawiały pięciopolowy herb:
pośrodku (w polu sercowym) herb Habsburgów, a w kolejnych czterech polach
herby Galicji, Lodomerii oraz księstw
Oświęcimskiego i Zatorskiego. Na każdej z nich obok herbu stoi personifikacja
wydziału. W przypadku Wydziału Medycznego jest to Eskulap. Nie ulega więc
wątpliwości, że pieczęcie wydziałów krakowskiego Uniwersytetu były wzorowane
na pieczęciach lwowskich.
Obydwie pieczęcie Wydziału Lekarskiego zasługują na pogłębione omówienie, wprowadzają bowiem do sfragistyki
uniwersyteckiej całkiem nowe motywy.
W starszej literaturze budziły one pewne
wątpliwości w zakresie interpretacji wy-

Pieczęć Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Lwowskiego przy dokumencie z 1912 roku,
śr. 46 mm; ze zbiorów Muzeum Farmacji

obrażeń. Ustalenie ich ścisłych powiązań
z pieczęciami Uniwersytetu Lwowskiego,
których interpretacja w świetle dokumentów fundacyjnych jest jednoznaczna,
definitywnie zamyka tę kwestię. Otwarta
zostaje natomiast kwestia ich chronologii.
Jeśli chodzi o analizę wyobrażenia
umieszczonego na pieczęciach, to postać
stojącą po prawej stronie tarczy Adam

Personifikacja Wydziału Lekarskiego. Fragment
rysunku przedstawiającego procesję kanonizacyjną św. Jana Kantego z 1775 roku; ze zbiorów
Kolegiaty Akademickiej św. Anny w Krakowie

Chmiel identyfikował jako Herkulesa
lub Eskulapa (ze znakiem zapytania).
Herkulejską identyfikację postaci należy
odrzucić, gdyż heros używał, co prawda,
maczugi i bywał podobnie przedstawiany
jak na omawianej pieczęci, ale jego maczuga nie była opleciona przez węża13.
Nie ulega wątpliwości, że na pieczęci
ukazano Asklepiosa/Eskulapa – grecko-rzymskiego herosa i boga sztuki
lekarskiej, na co wskazują dwa atrybuty:
trzymana w ręce laska (maczuga) opleciona przez węża oraz pies. Prawidłowej identyfikacji postaci Eskulapa dokonano już
w sprawozdaniu z działalności Wydziału
w 1838 roku, gdzie opisano pieczęć14. Tak
też została określona ta postać na pieczęci
Uniwersytetu Lwowskiego, co ostatecznie
rozwiewa wszelkie wątpliwości15. Natomiast kompozycja umieszczona po lewej
stronie tarczy została opisana jako roślina,
a przy niej zwierzę na stosie kamieni, jako
godła trzech królestw przyrody16. Ta druga
część interpretacji nie jest poprawna.
Asklepios (rzymski Eskulap) był
synem Apollina i Koronis, córki króla
tesalskiego, która za niewierność została
skazana na śmierć, a Eskulap został wyrwany z jej łona tuż przed spaleniem jej na
stosie. Porzucone dziecko zostało nakarmione przez kozę i strzeżone przez psa.
Atrybutami Eskulapa są, między innymi,
laska z owiniętym wokół wężem i pies17.
Obydwa atrybuty występują na omawianej
pieczęci. Szczególne znaczenie ma laska
z wężem, gdyż w przyszłości stanie się
jednym ze składników herbu Wydziału
Lekarskiego.
Po raz pierwszy w sfragistyce uniwersyteckiej pojawia się pięciopolowy
herb. Wyjaśnienia wymaga znaczenie
poszczególnych tworzących go godeł.
Najważniejszy jest herb umieszczony na
tarczy sercowej (środkowej). I tu pojawia
się kluczowy problem. Jest ona szrafowana pionowo, co oznacza kolor czerwony,
ale jest pusta, nie ma godła. Analiza
zachowanych tłoków pieczętnych nie
zostawia co do tego najmniejszych wątpliwości. Czy można to traktować wyłącznie
jako zaniedbanie rytownika? Jest w tym
zadziwiająca konsekwencja, ponieważ
powtarza się to na obydwu pieczęciach,
większej i mniejszej. Jak powinien wyglądać herb, którego w tym przypadku nie
ma, pokazują bardzo podobne pieczęcie
Wydziału Prawa (większa i mniejsza),
a także pieczęcie Uniwersytetu Lwowskiego i jego wydziałów. W tym miejscu po-
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winien być umieszczony herb
jasny był wygląd zmieniającego Uniwersytetu, a Uniwersytetu w KrakoHabsburgów. Na pieczęci
się cesarskiego monogramu wie. Wszak ponownie wrócono do nazwy
Wydziału Prawa Uniweri forma pieczęci jest świa- Uniwersytet Krakowski, co zostało „zilussytetu Krakowskiego
dectwem oczekiwania trowane” za pomocą herbu miasta.
na tarczy sercowej,
na decyzję w tej spraPrecyzyjnie określono zakres używania
również szrafowanej
wie? Ale można było pieczęci większej i mniejszej. W sprawozpionowo (kolor czerumieścić przynajmniej daniu z działalności Wydziału Lekarskiego
wony), umieszczono
austriacki herb Habs- za rok 1838 czytamy, że pierwszą przykłabiały poziomy pas, a na
burgów, a gdy sprawa da się na patentach, drugą na wszystkich
nim monogram F II. Jest
się wyjaśniła, dokonać innych świadectwach25. W dalszej części
to herb Habsburgów pokorekty tłoku. Gdyby te sprawozdania następuje doprecyzowanie
łączony z monogramem
pieczęcie były wykonane zakresu używania pieczęci na Wydziale
Pieczęć Wydziału Lekarskiego
cesarza Franciszka II18.
w 1798 roku – to brak Lekarskim. Doktor medycyny otrzymyUniwersytetu Krakowskiego
Herb ten powinien znaj- z czasów germanizacji, śr. 28 mm; herbu i monogramu byłby wał dyplom podpisany przez rektora oraz
ze zbiorów Archiwum UJ
dować się również na
czterech dziekanów, opieczętowany wielcałkowicie niezrozumiały.
pieczęciach Wydziału Lekarskiego. W tej
Dwa kolejne herby umieszczone na ką pieczęcią Uniwersytetu26. Natomiast
materii rytownik nie mógł pozwolić sobie pieczęciach Wydziału Lekarskiego nie magistrowie chirurgii niższej i akuszerki
na pomyłkę czy zaniedbanie. Być może budzą wątpliwości: są to herby Uni- otrzymywali dyplomy podpisane przez
ten defekt wynikał to z pewnej niejasności wersytetu i miasta Krakowa. Trudności dziekana i sekretarza wydziału, opieczętoznaku, który miał być tu umieszczony, uwa- interpretacyjne sprawiały natomiast dwa wane pieczęcią większą Wydziału27.
runkowanej wydarzeniami politycznymi?
Kwestię chronologii pieczęci Wydziału
Orły. Już w 1838 roku był problem z ich
Monogram Franciszka II umieszczony identyfikacją. Herby UniwersyLekarskiego komplikują dwa niena pieczęciach Wydziału Prawa datuje tetu i Krakowa zostały poznane Adamowi Chmielowi
wykonanie tych pieczęci na czas przed prawnie zidentyfikowane,
typy pieczęci, odnalezio11 sierpnia 1804, a najpóźniej przed o dwóch następnych nane przeze mnie w czasie
6 sierpnia 1806. Wówczas bowiem cesarz pisano: dwa przeciwkwerend towarzysząrzymski narodu niemieckiego Franci- ległe [pola] czerwone,
cych przygotowywaniu
szek II ogłosił się cesarzem Austrii jako mają na środku orły
niniejszego artykułu.
Franciszek I (1804), a następnie zrzekł białe jednogłowe 20.
Są one bardzo podobne
się tytułu cesarza niemieckiego (1806). Nie podano jednak
do omówionych powyW związku z tym jego monogram uległ ich znaczenia. Adam
żej, niemal identyczne,
zmianie. W zmienionej wersji, jako F I, Chmiel twierdził, że
różnią się jedynie detawystępuje, na przykład, na pieczęciach Orły są przejęte z dawlami, które mają jednak
Uniwersytetu Lwowskiego w 1817 roku. nego herbu Uniwersyteduże znaczenie.
Pieczęcie Wydziału Prawa i Lekarskie- tu21. Ta identyfikacja też
Pierwsza z nich,
go były wykonane mniej więcej w tym wzbudza wątpliwości.
odciśnięta przy dokuPieczęć z herbem Wydziału Lekarskiego
samym czasie, na co wskazuje ich duże Orzeł rzeczywiście wy- Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2. poł. XIX w., mencie z 1810 roku,
podobieństwo. Monogram Franciszka II stępował w sfragistyce
ma w polu sercowym
śr. 32 mm, odcisk z tłoka;
ze zbiorów Archiwum UJ
pozwala datować pieczęcie Wydziału i heraldyce Uniwersyaustriacki herb HabsburPrawa na czas pomiędzy przejęciem tetu22, ale dlaczego Orły są nieukorono- gów z monogramem cesarskim28. Zły stan
Uniwersytetu przez Austriaków, a przed wane i dlaczego podwojone? W świetle zachowania tego detalu nie pozwala jedrezygnacją Franciszka z tytułu cesarza związków naszych pieczęci z pieczęciami noznacznie odczytać monogramu, wydaje
niemieckiego, na co wskazuje monogram Uniwersytetu Lwowskiego sprawa staje się, że jest to F II. Tak więc oprócz pieczęci
F II. Datę tę można jeszcze bardziej dopre- się całkowicie jasna. Są to, na wzór pie- bez herbu austriackiego była też używana
cyzować. Ponieważ w napisie (legendzie) częci lwowskich, herby księstw Oświę- pieczęć z herbem w polu sercowym. Drupieczęć jest określona jako SIGILLUM cimskiego i Zatorskiego, tworzących ga pieczęć nie ma z kolei herbu, w czym
FACULTATIS IURIDICAE, a więc Wy- wraz z Galicją i Lodomerią ziemie zaboru podobna jest do dwóch pierwszych, odróżnia się natomiast od nich napisem, który
działu Prawa, a wydziały wprowadzono austriackiego23.
Stworzono bardzo oryginalną kom- brzmi: SIGILLUM FACULTATIS MEDIponownie w 1803 roku19, datacja pieczęci
powinna przypadać na lata 1803–1804 pozycję heraldyczną. Zrezygnowano CAE C(AESAREO) R(EGIS) UNIVER(ewentualnie 1806).
z rozpowszechnionego wówczas czteropo- SIT(ATIS) CRACOVIENSIS. Uczelnia
W przypadku pieczęci Wydziału Le- lowego herbu zawierającego herby Galicji została określona jako cesarsko-królewski
karskiego, z powodu braku monogramu i Lodomerii oraz księstw Oświęcimskiego Uniwersytet Krakowski. Poza tym pieczęć
cesarskiego, nie dysponujemy tak precy- i Zatorskiego24, jaki występował, między jest bardzo podobna do poprzednich.
zyjnym kryterium datacji. Być może, ale innymi, na pieczęciach Uniwersytetu Wprowadzenie tej nazwy było przyczyną
jest to tylko ostrożna hipoteza, usilna pró- Lwowskiego, wstawiając w miejsce sporządzenia nowej pieczęci. Znany jest jej
ba wyjaśnienia tej niezwykłej sytuacji, ich dwóch pierwszych herby Uniwersyte- tłok29 oraz odciski przy dokumentach z lat
wykonanie przypadło na czas rezygnacji tu i Krakowa. Herby te bardzo dobrze 90. XIX w. i pierwszych dziesięcioleci XX
Franciszka z tytułu cesarskiego, gdy nie- określały miejsce wydziału w strukturze wieku. Była w użytku jeszcze w okresie
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międzywojennym! Znamy jej odcisk przy
dokumencie z 1923 roku30.
Omawiane pieczęcie musiały odgrywać ważną rolę w tradycji Wydziału
Lekarskiego, skoro na ich podstawie
wybito medal z okazji powrotu w 1993
roku Akademii Medycznej do Uniwersytetu Jagiellońskiego jako jego Collegium
Medicum31.
Umieszczenie na pieczęci Wydziału
Lekarskiego postaci Eskulapa kieruje
naszą uwagę w stronę patronów Wydziału32. Początkowo był to św. Łukasz
Ewangelista, znany z pieczęci z lat 80.
XVII wieku, pełniący tę rolę być może
już od czasów średniowiecza33. Następnie
zostały wprowadzone personifikacje Wydziału nawiązujące do postaci Eskulapa.
W konfesji św. Jana Kantego (datowanej
na lata 1695–1702) z uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny oraz na ilustracji z tzw.
Księgi Królewskiej, zawierającej wpis
prymasa Michała Poniatowskiego z 1787
roku, występują personifikacje (raz męska,
drugi raz kobieca) trzymające w ręce laskę
oplecioną wężem – atrybut Eskulapa34. Do
tego trzeba dodać jeszcze personifikację
Wydziału występującą na rysunku ukazującym procesję kanonizacyjną św. Jana
Kantego z 1775 roku35. Sporządzona wówczas dekoracja okolicznościowa prezentowała cztery personifikacje wydziałów
stojące na wysokich kolumnach umieszczonych u wlotu do ulicy św. Anny od
strony Rynku Głównego. Zabytki te mają
duże znaczenie w naszych rozważaniach,
gdyż są świadectwem, że postać Eskulapa
i jego atrybut: laska – maczuga opleciona
wężem, wprowadzona na pieczęcie Wydziału w czasach austriackich, były znane
i stosowane w kręgu uniwersyteckim już
wcześniej.
Komisja Edukacji Narodowej, ustalając wyobrażenia na pieczęciach kolegiów
medycznych w Krakowie i Wilnie, zaleciła
umieścić na piersi Orła lub na tarczy Pogoni głowę Hipokratesa. Na pieczęciach
Wydziału z czasów austriackich umieszczono Eskulapa. Gdybyśmy uporządkowali chronologicznie patronów Wydziału, powstałaby następująca sekwencja:
św. Łukasz – Eskulap – Hipokrates – i ponownie Eskulap. Wspomnieć trzeba też
o lektoriach, czyli salach wykładowych,
które nosiły nazwy wybitnych postaci.
Józef Alojzy Putanowicz, opisując stan
Uniwersytetu w drugiej połowie XVIII
wieku, pisze o sześciu lektoriach: Arystotelesa, Sokratesa, Marona, Galena,

Łańcuch dziekana Wydziału Lekarskiego, lata pięćdziesiąte XX w.?
Dziekanat Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ

Ptolemeusza i Platona36. Karol Estreicher
dodaje do tego wzmiankowane w źródłach
lektorium Hipokratesa37. Tym samym pojawia się na Uniwersytecie jeszcze jeden
autorytet medyczny: Galen – grecki lekarz
i filozof żyjący w II wieku38. Kwestia patronów wydziałów powróci jeszcze w XIX
i XX wieku, gdy będą sporządzane berła
poszczególnych wydziałów.
Wracając do pieczęci Wydziału Lekarskiego: kolejny etap wyznaczają lata
1853/1854–1870, charakteryzujące się
bezwzględną germanizacją Uniwersytetu,
a zarazem pełną unifikacją jego pieczęci39.
Przedstawiają one wówczas w polu pieczęci urzędowego dwugłowego ukoronowanego Orła cesarskiego. Znamy z tego
czasu, między innymi, pieczęć Wydziału
Medycznego z napisem: K K MEDICINISCHE FACULTAET IN KRAKAU.
Podobnie było na pieczęciach innych
wydziałów40. Z napisów napieczętnych
całkowicie zniknęła nazwa Uniwersytetu.
Zakończenie germanizacji skutkowało
także wycofaniem wprowadzonych wówczas pieczęci. Powrócono do poprzednich
pieczęci z Eskulapem, ale sporządzono
też nową pieczęć Wydziału Lekarskiego

– z jego herbem. Pieczęć jest, dość nieprecyzyjnie, datowana na drugą połowę XIX
wieku41. Jest to nieduża okrągła pieczęć,
o średnicy 33 milimetrów, przedstawiająca
tarczę dwudzielną w słup, ukoronowaną
koroną zamkniętą. Obydwa pola są szrafowane, możemy więc określić ich barwę.
W polu prawym, czerwonym, znajdują się
dwa skrzyżowane Berła, w polu lewym,
niebieskim – laska Eskulapa opleciona
wężem. Po bokach tarczy dwie gałązki
przewiązane u dołu – jedna dębowa, druga laurowa. Napis na pieczęci wykonany
kapitałą brzmiał: SIGILLUM ORDINIS
MEDICORUM IN UNIVERSITATE
IAGELLONICA. Zachował się tłok tej
pieczęci, obecnie przechowywany w Archiwum UJ42.
Opisując tę pieczęć, Adam Chmiel
wyraził opinię, że za nieusprawiedliwione
historycznie trzeba uważać godło pieczęci
Wydziału Lekarskiego43, nie umotywował
jednak swego stanowiska. Stwierdzenie
to należy skorygować. Wprowadzenie
herbu Wydziału było nie tyle „nieusprawiedliwione”, co nietypowe. Herby były
raczej znakami całej uczelni, wydziały
w zasadzie ich nie posiadały, ale, jak
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widać, Wydział Lekarski był wyjątkiem. Trzeba też przypomnieć, że już
w czasach Komisji Edukacji Narodowej
mieliśmy do czynienia z próbą kreacji
herbów poszczególnych kolegiów,
o czym już wzmiankowałem44. Wydział
Lekarski poszedł konsekwentnie tą drogą. Wprowadzenie herbu, który bardzo
dobrze identyfikował i wyróżniał Wydział, spowodowało, że był on chętnie
umieszczany na pieczęciach różnych
jednostek wydziałowych. Jest to temat
zasługujący na opracowanie.
Jak wyglądała geneza herbu? Adam
Chmiel stwierdza, że nie potrafi jej
wyjaśnić, ale w gruncie rzeczy zamieszcza wskazówkę pozwalającą na
jej wyjaśnienie. Zwraca uwagę, że laska
Eskulapa występowała na pieczęciach
wydziałów lekarskich innych uniwersytetów, podając przykład uniwersytetu
w Kilonii45. Wprowadzenie Eskulapa
na pieczęcie krakowskiego Wydziału
Lekarskiego z chwilą przejęcia Uniwersytetu przez Austriaków i długi okres
ich używania musiało silnie wpłynąć
na świadomość członków Wydziału,
którzy uznali Eskulapa za patrona
Wydziału, a jego atrybut – za jeden
z elementów konstytutywnych nowego
herbu. Wcześniej zresztą odwoływano
się do personifikacji Wydziału z laską
Eskulapa. Tworząc herb, odwołano
się więc do długiej, ponadstuletniej,
chociaż niezbyt intensywnej tradycji
obecnej na Uniwersytecie.
Pisząc o genezie herbu Wydziału,
Adam Chmiel wyraził zdziwienie, że
znalazła się tam laska Eskulapa, uważał
bowiem, że powinien tam występować
patron wydziału św. Łukasz Ewangelista
(co potwierdziła siedemnastowieczna
pieczęć odnaleziona przez Władyslawa
Szumowskiego) lub jego atrybut, czyli
uskrzydlony wół46. Tak było, na przykład,
w przypadku Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Wiedeńskiego, którego
pieczęć przedstawiała pół uskrzydlonego
wołu – symbol św. Łukasza47. Była ona
w użytku również w XIX wieku48. W tym
czasie we Lwowie i Krakowie używano
pieczęci z Eskulapem. Warto podkreślić,
że w tym przypadku wiedeński wzorzec
nie został przyjęty. Obecność w XIX
wieku Eskulapa na pieczęciach Wydziału
oraz laski Eskulapa w herbie jest w pełni
zrozumiała. Nastąpiła wówczas wyraźna
sekularyzacja pieczęci wydziałowych.
Zaczęło się to jeszcze w okresie Komisji
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Berło Wydziału Lekarskiego z postacią
Sebastiana Petrycego z 1862 roku

Edukacji Narodowej i było kontynuowane
w następnych dziesięcioleciach.
Nie wiemy, dlaczego Wydział Lekarski
zdecydował się na stworzenie własnego
herbu, a inne wydziały tego nie zrobiły.
Być może dalsze badania, odnalezienie
stosownych archiwaliów pozwolą na
uściślenie daty powstania herbu oraz wskazanie jego inicjatorów i wykonawców.
W tej chwili, nieco hipotetycznie, możemy
stwierdzić, że była to manifestacja mocnej
pozycji Wydziału w strukturze Uniwersytetu i wyraz jego samoświadomości.
Na pewno czynnikiem inspirującym była
możliwość odwołania się do tak czytelnego znaku Wydziału, jakim była laska
Eskulapa.
Do początku lat 60. XIX wieku jedynym znakiem wyróżniającym wydziały
były pieczęcie. Kolejnym krokiem, dość
wyjątkowym, było utworzenie herbu
Wydziału Lekarskiego. Ale dopiero w latach poprzedzających jubileusz 500-lecia

fundacji Uniwersytetu, planowany na
1864 rok, powstał zespół nowych znaków, wydatnie poszerzający symbole
uniwersyteckie. Ufundowano wówczas
łańcuch rektorski i cztery łańcuchy dziekańskie oraz cztery berła wydziałowe.
Wśród nich znalazł się też łańcuch dziekana Wydziału Lekarskiego oraz berło
Wydziału. Pomimo że sprawienie łańcuchów i bereł to przełomowy moment
w dziejach insygniów Uniwersytetu,
gdyż to właśnie wówczas ukształtował
się główny zrąb insygniów rektorskich
i dziekańskich, używanych do dziś,
jest to temat bardzo słabo rozpoznany.
Krótkie uwagi poświęcił temu Adam
Bochnak, nieco drobnych wzmianek
można też znaleźć we wcześniejszych
publikacjach49.
Łańcuch rektorski i łańcuchy dziekańskie zostały wykonane według
wspólnego wzorca. Łańcuch rektorski
był bardziej ozdobny, łańcuchy dziekańskie były do niego bardzo podobne,
niemal identyczne, tylko nieco skromniejsze50. Łańcuch rektorski był wzorowany na łańcuchu rektora Uniwersytetu
Wiedeńskiego i został wykonany przez
wiedeńskiego złotnika51. Ponieważ łańcuchy dziekańskie są bardzo podobne
do rektorskiego (w tym również łańcuch
dziekana Wydziału Lekarskiego), ich
genezy też należy doszukiwać się we
wzorcach wiedeńskich.
Historia łańcuchów nie jest dobrze
rozpoznana. Ponieważ są identyczne
i nie mają żadnych napisów identyfikujących, trudno jest przypisać je konkretnym
wydziałom. Adam Bochnak podaje, że
w czasie wojny jeden z łańcuchów zaginął,
nie informuje jednak, którego wydziału52.
Skoro nie były one zindywidualizowane
ani podpisane, trudno jest stwierdzić,
który to był łańcuch. Skomplikowana
historia łańcuchów dotyczy też Wydziału
Lekarskiego. Niewątpliwie pierwotny
łańcuch dziekana Wydziału Lekarskiego
powstał wraz z pozostałymi łańcuchami
rektorsko-dziekańskimi, ale łańcuch, który jest obecnie używany przez dziekana
Wydziału, nie jest łańcuchem dziewiętnastowiecznym, lecz kopią sporządzoną
po drugiej wojnie światowej. Być może
powstał już w czasie, gdy Wydział Lekarski został, w 1950 roku, odłączony od
Uniwersytetu, tworząc nową uczelnię –
Akademię Medyczną, która funkcjonowała samodzielnie do 1993 roku, kiedy to
została ponownie włączona w strukturę

Uniwersytetu jako Collegium Medicum53.
Dzieje znaków Wydziału Lekarskiego były
wówczas integralnie związane z nową
uczelnią. Skoro berło Wydziału, po powstaniu Akademii Medycznej, pozostało
na Uniwersytecie, podobnie mogło być
z łańcuchem i wówczas powstała potrzeba
sporządzenia nowego łańcucha.
Omawiany łańcuch jest wzorowany
na łańcuchu dziewiętnastowiecznym
i wykonany ze srebra54. Składa się z 39
ogniw, które tworzy 19 małych tarcz z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
20 zgeometryzowanych łączników.
Pośrodku łańcucha umieszczono
ogniwo w postaci trójlistnej rozety, na której wiszą dwa zawieszenia: mniejsze w postaci tarczy
z dwupolowym herbem Wydziału
Lekarskiego, otoczonej wieńcem
laurowym i zwieńczonej koroną
zamkniętą, oraz większe w postaci dwóch nałożonych na siebie
krzyży kawalerskich i umieszczonego pomiędzy nimi wieńca laurowego, z powtórzonym herbem
Wydziału w medalionie. Herb
Wydziału – dwupolowy, emaliowany, przedstawia w polu prawym
niebieskim dwa skrzyżowane
berła, w polu lewym czerwonym
laskę Eskulapa oplecioną wężem.
Warto zwrócić uwagę na zmianę
barwy pól obydwu herbów. Na
dziewiętnastowiecznym łańcuchu
dziekana Wydziału Lekarskiego na
obydwu zawieszeniach umieszczono dwukrotnie herb Uniwersytetu –
Berła, podobnie jak na pozostałych łańcuchach. Zmiana herbu na
omawianym łańcuchu jest jeszcze
jednym dowodem na to, że nie jest
to łańcuch oryginalny.
W tym samym czasie co łańcuchy
sporządzono też cztery berła wydziałowe.
Mają one formę wysokich lasek zwieńczonych postaciami patronów wydziałów. Na
berle Wydziału Teologicznego umieszczono postać św. Jana Kantego, Wydziału
Prawa – Kazimierza Wielkiego, Wydziału
Lekarskiego – Sebastiana Petrycego,
a Wydziału Filozoficznego – Mikołaja
Kopernika. Po raz kolejny wydziały określiły postacie swoich patronów. Tym razem
doszło do ich pełnej „polonizacji” i mocnego powiązania z dziejami krakowskiego
Uniwersytetu i jego wydziałów.
Wybór tych postaci musiał być efektem
pogłębionej refleksji nad historią Uniwer-

sytetu, osobistościami z nim związanymi
i ich dokonaniami. Należy się domyślać,
że powinna towarzyszyć temu dyskusja,
zapewne na forum wydziałów i senatu.
Należało podjąć przynajmniej podstawowe badania historyczne i ikonograficzne,
które dostarczyłyby odpowiedniego materiału źródłowego dla opracowania poszczególnych postaci. Wszystko to działo
się w czasie przygotowań do jubileuszu
500-lecia fundacji Uniwersytetu, planowanego na 1864 rok, co sprzyjało refleksji
historycznej nad dziejami Uczelni. Jednak

