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rodowisko akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego nie bez emocji czekało na
ostateczne wyniki wyborów nowych władz
rektorskich. 17 kwietnia 2012 w auli Collegium
Novum odbyła się otwarta debata z udziałem
dwóch kandydatów, którzy zaprezentowali na
niej swoje programy. Potem jeszcze przez trzy
dni trwały rozmowy i dyskusje w kuluarach...
O możliwość zarządzania najstarszą polską
uczelnią tym razem ubiegali się obecny prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. Szczepan Biliński oraz obecny
prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof.
Wojciech Nowak.
20 kwietnia 2012 podczas zebrania Kolegium Elektorów – 106 z nich zadecydowało,
że w latach 2012–2016 Uczelnią kierować
będzie prof. Wojciech Nowak. Oficjalne urzędowanie rozpocznie 1 września jako 305.
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie
z tradycją insygnia władzy rektorskiej: berło,
pierścień i łańcuch, przejmie z rąk dotychczasowego rektora prof. Karola Musioła podczas
uroczystej inauguracji roku akademickiego
1 października. Będzie pierwszym od 1948
roku lekarzem piastującym to stanowisko.
Rektorem był wówczas prof. Franciszek Walter, wywodzący się właśnie z Wydziału Lekarskiego UJ.
– XXI wiek stawia spore wymagania. By im
sprostać, Uniwersytet musi być innowacyjny,
atrakcyjny i konkurencyjny – podkreśla rektor
elekt, dla którego najważniejsze wyzwania na
najbliższe cztery lata to stabilizacja finansowa
we wszystkich pionach działalności uniwersyteckiej oraz silny rozwój Uczelni. Zaznacza
jednak, że realizacja zaplanowanych zadań
będzie możliwa tylko w przypadku pracy kolegialnej. Nowy rektor zapowiada również
reformę administracji. A zainspirowany zasadami legendarnego twórcy amerykańskiej
firmy Apple Steve’a Jobsa, stawia na prostotę
w działaniu.
Rita Pagacz-Moczarska

305.

z zakresu chirurgii ogólnej w European
Board of Surgery oraz skarbnikiem Association of UEMS Division of General
Surgery & European Board of Surgery.
20 kwietnia br. o stanowisko rektora
ubiegał się także prof. Szczepan Biliński,
obecny prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej.
W głosowaniu wzięło udział 181
elektorów, 106 poparło prof. Wojciecha
Nowaka, 58 – prof. Szczepana Bilińskiego,
17 – wstrzymało się od głosu.

ACTUALIA

J. Sawicz

rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego został prof.
Wojciech Nowak.
Obecnie rektor elekt pełni funkcję
prorektora UJ ds. Collegium Medicum, ponadto kieruje III Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego. Jest też
prezydentem Europejskiego Towarzystwa
Chirurgii (European Society of Surgery)
– największej i najbardziej prestiżowej
organizacji zrzeszającej chirurgów z całej
Europy, członkiem Rady Egzaminacyjnej

J. Sawicz

NOWE WŁADZE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
NA KADENCJĘ 2012–2016

Nowe władze UJ na kadencję 2012–2016, od lewej: prof. prof. Piotr Laidler, Maria Flis, Wojciech Nowak, Andrzej Mania, Stanisław Kistryn, Jacek Popiel

PROREKTORZY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZOSTALI WYBRANI PODCZAS ZEBRANIA KOLEGIUM ELEKTORÓW,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 KWIETNIA 2012.
• Prorektorem ds. polityki kadrowej
i finansowej został prof. Jacek Popiel,
dotychczasowy dziekan Wydziału Polonistyki
• Stanowisko prorektora ds. rozwoju
otrzymała prof. Maria Flis, dotychczasowa
dziekan Wydziału Filozoficznego

• Funkcję prorektora ds. dydaktyki będzie
pełnił drugą kadencję prof. Andrzej Mania
• Stanowisko prorektora ds. badań
naukowych i funduszy strukturalnych
obejmie prof. Stanisław Kistryn obecnie
pełniący funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki UJ ds. naukowo-badawczych

• Prorektorem ds. Collegium Medicum
został prof. Piotr Laidler, obecnie pełniący
funkcję pełnomocnika rektora UJ do spraw
nauki i współpracy z zagranicą w Collegium
Medicum
Nowo wybrany rektor oraz prorektorzy oficjalnie rozpoczną działalność 1 września 2012.
RPM
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648. ROCZNICA POWSTANIA
NAJSTARSZEJ POLSKIEJ UCZELNI
O

bchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczną się 12 maja br.
w katedrze wawelskiej złożeniem kwiatów
na sarkofagach fundatorów Uczelni: królów Kazimierza Wielkiego i Władysława
Jagiełły oraz św. królowej Jadwigi. Następnie w auli w Collegium Novum podczas
uroczystego posiedzenia Senatu UJ tytuł

doktora honoris causa otrzyma ksiądz prof.
Michał Heller, a medalem Plus Ratio Quam
Vis uhonorowany zostanie Pierre Boyer.
Wystawę wybranych okazów motyli z kolekcji Pierre’a Boyera ofiarowanej naszej
Uczelni będzie można oglądać w dniach
9–18 maja 2012 na drugim półpiętrze Collegium Novum.

Artystycznym akcentem zamykającym
obchody 648. rocznicy powstania najstarszej polskiej uczelni stanie się koncert Chóru Akademickiego „Camerata Iagellonica”,
zatytułowany Kompozytorzy europejscy na
Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
odbędzie się w kościele św. Marcina przy
ul. Grodzkiej 58 o godzinie 17.30.

RPM

NAUKOWO-MILITARNA UMOWA
spólne badania naukowe, seminaria
i konferencje dotyczące bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
prawa konfliktów zbrojnych czy reagowania kryzysowego zakłada naukowo-militarna umowa zawarta pomiędzy
Uniwersytetem Jagiellońskim a dowództwem Wojsk Specjalnych w Krakowie.
Dokument swoimi podpisami sygnowali
rektor UJ prof. Karol Musioł oraz dowódca
Wojsk Specjalnych generał brygady Piotr
Patalong 11 kwietnia 2012 w Sali Senackiej Collegium Novum UJ.
W ramach porozumienia o współpracy
żołnierze i pracownicy Wojsk Specjalnych
będą doskonalić swoje kwalifikacje poprzez naukę na wybranych kierunkach UJ.
Z kolei oficerowie zaangażują się w proces
dydaktyczny Uniwersytetu jako wykładowcy i eksperci prowadzący zajęcia ze
studentami. Szczegółowy plan współpracy będzie ustalany na każdy kolejny rok
akademicki. Już dziś jednak wiadomo, że
jednym z jego elementów staną się praktyki studenckie organizowane w dowództwie Wojsk Specjalnych. W tym zakresie
dowództwo ma już pewne doświadczenie,

6
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M. Rdzanek

W

Umowę podpisali rektor UJ prof. Karol Musioł oraz dowódca Wojsk Specjalnych
generał brygady Piotr Patalong

gdyż wcześniej organizowało praktyki dla
studentów naszej Uczelni specjalizujących
się w problematyce Bliskiego i Dalekiego
Wschodu, zwłaszcza takich krajów jak
Afganistan, Iran, Irak, Pakistan, Indie
i Chiny.

Na koniec warto dodać, że ulokowanemu w Krakowie dowództwu Wojsk
Specjalnych podlegają jednostki GROM,
„Formoza”, „Nil”, „Agat” i jednostka
wojskowa komandosów.

RPM

9–12 maja 2012

U

niwersytet Jagielloński zaprasza na
12. Festiwal Nauki w Krakowie,
który w tym roku odbędzie się pod hasłem
„Teoria – poznanie – doświadczenie”.
Głównym koordynatorem wydarzenia
jest po raz kolejny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
a organizatorami tegorocznej edycji są
krakowskie szkoły wyższe: Akademia
Górniczo-Hutnicza, Akademia „Ignatianum¨, Akademia Muzyczna, Akademia
Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Krakowska Akademia,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Politechnika Krakowska, Uniwersytet
Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II,
Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy, oraz instytuty naukowo-badawcze: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN, przy udziale zaproszonych instytucji: Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
Ogrodu Doświadczeń, Instytutu Botaniki
im. Władysława Szafera PAN, Konsulatu
Generalnego Republiki Austrii w Krakowie, Instytutu Francuskiego w Krakowie,
Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
British Council i teatru Groteska.
Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki oraz osiągnięć naukowo-technicznych i dydaktycznych
krakowskich uczelni – prezentowanych
w interesującej i przystępnej formie,
dostosowanej do odbiorców w różnym
wieku. To również znakomita okazja do
bezpośrednich spotkań i dyskusji z pracownikami naukowymi i studentami. Jest
też możliwość podziwiania dorobku artystyczno-kulturalnego krakowskich żaków
oraz dobrej zabawy z nauką w tle.
Nasza uczelnia przygotowała urozmaicony i bogaty program, na który składają

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki w interesującej i przystępnej formie, dostosowanej
do odbiorców w różnym wieku

się zarówno prezentacje w namiotach na
Rynku Głównym, pokazy na dziedzińcu
Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12,
jak i wykłady, wystawy, zwiedzanie uniwersyteckich obiektów oraz występy na
estradzie.
Przez trzy dni, od 10 do 12 maja,
Rynek Główny w Krakowie zamieni się
w namiotowe miasteczko naukowe – Festyn Nauki. Wystawcy będą prześcigać się
w pomysłach, aby w jak najatrakcyjniejszej
formie pokazać praktyczne wykorzystanie
nauki i przekonać, szczególnie młodych
widzów, że nauka może być fascynująca.
W namiotach Uniwersytetu Jagiellońskiego botanicy pokażą żarłoczne
rośliny, geolodzy zaprezentują działanie
sejsmografu i wyjaśnią, dlaczego wybuchają wulkany, matematycy udowodnią,
że fraktale łączą sztukę i matematykę.
Dzięki geografom uczestnicy Festiwalu
poznają energię wiatru, a dzięki fizykom
– zobaczą promieniowanie kosmiczne.
Chemicy zabawią się w detektywów
poszukujących chemii w codziennym
życiu, biotechnolodzy pokażą, czy można wyhodować nową skórę w butelce,
a u astronomów Michał Kusiak – pierw-

szy na świecie „łowca komet”– opowie
o swoich odkryciach.
Poloniści wyjaśnią dokładnie znaczenie i pochodzenie wskazanych imion
i nazwisk, filolodzy nauczą piosenek
w obcych językach, studenci dziennikarstwa podpowiedzą, jak pisać artykuły.
Piłkę i maskotkę Euro 2012 zaprezentują
studenci zarządzania w turystyce, historycy – satyryczne przedstawienie czasów
sarmackich, religioznawcy – symbolikę
religii świata, amerykaniści – zaproszą na
„Tea-time po amerykańsku, czyli Herbatka
Bostońska contra Yerba Mate”.
Podczas Festiwalu swój namiot będzie
mieć również Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, którego pracownicy mówić
będą o tajnikach alfabetu Braille’a, a także
zaprezentują nowoczesne urządzenia
wspierające edukację osób niepełnosprawnych, w tym, na przykład, notatniki
brajlowskie, laptop z oprogramowaniem
udźwiękawiającym czy linijkę brajlowską – Vario.
Pracownicy i doktoranci Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
pod przewodnictwem prof. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej oraz zaproszeni
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goście zaprezentują panel dyskusyjny „Biotechnologia na co dzień” (10 maja, godz.
16.00). W trakcie spotkania jego uczestnicy
poznają przykłady produktów par excellence
biotechnologicznych, których używamy
w naszym codziennym życiu, nie wiedząc
nawet, że korzystamy ze zdobyczy tej nowoczesnej dziedziny wiedzy. Prezentacja
będzie prowadzona w sposób interaktywny,
by zachęcić widzów do czynnego udziału
w wymianie zdań, zadawaniu pytań i dyskusji. Przewidziano również zagadki dla
publiczności, z nagrodami.
W ramach Festiwalu będzie można
wysłuchać wykładów z różnych dyscyplin naukowych, między innymi z fizyki
(Fala czy cząstka. 100 lat od odkrycia
dyfrakcji promieniowania X na krysztale)
i psychologii (Psychologia stresu, Podstawy neurobiologii zachowania i etologii,
Podstawy psychologii reklamy oraz Hm...
kreatywność? Czyli jak zarządzać projektami w agencji interaktywnej).

Chętni będą mieli okazję oglądnąć wiele
interesujących wystaw, na przykład w Muzeum Zoologicznym ekspozycje Muszle,
motyle, skamieniałości i Panorama fauny
świata.
Będzie można skorzystać z wycieczek
naukowych (na przykład do Obserwatorium
Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171) oraz
możliwości zwiedzenia Muzeum Katedry
Anatomii UJ CM czy Muzeum Wydziału
Lekarskiego UJ CM.
Przez wszystkie dni Festiwalu warto
będzie także przyjść na dziedziniec Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny
12 – wiele ciekawych propozycji dla miłośników nauki przygotowali bowiem także
pracownicy i studenci Collegium Medicum.
W wyznaczonych miejscach będzie można
poznać najciekawsze projekty i badania
prowadzone przez poszczególne jednostki
CM, a także uzyskać informacje dotyczące,
między innymi, chirurgicznego leczenia
otyłości, fizjologii pracy serca, metod wspo-

magających w rehabilitacji, fotoprotekcji
skóry, chorób narządu wzroku, uszu, nosa
i krtani, a także schorzeń urologicznych czy
leczenia nerwic i zastosowania psychoterapii
w chorobach psychosomatycznych.
Chętni będą mogli dokonać pomiaru
ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomu
cukru we krwi, będą mogli się zważyć,
a także obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI).
Przewidziano również pokazy i szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego będą obecni także na estradzie pod
wieżą ratuszową. W ich wykonaniu będzie
można podziwiać pokazy doświadczeń fizycznych zatytułowane Fizyczne tutti frutti
przygotowane przez pracowników i studentów Instytutu Fizyki oraz układ HI-LO
i STEP w wykonaniu studentek UJ ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.

Joanna Kulawik

zastępca kierownika Biura Informacji UJ

Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalnauki.krakow.pl oraz na afiszach.
O tym, co nasza uczelnia przygotowała na tegoroczny Festiwal Nauki, można także przeczytać w Aktualnościach na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: www.uj.edu.pl
Prezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego koordynuje oraz dodatkowych informacji udziela: Biuro Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31–109 Kraków; tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77, faks: 12 430 10 30, e-mail: joanna.kulawik@uj.edu.pl

FESTIWAL NAUKI W MUZEUM UJ

J

ak co roku, Pracownia Konserwacji
Muzeum UJ i Wydział Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
w ramach Festiwalu Nauki przygotowują
program dla zainteresowanych tematyką
związaną z badaniami i konserwacją dzieł
sztuki. Tym razem przedsięwzięcie odbędzie się pod hasłem „Zdjęcia rentgenowskie w służbie konserwacji dzieł sztuki”.
Zwiedzający będą mogli, między innymi,
dowiedzieć się, jakie metody badawcze
stosowane są w diagnostyce obiektów za-
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metody złocenia ram czy odnawiania mebli.
Przybliżone zostaną również zagadnienia
technologii i konserwacji malarstwa i rzeźby
oraz konserwacji obiektów ze srebra.
Festiwal odbędzie się w szesnastowiecznych wnętrzach Collegium Maius przy ul.
Jagiellońskiej 15, w dniach 10–11 maja 2012
w godz. 11–17. Wstęp wolny.

Jolanta Pollesch

bytkowych, jak powstają kopie malarskie
i rzeźbiarskie. Będzie też okazja, by poznać

główny konserwator Muzeum UJ
kierownik Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki
Muzeum UJ

SCIENTIA

KRAKOWSKIE ŚWIĘTO HISTORII
II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

W

e wrześniu 2012 Kraków na kilka
dni stanie się stolicą środkowoeuropejskiej historii. A wszystko za sprawą
II Kongresu Zagranicznych Badaczy
Dziejów Polski, który pod hasłem „Polska w Europie Środkowej” zgromadzi
w salach Auditorium Maximum rzesze
naukowców z całego świata. Podobnie jak
pięć lat temu, gdy odbywał się I Kongres
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, spotkanie przygotowano z wielkim
rozmachem: program II Kongresu to 40
sesji, w których przez trzy dni (13–15
września 2012) weźmie udział blisko
dwustu pięćdziesięciu referentów i panelistów z całego świata, zajmujących
się dziejami Polski i Europy Środkowej.
Organizatorem tego święta polskiej historii jest krakowski oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego, a partnerami
projektu są, między innymi, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa czy
Międzynarodowe Centrum Kultury. Zaangażowanie w organizację Kongresu wielu
krakowskich instytucji odpowiedzialnych
za przekazywanie historii stwarza też okazję do zwiedzania krakowskich zabytków
kultury polskiej – również tych trudno
dostępnych dla przeciętnego turysty.
Sam program kongresu bierze swój początek w studium samego pojęcia Europy
Środkowej w jego historycznie zmiennych
granicach i konceptualizacjach. Zakreślone w ten sposób ramy pojęciowe stanowią
punkt odniesienia dla kilku sesji głównych,
ukazujących „historie paralelne” – takie,
które pokazują równolegle najważniejsze
sfery życia politycznego, społecznego
i kulturowego tej części Europy na przestrzeni wieków. Organizatorzy celowo
zrezygnowali tu ze sztywnego porządku
chronologicznego czy geograficznego,
chcąc pokazać drogi, którymi szła Polska
i jej sąsiedzi, w długiej perspektywie.
Przedmiotem analizy będą więc środkowoeuropejskie związki polityczne i ich
miejsce w narodowych historiografiach,
rola mocarstw i instrumenty ich ekspansji

na tym obszarze, propaganda władzy i jej
reprezentacje, doświadczenia migracyjne
Polaków w perspektywie porównawczej
czy też historia religijna. Perspektywę
historii paralelnych przyjmują też sesje
poruszające – nowatorską na naszym gruncie – tematykę małych miast, codzienności
czy kultury kulinarnej.
Historie paralelne uzupełnione są
o dyskusję nad dwiema perspektywami
artystycznej tożsamości naszego regionu:
muzykę i sztukę. Ta pierwsza pokazywać
ma muzyczne związki środkowoeuropejskich miast u początku minionego wieku,
druga zaś skupia się na roli i znaczeniu
polskiej awangardy w sztuce Europy
Środkowej.
Perspektywa historii paralelnych jest
perspektywą długiego trwania. Musi
być zatem uzupełniona o spojrzenie na
dzieje najnowsze. Dlatego też kolejną
– wyodrębnioną merytorycznie – część
programu stanowić mają panele dotyczące
współczesnych trendów i zdarzeń. Składają się na nią, między innymi, debaty
o miejscu krajów Europy Środkowej na
arenie międzynarodowej po 1989 roku
i dyskusja o historii Polski ukazanej
w podręcznikach szkolnych jej sąsiadów
oraz zwrócenie uwagi na nowe formy
obecności historii w filmie, telewizji oraz
internecie. Rozważaniom nad miejscem
przeszłości we współczesności służyć ma
też panel „Dziedzictwo i pamięć”, którego
moderatorem jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, a także debaty
o roli historyka w przestrzeni publicznej
(inaugurująca kongres) oraz o przyszłości
Grupy Wyszehradzkiej (moderowana
przez senatora Janusza Sepioła, kończąca
kongres), rozmowa o spojrzeniu na Europę
Środkową z dziennikarskiej perspektywy
i dyskusja nad jej historiograficznymi
wizerunkami w XX wieku.
Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się poświęcić odrębną sesję
współczesnej narracji historycznej prowadzonej przez muzea miejskie, coraz
bardziej aktywne w budowaniu społecz-

ności globalnej i wspólnot lokalnych.
Jej moderatorem będzie Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, a uczestnikami – przedstawiciele muzeów
środkowoeuropejskich. Skonfrontują
się oni z mitem i modelem miasta
środkowoeuropejskiego z pozycji miast
i muzeów, które reprezentują. Inna sesja
podejmuje refleksję nad krakowskim
krajobrazem kulturowym XX stulecia.
Nierozerwalną część dziedzictwa
Europy Środkowej stanowi także historia i kultura żydowska, której w sposób
szczególny poświęcone są dwie sesje:
o losach tutejszej społeczności żydowskiej po Holokauście oraz o współczesnych relacjach polsko-żydowskich.
Oba te tematy w Krakowie brzmieć
powinny.
Intencją organizatorów jest, by debaty II Kongresu miały konkretne przełożenie na rzeczywistość i perspektywy
badań środkowej Europy. Temu służą
spotkania dotyczące edycji źródeł do
dziejów tego obszaru, grantów badawczych oraz programów stypendialnych dla
środkowoeuropejskich naukowców, poloniców w archiwach Europy oraz wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk między
dyrektorami środkowoeuropejskich uniwersyteckich instytutów historycznych.
Wszystkie one znajdą podbudowę w sesji
poświęconej refleksji metodologicznej
na temat przeszłości we współczesnej
humanistyce.
Innowacyjną perspektywę przyjmuje
też cykl spotkań „Mikrohistoria – gender –
historia mówiona”, podejmujący analizę
tych obszarów badań historycznych,
które w Europie Środkowej znajdują się
wciąż na peryferiach zainteresowania
historyków.
Domknięciem całego programu będą
spotkania badaczy zajmujących się poszczególnymi epokami historycznymi,
przyjmujące jednak formułę klubową:
wymiany doświadczeń i opinii. W trakcie
Kongresu wręczone zostaną trzy nagrody
za najlepsze książki historyczne: Pro Hi-
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storia Polonorum, Nagroda im. Wacława
Felczaka i Henryka Wereszyckiego oraz
Nagroda im. Janusza Bogdanowskiego.
W programie Kongresu mieszczą się
także, organizowane przez Targi w Krakowie, Targi Książki Historycznej, sejmik
studencki, sympozjum doktoranckie oraz
liczne imprezy towarzyszące.

Tak zakrojony program stanowi całościowe ujęcie obszaru wyzwań, jakich
podjął się II Kongres: zrozumieć przeszłość Europy Środkowej w jej całej
złożoności, a dzięki temu wyznaczyć perspektywy rozwoju tego regionu, przemian
jego tożsamości oraz znaczenia polskiego
głosu we współczesnej Europie. Choćby

dlatego warto wziąć udział w tym szczególnym przedsięwzięciu.

Marcin Jarząbek

asystent w Zakładzie Antropologii Historycznej
Instytutu Historii UJ
sekretarz biura II Kongresu

Wszelkie informacje, a także panel rejestracyjny zainteresowani znajdą na stronie internetowej Kongresu:
http://www.secondcongress-krakow.pl

OSIEMNASTOWIECZNY EKWATORIAŁ
Nowy nabytek Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
od koniec 2011 roku kolekcja instrumentów naukowych Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbogaciła się
o nowy przyrząd. Jest nim ekwatoriał –
wykonany w londyńskiej firmie Adams, datowany na lata 1788–1795. Zakup przyrządu
sfinansowany został przez Fundację PZU.
Pod tajemniczą nazwą „ekwatoriał”
kryje się luneta astronomiczna osadzona
na montażu zwanym paralaktycznym, zapewniającym obrót lunety wokół dwóch,
prostopadłych do siebie, osi: osi godzinowej
i osi deklinacji. Pierwsza jest zorientowana
zgodnie z kierunkiem południka lokalnego
i pochylona pod kątem odpowiadającym
szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Dzięki temu jest ona równoległa do
osi obrotu Ziemi i wskazuje na bieguny
sfery niebieskiej. Obrót wokół drugiej osi
– deklinacji – pozwala zmierzyć odległość
kątową obserwowanego obiektu od równika
niebieskiego.
Takie osadzenie lunety, bardzo wygodne dla astronomów, umożliwia śledzenie
wybranego obiektu na niebie, korygując
wyłącznie obrót osi godzinowej, bez konieczności zmiany położenia osi deklinacji.
Ten typ ekwatoriału to bardzo uniwersalna
konstrukcja zaproponowana w 1749 roku
przez szkockiego wytwórcę teleskopów
Jamesa Shorta (1710–1768). Obok kwa-
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A. Wojnar

P

Ekwatoriał – wykonany w londyńskiej firmie Adams, datowany na lata 1788–1795

drantu i zegara astronomicznego był on
jednym z podstawowych instrumentów
stanowiących wyposażenie XVIII-wiecznego obserwatorium astronomicznego. Przy
jego użyciu astronomowie mierzyli pozycję
ciał niebieskich, odległości kątowe między
nimi, wyznaczali czas, ustalali szerokość
i długość geograficzną miejsca obserwacji.
Zakupiony do Muzeum UJ ekwatoriał
sygnowany jest „Adams London”. Adams

to najwyższej klasy wytwórnia instrumentów mierniczych, optycznych i globusów,
założona w 1734 roku przez Georga
Adamsa seniora (1709–1772), a później
przejęta przez jego synów: Georga juniora
i Dudleya. George Adams senior wykonał
w 1761 roku zespół instrumentów dla króla
Wielkiej Brytanii i Irlandii Jerzego III, za
co król obdarzył go tytułem królewskiego
mechanika.

A. Wojnar

Instrument znajdujący się w zbiorach
Muzeum UJ wykonany został najprawdopodobniej właśnie przez Georga Adamsa
juniora (1750–1795), który w latach
1772–1795 prowadził firmę po ojcu.
W swoim katalogu z 1795 roku opisuje
on ekwatoriał jako: dokładny zegar uniwersalny i przenośne obserwatorium, za
pomocą którego wiele ciekawych problemów rozwiązać można, a każdy przy
jego pomocy szybko opanuje elementy
praktycznej astronomii. George Adams
junior podał co najmniej 16 możliwości
zastosowania przyrządu1.
Zakupiony w edynburskim antykwariacie Early Technology przyrząd jest jednym z trzech XVIII-wiecznych, zachowanych do dziś, analogicznych instrumentów
sygnowanych nazwiskiem Adams. Dwa
inne znajdują się w Museo della Specola
w Bolonii oraz w Collection of Historical
Scientific Instruments w Harvard University w Bostonie. Krakowski ekwatoriał jest
tym cenniejszy, że jest obiektem, na temat
którego są publikacje w specjalistycznej
literaturze, co z muzealnego punktu widzenia zwiększa jego wartość.
Uroczystość oficjalnego przekazania
instrumentu odbyła się 22 marca 2012

Uroczystość oficjalnego przekazania instrumentu odbyła się 22 marca 2012 w Librarii Collegium Maius

w Librarii Collegium Maius. PZU SA
reprezentowali przewodnicząca Rady
Fundacji PZU Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska, dyrektor Biura Komunikacji
Korporacyjnej Wojciech Wróblewski
oraz dyrektor oddziału regionalnego
PZU w Krakowie Jacek Weremczuk. Dar
przekazany został na ręce rektora UJ prof.
Karola Musioła oraz dyrektora Muzeum
UJ prof. Krzysztofa Stopki.

Od 22 marca 2012 ekwatoriał można
oglądać w Librarii Muzeum UJ.

Ewa Wyka

kierownik Działu Historii Nauki i Instrumentów
Naukowych Muzeum UJ

Marcin Banaś

pracownik Muzeum UJ
1

G. Adams, Of the Equatorial or, Universal Sun-dial and it’s
uses, [w:] Astronomical and Geographical Essays, Londyn
1795.

PZU SA jest od lat mecenasem, ubezpieczycielem i dobroczyńcą Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jego
dotacjom sfinansowano wiele inwestycji w Collegium Maius. W 2003 roku przeprowadzono renowację klatki schodowej
zwanej „studencką”, a trzy lata później Polski Zakład Ubezpieczeń pokrył koszty wykonania nowoczesnego systemu nagłaśniającego w sali konferencyjnej noszącej imię Michała Bobrzyńskiego.

W SZPITALU UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE
DZIAŁA OŚRODEK CHORÓB RZADKICH
Z

okazji obchodów Dnia Chorób Rzadkich 29 lutego 2012 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zorganizowano
konferencję naukową poświęconą temu
problemowi i jednocześnie zainaugurowano działalność Ośrodka Chorób Rzadkich.

Jest to pierwszy tego typu otwarty ośrodek
w Polsce, którego działalność będzie polegać na diagnostyce i leczeniu takich chorób, jak fenyloketonuria, mukowiscydoza,
cukrzyca typu MODY, choroba Gauchera,
Fabry’ego czy zespół Marfana. Ośrodek

działa w strukturze Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM kierowanej przez prof. Tomasza Grodzickiego;
kieruje nim dr Magdalena Strach.