Portret Sebastiana Petrycego z 1626 roku;
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

w opracowaniach i źródłach dotyczących
tego tematu nie udało się dotychczas odnaleźć najmniejszej chociażby wzmianki
o sprawionych wówczas insygniach55.
O ile łańcuch rektorski i łańcuchy dziekańskie były wzorowane na łańcuchach
wiedeńskich, a pieczęcie wydziałowe na
pieczęciach lwowskich, o tyle berła mają
całkowicie indywidualny charakter, ściśle
związany z postaciami z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Nie skorzystano w tym
przypadku z obcych wzorców z postaciami
świętych patronów wydziałów. Na berłach
Uniwersytetu Wiedeńskiego występują
postacie: św. Jana Ewangelisty (teologia),
św. Łukasza Ewangelisty (medycyna),
Sprawiedliwości (Justitia) – prawo, oraz

św. Katarzyny Aleksandryjskiej (filozofia)56. Berła Uniwersytetu Lwowskiego,
które miały bardzo burzliwą historię,
zostały po raz piąty sporządzone w 1862
roku, jako wierna kopia bereł wiedeńskich57. Ich uroczyste wręczenie odbyło
się 21 maja tegoż roku. Działo się to więc
w tym samym czasie, gdy w Krakowie
sporządzano berła wydziałowe. Tu jednak zrobiono je według całkowicie innej
koncepcji.
Berła zostały sporządzone według
wspólnego wzorca, różnią się między
sobą jedynie postaciami patronów,
mają też nieznacznie zróżnicowaną
wysokość: Wydziałów Teologii
i Filozofii – 1485 milimetrów,
a Prawa i Lekarskiego – 1492
milimetry 58. Na trzonkach laski
berła w trzech miejscach umieszczono roślinne zdobienia. Jedno
zamykające berło od dołu, a dwa
pozostałe na wysokości 1/3 i 2/3
trzonka, dzieląc go tym samym na
trzy równe części. W tych miejscach berła mogą być rozkręcane.
W połowie górnej części trzonka
umieszczono plakietę z Berłami –
herbem Uniwersytetu. Herb jest
umieszczony na neobarokowej tarczy otoczonej wieńcem laurowym
i zwieńczonej koroną zamkniętą.
W zwieńczeniu berła znajduje
się głowica składająca się z trzech
części, o dość skomplikowanej
konstrukcji. Podstawę stanowi
stylizowany kielich kwiatu, na
nim umieszczono wydatny wieniec
laurowy, a na wieńcu postawiono
cokolik w postaci zgeometryzowanego odwróconego kielicha oraz
niewysoki dziewięcioboczny postumencik. Na tej konstrukcji stoją postacie
patronów wydziałów. Na przedniej ściance
postumentu umieszczono napisy identyfikujące postacie. Nie ma natomiast napisów
określających przynależność bereł do
poszczególnych wydziałów, podobnie jak
na łańcuchach.
Najstarszym przekazem, który przypisuje berła konkretnym wydziałom, jest
Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku
akademickiego 1886/1887. Znajdujemy
tam informację, że łańcuchy i berła zostały sporządzone w czasie rektoratu Józefa
Dietla, który był rektorem tylko przez
jeden rok akademicki – 1861/1862. Berła
są określone jako dziekańskie, stanowiące
dystynkcję dziekanów59. Jako dziekańskie
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określa je również Antoni Karbowiak60. zerunek ten mógł być wzorowany albo wowano to tym, że przed wstąpieniem
Natomiast Adam Bochnak nie jest w tym na portrecie znajdującym się w zbiorach na Wydział Lekarski Sebastian Petrycy
konsekwentny – raz określa je jako berła Uniwersytetu67, albo na epitafium z ko- był profesorem na Wydziale Filozoficzdziekańskie, raz jako wydziałowe. Janusz ścioła Franciszkanów w Krakowie68. Warto nym i zaznaczył się także jako poeta70.
Sondel określa berła jako dziekańskie61. zwrócić uwagę, że Sebastian Petrycy, po- Akademia Medyczna nie pogodziła
Jak widać, najczęściej berła bywały okre- mimo że był profesorem Uniwersytetu, nie się jednak z utratą berła i w 1962 roku
ślane jako dziekańskie, ja jednak w tym został przedstawiony w todze, co zresztą sporządzono jego wierną kopię, przechowywaną obecnie w Collegium Medicum.
artykule określam je jako wydziałowe. było typowe dla medyków.
Sebastian Petrycy (1554–1626), choć Napis umieszczony na nim dokładnie
Zdecydowała o tym ich funkcja, gdyż
w czasie pochodów uniwersyteckich są bez wątpienia był wybitnym profesorem, określa czas i miejsce powstania berła:
Wyk. „Imago Artis” Kraków
niesione nie przed dziekanem,
1962. Omawiana kopia berła
lecz przed całym wydziałem.
jest używana obecnie przez
Nie uważam jednak tej sprawy
Wydział Lekarski Collegium
za zamkniętą. Wszelkie arguMedicum UJ, natomiast orymenty należałoby przedyskuginalne, dziewiętnastowieczne
tować w gronie specjalistów
berło zostało przydzielone
i przyjąć ostatecznie jednolite
Wydziałowi Matematyki i Inokreślenie bereł.
formatyki.
Adam Bochnak przypisuje
Ważną rolę w najnowszych
autorstwo bereł Franciszkowi
dziejach znaków Wydziału LeWyspiańskiemu, wskazując na
karskiego odgrywał okres, gdy
monogram F.W., umieszczony
funkcjonował on w ramach
na tylnej ściance postumentów,
Akademii Medycznej (1950–
na których stoją postacie pa–1993). Wówczas bowiem
tronów; oprócz tego nie podaje
nowa uczelnia musiała stwojednak żadnych innych argurzyć zespół własnych znamentów źródłowych62. Pewnym
ków, dla których naturalnym
pośrednim argumentem może
odniesieniem stała się trabyć to, że Wyspiański pracował
dycja znaków Uniwersytetu
na zlecenie Józefa Dietla przy
Portret Sebastiana Petrycego, zm. 1626 r., umieszczony na jego epitafium
Jagiellońskiego i Wydziału
innych rzeźbach dla Uniwerw kruchcie kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie
Lekarskiego. Zostały wówczas
sytetu, sporządził też popiersie
Dietla63. Bochnak pomija jednak ważną nie dorównywał jednak rangą pozostałym sporządzone insygnia rektora Akademii
informację, podaną przez Antoniego Kar- postaciom umieszczonym na berłach. Był Medycznej. Są one obecnie eksponowane
bowiaka, że rysunek do nich dał architekt absolwentem Uniwersytetu Krakowskie- w gablocie w gabinecie prorektora ds.
Księżarski, figurki zdobiące kapitele [...] go i padewskiego. W Padwie studiował Collegium Medicum UJ. Własne insygnia
modelował rzeźbiarz Wyspiański, a odlewał medycynę i uzyskał doktorat. Bardziej posiada też Wydział Farmaceutyczny.
w metalu podobno wiedeński rękodzielnik64. jednak niż lekarzem był filozofem, tłuma- Łańcuch dziekański oraz berło (z postacią
Wskazanie na Feliksa Księżarskiego jako czem i komentatorem pism Arystotelesa, Szymona Syreniusza), sprawione przez
współautora bereł jest prawdopodobne, chociaż jako lekarz i profesor medycyny Izby Aptekarskie w latach 1946–1947,
gdyż współpracował on z Uniwersytetem65. też odnosił sukcesy. To zadecydowało nawiązują do tradycji71. Również najmłodSprawę autorstwa bereł należy więc trakto- o umieszczeniu jego postaci na berle. Był szy w Collegium Medicum Wydział Nauk
bardzo ceniony jako pedagog. Jednak jego o Zdrowiu posiada od niedawna łańcuch
wać jako otwartą.
Na berle Wydziału Lekarskiego znaj- związek z Uniwersytetem i Wydziałem Le- dziekański. Został on sporządzony na wzór
duje się figurka Sebastiana Petrycego. Na karskim miał dość długie przerwy. W 1615 historycznych łańcuchów w 2009 roku.
postumencie, na którym stoi, umieszczono roku, w atmosferze konfliktu, wystąpił Autorką projektu była artysta plastyk dr
napis objaśniający, wykonany minusku- z Wydziału, zachowując jednak prawa Barbara Widłak z krakowskiej ASP, a konłową kursywą: S: Petricius. Został on członka Uniwersytetu, i zajął się prakty- sultantem historycznym autor artykułu.
W prezentowanym artykule nie omówiukazany jako starszy mężczyzna, brodaty, ką lekarską. Był bardzo przywiązany do
o wysokim czole, z głową lekko pochyloną Uniwersytetu, którego był dobrodziejem, łem wszystkich zagadnień zasługujących
w dół, ubrany w szubę długą do kostek, między innymi fundatorem uposażenia na opracowanie. Należy do nich historia
i funkcje herbu Wydziału Lekarskiego
z szerokim futrzanym kołnierzem, bez rę- dla stałego historiografa Uniwersytetu69.
Berło powyższe było używane przez od momentu wprowadzenia w drugiej
kawów. Pod spodem nosi żupan zapinany
na klamry, którego kołnierz został wyło- Wydział do czasu, gdy działał on w struk- połowie XIX wieku aż do współczesnożony na futrzany kołnierz. Adam Bochnak turze Uniwersytetu. Kiedy w 1950 roku ści. W latach 1950–1993 był on również
określa ten ubiór jako narodowy66. Obu- zaczął funkcjonować w ramach nowo herbem samodzielnej uczelni – Akademii
rącz podtrzymuje dużą zamkniętą księgę powołanej Akademii Medycznej, berło Medycznej. Był też taki moment, że mógł
z napisem Hippocrates, umieszczonym pozostało na Uniwersytecie i przydzielono stać się herbem Collegium Medicum
na oprawie, wykonanym minuskułą. Wi- go Wydziałowi Filologicznemu. Moty- UJ. W 2008 roku zostałem poproszony
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o konsultacje w sprawie opracowania
nowej wersji plastycznej herbu Collegium
Medicum UJ, w nawiązaniu do historycznego herbu Wydziału Lekarskiego. Projekt
wykonała dr Barbara Widłak, nie został
on jednak wprowadzony w życie. Prace
te zbiegły się bowiem z opracowaniem
systemu wizualnej komunikacji UJ, który
wprowadził zunifikowany system znaków
Uczelni72. Wiele jednostek musiało wówczas zrezygnować ze swoich indywidualnych znaków na rzecz herbu Uniwersytetu.
Żaden z nich nie miał jednak tak długiej
tradycji i nie był tak historycznie uzasadniony jak herb Wydziału Lekarskiego.
Pomimo to zdecydowano wówczas, że
również Collegium Medicum podporządkuje się tej decyzji. W ten sposób zamknęła
się trwająca blisko sto pięćdziesiąt lat historia herbu Wydziału Lekarskiego. Warto
w przyszłości również ją opisać.

Zenon Piech

kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
w Instytucie Historii UJ
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Rozmowa z prof. Danutą Ptaszycką-Jackowską z Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej uJ
□ Morskie rejsy turystyczne zyskują na świecie coraz
większą popularność. W artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Turyzm” (2012, 22/1) informuje Pani,
że obecnie z tej formy turystyki korzysta około 13 milionów
osób rocznie, a przemysł związany ze statkami jest jedną
z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Rejsy
tego typu organizowane są przez różne kompanie. Na jakich
zasadach one działają?

■ Kompanie przeważnie działają jako spółki akcyjne. Posiadają
swoje floty statków pasażerskich o różnej liczbie miejsc w kabinach. Mają ustalone kierunki rejsów i porty wyjściowe, które
najczęściej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w Europie
i na Dalekim Wschodzie. Podczas rejsów statki odwiedzają
różne miasta portowe, w których organizowane są wycieczki
fakultatywne. Organizacja tych wszystkich przedsięwzięć
wiąże się, oczywiście, z koniecznością zatrudniania sporej
liczby osób z obsługi, pracujących zarówno
na statkach, jak i na lądzie. Szacuje się,
że w tym segmencie ruchu turystycznego
pracuje blisko 200 tysięcy osób. Proporcja
między liczbą pasażerów a personelem na
statku najczęściej wynosi 3 : 1. Warto dodać,
że dziś na świecie po morzach i oceanach pływa
prawie 300 dużych statków turystycznych posiadających więcej niż 500 miejsc w kabinach.
Te największe mają 3800 miejsc pasażerskich
i 1100 osób z obsługi! Ale są też kompanie, które stawiają na rejsy małymi statkami rzecznymi
i przybrzeżnymi. Mogą one pomieścić od 50 do
200 osób w kabinach.
□ Kiedy rozpoczął się znaczący wzrost liczby osób korzystających z morskich rejsów
turystycznych?
■ Po 2000 roku. Wówczas z rejsów morskich
korzystało na świecie około 9,5 miliona osób
rocznie. Oznacza to, że liczba turystów uczestnicząca w tego typu przedsięwzięciach wzrosła
do dziś o 37 procent.
□ Gdzie i kiedy powstały pierwsze kompanie
oferujące rejsy turystyczne?
■ W Europie, w XIX wieku. Jedną z najstarszych kompanii jest działająca do dziś angielska
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Cunard, która uruchomiła pierwsze rejsy w 1840 roku. To właśnie
w jej posiadaniu znajdowały się znane ekskluzywne statki: „Queen Elisabeth” I i II, „Queen Mary I”, a obecnie „Queen Mary II”
oraz „Queen Victoria”. Warto też wspomnieć o powstałej w 1873
roku holendersko-amerykańskiej kompanii Holland America
Line, która specjalizowała się w przewozach emigrantów z Europy do Ameryki. To ta kompania w 1895 roku zorganizowała
pierwszy na świecie rejs wakacyjny, a 15 lat później pierwszy
rejs z Nowego Jorku do Ziemi Świętej. Trzeba tu podkreślić,
że w okresie międzywojennym do organizacji letnich rejsów
turystycznych pod hasłem Pracujesz na lądzie, odpoczywaj na
morzu wykorzystywane były cztery polskie statki pasażerskie:
„Kościuszko”, „Pułaski”, „Warszawa” i „Polonia”. Pływały one
do krajów bałtyckich, Maroka, Grecji, Turcji, Palestyny, Ameryki
Północnej i Południowej.
Pod względem liczby funkcjonujących kompanii organizujących morskie rejsy turystyczne obecnie prym wiodą Europa

Konrad K. Pollesch

ColloquIum

Z loS AnGElES Do SAvonY

Hawaje – O`ahu. Port w Honolulu; 11 lutego 2013

i Ameryka Północna. Skupiają one aż 74 procent wszystkich
kompanii, 85 procent statków i 87 procent miejsc. Przoduje
Europa, w której znajduje się 46 procent kompanii, 45 procent
statków i 45 procent miejsc.
□ Wśród krajów europejskich liderem pod tym względem
jest Wielka Brytania.
■ To prawda. Na 29 kompanii funkcjonujących w 13 różnych
krajach Europy Wielka Brytania ma ich 21. Posiada flotę liczącą
29 wielkich statków (łącznie ok. 75 tysięcy miejsc), 15 statków
średniej wielkości (ok. 10 tysięcy miejsc) oraz 21 małych (o pojemności poniżej 500 miejsc), a także 21 barek hotelowych.
W Europie w rejsach wielkimi statkami specjalizują się także kompanie działające we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.
Natomiast stosunkowo dużą flotą statków rzecznych dysponuje
Francja. Jedna kompania posiada 26 statków, po 180 miejsc każdy.
□ Wśród osób korzystających z rejsów turystycznych przedstawicieli jakich narodowości jest najwięcej?

■ Największą grupę stanowią Amerykanie. Na drugim miejscu
są Europejczycy, a wśród nich Brytyjczycy, Niemcy, Włosi
i Hiszpanie. Najczęściej wybierają rejsy po Morzu Śródziemnym,
na Wyspy Kanaryjskie, Azory i Maderę. W dalszej kolejności są
Karaiby, Antyle i Bermudy.
□ A Polacy?
■ W Polsce zainteresowanie tą formą turystyki jest znikome, kilka
do kilkunastu osób w niektórych rejsach. Powodem jest słaba
jeszcze reklama rejsów, nieznajomość języków obcych, konieczność dojazdu do zagranicznych portów wyjściowych, no i koszty.
□ Jednak Pani, wraz z mężem, prof. Antonim Jackowskim,
w tym roku zdecydowała się na taki rejs już po raz piąty...
■ Dla mnie i męża to idealna forma turystyki – ze względu na
komfort podróży, możliwość zobaczenia wielu miejsc, co oznacza
chociaż symboliczne nadrobienie zaległości w poznawaniu świata
spowodowanych ograniczeniami w czasach PRL-u. Pierwszy nasz

Costa Deliziosa
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Danuta Ptaszycka-Jackowska

Danuta Ptaszycka-Jackowska

Antoni Jackowski

Zasada jest bowiem taka, że kiedy statek stoi
w porcie, to jego pasażerowie mogą uczestniczyć w różnych wycieczkach, głównie
autokarowych, które wybiera się znacznie
wcześniej. Oprócz zwiedzania samego miasta
w ofercie znajdują się także wyjazdy poza
miasto w promieniu do 50 kilometrów oraz
wycieczki tematyczne. Podczas organizacji
tych wypraw zawsze największe wrażenie robi
w porcie widok kilkudziesięciu autokarów,
stojących w rzędzie i czekających z odpowiednimi numerami na swoich pasażerów. Grup
wycieczkowych jest bardzo dużo, ponieważ
uczestnicy rejsu wybierają nie tylko różne
kierunki i tematy wycieczek, ale muszą także
trafić do odpowiedniej grupy językowej.
W trakcie tego rejsu było siedem grup języNowa Zelandia, Wellington; 25 luty 2013
kowych. Dla biur współpracujących z Costą
w poszczególnych miastach jest to ogromne
rejs wiódł na Grenlandię. Potem zwiedziliśmy kraje bałtyckie, wyzwanie logistyczne. Są przypadki, gdy odwiedzanym portem
fiordy norweskie, a także dotarliśmy na Spitsbergen. Duże zna- jest miejscowość licząca 300 mieszkańców, na przykład norweczenie miał też rejs transatlantycki
skie Fläm, która przyjmuje w ciągu
z Buenos Aires przez Rio de Janeiro
jednego letniego dnia trzy tysiące
do Wenecji. W tym roku zdecydowapasażerów statku. W ich obsłudze
liśmy się na rejs dookoła świata, któmuszą uczestniczyć sąsiednie miasta
ry odbywa się raz na rok i składa się
i regiony, dostarczając autokarów
z trzech odcinków: śladami Krzyszi różnojęzycznych przewodników.
tofa Kolumba – z Savony do Los AnBy nikt się nie pogubił, przed każdą
geles, śladami Jamesa Cooka – z Los
wyprawą jej uczestnicy otrzymują
Angeles do Singapuru, oraz śladami
odpowiednie nalepki z numerem
Marco Polo – z Singapuru do Savony.
autokaru i wycieczki.
My zrealizowaliśmy dwa ostatnie, co
Wracając jednak do przebiegu
zajęło nam ponad dwa i pół miesiąca.
naszej wyprawy – w ramach jednej
Przepłynięcie wszystkich trzech tras
z wycieczek w San Francisco zaKangury w Featherdale Wildlife Park koło Sydney
trwa ponad trzy miesiące, a na tak
wieziono nas do rezerwatu sekwoi
długi czas nie mogliśmy zostawić
Muir Woods, gdzie zachwycaliśmy
naszych studentów, magistrantów i doktorantów.
się widokiem przepięknych olbrzymich sekwoi i panującym tam
urzekającym mikroklimatem.
□ Państwa podróż rozpoczęła się 2 lutego 2013. Z Krakowa
Z San Francisco, przez srebrzysty i rzeczywiście spokojny
wyruszyli Państwo samolotem do Los Angeles. Jak wspomina Ocean Spokojny, dopłynęliśmy na Hawaje do Honolulu.
Pani pierwsze dni na statku?
□ Archipelag Hawaje składa się ze 137 wysp. Ile z nich udało
■ Płynęliśmy – jak zwykle – statkiem włoskiej kompanii Costa się Państwu zobaczyć?
Crociere, która, notabene, działa od 1948 roku, ale początkowo
specjalizowała się wyłącznie w przewozach handlowych. Za- ■ Tylko wyspę O’ahu, gdzie leży Honolulu. Mieliśmy tam możokrętowaliśmy się następnego dnia po przylocie do Los Angeles. liwość odkrycia wielu ciekawych miejsc i krajobrazów, między
Włoskie statki Costy są do siebie
innymi tam właśnie zobaczyłam
podobne, dzięki czemu od pierwszego
wreszcie, jak rosną ananasy. Na
momentu czuliśmy się jak u siebie.
Hawajach naszą uwagę zwróciły
Nasz statek, „Costa Deliziosa”, liczy
biało-czarne plaże, które swój cha2800 miejsc pasażerskich i 900 osób
rakterystyczny wygląd zawdzięczają
załogi. Ma 12 pokładów. Mieliśmy
piaskowi i pozostałościom lawy
kabinę z balkonem, z którego w dalwulkanicznej. Z daleka widzieliśmy
szej podróży często korzystaliśmy, by
Pearl Harbor, gdzie oprócz muzeum
podziwiać widoki i fotografować. Zaznajduje się rozległy cmentarz wieraz po wejściu na pokład odbyliśmy
lowyznaniowy.
obowiązkowe szkolenie ratunkowe.
Wieczorem wypłynęliśmy z Los
□ 15 lutego 2013 przepłynęli PańAngeles do San Francisco, gdzie
stwo równik. W jaki sposób było
dwa dni spędziliśmy na zwiedzaniu.
Port w Sydney
to celebrowane na statku?
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■ Na statku były obchodzone niemal wszystkie powszechnie znane
wydarzenia i uroczystości. Na przykład, 14 lutego, czyli dzień przed
przekroczeniem przez nas równika,
w związku z Walentynkami wszystkie
panie znajdujące się na statku zostały
obdarowane przez męską część załogi
pąsowymi różami.
15 lutego była natomiast duża
impreza chrztu równikowego. Dla
nas przekroczenie równika nie było
dużą atrakcją, bo doświadczaliśmy
tego już po raz drugi.

Danuta Ptaszycka-Jackowska

Danuta Ptaszycka-Jackowska

i Południowej, oraz wielu mniejszych, byliśmy w dwóch miejscach
na Wyspie Północnej: w Auckland
i Wellington. Niestety, w przeddzień
dopłynięcia do Auckland miałam
na statku wypadek i złamałam rękę.
Dlatego też to miasto zwiedzałam,
wraz z mężem, z okna taksówki, która
wiozła mnie do szpitala. W szpitalu
zapewniono mi wspaniałą opiekę
i założono gips, który dowiozłam do
Krakowa.
Auckland i Wellington pięknie
Singapur, ogród futurystyczny
prezentowały się od strony morza.
W obu tych miastach zachowało się sporo XIX-wiecznych budyn□ W tym czasie w Krakowie było wyjątkowo zimno, domi- ków, niektóre z nich zostały wtopione w zespoły nowej wysokiej
nowały minusowe temperatury. A jaka pogoda towarzyszyła zabudowy i stanowiły wręcz architektoniczne perełki. Poza tym,
Państwu w podróży odbywającej się wówczas po Oceanie niemal wszędzie na tarasach i balkonach było mnóstwo zieleni.
Spokojnym?
W Wellington zachwyciło nas powiązanie zabudowy z krajobrazem, na przykład świadomie projektowane wielkie „okna” na
■ 17 lutego dotarliśmy do Samoa Amerykańskiego. Było przestrzał domu, by był widok na drzewa, które są w tle. W ten
wówczas około 30 stopni Celsjusza. Okropna duchota i wilgoć. sposób stawały się one żywym elementem budynku.
Wtedy bardzo źle się czułam z powoW Wellington – stolicy Nowej
du jakiejś infekcji. Zdecydowałam
Zelandii, mieści się siedziba wszystsię jednak na wyprawę do stolicy
kich władz. Kiedy byliśmy w tamSamoa – Pago Pago, bo intrygowała
tejszym w ogrodzie botanicznym,
nas nazwa tego zaledwie dwunastowidzieliśmy, jak podczas przerwy
tysięcznego miasta.
południowej po ścieżkach ogrodu
Równikowy, wilgotny klimat
biegał premier Nowej Zelandii John
odczuwaliśmy także na Fidżi. W stoKey. W tym ogrodzie zachwyciły
licy tego wyspiarskiego państwa,
nas róże, których było tam mnóstwo,
w Suwie, bardzo serdecznie powia także dwie duże szklarnie ze wspatali nas przedstawiciele miejscowej
niałą ekspozycją ogromnych begonii
ludności, już w porcie prezentując
w przepięknych kolorach. Było to
różne tańce i śpiewy. Druga część
nasze pierwsze lato w 2013 roku,
Prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska z mężem prof. Antonim
Jackowskim; Singapur, Marina Bay Sands, w tle wieżowce
ciekawych występów tubylców miadrugie czekało nas w lipcu i sierpniu
połączone „Titanikiem”
ła miejsce w ekskluzywnym ośrodku
w Polsce.
turystycznym, z polem golfowym, basenem i małą mariną jachZatoka, nad którą leży Wellington, jest bardzo rozczłonkowatową, położonym w odległości około 60 kilmetrów od Suwy, do na, zabudowa ciągnie się kilometrami wzdłuż brzegów. Droga,
którego zostaliśmy zawiezieni autokarami.
którą przejeżdżaliśmy, prowadziła u podnóża dość stromych stoZarówno w Pago Pago, jak i w Suwie padało. Trzydniowy ków, które również były zagospodarowane. W pewnym momencie
deszcz towarzyszył nam też później w Sydney.
zauważyliśmy, że niemal do każdego z tych wysoko położonych
Podczas zwiedzania okolicy Suwy przekonaliśmy się, jakie domów prowadzi mała kolejka linowa. To było niesamowite.
znaczenie dla miejscowej ludności ma tradycja. Przejeżdżając
W trakcie rozmów z paroma mieszkańcami okazało się, że znają oni
obok wielowyznaniowego cmentarza, zwróciliśmy uwagę, że epizod polskich dzieci, które zostały przywiezione do Nowej Zelandii
nowe groby są otwarte i otoczone balw czasie drugiej wojny światowej. Co
dachimami. Zgodnie z panującym tam
roku odbywa się ich spotkanie.
zwyczajem dopiero po upływie 100
Nowa Zelandia zrobiła na nas
dni są zamykane. Jest to czas odwiefantastyczne wrażenie. Była piękna
dzania zmarłych i żegnania się z nimi,
pogoda, dobry klimat, czyste powietrze
przynoszenia im jadła i napojów.
i w ogóle wszystko odznaczało się ładem! Co ciekawe, nie widzieliśmy tam
□ Nowa Zelandia, w języku maoryżadnych ulicznych reklam. Jedynym
skim Aotearoa – Kraj Długiej Białej
zgrzytem w porcie w Wellington był
Chmury – również znalazła się na
widok ogromnego placu zawalonego
mapie Państwa podróży.
sągami drewna sosnowego przeznaczonego na eksport do Japonii. Szkoda
■ W Nowej Zelandii, która składa się
niszczonych lasów! Sosny w Nowej
z dwóch głównych wysp: Północnej
Zelandii są olbrzymie i przepiękne.
Singapur, fragment chińskiej dzielnicy
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□ Jak długo trwała podróż z Australii do Singapuru?