Red.
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COLLOQUIUM

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
WSPIERAJĄ ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Rozmowa z kwestor UJ dr Marią Hulicką

■ W ramach polskiej prezydencji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zorganizowało konferencję poświęconą
procesom modernizacji europejskiego
szkolnictwa wyższego, przede wszystkim
pod kątem doskonalenia jakości nauczania
i dostosowywania go do potrzeb rynku
pracy oraz konieczności większego oddziaływania badań naukowych na transformację gospodarki opartej na wiedzy
i odpowiadania na potrzeby nieustannych
zmian zachodzących w społeczeństwach.
Wiele miejsca poświęcono również zarządzaniu uczelniami, w tym wprowadzaniu nowoczesnych metod zarządzania
finansami. Zostałam poproszona o reprezentowanie strony polskiej właśnie w tym
ostatnim obszarze. Uczestnikami konferencji
byli ministrowie resortów nauki i szkolnictwa wyższego państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz wysocy urzędnicy unijni.
W moim wystąpieniu, między innymi, podkreślałam rolę efektywności zarządzania finansami uczelni jako jednego z podstawowych
elementów przesądzających o kondycji finansowej uczelni, obok
wielkości środków otrzymywanych z budżetu i dywersyfikacji
źródeł przychodów, w tym ze środków prywatnych. Notabene,
konsekwentnie realizowana strategia uczelni ma również istotny
wpływ na te dwa ostatnie czynniki. Nie mniej ważnym, wskazywanym jako wewnętrzne źródło przychodów, jest racjonalne
i optymalne wykorzystywanie zasobów instytucji oraz nieustanna
kontrola kosztów. Szczególne znaczenie ma to w przypadku uczelni
dysponującej rozległym majątkiem, również pod względem terytorialnego rozproszenia. I tu podnosiłam – co zostało uwzględnione
przy formułowaniu wniosków podsumowujących konferencję –
ważną, nie do przecenienia wręcz, rolę narzędzi informatycznych
w procesach zarządczych.
□ Na czym polega ta rola?
■ Zintegrowane systemy informatyczne istotnie wspierają nie
tylko zarządzanie finansami, w tym zarządzanie płynnością
12
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i inwestycjami finansowymi, ale również wszystkie procesy
podejmowania decyzji, zarówno dotyczące kosztów, jak i przychodów. Podstawą podjęcia prawidłowej decyzji jest bowiem
rzetelna informacja. Asymetria informacji, czyli brak dostępu
do prawdziwej i dokładnej informacji,
prowadzi do zaburzeń nie tylko na rynku kapitałowym, ale także na poziomie
mikroorganizmów gospodarczych. Transparentność finansów jednostek sektora
publicznego polega, między innymi, na
dostępie do każdej informacji, która może
przyczynić się do podjęcia najbardziej
racjonalnej decyzji. Taką rolę spełnia szeroko rozbudowany system informatyczny.
Informacja generowana ze zintegrowanego
systemu informatycznego – szczególnie
dotycząca kosztów we wszystkich przekrojach i w każdym najmniejszym miejscu
ich powstawania, na każdym wydzielonym
zleceniu, pozwala na porównywanie ponoszonych kosztów z założonym budżetem
(system sam blokuje ponoszenie wydatków
ponad dostępny stan środków). Analiza
tak posegregowanych kosztów pozwala na
podejmowanie optymalnych decyzji we wszystkich rodzajach
działalności.
K.K. Pollesch

□ Podczas międzynarodowej konferencji Modernisation of
Higher Education, zorganizowanej w Sopocie pod koniec
ubiegłego roku, wystąpiła Pani z referatem Financig of Higher Education: External and Internal Sources of Income.
Czego dotyczyło to wystąpienie?

□ Na Uniwersytecie Jagiellońskim takim zintegrowanym
systemem jest SAP. W ostatnim numerze „Alma Mater” dr
Maciej Pękala, kierownik Sekcji Wdrożenia Systemu Zintegrowanego UJ, pisał o efektach działalności tego systemu.
Jak podsumowałaby Pani Kwestor jego wypowiedź?
■ Jesteśmy trochę dalej niż na półmetku rozległego wdrożenia. Na ostatnim etapie równocześnie konfigurujemy procesy
logistyczne, z procedurami zamówień publicznych oraz zarządzania majątkiem i procesami inwestycyjnymi włącznie.
Biorąc pod uwagę, że wdrożyliśmy też moduł monitorujący
operacje pieniężne Funds Management (FM), jest to najbardziej
szerokie wdrożenie w uczelni europejskiej. Miałam okazję
przekonać się o tym przy różnych okazjach w trakcie pobytu
na wielu uczelniach, w tym także podczas referencyjnej wizyty
na uniwersytecie w Newcastle, jedynej uczelni informującej
o wdrożeniu modułu FM. Przy bliższej konfrontacji okazało się
jednak, że ostatecznie nie udało im się wdrożyć tego modułu
i z pewną zazdrością przedstawiciele tej uczelni odnosili się

do wielu funkcjonalności realizowanych w naszym systemie.
Mamy również ambicję wdrożenia jeszcze jednego modułu:
narzędzia informatycznego wspierającego monitorowanie realizacji przyjętej przez uczelnię strategii rozwoju. Moduł SEM
(Zarządzanie Strategiczne) umożliwi śledzenie postępów we
wdrażaniu założonych celów przy użyciu tzw. zbilansowanej
karty wyników, czyli opisaniu celów strategicznych, zarówno
jakościowych, jak i wprost mierzalnych zadań, za pomocą
opracowanych wskaźników. Pomiar tych wskaźników i analiza
trendów ułatwi badanie efektywności działania Uniwersytetu we
wszystkich prowadzonych rodzajach aktywności.
□ Mówi Pani o zarządzaniu strategicznym z wielkim zaangażowaniem...
■ Tak, i to nie tylko dlatego, że jestem kierownikiem zespołu ds.
wdrożenia tego modułu. Wiąże się to bowiem ściśle z naszym
myśleniem o potrzebie istotnie wyższego pozycjonowania Uniwersytetu w skali ogólnoświatowej. Najważniejsze jest jasne
określenie celu, sformułowanie zadań mających prowadzić do
jego osiągnięcia i bycie konsekwentnym przy podejmowaniu
każdej kolejnej decyzji. I chociaż mogą pojawiać się trudności
przy realizacji ambitnej strategii, powtarzając za Seneką: Per
aspera ad astra.
W ostatnim okresie z satysfakcją odnotowujemy przykłady
pozytywnych efektów realizacji takiej właśnie konsekwentnej
polityki władz rektorskich czy władz poszczególnych wydziałów. Wsparcie w postaci narzędzi informatycznych może
istotnie ułatwić śledzenie trajektorii realizacji wyznaczonych
celów. Należy nadmienić, że niezależnie od autonomicznej
potrzeby obowiązek posiadania strategii zarówno uczelni, jak
i jej jednostek wewnętrznych wynika wprost z obowiązującej
nas ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Istnieje również
obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej, której podstawowym elementem jest zarządzanie ryzykiem. Za główne zaś
ryzyko uważa się doprowadzenie do sytuacji, w której zdefiniowany przez jednostkę (w tym przypadku uczelnię) cel nie
jest realizowany. Tym bardziej aktualną staje się więc potrzeba
informatycznego wsparcia monitorowania procesu realizacji
strategii rozwoju uczelni.
□ Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie w związku
z kolejnym etapem wdrożenia SAP na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Przed nami bodaj najbardziej rewolucyjny proces. W momencie uruchomienia ostatniego modułu planujemy wprowadzenie
elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów, między innymi
także elektroniczną formę akceptacji i podejmowania decyzji.
Oznacza to likwidację papierowego obiegu dokumentów wraz
z obszernymi załącznikami, wielokrotnie powielanymi, a także
szeroko rozbudowanej poczty wewnętrznej. Wprowadzenie workflows to nie tylko korzyści ekonomiczne. Skraca się kilkakrotnie

proces decyzyjno-akceptacyjny, w sposób przejrzysty można
śledzić w systemie jego przebieg. Wszystko to powodować będzie
przeniesienie Uniwersytetu na zupełnie inny, nowoczesny etap
administracyjnego funkcjonowania.
□ Czy są również inne niż finansowe korzyści wynikające
z faktu wdrożenia przez Uniwersytet tego systemu?
■ Wdrożenie zintegrowanego systemu przynosi wprowadzenie
nowej kultury organizacyjnej, a to jeden z wyznaczników bycia
uniwersytetem innowacyjnym. Czyści procedury, a poprzez
jednokrotne wprowadzanie dokumentu do systemu stanowi zabezpieczenie i uszczelnienie obrotu gospodarczego. Identyfikacja
nomenklatury informatyczno-finansowej ułatwia porozumiewanie
się pomiędzy uczelniami i instytucjami. Będąc, na przykład, ostatnio na posiedzeniu Komisji Finansowej Rady FAIR w Darmstadt
(Facility for Antiproton and Ion Research – Polska jest udziałowcem tego międzynarodowego przedsięwzięcia naukowego),
w trakcie kuluarowych rozmów, które, siłą rzeczy, były absolutnie
niezrozumiałe dla nieznających tego systemu, miałam niezwykłą
przyjemność poruszania się w tej samej płaszczyźnie, jako że
spółka FAIR również używa programu SAP.
Warto jeszcze dodać, że Uniwersytet Jagielloński jest członkiem klubu europejskich uczelni zarządzanych przy użyciu systemu SAP, a są to najbardziej nowoczesne i prestiżowe uczelnie
w Europie.
□ Prowadzi Pani rozległą działalność zawodową. Jak udaje
się Pani godzić wszystkie obowiązki?
■ Kluczem każdego sukcesu, obok determinacji, jest pasja, która
wyzwala kreatywność myślenia i dynamizm w działaniu. Bardzo
pomaga pozytywne nastawienie do świata i ludzi. Należy też po
prostu kochać to, co się robi. Udało mi się stworzyć dobry zespół.
Myślę, że tą pasją chyba trochę zarażam współpracowników: ich
zaangażowanie, organizacja pracy, a także wyznaczenie jasnych
reguł gry i procedur – choć zawsze pochylam się nad każdym
indywidualnym przypadkiem – przynosi dobre efekty.
□ A jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
■ Moją największą troską jest zapewnienie Uniwersytetowi
bezpieczeństwa finansowego na najbliższy okres i na wiele lat do
przodu. Uniwersytet Jagielloński jest w dobrej sytuacji finansowej, ale należy nieustannie czuwać i przewidywać konsekwencje
zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Poza tym piszę, fotografuję. Realizacja niektórych moich planów
jest na wyciągnięcie ręki. Ale o tym porozmawiamy może innym
razem.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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SCHOLARIS

MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK
I

nauguracja Roku Matematyki w Małopolsce odbyła się 23 marca br. podczas
obchodów Dnia Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie
nagród w konkursie dla uczniów szkół
średnich zatytułowanym „Zobaczyć
matematykę”, którego organizatorem jest
Instytut Matematyki UJ.
Uczestników wydarzenia powitał
prorektor UJ prof. Piotr Tworzewski.

Świętokrzyskim za pracę Boski podział,
trzecią Mateusz Magier z I LO w Krasnymstawie za pracę Brocardowska geometria
trójkąta. W konkursie przyznano także
trzy wyróżnienia: dla Anny Szczepańskiej
(II LO w Krakowie), Grzegorza Kowalskiego (ZSŁ, TŁ nr 14 w Krakowie) oraz
Michała Kosowskiego (ZSŁ, TŁ nr 14
w Krakowie). Laureaci konkursu otrzymają
stypendia Sapere Auso wypłacane z funduszy europejskich.

Uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki powitał prorektor UJ prof. Piotr Tworzewski

była możliwość bezpośredniego spotkania ze
studentami, którzy zainteresowanym studiami
udzielali wyczerpujących informacji dotyczących oferty edukacyjnej. Nie zabrakło także
tradycyjnych walk robotów.

AWoj

Grzegorz Kowalski odbiera wyróżnienie

Maciej Ziołko, zdobywca I miejsca, odbiera nagrodę

Nagrodę odbiera Mateusz Magier, zdobywca III miejsca

Następnie wręczono nagrody laureatom.
Pierwsze miejsce zajął Maciej Ziołko
z IV LO w Olkuszu za pracę Od Menelaosa do Cevy. Drugą nagrodę otrzymała Joanna Kwapisz z I LO w Ostrowcu

W tym samym czasie w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki trwały obchody
Dnia Wydziału. Licznie przybyli uczniowie
szkół średnich mogli uczestniczyć w wielu
warsztatach i wykładach. Nie do przecenienia

Joanna Kwapisz otrzymała drugą nagrodę

Anna Szczepańska odbiera wyróżnienie

Michał Kosowski odbiera wyróżnienie

Goście Dnia Wydziału

Rok 2012 ogłoszony został przez Sejmik Województwa Małopolskiego Rokiem Matematyki. Jest to zwieńczenie dotychczasowych działań samorządu w zakresie promocji „królowej nauk” oraz podkreślenie istotnej roli edukacji matematycznej na wszystkich etapach kształcenia.
Inicjatywa ta wpisuje się w cel strategiczny naszego województwa, którym jest osiągnięcie silnej pozycji Małopolski jako
regionu opartego na wiedzy. Wymaga to, między innymi, powiększenia odsetka absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych z 21,7 procent do 24,8 procent w roku 2020. Podstawowym działaniem jest więc
wielokierunkowa promocja matematyki, ukazująca piękno tej nauki i jej znaczenie we współczesnym świecie. Promocja
uświadamiająca całemu społeczeństwu, że nie będzie innowacyjności, informatyzacji i rozwoju regionu bez matematyki.
Przypomnijmy, że już w 2009 roku Małopolska zawarła porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim dotyczące podejmowania wspólnych działań popularyzujących matematykę. W jego ramach odbywały się, między innymi, cykliczne wykłady pracowników Instytutu Matematyki UJ dla młodzieży małopolskich szkół średnich, Kongres Młodych Matematyków,
kolejne edycje konkursu „Zobaczyć matematykę” oraz opracowano podstawy dla projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (dla programu Kapitał Ludzki). W 2010 roku do porozumienia przystąpiły wszystkie samorządy
szczebla powiatowego Małopolski oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Porozumienie zostało zawarte do końca 2012 z zamiarem wyeksponowania ostatniego roku porozumienia, którego najważniejszym wydarzeniem będzie lipcowy 6. Międzynarodowy Europejski Kongres Matematyki. Ponadto zainteresowani będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach takich jak
Małopolska Noc Naukowców, Matematyczne Czwartki na UJ, konkurs prac uczniowskich z matematyki oraz konferencja
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dla nauczycieli matematyki.
Obchodom
Roku Matematyki w Małopolsce towarzyszyć będzie także cykl wykładów, które
uzupełnią wystawy artystów zainspirowanych pięknem obiektów matematycznych.

Z MĄDROŚCI POKOLEŃ
TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ
20-lecie Towarzystwa Doktorantów UJ

Pierwszy wykład z cyklu „Nestorzy nauki”, Wodór – paliwo przyszłości wygłosił 99-letni
prof. Adam Bielański, 24 marca 2012

pełni wszystkie zadania i uprawnienia
samorządu doktorantów. Obecnie liczy
2941 członków.

K. Klinowski

roku 2012 Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
obchodzi 20-lecie swojej działalności.
Oprócz imprezy finałowej, planowanej na jesień tego roku, organizatorzy
przewidzieli liczne wydarzenia, których
celem jest jeszcze większa popularyzacja
działalności Towarzystwa zarówno wśród
osób związanych z naszą Uczelnią, jak
i wśród szerszej publiczności.
Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało założone
w 1992 roku, wtedy też przyjęty został
pierwszy statut. Od tamtego czasu zadania Towarzystwa pozostają bez zmian.
Zmieniają się natomiast sposoby ich
realizacji. Zgodnie z postanowieniami
ustawy z 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym doktoranci na uczelniach
powinni tworzyć samorząd. W związku
z tym organy TD UJ zostały przekształcone w samorząd doktorantów UJ. Postanowiono jednak zachować historyczną
nazwę i od tej pory Towarzystwo Doktorantów UJ z mocy i prawa, i zwyczaju

M. Koperska

W

Prelegenci Salonu Naukowego Doktorantów, który odbył się 16 stycznia 2012.
Dyplomy wręcza dziekan Wydziału Chemii prof. Grażyna Stochel

Celem TD UJ jest reprezentowanie
i obrona praw i interesów doktorantów
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
organizowanie koleżeńskiej współpracy
i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych.
Towarzystwo Doktorantów, oprócz reprezentowania doktorantów przed władzami UJ, podjęło współpracę z doktorantami
z innych uczelni. W grudniu 2005 roku
przy udziale członków TD UJ powołane zostało Porozumienie Doktorantów
Uczelni Krakowskich, a na początku 2006
roku przedstawiciele TD UJ brali udział
w tworzeniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w świetle wspomnianej
ustawy reprezentuje interesy doktorantów
na poziomie kraju. Ponadto Towarzystwo
Doktorantów UJ współpracuje z Radą
Główną Szkolnictwa Wyższego – organem
przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, przy ustalaniu polityki edukacyjnej
państwa w zakresie szkolnictwa wyższego.
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Nową inicjatywą TD UJ, podjętą
specjalnie z okazji obchodów 20-lecia
założenia organizacji, jest cykl wykładów
zatytułowany „Nestorzy nauki – mistrzowie następcom”. Celem przedsięwzięcia
jest nagranie wypowiedzi najbardziej
doświadczonych mentorów współczesnej
nauki, reprezentujących każdy z wydziałów najstarszej uczelni w Polsce. – Chcemy, aby głos tych osób dotarł najpierw do
doktorantów i studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a potem do wszystkich
ambitnych i inteligentnych ludzi, którzy
zadają sobie pytanie, czy, jak i dlaczego
„uprawiać naukę”. Nawiązując współpracę z Kroniką Filmową UJ, wspólnie
dbamy, aby głos nestorów dzisiejszej nauki
brzmiał przez pokolenia – mówi Monika
Koperska, prezes TD UJ.
Będą to cykliczne spotkania, organizowane co miesiąc w ciągu roku akademickiego. Na każdym z nich wybrany profesor
wygłosi krótki wykład dotyczący badań,
jakimi się zajmuje.
Pierwszy wykład, rozpoczynający
cykl, odbył się 24 marca br. na Wydziale
Chemii UJ. Wygłosił go najstarszy z na-

ukowców UJ – 99-letni prof. Adam Bielański. Wykład wkrótce będzie dostępny
na stronie internetowej TD UJ.
Innym projektem realizowanym
w roku jubileuszowym jest Doktorancki
Klub Filmowy, organizowany przez
Komisję Kultury TD UJ we współpracy
z kinem Agrafka. W Instytucie Sztuk Audiowizualnych doktoranci (i inni, którzy
naukowo zajmują się tematyką filmu)
będą przygotowywać prelekcje na temat
wybranych przez siebie dzieł, będzie też
czas na dyskusję.
Ciekawie zapowiada się również Turniej Gier – kolejne wydarzenie związane
z obchodami 20-lecia TD UJ. Będzie to
sentymentalna podróż do świata gier
komputerowych lat 90. XX wieku. Niezwykłość gier z tej epoki do dziś wywołuje
przyspieszone tętno u dawnych graczy.
Turniej to niepowtarzalna okazja, by
zagrać w Tanka, Contrę czy Super Mario
Bross. Dla niezainteresowanych udziałem
w tym przedsięwzięciu równolegle odbywać się będzie impreza muzyczna, także
utrzymana w klimacie lat 90., podczas
której mile widziane będą stroje z epoki.

Warto też dodać, że jednym z najważniejszych cyklicznych wydarzeń organizowanych przez TD UJ jest Salon Naukowy –
inicjatywa mająca na celu popularyzację
badań młodych naukowców wśród szerszej
publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój
dyskusji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki. Podczas każdego ze spotkań prezentowane są trzy referaty, spośród których
publiczność wybiera najlepszy. Patronat nad
przedsięwzięciem objął prorektor UJ prof.
Andrzej Mania. Stałym gościem Salonu
Naukowego jest prof. Piotr Petelenz.
TD UJ wydaje „Zeszyty Naukowe
Towarzystwa Doktorantów UJ”. Periodyk
jest obszarem wymiany myśli zarówno
środowiska doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jak i osób z innych ośrodków naukowych. Pismo wydawane jest
co sześć miesięcy, w roku jubileuszowym
wszystkie numery dostępne będą w formie
książkowej. Artykuły umieszczane w „Zeszytach Naukowych” są recenzowane.

Tomasz Pałetko

rzecznik prasowy TD UJ

NOWOCZESNY AKADEMIK
DLA STUDENTÓW MEDYCYNY
d roku akademickiego 2012/2013
studenci Collegium Medicum UJ
będą mogli zamieszkać w jednym z najnowocześniejszych akademików w naszym
województwie. 12 marca br. do użytku oddano wyremontowany i zmodernizowany
dom studencki przy ul. Racławickiej 9a.
W uroczystości wzięli udział prorektorzy
UJ prof. Wojciech Nowak oraz prof. Andrzej Mania.
Budynek, w którym znajduje się akademik, został zbudowany w 1954 roku,
wymagał już gruntownego remontu. Prace
rozpoczęły się w październiku 2010. Przebudowano wnętrze budynku, wyposażając
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A. Wojnar

O

Multimedialna sala konferencyjna w odnowionym akademiku

je w nowoczesne, estetyczne, dobrej jakości
meble i sprzęty. Inwestycję zakończono
w grudniu 2011. Przebudowany akademik
stał się nowoczesnym obiektem o wysokim
standardzie wykończenia z przeznaczeniem
na cele mieszkaniowe dla 132 studentów.
Do dyspozycji mieszkańców są dwupokojowe kompleksy mieszkalne (jedno- lub
dwuosobowe) oraz pokoje jednoosobowe.
Każdy pokój jest w pełni umeblowany,

posiada też wyposażony aneks kuchenny
oraz łazienkę. W pokojach jest dostęp do
internetu, telewizji satelitarnej i telefonii
stacjonarnej. W akademiku, oprócz części
mieszkalnej, studenci mają do dyspozycji:
multimedalną salę konferencyjną na 40
osób (z możliwością podziału na dwie),
pokoje do cichej nauki, salę do aerobiku
i siłownię oraz zaplecze z pralnią, suszarnią
i pomieszczeniem na rowery. Obiekt jest

w pełni przystosowany do zamieszkania
przez osoby niepełnosprawne. Ponadto
budynek został ocieplony i wyposażono
go w najnowocześniejsze zabezpieczenia
przeciwpożarowe. Obiekt jest monitorowany, a przed budynkiem znajduje się
parking. Remont wykonała krakowska
firma Krakbau.

Wr

TEATR RZĄDZIŁ W ŻACZKU

Recital Agnieszki Chrzanowskiej

nich ciekawe doświadczenie, ale jednocześnie duże wyzwanie. – To dla nas coś

Spektakl grupy Mandragora Psychiatryk – krótka teoria czasu

M. Żołyński

tudenci z całej Polski zaprezentowali
swoje konkursowe spektakle w ramach
6. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów
Studenckich i Niszowych „Epizod”. Święto studenckiego teatru odbyło się w dniach
22–24 marca w Klubie Studenckim „Żaczek”. Spektakle studentów z wielu miast
i uczelni różniły się od siebie poziomem
i tematyką, ale łączyło je jedno: zaangażowanie ich twórców.
Przez trzy dni trwania festiwalu można
było zobaczyć kilkanaście przedstawień,
spośród których kilka na pewno na długo
pozostanie w pamięci widzów. Na szczególną uwagę zasługuje tu spektakl, którego
akcja rozgrywała się w tramwaju, oraz
śmiałe wykonanie dobrze znanej sztuki
Juliusza Machulskiego 19. południk.
Spektakl Tajemnice, który ze sceny
teatralnej został przeniesiony do tramwaju,
przygotowała grupa „... ale o co chodzi?”
z Warszawy. Występujący w przedstawieniu aktorzy nie ukrywali, że było to dla

M. Żołyński

S

zupełnie nowego. Próbowaliśmy się do
tego jakoś przygotować, więc wsiadaliśmy
do tramwajów i odgrywaliśmy sceny ze
sztuki. Pasażerowie nie byli nawet jakoś
szczególnie zdziwieni, raczej udawali, że
nas nie widzą – mówiła biorąca udział
w spektaklu Natalia. Swojego entuzjazmu
dla pomysłu nie ukrywał Piotr, jeden z widzów i pasażerów tramwaju. – Brakuje mi
w Krakowie takich akcji, w których teatr
wychodzi do ludzi, dlatego cieszę się,
że powstają inicjatywy, które angażują
przestrzeń miejską do teatralnych działań.
Nagrodę dla najlepszego spektaklu,
Grand Prix festiwalu, zdobył 19. połud-
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J. Białowicz

Spektakl Tajemnice grupy „...ale o co chodzi?”

nik w wykonaniu Krakowskiego Teatru
Studenckiego „Graciarnia”, który tworzą
studenci różnych krakowskich uczelni.

Jury doceniło ich za odwagę wystawienia
kontrowersyjnej sztuki Juliusza Machulskiego, obnażającej mechanizmy władzy,
oraz sposób, w jaki podeszli do tego
trudnego tematu. – „19. południk” w wykonaniu Teatru Telewizji jest genialny, ale
postanowiliśmy zrobić go po swojemu,
między innymi dołożyliśmy trochę naszego
tekstu. Wygrana jest dla nas motywacją,
żeby ten spektakl pokazywać dalej, między
innymi na scenie Tęcza i na innych festiwalach – mówił reżyser spektaklu Tomasz
Smykalski.
Na festiwalu nie mogło zabraknąć
gości specjalnych. W tym roku był to
Jan Nowicki, który poprowadził Wieczór
z Wielkim Szu, oraz krakowska piosenkarka Agnieszka Chrzanowska, która po
koncercie zdradziła, że w przyszłym roku
najprawdopodobniej zasiądzie w jury
Epizodu.
Dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Piotrowski, zapytany o to, czym wyróżniała się szósta edycja, odpowiedział:

– Jest coraz więcej odważnych teatrów,
niebojących się takich tematów jak seks,
religia, pieniądze, i chociaż w teatrze
tematy te były obecne od zawsze, to teatry
studenckie potrafią w twórczy sposób
z tego czerpać. Nie boją się również sięgać
po klasykę i interpretować jej po swojemu.
Tegoroczny festiwal odbył się po
raz szósty i na pewno nie ostatni. Jak
zauważył jeden z członków jury, Jakub
Palacz: Widać rozwój tego festiwalu.
W tym roku pojawiło się dużo grup
wieloobsadowych, a poziom jest coraz
wyższy. Patrząc na zainteresowanie, jakim cieszył się „Epizod nr 6”, Fundacja
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Bratniak” (organizatorzy konkursu) może być pewna,
że chętnych do wzięcia udziału w 7.
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów
Studenckich i Niszowych nie zabraknie.

Joanna Białowicz

studentka V roku filologii polskiej

FESTIWAL ZDROWIA PO RAZ PIĄTY
onad trzy tysiące osób wzięło udział
w piątej edycji Festiwalu Zdrowia,
organizowanego przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Tegoroczne przedsięwzięcie odbyło się
w dniach 23–25 marca br. w Galerii Krakowskiej pod hasłem „Trzymaj FASon
w ciąży”.
– FAS to zespół ciężkich wad, które
dotykają dzieci matek spożywających
w czasie ciąży alkohol – wyjaśnia koordynatorka projektu Anna Fedewicz. – Na ten
temat wciąż mówi się za mało.
W ramach Festiwalu, dzięki współpracy IFMSA-Poland ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym „Ujastek”
i fundacją Pro Vitalis, kobiety ciężarne
mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji ginekologicznych, położniczych,
psychologicznych oraz prawniczych,
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P. Maciejewski

P

Przyszłym mamom porad z zakresu ginekologii, położnictwa, prawa i psychologii udzielali eksperci.
Były także konkursy z nagrodami, pokazy jogi dla ciężarnych czy warsztaty naturalnego pieluchowania

P. Maciejewski

wykonać badanie USG 4D oraz badanie
spirometryczne. Były także konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami dla mam.
Zainteresowaniem cieszyły się również
warsztaty odpowiedniego noszenia
dzieci w chustach. Nic dziwnego, skoro
właściwa technika „chustonoszenia”
nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo
dziecka, ale także wspomaga prawidłowy rozwój.
Edukacja przyszłych i świeżo upieczonych matek to oczywiście nie jedyny
element, na którym skupił się Festiwal.
Podczas trwania imprezy można było
zrobić sobie podstawowe badania diagnostyczne. Do punktów pomiaru ciśnienia tętniczego oraz miejsc, gdzie można
było oznaczyć glukozę we krwi, kolejka
ustawiła się już przed planowanym
otwarciem. Ponadto osoby palące papierosy mogły, dmuchając do specjalnego
urządzenia, w kilka sekund oznaczyć
poziom czadu w wydychanym z płuc powietrzu. Zainteresowani mogli również
obliczyć BMI oraz określić zawartość
tkanki tłuszczowej w organizmie.
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Specjalnie dla nich przygoto-

Każdy mógł bezpłatnie zmierzyć poziom glukozy, ciśnienie tętnicze czy zbadać wskaźnik masy ciała,
a następnie otrzymać komentarz od studentów dotyczący wartości wyników

wano zabawę Szpital Pluszowego Misia,
a studenci Uniwersytetu Pedagogicznego
pod okiem logopedów z Gabinetu Neurologopedycznego „Gżegżółka” diagnozowali logopedycznie dzieci w różnym
wieku.
Uczestnicy Festiwalu Zdrowia z zaangażowaniem brali udział w kursie
udzielania pierwszej pomocy. Po krót-

kim pokazie i prelekcji swoje umiejętności wypróbowali na fantomach
noworodka i osoby dorosłej.
Szósta edycja Festiwalu odbędzie się
między 18 a 20 maja 2012.

Mateusz Jermakow

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW UJ CM
S

tudium Wychowania Fizycznego i Sportu
CM UJ oraz Klub Uczelniany AZS były
organizatorami odbywających się w dniach
29 marca – 1 kwietnia 2012 Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Piłce Siatkowej.
Zarówno uroczystość otwarcia, jak i zdecydowana większość meczów odbyły się
w nowoczesnej hali sportowej Solne Miasto
w Wieliczce. Na mistrzostwa przybyły drużyny wszystkich uczelni medycznych w Polsce.
Zawody otworzył prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof.
Wojciech Nowak. W inauguracji mistrzostw
uczestniczył też burmistrz Wieliczki Artur
Kozioł i prezes AZS Kraków Lech Pankiewicz. W części artystycznej otwarcia wystąpiło dwoje tancerzy – studentów fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Zawodnicy UJ w kategorii studentów mężczyzn

zdobyli tytuł wicemistrzów polskich uczelni
medycznych w siatkówce, natomiast panie
uplasowały się na miejscu siódmym.
Libero naszej drużyny student IV roku
Wydziału Lekarskiego Marek Wojewoda
uznany został za najlepszego zawodnika na
swojej pozycji, a student IV roku Wydziału
Lekarskiego Marek Łata za najlepszego
blokującego turnieju!
Puchary i medale uroczyście wręczał
zwycięzcom zawodów pełnomocnik rektora
UJ ds. nauki i współpracy z zagranicą w CM
prof. Piotr Laidler. Sekcją siatkówki kobiet
opiekuje się mgr Przemysław Bartyzel, natomiast sekcją siatkówki mężczyzn – mgr
Zbigniew Janik.
Skład drużyny mężczyzn:
Marcin Kapka, II rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu

Jacek Łata, IV rok, Wydział Lekarski
Dominik Biel, I rok, Wydział Farmaceutyczny
Michał Łapuć, III rok, Wydział Lekarski
Robert Sierny, II rok, Wydział Lekarski
Michał Siuda, IV rok, Wydział Farmaceutyczny
Maciej Dominiak, I rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu
Maciej Nowak, I rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
Maciej Głowniak, IV rok, Wydział Farmaceutyczny
Hubert Laprus, III rok, Wydział Lekarski
Paweł Kusy, III rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
Marek Wojewoda, IV rok, Wydział Lekarski
Piotr Nowak, IV rok, Wydział Lekarski
Krzysztof Kamiński, pracownik, Wydział
Farmaceutyczny
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Zawodnicy UJ w kategorii studentów mężczyzn zdobyli tytuł wicemistrzów polskich
uczelni medycznych w siatkówce

W tym samym czasie w Białymstoku
odbyły się Mistrzostwa Polski Uczelni
Medycznych w Pływaniu. W zawodach
uczestniczyło 11 uczelni. Reprezentacja kobiet Collegium Medicum UJ
wywalczyła w klasyfikacji ogólnej
trzecie miejsce. Ponadto dziewczyny
przywiozły medale w konkurencjach
indywidualnych: na dystansie 100
metrów stylem dowolnym złoty medal
(z czasem 1:04:57) zdobyła Małgorzata
Osmola, złote medale na 100 metrów
stylem klasycznym (z czasem 1:18.48)
i 100 metrów stylem zmiennym (z czasem 1:08:73) zdobyła Magdalena Drab,
a Ewa Okuńska wywalczyła srebrny
medal na 50 metrów stylem dowolnym
(z czasem 29:22). Dodatkowo sztafeta 4
x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Ewa Okuńska, Natalia Golik, Małgorzata Osmola, Magdalena Drab, nie
miała sobie równych i zajęła pierwsze
miejsce z czasem 1:56:59.
Najlepszą zawodniczką mistrzostw
została Magdalena Drab za start na dystansie 100 metrów stylem zmiennym.
Mistrzostwa miały wysoki poziom,
dlatego też trzecie miejsce jest naprawdę dużym osiągnięciem. Warto
dodać, że kobiety obroniły tytuł sprzed
dwóch lat. Ten wynik pozwolił na zakwalifikowanie się do Akademickich
Mistrzostw Polski, które odbyły się
21 kwietnia br. w Warszawie. Sekcją kobiet opiekuje się mgr Jolanta Filip, sekcją mężczyzn – mgr Joanna Jasieńska.
Skład drużyny kobiet:
Małgorzata Osmola, III rok, Wydział
Lekarski
Ewa Okuńska, III rok, Wydział Lekarski
Klaudia Tytro, III rok, Wydział Farmaceutyczny
Joanna Łapa, III rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu
Kamila Rogusz, III rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu
Ewelina Szybiak, II rok, Wydział Lekarski
Magdalena Drab, I rok, Wydział Lekarski
Natalia Golik, I rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu
20
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Anna Wyżycka, I rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu

Zwycięzcy Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych
w Pływaniu

Mistrzostwa Polski uczelni medycznych to przedsięwzięcie dla osób posiadających już wyjątkowe umiejętności w danej dyscyplinie. To sport przez duże „S”.
Naprawdę wielką sztuką jest umiejętność
pogodzenia systematycznych treningów
z nauką. Oczywiście, nie jest to jedyna
forma ruchu, jaką studentom CM oferuje
Studium WFiS oraz KU AZS.
W dniach 10–11 marca odbyły się
cykliczne Zawody w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciecha Nowaka.
Na miejsce zawodów tym razem wybrano
stoki Jurgowa. Przepiękna panorama Tatr,
słoneczna pogoda i bardzo dobre warunki
narciarskie pozwoliły na wspaniały wypoczynek wszystkim uczestnikom. Ten
rodzaj aktywności fizycznej cieszy się
zawsze dużą popularnością – w zawodach
uczestniczyło 132 zawodników. Udział
w zawodach przedstawicieli władz Uczelni, w tym dziekana Wydziału Lekarskiego
prof. Tomasza Grodzickiego oraz kwestora
UJ ds. Collegium Medicum Marcina Jędrychowskiego, jest rzeczywistą promocją
zdrowego stylu życia i kultury fizycznej,
za co bardzo dziękują organizatorzy.
Zwycięzcy w kilku kategoriach zostali nagrodzeni i uhonorowani w imieniu rektora
UJ przez prof. Beatę Tobiasz-Adamczyk
oraz prof. Tomasza Grodzickiego.
WYNIKI
W kategorii narty

Drużyna UJ CM na Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych w Pływaniu

W klasyfikacji ogólnej mężczyźni
zdobyli piąte miejsce. W składzie drużyny
znaleźli się:
Bartosz Domin, III rok, Wydział Nauk
o Zdrowiu
Mateusz Tenerowicz, I rok, Wydział
Lekarski
Kamil Bednarczyk, I rok, Wydział Lekarski
Łukasz Sikora, IV rok, Wydział Lekarski
Maciej Koropacz, V rok, Wydział Lekarski
Martin Skavang, VI rok, Wydział Lekarski
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Kyrre Moljord, IV rok, Wydział Lekarski
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Wojciech Stańczyk, I rok, Wydział Lekarski
Tomasz Wilk, doktorant
Mirosław Woźniak, pracownik

Studenci
Kobiety
I Aleksandra Tuleja
II Monika Zwijacz
III Teresa Szlachetka
Absolwenci
Najlepszą absolwentką została Maria
Mituś-Kenig.

Zawody w snowboardzie

W kategorii pracownicy wśród VIP-ów
I prof. Paweł Stręk
II prof. Tomasz Grodzicki
III Marcin Jędrychowski

Zawody w narciarstwie

Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk i prof. Tomasz
Grodzicki pogratulowali zwycięzcom

Studenci
Mężczyźni
I Kamil Frączek
II Jakub Rybicki
III Łukasz Maj

Studenci
Mężczyźni
I Jakub Sieprawski
II Bartek Szlachcic
III Michał Czernilewski

Absolwenci
Najlepszym absolwentem został Marcin
Stopa.

Absolwenci
Najlepszym absolwentem został Jakub
Bargiel.

Kobiety
I Dorota Kościelniak
II Beata Bator
III Alina Filipowicz
Mężczyźni
I Andrzej Zmaczyński
II Jakub Kenig
III Patryk Hartwich

Dorota Palik

zastępca kierownika Studium WFiS UJ CM
ds. dydaktyki

W kategorii snowboard
Studenci
Kobiety
I Janina Schwarz
II Katarzyna Kanclerska
III Magdalena Borówka
Absolwenci
Najlepsza absolwentką została Agnieszka Buczyńska.
Uczestnicy zawodów w Jurgowie

OSIĄGNIĘCIA REPREZENTANTÓW AZS UJ
W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH POLSKI
Narciarstwo alpejskie
– klasyfikacja generalna:
3. miejsce kobiety
– klasyfikacja według typów uczelni –
uniwersytety:
1. miejsce kobiety
3. miejsce mężczyźni
– sukcesy indywidualne:
kobiety:
Anna Rajpold – srebrny medal w typie
uniwersytety w slalomie
mężczyźni:
Filip Rzepecki – srebrny medal w klasyfikacji generalnej oraz złoty w klasyfikacji
według typów uczelni – uniwersytety
w slalomie gigancie
Snowboard
– klasyfikacja generalna: 3. miejsce kobiety
– klasyfikacja według typów uczelni –
uniwersytety:

1. miejsce kobiety
2. miejsce mężczyźni
– sukcesy indywidualne:
kobiety:
Aleksandra Król – brązowy medal w klasyfikacji generalnej oraz złoty w klasyfikacji według typów uczelni – uniwersytety
w slalomie gigancie
Magdalena Urbańska – srebrny medal
w klasyfikacji według typów uczelni –
uniwersytety w slalomie gigancie
Sonia Kaczmarczyk – brązowy medal
w klasyfikacji według typów uczelni –
uniwersytety w slalomie gigancie.
mężczyźni:
Piotr Wilk – złoty medal w klasyfikacji
według typów uczelni – uniwersytety
w slalomie gigancie
MAŁOPOLSKA LIGA AKADEMICKA
(zawody zakończone )
– snowboard kobiet: 1. miejsce
– snowboard mężczyzn: 2. miejsce
– narciarstwo alpejskie kobiet: 2. miejsce

– narciarstwo alpejskie mężczyzn: 3.
miejsce
– siatkówka kobiet 4. miejsce
UNIWERSYTECKA
LIGA SPORTOWA
W zawodach rozgrywanych w dniach
3–4 marca br. w ramach Uniwersyteckiej
Ligi Sportowej w siatkówce mężczyzn
i kobiet w obu kategoriach zwyciężyli
studenci CM UJ. W sportowych zmaganiach wzięło udział 9 zespołów kobiecych
i 10 męskich z poszczególnych wydziałów całego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W wyniku dwudniowych rozgrywek najlepsi
okazali się studenci wydziałów medycznych
UJ, i to oni w klasyfikacji końcowej zajęli
pierwsze miejsca. Zawody Uniwersyteckiej
Ligi Sportowej w kategorii kobiet wygrały
studentki z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
CM, a w kategorii mężczyzn zwyciężyli
studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Oprac. Leszek Śliwa
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PERSONAE

SMAK ŻYCIA

Ważni są dla mnie ludzie. Miałam w życiu to szczęście, że spotykałam – i nadal
spotykam – ludzi mądrych, ciekawych i dobrych. Ważne są również książki – paliwo
mojego życia... – mówi prof. Teresa Walas.

W BERMUDZKIM TRÓJKĄCIE
o był chyba rok 1997. Wiosna.
Wtedy usłyszałam, a może gdzieś
przeczytałam limeryk Magdy Heydel –
wówczas studentki anglistyki, dziś pracownika Katedry Antropologii Literatury
i Badań Kulturowych. Brzmiał on tak:
Pani doktór Walasówna z Ujotu
Od znajomych wymaga polotu.
Więc wszyscy, którzy chcieli
Kawę z nią pić przy niedzieli,
Limeryki układali w strugach potu.
Ów limeryk, nie ukrywam, bardzo
mnie zaintrygował. Głównie z uwagi
na adresatkę. Była nią bowiem pani
profesor zajmująca się historią literatury
polskiej, teorią literatury, krytyką literacką, kulturą współczesną. Dlaczego
studenci, magistranci, a nawet doktoranci chcą się spotykać z Teresą Walas nie
tylko na uczelni, ale i na kawie?
TAJNA LOŻA ADMIRACJI

Wielbicieli raz kilkoro w Cafe „Maska”
U obiektu swoich westchnień chcąc
być w łaskach,
Limeryki wytrwale
Układało, bo wcale
Taka forma nie zdawała się płaska.

Teresa Walas

W samo południe, równo z hejnałem
z wieży mariackiej, do Maski przyszła Ewa
A. Stawiarski

To pytanie czekało na odpowiedź.
Zaczęłam jej szukać. Gdzie? U sióstr

i braci Tajnej Loży Admiracji. Co prawda
Loża była tajna, nawet bardzo tajna, ale
jej członkowie zgodzili się na spotkanie.
W podziemiach Starego Teatru, w kawiarni przy ul. Jagiellońskiej – o godzinie 12.
Na kilka minut przed czasem znalazłam się w przyciemnionej wnęce z okrągłym stołem i ławami wokół – za to z widokiem na wytworną piwnicę z dobrze
zaopatrzonym barkiem, w której aktorzy,
znani ze sceny czy ekranu, przy kawiarnianych stolikach żywo gestykulowali,
śmiali się. Nie patrzyłam jednak na nich.
Nie słuchałam ich rozmów. Czekałam na
autora (może autorów?) innego limeryku.
Tego o treści:
E. Lempp

T

Mrowczyk. W kawiarnianej wnęce pojawił
się też wysoki, szczupły młodzian ubrany
w czarne, eleganckie palto. Skąd ja go
znam? Zastanawiałam się przez chwilę, bo
twarz młodego człowieka nie była mi obca.
– Michał Rusinek – przedstawił się kolega Ewy. A mnie od razu w głowie zaświtało: jasne, to sekretarz noblistki. Przecież
widziałam go kilka miesięcy wcześniej,
dokładnie 10 grudnia 1996, u boku Wisławy Szymborskiej – podczas telewizyjnej
transmisji z uroczystej gali w Sztokholmie.
– Pan też w Loży?! – nie ukrywałam
zdziwienia.
– Tak. Razem z Ewą i Magdą Heydel
zakładaliśmy ją. Właśnie w tej kawiarni.
Teraz w Loży mamy już wielu admiratorów
pani profesor Walas. Są wśród nich i laureaci Nagrody Nobla – Wisława Szymborska
i Czesław Miłosz.
W LIMERYCZNYM CENTRUM
W Tajnej Loży Admiracji – elitarnej
z założenia, bo o przyjęciu do grona
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Teresa Walas w towarzystwie
Czesława Miłosza,
prof. Władysława Stróżewskiego
i prof. Stanisława Balbusa

admiratorów Teresy Walas decydowała
kapituła – znanych i znakomitych nazwisk
można było znaleźć rzeczywiście dużo.
Byli tam Stanisław Barańczak, Władysław
Stróżewski, Stanisław Balbus, Andrzej
Borowski, Ewa Bukojemska, Agnieszka
Fulińska, Leszek Kołakowski, Roman
Laskowski, Filip Mazurkiewicz, Leonard
Neuger, Ewa Lipska...
Był w niej również Henryk Markiewicz – mistrz dla Teresy Walas, który
w jednym ze swych ciekawych esejów,
tym poświęconym limerykom, zwrócił
uwagę na... centrum limeryczne, jakim
w latach 90. minionego wieku stała się
uniwersytecka polonistyka; wcześniej
(też w tej publikacji) ten znawca historii
i teorii literatury polskiej, były dyrektor
Instytutu Filologii Polskiej UJ przypomniał, między innymi, Juliana Tuwima,
Janusza Minkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którzy z wielką
przyjemnością zabawiali się składaniem
żartobliwych rymowanek. Przypomniał
też Macieja Słomczyńskiego, namiętnie
tworzącego krótkie wierszyki. Bo kto wie,
czy to właśnie nie Joe Alex – czyli Maciej
Słomczyński – zaszczepił w Wisławie
Szymborskiej pasję do układania błahych,
dowcipnych rymowanek składających się
z pięciu linijek, których miejscem narodzin
było irlandzkie miasteczko Limeric?

ZA PODSZEPTEM
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
Fakt: poetka uwielbiała tworzyć limeryki, choć długo tego nie ujawniała. Na
upublicznienie swoich utworów zdecydowała się dopiero w Loży. Notabene, nie
jest dziś tajemnicą, że to ona podszepnęła
studentom przekształcenie istniejącego
wcześniej Fan Clubu Pani Teresy Walas
w... limeryczne Towarzystwo Admiratorów Teresy Walas. Godniejsze bowiem
wydawało się pisanie przez polonistów
limeryków niż zamiar produkowania na
masową skalę podkoszulków z napisem:
„I ♥ Teresa Walas”. A kto wpadł na pomysł,
aby przepustką do Towarzystwa, które
dość szybko przekształciło się w Lożę,
był limeryk na cześć Obiektu Admiracji?
Też podobno Wisława Szymborska. Sama
zresztą na początek popełniła taki:
Tereska Walas z miasta Kraków
Postrachem była dla pismaków.
Gdy tylko w jej wpadli sidła,
Zaraz im opadły skrzydła
I poły cerowanych fraków.
WIELKA KSIĘGA LIMERYKÓW

Zainspirowana przez studentów polonistyki zabawa, wspierana później duchowo, a czasem i towarzysko,
przez Wisławę Szymborską,
zaczęła się w 1994 roku. Aby
się w nią włączyć, trzeba było
napisać limeryk. I oczywiście
zastosować do reguł ustanowionych przez Towarzystwo.
Te warunki na początek spełnił
prof. Balbus. Po nim Andrzej
Borowski napisał limeryk po angielsku, a Stanisław Barańczak
przetłumaczył go na język polski
i przysłał z Harvardu, potem do
Loży zgłosił się prof. Henryk
Markiewicz, potem...
Lista z nazwiskami uczonych, znanych pisarzy i poetów
z biegiem czasu wydłużała się.
Studentów, którzy Teresę Walas
darzyli sympatią i nazywali
„nauczycielką naszą” – także.
Teczka z limerykami więc pęczniała, aż...
Czy w tej sytuacji należy się
dziwić, że na półkach księgarPromocja Liber limericorum; oficjalna koronacja
skich pojawiła się – opatrzona
prof. Teresy Walas na Królową Loży; 1997 r.
przedmową prof. Henryka Mar-

Prof. Teresa Walas z dr. Michałem Rusinkiem

kiewicza i Ewy Mrowczyk – Liber Limericorum, to jest Wielka Xięga Limeryków
i Innych Utworów Ku Czci Jej Wysokości
Królowej Loży Teresy Walas jako też przy
Innych Okazjach Sposobnych przez Limeryczną Lożę Jej Admiratorów Ułożonych?
Tyle że wraz z pojawieniem się w księgarniach ilustrowanej przez Wisławę
Szymborską słynnymi naklejankami Liber
Limericorum – tym samym upublicznieniem wyrafinowanej, unikatowej (chyba
w skali świata!) zabawy – Tajna Loża
zaczęła być mniej tajna. A właściwie tajną
być przestała. Limeryk Michała Rusinka
tak to odzwierciedla:
Kiedy Nobla dostała poetka z Krakowa,
Wiersze czytać poczęła Polaków – z połowa.
I tylko lud z okolic Płocka
Sądził, że Nobla dostała... Wisłocka.
Ot, typowa Freudowa czynność pomyłkowa.
W „GOŁĘBNIKU”
– Jak Pani się czuła, przyjmując dowody sympatii, wręcz uwielbienia? – to
pytanie kieruję już bezpośrednio do prof.
Teresy Walas. Też wiosną, tyle że Anno
Domini 2012. I nie w Masce, a w „Gołębniku”. W nowym, jeszcze nie w pełni
zagospodarowanym pomieszczeniu na
poddaszu kamienicy Wydziału Polonistyki UJ.
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w Xsiędze, wydanej pięć lat temu przez
Universitas, scharakteryzował bohaterkę
swojego limeryku tak:
Wiadomo wszystkim, że Walas Tereska
niezwykle zdolna była od oseska.
Gdy raczkowała, to krąg wujków i cioć
Z zachwytem wołał na przemian
„ach”, „toć
to najprawdziwsza jest, panie, burleska”.

J. Bednarczyk

NA GRODZKIEJ

Oficjalne wprowadzenie do sali Akademii Szwedzkiej, gdzie odbywała się uroczystość
wręczenia Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej

– Loża rozpierzchła się po Polsce,
– Weszła Pani w rolę opiekunki – zapo świecie. Studenci z nią związani uważam.
wyrośli z zabaw. Albo bawią się na włas– Niespodziewanie. Ale w tamtej chwiny rachunek. Ale przyznaję: był to dla li chyba nadawałam się do amortyzowania
mnie czas wielkiej radości,
emocji.
ciekawych towarzyskich
– A na sekretarza (asysspotkań. I wspaniała, nie
tentkę) noblistki nie?!
do przecenienia nagroda za
– W tej roli widziadziałalność dydaktyczną –
łam Michała. Dobrze wysłyszę w odpowiedzi.
kształcony, elokwentny,
– Najpierw promotorka
solidny, z doskonałą znapracy magisterskiej, a późjomością języka angielniej i doktorskiej Michała
skiego i umiejętnościami
Rusinka. Wieść gminna
organizacyjnymi – jak
niosła, że to przez Panią
mało kto nadawał się na
został on „namaszczony” na
sekretarza (asystenta) ososekretarza Wisławy Szymby tak „osobnej” jak WisDziadek Wojciech Walas,
borskiej.
ława.
ostatni z rodziny Walasów
– Gdy tylko dowieklucznik katedry na Wawelu
działam się, że Wisława
LIMERYCZNE WSKAZÓWKI
otrzymała Nobla, natychmiast, z kolegami z ówczesnego „Życia Literackiego”
Mieszka na Grodzkiej Walas Teressa
(w tym tygodniku debiutowałam, jako
Dumna i władcza jak dogaressa,
krytyk literacki, w roku 1969) pojechałam
Hołdy jej składa chan Złotej Ordy,
do Zakopanego. W Astorii kłębił się już
Scjencji takie bije rekordy,
tłum dziennikarzy i fotoreporterów, nie
Że ją w końcu wpisali do Księgi Guprzestawały dzwonić telefony. Jak na to
innessa.
reagowała poetka? Siedziała spanikowana w pokoju, nie chciała z niego wyjść
Limeryk Henryka Markiewicza, zaani z nikim rozmawiać. Uspokajałam ją mieszczony w Liber Limericorum, wskawięc, jak mogłam. Namówiłam nawet zuje kolejny adres, pod który dziennikarz
na konferencję prasową – na pierwsze powinien się udać, jeśli lepiej chce poznać
jej publiczne wystąpienie jako laureatki osobę, która – obok dr. Michała Rusinnagrody Akademii Szwedzkiej. Następnie ka i mecenasa Marka Bukowskiego –
„na żywo” przeprowadziłam z Wisławą wchodzi w skład pierwszego zarządu,
wywiad dla telewizyjnego Pegaza, gdyż mającego powołać fundację ustanowioną
żaden z obecnych w pensjonacie dzienni- testamentem Wisławy Szymborskiej. Pewkarzy nie miał na to odwagi – wspomina ną wskazówką dla mnie może być także
pani profesor.
opinia prof. Wacława Twardzika, który –
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Nie w „Gołębniku”, a w mieszkaniu
przy ul. Grodzkiej (do którego wprowadziła się w 1983 roku) ma miejsce kolejne
spotkanie z badaczką twórczości, między
innymi, Przybyszewskiego, Zapolskiej,
Miłosza, Irzykowskiego, Andrzejewskiego, Filipowicza, Mniszkówny czy
Rodziewiczówny. Autorką, w której
dorobku naukowym są książki: Ku otchłani – dekadentyzm w literaturze polskiej
w latach 1890–1905, Czy jest możliwa
inna historia literatury? I przedrukowana
we fragmencie przez Jerzego Giedroyca
w paryskiej „Kulturze” publikacja Zrozumieć swój czas – kultura polska po
komunizmie. Notabene ta książka została
też uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Wyki – w 2005 roku.
Czy nauczycielski dorobek profesor
(tytuł ten otrzymała w 2004 roku) z Katedry Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych Wydziału Polonistyki też
jest wart zauważenia? Oczywiście. Przez

Z rodzicami

kilkadziesiąt lat pracy na Uniwersytecie
przyczyniła się przecież znacznie do
wykształcenia setek polonistów, do wypromowania dziesiątek magistrów; kilka
osób przygotowuje pod jej okiem prace
doktorskie.
– Czy te portrety to przodkowie? – pytam gospodynię domu nieomal na „dzień
dobry”. I wskazuję na zdjęcia umieszczone na ścianie w dużej pozłacanej ramie.
– To dziadek, to moja mama i tata, to
mama mamy, to... – objaśnia elegancka
pani. I jak przystało na osobę, dla której
historia (nie tylko literatury) jest bliska,
przybliża minione epoki.
KATEDRALNY KLUCZNIK
Opowieść o pradziadach, o rodzinie,
która do Polski, jako służba, ściągnęła
wraz z królową Jadwigą, jest barwna.
Zaciekawi słuchacza (może i czytelnika?) zapewne to, że Walasowie – ród
wywodzący się z Węgier, na co wskazuje
nazwisko – w XV wieku zakorzenili się
w nieodległych od Krakowa Świątnikach
i tam przez lata zajmowali się kowalstwem, także tym artystycznym. Ale nie
tylko! Do nich należała przede wszystkim ochrona wawelskiej katedry przed
pożarami i złodziejami, dzwonienie,
oprowadzanie pielgrzymów po świątyni.
Ta opieka – zawsze przynależna najstarszemu synowi w rodzinie – przechodziła
u Walasów z pokolenia na pokolenie...
– Mój dziadek był ostatnim z tego
rodu klucznikiem katedry. Miał dziewięcioro dzieci. Pracował na Wawelu
trzydzieści cztery lata. W 1952 roku
wraz z innymi osobami został zatrzymany przez UB za spełnianie tej funkcji.
Ściślej: za udział w uroczystości tajnej
niepodległościowej organizacji Polski
Front Ojczyźniany, która postanowiła
urządzić zaprzysiężenie podziemnego
rządu. Zginął w budynku UB, choć rodzinie – w zgodzie z duchem tamtych
czasów – przekazano wiadomość o jego
samobójczej śmierci. Do dokumentów
potwierdzających taką, a nie inną śmierć
rodzinie dziadka nigdy nie udało się dotrzeć. Istotna ich część zginęła lub została
zniszczona – mówi wnuczka Wojciecha
Walasa. I przywołuje opowieść ciotki,
której udało się przed „cichym” pogrzebem na cmentarzu Rakowickim uchylić
wieko nie zaplombowanej (chyba przez
niedopatrzenie) trumny; połamane palce
Wojciecha wskazywały raczej na tortury...

Z WAWELU NA KANONICZĄ
Ojciec Teresy, Marian Walas, zerwał
z tradycją opieki nad katedrą. Pracował
jako księgowy w spółdzielczości; z ruchem
spółdzielczym związany był jeszcze przed
drugą wojną światową. Po ślubie razem
z żoną Wiktorią wynajęli mieszkanie w starej kamienicy przy ul. Kanoniczej 15. Tam
urodziła im się córka.
– Na Wawelu, za czasów dziadka, mała
Tereska mogła patrzeć na katedrę z okien
domu usytuowanego naprzeciw jej głównego wejścia. Mogła pewnie baraszkować
na dziedzińcu zamku, czasem wpadać bez
biletu do królewskich komnat, czasem na
jakąś wystawę... – dywaguję.
– Po śmierci dziadka też przychodziłam
na Wawel – do wujostwa mieszkających
w tym samym budynku, a więc nadal biegałam po wawelskim wzgórzu. A jeszcze
później ze szkolnymi koleżankami też na
Wawelu najczęściej się umawiałam. To
miejsce było i jest mi naprawdę bliskie – odpowiada członkini Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich i PEN-Clubu, redaktorka „Wielogłosu” – pisma polonistów, i współzałożycielka oraz redaktorka ogólnopolskiego
pisma literacko-kulturalnego „Dekada
Literacka” (w tym roku dotychczasowa redakcja będzie kontynuować swą działalność
w piśmie pod zmienionym tytułem: „Nowa
Dekada Krakowska”).
DZIEWCZYNKA Z WARKOCZAMI
Wawel, Kanonicza... A gdzie była
podstawowa szkoła? Też blisko. Przy

Mała Teresa z wizytą u rodziny na Wawelu

ul. Bernardyńskiej. Tam, gdzie uczyły się
same dziewczynki! Granatowe chałaty
z białymi kołnierzykami – taki ubiór obowiązywał je w klasie. Gdy szły do teatru,
mogły założyć granatową spódnicę i białą
bluzeczkę. To „pójście do teatru” wiązało
się z przyzwoitym wyglądem uczniowskim, ale jeszcze bardziej z odpowiednim
przygotowaniem do odbioru sztuki. Pani
Baluchowa (matka prof. Jacka Balucha)
bardzo o to dbała. Intelektualny rozwój
dziewczynek, pobudzenie w nich ambicji –
taki sobie wyznaczyła cel pedagogiczny.
IX Liceum Ogólnokształcące im. Józefy Joteyko też nie było koedukacyjne.
Miało opinię rygorystycznego. Nauczy-