Phuket, Przylądek Promthep,
miejsce składania Buddzie wot – słoni; 19 marca 2013

Zwiedzanie wielokulturowego
Singapuru było dla nas fantastycznym
przeżyciem. W pamięci szczególnie
utkwiły nam fragmenty miasta pokazujące specyfikę kultury i sztuki chińskiej oraz hinduskiej. Ale zwróciliśmy
też uwagę, że w krajobrazie Singapuru
niemal wszędzie dominują ogromne
dźwigi, ponieważ miasto jest ciągle
wielkim placem budowy. Interesujący
jest w Singapurze futurystyczny ogród
botaniczny, w którym stosuje się wiele
nieoczekiwanych metod prezentacji
zjawisk przyrodniczych i kładzie się
specjalny nacisk na edukację.

Antoni Jackowski

□ Czy wszystkie etapy podróży
realizowane były dokładnie w ustalonym terminie. Nie było żadnych
opóźnień?

Phuket, kapliczka Buddy przed domem mieszkalnym

Danuta Ptaszycka-Jackowska

■ Oczywiście! W Sydney, w którym
spędziliśmy trzy dni, zatrzymaliśmy
się przy molo w pobliżu słynnego budynku Sydney Opera House. W ostatnią noc z kabiny mieliśmy widok
na ten nowoczesny, piękny obiekt,
zaprojektowany przez Jorna Utzona
i Ove Arupa. Nie mówiąc o tym, że
byliśmy w Operze na przedstawieniu.
W trakcie zwiedzania zobaczyliśmy,
że ten gmach składa się z dwóch
części. W mniejszej znajduje się sala
operowa z zapleczem, a w drugiej
mieści się znacznie większa sala widowiskowa przeznaczona na różne
imprezy, oprócz tego jest tam cały
kompleks mniejszych sal służących,
między innymi, do organizacji imprez
dla młodzieży. Podczas gdy my byliśmy na spektaklu, w tej drugiej części
odbywało się równocześnie aż osiem
innych imprez. Warte podkreślenia jest
to, że zespół ten samofinansuje się i do
jego utrzymania nikt nie dopłaca.
W urbanistyce i architekturze
miast Australii silnie zaakcentowany
jest okres panowania brytyjskiego.
Uwagę zwracają także liczne drzewa,
które osiągają tu ogromne rozmiary,
na przykład dęby, wiązy, eukaliptusy...

Antoni Jackowski

□ W Australii Państwa statek zatrzymał się w Sydney, Melbourne
i Perth. Czy przepłynęli Państwo
pod słynnym Harbour Bridge?

■ Żadnych. Konieczność przestrzegania zgodności terminów dotyczy
zarówno portów, jak i niektórych
odcinków samego rejsu. W portach
jest to kwestia wolnych miejsc
postojowych i ogromnych opłat
portowych. Natomiast są odcinki
dróg morskich charakteryzujące się
niewielkimi szerokościami i dużą
liczbą jednostek pływających. Tam
odbywa się sterowanie ruchem. Do
takich odcinków należą Cieśnina
Gibraltarska, Kanał Sueski, Kanał
Panamski, fragmenty Morza
Południowochińskiego.
□ Jakie jeszcze inne miejsca zwiedzili Państwo w rejonie Półwyspu
Malajskiego?

Danuta Ptaszycka-Jackowska

■ Pięć dni, podczas których nie
mieliśmy praktycznie łączności ze
Phuket, „zadrutowany” krajobraz miasta; 20 marca 2013
światem. Mieliśmy za to dużo czasu
■ Z Singapuru popłynęliśmy do Port
na korzystanie z licznych atrakcji
Klang, położonego na zachodnim
znajdujących się na statku, między
wybrzeżu Półwyspu Malajskiego, skąd
innymi w komfortowych warunkach
pojechaliśmy autokarami do oddalooglądaliśmy przedstawienia w pięknej
nego o 40 kilometrów Kuala Lumpur.
sali teatralnej, która mogła pomieW Kuala Lumpur zwiedziliśmy
ścić 600 osób. Czas wypełnialiśmy
nowoczesny meczet. Aby wejść do
także czytaniem książek i pisaniem.
niego, musieliśmy założyć specjalne
Ja porządkowałam zdjęcia i pisałam
tuniki. Zachwyciły nas tam przepiękne
pamiętnik, który regularnie prowadzę
wnętrza z ogromną salą z mozaikami
podczas wszystkich wypraw. W czasie
i błyszczące marmurowe posadzki.
tych pięciu dni statek musiał opłynąć
Inny meczet zwiedzaliśmy w MuPort w Cochinie
zachodni brzeg Australii, a potem wciskacie w Omanie. Jest to drugi co do
snąć się między dwie indonezyjskie wyspy: Sumatrę i Jawę.
wielkości, po Mekce.
W Singapurze było bardzo gorąco. Panowała tak ogromna duchoZ Kuala Lumpur wspominam wspaniały ogród zoologiczny oraz
ta i wilgotność, że nie dało się nawet wyjść na balkon. Na szczęście, wielką hodowlę orchidei...
na statku była klimatyzacja i autokary przewożące nas na wycieczki
Byliśmy w turystycznej miejscowości Langkawi oraz na wyrównież były klimatyzowane.
spie Phuket, największej wyspie Tajlandii, położonej na Morzu
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■ W Indiach spędziliśmy pięć dni. Byliśmy w Cochinie, mieście
położonym w południowozachodniej części wybrzeża. Tam zawieziono nas do luksusowego hotelu, gdzie oglądaliśmy niesamowity
występ kilku miejscowych artystów, poświęcony hinduskiej sztuce
teatralnej sprzed trzech tysięcy lat. Następnie zwiedzaliśmy słynny
region turystyczny Indii – Goa, położony na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego. Tam byliśmy pod urokiem pięknych,
dzikich plaż. Kontrasty najbardziej były widoczne w Mumbaju
(Bombaju), w którym żyje 17 milionów ludzi. Jest to szósta metropolia na świecie. Widzieliśmy zarówno starą, XIX-wieczną, część
miasta – z budynkami o pięknych fasadach, część z budownictwem
współczesnym, które rozciąga się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni
około 20 kilometrów, i wreszcie część, którą stanowią dzielnice
potwornej nędzy – ze slumsami powstałymi dosłownie z kawałków
tektury, desek i blachy, gdzie wstrętem napawają zasypane śmieciami
i odchodami koryta rzek.
Zadziwiające jest natomiast to, że mieszkańcy tych najbiedniejszych dzielnic, pomimo wszechogarniającego brudu i śmieci, zawsze
mają czyste koszule.
W Indiach z niechęcią wspominam kontrole, które spotkały nas
przy wpływaniu do portów i wiązały się z koniecznością wypełniania
specjalnych druków. Na naszym statku kontrolowanych było każdorazowo w Indiach ponad dwa tysiące pasażerów i niemal tysiąc osób
obsługi! Poza tym bardzo złe wrażenie robiły posterunki uzbrojonych
żołnierzy, pilnujących wjazdów do portów.

Danuta Ptaszycka-Jackowska
Danuta Ptaszycka-Jackowska

□ O Indiach mówi się często, że jest to kraj ogromnych kontrastów. Co zachwyciło Panią w tym kraju, a co wzbudziło niechęć?

Mumbaj (Bombaj), strefa XIX-wiecznej zabudowy postkolonialnej

Strefa downtown w Mumbaju

Danuta Ptaszycka-Jackowska

Andamańskim przy zachodnim wybrzeżu półwyspu. Tam zwiedziliśmy ogromny zespół świątyń Buddy. Zaskoczyło nas to, że
w całym mieście, dosłownie przy każdym domu, a nawet sklepie,
stały kapliczki poświęcone Buddzie, a jeśli nie było miejsca, by je
postawić, to wieszano je na ścianach. Jak się okazało, codziennie
rano właściciele tych kapliczek zapalali w nich światło i stawiali jedzenie, by sprowadzić dobro na cały dzień. W Phukecie
widzieliśmy nadmorski taras, na którym jako wota dla Buddy
stały tysiące najróżniejszych figur i figurek słoni. Byliśmy też
na spektaklu teatralnym z tańcami i scenkami folklorystycznymi.
W Phuket zobaczyliśmy krajobraz „zadrutowany” przesyłowymi
kablami energetycznymi. Podobne instalacje widzieliśmy w wielu
miastach Ameryki Południowej.
Co ciekawe, w tej strefie międzyzwrotnikowej, w różnych
miejscach, odnajdywaliśmy polskie krajobrazy. W Phukecie widzieliśmy dwa magazyny na wolnym powietrzu. Jeden z ceramiką,
drugi z roślinami w gruncie. Z kolei w Langkawi zawieziono nas
do naukowego instytutu prowadzącego badania nad ryżem, gdzie
eksponowano różne fazy upraw ryżu, których strzegły strachy na
wróble – dokładnie takie jak w Polsce.

-„Morze” slamsów

□ A jakie wrażenie zrobiły na Pani kraje arabskie?
■ Najpierw dotarliśmy do stolicy Emiratów Arabskich – Abu Dhabi.
Wśród ogromnych wieżowców w downtown urzekający jest jeden
z placów, na którym znajduje się oryginalny pomnik tradycji picia
kawy i herbaty. W mieście jest cała dzielnica pokazująca kulturowe
dziedzictwo tego obszaru – ze straganami, pustynią, rezerwatem,
namiotami Nomadów, wielbłądami. W upalnym Abu Dhabi niesamowite wrażenie robią kwiaty, którymi obsadzone są ogromne ronda.
Każda roślina jest podłączona do systemu nawadniającego. Wszystkie tereny, nawet te pod wiaduktami i estakadami dróg, są urządzone
i zagospodarowane zielenią. Potem popłynęliśmy do Dubaju, gdzie
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Abu Dhabi, plac Ittihad z pomnikiem arabskich tradycji picia kawy i herbaty; 31 marca 2013

Danuta Ptaszycka-Jackowska

Na południu, przy granicy z Jemenem, byliśmy w górach przy
domniemanym grobie biblijnego Hioba. Widzieliśmy pasące się
swobodnie wielbłądy. Pokazano nam też drzewo, którego żywica
służy do wyrobu kadzidła.

Dubaj, widok z Burj Kalifa z 124. piętra na centrum; 1 kwietnia 2013

Danuta Ptaszycka-Jackowska

jezdnie i chodniki dosłownie błyszczały, jakby były wypastowane.
Byliśmy na 124. piętrze najwyższego wieżowca świata, liczącego 820
metrów wysokości. Wyjazd windą na samą górę trwał nieco ponad
minutę! W Dubaju panuje niesamowity porządek: za żucie gumy
w kolei naziemnej otrzymuje się 500-dolarowy mandat, podobnie
jak za każdy wyrzucony na ulicę niedopałek. Najważniejsze jednak
jest to, że wszyscy tych przepisów przestrzegają. Nie to co u nas.
W sumie przeżyliśmy szok
czystości i porządku w porównaniu z dwa dni wcześniej
odwiedzonym Mumbajem.
W Omanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
widzieliśmy wiele meczetów,
które spotyka się niemal
w każdym zespole budynków
mieszkalnych.
Byliśmy w Muskacie
– stolicy Omanu, a potem
popłynęliśmy do Salalah,
czwartego co do wielkości
miasta tego kraju. W Omanie
panuje duża kultura zabudowy, nie ma tam obiektów,
które byłyby przypadkowe.
Wszystko zostało zbudowane
z wykorzystaniem elementów arabskich. Mieszkańcy
Oman, Muskat, Wielki Meczet Sułtana tego kraju nie ulegli wpłyQaboos; 3 kwietnia 2013 wom modnej globalizacji.

□ Niektóre etapy rejsu „ocierały” się o tereny, na których panuje
dość napięta sytuacja polityczna. Czy dawało się to odczuć na
statku?
■ Tak. W krajach odwiedzanych podczas naszego rejsu wyraźnie
zaznaczył się wpływ ich sytuacji politycznej na sposób przyjęcia
turystów. Są kraje, jak Stany Zjednoczone, broniące się wzmożonymi kontrolami przed terrorystami. Są inne, jak Australia, niedopuszczające do przyjazdu niepożądanych imigrantów. Służy temu
szczegółowy system wizowy i kontrolny. W Mumbaju (Bombaju)
przy trapie przez cały czas naszego pobytu stali uzbrojeni żołnierze,
przed wejściem do świątyń czy muzeów byliśmy szczegółowo kontrolowani. Także indyjska kontrola paszportowa była męcząca. To
wszystko wiązało się z zamachem terrorystycznym sprzed kilku lat,
w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. Szczegółowe kontrole
mają, przynajmniej częściowo, utrudnić terrorystom przedostanie się
do Indii. Szczególne rygory obowiązywały w Egipcie w związku
z wewnętrznymi konfliktami.
Ze względów strategicznych pod specjalnym nadzorem wojskowym znajduje się Kanał Sueski.
Niewątpliwie przełomowym był w tej sytuacji nasz powrót do
Europy – „do siebie”.
□ Wiadomo, że w okolicach Somalii grasują piraci. Jak zachowywano się na statku, kiedy wpłynął w ten niebezpieczny rejon?
■ W Omanie otrzymaliśmy pismo od kapitana statku informujące, że dla naszego bezpieczeństwa na pokład statku wsiądzie
grupa żołnierzy z włoskiej marynarki wojennej, specjalizująca się
w teleinformacjach, która będzie nam towarzyszyła aż do Egiptu.
Kapitan poinformował również, że w razie, gdyby coś złego się
działo i wszczęto by alarm, nie wolno nam podchodzić do okien,
robić zdjęć i wychodzić na pokład. Mieliśmy wówczas zachować
spokój i udać się na miejsce zbiórki. Były wyznaczone dwa takie
miejsca – jedno w teatrze, drugie w barze. Niedługo po pierwszym
komunikacie otrzymaliśmy drugi, dotyczący zmian w przebiegu
egipskiego odcinka rejsu. Na szczęście, nic się nie stało, poza
zmianą trasy.

Danuta Ptaszycka-Jackowska

□ Czy Egipt Państwa rozczarował?

Kair, na przystanku autobusowym
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■ Tak. Ale trzeba dodać, że trafiliśmy na zamieszki w Kairze
i w Aleksandrii. To w trosce o nasze bezpieczeństwo Costa zmieniła
trasę naszej wyprawy. Nie popłynęliśmy do Sharm-el-Sheikh i do
Aleksandrii, zatrzymaliśmy się natomiast w porcie kontenerowym
Ain Sukhna. Stamtąd, południowymi obrzeżami Kairu, pojechaliśmy
autokarami do Memfis i do Gizy. W tej części Kairu, którą widzieliśmy, panuje specyficzny chaos zabudowy, często dowolność w wykończeniu budynków. A w tym wszystkim brud i megatony śmieci.
W Gizie pojechaliśmy, oczywiście, zwiedzać piramidy, które są
już prawie w mieście. Nie ma tam w ogóle uroku. Pod piramidami
jest nie do wytrzymania: handlarze zaczepiają na każdym kroku,
wszędzie są autokary, samochody osobowe, taksówki, ludzie wychodzący z tych pojazdów, a do tego jeszcze wielbłądy, osły, konie
i ich opiekunowie zachęcający do przejażdżki.

Danuta Ptaszycka-Jackowska

Kair,
coraz bliżej Cheopsa;
10 kwietnia 2013

W Gizie dosłownie co kilometr były posterunki wojskowo-policyjne. A jakby tego było mało, do każdego autokaru wsiadł
uzbrojony tajniak. Nie mieliśmy problemów, bo nasze autokary były
konwojowane przez policję, ale nie było to przyjemne.
□ Czy to prawda, że średni czas przepłynięcia statku przez Kanał
Sueski wynosi około 15 godzin i że w ciągu doby przepływa przez
niego prawie 60 statków?
■ Przez Kanał Sueski płynęliśmy wolno. Byliśmy zdumieni, bo nie
przypuszczaliśmy, że jest tak szeroki. Pomimo to zakazany jest jednoczesny ruch dwukierunkowy. Ruch w obie strony odbywa się na
przemian. Zresztą wszystko tam odbywa się pod kontrolą. Z radością
więc wypływaliśmy na Morze Śródziemne.
□ Co zwróciło szczególną uwagę Pani Profesor jako specjalisty
w zakresie planowania przestrzennego?
■ W zwiedzanych miastach wyraźnie rysuje się ich strefowa struktura. Niemal we wszystkich dominuje strefa wysokiej zabudowy
– downtown. Wyjątkiem są Muskat i Salalah w Omanie oraz Kair.
Charakterystyczny jest Mumbaj (Bombaj), w którym jest strefa XIX-wiecznej zabudowy postkolonialnej, strefa współczesnej zabudowy
wysokościowej oraz strefy slumsów, niejednokrotnie sąsiadujących
z zabudową blokową. W nowych miastach, takich jak Dubaj i Abu
Dhabi, obok imponujących stref downtown są rozległe strefy niskiej
zabudowy mieszkaniowej, przechodzące w – również niską – zabudowę przemysłową i usługową. Dyscyplina układów przestrzennych
zachowana jest także w miastach australijskich. To wszystko budzi
zazdrość wobec polskiego chaosu.
W krajobrazie miast nadmorskich i nadoceanicznych wyraźne
są strefy portowe, w których dominują obecnie porty kontenerowe
z ogromnymi dźwigami i stertami kontenerów.
□ Powrót do Europy zwiastował niedaleki koniec wyprawy...
■ Następnego dnia rano w Europie powitała nas, tonąca w chmurach
i w śniegu, Etna. Zatrzymaliśmy się w Mesynie, skąd autokarami

dotarliśmy do Taorminy. Bardzo dobrze poczuliśmy się w Europie,
nikt nas nie pytał o paszporty! Nie było żadnych posterunków. Potem popłynęłyśmy do Neapolu, którego jednak nie zwiedzaliśmy,
za to udaliśmy się na Capri. Była niedziela, piękna pogoda, błękitne
niebo. Kresem naszej podróży była Savona. Do Polski powróciliśmy
16 kwietnia.
□ W swoim artykule o morskich rejsach turystycznych pisze
Pani, że ich plusem jest to, że właściwie większość dni przeznaczonych jest na zwiedzanie. Poza tym statek jest stałym i wygodnym
miejscem zakwaterowania i wypoczynku. Czy są jakieś minusy?
■ Minusem jest to, że na zwiedzanie nie ma zbyt wiele czasu. Ogląda
się najważniejsze miejsca i obiekty, i często odchodzi się z uczuciem
niedosytu... Z drugiej strony, dzięki temu w uczestnikach rejsów
powstaje chęć powrotu do wybranych krajów i miejsc, rodzi się
tęsknota za dalszym odkrywaniem świata.
□ W takim razie proszę powiedzieć, gdzie chciałaby Pani powrócić?
■ Do Omanu i Nowej Zelandii.
□ A jakie niepoznane rejony świata znajdują się w sferze Pani
morsko-oceanicznych podróżniczych marzeń?
■ Cała zachodnia Ameryka Południowa, a także Alaska i Antarktyda.
□ Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym się dowiedzieć,
kiedy będzie można przeczytać Pani pamiętniki, pisane podczas
wszystkich pięciu rejsów?
■ Zobaczymy. Na razie ich nakład jest ograniczony do paru kopii
dla przyjaciół.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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ImPRESSIonES

PoRTRETY WYBITnYCh KRAKoWSKICh lEKARZY
W

cyklu prezentującym sylwetki
wybitnych lekarzy związanych
z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim zamieszczamy tym razem
dokonania i zasługi Macieja Leona

Jakubowskiego oraz Henryka Jordana. 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

maCiej leon jaKuBowsKi
1837–1915
Urodził się 2 marca 1837 w Krakowie. Pochodził z wielodzietnej rodziny,
był szóstym z kolei dzieckiem Ludwika
i Balbiny z Żelkowskich. Edukację
zdobywał w szkole parafialnej, następnie w Szkole św. Barbary, w 1855 roku
ukończył Gimnazjum św. Anny i zapisał
się na Wydział Lekarski Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W czasie studiów zainicjował powstanie Tajnego Komitetu
Bratniej Pomocy Studentów. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w tzw.
Klinice Lekarskiej, kierowanej przez
Józefa Dietla, oraz w Klinice Akuszeryi
i Pediatryi, gdzie w 1861 uzyskał tytuł
doktora medycyny, a rok później tytuł
doktora chirurgii i położnictwa. Decyzję
o zostaniu pediatrą podjął w Wiedniu, gdzie
dokształcał się w Szpitalu Dziecięcym św.
Anny. Dzięki pomocy finansowej stryja,
profesora UJ Józefa Jakubowskiego, odbył staże w szpitalach dziecięcych Pragi
i Paryża. Wtedy zrodził się pomysł zbudowania podobnego szpitala w Krakowie.
Habilitował się w dziedzinie pediatrii na
podstawie rozprawy O niestrawności u niemowląt, jego wykład habilitacyjny odbył
się w 1864 roku. W tym samym roku objął
kierownictwo 33-łóżkowego oddziału
dziecięcego w Szpitalu św. Łazarza, który
został przekształcony w klinikę pediatryczną. W oddziale tym przebywały wyłącznie
dzieci porzucone przez matki i z tego
powodu otworzył tzw. ruchomą klinikę
dzieci, czyli obecne ambulatorium. Dzięki
wsparciu Marceliny Czartoryskiej założył
Towarzystwo Opieki Szpitalnej dla Dzieci
w Krakowie, mające na celu gromadzenie
funduszy i rozpoczęcie budowy szpitala
przy ul. Strzeleckiej, który, zgodnie z wolą
jednej z fundatorek, nazwano imieniem
św. Ludwika.
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Portret Macieja Leona Jakubowskiego,
rys. Tomasz Wiatr, 42 × 59 cm,
ołówek, papier

To właśnie z inicjatywy Jakubowskiego nielegalnie przeniesiono Klinikę
Pediatryczną do Szpitala św. Ludwika,
zwiększając liczbę łóżek z 78 do 120.
Z uwagi na znaczne trudności z gromadzeniem funduszy na utrzymanie i rozbudowę
kliniki szpitalowi groziło nawet zamknię-

cie. Dopiero po wielu interwencjach lekarzowi udało się uzyskać więcej środków
na działalność.
Maciej Jakubowski był jednym
z pierwszych klinicystów, który wprowadził do leczenia błonicy seroterapię. Opublikował łącznie 76 prac. Był rzecznikiem

medycyny zapobiegawczej. Wraz z Janem
Raczyńskim organizował pierwsze w Polsce szkolenia podyplomowe dla lekarzy.
Był członkiem PAU i prezydentem Izby
Lekarskiej. W 1899 został wybrany na
dziekana Wydziału Lekarskiego, a w 1900
roku został rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Maciej Jakubowski zdobył w Krakowie tak dużą popularność, że znali go niemal wszyscy rodzice i nazywali potocznie
dziadkiem Maciejem. W ostatnim roku
nauczania Wydział Lekarski wybił na jego
cześć medal wykonany przez prof. Jana
Reszkę. Ojca polskiej pediatrii pochowano
na cmentarzu Rakowickim w 1915 roku.
henryK jordan
1842–1907
Urodził się 23 lipca 1842 w Przemyślu. Edukację rozpoczął w gimnazjum
w Tarnowie, z którego za manifestacje
patriotyczne musiał zrezygnować. Egzamin dojrzałości zdał w języku włoskim
w Trieście. Studia medyczne rozpoczął
w Wiedniu, w latach 1863–1867 kontynuował je w Krakowie. W roku 1867
wyjechał do Nowego Jorku, gdzie utrzymywał się z gry na fortepianie w restauracjach i szkołach gimnastyki szwedzkiej.
Rozpoczął praktykę lekarską w dzielnicy
dla bogatych pod nazwiskiem Henryk
Jordan, natomiast wśród biednej ludności
w innych godzinach pracował już jako
J. Henry. Po powrocie do kraju w 1870
roku uzyskał dyplom lekarski Wydziału
Medycznego i rozpoczął półroczną praktykę w Wiedniu w klinice pod kierunkiem
Karola Brauna, zakończonej magisterium
z położnictwa. Następnie pracował jako
asystent przy katedrze położnictwa i ginekologii pod kierunkiem Maurycego
Madurowicza, by w 1874 roku opuścić
klinikę i rozpocząć praktykę prywatną.
W 1881 roku otrzymał veniam legendi
z uwolnieniem od kolokwium habilitacyjnego i rozpoczął wykłady z teorii położnictwa i diagnostyki chorób kobiecych.
W tym samym roku został wybrany na
prezesa Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego i został członkiem honorowym
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W 1890 roku został profesorem nadzwyczajnym położnictwa i ginekologii na
Wydziale Lekarskim UJ, a w 1895 roku,
po śmierci Madurowicza, po burzliwym
głosowaniu został kierownikiem kliniki. Henryka Jordana interesowała nie

tylko własna specjalność lekarska,
bardzo intensywnie
zajmował się również zagadnieniami
higieny społecznej
i zdrowotnymi warunkami wychowania młodzieży. W latach 1895–1902 był
posłem z Krakowa
do Sejmu Krajowego, walcząc o reformę szpitalnictwa. Wnioskował
o wprowadzenie
do szkół instytucji
lekarzy szkolnych
oraz obowiązkowych lekcji gimnastyki. W następstwie wielotorowości zainteresowań
Jordana – będącego
lekarzem, pedagogiem, działaczem,
nauczycielem wychowania fizycznego, powstała fundacja pod nazwą Park Portret Henryka Jordana, rys. Tomasz Wiatr, 42 × 59 cm, ołówek, papier
Miejski dra Henryka
Jordana, który był wówczas pionierską w Krakowie, założył orkiestrę amatorską
placówką wychowania młodzieży w skali „Harmonia”, Stowarzyszenie dla Dożynie tylko kraju, ale i zagranicy. Park po- wiania Ciepłą Strawą Ubogich Dzieci,
dzielony był na dwanaście boisk i w dni Chór Rzemieślniczy i wiele, wiele innych.
powszednie służył bezpłatnie młodzieży W 1900 roku zainicjował utworzenie
szkolnej, a w niedziele i święta – rze- Towarzystwa Lekarzy, które wspierało
mieślnikom. Henryk Jordan osobiście finansowo rodziny lekarskie bądź samych
kontrolował zajęcia w parku, wygłaszał lekarzy niezdolnych do pracy po 60. roku
lekcje historii pod pomnikami wybitnych życia. W 1907 został odznaczony austriacpostaci, które umieścił w parku w liczbie kim Orderem Żelaznej Korony.
44. Zorganizował nawet tzw. pułk dzieci
Był dwukrotnie żonaty, po raz pierwkrakowskich, gdzie odbywały się ćwicze- szy z Marią z Gebhardtów, z którą miał
nia polowe, który jednak jeszcze za życia jedynego syna, który nieszczęśliwie
Jordana został rozwiązany, kiedy przybrał zmarł w wieku sześciu lat. Kolejny raz
zbyt wojskowy charakter. W przerwach ożenił się z Heleną z Gebhardtów, ale
między grami i zabawami odbywały się z tego związku nie posiadał potomstwa.
chóralne śpiewy pieśni patriotycznych. Henryk Jordan postrzegany był jako
Henryk Jordan opiekował się artystami, człowiek o nieposzlakowanym, pięknym
między innymi, Alfredem Daunem, który charakterze, którego cechowała olbrzystworzył pomniki umieszczone w parku, mia skromność: nie przyjął propozycji
jak również dwa pomniki: Grażyny i Lilli uczczenia 30-lecia doktoratu i nie zgodził
Wenedy, ofiarowane przez Jordana miastu się na objęcie prezydentury miasta Krai ustawione na Plantach.
kowa. Zmarł 18 maja 1907 w Krakowie
Henryk Jordan był inicjatorem, za- z powodu ataku dusznicy bolesnej i założycielem i czynnym członkiem wielu palenia płuc.
towarzystw, będących wyrazem jego
Tomasz Wiatr
absolwent Wydziału Lekarskiego
zainteresowań, między innymi pełnił
Collegium Medicum UJ
funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego
www.tomaszwiatr.pl
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ARChIWAlnA GoRĄCZKA FIlmoWCÓW AmAToRÓW
Rozmowa z Péterem Forgácsem, węgierskim artystą wizualnym
□ W Pańskiej twórczości dominują filmy złożone z materiałów
archiwalnych nakręconych przez filmowców amatorów. Wybór techniki found footage nie jest oczywistym wyborem dla
filmowca. Dlaczego odrzucił Pan prawie całkowicie klasyczne
kręcenie filmów?
■ Dlatego, że ja tak naprawdę nie jestem filmowcem. Początkiem
mojej artystycznej drogi były sztuki piękne – fotografia, instalacja.
Do tworzenia „ruchomych obrazów” zainspirowała mnie muzyka
współczesna. To zabawne, ale nie pamiętam nawet, kiedy zacząłem kolekcjonować filmy prywatne w celu stworzenia małego
archiwum. Prawdopodobnie było to w 1983 roku. Przez sześć lat
zajmowałem się jedynie archiwizacją taśm i przeprowadzaniem
wywiadów z ich twórcami. W tym samym czasie współpracowałem z grupą tworzącą muzykę współczesną o nazwie „180” –
wykonywałem tam partie mówione. W naszym repertuarze był,
między innymi, utwór Coming Together Frederica Rzewskiego.
To wtedy dowiedziałem się, czym w rzeczywistości jest muzyka
minimalistyczna. Zafascynowała mnie w niej powtarzalność
i inny, medytacyjny, rodzaj percepcji.
Pierwsze performance z użyciem filmów prywatnych tworzyłem z moim przyjacielem, kompozytorem Tiborem Szemző. Ich
istotą była kombinacja muzyki i ruchomego obrazu, kontemplacja w miejsce liniowej narracji. Moja motywacja do stworzenia
większego dzieła wypływała więc bardziej z tych doświadczeń.
Już wcześniej tworzyłem dokumenty i filmy eksperymentalne,
ale pomysł stworzenia czegoś nowego z zebranych przeze mnie
filmów prywatnych narodził się właśnie wtedy. Postanowiłem
nadać dodatkowe znaczenie temu nostalgicznemu albumowi,
który dotąd pozostawał zbiorem rodzinnych opowieści, domowych spotkań, pamiątkowych widoków.
Oczywiście, muzyka nie była jedyną motywacją. Istniało też
wtedy na Węgrzech bardzo interesujące środowisko twórcze –
Studio im. Béli Balázsa (nazwane tak na cześć awangardowego
węgierskiego teoretyka). Zostało stworzone w 1961 roku dla
młodych absolwentów szkoły filmowej, dla których po rewolucji‚ 56 roku zaczęło brakować miejsc pracy. dla młodych
absolwentów szkoły filmowej, który wzmógł się znacznie po
rewolucji ’56 roku. Węgierski film należał, tak jak budownictwo,
zbieranie plonów czy funkcjonowanie fabryk, do gospodarki planowej. Jeśli władza stwierdzała, że potrzebuje dziesięciu filmów
rocznie, a były cztery studia, decyzje o podziale pracy między
nimi podejmowano na szczeblu politycznym. Nowo przybyli nie
mieli żadnych szans. Dlatego pewien bardzo kreatywny funkcjonariusz partyjny, odpowiedzialny za kulturę, założył to studio
jako filmowe przedszkole – plac zabaw dla młodych filmowców, z pewną autonomią, ze wsparciem kuratorów i rocznym
budżetem przeciętnego filmu fabularnego produkowanego na
Węgrzech. Oznaczało to możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Cenzura nie oceniała scenariuszy przed realizacją,
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a dopiero po produkcji filmu. Działalność studia poskutkowała
wielką ekspansją filmów awangardowych w latach 70.
□ Przyczyn sukcesów Pańskich filmów i instalacji upatrywać
można, między innymi, w ich różnorodnej tematyce. Obok
Holokaustu i komunizmu na Węgrzech mieści się w niej
również hiszpańska wojna domowa, XX-wieczna emigracja
do USA czy okupacja niemiecka w różnych krajach Europy.
Skąd czerpie Pan inspiracje?
■ Zawsze zadaję sobie pytanie, w jaki sposób moje spojrzenie
jest zdeterminowane przez moje wschodnioeuropejskie pochodzenie. Czy jestem w stanie wyjść z własnego cienia i dotknąć
wartości uniwersalnych, czy nie. Nie chodzi mi o to, że wolałbym istnieć poza kontekstem mojego kraju. Nie. Ale cieszę
się, że znalazłem język, który oddziałuje także na ludzi spoza
niego – naukowców z USA, narratywistów z Niemiec i innych.
Naprawdę mnie to cieszy, bo nie liczyłem na to, zanim moje
filmy nie pojawiły się na światowych festiwalach. Na Węgrzech
nie jestem uznawany za prawdziwego reżysera. Jestem niejako
na skraju – „no tak, ale to nie jest prawdziwy film; prawdziwy
film to jest, jak się weźmie kamerę, coś nakręci, zmontuje. A on
jest tylko montażystą”. Ale nie przeszkadza mi to. Cieszę się,
że wartość tych filmów została dostrzeżona poza Węgrami,
kiedy jeszcze żyję.
□ Archiwa rodzinne, na podstawie których tworzy Pan swoje
filmy, powstają dzięki ludzkiej potrzebie dokumentowania
własnego życia. Czy zgadza się Pan, że współcześnie jest
ona coraz silniejsza, a jednocześnie dotyczy wydarzeń coraz
bardziej banalnych?

■ Wynika to z faktu, że to, co jest możliwe w erze cyfrowej, erze
telefonów komórkowych, wideo i You Toube’a, nie było możliwe wcześniej. Nie istniały miliardy kamer, które teraz mamy
w każdym telefonie, ani możliwość natychmiastowego umieszczenia nagrania w internecie. Postęp komunikacji i technologii
oznacza całkowitą zmianę paradygmatu – również w kwestii
dokumentowania.
□ Ten dotyczący różnych dziedzin życia przymus rejestracji teoretycy nazywają „obsesją archiwizowania” czy, jak
Derrida, „gorączką archiwalną”. Bohaterowie Pańskich
filmów – przedwojenni filmowcy amatorzy – nie wiedzieli, że
dokumentują świat, który się rozpada i że ich taśmy staną się
przez to bardzo cenne. Przeżywali swoje życie nieświadomi zagrożenia – nadchodzących wojen, represji komunistycznych.
Co zachęcało ich do chwytania za kamerę?
■ Nietrudno się domyślić, że przed wojną na zakup kamery
filmowej stać było jedynie zamożnych ludzi. Była to jednak nie
tylko kwestia zamożności, ale także zdolności do autorefleksji,
umiejętności pisania czegoś na kształt wizualnego pamiętnika.
Stało się to możliwe pod koniec XIX wieku, kiedy pojawił się
aparat skrzynkowy Kodaka z filmem wewnątrz, który umożliwił
wyjście ze studia. Patrząc na filmy amatorskie, da się zauważyć,
że jest to autorefleksja burżuazji, klasy średniej – swego rodzaju
prezentacja zatytułowana „To jest mój świat”.
Gorączka archiwalna, o której pisze Derrida, nie dotyczyła
tych filmowców. Głównie dlatego, że ich celem była dokumentacja własnego życia. Inaczej jest z tymi, którzy filmują
również wydarzenia wagi państwowej – styk sfery prywatnej
i publicznej jest zawsze bardzo ekscytujący. Należy do nich,
na przykład, Angelo Papanastassiou [na podstawie jego
prywatnych taśm powstał Angelo’s – film dotyczący okresu
okupacji niemieckiej w Grecji – przyp. red.]. Poprzez swoje
filmy mówił: „oto, czego jestem świadkiem”. Miał zamiar
dokumentować ciemny okres okupacji, który tak dobrze znany
jest w Polsce. Brytyjczycy zrzucali na terenach okupowanych
kamery na spadochronach i ludzie z nich korzystali, także tu,
w Krakowie. Wiem o tym, ponieważ w moim filmie Gdzieś
w międzyczasie... 1940–1943 (Meanwhile Somewhere...
1940–1943) wykorzystałem materiał nielegalnie nakręcony
na terenie Auschwitz.
Gorączka archiwalna i gorączka dokumentowania pochodzi
raczej z lat 50. i 60. XX wieku – stała się możliwa w zamożnym
społeczeństwie konsumpcyjnym. Cena kamery i cena taśmy
zmalały. Filmy prywatne nie dostały się jednak przed oczy
publiczności, zanim nie pojawił się You Toube.
□ Na czym konkretnie polegała zmiana paradygmatu związana z postępem technologii?
■ Nastąpiła ona właściwie nie z pojawieniem się You Toube’a,
ale telewizji muzycznej MTV, na początku lat 80. To był punkt
zwrotny, ponieważ klipy MTV, wideoklipy muzyczne, były pełne skaczącego obrazu o złej jakości. Było to do zaakceptowania
dlatego, że te marne zdjęcia trwały nie dłużej niż trzy minuty.
Jestem przekonany, że MTV było pierwszą szeroko dostępną
platformą wizualną, gdzie kiepski obraz stał się częścią języka
filmowego. Dostęp do małych kamer, VHS i innych, dodatkowo

to ułatwił. W latach 80. i 90. rozwinęło się to na taką skalę, że
teraz możemy mówić o gorączce archiwalnej.
Interesujące jest też przesunięcie granic autocenzury w związku z pojawieniem się kamer internetowych wykorzystywanych
do przedstawiania życia prywatnego w sieci, nie mówiąc już
o celach pornograficznych. To, co było ekstremum dla dadaistów
czy surrealistów w latach 20. i 30., teraz już nim nie jest.
Prawdziwa zmiana paradygmatu nastąpiła wraz z pojawieniem
się PC-ta, internetu z kanałami szybkiej transmisji i dostępu do
Facebooka. Ze względu na tanią technologię współczesne filmy
prywatne nie mają tak precyzyjnego planowania. Przed wojną
filmowiec amator dokładnie się zastanawiał, co zrobić z rolką
filmową, która wystarczała wtedy na trzy minuty. Jeśli chciał
sfilmować ślub, kupował dwie rolki filmu i musiał zaplanować, ile
czasu zostawić na przyjazd do kościoła, w którym nie mógł kręcić,
bo było za ciemno, ile na wyjście z kościoła i wizytę w urzędzie
stanu cywilnego itd. Odkąd pojawiły się kamery VHS, film ze
ślubu nie miał końca, bo kaseta VHS może mieć do 1,5 godziny.
Istnieje możliwość edycji takiego filmu, ale ludzie normalnie tego
nie robią. Położyło to więc kres strukturyzacji, którą stanowiło
wstępne planowanie. Te niekończące się, niezmontowane filmy na
kasetach VHS ustawiano obok telewizorów, gdzie ze względu na
oddziaływanie magnetyczne zupełnie się niszczyły. Oczywiście,
wraz z nową technologią stało się to jeszcze łatwiejsze – używając swojego iPhona, mogę przesłać nagrany obraz od razu przez
internet. Nie jest to jednak typowa praktyka archiwizacyjna,
ale list wizualny. Tak więc tego także nie należy przypisywać
archiwalnej gorączce, ale współczesnemu postpiśmiennemu

Niemiecka rodzina; kadr z filmu Pétera Forgácsa The Danube Exodus

światu, w którym duża część komunikacji jest z powrotem wizualna. Można porównać to do czasów sprzed Gutenberga czy
też sprzed wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego.
Analfabetyzm sięgał wtedy nawet 60 procent. Wiem to dlatego, że
zrobiłem film o Węgrach emigrujących do Ameryki: Imigrancki
blues – amerykański sen (Hunky blues – The American Dream).
Trzeba pamiętać, że powszechne szkolnictwo naprawdę rozwinęło się dopiero pod koniec XIX wieku i jeśli ktoś spędził cztery
lata w szkole, to posiadał tylko pasywną piśmienność. Dlatego
też w tamtych czasach komunikacja była w tak dużym stopniu
wizualna. Nie jest przypadkiem, że film stał się najpopularniej-
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szym, tanim medium wizualnym. W popularnych na początku
XX wieku nickelodeonach za jedną pięciocentówkę można było
obejrzeć film. Biedota w Ameryce czy Europie, której nigdy nie
byłoby stać na teatr, mogła sobie na to pozwolić. To również
przyczyniło się do ekspansji wizualności.
□ Pańskie filmy obrazują często paradoksy historii. Na przykład w Exodusie przez Dunaj (The Danube Exodus) zestawia
Pan dwie opowieści o wojennej tułaczce: węgierskich Żydów
i besarabskich Niemców. Czy poszukuje Pan tych paradoksów
intencjonalnie?
■ Tak. W przypadku Exodusu przez Dunaj nigdy nie zdecydowałbym się na zrobienie filmu, gdyby tylko jedna z tych dwóch
historii była w moim posiadaniu. Dlaczego? Ponieważ to, co
stało się z Żydami, jest znane, oczywiste. Ogromnym problemem
drugiej wojny światowej był fakt, że Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone musiały sprzymierzyć się z Sowietami mimo tego,
że wiadomo było o przymierzu ZSRR z nazistowskimi Niemcami. A my, wschodni Europejczycy, zapłaciliśmy tego cenę. Nie
zmienia to jednak faktu, że jestem przeciwny karaniu całego narodu, bo naród nie jest nigdy odpowiedzialny w całości. Dramat
besarabskich Niemców jest inny niż Żydów. Kompletnie inny.
Ale nadal jest to dramat. I żeby zrozumieć prawdziwą głębię cier-

pienia, musimy, czy też ja musiałem, rozszerzyć swoją empatię.
Oznaczało to uświadomienie sobie, że besarabscy Niemcy nie
byli odpowiedzialni za wybuch drugiej wojny światowej. Kiedy
Hitler osiedlił ich przymusowo w Polsce, w polskich domach, była
to dla nich tragedia. Ale kiedy oni stracili te domy po wojnie –
stali się na powrót imigrantami, wypędzonymi, i jest to diabelny
zamknięty krąg, wynikający z europejskiej historii, który nigdy
się nie kończy.
Z kolei Żydzi zbiegli do Palestyny z pomocą Brytyjczyków
(czy też wbrew ich woli) i wbrew populacji arabskiej. I to też
jest w filmie. Ale że nie jest to klasyczny film dokumentalny,
komunikuję to tylko pośrednio – kiedy żydowski exodus dobiega
końca u wrót Hajfy, widz poznaje treść statystyk: w mandacie
palestyńskim żyło czterysta pięćdziesiąt tysięcy Żydów i milion
dwieście tysięcy Arabów. I w tym tkwi paradoks. Nie zamierzam
tego więcej podkreślać, bo jeśli ktoś potrafi patrzeć i czytać,
zobaczy to. To jest część mojego języka filmowego: że nie propaguję, nie dyktuję, nie edukuję. Widzowie mają zdecydować sami
o znaczeniu tego, na co patrzą. Zachęcam ich do kontemplacji.
Właśnie dlatego nie nazywam się filmowcem dokumentalistą.
Dużo bliżsi niż typowi dokumentaliści są mi Chris Marker czy
Jean-Luc Godard, którzy prowokują.
□ Filmy złożone z materiałów archiwalnych, na przykład
Decasia Billa Morissona, często eksponują piękno niszczejącej taśmy filmowej. Czy jej materialność i rozkład, będący
świadectwem upływu czasu, są dla Pana istotne?
■ Tak, zdecydowanie. Z uwagi na ich metaforyczne znaczenie,
a także strukturę taśmy – szorstkość, którą lubię. Dlaczego? Ze
względu na niszczenie pamięci – mojej pamięci, która zanika. Te
filmy o amnezji, pamięci i rozpadzie materiału biorą na warsztat
nie tylko kwestie estetyczne. Oczywiście, to jest mocno osadzone w problemach zapamiętywania. Czas upływa i co pozostaje
w mojej pamięci, jeśli tego nie zanotowałem, nie sfotografowałem? Zupełnie nic.
□ Czy planuje Pan stworzyć coś na bazie materiału dotyczącego Polski, oprócz wspomnianego Gdzieś w międzyczasie...
1940–1943?

Péter Forgács jest węgierskim artystą wizualnym, którego filmy i instalacje artystyczne powstają na bazie jego ogromnej
kolekcji filmów prywatnych, nakręconych przez filmowców amatorów w Europie w XX wieku. Oczom widzów ukazuje
on historię drugiej wojny światowej, okres komunizmu na Węgrzech czy w Niemczech, wojnę domową w Hiszpanii,
przedwojenną emigrację do Stanów Zjednoczonych, zapisane przez zwykłych ludzi, którzy w tych burzliwych czasach
przeżywali i filmowali chwile rodzinnego szczęścia. Reżyser reprezentował Węgry na 53. Międzynarodowym Biennale
Sztuki w Wenecji z instalacją „Col Tempo”. The W. Project, wykorzystującą archiwum nazistowskiego antropologa Josepha Wastla, ukazując opresyjną naturę archiwizacji i fotografii.
Publikowanego wywiadu artysta udzielił Joannie Andrysiak podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima”, na którym w ramach wieloletniego cyklu „Środkowoeuropejskie found footage” zaprezentowane zostały
cztery jego filmy: The Danube Exodus (Exodus przez Dunaj, 1998), The Maelstrom. A Family Chronicle (Zamęt – kronika
rodzinna, 1997), Either-Or (Albo – albo, 1989) i German Unity @ Balaton (Niemiecka jedność i Balaton, 2011). W okresie
od 18 maja do 30 września 2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie czynna była audiowizualna instalacja
Forgácsa zatytułowana Listy do tych, co daleko z muzyką The Klezmatics.
Bogusław Zmudziński
dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima”
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■ Bez wahania zdecydowałbym się na to, gdybym miał do
dyspozycji materiał i budżet. Ale Polska, niestety, zupełnie nie
miała szczęścia w kwestii zachowania się filmów prywatnych. To
dlatego, że wojna miała tu tak niezwykle wyniszczający wymiar.
Zamordowano trzy miliony Polaków, w większości pochodzących
z wyższych klas społecznych. Dla mnie to zagadka, że wasz kraj
jeszcze funkcjonuje, że w ogóle istnieje. Bo Katyń to nie tylko
ponad dwadzieścia tysięcy ofiar. Chodzi o to, że była to elita, której resztę pochłonęły gułagi i powstanie warszawskie. Tak, jakby
każdy, kto umiał pisać i czytać, miał zostać zabity. Uniwersytety
i szkoły były pozamykane. Dlatego wasze istnienie to jest cud.
Polska jest dla mnie cudem.

Rozmawiała Joanna Andrysiak

Kadr z filmu Pétera Forgácsa The Maelstrom

pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich

TRAnS-FoRmACJA loKAlnEJ ToŻSAmoŚCI
W

piątej edycji interdyscyplinarnych
warsztatów NOWA PRZESTRZEŃ,
które odbyły się w dniach 12–15 listopada
2013, wzięło udział ponad 70 studentów
z trzech krakowskich uczelni, z czterech
kierunków studiów: Wydziału Architektury
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
Instytutu Socjologii oraz Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to
druga edycja warsztatów, w której uczestniczyli studenci socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, i pierwsza dla studentów

Instytutu Filozofii. W tym
roku warsztaty przebiegały
pod hasłem „Trans-formacja lokalnej tożsamości”,
a zadanie dotyczyło trzech
krakowskich „pustostanów”: budynków byłych
hoteli Cracovia i Forum
oraz budynku NOT (tzw.
szkieletora). Przez cztery
dni, od rana do nocy, dziewięć zespołów złożonych
ze studentów i studentek

Studenci opracowywali projekty modernizacji budynków NOT
oraz hoteli Cracovia i Forum

W warsztatach wzięło udział ponad 70 studentów z trzech krakowskich uczelni

wszystkich kierunków, pod opieką
pracowników naukowych wszystkich uczelni, dzieląc
się swoją wiedzą
i umiejętnościami
z członkami zespołu, przygotowywało
projekty „nowego
życia” dla wylosowanego obiektu.

W procesie dynamicznej, zespołowej pracy
powstawały propozycje uwzględniające
społeczno-kulturowe uwarunkowania
miejsca, pomysły na nową architekturę
i estetykę przestrzeni oraz na społeczne
konsekwencje projektu dla najbliższego
otoczenia i dla Krakowa.
Prace międzydyscyplinarnych zespołów
zostaną wyeksponowane na wystawie w Pałacu Sztuki, której otwarcie odbędzie się
6 lutego 2014. Będzie można ją oglądać do
3 marca 2014.
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SCholARIS

SuKCES STuDEnTÓW InFoRmATYKI
W

iktor Kuropatwa, Michał Sapalski i Wojciech Łopata – studenci
informatyki analitycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zajęli drugie miejsce
na Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym
(AMPPZ). Mistrzostwa, będące najważniejszą tego typu konkurencją w
Polsce, odbywały się w dniach 25–28
października 2013 na Uniwersytecie
Warszawskim. Nagrodą w zawodach
są stypendia pieniężne dla najlepszych
drużyn, ufundowane przez Fundację
PKO BP.
Zespół z UJ, którego opiekunem jest
prof. Paweł Idziak z Katedry Algorytmiki Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, rozwiązał dziewięć z jedenastu
konkursowych zadań. Najlepsi okazali
się studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie w mistrzostwach
wystartowały 52 trzyosobowe zespoły
ze wszystkich najlepszych wydziałów
informatycznych w Polsce. Na rozwiązanie od 8 do 12 algorytmiczno-pro-

gramistycznych zadań mieli pięć godzin.
Formą rozwiązań były programy komputerowe, które oceniane były na żywo w
trakcie zawodów. Mistrzostwa wygrała
drużyna, która wykonała najwięcej zadań
w najkrótszym czasie.
Akademickie Mistrzostwa Polski w
Programowaniu Zespołowym to doskonała
okazja nie tylko do zademonstrowania i
doskonalenia umiejętności w zespołowym
rozwiązywaniu problemów informatycznych, ale także do nawiązania współpracy
pomiędzy studentami z różnych ośrodków
akademickich. Zawody pozwalają także
poznać specyfikę tego rodzaju rywalizacji oraz pomagają przygotować się do
ewentualnego uczestnictwa w światowym
finale – ACM International Collegiate
Programming Contest.
Kolejnym sukcesem naszych studentów informatyki analitycznej jest zdobycie
przez Piotra Bejdę, Igora Adamskiego
i Jakuba Adamka drugiego miejsca w
Akademickich Mistrzostwach Europy
Środkowej w Programowaniu Zespoło-

wym, które odbywały się w dniach 15–17
listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Są to najważniejsze zawody tego typu w
Europie dla studentów informatyki, a Uniwersytet Jagielloński ma zaszczyt być ich
gospodarzem od 2012 roku. W zawodach
wzięły udział 72 trzyosobowe drużyny z
32 uczelni informatycznych Chorwacji,
Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Do rozwiązania było 12 problemów
informatycznych. Najlepsze dwa zespoły
rozwiązały dziewięć zadań, o zwycięstwie
decydował czas. Lepszą od naszej drużyny
okazała się grupa studentów z Comenius
University w Bratysławie. Trzecie miejsce
zajęła drużyna Uniwersytetu Warszawskiego, czwarte przypadło Uniwersytetowi
w Zagrzebiu, natomiast finałową piątkę
zamknął zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pięć najlepszych drużyn awansowało do finału światowego ACM ICPC,
który odbędzie się w Jekaterynburgu w
Rosji w czerwcu 2014 roku.

AWoj

BĘDĄ SĘDZIAmI JuŻ nA STuDIACh
tudenci Wydziału Prawa i Administracji UJ mają niepowtarzalną okazję
zostać sędziami piłkarskimi już w trakcie
odbywania studiów. Dzięki pionierskiemu projektowi, zatytułowanemu „Zostań
sędzią już na studiach”, kilkudziesięciu
studentów rozpoczęło w listopadzie
dwumiesięczny kurs sędziowski pod
okiem wybitnych ekspertów tej profesji.
Inicjatywa powstała dzięki współpracy
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz
dwóch organizacji studenckich: Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Sekcji Prawa Sportowego
TBSP UJ. Wśród uczestników kursu nie
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Od lewej: Łukasz Stupka, Tomasz Musiał, Ryszard Niemiec, Piotr Szefer

się, że studenci prawa i administracji, którzy posiadają
pewne szczególne cechy, rozwijane dodatkowo w trakcie
studiów, mogą okazać się
dobrym materiałem do tych
zmian – stwierdza pomysłodawca inicjatywy, prezes
MZPN Ryszard Niemiec.
– Cieszyłbym się, gdyby dla
najlepszych był to początek
Inauguracja projektu w sali konferencyjnej stadionu Cracovii
dużej, być może międzynarodowej, kariery. Nie jest
przecież tajemnicą, że Polska nie może wodniczący Ogólnopolskiego Stowarzypochwalić się dziś zbyt wieloma arbitrami szenia Sędziów Krzysztof Ziaja, prezes
rozpoznawalnymi poza granicami naszego MZPN Ryszard Niemiec, przewodniczący
kraju – dodaje Piotr Szefer, przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN dr Zbigniew
Przesmycki oraz elita małopolskich arbiSekcji Prawa Sportowego TBSP UJ.
Uroczysta inauguracja projektu odbyła trów (wykładowców projektu): Tomasz
się 28 października 2013 na stadionie Cra- Musiał, Sebastian Krasny, Grzegorz Jabłońcovii. W sali konferencyjnej zgromadziło ski, Sławomir Steczko. Realizację projektu
się ponad 80 osób, w tym 45 kandydatów „Zostań sędzią już na studiach” (relacje
na sędziów. Pierwsze spotkanie zaszczy- z poszczególnych wykładów) można śleciła swoją obecnością liczna grupa gości, dzić na bieżąco na portalu Facebook.
między innymi przewodniczący Kolegium
AWoj
Sędziów MZPN Andrzej Sękowski, przeZuzanna Szefer

zabrakło również przedstawicielek płci
pięknej. Projekt jest wspierany przez Kolegium Sędziów PZPN, a jego dodatkowym
celem jest poprawa zarówno jakości, jak
i wizerunku środowiska sędziowskiego
w Polsce. Okazuje się bowiem, że magisterium może stanowić duży atut również
w pracy sędziego piłkarskiego.
W ramach projektu odbędzie się łącznie dziewięć wykładów, które zakończy
egzamin teoretyczny w połowie grudnia,
a następnie praktyczny w marcu 2014 roku.
Projekt jest wyjątkowy nie tylko ze względu na uczestniczących w nim studentów
prawa, ale także na nowoczesną formułę
(przedmiotem spotkań naukowych są
analizowane na praktycznych przykładach
najnowsze przepisy gry), realizowaną przez
doświadczonych prelegentów, którymi są
znani sędziowie piłkarscy. Cykliczne spotkania odbywają się w sali konferencyjnej na
stadionie Cracovii lub na Wydziale Prawa
i Administracji UJ. – Chcemy stale poprawiać jakość sędziowania, rozwijać zasoby
osobowe środowiska sędziowskiego pod
kątem etycznym i merytorycznym. Wydaje

„SŁoWIAnKI” nA PIERWSZYm mIEJSCu
W

iktoria Sawka i Piotr Bełz (na zdjęciu), tancerze uniwersyteckiego
zespołu Słowianki, zajęli pierwsze miejsce
w kategorii VI (wiek powyżej 27 lat) na
X Ogólnopolskim Konkursie Tańców
Polskich „O Muszlę Bałtyku”, który odbył
się w Malborku w dniach 9–10 listopada
2013. Para Kamil Hydzik i Anna Woźniak
zajęła drugie miejsce w kategorii VA (wiek
18–27 lat).