Przedstawienie szkolne, I lub II klasa, szkoła przy ul. Bernardyńskiej
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– Pani Janina Winowska – i obroniła pracę magisterską na temat
uczennica prof. Kleinera jeszcze literatury popularnej okresu międzywojenze Lwowa, polonistka z doktora- nego. On był także promotorem jej pracy
tem i romanistka, wielbicielka doktorskiej o dekadentyzmie.
– Pomimo że nie byłam czystej krwi
Adama Mickiewicza – pochodziła z tzw. dobrej, kresowej teoretykiem, a o erudycji, jaką miał i ma
rodziny. Była jednak niezwykle profesor, nie mogłam nawet marzyć, a na
skromną osobą. Budziła podziw dodatek mam nieco odmienny niż on typ
i szacunek swoją mądrością wyobraźni naukowej (bliższa byłam rażyciową, kulturą, ogromną wie- czej duchowi prof. Kazimierza Wyki), to
Koniec VI klasy; komers pożegnalny
dzą. Również oczytaniem. To jednak potrafiliśmy się dobrze porozumieciele bowiem pilnowali, aby młodzież także dzięki niej nie miałam kłopotów wać. Od Mistrza uczyłam się dyscypliny
osiągała dobre wyniki w nauce, ale też na egzaminie wstępnym u prof. Marii naukowej, jemu też zawdzięczam ciągłe
nosiła tarcze i godnie reprezentowała Dłuskiej, która pytała mnie o twórczość poszerzanie horyzontów intelektualnych –
szkołę na zewnątrz. Teresa w dziesiątej Norwida, a ja właśnie miałam za sobą taką refleksją dzieli się „znawczyni Trędoklasie odważyła się jednak obciąć swe świeżą lekturę Żniwa na
sierpie Hanny Malewdługie warkocze.
skiej, podsuniętą mi przez
dr Winowską – tak formuCHCIAŁA BYĆ JAK BOY-ŻELEŃSKI
łuje wspomnienie o swojej
Czy już w liceum córka Wiktorii Walas polonistce była uczennica
wiedziała, że będzie studiować polonisty- IX Liceum. W tym samym
kę? Nie. Marzyła o medycynie. Chciała, budynku, co pewnie warto
niczym Boy-Żeleński, pisać – a przy tym przypomnieć, mieściła
się kiedyś szkoła podstabyć lekarzem.
Jednak nie do Akademii Medycznej wowa, do której chodziła
(choroba pokrzyżowała plany, brakło czasu Wisława Szymborska.
na przygotowanie się do wstępnego egzaMISTRZ I UCZEŃ
minu) złożyła podanie o przyjęcie na studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlaczego
W szkole podstawoakurat wybrała filologię polską? Bo w liceum trafiła na znakomitą polonistkę Janinę wej i średniej dla młodej
Po promocji habilitacyjnej – z prof. Henrykiem Markiewiczem
Winowską – siostrę Marii Winowskiej, dziewczyny bezpośrednim
pisarki i publicystki katolickiej, współpra- wzorem były nauczycielki: pani Balucho- watej”, bo i tak kiedyś mówiono o mojej
cowniczki kardynała Stefana Wyszyńskie- wa i pani Winowska. Na uczelni? Henryk interlokutorce. Dlatego, że Mniszkównie
Markiewicz. Pod jego okiem przygotowała i jej dziełu poświęciła swoją pracę magisgo, założycielki pisma „Verbum”.
terską, a dyrektor Andrzej Kurz poprosił –
wówczas panią magister polonistyki –
o napisanie posłowia do wznawianego
przez Wydawnictwo Literackie bestsellera.
Henryk Markiewicz w pamięci Teresy
Walas zapisał się dobrze jeszcze z innego
powodu. Dzięki niemu bezboleśnie przeszła przez tzw. weryfikację, którą po wprowadzeniu stanu wojennego objęto część
pracowników działających w uczelnianej
„Solidarności”.
– Należałam do grupy założycielskiej
„Solidarności”, do Komisji Uczelnianej.
Z racji mojej profesji zajmowałam się,
między innymi, redagowaniem biuletynu.
Byłam też delegatką uczelnianej „Solidarności” na Kongres Kultury w Warszawie,
przerwany przez ogłoszenie stanu wojennego. Moja weryfikacja polegała na tym,
że prof. Markiewicz zadał pytanie: „Pani
doktor, jest pani gotowa pracować teraz na
takim uniwersytecie?”. Zostałam na uczelSpotkanie w domu Teresy Walas (pierwsza z prawej), obok siedzą: Carol Thigpen-Miłosz,
Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova
ni – mówi osoba ongiś admirowana przez
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braci i siostry Loży, do których Stanisław
Barańczak przysłał (też ongiś) ze Stanów
Zjednoczonych limeryk tej treści:
Hollywoodzie, wciąż sprawę zawalas,
Gdzie epicki film „Teresa Walas”?
Kręcisz go tak powoli,
Że tytułowej roli
Już nie zagra (bo zmarł) T. Savalas.
W BERMUDZKIM TRÓJKĄCIE
W dzieciństwie i młodości Wawel –
Kanonicza – Bernardyńska – Podwale.
Później: Grodzka – Gołębia. Profesor
sama mówi: poruszam się „w swoim trójkącie bermudzkim”. Fakt: mało kto może
powiedzieć, że niemal przez całe swoje
życie przemieszcza się po tak niewielkim
obszarze. Oczywiście, poza wyjazdami za
granice Krakowa, za granice Polski.
– Ze Stanów Zjednoczonych przyjechałam wyprostowana – tym wyznaniem
zostaję mocno przez wicedyrektor Instytutu
Polonistyki UJ zaintrygowana. Co za tym
„wyprostowaniem” się kryje? Wcześniej
już usłyszałam, że w domu była wychowywana w dużej dyscyplinie i mieszczańskich
cnotach („byłam grzeczną dziewczynką”),
że z natury jest osobą konserwatywną, że
nigdy nie miała pociągu do rewolucyjnych
działań, że gen podróży usechł u niej
w młodości, ale...
– ...nie rozumiem – taka jest moja reakcja na owo wyznanie.
Stany Zjednoczone, jak się okazało,
„otwarły” ją energetycznie i życiowo.
Pierwszy wyjazd trwał pół roku, wiązał się
z zajęciami, jakie prowadziła w Alliance
College w Cambridge Springs w Pensylwanii. Drugi, też semestralny, to pobyt
jako visiting professor na Uniwersytecie
Karoliny Północnej w Chapel Hill.
– Dlaczego pobyt w Ameryce mnie
odmienił? Zobaczyłam inny świat, ludzi
z innym podejściem do życia. Zaczęłam –
jak wszyscy tam – uśmiechać się. I przestałam się... garbić. Utwierdziłam się też
w przekonaniu, jak wielkie znaczenie ma
dla mnie jakość życia codziennego. Pomijam sprawy oczywiste: uaktywnił się mój
język angielski, otwarł dostęp do książek.
– Po USA był Wiedeń...
– Tak. Przez jeden semestr miałam zajęcia z amerykańskimi studentami w American Institute of European Studies. „Totalitaryzm a literatura” – to był temat, który
ich interesował. Zatem do moich zadań jako
nauczyciela należało komparatystyczne

Po kolacji u króla Szwecji, w apartamencie noblowskim razem z Wisławą Szymborską

ujęcie czasu wojny i okupacji w literaturze
środkowej Europy, ale równocześnie pokazanie tej strony komunizmu. Czytaliśmy
więc Różewicza i Borowskiego, Konwickiego, Kunderę i Sołżenicyna.
W KRĘGU ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ
W mieszkaniu przy ul. Grodzkiej,
gdzie pani profesor przez wiele lat mieszkała najpierw z obojgiem rodziców, potem
ze swoją matką, zwróciłam uwagę na stosy
książek w pokoju-pracowni („pracuję
głównie w domu”), ale też na albumy ze
zdjęciami. Warto poprosić o zajrzenie do
nich, pomyślałam. Zdjęcia mają przecież
to do siebie, że utrwalają zdarzenia. Utrwalają też osoby, które biorą w nich udział.
– Tę fotografię zrobiono 3 października
1996, ona obiegła wszystkie media – komentuje właścicielka albumu, a ja patrzę
raz jeszcze na zrozpaczoną „tragicznym
wydarzeniem” kobietę o białych włosach,
która ręką przysłania przerażoną twarz.
Ale patrzę również na szczerze roześmianą, ucieszoną „Noblem” towarzyszkę pani
Wisławy w zakopiańskiej Astorii.
Zdjęć do obejrzenia jest wiele. Dostrzegam na nich (najczęściej obrazują
towarzyskie spotkania, pikniki, jakieś
uroczystości) przyjaciół i znajomych pani
Teresy. Poetów – Ewę Lipską, Tomasa
Venclovę, Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Czesława Miłosza.
Pisarzy – Stanisława Lema. Filozofa –
Władysława Stróżewskiego. Polonistów –
Henryka Markiewicza, Jana Błońskiego,
Martę Wykę...
Nie, nie ma co wymieniać tu wszystkich sfotografowanych. Bardziej interesująca wydaje się opowieść pani profesor
o spotkaniach z noblistami z Krakowa.

– Te, jakie odbywały się z udziałem
Miłosza, przypominały... konferencje
naukowe; dyskusje zawsze toczyły się na
wysokim diapazonie, musiały być merytoryczne, gdyż poeta nie lubił „pienistej
konwersacji”. Spotkania u Szymborskiej?
O tych już chyba wszyscy wszystko wiedzą, więc nie ma potrzeby powtarzać.
Rzeczywiście, o zabawnych loteryjkach, o pełnych radości koleżeńskich
wieczorkach wiele zostało już napisane,
wiele się o nich mówiło także w telewizji.
Dlatego proponuję tu limeryk pióra Jej
Wysokości (tak, tak – w czasie zabawy
w admirowanie profesor Teresę Walas
bardzo uroczyście koronowano!), jaki
Loża zamieściła w Liber Limericorum:
Raz do poetki z Chocimskiej ulicy
Zaszedł Nobla upiór bladolicy:
„Męką swej sławy mą zmazujesz winę,
Co w dynamicie miała swą przyczynę,
Więc już nie muszę straszyć w okolicy”.
***
Loża Admiracji Teresy Walas została
odtajniona. Z czasem rozpierzchła się. Na
szczęście, limeryki pozostały. Wśród nich
i autorstwa osoby ongiś admirowanej...
Raz Teresę, co mieszkała w Limeryku,
Jej wielbiciel zapeklować chciał w słoiku.
Na to rzekła: „Wiem, do czego pan
zmierza,
W najpotworniejszego przepoczwarzę
się zwierza
I tak zbiję chłystka z pantałyku”.

Teresa Bętkowska

ALMA MATER nr 147

27

Z PASJĄ I POGODĄ DUCHA
Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin profesora Mieczysława Rokosza

W

malowniczej scenerii kopca Kościuszki 28 stycznia 2012 odbyła się
nieoficjalna uroczystość 70. urodzin prof.
Mieczysława Rokosza. Jubilat zaprosił
przyjaciół, kolegów i współpracowników
z różnych środowisk, którzy mieli szczęście spotykać się z nim i współpracować
podczas kolejnych etapów jego życia
i działalności. W styczniowy wieczór
spotkali się – jak w ukochanym przez
Jubilata Weselu Wyspiańskiego – przedstawiciele rozmaitych „stanów”: historycy,
archeolodzy, językoznawcy, psycholodzy,
socjolodzy, artyści, taternicy i cepry, duchowni i świeccy. Nieczęsto się zdarza,
aby jubileusze naukowe gromadziły grono
znakomitych osób tak różnych profesji.
Sprawiła to bogata osobowość Jubilata,
której nie da się zamknąć w ramach jego
profesji historyka. Zawsze wyrastał poza
i ponad nią, realizując także na innych
polach swoje zainteresowania i pasje.
Trudno wyliczyć wszystkich obecnych,
ale wspomnieć trzeba zaprzyjaźnionych
od młodych lat: byłego rektora Papieskiej
Akademii Teologicznej księdza infułata
prof. Adama Kubisia, kompozytora, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach
Zenona Kowalowskiego, żołnierza AK
i poetę Jana Lohmana czy językoznawcę
prof. Leszka Bednarczuka.
Mieczysław Rokosz urodził się
5 lutego 1942 w Makowie Podhalańskim
w rodzinie nauczycielskiej o żywych
tradycjach patriotyczno-niepodległościowych. Patriotyzm wyniesiony z domu

28

ALMA MATER nr 147

Mieczysław Rokosz z „dyplomem nobilitacji” w towarzystwie uczestników jubileuszu. Od lewej stoją:
Roma i Zenon Piechowie, Wojciech i Eryka Drelicharzowie oraz Anna Fischer

praktykował w różnej formie przez całe
życie. Szkołę podstawową ukończył
w Oświęcimiu, następnie uczęszczał do
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.
Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu w 1961 roku. Nauka
w Liceum Plastycznym poświadcza jeden
z licznych jego talentów.
W 1961 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uczęszczał na różne zajęcia wykraczające
poza kanon studiów historycznych. Wybrał
seminarium starożytne, pracę magisterską
napisał pod kierunkiem prof. Józefa Wolskiego, którego darzył ogromnym szacunkiem. W czasie studiów
ujawniła się z całą mocą
jego pasja społecznika,
działającego aktywnie
w różnych organizacjach
i towarzystwach. Jeszcze
w szkole działał w ruchu
turystyczno-krajoznawczym oraz odradzającym
się po 1956 roku harcerstwie. Pasja turystyczna pozostała mu na całe
życie. W czasie studiów

zaangażował się w studencki ruch naukowy. Przez dwie kadencje był prezesem
Koła Naukowego Historyków, był też
przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych. Swoją
działalność w kole naukowym opisał
w drukowanym wspomnieniu.
Po ukończeniu studiów nie od razu
rozpoczął pracę na Uniwersytecie. W latach 1966–1970 pracował w Archiwum
Państwowym w Krakowie, a w latach
1970–1973 – w wydawnictwie Ossolineum oraz Wydawnictwie Literackim.
Na Uniwersytet powrócił w 1973 roku,
jako asystent w Katedrze Historii Średniowiecznej Polski, kierowanej przez
prof. Józefa Mitkowskiego. Wówczas
też nasze drogi się spotkały, gdyż w tym
właśnie roku rozpocząłem studia, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez
magistra Rokosza. Od tego czasu biegną
one wspólnie. W pamiętnym 1980 roku
obronił pracę doktorską Wenecka oficyna
Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej
wpływów, którą opublikował w 1982 roku.
Po obronie pracy doktorskiej przeszedł
na stanowisko adiunkta do Zakładu Nauk
Pomocniczych Historii i Archiwistyki,

Ta krótka rozmowa podczas audiencji prywatnej
27 czerwca 1994 dotyczyła zbliżającego się
tysiąclecia męczeństwa św. Wojciecha-Adalberta
i znaczenia tego jubileuszu dla Europy

w którym pracowałem już od roku. Nasze
bliskie i dobre kontakty uległy dalszemu
zacieśnieniu.
Zainteresowania naukowe Mieczysława Rokosza koncentrowały się wokół problematyki polskiego wczesnego
średniowiecza oraz wybranych nauk
pomocniczych historii. Interesowały go
postacie Bolesława Chrobrego, świętego
Wojciecha, Zjazd Gnieźnieński, postać
Bolesława Śmiałego, ale także księżnej
Kingi i królowej Jadwigi. Podejmował
badania wątków legendowych: legendę
Szczerbca, legendę insygniów koronacyjnych w XIX wieku, legendę o rycerzach
śpiących pod Giewontem oraz pobycie
Władysława Łokietka w ojcowskich grotach. Spośród nauk pomocniczych historii
interesowały go przede wszystkim bibliologia, geografia historyczna, heraldyka
i sfragistyka, a zwłaszcza archeologia
prawna, w szczególności problematyka
insygniów władzy oraz herbu państwa –
Orła Białego. Był organizatorem niezwykle ważnej konferencji naukowej Tradycje
i perspektywy nauk pomocniczych historii
w Polsce i redaktorem publikacji materiałów pokonferencyjnych, dedykowanych
prof. Zbigniewowi Perzanowskiemu.
Cechą charakterystyczną naukowej drogi Jubilata było systematyczne angażowanie się w działalność różnych towarzystw
oraz ruchów naukowych i popularnonaukowych. Jego temperament wymagał stałej
aktywności, działania, Profesor traktował
je jako służbę publiczną. Wynika to, jak

sądzę, z Jego formacji intelektualnej,
ukształtowanej na dziewiętnastowiecznych wzorcach społecznikostwa. Jest to
postawa obecnie coraz rzadziej spotykana, a przecież bez niej nie zbudujemy
społeczeństwa obywatelskiego, o którym
ostatnio coraz mniej słychać.
Trudno wyliczyć wszystkie sfery jego
działalności. Zaczęło się od harcerstwa
i krajoznawstwa. Już na studiach pojawiła
się pasja taternicka, trwająca do dziś, oraz
zaangażowanie w studencki ruch naukowy.
Od momentu podjęcia pracy w Instytucie
Historii bardzo mocno zaangażował się
w opiekę nad sekcją mediewistyczną Koła
Naukowego. W 1980 roku uczestniczył
w odradzaniu Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, był też członkiem założycielem Polskiego Klubu Ekologicznego.
W latach 60. i 70. działał w ruchu bibliofilskim.
Zaangażowanie w działalność organizacji i towarzystw najczęściej implikowało refleksje i publikacje poświęcone ich istocie,
historii i celom działania. Angażował się
w tę działalność w pełni, zarówno czynem,
jak i piórem. Pisał więc o historii i istocie
bibliofilstwa, o początkach harcerstwa
i jego pionierach, o historii Zakopanego
i o ludziach związanych z Tatrami, o Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego, o Kopcu
Kościuszki i o postaci Naczelnika.
Jego działalność organizacyjną zdominowały zwłaszcza dwie instytucje: w latach 1991–2008 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, był też

Z Anią na Kowadle – bloku szczytowym Kończystej (2540 m n.p.m.) w Tatrach; wrzesień 2011 r.

Wysoka (2565 m n.p.m.) w Tatrach; marzec 2011 r.

wiceprzewodniczącym Rady Naukowej
Muzeum Tatrzańskiego, od 1994 roku do
dziś pełni funkcję prezesa Komitetu Kopca
Kościuszki. Jestem świadkiem tego, jak
wiele czasu, energii i serca poświęcał tym
instytucjom, pokonując różne trudności
i przeszkody pojawiające się po drodze.
Nasze rozmowy na ten temat można liczyć
w setki godzin. Jego upór w pokonywaniu
przeciwności jest godzien najwyższego
podziwu. Ale też efekty są imponujące: rozkwit działalności Towarzystwa
Muzeum Tatrzańskiego, liczne odczyty
i konferencje, trzynaście wydrukowanych
tomów „Materiałów Towarzystwa”, a tom
czternasty – zamykający prezesurę – przygotowany do druku.
Zaangażowanie w sprawy zakopiańsko-tatrzańskie wynikało z głębokiego
umiłowania gór, a zwłaszcza Tatr. W jednym z przemówień tak o nich powiedział:
Są one istotnym, niezbywalnym składnikiem mej egzystencji duchowej i fizycznej,
[...] jeśli wśród mozołów i udręk życia
czuję się szczęśliwy – to tylko tam. W ostatnich latach tę pasję udaje mu się realizować
przez cały rok, pieszo i na nartach, ze
szczególną intensywnością.
Do tych dwóch instytucji, których działalnością kierował i kieruje, dodać należy
jeszcze trzecią: Towarzystwo Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa, którego
członkiem jest od czasu studiów, a od
1989 roku jest członkiem jego Wydziału.
Przez wiele lat był kierownikiem sekcji
odczytowej, która przygotowywała wtorkowe referaty. Zaangażowanie w prace
Towarzystwa wynika z głębokiej miłości
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Ze studentami na Kopcu Kościuszki w Krakowie; maj 2004 r.

Podczas przemówienia okolicznościowego, wygłoszonego po promocji habilitacyjnej 26 maja 2008
w auli Collegium Maius wobec rektora UJ prof. Karola Musioła, dziekana Wydziału Historycznego
prof. Andrzeja Banacha i prodziekanów oraz zgromadzonych gości
Goście sympozjum poświęconego Bronisławowi Piłsudskiemu
w willi „Koliba” w Zakopanem w październiku 2000 r.;
od lewej: Koichi Inoue – Hokkaido University w Sapporo,
prof. Alfred Majewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. Antoni Kuczyński – Uniwersytet Wrocławski
i gospodarz Mieczysław Rokosz
– prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego
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do naszego miasta. Wiele jest miast, które
Jubilat darzy uczuciem, ale na pierwszym
miejscu jest, moim zdaniem, zawsze
Kraków. Był też aktywnym członkiem
Polskiego Towarzystwa Historycznego,
sekretarzem jego krakowskiego oddziału
w latach 1975–1977.
Należy do historyków przekraczających w swych badaniach bariery chronologiczne i tematyczne, obejmując nimi
okres od wczesnego średniowiecza do XX
wieku. Podejmuje też badania interdyscyplinarne – na pograniczu historii i historii
sztuki oraz literatury, zwłaszcza literatury
XIX wieku. Przykładem tego stała się
książka Na szańcach pamięci. Szkice
z dziejów tradycji i tożsamości (Kraków
2003), będąca prekursorską w Polsce
realizacją tematu „miejsc pamięci” zainicjowanego w 1984 roku przez francuskiego historyka Pierre’a Nora. Książka ta
zasługuje na wznowienie.
Jubilat zwykł mawiać, że nic nie dzieje
się poza czasem. Jego obszerna bibliografia byłaby zapewne jeszcze większa, gdyby
nie podejmował działań organizacyjnych.
Ale uczony realizuje się nie tylko poprzez
to, co pisze, ale także poprzez to, co organizuje, inspiruje czy wręcz dosłownie
buduje. Po katastrofie spowodowanej
ulewnymi deszczami w 1997 roku Kopiec
Kościuszki zamienił się w ogromny plac
budowy, zaczęło się ratowanie tego tak
ważnego krakowskiego zabytku. Prezes
Komitetu rozpoczął wielką akcję zdobywania środków finansowych, uciążliwego,
ale skutecznego „kołatania” do wszelkich
możliwych drzwi, a po zdobyciu pieniędzy
do rewaloryzacji Kopca. Prace zakończyły
się pełnym sukcesem, a prezes mógł przeżywać chwile triumfu, gdy 10 listopada
2002 odbudowany Kopiec Kościuszki
został, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście oddany
społeczeństwu. Teraz niestrudzonego
organizatora czeka nowe zadanie: przygotowuje na kopcu muzeum Kościuszki.
Przy tak znacznym zaangażowaniu
w działaność organizacyjną znalazł czas,
by napisać książkę Dzwony i wieże Wawelu
(Kraków 2006), która stała się podstawą
jego habilitacji w 2007 roku. Również ta
książka wyrosła z pewnej praktyki: od
1990 roku Mieczysław Rokosz jest dzwonnikiem wawelskim i nie byłby sobą, gdyby
częstego przebywania w towarzystwie
„Zygmunta” nie przetworzył na pracę
naukową. Stała się ona nie tylko opracowaniem dzwonów i wież, lecz również

hołdem oddanym katedrze wawelskiej,
którą głęboko nosi nie tylko w umyśle
historyka, lecz również w sercu. Miłość do
tego miejsca i wielu innych starał się przekazywać skutecznie nam, swoim uczniom.
Historyczne miejsca i ludzie odgrywają
w życiu Mieczysława Rokosza szczególną
rolę. Jeśli to możliwe, historyk powinien
nawiązać emocjonalny kontakt z przedmiotem swych badań. Geografia miejsc i ludzi
cenionych czy wręcz – nie wahajmy się
użyć tego słowa – ukochanych przez Mieczysława Rokosz jest rozległa. Wymieńmy
najważniejsze z nich: Kraków, Zakopane
i Tatry, Sandomierz, Tyniec, Częstochowa,
Hel, Bochnia, Rzym, Paryż, a w tych miejscach związani z nimi ludzie: Kościuszko,
Mickiewicz, Wyspiański, Piłsudski, Jan
Paweł II, a także postacie z odległej przeszłości – św. Wojciech, Bolesław Chrobry,
św. Stanisław i Bolesław Szczodry. Ma
do nich stosunek bardzo osobisty, o wielu
z nich pisał i wykładał.
Kolejnym rysem charakterystycznym
działalności Mieczysława Rokosza była gotowość dzielenia się swoimi przemyśleniami w czasie licznych wykładów i odczytów
wygłaszanych w różnych miejscach. Ich
wykaz jest bardzo obszerny. Oprócz wystąpień stricte naukowych wygłosił wiele referatów i odczytów popularnonaukowych,
często w ramach organizowanych przez

Jego pisarstwo charakteryzuje się pięknym, nieco
archaicznym, językiem literackim. Przebija z niego nie tylko
chęć rekonstrukcji pewnych
wydarzeń z przeszłości, lecz
również autentyczna troska
o polską kulturę. Jest krakowianinem i człowiekiem
Uniwersytetu, co dokumentuje
swoją twórczością naukową Jola z Bartusiem; Jastarnia, wakacje 1977 r.
oraz działalnością dydaktyczną i organizacyjną. Rysy jego osobowości społecznika skłania go do angażowania
możemy odnaleźć w systematycznie publi- się w działania potrzebne, nieraz wręcz
kowanych sprawozdaniach z działalności konieczne, ale często mało spektakularne,
instytucji i organizacji, w których przyszło nieprzynoszące bezpośredniego „zysku”,
mu działać. Wśród suchych pozornie dat, których inni nie chcą się podjąć. Robi to,
liczb i nazwisk przewija się pasja, upór bo tak trzeba. Postawa pasji i zaangażowai głębokie zaangażowanie oraz poczucie nia oddziałuje na jego współpracowników.
służby publicznej. Jeszcze mocniej do Jestem mu za to osobiście wdzięczny. Jest
głosu dochodzi jego osobowość w pi- przeciwieństwem współczesnego badacza
sanych wspomnieniach, zwłaszcza we „wąskiego specjalisty” – co oczywiście ma
Wspomnieniach i zapiskach tatrzańskich swoją cenę. Uważam, że na Uniwersytecie
z lat 1949–2006, publikowanych we frag- są potrzebni zarówno jedni, jak i drudzy.
mentach w „Wierchach” i „Pamiętniku Nie chciałbym, aby ten artykuł przerodził
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, się w laurkę. Czy Jubilat nie ma wad?
do których przywiązuje dużą wagę. Warto Kto ich nie ma, „niech pierwszy rzuci
kamieniem”.
do nich zajrzeć.
Dwa dramatyczne wydarzenia naznaJakim człowiekiem jest Jubilat? Przede
wszystkim jest człowiekiem dobrym czyły jego życie. W 1979 roku zmarł jego
i mądrym, bezpośrednim i pogodnym, jedyny ukochany sześcioletni syn Bartek,
zaangażowanym w to, co robi, pełnym a w 1997 roku zmarła żona Jolanta, wybitna językoznawczyni, doktor habilitowany
w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego
i Porównawczego UJ, darzona przez niego wielką miłością i szacunkiem. Pamięć
o nich nosi głęboko w sercu. To, że te dwa
dramaty nie złamały go, nie pozbawiły
pasji, entuzjazmu i ciepłego stosunku do
ludzi, jest miarą jego wielkości.
Wieloletnie zaangażowanie i kompetencje przejawiane na różnych polach
były zauważane i nagradzane. Książka
o weneckiej oficynie Alda Manucjusza
otrzymała w 1983 roku Nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeciego
stopnia, pracę zbiorową Orły nasze, pod
redakcją Jubilata, wyróżniono w 1983
Medal z okazji septuagenarium zaprojektowany i wykonany przez Czesława Dźwigaja – profesora ASP
roku Nagrodą im. Adama Heymowskiego,
w Krakowie, ofiarowany przez Komitet Kopca Kościuszki. Na awersie wzdłuż lewej pionowej krawędzi
biegnie dewiza akademicka jubilata: CONTEMPLATA ALIIS TRADERE
przyznawaną przez Polskie Towarzystwo
siebie konferencji, kierowanych do szero- pasji, entuzjazmu i ciekawości świata, Heraldyczne. Od 1993 roku jest członkiem
kiego grona miłośników historii, literatury głęboko osadzonym w historii i kulturze, założycielem Towarzystwa Naukowego
i kultury. Popularyzację uważa za bardzo o rozległej wiedzy, szerokich zaintereso- Sandomierskiego. W 2001 roku został
ważny aspekt działalności uczonego. Czę- waniach i horyzontach. Ma dar przyjaźni odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
sto referaty były wygłaszane w małych i koleżeństwa, które potrafi podtrzymy- w 2009 roku powołano go w skład Spomiejscowościach, w bibliotekach, muzeach wać. Cechy te ułatwiają mu działanie łecznego Komitetu Odnowy Zabytków
i towarzystwach regionalnych, do publicz- w różnych towarzystwach i organizacjach, Krakowa. Prezydent Krakowa nagrodził
ności, która czekała na organizowany u nich gdyż dzięki temu potrafi znaleźć porozu- go odznaką Honoris Gratia. W 1995 preuniwersytecki wykład.
mienie z ludźmi różnych profesji. Pasja zydent The National Society of the Sons
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of the American Revolution przyznał
mu medal Libertas et Patria, a w 2004
roku został honorowym członkiem Rady
Wykonawczej American Association of
the Friends of Kościuszko at West Point.
Koło Naukowe Historyków przyznało,
w czasie mojej prezesury, tytuł honorowego członka.
28 marca br. członkowie Komitetu
Kopca Kościuszki wręczyli Jubilatowi
z okazji siedemdziesięciolecia pamiątkowy medal, zaprojektowany i wykonany
przez członka Komitetu prof. Czesława
Dźwigaja.
Jubilat przepracował wiele lat w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej,
a następnie Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJ,
dając tam liczne dowody pasji naukowej
i dydaktycznej, ale prawdziwym jego powołaniem była i jest szeroko rozumiana hi-

storia kultury, zwłaszcza kultury polskiej.
Dobrze więc się stało, że po zakończeniu
pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim
może realizować w dalszym ciągu swą
drogę naukową i dydaktyczną w Instytucie
Kulturoznawstwa Akademii „Ignatiaum”.
Jubileusz to oczywiście życzenia
i prezenty. Nie zabrakło ich także w tym
wypadku. Pośród wielu prezentów Jubilat
otrzymał wierszowaną „nobilitację”, stylizowaną na staropolskie wiersze na herby.
Na pięciopolowej tarczy umieszczono
godła herbowe ilustrujące pasje Jubilata:
harcerską lilijkę, starą książkę, dzwon
Zygmunta i kopiec Kościuszki. Każdemu godłu towarzyszył wiersz dowcipnie
komentujący zainteresowania Jubilata.
W piątym – sercowym polu znalazł się
herb Ostoja, używany przez rodzinę Rokoszów. Towarzyszy mu wiersz, który niech
będzie puentą tego artykułu.

W końcu Ostoja w sercu złożona,
ona jest herbu twego korona.
Niczego bowiem ci się nie boją,
dla których Rokosz stał się ostoją.
Szanowny Jubilacie, Drogi Mietku!
Dziękujemy Ci za wspólne lata, gdy byłeś
dla nas ostoją. Dziękujemy za przyjaźń,
życzliwość, wspólnotę wartości, pogodę ducha, pasję, którą nas zarażałeś, za
przykład, jak radzić sobie z największymi
dramatami i przeciwnościami losu. Niech
te lata, które są przed Tobą, przyniosą
Ci realizację planów i marzeń. Życzymy
zdobycia gór, które są do zdobycia, napisania zaplanowanych książek i artykułów,
podróży wielkich i małych oraz pasji
i konsekwencji w realizacji tych planów.