Anna Woźniak

Red.
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ConvEnTIonES

nA STRAŻY PAmIĘCI
Seminarium dla uczczenia pamięci profesora marka Sobolewskiego
w 30. rocznicę śmierci

eminarium dla uczczenia pamięci
profesora Marka Sobolewskiego –
wybitnego specjalisty w dziedzinie
prawa konstytucyjnego oraz nauk politycznych, zwłaszcza systemów politycznych państw zachodnich i doktryn
politycznych XIX i XX wieku, odbyło
się 17 października 2013. Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra
Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ we
współpracy z Katedrą Historii Doktryn
Politycznych i Prawnych Wydziału
Prawa i Administracji UJ. Referaty stały
się okazją do wspomnień i opowieści
snutych przez jego uczniów, przyjaciół
i współpracowników.
Profesor urodził się 27 kwietnia
1925 w Krakowie. Z tym miastem związany był całe życie, aż do śmierci 7 maja
1983. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie, a już po wojnie, w czasie
której był członkiem Armii Krajowej i Szarych Szeregów, za co został dwukrotnie
odznaczony, w 1948 roku uzyskał dyplom
na Wydziale Prawa UJ. Po studiach związał się z Wydziałem, rozpoczynając od
stanowiska asystenta w Katedrze Prawa
Państwowego.
Ze względu na cechującą jego działalność badawczą niezależność myślenia jego
rozprawa habilitacyjna z 1961 roku, choć
oceniona jako wybitna, długo nie mogła
zostać opublikowana. W 1971 roku został
mu nadany tytuł profesora UJ, w latach
1972–1975 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. W połowie lat 70. został kierownikiem zespołu
prowadzącego badania nad polską kulturą
polityczną w Instytucie Nauk Politycznych
UJ, uczestniczył także w działającym od
1978 roku konwersatorium Doświadczenie
i przyszłość. W latach 1975–1979 pełnił
funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UJ. Wkład Profesora w rozwój
polskiej politologii obejmuje cenne i wciąż
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Prof. Henryk Olszewski przy portrecie prof. Marka Sobolewskiego

w dużej mierze aktualne opracowania
z dziedziny historii doktryn politycznych
i prawnych, partii i systemów partyjnych
oraz kultury politycznej. Jest autorem
ponad 170 publikacji naukowych. Do
najważniejszych z nich zalicza się książki:
Od drugiego cesarstwa do piątej republiki:
z dziejów politycznych Francji 1870–1958
(1963), Partie i systemy partyjne świata
kapitalistycznego (1977), Z badań nad
kulturą polityczną (red., 1974), Myśl
polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm
(1978, współautor), Zasady współczesnej
demokracji burżuazyjnej (1969), Podstawy
teorii państwa (1986). Co jednak ważniejsze, pozostawił po sobie także grono
uczniów, a jego myśl nadal inspiruje. Do
kontynuatorów ścieżki badawczej Profesora zaliczyć można, między innymi, prof.
Bogusławę Bednarczyk, prof. Michała
Jaskólskiego, prof. Jacka Majchrowskiego
czy prof. Andrzeja Ziębę. To właśnie oni
wspominali jego najistotniejsze prace,
opisując przy tym nie tylko wielkiego
naukowca, ale i człowieka.
Uczestników seminarium przywitał
kierownik Katedry Konstytucjonalizmu

i Ustrojów Państwowych prof. Andrzej
Zięba. Uroczystego otwarcia obrad dokonał prorektor UJ prof. Andrzej Mania,
który w swym przemówieniu podkreślił
rolę Uniwersytetu oraz związanych z nim
naukowców jako strażników wartości
i wiedzy przeszłych pokoleń.
Obrady w ramach pierwszego panelu,
którego moderatorem był prof. Henryk
Olszewski, rozpoczął prof. Jacek Majchrowski (UJ) referatem o wiele mówiącym tytule: Mistrz. Przywołując swoje
wspomnienia z okresu współpracy z prof.
Sobolewskim, począwszy od pierwszego
spotkania, nakreślił imponujący obraz
wspaniałego dydaktyka i przewodnika.
Mistrza, o jakim wielu ludzi rozpoczynających dopiero karierę naukową, marzy. Jako
drugi wystąpił współpracujący przed laty
z Profesorem prof. Rett R. Ludwikowski
(Columbus School of Law) z referatem Historia i przyszłość filibusteringu w Stanach
Zjednoczonych. Poruszający był referat
prof. Bogusławy Bednarczyk (UJ) Prawa
człowieka i ich ewolucja – zarys problematyki. To właśnie nad tym zagadnieniem
pracowała ona pod opieką Profesora, choć

do dorobku swego ojca w zakresie teorii
partii politycznych.
W sesji popołudniowej, która odbyła
się pod przewodnictwem prof. Krzysztofa
Pałeckiego, udział wzięli: prof. Michał
Jaskólski (UJ), który swoje wystąpienie
Problem systematyzacji doktryn współczesnych na tle rozważań Marka Sobolewskiego poświęcił przede wszystkim publikacji
Profesora o tej tematyce z 1973 roku, oraz
prof. Michał Śliwa (rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie), który
przedstawił referat Zagadnienie parlamentaryzmu w polskiej myśli politycznej
okresu międzywojennego.

Rozważania naukowe zostały uzupełnione ciepłymi i emocjonalnymi wspomnieniami przyjaciół i współpracowników
prof. Sobolewskiego, między innymi prof.
Marka Waldenberga oraz prof. Henryka
Olszewskiego. Ukoronowaniem spotkania
było złożenie kwiatów na grobie Profesora
na cmentarzu Rakowickim.

Aleksandra Zdeb

doktorantka w Katedrze Konstytucjonalizmu
i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
przewodnicząca Koła Konstytucjonalistów
działającego przy Katedrze

Mateusz Kolaszyński

nie udało się im nigdy tych rozważań
sfinalizować. Przedpołudniowy panel
uzupełniły także referaty: prof. Mariana
Grzybowskiego (UJ) Reprezentacja polityczna a mandat przedstawicielski (kilka
uwag o korelacjach) oraz prof. Andrzeja
Zięby (UJ) Podstawowe zasady ustroju
Zjednoczonego Królestwa. Każdy z nich,
choćby w sposób pośredni, odwoływał
się do bogatego i wielowątkowego dorobku prof. Sobolewskiego. Głos zabrała
także córka Profesora – prof. Katarzyna
Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), która, unikając eksponowania wątków osobistych, nawiązała

Prelegenci od lewej: prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Majchrowski, prof. Andrzej Zięba, prof. Rett R. Ludwikowski

JuBIlEuSZ
hISToRYKÓW
Absolwenci historii UJ, rocznik 1958–
–1963, podczas spotkania z okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów,
2 października 2013
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RoSYJSKIE DZIECIŃSTWo
РУССКОЕ ДЕТСТВО
ThE RuSSIAn ChIlDhooD

Uczestnicy sesji plenarnej

podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad
funkcjonującymi w kulturze rosyjskiej wyobrażeniami o dzieciństwie jako ewoluującym konstrukcie społecznym i kulturowym.
Myśl tę w swym powitalnym przemówieniu
rozwinął następnie dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. Bogdan Szlachta, przypominając, że
za istotny, odrębny i godny akademickiego
Elżbieta Żak

osyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood to tytuł
międzynarodowej konferencji naukowej,
która odbyła się w dniach 25–26 października 2013 w Domu Gościnnym UJ
w Przegorzałach. Gospodarzem spotkania
był, działający w strukturze Instytutu Rosji
i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, badawczych z obszaru Federacji Rosyjskiej
(Moskwa, Sankt-Petersburg, Twer, Kazań,
Nowosybirsk), Litwy, Białorusi, Ukrainy,
Kazachstanu i Polski.
Jak podkreślił otwierający obrady
plenarne konferencji kierownik Zakładu
Antropologii Kultury Rosyjskiej dr hab.
Andrzej Dudek, profesor UJ, celem, dla
którego udało się zgromadzić tak liczne
grono specjalistów, reprezentujących różne
dyscypliny (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo, historia,
antropologia, pedagogika, teologia, filmoznawstwo, muzykologia), jest, zgodnie
z programowym dokumentem konferencji,

M. Kowalska

R
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namysłu temat rozważań humanistycznych
dzieciństwo uznane zostało właściwie
dopiero na przełomie wieków XIX i XX,
gdy doceniono dziecko jako byt w pełni
odrębny i jako całość o charakterze funkcjonalnym, co nie oznacza, oczywiście, że
kwestie z dzieciństwem związane w sztuce
czy dyskursie filozoficznym do tego czasu
były nieobecne. Uczestników konferencji
przywitał również dyrektor Instytutu Rosji
i Europy Wschodniej dr hab. Joachim Diec,
profesor UJ, żywiąc nadzieję na owocną,
pełną nowych spostrzeżeń debatę nad rosyjskim dzieciństwem jako jednym z bardziej
istotnych aspektów prowadzonych w Zakładzie Antropologii Kultury Rosyjskiej
badań rosjoznawczych.
W pierwszym dniu konferencji na
program złożyły się obrady plenarne
oraz posiedzenia w sześciu tematycznie
podzielonych sekcjach: Utracone dzieciństwo, Ideały wychowawcze w przestrzeni
idei i ideologii, Literackie obrazy dziecka
i dzieciństwa, Dzieciństwo rosyjskie w filmie i muzyce, Kultura i wychowanie oraz
Dziecko w literaturze. W prowadzonej

Elżbieta Żak

przez prof. Andrzeja Dudka sesji plenarnej
z referatami w języku rosyjskim wystąpiło
grono profesorów: Natalia Rodigina z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Nowosybirsku (Wyobrażenia dziecięcej
codzienności w ilustrowanym czasopiśmie dla dzieci »Zaduszewnoje Słowo«
na przełomie XIX–ХХ w.), Irina Sinowa
z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Sankt-Petersburgu (Rosyjska
dziecięca codzienność miasta w drugiej
połowie XIX i początku XX w.: ujęcie
historyczno-antropologiczne), Tatiana
Rujatkina z Południowokazachstańskiego
Państwowego Instytutu Pedagogicznego
(Oficjalne wychowanie patriotyczne wobec żywiołowych przejawów patriotyzmu
dzieci radzieckich w latach 60–70. XX w.),
Ałła Lichaczowa z Uniwersytetu Wileńskiego (Dylematy tożsamości językowej
i kulturowej wśród rosyjskich rodzin na
Litwie: ujęcie międzypokoleniowe), Lola
Zwonariowa reprezentująca Rosyjską
Akademię Nauk Społecznych i Związek
Pisarzy Moskwy (Siedem doświadczeń
dzieciństwa według Alberta Lichanowa);
oraz w języku polskim: Halina Mazurek
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(Dzieci nowej Rosji w ujęciu współczesnej
dramaturgii rosyjskiej).
W referatach prezentowanych podczas obrad w sekcjach pierwszego dnia
konferencji obecne były, między innymi,
ujęcia literaturoznawcze – podnoszące
kwestię tematu dzieciństwa w utworach
Fiodora Dostojewskiego, Antoniego Czechowa, Konstantina Balmonta, Michaiła
Szyszkina, Andrieja Płatonowa, Bułata
Okudżawy, Ludmiły Ulickiej czy Władimira Majakowskiego i Daniiła Charmsa,
a także w literaturze Polski Ludowej.
Prelegenci reprezentujący orientację
filmoznawczą odnieśli się do twórczości Andrieja Tarkowskiego, Władimira
Grammatikowa i Wasilija Sigariewa.
Sporo miejsca poświęcono również problemom społecznym okresu radzieckiego
oraz Rosji współczesnej, czyli kwestiom
pracy, głodu, bezdomności, specyfice
rosyjskich przestępstw dziecięcych, ale
też zagadnieniom związanym z formami
ideologizacji młodego pokolenia (w Rosji, w Polsce i w Bułgarii), rozwojem
czytelnictwa czy organizacji wypoczynku
dla dzieci. Uczestnicy konferencji mieli
również możliwość zapoznać się z muzykologiczną analizą problemu konceptualizacji dzieciństwa w twórczości Siergieja
Prokofiewa.

Warto odnotować, że zarówno wystąpienia wszystkich prelegentów obrad
plenarnych, jak i badaczy prezentujących
swe referaty w sekcjach tematycznych
spotkały się z dużym uznaniem audytorium, co było widoczne szczególnie
podczas zamykających każde posiedzenie
ożywionych dyskusjach, przenoszonych
następnie w kuluary.
Drugi dzień konferencji zdominowały, prowadzone równolegle, obrady
w sekcjach skoncentrowanych wokół
wspólnego problemu: Przestrzeń i granice dzieciństwa. Jak się okazało, temat
to niezwykle pojemny, w który wpisują
się zarówno analizy dotyczące kwestii
psychologicznych – dziecięcej świadomości, tożsamości czy samoidentyfikacji,
jak i zagadnień antropologicznych, kulturoznawczych, a nawet teologicznych.
Wśród wątków poruszonych przez prelegentów znalazło się więc miejsce dla
spraw związanych z rosyjsko-ukraińską
dwujęzycznością, wnikliwe dociekania towarzyszyły omówieniu poglądów Wasilija
Zieńkowskiego dotyczących wychowania
dziecka, zaproszeni badacze podjęli też
uzewnętrznione w obrazach literackich,
filmowych i malarskich problemy utraconego dzieciństwa oraz tęsknoty za nim.
Istotny przedmiot refleksji w tej części
obrad stanowiły również odnoszące się do
dzieciństwa fragmenty nauczania Patriarchatu Moskiewskiego.
Zamykającym konferencję obradom
plenarnym przewodniczyła prof. Lola
Zwonariowa. Na posiedzenie, którego
przewodnim tematem było Dzieciństwo
rosyjskie w malarstwie, grafice i fotografii, złożyły się trzy obszerne wystąpienia.
Pierwsze z nich, w języku polskim,

przedstawiła prof. Danuta Mucha z filii
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim (Kreacje dzieci w malarstwie rosyjskim drugiej połowy
XIX wieku). Kolejne referaty, w języku
rosyjskim, wygłosiły: Anna Kozłowa z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego
(„Okrągły rok” radzieckiego ucznia na
okładkach czasopism dla dzieci: semantyka kanonu ikonograficznego) oraz prof.
Grażyna Bobilewicz z Instytutu Slawistyki
PAN (Konceptualizacja fotograficznych
portretów dziecięcych w projektach artystycznych Jekateriny Stiepanowej).
Podsumowując obrady, prof. Lola
Zwonariowa podkreśliła znaczenie interdyscyplinarnych badań nad tematem dzieciństwa dla studiów nad kulturą rosyjską
oraz wyraziła radość z faktu, że mimo
napiętego programu konferencji, na który
złożyło się 50 wystąpień, niejednokrotnie
ilustrowanych obrazem i dźwiękiem, jej
uczestnicy do końca czujnie śledzili treści
wywołując, niemały rezonans w postaci
pytań prowokujących często obszerne
dopowiedzenia prezentowanych referatów.
W wypowiedziach zamykających obrady
prof.prof. Lola Zwonariowa, Tatiana Rujatkina, Olga Miaeots, Jewgienija Stroganowa, dziękując za zaproszenie, rosyjskim
zwyczajem na pożegnanie przekazały na
ręce organizatorów najnowsze rosyjskie
pozycje wydawnicze podnoszące temat
dzieciństwa. Ofiarowane publikacje zasilą
wkrótce księgozbiór biblioteki Instytutu
Rosji i Europy Wschodniej UJ.

Bartłomiej Brążkiewicz

adiunkt w Zakładzie Antropologii
Kultury Rosyjskiej UJ
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PolSCY FIloZoFoWIE
W WYDAWnICTWIE unIWERSYTETu moSKIEWSKIEGo
Im. ŁomonoSoWA
Wydawnictwie Uniwersytetu Moskiewskiego 29 maja 2013 odbyła się
prezentacja przekładów dwóch książek polskich autorów: Andrzeja Walickiego Rosja,
katolicyzm i sprawa polska oraz Krzysztofa
Michalskiego Płomień wieczności. Eseje
o myślach Fryderyka Nietzschego. Autorką
przekładu i posłowia jest doktor nauk humanistycznych, członkini Związku Pisarzy
Rosyjskich – Jelena Twierdisłowa.
Spotkanie otworzyła dyrektor wydawnictwa A. Matwiejewa, która zaprezentowała wszystkie książki dotyczące polskiej
filozofii, jakie ukazały się w ciągu ostatnich
lat, a także opowiedziała o współpracy
Wydawnictwa Uniwersytetu Moskiewskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Podczas uroczystości wspominano zmarłego Krzysztofa Michalskiego, który nie
zdążył już przyjechać na moskiewską
prezentację... W stworzeniu odświętnej
atmosfery pomógł duet Dwoje i Pieśń,
który tworzą kompozytor i pianista Igor
Jegikow oraz wokalistka Irina Woroncowa.
Prezentację prowadzili Jelena Twierdisłowa i redaktorzy obu przekładów: dyrektor
Wydawnictwa Franciszkanów w Rosji Igor
Baranow (redaktor książki Rosja, katolicyzm i sprawa polska) i starszy wykładowca
katedry filozofii w Moskiewskim Instytucie
Fizyczno-Technicznym Iwan Łupandin
(redaktor książki Płomień wieczności.
Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego).
Tłumaczka opowiedziała o książce Andrzeja Walickiego i przedstawiła sylwetkę
autora. Andrzej Walicki jest znanym na
całym świecie filozofem, historykiem,
literaturoznawcą, religioznawcą, kulturologiem, a przede wszystkim historykiem idei.
Wiele lat wykładał w Instytucie Filozofii
i Socjologii PAN, przez ostatnie 25 lat żył
i pracował w USA, stając się w istocie
przedstawicielem nie tylko polskiej, ale
także amerykańskiej szkoły filozoficznej.
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Rosja, katolicyzm i sprawa polska to
pierwsza jego książka, która ukazała się
w przekładzie z polskiego na rosyjski.
W swojej książce Walicki prześledził
polsko-rosyjskie stosunki religijne w aspekcie zjednoczenia Kościołów, w kontekście
powstania styczniowego. Przeprowadził
analizę religijnych poglądów rosyjskich
myślicieli – Konstantego Leontjewa, Nikołaja Fiodorowa, Lwa Tołstoja, Fiodora
Dostojewskiego, Władimira Sołowjowa,
a także przedstawił sylwetkę – zupełnie nieznanego w Rosji – pierwszego rosyjskiego
jezuity Iwana Gagarina. W pewnym sensie
jego książka była odpowiedzią na encyklikę
Jana Pawła II Światło ze Wschodu, która
zwracała uwagę na religijne przeciwstawienie Polski i Rosji w planie duchowym, które
znajduje odbicie we wszystkich sferach
życia kulturowego i społecznego.
Baranow odnotował, że książka Walickiego odkrywa pewne tabu i pokazuje,
że zainteresowanie katolicyzmem zawsze
było w Rosji większe, niż mogłoby się na
pierwszy rzut oka wydawać. Katolickie
idee zjednoczyły się jednak w rosyjskich
umysłach z polską walką o wyzwolenie narodowe i nabrały nowych, nieoczekiwanych
cech, które jeszcze należy zbadać.
Doktor nauk historycznych M. Dmitriew (UM) podkreślił konieczność otwartego dialogu, który pozwoli na wzajemne
zrozumienie meandrów historii obu krajów.

Między Rosją i Polską, nie bacząc na trudne sąsiedztwo, zawsze istniała spora doza
sympatii. Przyczyny wzajemnego niezrozumienia kryją się w, zyskujących, niestety,
coraz większą popularność, tendencjach
nacjonalistycznych. Książka Walickiego
pozwala w nowy sposób spojrzeć na relacje
polsko-rosyjskie.
Znaczenie prac myśliciela poświęconych Dostojewskiemu podkreśliła doktor
T. Millionszczykowa. Jej zdaniem w książce nie ma tak typowego utożsamienia
pozycji samego autora i jego bohaterów –
zostało przeprowadzone rozróżnienie pozycji samego autora (wyrażonej w Dzienniku
pisarza) i poglądów, na przykład, księcia
Myszkina z Idioty. Milionszczykowa
zwróciła także uwagę na podobieństwo
idei Dostojewskiego i Tiutczewa w kwestii
przyszłości Rosji. Interesujące było również
porównanie antykatolickich poglądów
Dostojewskiego wyrażonych w jego twórczości literackiej i publicystycznej oraz
ekumeniczne rozmyślania W. Sołowjowa
(który był zresztą prototypem postaci Aloszy Karamazowa). Co jeszcze raz udowadnia, na ile złożona była sytuacja religijna
w Polsce i Rosji.
Historyk kościoła ksiądz Innocenty
Pawłow podkreślił historyczne znaczenie książki, w której obraz rozwoju idei
przedstawiony został niemal od źródeł –
od czasów imperium bizantyjskiego,
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Od lewej: Iwan Łupandin, Jelena Twierdisłowa (tłumaczka), Igor Baranow, ojciec Innocenty Pawłow

Joanna Bocheńska

W

cych semantyczne znaczenie terminu – od
tłumacza wymagało to niejednokrotnie
opracowania systemu neologizmów.
Ostatnią książkę Krzysztofa Michalskiego wyróżnia osobisty ton i rzadka
obecnie otwartość, która stawia filozofa
w jednym rzędzie z takimi myślicielami
jak Augustyn i Lévinas. Jakby w przeczuciu bliskiej śmierci, autor obcuje z cieniami zmarłych, budując swoją narrację
na granicy życia i śmierci, a posługując
się terminologią niemieckiego filozofa
w kategoriach wieczności: wiecznego
powrotu, wiecznej miłości, płomienia
wieczności. To książka, gdzie przeplata się
teraźniejszość z wiecznością, rozmywają
się granice czasu i przestrzeni. Książka
traktuje nie tylko o doświadczeniu życia,
ale także o doświadczeniu śmierci. – Praca
nad tą książką – pomogła mi w prywatnym
życiu podjąć ważną decyzję i nie bać się
zmian. Co więcej, w trakcie całej pracy nawiedzały mnie myśli o śmierci, momentami
wręcz wydawało się, że Michalski jest już
po drugiej stronie, zmuszając nas, żebyśmy
zajrzeli tam razem z nim – zakończyła
swoje wystąpienie Jelena Twierdisłowa.
Redaktor naukowy książki Iwan Łupandin jest znanym specjalistą w dziedzinie historii filozofii, a do filozofii dotarł
poprzez fascynację matematyką i fizyką
(jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego UM). Podkreślił, że
zainteresowanie filozofią Nietzschego jest
w Rosji coraz większe, szczególnie wśród

WoKÓŁ hInDuKuSZu
ocena interwencji w Afganistanie

P

olska i Afganistan są centrami kontynentów, na których leżą – Europy
i Azji. Oba państwa dzieli sporo: wielka
odległość, diametralnie różne warunki
przyrodnicze, co egzemplifikuje hipsometria obszaru obu państw, kultura,
odmienność cywilizacyjna, obcość religijna... Łączy niewiele, ale to, co łączy,
jest bardzo istotne: wspólny, indoaryjski
etnos i podobne umiłowanie wolności.

Nasze wzajemne odniesienia
na przestrzeni
ostatniego wieku, choć nieczęsto, jednak
miały wspólny
mianownik –
afgański czynnik był pomoc-

młodzieży, dlatego też przekład jest bardzo
aktualny, tym bardziej że znalazł się w nim
„polski koloryt”.
Na zakończenie wystąpiła doktor
Joanna Bocheńska, znana w Polsce
badaczka Wschodu. Przyjechała do Moskwy na konferencję poświęconą Kurdom
i trafiła na prezentację przypadkiem.
Zaskoczona tym, że nie wystąpił nikt od
strony polskiej, opowiedziała o swojej
sympatii dla Rosji, odziedziczonej po
matce – znanej polskiej rusycystce Zofii
Mejszutowicz-Bocheńskiej. Podkreśliła
znaczenie bliskich stosunków między
oboma krajami, dając przykład właśnie
Jeleny Twierdisłowej, która umie dostrzec
to, co dla Rosjan jest najbardziej potrzebne i pożyteczne w polskiej kulturze, żeby
zrozumieć siebie poprzez innego.
Druk obu książek finansowany jest
przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut
Książki. Ogromną pomoc w wydaniu tych
książek (jak i wcześniejszych) okazał
polski bibliograf Stanisław Siess-Krzyszkowski. Wszystkie wydania serii „Księga
myśli” opracował graficznie znany moskiewski artysta N. Anikuszyn. Uczestnicy prezentacji otrzymali w prezencie
egzemplarz każdego z wydań.

Tatjana Wdowienko
(tłum. Magdalena Romanowska)
Tekst ukazał się w czasopiśmie Uniwersytetu
Moskiewskiego „Московский Yниверситет”

St. chor. szt. Adam Roik (Combat Camera)

szczególnie podkreślił wagę rozdziałów
o słowianofilach i Hercenie, który został
pokazany w dosyć negatywnym świetle,
a także rozdziałów poświęconych unitom,
którymi w Rosji niemal nikt się nie zajmuje.
A przecież jest to również część historii
Rosji i kościoła prawosławnego.
O znaczeniu obu przekładów na język
rosyjski mówiła także dr E. Cerganowa,
która przypomniała, że Jelena Twierdisłowa była tłumaczem dzieł Jana Pawła II,
w tym jego traktatu filozoficznego Osoba
i czyn, wprowadziła do rosyjskojęzycznego
obiegu pracę Romana Ingardena Książeczka
o człowieku. Jej praca pozwala zapoznać
się z oryginalną myślą polskich filozofów.
Wszystkie te przekłady ukazały się w serii
„Księga myśli”.
Krzysztof Michalski był badaczem
i tłumaczem uznanym nie tylko w Polsce,
ale i za granicą, historykiem filozofii
zachodniej. Pracował na uniwersytetach
w Warszawie, Bostonie, był założycielem
Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.
Ostatnia jego praca różni się od poprzednich książek o Heideggerze, Husserlu
i Gadamerze (przełożonych na rosyjski).
Publikacja tych prac była podyktowana
przede wszystkim koniecznością dokładnego zbadania polskiej i rosyjskiej terminologii, choćby przekładów Husserla,
która niezwykle się różni. Dla adekwatnego przekładu na język rosyjski polskiej
filozofii konieczne okazało się wprowadzanie nazw własnych, odzwierciedlają-

Żołnierze polskiego kontyngentu z afgańskimi dziećmi
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kład zatytułowany Ethnic and Linguistic
Dynamics in Modern Afghanistan, którym
oficjalnie otworzył całą konferencję.
W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na tempo zmian etnicznych
i językowych, podkreślając ich wagę dla
właściwego zrozumienia mechanizmów
społecznych i różnic kulturowych, z którymi stykają się na co dzień nie tylko afganolodzy, lecz także stacjonujące w tym kraju
odziały NATO.
Drugi dzień został poświęcony przede
wszystkim zagadnieniom wojskowym –
efektywności interwencji w aspekcie militarnym oraz soft power, a także polskiemu
udziałowi w tym konflikcie. Uczestnicy
drugiego dnia, wśród których znalazł się
także generał brygady Piotr Patalong,
który mówił o wojskach specjalnych RP
w operacjach wojskowych w Afganistanie
w latach 2001–2013, podjęli się próby prognozy sytuacji w Afganistanie oraz całym
regionie po planowanym wycofaniu wojsk
w 2014 roku.

Janusz Fedirko
Mateusz Kłagisz

asystent w Zakładzie Iranistyki
Instytutu Orientalistyki UJ
Więcej informacji dotyczących Afganistanu można
znaleźć w „Alma Mater” nr 93, 94, 102–103
oraz 122–123.
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inżynierowie drogowi,
budujący tam zręby infrastruktury transportowej u schyłku lat 30. XX
wieku i później, w latach
70., budujący najwyższy
gmach w Afganistanie.
Alpiniści – dokładnie
penetrujący Hindukusz,
kartografowie – pomagający wydać pierwszy
atlas geograficzny Afganistanu (drukowany
w Polsce). Przykładów
owocnej współpracy
(naszej pomocy) jest
Żołnierz podczas patrolu oczywiście znacznie
więcej.
W dniach 29–30 października 2013
ny w bezpośrednim lub, częściej, pośrednim pragmatycznym rozwiązywaniu Afganistan ponownie zagościł w murach
naszych problemów i często oddziaływał Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem
za sprawą trzech kół studenckich: Koła
pozytywnie w naszej przeszłości.
Kontakty Polaków z Afganistanem da- Bezpieczeństwa Narodowego UJ, Koła
tują się już od trzech wieków – od obecno- Iranistyki UJ oraz Koła Amerykanistyki
ści tam księdza Tadeusza Krusińskiego SJ, UJ, które połączyły siły, przygotowując
który poinformował zszokowaną Europę dwudniową konferencję naukową Wokół
o afgańskim etnosie miażdżącym irańską Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganipotęgę Safawidów. W czwartej dekadzie stanie. Organizatorzy postawili przed sobą
XIX wieku przebywał tam polski fenome- trudne zadanie, jakim była próba podsunalny dyplomata w służbie Rosji: 30-letni mowania, między innymi, społecznych,
ekonomicznych czy politycznych efektów interwencji wojsk NATO
w Afganistanie w dwanaście lat
od jej rozpoczęcia.
Pierwszy dzień konferencji,
objęty patronatem Komisji
Orientalistycznej PAN, oddział
w Krakowie, został poświęcony
zagadnieniom historycznym,
społecznym, kulturowym i etnograficznym, stanowił wprowadzenie do dnia drugiego.
Zaproszeni goście zastanawiali
Prof. Lutz Rzehak się nad fenomenem afgańskiej
wieloetniczności i wielokulJan Prosper Witkiewicz, który na niwie turowości, a także wpływu owej
dyplomatycznej dokonał więcej niż cały mozaiki na minioną i obecną
zastęp zawodowców, próbując realizować sytuację wewnętrzną i międzynawłasny plan wyzwolenia Polski. W XIX rodową tego kraju. Ze względu na
wieku w Afganistanie walczyli polscy udział specjalnego gościa – prof.
generałowie. Wreszcie, Polak z Krakowa, Lutza Rzehaka z Uniwersytetu
Jerzy Wala, wymazywał ostatnie białe Humboldta w Berlinie, obrady
plamy na mapie świata w drugiej połowie pierwszego dnia były prowadzone
XX wieku, kartując drobiazgowo słabo w języku angielskim. Profesor Lutz
zbadany afgański Hindukusz, a polski Rzehak – absolwent leningradzkiej
przyrodnik prof. Edward Stenz prowadził orientalistyki, regularnie odwiedza
przez dziewięć lat pionierskie badania Afganistan, prowadząc badania
Afganistanu, dając podwaliny pod nauko- dialektologiczne i kulturoznawcze;
we poznanie tego kraju. A jeszcze: nasi to właśnie im poświęcił swój wy-

Generał brygady Piotr Patalong

TRAvEnAlIA 2013
D

zięki Travenaliom, zorganizowanym
w Auditorium Maximum UJ, już po
raz kolejny można było zobaczyć cały
świat, nie ruszając się z miejsca. Wszystko za sprawą znakomitych gości, którzy
w dniach 19–20 października 2013 zabrali
uczestników przedsięwzięcia w różne
miejsca – wcześniej poznane przez nich
podczas wędrówek.

„zarażone” chorobą podróżowania podczas poprzednich edycji Travenaliów. W programie festiwalu znalazły się także
Organizatorzy Travenaliów: prof. Andrzej Urbanik (po prawej)
specjalistyczne pokazy oraz Maciej Czerski (po lewej), zapowiadają prezenterów z klubu Atlantyda
traktujące o podróżowaniu z dziećmi czy składzie podróżniczej wyprawowy) oraz Fuji (aparat fotograapteczki. Studenci z Koła Geografów UJ ficzny).
realizowali ambitny
Wieczorem 19 października uczestnicy
program naukowy, i goście prezentujący przeźrocza mogli się
pracowicie ankietując spotkać w restauracji Stara Zajezdnia na
uczestników imprezy. krakowskim Kazimierzu, gdzie do późPrzed Auditorium Ma- nych godzin wymieniali podróżnicze doximum UJ parkowały świadczenia i planowali kolejne eskapady.
pojazdy podróżników:
Travenalia 2013 odbyły się pod pazabytkowy „maluch”, tronatem rektora UJ prof. Wojciecha
którym właściciele Nowaka. Sprawną organizację zapewnili
dotarli ostatnio do Pa- studenci i absolwenci UJ, ale także innych
ryża, ale także praw- krakowskich uczelni, skupieni wokół
dziwy terenowy sa- redakcji pisma „Trawers”, jednego z najmochód wyprawowy.
popularniejszych serwisów podróżniczych
Cennym uzupeł- Travelbit oraz Koła Geografów UJ. Travenieniem prezentacji nalia ugruntowały swoją markę, stając się
Travenalia zgromadziły tłumy miłośników podróży
były stanowiska wy- jednym z największych w Polsce festiwali
dawnictw Bezdroża podróżniczych. Tradycyjnie frekwencja
27 pokazów pełnych kolorowych prze- i Alter, a także sklepiku z wyrobami była znakomita – zapewnili ją wszyscy,
źroczy to 27 fascynujących opowieści za- rękodzieła afrykańskiego oraz Centrum którzy kochają podróże.
równo doświadczonych podróżników czy Szczepień Szpitala im. Jana Pawła II
eksploratorów, jak i i tych, którzy znaleźli w Krakowie. Uczestnicy Travenaliów zoAndrzej Urbanik
się na globtroterskim szlaku po raz pierw- stali wręcz zasypani nagrodami, a główne
kierownik Katedry Radiologii UJ CM
szy. Szczególnie miło było gościć osoby z nich ufundowały firmy Marabut (namiot
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PoSTSCRIPTum

oDZnACZEnIA Z oKAZJI ŚWIĘTA EDuKACJI nARoDoWEJ
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu
UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej 14
października 2013 pracownicy UJ zostali
wyróżnieni odznaczeniami państwowymi.
Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe oraz pracę zawodową i działalność
publiczną odznaczeni zostali:
• prof. Andrzej Pająk
• mgr Lucyna Bełtowska
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała dr Iwona Maciejowska.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
zostali odznaczeni:
dr Ewa Capińska – Wydział Filozoficzny
mgr Włodzimierz Chorązki – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. Michał Chorośnicki – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr Janusz Czekaj – Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Maria Czernicka – Wydział Filozoficzny
dr Jerzy Czubak – Wydział Lekarski
mgr Barbara Ćwiertnia – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr hab. Teresa Barbara Domagała – Wydział
Lekarski
dr hab. Wojciech Fiałkowski – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr Maria Fornal – Wydział Lekarski
Zygmunt Frączek – Wydział Chemii
mgr Stanisław Frydel – Wydział Filologiczny
dr hab. Barbara Gryglewska – Wydział Lekarski
dr Jerzy Hanusek – Wydział Filozoficzny
dr Magdalena Jahn – Wydział Filologiczny
dr hab. Sławomira Kaleta-Wojtasik – Wydział
Filologiczny
dr Joanna Kobylarz – Wydział Lekarski
Halina Kołodziejska – Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
mgr Anna Korpała – Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Władysław Kowalczyk – Wydział Lekarski
mgr Marta Kowalewska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr hab. Barbara Krajewska – Wydział Chemii
dr hab. Miłowit Kuniński – Wydział Filozoficzny
Józefa Kurek – Wydział Chemii
Zdzisława Kwaśny – Obiekty UJ CM
mgr Janina Lewandowska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
Grażyna Łukasik – Wydział Matematyki
i Informatyki
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Anna Maciuszek – Wydział Farmaceutyczny
Elżbieta Maluty – Wydział Filologiczny
dr hab. Barbara Małecka – Wydział Lekarski
prof. Grzegorz Mazur – Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
mgr inż. Halina Mrowiec – Wydział Chemii
mgr Elżbieta Niedźwiecka – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Andrzej Nowak – Wydział Filozoficzny
prof. Maria Nowakowska – Wydział Chemii
Maria Nowicka – Wydział Chemii
dr Jan Płazowski – Wydział Filozoficzny
dr Teresa Porębska – Wydział Filozoficzny
dr Michał Poźniczek – Wydział Chemii
Jolanta Reyman – Wydział Lekarski
prof. Bożena Romanowska-Dixon – Wydział
Lekarski
prof. Katarzyna Sawicka-Kapusta – Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi
Józef Siwek – Obiekty UJ CM
dr hab. Anna Skalska – Wydział Lekarski
dr hab. Lech Sokołowski – Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Marek Suwara – Wydział Filozoficzny
dr hab. Monika Szpiczakowska – Wydział
Polonistyki
dr Krystyna Ściślicka – Wydział Nauk
o Zdrowiu
prof. Katarzyna Turnau – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr hab. Stanisław Walas – Wydział Chemii
mgr Anna Wawszczak – Wydział Polonistyki
mgr Ewa Wirońska – Wydział Filologiczny
Lidia Wiśniowska – Wydział Lekarski
dr Hanna Woltyńska – Wydział Farmaceutyczny
prof. Jerzy Wordliczek – Wydział Lekarski
dr hab. Małgorzata Zaleska – Wydział
Lekarski
dr Zbigniew Zalewski – Wydział Nauk
o Zdrowiu
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
zostali wyróżnieni:
mgr Maciej Antecki – Biblioteka Jagiellońska
mgr inż. Ewa Bielak – Wydział Lekarski
mgr Maria Bobrowska – Wydział Filologiczny
Agnieszka Chechelska – Wydział Lekarski
dr Jadwiga Ciepły – Wydział Lekarski
dr Monika Coghen – Wydział Filologiczny
dr hab. Jan Czerniawski – Wydział Filozoficzny
dr Dagmara Darczuk – Wydział Lekarski
dr Joanna Dulińska-Litewka – Wydział
Lekarski
dr hab. Katarzyna Dybeł – Wydział Filologiczny

Barbara Gach – Obiekty UJ CM
dr Dagmara Gałecka-Wanatowicz – Wydział
Lekarski
dr hab. Jerzy Gołosz – Wydział Filozoficzny
dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak –
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dr Iwona Jabłońska – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr hab. Katarzyna Jaśtal – Wydział Filologiczny
dr Iwona Kaźmierczak – Wydział Filologiczny
dr Barbara Kęsek – Wydział Lekarski
dr Alicja Klich-Rączka – Wydział Lekarski
dr Iwona Kołodziej – Wydział Lekarski
dr Mariusz Korkosz – Wydział Lekarski
dr Dorota Kościelniak – Wydział Lekarski
dr Mirosław Krośniak – Wydział Farmaceutyczny
dr Elżbieta Kryj-Radziszewska – Wydział
Lekarski
mgr Bożena Krzeczowska – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr Agnieszka Kubicka-Trząska – Wydział
Lekarski
mgr Piotr Kuliszewicz – Biblioteka Jagiellońska
dr Iwona Maciejowska – Wydział Chemii
dr hab. Piotr Majewski – Wydział Lekarski
mgr Ewa Nitecka –Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Barbara Piekarska – Wydział Lekarski
dr Danuta Piekarz – Wydział Filologiczny
dr hab. Piotr Pierzchalski – Wydział Nauk
o Zdrowiu
mgr Elżbieta Pochroń – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
mgr Monika Sobejko – Jagiellońskie Centrum
Językowe
dr Tomasz Tomasik – Wydział Lekarski
mgr Krystyna Twarduś – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr hab. Adam Windak – Wydział Lekarski
mgr Katarzyna Wiszowata – Dział Zamówień Publicznych UJ CM
dr hab. Anna Wójcik – Wydział Filozoficzny
mgr inż. Marian Wójcik – Wydział Lekarski
dr Małgorzata Wróblewska – Wydział
Lekarski
dr Marta Zakrzewska – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr hab. Joanna Zarzecka – Wydział Lekarski
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
zostali odznaczeni:
dr Iwona Bodys-Cupak – Wydział Nauk
o Zdrowiu
dr Joanna Bonior – Wydział Nauk o Zdrowiu

mgr Dorota Chmielnicka – Wydział Polonistyki
mgr Urszula Drabik – Wydział Nauk
o Zdrowiu
mgr Edyta Jurkowska-Dyrcz – Wydział
Lekarski
dr Alicja Kamińska – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Izabella Karska-Basta – Wydział Lekarski
dr Patrycja Kawalec – Wydział Polonistyki
dr hab. Dorota Kozicka – Wydział Polonistyki
dr Anna Kwiecień – Wydział Farmaceutyczny
dr Agnieszka Malska-Lustig – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr Anna Markiewicz – Wydział Lekarski
mgr Izabela Mączałowska – Dział Kliniczny
dr Agnieszka Palej – Wydział Filologiczny
dr hab. Olga Płaszczewska – Wydział Polonistyki
dr hab. Magdalena Siwiec – Wydział Polonistyki
dr Małgorzata Starek – Wydział Farmaceutyczny
dr Krzysztof Zborowski – Wydział Chemii
Medale Komisji Edukacji Naukowej otrzymali:
dr Leokadia Białas-Cież – Wydział Matematyki i Informatyki
dr Małgorzata Biernat-Sudolska – Wydział
Lekarski
dr hab. Dariusz Cichoń – Wydział Matematyki i Informatyki
prof. Patrycja Dynarowicz-Łątka – Wydział
Chemii
mgr Beata Frontczak – Muzeum UJ
dr Teresa Gabryś – Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Beata Gola – Wydział Filozoficzny
prof. Maria Kłańska – Wydział Filologiczny
dr Marta Kosek – Wydział Matematyki
i Informatyki
dr Justyna Kusztal – Wydział Filozoficzny
dr Andrzej Łachwa – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Anna Majda – Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. Anna Marchlewska-Koj – Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi
dr Dorota Pauluk – Wydział Filozoficzny
dr Beata Piątek – Wydział Filologiczny
prof. Barbara Płytycz – Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Irena Polańska – Jagiellońskie Centrum
Językowe
prof. Grzegorz Przebinda – Wydział Filologiczny
dr hab. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii
dr hab. Krzysztof Szczubiałka – Wydział
Chemii
mgr Joanna Ślaga – Muzeum UJ
prof. Andrzej Urbanik – Wydział Lekarski
prof. Krystyna Wilkoszewska – Wydział
Filozoficzny
dr hab. Szczepan Zapotoczny – Wydział
Chemii

Minister zdrowia przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe w 2012 roku.
Otrzymali je:
• prof. Kalina Kawecka-Jaszcz – za całokształt dorobku
• dr. hab. Paweł Zajdel – za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk
farmaceutycznych, w tym za rozprawę
habilitacyjną Ligandy receptorów 5-HT7
o potencjalnych właściwościach przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych –
nowe koncepcje syntezy na nośnikach
polimerowych
• prof. Andrzej Szczudlik i dr hab. Monika
Rudzińska (nagroda zespołowa) – za
Atlas zaburzeń i chorób ruchu – multimedialny materiał dydaktyczny dla
studentów medycyny i lekarzy.
Na wniosek rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu minister zdrowia
przyznał nagrodę zespołową dydaktyczną
za trzy podręczniki specjalistyczne: Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych,
Diagnostyka chorób wątroby, Kompendium postępowania w nowotworach
wątroby, zespołowi w składzie:
• dr hab. Krzysztof Krzemienicki
• lek. med. Sebastian Ochenduszko
• lek. med. Bartosz Wilk
Podczas posiedzenia Senatu UJ pogratulowano także laureatom Nagród Prezesa
Rady Ministrów, które w 2013 roku za
2012 rok otrzymali:
• prof. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego – za wybitne osiągnięcia
naukowe
• dr hab. Paweł Czubik z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
– za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
• dr Monika Czapla z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii i dr
Jakub Koryl – za wyróżnione rozprawy
doktorskie.
Nagrody im. Henryka Jordana, przyznawane studentom lub doktorantom, którzy
w minionym roku akademickim osiągnęli
wybitne sukcesy sportowe oraz wykazują
się nienaganną postawą etyczno-moralną,
za rok akademicki 2012/2013 otrzymały:
• Aleksandra Król, studentka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej –
za wybitne osiągnięcia w snowboardzie,
• Natalia Pawlaczek, studentka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
– za osiągnięcia w pływaniu
• Weronika Biela, studentka Wydziału Matematyki i Informatyki – za osiągnięcia
w snowboardzie, oraz Natalia Gordzielik, studentka Wydziału Farmaceutycznego – za osiągnięcia w lekkoatletyce.
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PRZEGlĄD WYDARZEŃ
25 września

Prorektor P. Laidler przewodniczył uroczystości otwarcia VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, zorganizowanego
przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
Fundację Medycyny Bólu, Zakład Badania
i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii
i Intensywnej Terapii UJ CM oraz Klinikę
Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
UJ CM.

26 września

Cultural Differences in the Digital Communicatio Era.

2–5 października

Prorektor A. Mania uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli uniwersytetów i miast
w Ferrarze w ramach tworzonej sieci
UNITOWN. Spotkaniu, którego tematem
przewodnim były Gown and Town Relations, przewodniczył burmistrz Ferrary
oraz rektor Uniwersytetu w Ferrarze.

3 października

Rektor W. Nowak wziął udział w otwarciu III Kongresu Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Społecznej, który odbył się
w Pałacu Larischa, a następnie w otwarciu
Krakowskiej Konferencji Onkologii.

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na
międzyuczelnianym kierunku weterynaria, odbywającej się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

Prorektor S. Kistryn wziął udział w otwarciu VIII Krakowskiej Konferencji Młodych
Uczonych, a następnie reprezentował UJ
na LXXXIV uroczystej sesji Rady Miasta
Krakowa, zwołanej z okazji nadania prof.
Krzysztofowi Pendereckiemu tytułu Honorowego Obywatela Stołeczno-Królewskiego
Miasta Krakowa.

Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w krakowskiej Akademii Wychowania
Fizycznego.

27 września

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę pomnika Armii Krajowej na
Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
W VII edycji Małopolskiej Nocy Naukowców zaprezentowało się wiele jednostek
i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród nich prorektor S. Kistryn, który
wygłosił wykład Izotopy wokół nas.

29 września

Rektor W. Nowak i prorektor P. Laidler
uczestniczyli w obchodach Światowego
Dnia Serca na Rynku Głównym w Krakowie,
zorganizowanych przez Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz Instytut Kardiologii UJ CM.

1 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na
PWST.

2 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na ASP.
Prorektor S. Kistryn powitał uczestników
międzynarodowego sympozjum Negotiting
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Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński na inauguracji roku
akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Prorektor P. Laidler uczestniczył w Warszawie w obchodach Dnia Jedności
Niemiec i wziął udział w spotkaniu
z premierem niemieckiego landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwinem
Selleringiem.

4 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w Akademii Górniczo-Htuniczej.
Rektor W. Nowak otworzył wystawę
Izabella Chmielińska-Zbrożek. Rysunek
i malarstwo w Collegium Maius UJ.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński na inauguracji roku
akademickiego 2013/2014 w Akademii
Ignatianum w Krakowie.

5 października

Prorektor P. Laidler przewodniczył inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

6 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w obchodach jubileuszu 425-lecia istnienia Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

7 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na
Politechnice Krakowskiej.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w konferencji poświęconej projektowi Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej.
Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego
2013/2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym.

8 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w inauguracji Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego
na zaproszenie prezydenta miasta.
Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

9 października

Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie.

10 października

Prorektor A. Mania otworzył wraz z rzecznikiem praw obywatelskich Ireną Lipowicz
konferencję O równości bez skrajności,
zorganizowaną przez Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich we współpracy z Biurem
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Wziął
też udział w debacie akademickiej wraz
z panią rzecznik.
Rektor W. Nowak wraz z prorektorem
A. Manią oraz prodziekanem ds. studenckich Wydziału Filozoficznego UJ uczestniczyli w spotkaniu z rektorem Kobe University w Japonii dr. Hideki Fukuda, podczas
którego podpisano umowę o współpracy
i wymianie studencko-doktorancko-pracowniczej. Następnie rektor spotkał się
z Doroth Kelly, przewodniczącą zarządu
Comibra Group. Przedmiotem rozmów
była organizacja spotkania tej organizacji
w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia
utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym samym dniu rektor uczestniczył
w uroczystości nadania godności doktora
honoris causa Uniwersytetu Papieskiego im.
Jana Pawła II prof. Lorenzo Ornaghiemu, która
odbyła się w Collegium Maius UJ.

10–11 października

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki
w Olsztynie.

11 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w otwarciu
konferencji naukowej Stolica apostolska na
arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978–2005. Wziął w niej
udział także prorektor A. Mania. Konferencja
pod patronatem głównym kardynała Stanisława Dziwisza odbyła się w auli Collegium
Novum UJ i została zorganizowana z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie, przy wsparciu Fundacji Międzynarodowej Jana Pawła II ds. Nauki Społecznej
Kościoła w San Marino, Fundacji Europa
Civiltà z Mediolanu, Poczty Polskiej SA.
Prorektor P. Laidler uczestniczył w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni Medycznych 2013/2014
we Wrocławiu. Rektorzy wyróżnili najlepsze
projekty studenckie realizowane w ubiegłym
roku akademickim, wśród nich Samorządowy Plan Wspierania Projektów Studenckich
i Autodoskonalenia SyNAPSA, realizowany
przez studentów UJ CM pod egidą Rady
Samorządu Studentów UJ CM.

12 października

Prorektor A. Mania wziął udział w uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej prof.
Jackowi Czajowskiemu.
Prorektor A. Mania uczestniczył w uroczystym zakończeniu studiów na Wydziale
Prawa i Administracji UJ.

14 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w seminarium PAU, w trakcie którego wykład Czy
zmieniać Uniwersytet wygłosił prof. Karol
Musioł.

15 października

Prorektor P. Laidler uczestniczył w ceremonii
otwarcia I Międzynarodowej Konferencji
Innovative Technologies in Biomedicine,
współorganizowanej przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, AGH
i Politechnikę Krakowską.

16 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości otwarcia międzynarodowej konferencji

19–24 października

Włochy a kultura europejska, zorganizowanej przez Zakład Italianistyki i Rumunistyki
IFR UJ we współpracy z Włoskim Instytutem
Kultury z okazji 40. rocznicy obecności
italianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Następnie rektor uczestniczył w inauguracji
roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II.

Prorektor A. Mania przebywał w delegacji
w Pekinie na zaproszenie Uniwersytetu
w Minzu. Podczas wizyty wziął udział
w rozmowach na rzecz rozszerzenia współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Minzu
University.

Prorektor M. Flis uczestniczyła w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa
Informacyjnego.

Prorektor J. Popiel uczestniczył w obchodach 120-lecia powstania Teatru im. Juliusza Słowackiego.

17 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości odznaczenia prof. Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, francuskim
Orderem Kawalerskim Legii Honorowej
za zasługi na rzecz pogłębiania stosunków
polsko-francuskich przez Pierre’a Buhlera,
ambasadora Republiki Francuskiej.
Rektor W. Nowak spotkał się z ambasadorem
Republiki Francuskiej w Polsce Pierre’em Buhlerem oraz konsulem generalnym Republiki
Francuskiej w Krakowie Thierrym Guichoux.
Prorektor M. Flis uczestniczyła we wręczeniu polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de
Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw
Człowieka.

18 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w obchodach jubileuszu 60-lecia istnienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Prorektor M. Flis uczestniczyła w Krajowym
Forum Jednolitego Rynku.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek
macierzystych w medycynie w Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Prorektor S. Kistryn wystąpił jako panelista
w Debacie Obywateli Nauki Jak określać
jakość uczelni? Parametryzacja i przyszłość
szkolnictwa wyższego w Białymstoku.
Prorektor P. Laidler przewodniczył inauguracji
studiów doktoranckich UJ CM w Collegium
Nowodworskiego. Po raz pierwszy w historii
odbyła się ona wspólnie dla wszystkich trzech
wydziałów Collegium Medicum. Dotąd studia
trzeciego stopnia prowadziły Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, ale w tym roku akademickim zostały one również uruchomione na
Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Prorektor A. Mania uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Jagiellońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Auditorium Maximum UJ.