Zenon Piech

kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych
Historii UJ

DOKTORAT HONORIS CAUSA
DLA PROFESORA JÓZEFA DULAKA
P

rofesor Józef Dulak, kierownik Zakładu
Biotechnologii Medycznej Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek
korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, 15 marca 2012 otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu w Orleanie.
Profesor prowadzi badania nad mechanizmami różnicowania komórek macierzystych, powstawania naczyń krwionośnych,
terapią genową oraz komórkową, biologią
i terapią nowotworów. Interesuje się bioetyką, socjologią oraz filozofią nauki. Jest
członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych (KEJN) (2011–2014). Od roku
2008 jest członkiem komitetu naukowego
Innovative Medicines Initiative (IMI)
w Brukseli, członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Biologii Naczyniowej
(EVBO – od roku 2006), Komitetu Biotechnologii PAN (od roku 2011) i Komitetu
Biochemii i Biofizyki PAN (od roku 2007)
oraz członkiem Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego, Polskiego Towarzy-
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stwa Biologii Komórki
i Polskiego Towarzystwa
Bioetycznego.
Profesor Józef Dulak
wykładał na licznych
międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych oraz w naukowych instytucjach zagranicznych. Był profesorem
gościnnym Uniwersytetu
w Orleanie (w roku akademickim 2008/2009)
oraz profesorem gościn- Prof. Józef Dulak podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa
nym Japanese Society for
the Promotion of Science w roku 2010. Był Thrombosis and Vascular Biology”, „Jourwspółorganizatorem kilku międzynarodo- nal of Experimental Medicine”, „Antioxiwych i krajowych kongresów naukowych, dants and Redox Signaling”, „Oncogene”,
w tym Europejskiego Zjazdu Biologii „American Journal of Pathology”. Jest
i Medycyny Naczyniowej we wrześniu członkiem komitetu redakcyjnego „Ar2011 roku.
teriosclerosis Thrombosis and Vascular
Jest autorem i współautorem ponad Biology”.
170 publikacji, które ukazały się, między
Joanna Uchto
pracownik Zakładu Biotechnologii Medycznej UJ
innymi, w „Circulation”, „Arteriosclerosis

KONTYNUATOR POLITYKI KULTURALNEJ
JÓZEFA DIETLA
a pracę na rzecz Krakowa i Małopolski
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof.
Franciszek Ziejka został uhonorowany Nagrodą im. Józefa Dietla. Uroczystość wręczenia wyróżnienia, którego fundatorem
jest Korporacja Samorządowa im. Józefa
Dietla, promująca w ten sposób postawy
obywatelskie i patriotyczne mieszkańców
naszego regionu, odbyła się 19 marca 2012
w Sali Fontany pałacu Pod Krzysztofory.
W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, radni, przedstawiciele świata
nauki i kultury, w tym również członkowie kapituły nagrody: przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
rektor UJ prof. Karol Musioł oraz rektor
Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu
dr Krzysztof Pawłowski.
Sylwetkę laureata przedstawił, jak
sam mówi – jedynie w zarysie, zastępca
przewodniczącego SKOZK prof. Bogusław Krasnowolski, gdyż, jak podkreślił na początku swego wystąpienia,
charakterystyka całokształtu dokonań
prof. Franciszka Ziejki w ciągu kilku
minut byłaby niepodobieństwem. Profesor
Krasnowolski przypomniał, że laureat
sprawował i sprawuje najrozmaitsze funkcje – w latach 1990–1993 był dziekanem
Wydziału Filologicznego UJ, w latach
1993–1999 prorektorem UJ ds. ogólnych,
a w latach 1999–2005 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, i to
właśnie podczas sprawowania tej funkcji
przewodniczył Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa, a następnie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich. Od 2005 roku, po prof. Tade-

uszu Chrzanowskim, przewodniczy Społecznemu
Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa. Należy
do kilku krakowskich rad
muzealnych, między innymi przewodniczy Radzie
Muzeum Narodowego
w Krakowie, krakowskiej
radzie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Radzie Naukowej Biblioteki
Polskiej w Paryżu. Jest
Prof. Franciszek Ziejka – laureat tegorocznej Nagrody im. Józefa Dietla
doktorem honoris causa
pięciu uczelni, laureatem
licznych nagród literackich, kawalerem Józefem Dietlem. – Obaj to profesorowie
wielu najwyższych odznaczeń państwo- i rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wych – polskich, francuskich, niemiec- obaj mają znaczące zasługi dla krakowkich, austriackich, a także brazylijskiego skiej i polskiej kultury. Józef Dietl stawiał
Orderu Krzyża Południa, portugalskiego politykę kulturalną wśród pryncypiów
Orderu Zasługi czy japońskiego Orderu swojej prezydentury, między innymi lansuWschodzącego Słońca. – O zaufaniu, jąc utworzenie w Sukiennicach pierwszego
jakim darzą go środowiska naukowe, polskiego Muzeum Narodowego. Profesor
świadczy członkostwo w komisji ds. Franciszek Ziejka natomiast, jako przeetyki w nauce, działającej przy Polskiej wodniczący SKOZK – poprzez swą dziaAkademii Nauk. Aktywność zawodowa łalność, zarówno badawczą, dydaktyczną,
skłaniała go wielokrotnie do opuszczania jak i praktyczną. Komitet wpisuje się wszak
Krakowa, by krakowską i polską kulturę w dzieło odnowy naszego miasta. Sądzę zaprezentować za granicą – akcentował tem, że patron nagrody Józef Dietl z wielką
laudator. – Zainteresowania naukowe życzliwością spogląda teraz na dzisiejszelaureata koncentrują się, między innymi, go laureata, który tak gorliwie i skutecznie
wokół problematyki ludowej w literaturze kontynuuje na różnych polach jego prace
polskiej XIX i XX wieku, problematyki – podsumował prof. Krasnowolski.
– Profesor Franciszek Ziejka to człoczasów niewoli narodowej, rodzenia się
nowoczesnej świadomości narodowej Po- wiek instytucja. I tylko w jednym różni się
laków, a ostatnio przede wszystkim wokół od patrona nagrody: że nie był jeszcze
kultury literackiej i artystycznej Krakowa prezydentem – podkreślał Kazimierz
Barczyk, wręczając laureatowi statuetkę
jako duchowej stolicy Polski.
Na zakończenie swego wystąpienia przedstawiającą Józefa Dietla.
laudator wyjaśnił, co łączy polonistę
Rita Pagacz-Moczarska
prof. Franciszka Ziejkę z medykiem prof.
A. Wojnar

Z

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy honorowe nagrody, które w tym roku przyznano: w kategorii organizacja
pozarządowa – Klubowi Jagiellońskiemu, w kategorii przedsiębiorstwo – firmie Stalprodukt SA z Bochni, a w kategorii
instytucja – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Nagroda im. Józefa Dietla została ufundowana z myślą o osobach prowadzących swoje działania na terenie województwa
małopolskiego, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego
i rozwoju regionalnego. Jej laureatami zostali wcześniej: dr Krzysztof Pawłowski (2008), Bartosz Szydłowski (2009), Anna
Dymna (2010), ksiądz Andrzej Augustyński (2011).
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NOWY PREZES TOWARZYSTWA
INTERNISTÓW POLSKICH
P

rofesor Tomasz Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Medycyny Wsi UJ CM, został wybrany
na stanowisko prezesa Towarzystwa Internistów Polskich na kadencję 2012–2016.
Warto dodać, że profesor pełni już
funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Badań nad Miażdżycą, jest także członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem

zarządu grupy roboczej ds. miażdżycy
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).
Uczony ma na swym koncie wiele prestiżowych nagród, zarówno w Polsce, jak i
za granicą, między innymi The Wellcome
Trust (Londyn, 2000 i 2010), stypendium
FNP START (2000, 2001), Nagrodę
Ministra Zdrowia (2004), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2005), Nagrodę

Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO, 2008) i programu FNP
WELCOME (2009) oraz Nagrodę Polskiej
Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza (2010). W roku 2010 został również
laureatem najpoważniejszego wyróżnienia
naukowego w Polsce, jakim jest Nagroda
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwana
także polskim Noblem.

RPM

MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS
DLA HELEN PISZEK NELSON
rezes Copernicus Society of America
Helen Piszek Nelson została uhonorowana medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio Quam Vis. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 11 kwietnia
2012 w Sali Senackiej Collegium Novum.
Warto przypomnieć, że Copernicus
Society of America, propagujące historię
i kulturę Polski na terenie USA, zostało
założone w 1972 roku przez ojca Helen
Piszek Nelson – Edwarda Johna Piszka,
który w 1974 roku znalazł się w gronie
doktorów honoris causa naszej Uczelni.
Helen Piszek Nelson jest zaangażowana także w działalność innej organizacji
założonej przez jej ojca w Polsce: Fundacji
Kopernikańskiej. Fundacja skupia się na
programach edukacyjnych realizowanych we współpracy z uniwersytetami,
szkołami wyższymi i średnimi. Jednym
z przedsięwzięć Fundacji było utworzenie
Funduszu Powierniczego im. Olgi i Edwarda Piszków. Jego celem jest finansowanie
wymiany naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Dickinson College
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M. Rdzanek

P

Helen Piszek Nelson odbiera medal Plus Ratio Quam Vis z rąk rektora UJ prof. Karola Musioła

w Carlisle (Pensylwania, USA). W ramach tej wymiany sfinansowano studia
w Dickinson College ośmiu doktorantom
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast

w Polsce na seminariach w Krakowie
i Warszawie gościło ponad 120 studentów
amerykańskich.

Red.

ODESZLI...
PROFESOR JERZY ANTONI JANIK
20

marca 2012 odszedł prof. Jerzy
Antoni Janik, członek wielu towarzystw naukowych, między innymi członek
rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
członek Norweskiej Akademii Nauki i
Literatury, członek Rad Naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Zjednoczonego
Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej i
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przyjaciel Jana
Pawła II. Przewodniczący Komisji Filozofii
Nauk Przyrodniczych PAU. Nauczyciel i
opiekun kilku pokoleń fizyków i chemików,
zamiłowany wykładowca.
Urodził się 30 kwietnia 1927 we Lwowie; tam spędził dzieciństwo i wczesną
młodość aż do początku wojny. Jego ojciec
zginął w Katyniu, matka z synem zdołali
przedostać się w okolice Krakowa, na
teren okupacji niemieckiej. Maturę zdał na
tajnych kompletach, a studia w zakresie matematyki i fizyki ukończył na Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku 1948. Jeszcze jako
student otrzymał etat asystenta u prof. Konstantego Zakrzewskiego w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mistrzem i
wieloletnim opiekunem naukowym Jerzego
Janika był prof. Henryk Niewodniczański,
twórca Instytutu Fizyki Jądrowej w Bronowicach. W obu tych instytutach Jerzy
Janik prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Jako młody naukowiec szybko
zyskał uznanie prof. Niewodniczańskiego,
który swemu bardzo utalentowanemu asystentowi zasugerował zainteresowanie się
neutronami i ich oddziaływaniem z materią.
Pracę doktorską zatytułowaną Rozpraszanie powolnych neutronów w selenie i
arsenie obronił już w roku 1950. Badając
rozpraszanie neutronów na próbkach
CH3OH i CH3SH, zaobserwował, że przekrój czynny wyraźnie spada wraz z „zamrożeniem” ruchów reorientacyjnych molekuł.
Ta pionierska praca zaprowadziła dr. Janika
na I Konferencję Genewską w 1954 roku,
gdzie przyniosła mu duże uznanie i zapoczątkowała jego międzynarodową karierę.
Odtąd neutronowe badania struktury, a
zwłaszcza dynamiki materii skondensowanej stały się głównym nurtem jego badań.

Badania te kontynuował i rozwijał za
pomocą impulsowego reaktora jądrowego
zbudowanego w Zjednoczonym Instytucie
Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą.
Dzięki jego staraniom rozwinęła się i nieprzerwane działa do dziś w tym Instytucie
silna polska grupa badawcza, zajmująca
się badaniem struktury i dynamiki materii
skondensowanej metodami elastycznego i
nieelastycznego rozpraszania neutronów
termicznych.
W 1960 roku, a więc dziesięć lat po
doktoracie, Jerzy Janik został profesorem
nadzwyczajnym w Instytucie Fizyki UJ.
Był znakomitym wykładowcą i osobowością przyciągającą młodych ludzi do badań
naukowych. Jednak bezkompromisowa
postawa profesora, który w marcu 1968
roku wystąpił w obronie studentów protestujących przeciw zakazowi wystawiania
Dziadów w Teatrze Narodowym, spowodowała jego usunięcie z Senatu UJ na wniosek
ówczesnych władz partyjnych.
Do 1974 roku prof. Jerzy Janik prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim
wykłady z fizyki ciała stałego, w których
prezentował, między innymi, zagadnienia
elastycznego i nieelastycznego rozpraszania
neutronów termicznych na kryształach. Od
roku 1970 formalnie pracował już tylko w
Instytucie Fizyki Jądrowej w Bronowicach,
gdzie w 1974 roku został profesorem zwyczajnym. Wraz z żoną Janiną Marią, profesorem chemii w Instytucie Chemii UJ, profesor stworzył zespół badawczy składający
się z fizyków i chemików, który z czasem
nazwany został Krakowską Grupą Kryształów Molekularnych i Ciekłych Kryształów.
Grupa ta, we współpracy z wieloma zespołami krajowymi i zagranicznymi, prowadziła badania przejść fazowych oraz dynamiki
i struktury układów molekularnych. Wielką
zasługą profesora i jego małżonki było
stworzenie środowiskowego seminarium,
które jest organizowane do dziś. Owocem tych seminariów jest książka Fizyka
chemiczna (PWN, Warszawa 1989) pod
redakcją Janiny M. Janik, używana przez
studentów, doktorantów i pracowników
naukowych w całej Polsce. Oprócz seminariów środowiskowych i zakładowych or-

W. Zając

30 kwietnia 1927 – 20 marca 2012

ganizowane były „warsztaty” wyjazdowe,
często w schroniskach górskich. Profesor
bardzo dbał o to, by młodzi naukowcy mieli
możliwość odbywania staży naukowych
w znanych ośrodkach w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Wypromował 32 doktorów
nauk fizycznych. Wielu jego uczniów uzyskało tytuł naukowy profesora i stworzyło
własne grupy badawcze. Organizując co
dwa lata międzynarodową konferencję,
znaną jako Janik’s Friends Meetings,
umożliwiał naukowcom z państw tzw. socjalistycznych spotykanie się z uczonymi z
krajów zachodnich. Był inicjatorem powołania Polskiego Towarzystwa Rozpraszania
Neutronów oraz Polskiego Towarzystwa
Ciekłokrystalicznego. Do 1998 roku kierował Zakładem Badań Strukturalnych w
Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Będąc na
emeryturze, kontynuował swoją działalność
naukową. Zawsze interesował się historią i
filozofią (metafizyką), a jego ostatni wykład
z tej dziedziny, zatytułowany Zjawisko filozofujących przyrodników. Uwagi filozofującego fizyka o przestrzeni, odbył się 13 marca
2012. Dzięki przyjaźni państwa Janików z
papieżem Janem Pawłem II organizowane
były w Castel Gandolfo interdyscyplinarne
seminaria pod hasłem Nauka – religia –
dzieje, których gospodarzem był Jan Paweł II. Materiały z tych seminariów były
redagowane przez Profesora i wydawane
w postaci książkowej.
Żegnamy wybitnego fizyka, człowieka
wielkiej szlachetności.

Stanisław Wróbel

kierownik Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów
Instytutu Fizyki UJ

Monika Marzec

adiunkt w Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów
Instytutu Fizyki UJ oraz kierownik Biura Karier
i Promocji Wydziału Fizyki Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

Stanisław Urban

kierownik Pracowni Badań Dielektrycznych
Instytutu Fizyki UJ
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HISTORIA MAGISTRA VITAE

NAJMŁODSI PROFESOROWIE
AKADEMII KRAKOWSKIEJ
P

rzykładów błyskawicznych karier naukowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim w jego długiej, blisko
sześć i pół wieku trwającej, historii
było wiele i nie sposób kompleksowo
zaprezentować je w krótkim tekście.
Inne od współczesnych wymagania
prokurowały bieg karier uniwersyteckich, zmienne były kryteria naukowości,
lecz za szybkim awansem zawsze kryła
się wybitna indywidualność jednostek,
rzadziej koniunktura polityczna, koteryjność czy też nepotyzm, choć i te
zjawiska odegrały w nauce niemałą
i niechlubną rolę.
Na Uniwersytecie od średniowiecza
na ważnych stanowiskach dawali się
zauważyć młodzi ludzie.
Poniższa prezentacja stanowi jedynie pewien wybór. W wielu przypadkach nie uwzględniono uczonych ze
względu na podstawowe braki faktograficzne, między innymi trudne do odtworzenia cezury życia (daty urodzin) czy
chronologię kariery naukowej.
Nazwę „Uniwersytet Jagielloński”
uczelnia przyjęła w 1817 roku. Wcześniej
znana była pod nazwami: Studium Generale, Akademia Krakowska, Szkoła Wyższa Koronna, Szkoła Główna Krakowska,
Uniwersytet Krakowski. Uczonych
Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiono chronologicznie od powstania
czy też jagiellońskiej sanacji Uczelni
po rok 1817. Skrót AK oznacza nazwę
„Akademia Krakowska”, w nawiasach,
prócz dat życia, podano wiek uzyskania
profesury. W wielu przypadkach są to
uprawdopodobnione domniemane cezury.
By nie stosować innych nazw Uczelni,
celem uproszczenia, dla okresu sprzed
1817 roku zastosowano nazwę „Akademia Krakowska”.
– Bartłomiej z Jasła (ok. 1360–1407),
filozof i teolog, profesor w Pradze (w wieku 25 lat) i w Krakowie. 4 grudnia 1390
zainaugurował mszą świętą i kazaniem
proces odnowy Akademii Krakowskiej,
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Grzegorz z Sanoka (ok. 1407–1477)

w który się osobiście bardzo angażował.
Wielki reformator i sanator Uczelni.
– Franciszek Kreysewicz z Brzegu
(1370–1432), ksiądz, teolog, absolwent
Uniwersytetu w Pradze, tamże profesor
(w wieku 27 lat), współtwórca krakowskiej
szkoły teologicznej, profesor AK, rektor
(w wieku 37 lat), mistrz – wychowawca
Benedykta Hessego i Jakuba z Paradyża.

Władysław Oporowski (1395–1453); Jan Długosz, Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium;
Vitae episcoporum Cracoviensium

– Andrzej z Kokorzyna (1379–1435),
filozof nominalista i teolog, ksiądz, antyhusyta, profesor (w wieku 25 lat), rektor
(w wieku 29 lat), trzykrotnie kierował AK.
– Władysław Oporowski (1395–
1453), ksiądz, prymas, jeden z najważniejszych współpracowników Władysława
Jagiełły, profesor i rektor AK (w wieku
31 lat).
– Grzegorz z Sanoka, Gregorius Sanocensis, Gregorius Sanoceus, Gregorius
de Sanok (ok. 1407–1477), ksiądz, poeta,
krytyk scholastyki, pierwszy przedstawiciel humanizmu w Polsce, arcybiskup
lwowski. Po burzliwej młodości (uciekł
z domu w wieku 12 lat, podróżował 10
lat po Europie) w 1428 roku zapisał się
do AK. Po pięciu latach został jej profesorem (w wieku 26 lat), wykładając poezję
rzymską. Był kapelanem Władysława
Warneńczyka – uczestniczył w bitwie pod
Warną (1444). Spędził 10 lat na Węgrzech,
gdzie, między innymi, wychowywał synów Jana Hunyadyego. Jako arcybiskup
lwowski (od 1451 r.) stworzył w swym
pałacu w Dunajowie pierwszy w Polsce
dwór humanistyczny. Kolator, fundator,
donator Uczelni. Uwieczniony, między
innymi, w Strzemieńczyku Józefa Ignacego
Kraszewskiego.
– Jan ze Słupcy (syn Mikołaja,
1408–1488), ksiądz, filozof (profesor AK
w wieku 25 lat), dwukrotny rektor AK.
– Marcin Król, Marcin z Żurawicy,
Marcin z Przemyśla (ok. 1422–1460), matematyk, astronom i lekarz. Wykształcony
w Krakowie, dzięki kardynałowi Oleśnickiemu (kanclerzowi Uczelni) studiował
na Zachodzie (4 uniwersytety). Będąc
już profesorem (miał wówczas mniej niż
28 lat), ufundował w 1450 roku w AK
katedrę astrologii, która uzyskała europejski rozgłos. Był człowiekiem bogatym,
większość majątku zapisał AK.
– Jan z Głogowa, Głogowczyk, Głogowita, Glogoviensis, Glogar, Gloger, niem.
Johann von Glogau (ok. 1445–1507),
astronom, matematyk, filozof scholastyk
(tomista), albertrysta (przyrodoznawczy nurt arystotelizmu). Po ukończeniu
studiów w Krakowie został profesorem,
gdy miał nieco ponad 20 lat. Wiadomo,
że przez ostatnich 40 lat swego życia był
profesorem AK. Wykładał astronomię,
łacinę i filozofię Arystotelesa. Nauczyciel
Mikołaja Kopernika.
– Wojciech z Brudzewa, Albert
Brudzewski, łac. Albertus de Brudzewo
(1446–1495), matematyk, astronom, dy-

plomata, pedagog, filozof, czołowy przedstawiciel krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Rozpoczął wykłady
w Akademii Krakowskiej w 30. roku życia.
Był dziekanem Wydziału Artium. Jeden
z najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu w średniowieczu. Jego uczniami
byli, między innymi, Mikołaj Kopernik,
Konrad Celtis, Bernard Wapowski.
– Jan ze Stobnicy, Stobniczka (ok.
1470–1519), geograf, przyrodnik, filozof,
astronom, muzyk, logik, gramatyk. W latach 1490–1498 studiował w Akademii
Krakowskiej, by od 1498 roku tam zostać
profesorem (w wieku 28 lat). Gorliwie
propagował skotyzm. Był dwukrotnie
dziekanem Wydziału Artium. Po 1515
roku w Poznaniu, gdzie został pierwszym
rektorem Akademii Lubrańskiego.
– Adam z Bochenia, Adam Polak,
Adamus Polonus, Adam z Bochnia, Adam
z Łowicza (ur. w Bocheniu k. Łowicza,
ok. 1470–1514), lekarz, filozof, humanista, pisarz. Wykształcony w AK i we
Włoszech. Był nadwornym fizykiem królewskim (u Aleksandra Jagiellończyka),
lekarzem trzech królów: Jana Olbrachta,
Aleksandra i Zygmunta I. Dwa razy sprawował godność rektora. Wysunął hipotezę
o nieśmiertelności ludzkości jako gatunku.
Profesorem był przed 30. rokiem życia. Za
zezwoleniem królewskim poszukiwał złóż
metali w Polsce.
– Marcin Biem młodszy (1470–1540),
ksiądz, matematyk, astronom, filozof, profesor AK (w wieku 21 lat), czterokrotny
rektor UJ, autor projektu reformy kalendarza juliańskiego.

– Jan z Szamotuł, przydomek Paterek
(ok. 1480–1519), duchowny rzymskokatolicki, uchodzący za pioniera języka polskiego. Gruntownie wykształcony w Krakowie, gdzie został profesorem (w wieku
26 lat). Kaznodzieja kościoła św. Anny.
Zamordowany, na tle sporu o dziesięciny,
przez szlachcica Russockiego.
– Mikołaj z Szadka Prokopowicz
(1489–1564), matematyk, astronom, geograf, profesor AK (w wieku 26 lat), uczeń
Macieja Miechowity, dziewięciokrotny
rektor Akademii Krakowskiej, gorliwy
kustosz zarówno Biblioteki Jagiellońskiej,
jak i skarbca wawelskiego.
– Szymon Marycjusz (Maricius)
z Pilzna (1516–1574), pedagog, tłumacz
literatury starożytnej, filolog, prawnik,
wydawca. Jako profesor (w wieku 23
lat) AK wykładał pisarzy starożytnych.
Wykształcenie uzupełniał we Włoszech
(Bolonia, Padwa, Ferrara). Uzyskał tam
doktorat obojga praw. Powrócił do wykła-

Wojciech z Brudzewa (1446–1495)

Jan z Głogowa (ok. 1445–1507); Album
wybitnych lekarzy polskich, dodatek do „Nowin
Lekarskich” wydany w Poznaniu, pocz. XX w.

dów w AK, lecz wobec niedopuszczenia
do pracy na Wydziale Prawa opuścił
Akademię i objął stanowisko kanclerza
u biskupa Jana Lubodzieskiego. Szkolnictwo uważał za skarb narodu, a Akademię
za przyczynę rozwoju państwa polskiego.
– Jakub Górski, Jacobus Gorscius,
Górski Jakub Sztemberg herbu Szeliga (ok. 1525–1585), filolog, logik,
teolog, wydawca, humanista. Profesor
AK (w wieku 29 lat). Polemista religijny, występował przeciw Franciszkowi
Stankarowi i Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu, wspomagając Stanisława
Orzechowskiego. Studiował w Padwie
i w Rzymie. Był sekretarzem Stefana
Batorego. Wybitny reformator Uniwer-

Jakub Górski (ok. 1525–1585)

sytetu. Ośmiokrotny rektor Akademii
Krakowskiej.
– Stanisław Sokołowski, Socolovius
(1537–1593), ksiądz, polemista, pisarz
teologiczny, wybitny kaznodzieja, wykształcony w AK i w Wirtemberdze, gdzie
został profesorem filozofii w wieku 27 lat.
W rodzimej AK był profesorem teologii.
Uzupełniał wykształcenie na uniwersytetach włoskich. Był spowiednikiem
i nadwornym kaznodzieją króla Stefana
Batorego.
– Jan Innocenty Petrycy, Petrici,
Petricius (1592–1641), lekarz, pisarz medyczny, historyk i historiograf, balneolog.
Wykształcony w Krakowie i we Włoszech.
Profesor AK (w wieku 28 lat) medycyny
i wymowy, w 1621 roku (w wieku 29 lat)
został pierwszym historiografem Akademii Krakowskiej. Był dziekanem Wydziału
Lekarskiego i rajcą miejskim Krakowa.
– Jan Muszczeński alias Jan Mucha
(II poł. XVI w., I poł. XVII w.), znany pod
zlatynizowanym nazwiskiem Muscenius
lub Musccenius, profesor (w wieku 26
lat), matematyk ze słynnej szkoły kurzelowskiej, czterokrotny rektor.
– Gabriel Ochocki (ok. 1601–1673),
lekarz, filozof (profesor w wieku 28 lat),
rajca miejski Krakowa rektor UJ, wielokrotnie sprawował tę funkcję.
– Mikołaj Zalaszowski (1631–1703),
ksiądz, prawnik, wykształcony w AK,
studia uzupełniał w Niemczech i we Włoszech (doktorat w La Sapienza). W wieku
28 lat został profesorem AK, pracując
także 10 lat w Akademii Lubrańskiego
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Jan Innocenty Petrycy (1592–1641); Album
wybitnych lekarzy polskich, dodatek do „Nowin
Lekarskich” wydany w Poznaniu, pocz. XX w.

w Poznaniu, gdzie następnie został rektorem. Autor wielu cennych dzieł z zakresu
prawa, w których cytował ponad 300
autorów zachodnioeuropejskich.
– Stanisław Wosiński (1644–1694),
lekarz. Wykształcony w AK, w wieku
20 lat był już po doktoracie. Drugi raz
doktoryzował się w Padwie, odbył praktykę w szpitalu rzymskim S. Spirito in
Sassia. Od 1674 był rajcą krakowskim,
kilkakrotnie burmistrzem. Powołany na
katedrę w 1674 roku (w wieku 32 lat),
gdzie już wcześniej, być może od 1669
roku, wykładał. Wielokrotnie był dziekanem Wydziału Lekarskiego. Jako pierwszy
przeprowadzał w Krakowie sekcje anatomopatologiczne.
– Antoni Józef Żołędziowski (1711–
–1783), student UJ w wieku 11 lat,
siedmiokrotny rektor UJ, ksiądz, teolog,
hagiograf, profesor (w wieku 26 lat)
Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,
postulator kanonizacji Jana z Kęt, spędził
w Rzymie szesnaście lat. Przed wyjazdem
i po powrocie z Rzymu profesor AK.
– Jan Dominik Piotr Jaśkiewicz
(1749–1809), lekarz, geolog, chemik.
Wybitny reformator (wespół z Hugonem Kołłątajem i Janem Śniadeckim)
Akademii Krakowskiej. Konstruktor
pierwszych polskich balonów. Wielce
zasłużony dla UJ.
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– Hugo Kołłątaj herbu Kotwica
(1750–1812), ksiądz, polityk, satyryk,
geograf, doktor UJ (w wieku 18 lat),
reformator Akademii Krakowskiej
(w wieku 27 lat), rektor UJ (w wieku 32
lat), współtwórca Konstytucji 3 Maja,
współtwórca Liceum Krzemienieckiego.
– Jan Śniadecki (1756–1830),
geograf, filozof, astronom, matematyk,
pedagog, językoznawca (w wieku 25
lat), konstruktor pierwszego w Polsce
balonu, zwolennik empiryzmu, przeciwnik Kanta.
– Franciszek Scheidt (1759–1807),
botanik, fizyk, chemik, wykształcony
w AK, towarzysz podróży króla Stanisława Augusta po ziemiach polskich,
współorganizator pierwszego lotu balonem w Polsce w 1784 roku (17 stycznia
w Krakowie), został profesorem AK

Hugo Kołłątaj herbu Kotwica (1750–1812),
mal. Józef Peszka

w wieku 25 lat. Uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim, usunięty z UJ
w okresie germanizacji Uniwersytetu
przez Austriaków w 1803 roku. Autor
prac z zakresu chemii i elektryczności.
– Jan Chrzciciel Szymon Stummer (1784–1845), lekarz, profesor UJ
(w wieku 26 lat), naczelny lekarz Wojska Polskiego i prezes Rady Lekarskiej
Królestwa Polskiego.

Alojzy Rafał Estreicher (1786–1852)

– Alojzy Rafał Estreicher (1786–
–1852), botanik, entomolog, zoolog, magister (w wieku 19 lat), doktor (w wieku
21 lat), profesor (w wieku 23 lat), sanator
i długoletni dyrektor Ogrodu Botanicznego,
dwukrotny dziekan Wydziału Filozoficznego, rektor UJ. Zgromadził potężną kolekcję
chrząszczy – ponad 31 tysięcy okazów. Był
prezesem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i członkiem wielu towarzystw
naukowych za granicą. Ojciec Karola,
wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, uważanego za twórcę bibliografii
polskiej. Nominację profesorską otrzymał
od księcia Józefa Poniatowskiego.
Przytoczone zestawienie świadczy
o otwartości Uczelni na przestrzeni wieków
na wybitnie uzdolnioną naukowo młodzież
– w wielu przypadkach bowiem profesorowie byli młodsi od studentów. Sześciowiekowa historia wskazuje, że było tak od
zarania dziejów Alma Mater Jagellonica.
Akademia, przechodząca w swej historii
zmienne koleje losu, zawsze chętnie korzystała z ożywczego prądu, który niesie ze
sobą młodość. Ta z kolei, charakteryzująca
się względnie łatwą mobilnością, przynosiła
z Zachodu, głównie z Włoch, naukowe
nowinki z „pierwszej ręki” i adaptowała do
polskich warunków ku pożytkowi Uniwersytetu i ojczyzny.