20–21 października

21 października

Rektor W. Nowak otworzył sesję naukową
„Kartka z kalendarza” dziejów uniwersyteckiej
kolegiaty św. Anny w Krakowie, zorganizowaną w 310. rocznicę konsekracji kolegiaty.

23–28 października

Prorektor S. Kistryn przebywał w Finlandii
celem nawiązania współpracy naukowo-badawczej z tamtejszymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. W trakcie wizyty spotkał
się, m.in., z przedstawicielami Tampere
University of Technology oraz University
of Tampere.

24 października

Prorektor M. Flis uczestniczyła w Gali Małopolskiego Sportu Akademickiego.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. Jana
Długosza.

25 października

Prorektor M. Flis otwarła konferencję
W stronę psychologii eksperymentalnej,
współorganizowaną przez Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ.

29 października

Prorektor A. Mania wraz z zastępcą prezydenta ds. rozwoju miasta Krakowa Elżbietą
Koterbą otworzył spotkanie amerykańskiej
spółki biotechnologicznej PerkinElmer.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni
studenci Wydziału Chemii oraz Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Spotkanie dotyczyło możliwości zatrudnienia absolwentów tych wydziałów w firmie
PerkinElmer, będącej czołowym dostawcą
systemów służących poprawie zdrowia
ludzkiego i jakości środowiska.
Prorektor A. Mania wraz z dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Małgorzatą Krasowską przewodniczył spotkaniu
polskich oraz amerykańskich stypendystów
Fulbrighta na UJ.
Rektor W. Nowak spotkał się ze składającym wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim
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przewodniczącym Senatu Rumunii Crinem
Antonescu, któremu towarzyszyli ambasador Rumunii w Polsce Ovidiu Dranga oraz
poseł, przedstawiciel mniejszości polskiej
w Rumunii Longher Ghervazen. Następnie
w auli Collegium Novum UJ odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu, podczas
którego Crin Antonescu wygłosił wykład
zatytułowany Rumunia i Polska – wspólna
historia, wspólne wartości, bliskie stosunki.

30 października

Rektor W. Nowak wraz z prorektorami
P. Laidlerem, A. Manią i J. Popielem pożegnał przechodzących na emeryturę profesorów. Uroczystość odbyła się, tradycyjnie,
w Librarii Collegium Maius UJ.

Prorektor M. Flis uczestniczyła w konferencji Annual Business in Małopolska Meeting
2013.

14 listopada

Rektor W. Nowak spotkał się z rektorem
Politechniki Krakowskiej K. Furtakiem
oraz rektorem TU Berlin Jőrgenem Steinbachem i Haraldem Ermelem, dyrektorem
Biura Naukowej Współpracy TU Berlin.
Przedmiotem rozmowy była współpraca
reprezentowanych przez uczestników spotkania uczelni.

Prorektor J. Popiel uczestniczył w posiedzeniu dotyczącym Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15–16 listopada

Prorektor J. Popiel uczestniczył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
KRUP zorganizowanym przez Uniwersytet
Warszawski.

16–17 listopada

7 listopada

Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium Novum międzynarodową sesję naukową Oblicza mądrości, zorganizowaną
w ramach VIII edycji Dni Jana Pawła II.
W obradach uczestniczyli prorektorzy
P. Laidler i J. Popiel.
Prorektor A. Mania wraz z dyrektorem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce uroczyście otworzył – jako współgospodarz –
cykl wykładów „Excellence in Business”,
prowadzony w UJ w ramach Warsztatów
Artes Liberales. Wykłady „Excellence in Business” mają na celu rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie kompetencji społecznych otwierających wyobraźnię studentów
na ewentualną ścieżkę kariery w biznesie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
biznesu, środowiska akademickiego oraz
Konsulat USA w Krakowie.
Prorektor S. Kistryn spotkał się w Warszawie z Wendy Hinton, ambasador Nowej
Zelandii w Polsce.

7–8 listopada

Prorektor M. Flis uczestniczyła w Forum
Nowej Gospodarki.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności
debacie Oceny nauki w Tomaszowicach.

18 listopada

Prorektor A. Mania otworzył seminarium zorganizowane w ramach programu HAZARD,
poświęcone tematyce plagiatu. Seminarium
skierowane było do władz rektorskich
i dziekańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego,
uczestniczył w nim prorektor S. Kistryn.
Prorektor A. Mania otworzył II Festiwal
Kultury Kanadyjskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Edukacja, nauka, kultura – czyli jak stawić
czoła globalnym wyzwaniom w Krakowie.

19 listopada

Prorektor A. Mania spotkał się z uczestnikami I Światowego Festiwalu Piosenki
dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
„Sounds from the Heart”, organizowanego
przez Krakowskie Klubu Lions, działające
w ramach światowej organizacji Lions Club.

20 listopada

8 listopada

Prorektor S. Kistryn wziął udział w posiedzeniu Rady Środowiskowego Laboratorium
Ciężkich Jonów UW w Warszawie.

9 listopada

Prorektor A. Mania wziął udział w dorocznej konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Bielsku-Białej,
skupiającej uniwersytety prowadzące studia
w zakresie stosunków międzynarodowych.

11–13 listopada

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Prezydium oraz Zgromadzenia
Ogólnego KRASP na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Prorektor M. Flis uczestniczyła w konferencji Międzynarodowa współpraca ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego.
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Rektor W. Nowak uczestniczył w spotkaniu
poświęconemu promocji książki Stefana
Kassaya Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom 2: Gospodarka i finanse, w Librarii Collegium Maius UJ. Spotkanie odbyło
się pod patronatem ambasadora Słowacji
w Polsce Vasila Grivina.

21 listopada

Prorektor A. Mania uczestniczył w Kongresie Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka
dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy, zorganizowanym przez Wydział
Polonistyki UJ wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa
PAN, Radą Języka Polskiego oraz innymi
uniwersytetami i instytucjami naukowymi.

22 listopada

Prorektor A. Mania uczestniczył w walnym
zebraniu delegatów Polskiego Towarzystwa
Studiów Międzynarodowych w Warszawie.
Następnie prorektor reprezentował UJ na
koncercie urodzinowym Uniwersytetu
Warszawskiego.
Prorektor S. Kistryn otworzył spotkanie
międzynarodowe członków przyszłego
konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji
w obszarze Helthy Living and Active Aging
w Krakowie, w którym wziął udział.

25 listopada

Rektor W. Nowak uczestniczył w obchodach jubileuszu 40-lecia utworzenia ACK
Cyfronet w auli AGH.
Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości wręczenia tegorocznych Nagród
Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich.
Wśród nagrodzonych znalazł się, m.in. absolwent naszego Uniwersytetu Piotr Pajor,
który otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za
wyróżniającą się pracę magisterską Przemiany koncepcji układu przestrzennego
katedry krakowskiej w latach 1305–1364,
przygotowaną pod kierunkiem dr. hab.
Marka Walczaka.

26 listopada

Prorektor S. Kistryn poprowadził uroczystą
sesję poświęconą podsumowaniu 7. Programu Ramowego oraz programu ERANET
w UJ w Krakowie.

inne wydarzenia
21–22 września

W Krakowie miało miejsce V Sympozjum
Naukowo-Szkoleniowe Rola Grup Balinta
w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego,
którego organizatorem był Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM, a spotkanie uroczyście
otworzył dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek.

30 września

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
zatwierdziła nową ocenę parametryczną

jednostek naukowych dokonaną przez
KEJN. Spośród 15 wydziałów Uniwersytetu
Jagiellońskiego cztery otrzymały kategorię
A+:
Wydział Polonistyki (grupa nauk humanistycznych i społecznych)
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (grupa nauk o życiu)
Wydział Chemii (grupa nauk ścisłych i inżynierskich)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej (grupa nauk ścisłych i inżynierskich)

2 października

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla młodych wybitnych naukowców otrzymali:
dr Patryk Mach z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr inż. Monika Srebro z Wydziału Chemii
dr Joanna Bocheńska z Wydziału Filologicznego
dr Marta Soniewicka z Wydziału Prawa
i Administracji
dr Urszula Florczyk z Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
dr Anna Grochot-Przęczek z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Szymon Zubek z Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi
dr Tomasz Pudłocki z Wydziału Historycznego
dr Monika Czapla z Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
dr Sylwia Łukasiewicz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr inż. Marcin Zieliński z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej

7 października

Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do
wydania w serii „Monografie FNP” m.in.
pracę dr Pauliny Małochleb z Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Wydziału Przepisywanie
historii. Powstanie styczniowe w powieści
polskiej w perspektywie pamięci.

11 października

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne, w związku z uzyskaniem tytułu profesora, trzem pracownikom
naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nominacje otrzymali:
Bartosz Brożek (Wydział Prawa i Administracji)
Marek Moskała (Wydział Lekarski)
Zbigniew Szeląg (Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi)
Emerytowany profesor Instytutu Historii
Sztuki UJ Jerzy Gadomski został odznaczony złotym medalem „Zasłużony Kulturze –

– Gloria Artis”. Medal wręczyła prof. Małgorzata Omilanowska, wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego.
W Auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ odbyła się debata
publiczna na temat możliwości rozwoju
gospodarczego w aspekcie aktualnych zmian
demograficznych – Srebrna Gospodarka
w Małopolsce. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, z udziałem prof.
Ireny Lipowicz – rzecznika praw obywatelskich, i Władysława Kosiniaka-Kamysza –
ministra pracy i polityki społecznej. Konferencja zorganizowana została przez Urząd
Marszałkowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytet Jagielloński.

14 października

Wszyscy zainteresowani działalnością laboratorium OMICRON, znajdującego się
na terenie Katedry Biochemii Lekarskiej UJ
CM przy ul. Kopernika w Krakowie, mogli je
zwiedzić w ramach dnia otwartego.

Wyborczej” i portalu „Wrota Małopolski”,
którego celem jest propagowanie tworzenia
przyjaznych dla dzieci i rodziców miejsc
w Krakowie i Małopolsce.

22 października

Prestiżowy amerykański magazyn „Time”
wydał książkę 100 New Scientific Discoveries. Znalazły się w niej najważniejsze współczesne odkrycia, wśród nich, w rozdziale
poświęconym współczesnym odkryciom
archeologicznym, wyróżniono i sporo miejsca poświęcono badaniom prowadzonym
w Nakum przez Instytut Archeologii UJ. Badania na położonym w środku gwatemalskiej
dżungli stanowisku rozpoczęły się w 2006
roku z inicjatywy dr. Jarosława Źrałki z Instytutu Archeologii UJ i mgr. Wiesława Koszkula, doktoranta Wydziału Historycznego UJ.

24 października

W ramach programu wizyt profesorskich
projektu OMICRON Assoc. Prof. Grant
R. Drummond, PhD, wygłosił wykład
Chemokines and Macrophage Polarization
as Targets to Reduce Vessel Stiffening in
Hypertension.

Prof. Maciej Ogorzałek z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej odebrał
dyplom laureata programu stypendialnego
„Mistrz” FNP. Stypendium zostało przyznane
w edycji 2012 w zakresie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich na realizację
projektu Nowe metody obliczeniowe do
projektowania układów mikroelektronicznych następnych generacji. Uniwersytet
Jagielloński.

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce uroczyste zakończenie i jednocześnie
podsumowanie trzyletniego projektu „Pro
bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Krakowie odbyło się Sympozjum Europejskiej Rady Resuscytacji pod hasłem
„Outcomes”, co znaczy „efekty resuscytacji”,
zorganizowane przez Polską Radę Resuscytacji oraz Katedrę Anestezjologii i Intensywnej
Terapii UJ CM, kierowaną przez prof. Janusza
Andresa.

16 października

Dr Agnieszka Łoboda z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii została laureatką
tegorocznej edycji stypendium L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki.
Dr med. Marcin Wnuk z Katedry Neurologii
UJ CM odebrał Nagrodę TLK im. prof. Marka
Sycha za pracę doktorską Wpływ polimorfizmów na chromosomie 4q25 związanych
z migotaniem przedsionków na ryzyko
wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu
w populacji polskiej, której promotorem była
prof. Agnieszka Słowik.

20 października

Projekt Instytutu Pedagogiki „Przestrzeń
MAMY”, którego celem jest stworzenie
bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla
rodziców z małymi dziećmi, którzy studiują
i pracują w Instytucie, uzyskał certyfikat
„Miejsca przyjaznego maluchom” w VIII edycji konkursu agencji PR Inspiration, „Gazety

25–26 października

29 października

Profesor honorowy UJ Andrzej Białas otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Władze stołecznego
uniwersytetu doceniły w ten sposób wybitne
osiągnięcia Profesora w zakresie fizyki teoretycznej cząstek elementarnych.

30 października

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył prof. Katarzynie
Otmianowskiej-Mazur z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
nominację w związku z uzyskaniem tytułu
profesora.
Praca absolwentki psychologii UJ Ewy Kruchowskiej została nominowana do ścisłego finału
międzynarodowego etapu konkursu „Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove”.

4 listopada

Prof. Jan Woleński, em. profesor Instytutu
Filozofii UJ, otrzymał tegoroczną Nagrodę
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Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
za wszechstronną analizę prac szkoły
lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej
dokonań do międzynarodowego dyskursu
współczesnej filozofii.

4–5 listopada

W Collegium Nowodworskiego miały miejsce dwa wykłady zorganizowane w ramach
programu wizyt profesorskich projektu
OMICRON. Wykłady: Genetics of Diabetic
Nephropathy: Past, Present and Future oraz
A Primer on Next-Generation Sequencing,
wygłosił Marcus G. Pezzolesi, PhD, MPH
z Joslin Diabetes Center, Harvard Medical
School.

8 listopada

Trzech pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego:
prof. Andrzej Linert z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. Bartłomiej Loster z Wydziału Lekarskiego
prof. Andrzej Patek w Wydziału Historycznego
w związku z uzyskaniem tytułu profesora
odebrało nominacje z rąk prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.

12 listopada

NCN w V edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA przyznało finansowanie
59 projektom badawczym pracowników
i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 47 w ramach programu
OPUS, 8 w ramach programu SONATA
i 4 w ramach programu PRELUDIUM.
Łącznie pracownicy i doktoranci uzyskali
dofinansowanie badań w wysokości blisko
24 milionów złotych.

13 listopada

Dr hab. Bogdan Damski, adiunkt w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki
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im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia naukowe.

15 listopada

Projekt naukowy Archiwum UJ zatytułowany „Pamięć Uniwersytetu”, zainicjowany w styczniu 2010, którego istotą jest
przeprowadzanie i utrwalanie przy użyciu
kamer filmowych wspomnień profesorów,
pracowników i absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, został nominowany do
finału konkursu „Popularyzator Nauki”
w kategorii nauka w internecie.

15–16 listopada

W Krakowie miała miejsce VI Konferencja
Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kardiologia prewencyjna 2013 – wytyczne,
wątpliwości, gorące tematy, którą otworzył
prof. Maciej Małecki, pełnomocnik rektora
UJ ds. nauki i rozwoju w CM.

15–17 listopada

Na Wydziale Matematyki i Informatyki
UJ odbyły się Akademickie Mistrzostwa
Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym, w których wzięły udział 72 trzyosobowe drużyny z 32 najlepszych uczelni
informatycznych Chorwacji, Czech, Polski,
Słowacji, Słowenii i Węgier. Reprezentacja
UJ, w skład której weszli Jakub Adamek,
Igor Adamski i Piotr Bejda, zajęła drugie
miejsce, rozwiązując 9 zadań z 12, tyle
samo co zwycięski zespół Uniwersytetu im.
Komeńskiego w Bratysławie, ale w nieco
gorszym czasie.

18 listopada

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
Wydziału Lekarskiego UJ CM powitano
ponad 140-osobową grupę studentów
wraz z wykładowcami z Uniwersytetu

w Maastricht, którzy przybyli z wizytą
partnerską.

zmarli
Mgr Helena Byrska – emerytowany pracownik administracyjny, w latach 1983–
–1995 rzecznik prasowy w Biurze Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla UJ”. Zmarła
24 września.
Prof. Anna Czapik – emerytowany
profesor Instytutu Nauk o Środowisku
UJ, protozoolog i hydrobiolog. Zmarła
19 października.
Prof. Henryk Markiewicz – emerytowany
profesor Wydziału Polonistyki UJ, wybitny
literaturoznawca, edytor dzieł twórców literatury polskiej, autor niezwykle cennych
antologii gromadzących teksty współczesnej teorii badań literackich. W latach
1977–1984 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przez wiele lat kierownikiem Zakładu
Teorii Literatury i Poetyki Historycznej.
W latach 1983–1986 był członkiem Senatu UJ, od roku 1980 członkiem Polskiej
Akademii Nauk, od 1990 członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletnim
redaktorem naczelnym Polskiego Słownika
Biograficznego. Zmarł 31 października.
Ksiądz prof. Konrad Maria Paweł Rudnicki –
astronom i teolog, emerytowany profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, minister generalny Zgromadzenia Mariawitów, członek Wolnej Europejskiej Akademii Nauk,
Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. Zmarł 12 listopada.

Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

SToPnIE I TYTuŁY nAuKoWE
nADAnE W lIPCu, SIERPnIu, WRZEŚnIu I PAŹDZIERnIKu 2013
wydział prawa
i administraCji
Doktoraty:
Michał Dudek
Katarzyna Franczak
Olga Campbell
Jakub Kabza
Mikołaj Małecki
Dominika Mróz-Krysta
Marek Niedużak
Adam Pązik
Anna Satława
Piotr Uhma
Andrzej Jezusek
Mateusz Pękala
Hanna Dębska
Dawid Dąbrowski
Karol Siemaszko
Habilitacje:
Brygida Kuźniak
Barbara Iwańska
Piotr Wiatrowski

wydział FilozoFiCzny
Doktoraty:
Wojciech Golonka
Sylwia Opozda-Suder
Konrad Szocik
Karina Śliwińska
Kamila Pawełczyk-Dura
Zofia Cielątkowska
Paweł Rojek
Wiesław Żyznowski
Habilitacje:
Piotr Nowak
Marta Białecka-Pikul
Dorota Czyżowska
Dominika Motak
Stanisław Łojek
Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz
Przemysław Kisiel
Tytuł profesora:
Jarosław Górniak

wydział historyCzny
Doktoraty:
Justyna Cząstka-Kłapyta
Konga Blaschke
Agnieszka Barzycka-Paździor
Agata Dobosz

Paweł Nowakowski
Michael Morys-Twarowski
Habilitacje:
Anna Bitner-Wróblewska
Tytuł profesora:
Artur Patek

wydział
FilologiCzny
Doktoraty:
Behrooz Sajadi
Fabio Boni
Dariusz Piwowarczyk
Habilitacje:
Maciej Czerwiński

wydział
polonistyCzny
Doktoraty:
Sabina Bobran

wydział FizyKi, astronomii
i inFormatyKi stosowanej
Doktoraty:
Anna Majcher
Mateusz Koreń
Łukasz Zosiak
Jeremi Ochab
Marcin Zagórski
Alicja Wierzcholska
Habilitacje:
Bartosz Such
Roman Skibiński
Tytuł profesora:
Katarzyna Otmianowska-Mazur

wydział matematyKi
i inFormatyKi
Doktoraty:
Agnieszka Anna Rygiel
Małgorzata Zajęcka
Arkadiusz Lewandowski
Habilitacje:
Janusz Adamus
Piotr Kot

wydział Chemii
Doktoraty:
Diana Dołęga
Marek Michalec
Agnieszka Przybyłowicz
Anna Stachowicz
Szymon Buda
Rafał Janus
Przemysław Jodłowski
Arkadiusz Knapik
Paweł Knihnicki
Maria Mańko
Piotr de Silva
Paulina Chęsy
Anna Mitoń
Bogdan Musielak
Maria Owińska
Marzena Suder
Marzena Woyciechowska
Marek Inger
Rafał Kurczab
Marcin Oszajca
Marek Oszajca
Dariusz Szczepanik
Habilitacje:
Paweł Wydro
Krzysztof Zborowski

wydział Biologii
i nauK o ziemi
Doktoraty:
Joanna Fidelus
Mirosław Furmanek
Paweł Krzaklewski
Paweł Chrustek
Grzegorz Wojtczak
Karolina Kuszewska
Katarzyna Grobarczyk-Piekło
Magdalena Tilszer
Katarzyna Gorczyca
Kinga Krzesiwo
Dominika Chmolowska
Bartłomiej Kajdas
Michał Kuciel
Marta Stojak
Habilitacje:
Mariusz Kędzierski
Piotr Mleczko
Grzegorz Tylko
Tytuł profesora:
Marek Michalik
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wydział BioChemii,
BioFizyKi
i BioteChnologii
Doktoraty:
Anna Piłat
Chhavi Aggarwal
Monika Jakubowska
Bartosz Zięba
Magdalena Olchawa
Ewa Biela
Habilitacje:
Beata Myśliwa-Kurdziel
Krzysztof Pyrć

wydział zarządzania
i KomuniKaCji społeCznej
Doktraty:
Maciej Stroiński
Habilitacje:
Janina Falkowska
Jerzy Kociatkiewicz
Jerzy Rosiński

wydział studiów
międzynarodowyCh
i polityCznyCh
Doktoraty:
Adam Danek
Marta Polaczek-Bigaj
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Habilitacje:
Aleksander Głogowski
Dorota Pietrzyk-Reeves
Ewa Michna

wydział leKarsKi
Doktoraty:
Monika Bauchrowicz
Hanna Dziedzic-Oleksy
Iwona Filipczak-Bryniarska
Katarzyna Kuśmierska-Urban
Krzysztof Mika
Michał Pędziwiatr
Magdalena Rutkowska
Joanna Szpor
Renata Turek-Jabrocka
Urszula Tyrankiewicz
Wojciech Zajdel
Waldemar Burzyński
Dorota Dębicka-Dąbrowska
Rita Grabowska
Joanna Kuschill-Dziurda
Józefa Rosa
Anna Rydlewska
Grzegorz Trybowski
Katarzyna Zajdel
Wojciech Zasada
Habilitacje:
Dorota Drożdż
Piotr Majewski
Piotr Musiałek
Jolanta Kaszuba-Zwoińska
Dorota Pawlik

Katarzyna Starowicz-Bubak
Ewa Stępień
Jadwiga Wójkowska-Mach
Tomasz Kaczmarczyk
Monika Baj-Krzyworzeka
Tytuły profesora:
Bartłomiej Loster
Marek Moskała

wydział FarmaCeutyCzny
Doktorat:
Anna Piotrowska
Agata Siwek
Agnieszka Gunia
Habilitacje:
Sajewicz Mieczysław
Wojciech Baran
Bożena Muszyńska
Jadwiga Handzlik
Tytuł profesora:
Andrzej Bojarski

wydział nauK o zdrowiu
Doktoraty:
Anna Mierzwa
Paweł Szot
Kiper Paweł
Dariusz Bazaliński
Habilitacje:
Joanna Mazur

PÓŁKA noWoŚCI
WYDAWNICTWO UJ
Lizbońska Unia Europejska.
Zagadnienia wybrane
pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego
Lektura traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie jest najprzyjemniejszym zadaniem.
Jeśli wziąć bowiem do ręki traktat z Lizbony, to
wypadnie stwierdzić bez zbędnego wstydu bądź
zakłopotania, że ogarnięcie całości pomieszczonych w nim uregulowań jest trudne. Uchwycenie myśli przewodniej. Dostrzeżenie wszystkich
związków przyczynowo-skutkowych. I bynajmniej nie dlatego, że traktat liczy 153 strony formatu A4. Lub z tego powodu, że na jego objętość składa się – oprócz tekstu zasadniczego – 37
protokołów, dwa załączniki i akt końcowy zawierający 65 oświadczeń.
Tymczasem nakazem chwili jest właśnie staranna lektura. Uważna
analiza uregulowań traktatowych. Warto przecież wiedzieć, pod rządami jakiego traktatu żyjemy po jego ratyfikacji. Nie do końca bowiem
uświadamiany sobie ten fakt, że obowiązywanie traktatu z Lizbony nie
ogranicza się wyłącznie do relacji ponadnarodowych. Że, wprost przeciwnie: przenika on do każdej dziedziny naszego życia. I to niezależnie
od tego, w jakim stopniu jest to zgodne z rozumieniem naszego interesu
bądź naszego poczucia sprawiedliwości. Już bowiem starożytni Rzymianie mawiali dura lex, sed lex.
Ze wstępu
Barbara Sosień
W stronę mroku, w stronę światła.
O wyobraźni symbolicznej
w romantyzmie francuskim
To studium poświęcone francuskiemu romantyzmowi analizowanemu z perspektywy
dynamicznej wyobraźni symbolicznej, określającej warstwę głęboką prozy i poezji Théophile’a Gautiera, Gérarda de Nervala i Victora
Hugo. Przyjęta metodologia uwzględnia propozycje Gastona Bachelarda i Gilberta Duranda, bierze też pod uwagę perspektywę mitokrytyczną i mitoanalityczną
(m.in. studia Pierre’a Brunela i Jeana-Jacques’a Wunenburgera).
Mimo różnic w konstrukcji świata przedstawionego i odmiennych
imaginacyjnych sposobów pokonywania bólu istnienia powinowactwo
poetyckiego obrazowania, podobieństwo w ukazywaniu niestabilności
lub wrogości żywiołów przyrody, a także powracająca tematyka melancholii są w pisarstwie francuskich romantyków uderzające. Mniej
lub bardziej jawna jest też obecność obrazu śmierci jako punktu dojścia
i ostatecznej epifanii.
Przedstawiona w studium refleksja badawcza dotyczy ikaryjskości jako
metafory marzenia o locie bez granic oraz dwóch istotnych doświadczeń egzystencjalnych: pogrążenia w ciemności i pragnienia wyjścia na
światło. Doświadczenia te mogą się ujawniać w postaci antytetycznej
(mrok – światło), inwersyjnej (mrok/światło/mrok/...) lub jako synteza
(mrok = światło). Dynamika mroku i światła analizowana jest w odniesieniu do warstwy fabularnej i symbolicznej omawianych utworów:

Panna de Maupin i Kapitan Fracasse Gautiera, Człowiek śmiechu
Hugo, Nuits d’Octobre i Aurelia Nervala, wybranych dzieł poetyckich
(mistyczne poematy Neryala i Hugo), a także tekstów innych pisarzy,
nie tylko romantyków – i nie tylko francuskich.
Maciej Kawka, Paweł Płaneta
Dyskursy o Macedonii
Opis głównych nurtów Dyskursów o Macedonii opiera się na najważniejszych oraz najnowszych polskich i obcych opracowaniach
z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu. Istotną cechą analiz jest wyeksponowanie zagadnień dotyczących teorii i praktyki dyskursu
w macedońskiej kulturze, języku, literaturze,
polityce i mediach. Popularność dyskursu
przewyższyła najśmielsze oczekiwania jego
twórców i badaczy. Może on dotyczyć wielu odrębnych merytorycznie i metodologicznie obiektów, a ich inter- i subdyscyplinarność łączy – wszechobecna w życiu społecznym, kulturowym i politycznym
– dyskursywność, która ujawnia się nie tylko w codziennych, lecz także
często ekstremalnych uwarunkowaniach życia macedońskiego społeczeństwa, państwa i narodu. Niniejsze ujęcie sytuuje dyskurs w teorii
lingwistyki komunikacyjnej wraz z wypracowanymi w jej obrębie klasyfikacjami, a także jako istotny element analizy dyskursu w dwóch jej
podstawowych odmianach: językoznawczej i politologiczno-medialnej.
Elżbieta Wnuk-Lisowska
Islam. Między herezją a ortodoksją
Islam – religia wyznawana przez ponad miliard trzysta milionów osób, na ogromnym
i zróżnicowanym terytorium, przybiera różne
formy. Wyraźnie zarysowuje się rozdźwięk
między stanowiskiem alimów – muzułmańskich uczonych, a codziennymi praktykami
religijnymi ludności. Opuszczając pustynię,
wychodząc poza miejsce swoich narodzin,
islam zderzył się z odmiennymi, wielkimi cywilizacjami i rozmaitymi pomysłami duchowej realizacji. W tym, co
niektórzy ulemowie nazwaliby herezją, kryje się bogactwo i różnorodność islamu. Setki lat kontaktów muzułmanów z mieszkańcami Indii,
Indonezji czy Afryki nie pozostały bez znaczenia. Oba obszary religijne – stary i nowy – czerpiąc ze swoich zasobów, na nowo opowiadały
swoje mity, przeformułowywały kosmologię. W rezultacie znajdziemy
w islamie wierzenia ludowe i zwyczaje innych tradycji religijnych.
Przykładem może być choćby animizm i praktyki związane z kultem
przodków w Indonezji, mocno zakorzeniony (zwłaszcza w Bengalu) piryzm, powszechne przekonanie o skuteczności działań i zabiegów magicznych oraz pielgrzymowanie do grobów, obecne niemal we wszystkich krajach muzułmańskich.
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Eugenia Prokop-Janiec
Pogranicze polsko-żydowskie.
Topografie i teksty
Książka jest próbą przedstawienia topografii
polsko-żydowskiego pogranicza: opisu jego
wybranych miejsc, przestrzeni instytucjonalnych i tekstów. Punkt wyjścia stanowi refleksja nad przemianami rozumienia fenomenu
pogranicza, jakie dokonały się w ostatnich
dekadach w związku z przekształceniami
w obrębie antropologii, studiów żydowskich
i polskich badań antropologiczno-kulturowych, a także nad ukształtowanym w ich rezultacie nowym instrumentarium pojęciowym i jego
znaczeniem dla reinterpretacji kulturowych kontaktów polsko-żydowskich.
Wśród wyróżnionych w topograficznym oglądzie miejsc, przestrzeni
i tekstów pogranicza znalazły się, między innymi, klasa szkolna jako
jedna z kluczowych nowoczesnych stref polsko-żydowskiego kontaktu,
żydowska prasa w języku polskim i periodyki będące wynikiem współobecności i współdziałania Polaków i Żydów, publikowana w wielkonakładowych polsko-żydowskich dziennikach powieść w odcinkach,
narodowe opowieści dla dzieci, kobiece narracje asymilatorskie i przekłady literatury jidysz.
Ewa Skorupa
Twarze – emocje – charaktery.
Literacka przygoda z wiedzą
o wyglądzie człowieka
Książka Ewy Skorupy należy do nielicznych dotąd w polskim literaturoznawstwie
prac, które wnoszą własny oryginalny wkład
w nowy, a ważny w humanistyce nurt badań
nad rolą emocji i emocjonalności w kulturze,
sztuce, w ludzkich działaniach, zachowaniach
oraz psychologicznych i społecznych mechanizmach nimi sterujących. Swe pionierskie i monograficzne zarazem studium Ewa Skorupa podzieliła na dwie części. Jedna stanowi
pierwsze w tej skali i kompletności w polskiej literaturze przedmiotu kompendium wiedzy o XIX-wiecznych naukowych poglądach na
symptomatologię charakterów ludzkich, czy też semiotykę uczuć, odszyfrowywanych z wyglądu zewnętrznego. Część druga natomiast zawiera siedem interpretacyjnych „studiów przypadków”, analizujących
powieści autorstwa Balzaka, Dickensa, Jeża, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Prusa i Sienkiewicza. Książka Ewy Skorupy to – w moim
przekonaniu – poważne osiągnięcie naukowe, podejmujące oryginalną problematykę, przemyślane i dobrze skonstruowane. Dzieło, które
systematycznie i przekonująco ukazuje, ogólnie biorąc, związki między
XIX-wieczną wiedzą o człowieku a literaturą.
Z recenzji Ryszarda Nycza
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też może zmieniała się tylko retoryka, zaś istota pozostawała wciąż ta
sama. Nie mniej istotne jest także pytanie o osobowości zdolne do kreowania polityki zagranicznej. Czy każdy kolejny, nowo wybrany prezydent faktycznie oznacza zmianę kursu polityki zagranicznej USA?
Czy może amerykańska polityka zagraniczna jest wynikiem szerszego
konsensusu społecznego legitymizowanego przez mechanizm wyborczy? Co oznacza wybór prezydenta dla polityki zagranicznej? Takich
pytań w pracy jest wiele. Są to pytania banalne tylko z pozoru. Autor
stara się na nie odpowiedzieć, jednak aby była to odpowiedź wychodząca poza opis faktów, wystąpień publicznych prezydentów i kandydatów
na prezydentów, stylu i formy retoryki, sięga po bogate naukowe instrumentarium. Pozwala ono przede wszystkim wyjaśnić, co stanowiło
wartość constans w polityce zagranicznej USA w wybranym przedziale
czasowym, co wyrażało jej zmienność, jak głębokie były ewentualne
zmiany lub w których okresach aktywności zewnętrznej USA można
mówić o kontynuacji polityki zagranicznej, jej strategii, celów czy
metod, a w których o zmianach niekiedy gwałtownych i radykalnych.
Implementując do badań nad polityką zagraniczną USA teorię zmiany,
autor przekracza etap opisu, wprowadzając czytelnika w fazę głębszej
refleksji, w której teoria dostarcza narzędzi do wnikliwego poznania,
zrozumienia i wyjaśnienia tego ponadczasowego fenomenu.
Z recenzji Teresy Łoś-Nowak
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku.
Model kognitywny
i przykład dobrej praktyki
pod redakcją Izabeli Gatkowskiej,
Wiesława Lubaszewskiego
Problem interfejsu dla osób z różnego typu
dysfunkcjami jest badany od lat. Powstało
wiele reguł, heurystyk i zaleceń dotyczących
zwłaszcza interfejsu WWW. Punktem odniesienia musi być w tym wypadku, obejmujący
różne dysfunkcje i stale aktualizowany, zestaw
zaleceń odnośnie do jego budowy: Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG2). Osoby z dysfunkcją wzroku są skazane głównie na percepcję
słuchową, zatem przygotowany dla nich interfejs użytkownika musi być
tekstem. Autorzy sądzą, że zalecenia WCAG2 staną się bardziej zrozumiałe dla programistów i projektantów, kiedy poznają oni kognitywne
mechanizmy przetwarzania informacji językowej. Leżą one bowiem
u podstaw WCAG2, jednak sam standard ich nie omawia. Założenie to
zdecydowało o kształcie niniejszej książki. [...]
Autorzy przyjmują, że interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku to przypadek szczególny, uwypuklający wszystkie problemy związane z projektowaniem interfejsu użytkownika. Sądzą więc, że wiedza o mechanizmach
poznawczych i komunikacyjnych człowieka pozwoli programistom
i projektantom na świadome konstruowanie tzw. interfejsu intuicyjnego.
Dołączona do książki płyta CD zawiera próbkę interfejsu użytkownika
oraz wypowiedzi osób z dysfunkcją wzroku, które korzystały z interfejsu za pomocą czytnika ekranu.

Łukasz Wordliczek
Mechanizmy kontynuacji/zmiany
polityki zagranicznej na przykładzie USA
po drugiej wojnie światowej

Granice wolności
w starożytnej myśli greckiej
pod redakcją Justyny Biernat,
Przemysława Biernata

Autor, posługując się paradygmatem zmiany
jako narzędziem eksplanacyjnym, bada, czy
i na ile w różnych okresach powojennej historii Stanów Zjednoczonych ich polityka zagraniczna zmieniała się niczym w kalejdoskopie
wraz ze zmianą kolejnych prezydentów, czy

Niniejszy zbiór tekstów jest owocem studencko-doktoranckiej konferencji Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej, zorganizowanej w dniach 18–19
czerwca 2012 na Wydziale Polonistyki UJ.
Konferencja, poświęcona problemowi wol-
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ności, była w zamierzeniu próbą przybliżenia dawnych sensów oraz
formą komentarza do współczesnych, niejednokrotnie wartościujących
i obciążonych spuścizną chrześcijańską, odczytań antyku. Podążając
śladami starożytnych, prelegenci mieli za zadanie przyjrzeć się zagadnieniu wolności rozumianej jako kategoria religijna czy filozoficzna
oraz tej wpisanej w zakres antycznej jurysdykcji, która warunkowała
zasady społecznych zależności. Przedmiotem badań stały się świadectwa literackie, artystyczne oraz historyczne, służące do eksplikacji starożytnego rozumienia wolności. W dyskusji pojawiły się także spekulacje nad pojęciami wolnej woli, przeznaczenia, konieczności i tragizmu
oraz próba ich redefinicji w kontekście przedchrześcijańskiego świata.

zawsze jako formę świadomego zaangażowania się w życie publiczne.
Od początku zresztą nie tylko komentowała niemiecką politykę, ale
na swój sposób w niej uczestniczyła: inicjując na łamach „Die Zeit”
dyskusje na temat najważniejszych problemów powojennych Niemiec,
wpływając przez dziesięciolecia na poglądy i opinie czytelników tygodnika, a czasem bezpośrednio biorąc udział w ważnych wydarzeniach
politycznych, czego najlepszym przykładem jest jej działalność na
rzecz polsko-niemieckiego pojednania.
Ze wstępu
Marek Drwięga
Kim jest człowiek? Studia
z filozofii człowieka

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Rzecz o roku 1863.
Uniwersytet Jagielloński
wobec powstania styczniowego
pod redakcją Andrzeja A. Zięby
Uniwersytet Jagielloński wobec powstania
styczniowego to temat ważny dla poznania
przeszłości naszej Uczelni i jej etosu. Postanowiliśmy połączyć historię instytucji z historiami konkretnych ludzi. Te dwie perspektywy pozwalają [...] na pokazanie lub choćby
zasygnalizowanie istotnych faktów historycznych oraz nie mniej ważnych przeżyć ludzkich, zogniskowanych
wobec jednego, lecz ważkiego wydarzenia politycznego.
Powstanie styczniowe przesądziło nie tylko o losach jednostkowych,
lecz w dużej mierze także o dziejach Uniwersytetu. Było swoistym egzaminem z życia dla naszych studentów i pracowników. Niemal nikt
z nich nie pozostał wobec tego faktu neutralny, niemal dla nikogo nie
było to wydarzenie nieważne lub mało ważne. Tyle tylko, że powstanie
styczniowe jednych porywało, a innych przytłaczało lub odpychało.
Jedni gorliwie dążyli do zrywu powstańczego, inni równie ostro się mu
sprzeciwiali. [...] Bardzo intensywnie przeżywali swój udział uczestnicy walk powstańczych, których wśród ludzi Uniwersytetu było bardzo
wielu. Równie intensywnie też przeżywano odmowę wzięcia udziału
w powstaniu – czy to z wyboru, czy z tchórzostwa. Dla wielu był to
moment graniczny w określaniu swej tożsamości. W celu choćby tylko częściowego oddania tego napięcia emocjonalnego przedzieliliśmy
narrację naukową o powstaniu wierszami i listami z tamtej epoki.
Krzysztof Stopka
Aleksandra Matykiewicz-Włodarska
Marion Gräfin Dönhoff.
Idee i refleksje polityczne
Nazywana pierwszą damą niemieckiego
dziennikarstwa Marion Gräfin Dönhoff
przez ponad pięćdziesiąt lat swojej działalności publicznej oraz pracy w jednym z najbardziej opiniotwórczych tygodników, jakim
w Niemczech jest „Die Zeit”, zdobyła pozycję niekwestionowanego autorytetu niemieckiej publicystyki i polityki. [...] Marion Dönhoff pochodziła z jednego z najstarszych i najznamienitszych rodów
Prus Wschodnich. [...] Po ucieczce przed nadciągającą Armią Czerwoną rozpoczęła – jak sama je nazywała – swoje drugie życie w Hamburgu, a ściślej: w hamburskiej redakcji tygodnika „Die Zeit”, gdzie pracowała od 1946 do 2002 roku jako dziennikarka, potem szefowa działu
politycznego, redaktor naczelna i wydawca. Dziennikarstwo traktowała

Współczesna filozofia człowieka sytuuje się
na styku wielu dyscyplin. Z jednej strony, odwołuje się do nauk szczegółowych, z których
czerpie inspiracje i z którymi często wchodzi
w spór. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin
takich jak biologia, psychologia, psychiatria
czy językoznawstwo. Z drugiej zaś strony, nawiązując do różnych tradycji, stara się określić, drogą refleksji filozoficznej, podstawowe cechy człowieka, a tym
samym dąży do odpowiedzi na nigdy niedające do końca satysfakcjonującej odpowiedzi pytanie o to, kim jest człowiek. Zebrane teksty ukazują szerokie spektrum historyczne i współczesne filozofii człowieka.
Przemysław Zarubin
Żydzi w aglomeracji Krakowa
w czasach stanisławowskich.
Przemiany prawne, gospodarcze
i społeczne
Losy krakowskich Żydów w drugiej połowie
XVIII wieku, którym poświęcono niniejszą
pracę, są niezwykle istotne i zajmujące. Omawiany okres był bowiem czasem intensywnych i burzliwych przemian politycznych,
gospodarczych oraz administracyjnych nowożytnej Rzeczypospolitej. Żydzi krakowscy byli świadkami rozbiorów Polski i to oni najszybciej znaleźli się pod obcym panowaniem.
Przy czym Kazimierz wraz z miastem żydowskim jako pierwszy ponownie znalazł się w granicach kraju, gdy został rewindykowany po
I rozbiorze. Gmina krakowska, podobnie jak inne kahały, podlegała
w owym czasie znacznym zmianom. Z jednej strony, dotyczyły one
sfery religijnej (w gminie obserwujemy wówczas silne konflikty na tle
religijnym), z drugiej zaś – pogłębiło się rozwarstwienie społeczne i zaznaczyły wyraźnie podziały wewnątrzgminne.
Ze wstępu
Bartosz Tracz
Krakowski oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego
i jego członkowie 1913–1945
W 2013 roku krakowski oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego świętuje 100 lat
swojej aktywności. Jubileusz stał się okazją
do debat na temat aktualnej kondycji i przyszłego miejsca PTH w Krakowie i w Polsce.
Książka Bartosza Tracza udanie się w nie
wpisuje. Praca została zgrabnie napisana
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i zredagowana, a nowe – dotychczas niepodejmowane w innych opracowaniach – wątki tematyczne skłaniają do przemyśleń. Czyta się ją
z satysfakcją, a atrakcyjna narracja zachęca do lektury.
Książka dokumentuje aktywność historyków w przestrzeni publicznej
miasta i kraju oraz ich rolę w polskim ruchu obywatelskim. Mowa tu o znanych i szanowanych animatorach ruchu na rzecz popularyzacji historii,
dziedzictwa narodowego i miejsc pamięci, jak Władysław Konopczyński,
Stanisław Kutrzeba, Wacław Tokarz czy Wacław Sobieski.
Zainteresowani dziejami PTH w Krakowie w latach 1945–1989 już w niedalekiej przyszłości będą się mogli również zapoznać z kolejnym tomem
– innego autora, ale opublikowanym w tym samym wydawnictwie.
Andrzej Chwalba
Tomasz Gąsowski
Collegium Wróblewskiego
W centrum Krakowa, wśród najstarszych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod adresem: ul. Olszewskiego 2, znajduje się siedziba
Wydziału Prawa i Administracji, dawne Collegium Chemicum. Ulica, przy której stoi, swą
nazwą upamiętnia wybitnego fizyka i chemika
Karola Olszewskiego (1846–1915), który jako
pierwszy, przy współpracy z fizykiem Zygmuntem Wróblewskim, dokonał skroplenia
tlenu. Siedziba Wydziału Prawa nosi, co prawda, nazwę Collegium Wróblewskiego, jednak Senat UJ w 1968 roku uhonorował w ten sposób innego wybitnego profesora Wszechnicy Jagiellońskiej: prawnika Stanisława
Wróblewskiego (1868–1938), prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
i senatora II Rzeczypospolitej.
Uniwersytet kryje w sobie wiele podobnych tajemnic. Wszystkich, którzy
chcą je poznać, zapraszamy do lektury fascynujących opowieści o uniwersyteckich siedzibach, w których od wieków żyje duch pokoleń studentów
i badaczy.
Krystyna Chojnicka
Wpływ integracji europejskiej
na przemiany kulturowe i rozwój
społeczno-gospodarczy euroregionu
pod redakcją Janusza Józefa Węca
Redaktorowi tomu, doświadczonemu badaczowi Januszowi Józefowi Węcowi, udało się
zgromadzić kompetentny zespół specjalistów,
posiadających już w swoim dorobku niemałe
osiągnięcia w zakresie badania procesu integracji europejskiej, i to w różnych aspektach.
Silną stroną pracy są wywiady badawcze
(łącznie 48), które przeprowadzono według określonej koncepcji i planu.
Objęto nimi możliwie szerokie spektrum społeczne: samorządowców i
urzędników pracujących na rzecz Euroregionu Śląsk Cieszyński, działaczy
organizacji pozarządowych, nauczycieli i wreszcie mieszkańców. Wywiady te posłużyły za materiał wyjściowy do innych, pogłębionych studiów.
Autorów książki szczególnie interesowały pytania o kierunek przemian
społecznych, ekonomicznych i kulturowych na obszarze Euroregionu. [...]
W ten sposób otrzymaliśmy interesującą pracę zbiorową prezentującą wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. Rzetelność i solidność widoczna
jest w każdym miejscu książki. Przytoczone dane i pogłębione analizy [...]
stanowić mogą wskazówki i inspirację do działania dla władz Euroregionu
Śląsk Cieszyński oraz znakomity materiał porównawczy dla innych euroregionów istniejących przy południowej granicy Polski. Publikacja niewątpliwie stanowić będzie znaczący wkład w polskie badania nad euroregionami i polityką regionalną Unii Europejskiej.
Z recenzji Bogdana Koszela
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INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UJ, URZĄD MIASTA KRAKOWA, WYDZIAŁ GEODEZJI
I KARTOGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Środowisko przyrodnicze Krakowa.
Zasoby – ochrona – kształtowanie
pod redakcją Bożeny Degórskiej
i Marii Baścik
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie
zawierające wszechstronne analizy i oceny środowiska przyrodniczego, głównie dla potrzeb
planowania przestrzennego. Nowatorskie ujęcie
problemu polega na tym, że walory i zasoby środowiska przyrodniczego Krakowa traktowane
są jako ważny czynnik rozwoju nowoczesnego
miasta, zwiększający jego atrakcyjność i konkurencyjność oraz jakość życia mieszkańców. W prezentowanym opracowaniu poruszone są zarówno
zagadnienia związane z przeszłością, stanem aktualnym, jak i odnoszące się
do przyszłości Krakowa. Oprócz uwarunkowań przyrodniczych ważnych
dla planowania struktury przestrzennej, odniesiono się także do wybranych
aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu i funkcjonowania środowiska.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych części poświęconych kolejno:
charakterystyce komponentów środowiska przyrodniczego (budowa geologiczna, rzeźba, klimat, wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby, flora
i fauna), ocenie wartości przyrody Krakowa i jej ochronie, ocenie jakości
środowiska oraz występujących zagrożeń ze wskazaniem możliwości ich
ograniczania, możliwościom rozwoju wybranych funkcji użytkowych i społecznych na bazie zasobów i walorów środowiska oraz koncepcji kształtowania sieci ekologicznej Krakowa. Opracowanie jest bogato ilustrowane: 49
rycin, 14 plansz tematycznych i 150 fotografii.
Jak podkreśla recenzent monografii prof. Aleksander Böhm – prezentujący
punkt widzenia architekta: Podstawowa wartość tej zbiorowej pracy wielu
autorów polega na syntezie dużego zasobu danych oraz ich zilustrowaniu
planistycznym. Jest to więc – w określonym zakresie przyrodniczym – nawiązanie i aktualizacja Atlasu miasta Krakowa, jaki wydany został w roku
1988 pod redakcją Kazimierza Trafasa. Tym razem otrzymujemy ponadto na koniec inspirującą koncepcję Sieci Ekologicznej Krakowa – SEK.
Zgodnie z nią środowisko przyrodnicze miasta nie będzie, jak dotąd, jedynie tłem, ale ma szansę stać się jednym z istotnych czynników miastotwórczych. Takie poglądy na sztukę budowy miast reprezentował niegdyś
pionier polskiej urbanistyki Tadeusz Tołwiński. Obecnie myśl ta została
zaktualizowana przez [...] Bożenę Degórską w sformułowaniu: „miasto,
które nie będzie przyjazne dla środowiska, nie przeżyje w konkurencyjnej
przestrzeni XXI wieku”.
Według recenzentki prof. Zofii Rączkowskiej – specjalisty w zakresie środowiska przyrodniczego: Zaletą książki jest kompleksowe i wszechstronne
ujęcie środowiska przyrodniczego Krakowa, uwzględniające zarówno szczegółowe przedstawianie każdego z elementów środowiska [...], jak i ocenę ich
jakości oraz zagrożeń antropogenicznych, a także zagrożeń ze strony środowiska dla funkcjonowania miasta. Równocześnie wiele uwagi poświęcono
w niej ochronie najbardziej cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów,
a ponadto wskazano możliwości wykorzystania zasobów środowiska dla
rozwoju wybranych funkcji użytkowych i społecznych miasta. [...] Warto
podkreślić nowatorskie potraktowanie problemu, przejawiające się tym, że
środowisko przyrodnicze jest traktowane jako część megasystemu, którym
jest miasto, obejmującego także część antropogeniczną. Dlatego książka ta
będzie kompendium wiedzy o środowisku Krakowa przydatnym w zarządzaniu miastem i planowaniu jego rozwoju społeczno-gospodarczego...
Monografia jest adresowana do zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym Krakowa, ochroną jego walorów oraz zagadnieniami związanymi
z planowaniem przestrzennym i przyszłym rozwojem miasta, a także do
wszystkich miłośników Krakowa.

WYDAWNICTWA INSTYTUTU BOTANIKI UJ
Alicja Zemanek
Sto lat Instytutu Botaniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1913–2013)

Bogdan Zemanek
Ogród Botaniczny
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
230 lat dla nauki
i społeczeństwa

Z okazji 230-lecia Ogrodu BoKsiążka, wydana z okazji stulecia Instytutu
tanicznego Uniwersytetu JaBotaniki UJ – pierwszego w Polsce nowogiellońskiego – najstarszego
czesnego instytutu specjalizującego się w naw dzisiejszej Polsce i jednego z najbardziej renomowanych ogroukach botanicznych, ma charakter zwięzłego
dów tego typu, ukazał się album wydany przez jego długoletniego
kompendium wiedzy o przeszłości i teraźniejkierownika Bogdana Zemanka. Mały, „poręczny” format zaproszości tej jednostki, która stała się ważnym
jektowany został z myślą o szerokiej publiczności zwiedzających.
ośrodkiem baKlarowny styl przedstawiający w jasny, interesujący
dań w zakresie taksonomii, geografii
sposób poszczególne zagadnienia sprawia, że książroślin, ekologii, paleobotaniki, cytologii
kę łatwo się czyta. We wstępie zatytułowanym Co
i embriologii roślin, a także historii boto jest ogród botaniczny scharakteryzowana jest intaniki oraz ochrony przyrody. Autorka
terdyscyplinarna rola tych specyficznych jednostek
przedstawia główne etapy rozwoju organaukowych, „otwartych” na kontakt ze społeczeńnizacji i badań naukowych, zaczynając
stwem i pełniących dużą rolę w propagowaniu idei
od „prehistorii” botaniki na UJ (XV–
ochrony przyrody oraz związków przyrody, nauki
XIX w.). Wiele uwagi poświęca bioi kultury. Przedstawiona jest krótka historia oraz
grafiom naukowym profesorów, docencharakterystyka poszczególnych ogrodowych dziatów i doktorów habilitowanych, wśród
łów, najważniejszych kolekcji żywych roślin, w tym
których znajdują się sławni botanicy:
mające status „narodowych kolekcji” sagowców
Marian Raciborski, Władysław Szafer,
i storczykowatych, oraz Muzeum Ogrodu BotaniczBogumił Pawłowski, Jan Kornaś, Maria
nego zawierającego okazy owoców, nasion, dreSkalińska, a także wielu innych uczowien, a także eksponaty o charakterze botanicznonych zasłużonych dla nauki i działalno-historycznym. Na koniec ukazana jest działalność
ści w ochronie przyrody. Materiał ilunaukowa, dydaktyczna, edukacyjna i popularyzatorstracyjny zawiera reprodukcje fotografii
ska oraz kulturalna placówki. Książkę kończą zdjęgromadzonych od wielu lat w Muzeum
cia ogrodowych pejzaży w poszczególnych porach
Ogrodu Botanicznego. Książka dedykoroku. Bardzo piękne fotografie, głównie autorstwa
wana jest pracownikom Instytutu BotaAndrzeja Mroza i Marii Lankosz-Mróz, zmontowaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
ne zostały przez autora w oryginalne kompozycje
cieniom dawnych badaczy świata roślin,
ilustrujące poszczególne rozdziały. Niewielki, dużej
których idee naukowe oraz odporność
urody album ukazuje niepowtarzalny charakter tego
w stawianiu czoła trudnościom epoki są
miejsca, gdzie natura splata się z kulturą, a nauka
Nepenthes Veitchi, mal. Ewa Marczyk
wciąż bardzo inspirujące.
ze sztuką.

Nepenthes Ovata, mal. Ewa Marczyk

Nepenthes Aristolochioides, mal. Ewa Marczyk

Nepenthes Northana, mal. Ewa Marczyk
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KluB CZYTElnIKA „AlmA mATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
osiemnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się najpierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnowszych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fundusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

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 za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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