Janusz Fedirko

MONOGRAFIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH UJ
Kolejny tom z serii
krótce w wydawnictwie Księgarnia Akademicka ukaże się książka
autorstwa Marka Ferenca poświęcona
historii Collegium Nowodworskiego.
Opracowanie jest częścią serii wydawniczej obejmującej monografie obiektów
zabytkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zapoczątkowana została w
2009 roku pracą prof. Andrzeja Chwalby o
Collegium Maius. Cały cykl ma uświetnić
przypadającą w 2014 roku 650. rocznicę
założenia Uniwersytetu.
Historia gmachu Collegium Nowodworskiego, położonego przy ul. św.
Anny 12, sięga XVI wieku i związana była
najpierw z tak zwanymi Szkołami Nowodworskimi, początkowo powiązanymi z
Uniwersytetem, a później stanowiącymi
normalną szkołę średnią, mającą w Krakowie, i nie tylko, świetną renomę. Świadczy
o tym chociażby plejada jej znakomitych
uczniów. Po przeprowadzce szkoły do
nowej siedziby większość budynku została
zajęta przez Bibliotekę Jagiellońską. W
czasie drugiej wojny światowej Niemcy
ulokowali w nim agendy Instytutu Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für

A. Wojnar

W

Obecnie w Collegium Nowodworskiego mieszczą się biura prorektora UJ ds. Collegium Medicum

Deutsche Ostarbeit). Po latach okupacji
i kilkuletnim okresie niepewności co do
losów budynku w Collegium Nowodworskiego umieszczono rektorat wyłonionej z
Uniwersytetu Akademii Medycznej, a po
jej ponownym połączeniu z Alma Mater

Jagellonica – biura prorektora UJ do spraw
Collegium Medicum.
Poniżej prezentujemy fragment książki poświęcony egzaminom maturalnym
przeprowadzanym w Collegium Nowodworskiego.

Red.

MATURA W COLLEGIUM NOWODWORSKIEGO
ierwsze egzaminy maturalne w Collegium Nowodworskiego zaczęły
odbywać się w okresie Księstwa Warszawskiego. Wprowadzono je w 1812 roku pod
wpływem pedagogiki niemieckiej i od tej
pory miały być stałym elementem podsumowującym edukację w szkole średniej.
W drugiej połowie XIX wieku maturzyści z „Nowodworka”, który był gimnazjum klasycznym, nie czuli się zbyt dobrze
przygotowani do egzaminu z matematyki.
Co roku więc organizowali coś, co jeden
z nich, Klemens Bąkowski, w swoich
wspomnieniach nazwał „pracownią”1. Być
może sposób używany w Krakowie w końcu lat 70. XIX wieku przypomni niektórym

A. Wojnar

P

Arkadowy dziedziniec Collegium Nowodworskiego
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całkiem niedawnym dwudziestowiecznym
abiturientom (a może i tym z XXI wieku)
ich maturę z matematyki, a zarazem będzie
świadectwem wieloletniej tradycji.
Według Bąkowskiego po ogłoszeniu w
klasie tematów zadań maturalnych zdający
przepisywali je szybko na ćwiartce kartki
papieru, którą następnie wyrzucali niepostrzeżenie przez okno, z którego wcześniej wyjęto małą szybę. Na dole na taką
przesyłkę czekali już umówieni zawczasu
koledzy z niższych klas i korepetytorzy. Ci
z kolei, przechwyciwszy zadania, pędem
nieśli je na pobliską ul. Szewską, gdzie
w wynajętych dwóch pokojach, zastawionych stołami, stołkami, kałamarzami,
papierem i kalkami, „w dymie papierosów
korepetytorzy i przyjaciele prawnicy, medycy, filozofowie itp. robili zadania”. Aby
w razie przechwycenia przez nauczycieli
ściągawki nie doszło do wykrycia ucznia,
do którego była kierowana, używano pseudonimów, a ich lista wraz z prawdziwymi
nazwiskami i imionami była wywieszona
w pokojach przy ul. Szewskiej (Bąkowski,
lekkomyślnie łamiąc zasady konspiracji,
rok po maturze ujawnił w rękopiśmiennych, na szczęście nieopublikowanych,
wspomnieniach dwa pseudonimy: Diogenesa – oznaczającego późniejszego

40

ALMA MATER nr 147

księdza Michała Królikowskiego, oraz
Cycerona – kryjącego Józefa Latosińskiego, który został nauczycielem i kierownikiem szkoły ludowej w Wilamowicach).
Jak pisze Bąkowski, około godziny 10.30
zadania były gotowe. Wówczas zabierał je
jeden z najbardziej zaufanych przyjaciół
czekających w klasie maturzystów i związane sznurkiem w jedną paczkę wrzucał
przez okienko do piwnicy gimnazjalnej.
Tam zaś czuwał, oczywiście będący
w porozumieniu z maturzystami, stróż
szkolny i zaczynał głośno rąbać drzewo na
dziedzińcu, czym dawał sygnał, że zadania już nadeszły. Wtedy jeden z lepszych
uczniów, sam rozwiązujący maturalne
zadania i wolny od podejrzeń, wychodził z
sali pod pretekstem załatwienia naturalnej
potrzeby. Wracając, przynosił w kieszeni
paczkę z przesłanymi przez piwnicę zadaniami, które sprawnie, ale po kryjomu
rozdzielano według pseudonimów. W całym tym systemie piwnica była niezwykle
istotna, ale można sobie wyobrazić, że w
razie potrzeby dało się zastąpić ją innym
pomieszczeniem. Opisywana przez Klemensa Bąkowskiego matura z 1879 roku
zakończyła się w gruncie rzeczy pomyślnie. Na 45 zdających: siedmiu złożyło
egzaminy z wyróżnieniem, 24 z oceną

pozytywną, siedmiu miało poprawkę z
jednego przedmiotu (nie z matematyki,
ale między nimi byli wspomniani wyżej
Królikowski i Latosiński), jeden musiał
powtarzać półrocze, a jeden cały rok.
Wśród maturalnych kolegów Bąkowskiego był Juliusz Leo (1861–1918), prawnik
i ekonomista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni prezydent miasta
Krakowa (1904–1918), poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej
Rady Państwa (prezes Koła Polskiego),
w 1914 roku współzałożyciel i pierwszy
prezes Naczelnego Komitetu Narodowego
oraz współtwórca Legionów Polskich. Tak
więc, jak to się mówi, wyszedł na ludzi,
choć pozostaje pytanie czy ściągał na maturze z matematyki, czy też może był tym
prymusem, który przemycał rozwiązane
zadania z piwnicy?

Marek Ferenc

p.o. kierownika Zakładu Historii Polski Nowożytnej
Instytutu Historii UJ
1

K. Bąkowski, Kronika lat przebytych w gimnazjum Ś. Anny
w Krakowie (niepublikowana), Kraków 1880, Biblioteka
Jagiellońska w Krakowie, rkps 7281 II, k. 12v-13v. Klemens Bąkowski (1860–1939) był prawnikiem, syndykiem
miasta Krakowa, znawcą historii miasta i współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Wszystkie zamieszczone tutaj w cudzysłowach cytaty
pochodzą ze wspomnień Bąkowskiego.

IMPRESSIONES

OŁTARZ WITA STWOSZA ZAGROŻONY?
Rozmowa z przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa prof. Franciszkiem Ziejką
□ Gotyckie retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego
w Krakowie, powszechnie znane jako ołtarz Wita Stwosza,
bez wątpienia należy do najcenniejszych zabytków tego typu
w Polsce. Jego wymiary (11 na 13 metrów) sprawiają, że jest
on jednocześnie największą w Europie zachowaną gotycką
nastawą ołtarzową. Ostatnio wiele mówi się o tym zabytku,
bynajmniej jednak nie ze względu na to, że 13 kwietnia 2012
minęło dokładnie 55 lat od momentu powrotu ołtarza do tej
świątyni po wywiezieniu go przez Niemców w 1939 roku do
Norymbergi, a po wojnie – po latach przetrzymywania go na
Wawelu. Powodem licznych dyskusji, zwłaszcza w środowisku
historyków sztuki i konserwatorów, są informacje o złym
stanie zabytku...
■ Dla lepszego zrozumienia wagi tych dyskusji, dotyczących
obecnego stanu ołtarza, warto krótko przypomnieć jego historię.
Dwunastoletnie prace norymberskiego rzeźbiarza Wita Stwosza
i jego zespołu nad ołtarzem zakończone zostały w 1489 roku. I od
tego czasu aż do 1939 roku ołtarz pozostawał w kościele Mariackim. W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej rozebrano

go i Wisłą przetransportowano do Sandomierza, gdzie ukryto
go w katedrze oraz seminarium duchownym. Niestety, Niemcy
bardzo szybko, bo już w październiku tego samego roku, odkryli kryjówkę i wywieźli zabytek do Berlina, a następnie umieścili
go w podziemiach zamku w Norymberdze. Do Krakowa ołtarz
powrócił w 1946 roku. Najpierw znalazł się na Wawelu, gdzie
do 1950 roku trwała jego renowacja. Na swoje stałe miejsce
w kościele Mariackim powrócił jednak dopiero w 1957 roku.
To tyle historii w wielkim skrócie.
Trzeba pamiętać, że bardzo długo ołtarza Wita Stwosza nie
uważano za zabytek, bo takiego pojęcia nasi przodkowie nie
znali. W pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy proboszczem
kościoła Mariackiego był ksiądz Jacek Łopacki, pojawiła się
nawet groźba wyrzucenia tego ołtarza ze świątyni. Proboszczowi nie podobał się średniowieczny ołtarz i postanowił zastąpić
go innym. Przypomnę, że podobna historia wydarzyła się kilka
razy w katedrze na Wawelu. Na przykład, ufundowany przez
biskupa Samuela Maciejowskiego w pierwszej połowie XVI
wieku ołtarz renesansowy w sto lat później został z katedry
usunięty. Na szczęście, nie został zniszczony, a jedynie przeAndrzej Nowakowski

Szafa środkowa ołtarza.
Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny
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niesiony do kościoła parafialnego w Bodzentynie, gdzie znajduje
się do dziś. Biskup Piotr Gembicki zastąpił go nowym, w którym
umieszczono obraz Ukrzyżowanego Chrystusa (prawdopodobnie
będący dziełem Tomasza Dolabelli). Ten z kolei ołtarz nie bardzo
podobał się księdzu kanonikowi Karolowi Telidze, który – jako
dziekan kapituły katedry wawelskiej – postanowił w latach siedemdziesiątych XIX wieku, za zgodą pozostałych kanoników,
usunąć go z katedry i zastąpić neogotyckim ołtarzem, którego
projekt sporządził na jego prośbę krakowski rzeźbiarz-kamieniarz
Edward Stehlik. Ponieważ ksiądz Teliga złożył sporą sumę na
nowy ołtarz, stary „ze względów bezpieczeństwa” rozebrano.
Tylko oporowi historyków sztuki i konserwatorów, z Józefem
Łepkowskim na czele, a przede wszystkim mądrej decyzji Rady
Miasta, która w 1879 roku nakazała na nowo złożyć XVII-wieczny ołtarz, zawdzięczamy jego uratowanie. Stoi on też w katedrze
do dziś, nie zagrażając niczyjemu bezpieczeństwu.

Andrzej Nowakowski
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□ Od 1957 roku ołtarz Wita Stwosza był kilkakrotnie poddawany badaniom i konserwacji. Ostatni raz 13 lat temu.
Informacje o złym stanie ołtarza przekazał środowisku dr
Andrzej Nowakowski, który robił zdjęcia do kalendarza
i albumu poświęconego retabulum. Fotografie ujawniły nie
tylko zabrudzenia w pewnych częściach ołtarza, ale także
braki palców, pukli włosów, a nawet dłoni u niektórych
figur. Jako przewodniczący SKOZK powołał Pan do zbadania sprawy komisję, złożoną z historyków sztuki, a przede
wszystkim z doświadczonych konserwatorów. Co ustalono
podczas pierwszego spotkania tego zespołu, które odbyło się
4 kwietnia 2012?
■ Szczegółowych przeglądów retabulum od 1957 roku, a więc
od powtórnego zamontowania ołtarza w kościele Mariackim,
dokonywano systematycznie, co kilkanaście lat. Bardzo dokładne
czyszczenie zostało wykonane w 1983 roku. Generalną konserwację i czyszczenie ołtarza przeprowadzono także w roku 1999,
na zakończenie prac restauracyjnych w całym kościele. Wówczas
to zespół prof. Mariana Paciorka wykonał renowację polichromii
Matejkowskiej w kościele i przy tej okazji także konserwację ołtarza. Infułat Bronisław Fidelus twierdzi, że w latach następnych
ołtarz również był systematycznie przeglądany i czyszczony.
Zdjęcia dr. Andrzeja Nowakowskiego wskazują jednak wyraźnie
na zanieczyszczenie zabytku i występujące w nim ubytki.
Członkowie komisji, powołanej przeze mnie za zgodą prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
przygotowali bardzo bogaty zestaw dokumentów, sięgających
nawet XVI wieku, a dotyczących przeglądów konserwatorskich
retabulum. Wśród tych materiałów dla nas szczególnie istotne są te
dotyczące prac przeprowadzonych po odzyskaniu zabytku w 1946
roku, w tym także prac konserwatorskich, które wykonano na
Wawelu, kiedy władze komunistyczne odmawiały oddania ołtarza
Kościołowi. Na podstawie bogatej, liczącej kilkaset stron dokumentacji, pochodzącej zarówno z archiwum parafii mariackiej,
jak i z archiwum Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
stwierdziliśmy, że istotnie ołtarz był pod nadzorem, ale rzeczą
naturalną jest, że przy tak olbrzymiej liczbie zwiedzających,
a poza tym chyba niewłaściwym ogrzewaniu kościoła, niektóre
jego części uległy pewnemu zniszczeniu.
Z pierwszych oględzin komisji wynika, że na pewno konieczne będzie czyszczenie obiektu. Patrząc z dołu ołtarza nie
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przeprowadzą badania termowizyjne, mikrobiologiczne oraz endoskopowe, przygotują opinię konstrukcyjną retabulum, określą
ilość nawarstwień pylistych i zabrudzeń na ołtarzu, a także zbadają
warunki wilgotności w bazylice. W zależności od wyników tego
przeglądu komisja SKOZK zaproponuje program dalszych działań.

Figurka z obramienia oraz Apostołowie ze sceny głównej

widać większych zagrożeń. Dla pewności jednak trzeba będzie
przyjrzeć mu się z bliska. W tym celu zdecydowano o postawieniu
rusztowania, które umożliwi specjalistom przeprowadzenie badań
nawet w najwyższych partiach dzieła, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowo-badawczej. Członkowie komisji
zwrócili się do specjalistów, którzy między innymi dokonają badań
zabytku przy pomocy przenośnego aparatu rentgenowskiego,

□ Pracami powołanej przez Pana komisji kieruje prof. Władysław Zalewski. Kto wchodzi w skład działającej wraz z nim
grupy ekspertów?
■ W zespole tym pracują specjaliści z zakresu konserwacji zabytków:
prof. Grażyna Korpal, prof. Józef Nykiel, prof. Ireneusz Płuska, dr
Jarosław Adamowicz, a także historycy sztuki: prof. Jerzy Gadomski
i dr hab. Marek Walczak, oraz konserwator dzieł sztuki Barbara Budziaszek. W dniu 4 kwietnia w oględzinach retabulum uczestniczyli
także archiprezbiter bazyliki mariackiej ksiądz Dariusz Raś, były
archiprezbiter ksiądz infułat Bronisław Fidelus oraz małopolski
wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski.

Piotr Paliwoda

□ Kiedy będzie można postawić rusztowanie?
■ Przewidujemy, że nastąpi to 15 maja br., wcześniej bowiem muszą
zostać spełnione określone procedury. Trzeba przygotować projekt,
który następnie musi zostać zatwierdzony przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Wszystkie prace, zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz retabulum, chcielibyśmy wykonać w ciągu jednego–dwóch tygodni, i w taki sposób, by nie przerywać normalnego
funkcjonowania kościoła.
□ W ołtarzu znajduje się ponad 200 figur. Jak wiadomo, pnie,
z których Wit Stwosz wyrzeźbił umieszczone w retabulum postacie, zwłaszcza te największe, o rozmiarach sięgających 2,7
metra, musiały pochodzić ze starych, około 500-letnich drzew.
Nietrudno więc obliczyć, że dziś drewno to ma około 1000 lat.
Czy w ramach tych kilkudniowych badań uda się przeprowadzić
także szczegółowe badania drewna?
Piotr Paliwoda

Predella, Drzewo Jessego, król w koronie otwartej; widoczne ubytki palców

■ Badania takie zostaną przeprowadzone.Pamiętajmy, że w czasie
drugiej wojny światowej w Norymberdze ołtarz leżał w zawilgoconych piwnicach i został zaatakowany przez pasożyty. Zależy nam
więc, by badania przeprowadzić w możliwie najszerszym zakresie.
Chodzi również o to, by pozwoliły one na stworzenie programu
konserwatorskiego ołtarza na dalsze lata. O tym jednak, kiedy on
się rozpocznie, zdecydują specjaliści.
W każdym razie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa gotów jest przekazać na te badania pieniądze z rezerwy jeszcze
w tym roku kalendarzowym. Równocześnie postaramy się zarezerwować określone kwoty na przygotowanie projektu konserwacji
zabytku, a potem – na podjęcie konkretnych prac restauracyjnych
w roku przyszłym.
□ A z czyjego budżetu pochodzić będą pieniądze na sfinansowanie
wstępnych oględzin retabulum w maju?
■ Wszelkie koszty etapu wstępnych oględzin tego zabytku zobowiązała się pokryć parafia mariacka.
□ Kiedy, Pana zdaniem, mogły powstać uszczerbki w figurach, które zostały uchwycone na zdjęciach dr. Andrzeja Nowakowskiego?
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Koronacja Marii;
widoczne zakurzenie ołtarza

□ Czy ołtarz Wita Stwosza uzyska także nowe oświetlenie?
■ Tego nie wiem. Zdania na ten temat wśród historyków sztuki i
konserwatorów są podzielone. Jedni są za tym, aby zainstalować
nowoczesne oświetlenie, inni nawołują do zachowania oświetlenia naturalnego, czyli dotychczasowego. Decyzję podejmą także
i w tym wypadku specjaliści po przeprowadzeniu merytorycznej
dyskusji. Na pewno natomiast trzeba będzie zainstalować w bazylice stały monitoring wilgotności i zanieczyszczenia powietrza.
□ Zakładając, że większość z tych zamierzeń zostanie zrealizowana, jak długo może potrwać poprawianie urody ołtarza
Wita Stwosza?

Andrzej Nowakowski

■ Właśnie tego jeszcze nie wiemy. Być może po dokładnym
przestudiowaniu istniejącej kilkusetstronicowej dokumentacji
uda się ustalić, czy palce niektórych postaci odpadły w ostatnich
latach, czy też może wcześniej. Osobiście nie wykluczam, że
mogło to stać się dawniej, a konserwatorom rzeźbiarzom zabrakło
odwagi, by je uzupełnić. Pierwszą odpowiedź powinna nam dać
zgromadzona dokumentacja. Komisja, a potem wybrany zespół
konserwatorski, uczynią zapewne wszystko, aby przywrócić dziełu pełny blask. Sądzę, że specjaliści zdecydują także, czy należy
uzupełnić braki w złoceniach ołtarza. Wiadomo, że obecne nie
pamiętają czasów Wita Stwosza. Tylko część figur pamięta złocenia, których powstanie datowane jest na koniec XVI wieku. Inne
są znacznie późniejsze. Uważam, że, biorąc pod uwagę obecne
możliwości sztuki konserwatorskiej, warto rozważyć możliwość
wprowadzenia nowych złoceń. Dzięki środkom z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa takie zabiegi wykonano w wielu zabytkach sakralnych, między innymi w ołtarzu
głównym i ołtarzach bocznych kościoła oo. Bernardynów. Umożliwiło to przywrócenie autentycznego blasku tamtym zabytkom.

Twarz Apostoła ze sceny Zaśnięcia

■ Trzeba liczyć się z tym, że całe przedsięwzięcie może potrwać
dwa–trzy lata.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Andrzej Nowakowski

Fragment sceny głównej
Zaśnięcia Marii Panny
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TWÓRCZOŚĆ BEETHOVENA
NA TLE PRZEMIAN POLITYCZNYCH
J

uż po raz szesnasty w Biartysty, nawet tak znaczącego
bliotece Jagiellońskiej zorjak Beethoven.
ganizowana została wystawa
Na wystawie zaprezentorękopisów muzycznych. Imwano również autografy dzieł
preza towarzyszy Wielkanocskomponowanych w późnym
nemu Festiwalowi Ludwiga
okresie twórczości. Wśród
van Beethovena nieprzerwanich na szczególną uwagę
nie od jego pierwszej edycji,
zasługiwał szkicownik do IX
która odbyła się w 1997 roku.
symfonii – utworu, w którym
Hasło tegorocznej wystawy,
Beethoven, wykorzystując
którą można było oglądać
fragmenty z wiersza An die
w dniach 20 marca – 6 kwietFreude Fryderyka Schillera,
nia, brzmiało Beethoven: wojprawdopodobnie w najpełniejna i pokój. Ideą decydującą
szy sposób wyraził swoje przeo doborze eksponatów było
konania i, być może utopijną,
ukazanie twórczości kompowizję równości i ludzkiego
zytora w kontekście wydarzeń
braterstwa. Wśród eksponai przemian politycznych jego
tów wyróżniały się również
czasów oraz uwypuklenie
autografy trzech kwartetów
oddźwięku, jaki znalazły one
smyczkowych pochodzących
w dziełach wiedeńskiego miz ostatnich kilku lat życia
strza.
Beethovena. Dzieła te należą
Zasadniczy trzon ekspodo najbardziej nowatorskiego
zycji stanowiły autografy
i wizjonerskiego rozdziału
dzieł Beethovena, pochodzące
w twórczości kompozytora.
ze zbiorów dawnej Pruskiej
Ekspozycja rozszerzona
Biblioteki Państwowej w Berzostała o polskie rękopisy mulinie. Ekspozycję uzupełniono
zyczne, wchodzące w skład
dziewiętnastowiecznymi edykolekcji Oddziału Zbiorów
cjami utworów kompozytora
Muzycznych Biblioteki Jaznajdującymi się w kolekcji
giellońskiej. ZaprezentowaOddziału Zbiorów Muzyczno głównie dzieła polskich
nych Biblioteki Jagiellońkompozytorów związane teLudwig van Beethoven: Szkice do III Symfonii Es-dur op. 55 / autograf,
skiej. Wśród rękopisów na
matycznie i chronologicznie
1803–1804
szczególną uwagę zasługiwał
z wydarzeniami politycznymi
szkicownik do III symfonii Eroica, jedne- związana jest z Kongresem Wiedeńskim. pierwszej połowy XIX wieku, jak rękopis
go z najważniejszych dzieł Beethovena. Zaprezentowane zostały szkice do kantaty symfonii programowej Bitwa pod MożajKompozytor planował zadedykować utwór O glorreiche Augenblick i do marsza na or- skiem Karola Kurpińskiego z roku 1812
Napoleonowi I, z czego się jednak wyco- kiestrę wojskową oraz pierwodruk uwertury czy też autograf utworu Batalia Józefa
fał, kiedy ten koronował się na cesarza Wellingtons Sieg, będącej programowym Władysława Krogulskiego z roku 1831.
– w oczach artysty była to zdrada wolnoś- dziełem upamiętniającym zwycięstwo Bry- Ponadto, dzięki uprzejmości dyrekcji Muciowych ideałów. Uważa się, że symfonia tyjczyków nad wojskami napoleońskimi zeum Narodowego w Krakowie, wystawę
ta otwiera w twórczości wiedeńskiego pod Vitorią w roku 1813. Kompozycje te, wzbogacono o eksponaty pochodzące ze
kompozytora okres tzw. stylu heroicznego. pomimo że na tle twórczości wiedeńskiego zbiorów tamtejszego Działu Militariów.
Osobny, zdecydowanie mniej znany, mistrza jawią się jako artystycznie nieudaMichał Lewicki
rozdział twórczości Beethovena, stanowiły ne, stanowią ciekawe świadectwo ingezastępca kierownika Oddziału Zbiorów
utwory okolicznościowe, których geneza rencji rzeczywistości politycznej w dzieło
Muzycznych BJ
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SPOJRZENIE MISTRZA
XV Festiwal Klasyki Filmowej „Film Classic 2012”
– w stulecie urodzin Michelangelo Antonioniego

XV

edycja, przygotowywanego co
roku przez Dyskusyjny Klub
Filmowy „Rotunda”, Festiwalu Klasyki
Filmowej zorganizowana została przy
wsparciu organizacyjnym i finansowym
Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Z inicjatywy dyrektor Clary Celati
poświęcona była tym razem Michelangelo Antonioniemu. Zmarły w 2007 roku
wybitny reżyser w tym roku obchodziłby
stulecie urodzin. We Włoszech trwają
przygotowania do wrześniowych obchodów jubileuszu, w Krakowie uhonorowano
jego twórczość i osobę już w marcu.
29 września 1912, Ferrara. Na świat
przychodzi Michelangelo Antonioni. Mając nieco ponad dwadzieścia lat, kończy
studia ekonomiczne, jednak, jak się później
okaże, kariera przedsiębiorcy i mieszczański tryb życia nie będą odpowiadać jego
temperamentowi ani aspiracjom. Swoją
filmową podróż rozpoczyna od dokumentów, a w kolejnych filmach fabularnych,
począwszy od debiutu, Kroniki pewnej
miłości (1950), coraz częściej i odważniej zdradza konwencje gatunkowe oraz
neorealizm – podpartą założeniami ideologicznymi poetykę, która niepodzielnie
rządzi kinem włoskim od wczesnych lat 40.
Antonioni (odwołując się do tytułu filmu
Vittorio de Siki Złodzieje rowerów) wypowie słynne i symptomatyczne dla swojej
twórczości zdanie: Skoro problem roweru
został rozwiązany, należy przyjrzeć się
temu, co dzieje się w głowie człowieka,
któremu go skradziono, i stanie się jednym
z wielkich kinowych autorów, których
osobne artystyczne drogi wiodą pod prąd
dominujących tendencji. W 1960 roku
Przygoda, pierwsza część tzw. tetralogii
samotności, zapisuje się w annałach
historii kina jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystycznie filmów. Jest
marnym melodramatem i jeszcze nędzniejszym thrillerem – pożądanie między
kochankami gaśnie, zanim na dobre zdąży
się rozpalić, a zaginięcie bohaterki, Anny,
nie zostaje rozwiązane; autor ostenta-

cyjnie zlekceważy obowiązujące reguły
filmowej narracji. Choć podczas pokazu
canneńska publiczność krzyczy: „Gdzie
jest Anna?”, większość widzów i krytyków jest zgodna – powstało arcydzieło.
Kolejne filmy Antonioniego zdobywają
laury najważniejszych festiwali: Noc
(1961) – Złotego Niedźwiedzia, Zaćmienie
(1962) – Nagrodę Specjalną Jury w Cannes, Czerwona pustynia (1964) – Złotego
Lwa, a Powiększenie (1966) – Złotą Palmę. Antonioni jest tym samym jednym
z nielicznych reżyserów, których filmy
uhonorowane zostały głównymi nagrodami trzech najważniejszych europejskich
festiwali: w Berlinie, Wenecji i Cannes.
Gdy w Europie zdobywa wszystko, co było
do zdobycia, decyduje się na wyjazd do
Hollywood. Owocem romansu z Fabryką
Snów są dwa amerykańskie filmy: Zabriskie Point (1970) oraz Zawód: reporter
(1975) z Jackiem Nicholsonem w roli
głównej. Dzieło zwieńczone zostaje słynnym ośmiominutowym ujęciem, podczas

którego kamera, jeszcze bardziej perfidnie
niż w Przygodzie, lekceważy morderstwo bohatera, niespiesznie odsłaniając
pozornie nieznaczącą rzeczywistość. Jak
twierdzi sam Nicholson, był to najlepszy
film, w którym kiedykolwiek zagrał. Od
lat 80. filmowa kariera Antonioniego
nieco wytraca tempo – za ostatnie dzieło
schorowanego i dotkniętego paraliżem
reżysera uważa się film Po tamtej stronie
chmur, nakręcony w 1995 roku dzięki
wsparciu jednego z jego artystycznych
spadkobierców, Wima Wendersa. W tym
samym roku Antonioni otrzymuje Oscara
za całokształt twórczości.
Reżyser umiera 30 lipca 2007. W tym
samym dniu, na oddalonej od Rzymu
o 2500 kilometrów szwedzkiej wyspie
Fårö, gaśnie Ingmar Bergman. Dla niektórych ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności
ma tę samą wartość symboliczną co niemal
równoczesna śmierć Szekspira i Cervantesa cztery wieki wcześniej. Oto odchodzi dwóch niekwestionowanie wielkich
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Michelangelo Antonioni i Carlo di Carlo

i osobnych artystów, których biegunowo
różna twórczość wyznaczyła horyzonty
wielkiego modernistycznego kina drugiej
połowy XX wieku.
Choć Antonioni uznawany jest za
jednego z reformatorów języka filmu,
wprowadzane przez niego zmiany nie były
szczególnie spektakularne, a ich kierunku
bynajmniej nie wyznaczał rozwój nowoczesnych technologii czy coraz bardziej dynamiczne narracje kinowego mainstreamu.
Paradoksalnie, Antonioniowskie innowacje nie polegały na wzbogacaniu czy
dodawaniu, lecz na redukcji i wyrafinowanej minimalizacji. Dedramaturgizacja
filmowego opowiadania, ograniczenie
ilustracyjnej roli muzyki, wyrugowanie
znaczeniowego potencjału języka mówionego i dialogów, przekraczające granice
fabularnej funkcjonalności wydłużanie
ujęć, kwestionujące psychologizm aktorstwo, nieustanne podawanie w wątpliwość
poznawczych możliwości kamery – to
tylko niektóre z cech twórczości reżysera,
konsekwentnie rozwijanej od początku lat
60. Wtedy rodzi się także charakterystyczny
dla Antonioniego filmowy bohater, któremu twarzy użyczała plejada europejskich
i amerykańskich aktorów: Monica Vitti,
Marcello Mastroianni, Alain Delon, Jeanne
Moreau, Vanessa Redgrave, Maria Schneider, Richard Harris czy wspomniany Jack
Nicholson. Jaki jest człowiek portretowany
przez włoskiego twórcę? To aspołeczny
indywidualista naznaczony egzystencjalnymi lękami, niezdolny do podejmowania
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odważnych decyzji eskapista, jednostka
impregnowana na uniesienia i intensywne
doznania, w końcu wyjątkowo ciężki przypadek diagnozowanej przez samego reżysera, trawiącej nowoczesne społeczeństwo
„choroby uczuć”, symptomami której są
oschłość, obojętność i niezdolność do dzielenia się emocjami. W Polsce artystycznych
spadkobierców Antonioniego szukać trzeba
ze świecą, ale główny nurt współczesnego
światowego kina artystycznego garściami
czerpie z jego stylistycznych i narracyjnych
rozwiązań, a wielu arthouse-owych twórców mogłoby zgodnie powiedzieć: „My
z niego wszyscy”.
Warto wspomnieć, że reżyser gościł
w Polsce dwukrotnie. Pierwszy raz w 1975
roku w Warszawie na światowej premierze
filmu Zawód: reporter, drugi – w 1996
roku w Warszawie, a także w Krakowie,
z okazji premiery filmu Po tamtej stronie
chmur, a jego druga wizyta obrosła już
legendą. Podupadającemu na zdrowiu
Antonioniemu, na którym coraz większe
piętno odciskał niedawny paraliż, trudność sprawiało poruszanie się i mówienie.
Podczas konferencji prasowej niemal cały
czas milczał, a na zadawane mu pytania
odpowiadała żona, Enrica, która zdawała
się komunikować z mężem jedynie dzięki
dialogowi spojrzeń.
Zorganizowany przez DKF „Rotunda”
przegląd trwał niespełna miesiąc, a jego
program zawierał projekcje najważniejszych filmów Antonioniego. Tym samym
historia organizowanego przez Dyskusyjny
Klub Filmowy przy ul. Oleandry 1 od 1998
roku Festiwalu Klasyki Filmowej zatoczyła
koło. Jego pierwsza edycja, która odbywała
się wiosną czternaście lat temu, koncentro-

wała się na najwybitniejszych dziełach kina
włoskiego lat 60. i 70. Wydaje się, że już nigdy później filmy z Półwyspu Apenińskiego
nie jaśniały takim blaskiem, a sama Italia
nie wydała tylu filmowych indywidualności. Seanse najbardziej reprezentatywnych
filmów dla twórczości Federica Felliniego,
Bernarda Bertolucciego, Marca Belocchia
czy Piera Paola Pasoliniego stworzyły obraz
włoskiego kina w czasach jego największej
świetności. Retrospektywę dopełniły dwa
najsłynniejsze filmy Antonioniego: Powiększenie oraz Zawód: reporter. Kolejne
odsłony festiwalu poświęcone były twórczości największych artystów kina, między
innymi Nikity Michałkowa, Erica Rohmera,
François Truffauta, Jeana-Luca Godarda,
a także ponownie Włochów: braci Bernarda
i Giuseppe Bertoluccich, Pasoliniego czy
niemal nieznanej w Polsce Liny Wertmüller.
XV Festiwal Klasyki Filmowej rozpoczął się 5 marca 2012 dwoma amerykańskimi filmami reżysera: Zawód: reporter oraz
Zabriskie Point. Kolejne filmy prezentowane
były w kolejności chronologicznej, począwszy od uważanej za debiut Kroniki pewnej
miłości – inspirowanego poetyką cinema
noir melodramatu z wątkiem kryminalnym,
w którym można już dopatrywać się charakterystycznych dla dojrzałej twórczości
Antonioniego rozwiązań dramaturgicznych
i stylistycznych. Kolejnym wyświetlanym
filmem był znakomity Krzyk (1957) –
egzystencjalna opowieść powstała na
zgliszczach neorealistycznych konwencji.
Jej pochodzący z robotniczego środowiska
bohater odbywa na wpół wyobrażoną podróż
zwieńczoną tragicznym w skutkach powrotem do rodzinnego miasteczka. Drugą cześć
przeglądu w całości wypełniła tzw. tetralogia

Monica Vitti

samotności, połączona rolami zjawiskowej
Moniki Vitti, wieloletniej partnerki i muzy
reżysera. Przygoda, Noc oraz Zaćmienie eksplorowały problem wyobcowania
współczesnego człowieka ze współczesnego
społeczeństwa oraz niegościnnego świata,
za którego dynamiką rozwoju nie sposób
nadążyć. Filmy charakteryzują się niespotykaną artystyczną konsekwencją: ich celowo
niespieszna narracja zamiast udzielania
odpowiedzi na temat filmowego świata piętrzy niejasności oraz stawia kolejne pytania,
a filmowa kamera celowo zwodzi widza,
wystawia na próbę jego zaufanie i rewiduje
przyzwyczajenia odbiorcy.
Ostatnia część filmowego cyklu, Czerwona pustynia, zwieńczyła Festiwal
29 marca. Prelekcję przed pierwszym kolorowym filmem reżysera wygłosił specjalny
gość przeglądu Carlo di Carlo – przyjaciel
i bliski współpracownik oraz filmowiec,
historyk kina, autor kilkunastu publikacji
poświęconych twórczości Antonioniego.
Di Carlo przypomniał proces powstawania
tego niezwykle wyestetyzowanego filmu.
Od nakręconego w 1964 roku dzieła kino
Antonioniego zyskało nowy wymiar – kolor, który w jego pierwszym nie czarno-białym filmie stał się wizualną dominantą
świata przedstawionego. Gdy oczy reżysera
otworzyły się na barwę, rzeczywistość
okazała się niewystarczająco nasycona
kolorystycznie. By została należycie przedstawiona w eksplodującym universum jego
kolorowych filmów, należało nieco ją podrasować. To dlatego w Czerwonej pustyni
na intensywniejsze barwy pomalowano
trawę, drzewa, a nawet całą ulicę.
Carlo di Carlo był także gościem
konferencji prasowej zorganizowanej
w mieszczącej się w Sukiennicach kawiarni
Noworolski. Dyskusję moderował honorowy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Rotunda” dr Bogusław Zmudziński, przy
wsparciu prowadzącej krakowski DKF
Marty Chwałek oraz dyrektor Clary Celati.
Spotkanie rozpoczął Carlo di Carlo, wygłaszając swój esej, będący wspomnieniem
znajomości i współpracy z Michelangelem
Antonionim. Warto wspomnieć, że jego
filmy – inaczej niż dzieła Felliniego czy
Bergmana – zawierają stosunkowo niewiele tropów odsyłających do prywatnego
życia reżysera, a entuzjaści interpretacji
psychoanalitycznych czy, ogólniej, analiz
z pogranicza psychologii i filmu raczej
nie znajdują w nich badawczego materiału. Twórczość Antonioniego należy do
tych w historii kina, które nie stanowią

podatnego gruntu dla lektury
biograficznej, a sam reżyser
opierał się pokusie artystycznego ekshibicjonizmu i rzadko
komentował swoje prywatne
życie, dlatego opowieści jego
przyjaciela okazały się niezwykle cenne. Spotkanie obu
filmowców nastąpiło w 1961
roku, a ich długoletnie relacje
opierały się na przyjaźni rozwijanej podczas licznych posiłków w prywatnych domach Kadr z filmu Zabriskie point
i włoskich trattoriach oraz na
zawodowej współpracy przy selekcji filmo- śmiało wspomniał także o planach budowy
wego materiału i pracy nad dubbingiem.
muzeum poświęconego życiu i twórczości
Di Carlo towarzyszył również Antonio- Antonioniego, którego jest pomysłodawcą –
niemu w jego licznych podróżach. Autor projekt jest w fazie przygotowań.
Powiększenia powtarzał: Ważne, żeby się
Wydarzeniem towarzyszącym XV
nie zatrzymywać, a ciągły ruch i doświad- Festiwalowi Klasyki Filmowej była konczenia płynące z poznawania nowych kultur ferencja studencka, zorganizowana przez
i przestrzeni traktował jako remedium na Filmoznawcze Koło Naukowe działające
życiową nudę, która niemiłosiernie do- przy Wydziale Humanistycznym Akaskwierała bohaterom jego filmów. Reżyser demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
bywał często w krajach położonych po Nosiła ona tytuł Dlaczego warto wracać
naszej stronie żelaznej kurtyny. Pierwsza do Antonioniego?, a jej celem było skonretrospektywa jego twórczości w państwie frontowanie nowych spojrzeń na twórczość
socjalistycznym odbyła się w 1965 roku reżysera prezentowanych przez młodych
w Pradze i okazała się wielkim sukcesem, adeptów filmoznawstwa. Wystąpienia
a spotkanie z Milošem Formanem – niezwy- i referaty studentów – reprezentujących
kle inspirującym przeżyciem. Dziesięć lat Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet
później włoski reżyser spotkał się w Mos- Jagielloński oraz Uniwersytet Adama Mickwie z Andriejem Tarkowskim. Antonioni kiewicza w Poznaniu – dotyczyły kolejno:
pragnął wówczas nakręcić film Latawiec aktualności krytycznej wizji cywilizacji
na podstawie opowiadania Tonina Guerry. przedstawionej w tetralogii samotności,
Projekt zakrojony był na szeroką skalę, a re- problematyki etycznej w okresie dojrzałej
żyser znalazł odpowiednie plenery niedo- twórczości reżysera, jego działalności jako
szłego filmu w przepastnych przestrzeniach dokumentalisty na przykładzie filmu Chung
byłego Związku Radzieckiego. Gdy jednak Kuo – Chiny (1972), kwestii percepcji wizaproponował koprodukcję rosyjsko-ame- zualnej i strategii obrazowania oraz nowych
rykańską, polegającą na realizacji efektów modeli narracji, którym odpowiadają filmy
specjalnych w Hollywood, realizację Antonioniego. Planowana jest publikacja
wstrzymano. Antonioni odwiedzał ZSRR pokonferencyjna.
trzy razy. Di Carlo szczególnie zapamiętał
XV Festiwal Klasyki Filmowej „Film
wizytę w ówczesnym Petersburgu, kiedy Classic 2012” poświęcony twórczości
to kustosze Pałacu Zimowego udostępnili Michelangela Antonioniego to nie koniec
im nieudostępnianą ze względu na cenzurę obchodów stulecia jego urodzin w Krakokolekcję Ermitażu – obrazy Cézanne’a, wie. Podczas 19. edycji Międzynarodowego
Picassa czy Kandinsky’ego.
Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima”,
Przy okazji tematu malarstwa okazało 23–29 listopada 2012 w Rotundzie, zobasię, że sam Antonioni posiadał doświad- czymy, między innymi, dokument poświęczenie i niemały dorobek w tej dziedzinie. cony jego twórczości. Prawdopodobne
Z okazji jubileuszu jego urodzin w ro- jest również, że Carlo di Carlo zawita do
dzinnej Ferrarze odbędzie się wystawa Krakowa ponownie, tym razem jako juror
Spojrzenie Antonioniego i sztuka, na której konkursu etiud studenckich, jak co roku
zaprezentowane zostaną jego miniatury odbywającego się na festiwalu.
z powstałego w drugiej połowie lat 70. cyklu „Zaczarowane góry”, inspirowane krajobrazem północnych Włoch. Di Carlo nieBarbara Szczekała
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SĄSIEDZI W EUROPIE
Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000–1648

Testament księcia pomorskiego Jana Fryderyka. Akt notarialny ze znakiem notariusza
Izraela Kaikowa. Szczecin,
14 maja 1593
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Kraków w Szczecinie, prezentowanej w 2001 roku na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie, i jest efektem dużego
zainteresowania pogłębianiem
znajomości dziejów sąsiadujących regionów. Zadaniem
wystawy jest przedstawienie
dziedzictwa kulturowego regionów nadgranicznych Polski
(Pomorze Zachodnie) i Niemiec (Meklemburgia – Pomorze Przednie) – zwłaszcza
na innych obszarach Polski,
gdzie wiedza o specyficznych
dziejach Pomorza jest wciąż
niedostateczna – oraz budowanie tożsamości regionalnej
poprzez prezentację historycznego dziedzictwa pomorskiego
w Szczecinie i Greifswaldzie.
Przedsięwzięcie to stanowi kolejny etap długoletniej współpracy Archiwum Państwowego

AP Szczecin, RiS, sygn. 483, k. 2.

Księga ławnicza miasta Chociwel z lat 1320–1567. Księga miejska Chociwla składa się z 68 pergaminowych kart o szerokości 12 cm i długości 14 cm. W XIX w. stała się własnością Pomorskiego Towarzystwa
Historyczno-Archeologicznego w Szczecinie (Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde) i została opracowana przez Hugona Lemckego.

LA Greifswald, Rep. 2 Ducalia Nr. 943.

ystawa Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000–1648, którą od 13 kwietnia do
10 maja 2012 można oglądać w salach Biblioteki Jagiellońskiej, poświęcona została
miejscu Pomorza – kraju położonego na
wschodnich krańcach Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego i zachodnich Królestwa Polskiego – w kontaktach politycznych, gospodarczych,
kulturalnych i dynastycznych z tymi sąsiadami. Ekspozycja obejmuje problematykę
chrystianizacji Pomorza, jego zależności
lennej od Polski, Cesarstwa, Danii, Brandenburgii, ukazuje też próby uzyskania
samodzielności politycznej w XVI i XVII
wieku. Na wystawie prezentowane są najstarsze oryginalne dokumenty z archiwów
polskich i niemieckich, w tym pergaminy,
kartografika, stare druki.
Ekspozycja Sąsiedzi w Europie nawiązuje do wcześniejszej wystawy Królewski

AP Szczecin, Zbiór pamiętników, sygn. 11 (69 kart)

W

Herb rodziny von Wedel, rodu zamieszkującego
pogranicze pomorsko-nowomarchijsko-wielkopolskie. Jedną z siedzib rodu był zamek
w Tucznie; XVII w.

AP Szczecin, AKS, sygn. II/389.

w Szczecinie i Archiwum Krajowego
w Greifswaldzie w zakresie wymiany informacji o zasobach archiwalnych.
Wystawa jest wspólnym projektem obu
archiwów, dofinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
z Programu Operacyjnego „Europejska
Współpraca Terytorialna” cel 3 „Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia
i Rzeczpospolita Polska (województwo
zachodniopomorskie) na lata 2007–2013
(INTERREG IV A).
Kolejne otwarcie ekspozycji nastąpi 18
maja 2012 w Szczecinie, w salach Muzeum
Narodowego na Wałach Chrobrego.

Mapa przedstawiająca granicę między Księstwem Pomorskim a Królestwem Polskim, będąca załącznikiem do akt sporu z 1613 r. między Lędyczkiem (Prusy Królewskie) a Okonkiem (Pomorze), gdzie
przedmiotem sporu był las i pola. W prawym górnym rogu znajduje się legenda. Mapa zawiera również
plastyczne wyobrażenia obiektów topograficznych i fizjograficznych.
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INAUGURACJA ROKU KOŁŁĄTAJA
W COLLEGIUM MAIUS
okazji 200. rocznicy śmierci Hugona
Kołłątaja (1750–1812), decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok 2012
będzie obchodzony na Uniwersytecie jako
Rok Kołłątaja. Na inaugurację obchodów
został wybrany dzień 1 kwietnia. W tym
dniu przypadała 252. rocznica urodzin
Kołłątaja. Jednak data ta w annałach Szkoły Głównej Koronnej zapisała się jeszcze
jednym wydarzeniem.
Dnia I-go Kwietnia czas pokazał
się cichy i pogodny: po przygotowaniu
wszystkiego i zaciągnieniu warty, dany
był pierwszy odgłos przez trzy strzelania
z moździerzy, po którem liczba wielka
Spektatorów na dziedziniec i pole przyległe zgromadziła się. O godzinie 10 zrana
po danym drugim odgłosie, Banię po
krążkach do góry wyciągnioną, zaczęto
wypełniać. [...] Cała Machina od trzymaiących puszczona, z wielką wspaniałością
przy okrzykach wszystkich Spektatorów
w górę podniosła się, a ulatuiąc, coraz bardziey swego do góry przyspieszała biegu.
Puszczana w górę o godz. 10. minucie 17;
za pomocą kwadransu Astronomicznego

A. Wojnar

Z

„Bania powietrzna” na dziedzińcu Collegium Maius

o 167 stóp od miejsca, skąd była puszczona ustawionego, widziana była o god: 10.
m. 17. 27. sekun. pod kątem 30°, a zatem
była wysoko na 96 stóp, które ubiegła
w pierwszych 27 sekundach. [...] Krążąc

nad miastem ledwo nie na wszystkich ulicach wydawała się prostopadle stoiąca;
widziana była w Wieliczce i w innych odległych okolicach Krakowa. Około godziny
10. m. 37. spuszczać się zaczynała, gdy
ALMA MATER nr 147

51

A. Wojnar

Przygotowania do lotu balonów

w tym historycznym eksperymencie, miał
prawie 9 metrów wysokości, 25 metrów
obwodu i około 260 metrów sześciennych
objętości.
To wydarzenie sprzed lat stało się
inspiracją dla inauguracji Roku Kołłątajowskiego na Uniwersytecie. Uroczystego
otwarcia Roku dokonali rektor UJ prof.
Karol Musioł oraz dyrektor Muzeum UJ
prof. Krzysztof Stopka. Najważniejszym
punktem uroczystości był lot kopii „bani
powietrznej”. Podobnie jak w XVIII wieku, balon został wykonany z papieru, zaś
jego rozmiar był pięciokrotnie pomniejszony wobec oryginału. Balon, o kształcie
zbliżonym do dwóch ściętych piramid
połączonych podstawami kilkakrotnie
wzbijał się w niebo z dziedzińca Collegium Maius. Aby przybliżyć wszystkim

A. Wojnar

ogień na fajerce zaczynał słabieć: o god:
10. min. 47. bardzo wolno spadła, blizko
murów miasta, między Bramą Floryańską
i Mikołajską fórtką. (Opisanie doświadczenia czynionego z banią powietrzną
w Krakowie dnia 1 kwietnia roku 1784...).
Publiczny pokaz „bani powietrznej”,
czyli balonu na ogrzane powietrze, odbył
się 1 kwietnia 1784 w krakowskim Ogrodzie Botanicznym. Było to zwieńczenie
cyklu doświadczeń, prowadzonych od
stycznia 1784 roku przez profesorów
Szkoły Głównej Koronnej Jana Śniadeckiego, Jana Jaśkiewicza, Jana Szastera
i Franciszka Scheidta. Eksperymenty te
miały na celu znalezienie najlepszych
parametrów, takich jak kształt, wielkość
czy sposób ogrzewania, które miały
wpływ na lot balonu. Balon, który wzleciał

Inaugurację Roku Kołłątajowskiego zakończyło wypuszczenie w niebo z dziedzińca Collegium Maius
ponad 100 baloników wypełnionych helem
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obecnym na pokazie historyczny kontekst
tego wydarzenia, podczas wzlotu balonu
Marzena Figiel odczytała fragment opisu
oryginalnego doświadczenia. W rolę
profesorów Szkoły Głównej Koronnej,
odpowiedzialnych za przygotowanie
i przeprowadzenie eksperymentu, wcielili
się instruktorzy i harcerze z Szczepu ZHP
19. Krakowskich Drużyn Lotniczych im.
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
„Słoneczne Drogi” pod wodzą harcmistrza
Czesława Przybytka. Druhny i druhowie
dzielnie trwali na posterunku, przygotowując zarówno kolejne wzloty kopii bani
powietrznej, jak i dodatkową atrakcję dla
licznie przybyłych na dziedziniec młodych
widzów: nieoczekiwany zrzut słodkich
łakoci z lecącego balonu. Balony wznosiły
się w powietrze pomimo niesprzyjającej
aury, która „zapominając” o trwającej od
kilkunastu dni wiośnie, przyniosła nam
niewielką zawieję śnieżną. Pośród płatków
śniegu inaugurację Roku Kołłątajowskiego zakończyło wypuszczenie w niebo ponad 100 baloników wypełnionych helem.
Do każdego dołączony był bilecik o treści
Hugoni Kołłątaj, rectori scientarum in
Cracovia Resturatori schola Princeps
regni sacrum esse volutit. Znalazcy balonów proszeni byli o to, by przekazać
informację o miejscu znalezienia balonu
do Muzeum. Pierwsze zgłoszenie dotarło
do nas już po kilku minutach – był to balon,
któremu nie udało się opuścić dziedzińca
Collegium Maius. Kolejne znalezione zostały na Rynku Głównym, przy ul. Grodzkiej i Brackiej, w okolicach ul. Wrobela
(Rybitwy) i w jednostce wojskowej przy
ul. Miedzianej (Dąbie). Jednak prawdziwym rekordzistą okazał się balonik, który
pokonał ponad 200 kilometrów i doleciał
aż do miejscowości Żuk Stary w województwie podkarpackim.
Po wypuszczeniu jubileuszowych
baloników nieco zmarznięci, ale zadowoleni uczestnicy inauguracji rozeszli się
do domów.
Kolejnymi punktami obchodów Roku
Kołłątaja w Muzeum UJ będzie wystawa
Dziwne igrzysko losu i przeznaczenia.
Żywot Kołłątaja w odsłonach kilku, którą
widzowie będą mogli zobaczyć podczas Nocy Muzeów 18 maja, natomiast
główna wystawa poświęcona Hugonowi
Kołłątajowi otwarta zostanie w dzień po
Zielonych Świątkach, czyli 28 maja br.

Maciej Kluza

kustosz dyplomowany w Muzeum UJ

WYSTAWA KLASYKA NOWOCZESNEJ FOTOGRAFII
E

ksperyment jest naszym obowiązkiem –
twierdził Aleksander Rodczenko
(1891–1956), jeden z najważniejszych
artystów XX wieku, gwiazda rosyjskiej
awangardy, klasyk nowoczesnej fotografii.
Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Muzeum Moskiewskiego Domu
Fotografii przygotowuje pierwszą w Polsce
wielką prezentację twórczości tego artysty,
zatytułowaną Aleksander Rodczenko.
Na wystawie, którą będzie można
oglądać w Gmachu Głównym Muzeum
od 18 maja do 19 sierpnia br., pokazanych
zostanie ponad trzysta prac. Trzonem
ekspozycji będzie blisko dwieście zdjęć
artysty, będących jednymi z tych, które
zmieniły fotografię w sztukę, w tym tak
znane jak Dziewczyna z Leicą, Schody,
Lila Brik czy seria konstruktywistycznych
portretów miejskich. Będzie można
zobaczyć także kolaże, fotomontaże
i grafikę użytkową, między innymi okładki
magazynów, plakaty i książki. Wszystkie
prace pochodzą ze zbiorów Muzeum
Moskiewskiego Domu Fotografii.
Dwudziestowieczna rosyjska awangarda jest zjawiskiem wyjątkowym nie
tylko w kulturze rosyjskiej, lecz także
światowej. Zdumiewająca energia twórcza
artystów tej niezwykłej epoki jest wciąż

Aleksander Rodczenko, Sportowcy na placu Czerwonym, 1935 r., odbitka archiwalna, zbiory Muzeum
Moskiewskiego Domu Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko – W.Stiepanowa,
© Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

aktualnym źródłem inspiracji dla sztuki
i dla wszystkich, którzy interesują się dorobkiem artystycznym tego okresu.
Aleksander Rodczenko był bezsprzecznie jednym z głównych twórców ideologii,
a także artystycznej atmosfery tego okresu.
Malarstwo, design, teatr, kino, typografia
i fotografia – wszystkie dziedziny, które
interesowały artystę – ulegały przeobra-

Aleksander Rodczenko, Schody, 1930 r., odbitka autorska, zbiory Muzeum Moskiewskiego Domu
Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko – W. Stiepanowa © Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

żeniom, otwierając się na zupełnie nowe
kierunki. Wczesne lata 20. ubiegłego wieku były, cytując Wiktora Szkłowskiego,
jednego z najznamienitszych współczesnych krytyków i teoretyków, „okresem
przejściowym” – czasem, gdy na krótko,
przelotnie, doszło do rezonansu pomiędzy
eksperymentem społecznym i artystycznym. To wtedy, w 1924 roku, fotografię
zdominował Aleksander Rodczenko,
znany już wówczas artysta, kierujący się
w swej estetyce hasłem: „Eksperyment
jest naszym obowiązkiem”. Efektem tego
podejścia była fundamentalna zmiana
w postrzeganiu istoty fotografii i roli fotografa – pojawiło się myślenie konceptualne. Fotografia przestała ograniczać się do
odzwierciedlania rzeczywistości, stała się
także środkiem wizualnego przedstawiania
dynamiki myśli ludzkiej.
Rodczenko przeniósł na grunt fotografii teorię konstruktywizmu i opracował
metody i środki jej praktycznego zastosowania. Odkryte przezeń narzędzia zyskały
ogromną popularność. Posługiwali się
nimi jego uczniowie i twórcy o podobnych
zapatrywaniach, ale także jego estetyczni
i polityczni adwersarze. Jednak samo zastosowanie „metody Rodczenki” – ukośnej
kompozycji, skrótu perspektywicznego
i podobnych środków – nie gwarantowało automatycznie dziełu wysokiej rangi
artystycznej. Sztuka Rodczenki-fotografa
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Aleksander Rodczenko, Schody pożarowe (z mężczyzną).
Z serii „Dom przy Miasnickiej”, 1925 r., zbiory Muzeum Moskiewskiego Domu Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko
– W. Stiepanowa, © Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

pracował ojciec, znalazła odzwierciedlenie
w wyrazistej utopijnej filozofii Rodczenki-konstruktywisty, który wierzył w możliwość przemiany ludzkości i świata.
W latach 20., tworząc kolejne cykle
fotograficzne,
e, Rodczenko formułował coraz to nowe zadania i manifesty odnoszące
się do tego, czym będzie i fotografia,
i życie, gdy już przejdą transformację za
sprawą idei konstruktywizmu. W latach
30., zwłaszcza pod koniec, podjął próbę
analizy życia i twórczości – również własnej – uwięzionych w realiach socrealizmu.
Dzięki artykułom oraz pamiętnikom
Aleksander Rodczenko pozostawił po sobie
unikatowy zapis artystycznych przemyśleń
rosyjskiego fotografa-filozofa, który przeżył
historyczny kataklizm, będący źródłem
tragicznego wewnętrznego konfliktu
świadomych założeń i podświadomej
potrzeby tworzenia. Zniechęcony
ciągłymi rewolucyjnymi zmianami, które
generowały rzeczywistość daleką od
ideałów inspirujących go we wczesnym
okresie twórczości, pisał w dzienniku pod
datą 12 lutego 1943: Sztuka ma służyć
ludziom, ale ludzi prowadzi się w tej chwili
w niewiadome. Ja chcę prowadzić ludzi
ku sztuce, a nie używać sztuki, by ich ku
czemukolwiek prowadzić. Czy urodziłem
się zbyt wcześnie, czy zbyt późno? Sztuka
musi być oddzielona od polityki...
W ostatnich latach życia Rodczenko,
zdradzony przez przyjaciół i uczniów, po-

Aleksander Rodczenko, Portret matki artysty, 1924
r., odbitka autorska, zbiory Muzeum Moskiewskiego
Domu Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko – W.
Stiepanowa, © Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

zbawiony prawa do tworzenia i zarabiania
sztuką na życie, do wystawiania, usunięty
ze Związku Artystów i w bardzo złym stanie zdrowia, był mimo wszystko bardzo
szczęśliwym człowiekiem. Miał rodzinę:
przyjaciółkę i „towarzysza broni” Warwarę
Stiepanową, córkę Warwarę Rodczenko,
jej męża Nikołaja Ławrentiewa, wnuka
Aleksandra Ławrentiewa i jego rodzinę –
niewielki, ale bardzo zżyty klan emanujący
twórczą energią. Gdyby nie owa rodzina,
Moskiewski Dom Fotografii, pierwsze
w Rosji muzeum fotografii, mógłby nigdy
nie powstać.

MNK

Aleksander Rodczenko, Dziewczyna z Leicą, 1934 r.,
odbitka autorska, zbiory Muzeum Moskiewskiego Domu
Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko – W. Stiepanowa,
© Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

to nie tylko środki formalne, za które tak
bezlitośnie krytykowano go pod koniec lat
20.; to przede wszystkim głęboki romantyzm, cechujący jego twórczość już od lat
studenckich. Dość wspomnieć choćby niezwykłe listy-opowieści pisane do Warwary
Stiepanowej. Romantyczna aura dzieciństwa
spędzonego za kulisami teatru, w którym
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Aleksander Rodczenko, Radiosłuchacz, 1929 r., odbitka autorska, zbiory Muzeum Moskiewskiego
Domu Fotografii. © Archiwum A. Rodczenko – W. Stiepanowa, © Muzeum Moskiewski Dom Fotografii

BEZCENNE MONETY I MEDALE
Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE
D

enar Bolesława Chrobrego, grosz krakowski Kazimierza Wielkiego i medale
z portretami Jagiellonów – to tylko niektóre z 29 bezcennych monet i medali
pochodzących z najlepszej na świecie kolekcji polskich numizmatów. Unikatowe obiekty można podziwiać od 20 kwietnia do 22 lipca br. w Pałacu
Biskupa Erazma Ciołka. Przybliżą one zwiedzającym historię Polski,
a jednocześnie ukażą miejsce naszego kraju w dziejach Europy.
Wystawa Rarytasy numizmatyczne ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie przypomina o kolekcji Gabinetu
Numizmatycznego, przez lata dostępnego wyłącznie dla
badaczy-specjalistów. Gabinet mieści się w Muzeum im.
Emeryka Hutten-Czapskiego, gdzie od 2009 roku jest
realizowany projekt „Europejskie Centrum Numizmatyki
Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie”. Obejmuje
on remont XIX-wiecznego pałacyku Czapskich i przekształcenie go w nowoczesny ośrodek ekspozycyjny,
badawczy i edukacyjny poświęcony numizmatyce.
Wystawa Rarytasy numizmatyczne... stanowi zapowiedź
otwarcia w 2013 roku nowej stałej ekspozycji.
Większość prezentowanych obiektów pochodzi
z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego, uznawanej powszechnie za najlepszy na świecie zbiór polskich numizmatów. Wśród nich znajdują się rzadkie monety i medale
od średniowiecza po wiek XVIII, w tym denary Bolesława
Chrobrego, brakteat z hebrajskimi napisami z czasów Mieszka
III, grosz krakowski Kazimierza Wielkiego, medale z portretami

Donatywa dziesięciodukatowa, 1635,
Władysław IV Waza (1633–1648),
mennica Gdańsk, złoto 34,67 g, 41,9 mm,
z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego

Medal ślubny, 1646,
Władysław IV Waza (1633–1648)
i Ludwika Maria (1646–1667),
medalier Jan Höhn, złoto (bity) 55,38 g,
56,7 mm, z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego
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Talar koronny, Jan III Sobieski (1674–1696),
mennica Bydgoszcz, srebro 27,63 g, 41,5 mm,
z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego
Elżbieta Czapska i Feliks Kopera w dawnym gabinecie Emeryka Hutten-Czapskiego, ok. 1900

Jagiellonów i siedmiodukatowa donatywa
gdańska Stefana Batorego. Na szczególną
uwagę zasługują monety i medale z okresu panowania Wazów, między innymi
talar medalowy w złocie Zygmunta III
Wazy, dziesięciodukatowa donatywa
gdańska Władysława IV (1635), medal
na pamiątkę zwycięstwa smoleńskiego
oraz traktatów ze Szwecją i Turcją (1636),
medal z widokiem Gdańska (1642), medal
upamiętniający zajęcie Kijowa (1651),
a także medal z okazji pokoju w Oliwie
(1660). Centralnym elementem ekspozycji jest słynna studukatówka Zygmunta III
Wazy wybita w 1621 roku w Bydgoszczy.
Dodatkową atrakcją jest najnowszy dar
Lecha Kokocińskiego: srebrny naszyjnik ze

Wnętrze gabinetu numizmatycznego, stan ok. 1939

skarbu odkrytego w Wielkopolsce w 1894 roku, po raz pierwszy pokazywany
publicznie.
Obiekty w takim zestawie były ostatnio prezentowane w Polsce
w 2003 roku – na wystawie Memoriae donatorum..., dedykowanej
ofiarodawcom, których hojność doprowadziła do powstania zbioru
Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
w jego obecnym kształcie. Ekspozycja będzie więc pierwszą od lat
okazją pokazania tych skarbów szerokiej publiczności.
Wystawie towarzyszy album 100 rarytasów numizmatycznych
w Muzeum Narodowym w Krakowie, który ukazuje w atrakcyjnej
szacie graficznej najcenniejsze polskie i związane z Polską monety, medale i pieniądze papierowe należące do liczącej ponad 100
tysięcy obiektów kolekcji Gabinetu Numizmatycznego Muzeum
Narodowego w Krakowie. Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Banku Polskiego.
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Talar gdański, 1685, Jan II Sobieski (1674–1696),
mennica Gdańsk, srebro 28,68 g, 43,2 mm,
z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego

CONVENTIONES

NAGRODA POJEDNANIA
nna Lebet-Minakowska oraz ksiądz
dr Manfred Deselaer to laureaci tegorocznej Nagrody im. Księdza Stanisława
Musiała, przyznawanej za zasługi na rzecz
pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Ceremonia wręczenia
nagrody odbyła się 1 marca br. w auli Akademii „Ignatianum” w Krakowie.
Zgromadzonych gości powitał rektor
Ignatianum ksiądz prof. Henryk Pietras SJ.
Po wysłuchaniu dwugłosu filozoficznego,
przedstawionego przez prof. Jana Woleńskiego oraz dr. hab. Krzysztofa Pawłowskiego, wiceprezydent Krakowa Magdalena
Sroka wręczyła Annie Lebet-Minakowskiej
nagrodę za twórczość intelektualną promującą dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. – Anna Lebet-Minakowska
wierzy, że szukanie poznania i zrozumienia
między Polakami i Żydami oraz między
chrześcijanami i Żydami to najlepsza droga
do zbliżenia. Przesądy, uprzedzenia i błędne
ideologie najlepiej rozbrajać intelektualnie – mówiła Magdalena Sroka, wręczając
wyróżnienie.
Po wystąpieniu laureatki nagrodę w drugiej kategorii – za inicjatywy społeczne
na rzecz pojednania, wręczył księdzu dr.
Manfredowi Deselaerowi prorektor UJ prof.
Wojciech Nowak. – Dzięki inicjatywom
księdza Deselaera dla wielu osób różnych
narodowości i religii wizyta na terenie byłego
obozu Auschwitz-Birkenau nabiera znacznie
głębszego znaczenia – podkreślił podczas
uroczystości prof. Wojciech Nowak.
Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała
została ustanowiona w 2008 roku przez krakowskie stowarzyszenie Klub Chrześcijan
i Żydów „Przymierze”, którego patronem
jest ksiądz Stanisław Musiał. Fundatorami
są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydent Krakowa. W skład kapituły nagrody,
której przewodniczy rektor UJ, wchodzą
przedstawiciele wiodących krakowskich
instytucji i środowisk, w tym żydowskiej
i chrześcijańskiej społeczności Krakowa.
Anna Lebet-Minakowska pracuje jako
kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 10 lat organizuje i prowadzi cykl
wykładów zatytułowany „Judaizm – poznać znaczy zrozumieć”, odbywających się
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego
w Krakowie i gromadzących wielu zainte-

A. Wojnar
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Anna Lebet-Minakowska oraz ksiądz dr Manfred Deselaer – laureaci tegorocznej
Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała

resowanych tematyką żydowską i relacjami
żydowsko-chrześcijańskimi. W ramach
projektu ukazała się także książka autorstwa Anny Lebet-Minakowskiej Judaizm –
poznać znaczy zrozumieć. Kultura i sztuka
Żydów w przedwojennej Polsce (Kraków
2008). Laureatka nagrody była również
inicjatorką i koordynatorką opracowywania
i publikacji wydawnictw popularyzujących
galerię judaików w Muzeum Narodowym
w Krakowie, czego efektem są publikacje
katalogowe oraz seria artykułów i materiałów edukacyjnych. Anna Lebet-Minakowska
aktywnie działa w środowisku żydowskim,
biorąc udział w spotkaniach i wykładach
organizowanych, między innymi, przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.
Prowadzi także wykłady otwarte w innych
instytucjach muzealnych, edukacyjnych i religijnych w całej Polsce. Była też kuratorką
licznych wystaw muzealnych poświęconych
tematyce żydowskiej oraz współprowadzącą
szkolenia dla muzealników i przewodników
miejskich.
Doktor Manfred Deselaer jest katolickim księdzem z diecezji Aachen w Akwizgranie. W latach 1975–1976 przebywał
w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/
Służby na Rzecz Pokoju. W Izraelu większość swojej półtorarocznej służby spędził
w Jerozolimie, pracując w domu dla dzieci
niepełnosprawnych. W 1983 roku przyjął

święcenia kapłańskie w katedrze Aachen,
następnie był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również
w zarządzie Towarzystwa Współpracy
Chrześcijańsko-Żydowskiej. W październiku 1989 roku rozpoczął w Polsce
działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Od 1990 roku mieszka w parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Oświęcimiu. W 1991 roku uzyskał
tytuł licencjata na Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, gdzie następnie
obronił pracę doktorską Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa,
komendanta Auschwitz (1996). Obecnie
ksiądz dr Manfred Deselaer poświęca się
pracy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskiego,
działając w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu. Jest członkiem Zarządu
Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu
i Modlitwy, należy do Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej, Stowarzyszenia
Teologów Fundamentalnych w Polsce, jest
wykładowcą teologii fundamentalnej na
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz wiceprezesem Krakowskiej
Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.

AWoj
ALMA MATER nr 147

57

PROFESOR STEFAN SZUMAN I SZTUKA
w 40. rocznicę śmierci

S

tefan Szuman, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, założyciel Katedry
Psychologii Pedagogicznej (1928) i inicjator uruchomienia po wojnie (1957)
kierunku studiów psychologia – zmarł
w Warszawie 16 maja 1972. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowie. Na
płycie nagrobnej znajduje się cytat z jego
wiersza: Bo idąc w zaświat, nikt swych
dróg nie kończy. Tę myśl warto przywołać w rocznicę jego śmierci, dając wyraz
temu, że i tu, na Ziemi droga naukowa
przez niego rozpoczęta nadal pozostaje
żywa w pamięci i pracach psychologów,
estetyków, pedagogów.
Szuman był nie tylko uczonym (medykiem, psychologiem), ale także artystą –
muzykował, malował, pisał wiersze. Był
dobrze znany w środowisku naukowym
i artystycznym Krakowa. Prowadził dyskusje z filozofem Romanem Ingardenem,
pedagogiem Zygmuntem Mysłakowskim,
współpracował z biologami Stanisławem
Skowronem, Romanem Wojtusiakiem,
Jerzym Kreinerem, prowadził konsultacje z językoznawcami Stanisławem
Jodłowskim, Zenonem Klemensiewiczem,
Tadeuszem Milewskim, Romanem Stopą,
literaturoznawcą Stanisławem Pigoniem
oraz psychiatrą Eugeniuszem Brzezickim, dyskutował o sztuce i wychowaniu
estetycznym z Stefanią Łobaczewską,
eksperymentował nad stanami świadomości z Witkacym, tworzył kabaret Różowa
Kukułka z Janem Pugetem.
Jego twórczość naukowa jest zróżnicowana tematycznie. Dotyczy zagadnień
psychicznego rozwoju człowieka, jak
natura rozwoju, rozwój języka dziecka,
poznawczy rozwój dziecka, rozwój osobowości; zagadnień nauczania i wychowania oraz zagadnień sztuki i wychowania
estetycznego. Warto zwrócić uwagę na
idee prof. Szumana dotyczące poglądów
na sztukę i wychowanie estetyczne, które
były dla niego bardzo ważne, może nawet
ważniejsze od psychologii. Obserwacjom
nad różnymi sferami ludzkiego życia,
w których może przejawiać się piękno,
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Prof. Stefan Szuman

towarzyszyła teoretyczna refleksja, zakorzeniona nie tyle w jakimś systemie
filozoficznym czy określonych paradygmatach psychologicznych, ile raczej
oparta na wnikliwych analizach dzieł
sztuki. Uważał, że sztuka odpowiada najbardziej istotnym potrzebom człowieka,
jest potęgą, która przeobraża wyobraźnię
i osobowość człowieka oraz wprowadza
w świat podstawowych wartości, takich
jak prawda, dobro i piękno.
Profesora Szumana interesowały
wszystkie dziedziny sztuki. Wszystkim
poświęcił wnikliwe studia oparte na fenomenologicznych analizach samych dzieł,
procesów recepcji i twórczości. Wskazywał na konieczność dokładnego poznawania budowy dzieła, jego treści, formy
i ekspresywności – jako na jedyną drogę
pełnego zrozumienia sztuki, który to proces jest wynikiem syntezy aktu poznania
i osobistego przeżycia. Zrozumienie dzieła
sztuki wymaga zatrzymania się w biegu,
skupienia i pełnej koncentracji. Wymaga
także szacunku dla twórcy.
Sztuka była dla Szumana ważna jako
dziedzina osobistych doświadczeń, przeżyć, teren badań naukowych i działalności
społeczno-obywatelskiej. Był przekonany

o unikatowej wartości i wielkości sztuki,
miał zaufanie co do siły jej oddziaływania
na człowieka. I te właśnie przekonania
skłoniły go do zaangażowania się w ideę
powszechności wychowania estetycznego:
wychowania przez sztukę i dla sztuki.
Miał równocześnie pełną świadomość, że
proces ten wymaga wysiłku, zarówno ze
strony ucznia, jak i nauczyciela. Szuman
przedstawił bardzo wyraźną koncepcję
„nauczyciela estetycznego” oraz procesu wprowadzenia w świat wartości
estetycznych i artystycznych. Uważał,
że wrażliwość estetyczna i artystyczna to
ważny i istotny wymiar ogólnego rozwoju
człowieka, a wielka sztuka to bogactwo
całej ludzkości i winna być dostępna dla
wszystkich.
Zarys swojej koncepcji wychowania
estetycznego i badań nad sztuką przedstawił w artykule Wstęp zasadniczy do
zagadnień wychowania estetycznego
(1937), w którym pisał: Pełne, prawdziwe
ludzkie życie jest nie do pomyślenia bez
pracy, jak i bez piękna i sztuki. [...] Sztuka
służy ludzkości w ogóle, a żywioł piękna
jest potrzebny człowiekowi każdemu, jest
podstawowym czynnikiem pełnego i harmonijnego rozwoju każdej jaźni i każdej

warstwy społecznej. Zawarte w artykule
swoiste credo Szumana w odniesieniu do
sztuki i wychowania estetycznego stanowi
do dziś źródło inspiracji badań naukowych
w zakresie psychologii i pedagogiki sztuki.
Profesor Szuman pozostawił bogatą
spuściznę naukową – ponad 200 publikacji, z których około 80 prac dotyczy sztuki
i wychowania estetycznego. Wśród nich
na uwagę zasługują dwa tomy zawierające zbiór najważniejszych prac Szumana

z tego zakresu: O sztuce i wychowaniu
estetycznym (1969) i Wybór pism estetycznych (2008).
Żyjemy w czasach wielkiej transformacji kulturowej, w czasach natłoku zdarzeń
i nadmiernego pośpiechu, niesprzyjającego refleksji nad życiem i losem człowieka,
nad sensem istnienia i nad naczelnymi
wartościami ludzkiego życia, do których
należą wartości estetyczne, takie jak piękno, harmonia, wzniosłość. Lektura prac

Stefana Szumana pozwala uświadomić
sobie wartość sztuki w życiu człowieka.

Maria Manturzewska

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej
im. Stefana Szumana Instytutu Psychologii UJ
Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki,
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina

Maria Kielar-Turska

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

SEMINARIUM FILMOWE Z MARIANEM MARZYŃSKIM
kwietnia 2012 w budynku Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
odbyła się światowa prapremiera pełnometrażowego filmu dokumentalnego Mariana Marzyńskiego Nigdy nie zapomnij
kłamać / Never Forget To Lie, z udziałem
reżysera, który po projekcji spotkał się
z publicznością.
Marian Marzyński – wybitny polski
dokumentalista, laureat pierwszego Złotego Smoka Krakowskiego Festiwalu
Filmowego (za Powrót statku, 1964),
od ponad 40 lat pracujący w Stanach
Zjednoczonych, przyjmując zaproszenie
dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i dyrektora Instytutu
Sztuk Audiowizualnych UJ, postanowił
swoje najnowsze dzieło poddać pod ocenę
fachowej publiczności. Prapremierowy
pokaz dokumentu (premiera nowojorska
odbyła się 18 kwietnia w Museum of Fine
Arts) rekonstruującego dziecięce przeżycie Holokaustu, jak również późniejsze
spotkanie z filmoznawcami, przybrało formułę seminarium, na którym dyskutowano
o obecnym kształcie i koncepcji filmu.
Wysoki poziom merytoryczny uwag
płynących z sali, a także swobodna
atmosfera rozmowy stanowiła swoistą
kontynuację cyklu spotkań z Marianem
Marzyńskim, zrealizowanych w 2010
roku z udziałem studentów ISzA pod hasłem Z polsko-amerykańskiego warsztatu
dokumentalisty. Współpraca z Instytutem, zainicjowana w czasie, gdy Marian
Marzyński przewodniczył jury pełnome-

I. Wiśniewska

4

Marian Marzyński

trażowych dokumentów podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego, przyniosła
filmoznawcom wiele korzyści, między
innymi możliwość poznania jego filmowego dorobku i dydaktycznych talentów,
a także udział w warsztatach dokumentalnych z Wojciechem Staroniem, który
w obecności swojego mentora – Mariana
Marzyńskiego, zdecydował się na próbny
pokaz Argentyńskiej lekcji, wkrótce potem
obsypywanej nagrodami na międzynarodowych festiwalach.
Debata o filmie Nigdy nie zapomnij
kłamać była wielowątkowa: począwszy od
rozważania praktycznych i teoretycznych

aspektów muzyki w dokumencie, poprzez
konstatacje na temat kształtowania indywidualnej i zbiorowej pamięci przeszłości, aż
do omówienia kwestii tożsamości, wykluczenia oraz perspektywy ofiar tragicznych
wydarzeń historycznych i politycznych.
Jednak zdecydowanie najwięcej czasu
poświęcono zagadnieniom montażu, który na prośbę reżysera poddano swoistej
kolaudacji, z uwagi na konieczność wydzielenia z przedstawionego materiału
krótszej wersji na potrzeby amerykańskiego rynku telewizyjnego. Komentowane na
bieżąco różne wersje montażowe, a także
złożona, wielopłaszczyznowa narracja
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59

bohaterów filmu zaznaczyły z całą mocą
wariancyjność dokumentu i jego wyjątkowy charakter określony hasłem: work
in progress. Zwrócono również uwagę na
różnicę w odbiorze filmów o Holokauście
w różnych kręgach kulturowych oraz na
konieczność uwzględnienia kompetencji
odbiorczych widzów, którzy, jak słusznie
zauważył najmłodszy z dyskutantów,
mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy
nie tyle o samej Zagładzie, ile o drugim
ważnym wątku filmu Marzyńskiego, to jest
o kampanii antysemickiej z lat 1967–1968
(tzw. kampanii antysyjonistycznej), której
‚
kulminacja przypadła na marzec 68, oraz
jej bezpośrednich następstwach: masowej
emigracji polskich Żydów i ich doświadczeniach w nowych krajach.

Publiczność była zainteresowana
przede wszystkim tym, „jak to się robi?”,
czyli metodą twórczą stosowaną przez Mariana Marzyńskiego podczas realizowania
dokumentów, a szczególnie tajemnicą
„fortunności” pozyskiwania materiałów,
co do których można odnieść wrażenie, że
są efektem niesłychanego zbiegu okoliczności. Pytano także o ponowne wykorzystanie własnych materiałów archiwalnych,
nakręconych w dużych odstępach czasu,
które – jak skonstatował Mikołaj Jazdon,
wykładowca Zakładu Filmu i Telewizji
UAM w Poznaniu, budują dodatkowe sensy naddane i przerzucają autobiograficzne
pomosty pomiędzy kolejnymi filmami
twórcy niezapomnianego dokumentu
Shtetl z 1996 roku.

To szczególne seminarium filmowe
wpisało się w znakomitą tradycję rzeczowych debat o naturze kina i sztukach
doń przyległych, w których mistrzowie
konfrontują swoje poglądy z opiniami zaangażowanej publiczności. Zainicjowana
przez gościa redukcja dystansu pomiędzy
wykładowcą a słuchaczami sprawiła, że
dyskusja miała nie tylko walory poznawcze, ale była po prostu sympatyczną i pełną
humoru rozmową. Natomiast tematyka
prezentowanego dokumentu zapewne
dla wielu osób stanowiła przyczynek do
głębszego przeżycia i refleksji Wielkiego
Tygodnia.

Małgorzata Smoleń

doktorantka w Katedrze Historii Filmu Polskiego
Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ

D

ziennikarze największego francuskiego dziennika „Ouest-France” nieprzerwanie od 15 lat prowadzą warsztaty dla
studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tegoroczne odbyły się w dniach
19–23 marca.
– Jadę tutaj zawsze z tym samym
poczuciem szczęścia. Kocham Kraków.
Uwielbiam zajęcia ze studentami... Chociaż prawda jest taka, że mam ułatwione
zadanie, bo nie muszę znosić ich cały rok! –
śmieje się Jean-Pierre Chapelle, zastępca
redaktora naczelnego „Ouest-France”, który przez ostatnie lata organizuje warsztaty
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IDiKS) UJ.
Co rok, podczas kilkudniowych szkoleń, wygłasza wykłady i prowadzi zajęcia
praktyczne dla przyszłych żurnalistów.
Wyjaśnia im, w jaki sposób pracują
francuscy dziennikarze i fotoreporterzy.
Tłumaczy zasady działania mediów we
Francji. Zdradza również tajniki sukcesu
„Ouest-France” – fenomenalnej gazety
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regionalnej, która dziennym
nakładem znacznie przewyższa
francuskie dzienniki krajowe, takie jak „Le Monde”, „Le Figaro”
czy „Libération”.
Na co Jean-Pierrre Chapelle
zwrócił uwagę podczas ostatnich szkoleń? – Uważam, że
silna etyka zawodowa może być
największym atutem dla marki
tytułu prasowego, bez względu
na to, jaki będzie jego nośnik:
papier czy komputer. I to przede
wszystkim chciałem przekazać
studentom na ostatnich warsztatach – tłumaczy.
Współpraca między francuskim dziennikiem a najstarszą
polską uczelnią została zapoczątkowana 15 lat temu. Ze strony polskiej nieustannie czuwa
nad nią dr Teresa Sławińska, wykładowca w IDiKS, znawczyni
mediów francuskiego obszaru
językowego oraz autorka książki

T. Sławińska

WSPÓŁPRACA UJ Z FRANCUSKIM DZIENNIKIEM
„OUEST-FRANCE”

Jean-Pierre Chapelle, dr Teresa Sławińska, prof. Teresa
Sasińska-Klas

Prasa regionalna na nowe czasy? Historia
sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa
prasowego Ouest-France (Kraków 2011).
Redakcja „Ouest-France” organizuje
również staże we Francji dla studentów
IDiKS. – Co roku kilku naszych studentów
wyjeżdża na miesięczne praktyki do głównej siedziby gazety w Rennes, na zachodzie
Francji. Przedsiębiorstwo Ouest-France
całkowicie finansuje staże polskich studentów – wyjaśnia dr Sławińska. Również za
prowadzenie warsztatów w Polsce redaktorzy „Ouest-France” nie biorą ani grosza.

T. Sławińska

„L’Ouest-Eclair”. Pomógł mu
w tym ksiądz Félix Trochu, od
młodych lat zaangażowany w akcje społeczne. Desgrées du Loû decyzję o wydawaniu dziennika podjął w trakcie służby w marynarce
wojennej, pracując w bretońskim
porcie Brest. Obserwował nędzę
tamtejszych robotników i przejął
się ich losem. Szybko porzucił
służbę wojskową, aby związać się
Studenci podczas tegorocznych warsztatów w Instytucie
z ruchem społecznym działającym
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
na rzecz poprawy dramatycznej
sytuacji zwykłych ludzi, a inspirowanym zięć Desgréesa du Loû i ojciec Françoisa
encykliką Rerum novarum papieża Leona Régisa Hutina, obecnego prezesa spółki
XIII. Podtytuł założonej gazety: „repu- Ouest-France. W 1944 roku rząd generała
blikański dziennik poranny”, miał nawo- de Gaulla zakazał wydawania gazet, które
ływać chrześcijan do akceptacji ustroju, kolaborowały z okupantem. „L’Ouestw którym żyją, i postępowania zgodnie -Eclair” zniknął z rynku. Niedługo potem
z Pismem Świętym. Równocześnie stawiał Paul Hutin-Desgrées i François Desgrées
sobie za cel uświadamiać społeczność du Loŭ, syn Desgréesa du Loû, otrzymali

Warsztaty edukacyjne „Ouest-France”
i UJ są kontynuacją współpracy, jaka
została zapoczątkowana 32 lata temu.
W 1980 roku dziennik „Ouest-France”
rozpoczął akcję humanitarną na rzecz
Polski. Pierwszy tekst na temat konieczności solidarności z Polską ukazał się
w „Ouest-France” 8 grudnia 1980. Komunikat Françoisa Régisa Hutina, prezesa
wydawnictwa Ouest-France, brzmiał:
Trzeba pomóc Polsce, [...] dostarczając jej
podstawowych artykułów, przede wszystkim żywnościowych. Trzeba to uczynić
natychmiast, u progu zimy, która ma być
sroga. Kilka miesięcy później do Polski
wyjechały samochody z darami, których
ochoczo dostarczyli czytelnicy gazety.
W akcję zaangażowała się cała zachodnia
Francja. „Ouest-France” systematycznie
przeprowadzało zbiórki leków, żywności,
ubrań dla Polaków aż do 1990 roku. Później jeszcze przez kilka lat było gotowe
nieść pomoc nowemu, demokratycznemu
państwu, jakim się staliśmy.
Wkrótce okazało się, że Polska jest na
tyle silna, że nie potrzebuje już wsparcia
z zagranicy. Jednak sentyment do Polski,
jaki pozostał w redakcji „Ouest-France”,
nie pozwolił na zerwanie kontaktów.
Przedstawiciele gazety postanowili prowadzić warsztaty dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ.
Utrzymują również bliskie kontakty
z „Tygodnikiem Powszechnym”.
KRÓTKA HISTORIA „OUEST-FRANCE”
Pod nazwą „Ouest-France” dziennik
działa od 1944 roku, ale jego historia zaczyna się znacznie wcześniej, bo w roku
1899, kiedy to Emmanuel Desgrées du
Loû, bretoński adwokat, założył pierwszą
we Francji gazetę regionalną o nazwie

Z archiwum „Ouest-France”

***

Magazyny „Ouest-France”, przygotowywanie wysyłki 73. ciężarówki z darami do Polski; luty 1988

Bretanii, wpływać na władzę, by ta dążyła
do poprawy jakości życia najuboższych.
Kiedy wybuchła druga wojna światowa, zarząd gazety podzielił się. Jedni
uważali, że należy ulec niemieckiemu
okupantowi, aby ocalić firmę i miejsca
pracy. Inni – że gazetę trzeba zamknąć.
Ostatecznie podjęto decyzję o współpracy z Niemcami. Przeciwnicy kolaboracji
odeszli z redakcji, przyłączając się do
ruchu oporu. Wśród nich był Paul Hutin,

zgodę na otwarcie nowej gazety pod nazwą
„Ouest-France”. Miała ona kontynuować
chrześcijańskie i demokratyczne idee
„L’Ouest-Eclair” sprzed drugiej wojny
światowej w nowej, powojennej rzeczywistości. Na nowo podjęto dystrybucję prasy
na terenie zachodniej Francji: w Bretanii,
Normandii i Kraju Loary. Trwa ona do
dziś.

Beata Kołodziej
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NAUCZANIE O HOLOKAUŚCIE
N

a Uniwersytecie Jagiellońskim
w dniach 2–8 lipca 2012 odbędzie się
siódma edycja Międzynarodowej Szkoły
Letniej „Nauczanie o Holokauście”.
Program jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i zagranicznych instytucji:
Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Illinois
Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad
Vashem w Jerozolimie oraz Żydowskiego
Muzeum „Galicja” w Krakowie przy
współpracy Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
i Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Sponsorami VII Szkoły Letniej „Nauczanie o Holokauście” są: Claims Conference. The Conference on Jewish Material
Claims Against Germany, Fundusz Michaela H. Traisona dla Polski, państwo Shirley
i Yossi Sagol oraz Michael Arkes Family.
W gronie zaproszonych ekspertów
znajdą się profesorowie: Eugenia Prokop-Janiec, Jan Tomasz Gross, Michael Berenbaum, Feliks Tych, Zdzisław Mach, Jonathan Webber, Andrzej Żbikowski, Marek
Kucia oraz dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs,
dr Piotr Trojański, dr Dariusz Libionka,
Michał Sobelman, Robert Kuwałek, Robert
Szuchta.
Oferta edukacyjna skierowana jest do
nauczycieli, studentów, trenerów i liderów
organizacji pozarządowych z całej Polski,
które zajmują się tematyką Holokaustu. Zaproszeni wykładowcy – wybitni nauczycie-

le akademiccy oraz eksperci z Polski, USA
oraz Izraela – podzielą się z uczestnikami
swą wiedzą o tym, jak uczyć o Zagładzie
i z jakich materiałów korzystać.
W ramach siódmej edycji Szkoły Letniej „Nauczanie o Holokauście” odbędą się
wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje
filmów, dyskusje panelowe i sesje pytań
do ekspertów. W programie uwzględniono
także wizyty w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży, Żydowskim
Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu
oraz w Muzeum Galicja na krakowskim
Kazimierzu.
Inauguracja Szkoły odbędzie się 2 lipca
2012 o godzinie 11 w Centrum Badań Holokaustu UJ na zamku w Przegorzałach przy
ul. Jodłowej 13.

Red.

NOWY PLAN
OCHRONY MUZEUM UJ
30

marca 2012 w Collegium Maius
odbyło się uroczyste przekazanie
podpisanego i uzgodnionego z małopolskim komendantem wojewódzkim policji
nowego planu ochrony.
Praca nad nowelizacją dokumentu trwała kilka miesięcy. Nowy dyrektor Muzeum
UJ prof. Krzysztof Stopka chciał dokładnie
zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z kierowaniem instytucją podlegającą
obowiązkowej ochronie.
Podpisanie planu ochrony miało
miejsce w Sali Zielonej Muzeum UJ. W
uroczystości uczestniczyli prorektor UJ
prof. Szczepan Biliński, dyrektor Muzeum
UJ prof. Krzysztof Stopka, jego zastępca
mgr Włodzimierz Kisza i szef ochrony
Muzeum UJ mgr Dariusz Bylica. Ze strony policji na spotkanie przybyli: zastępca
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naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji inspektor
Podpisanie planu ochrony Muzeum UJ przez dyrekcję Muzeum UJ
Zygmunt Tomczyk oraz
i przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
funkcjonariusze tego wyNa zakończenie spotkania dyrektor
działu zaangażowani w proces tworzenia
planu ochrony – inspektor Ireneusz Iwa- Collegium Maius wręczył pisemne ponek, nadkomisarz Adam Fudalik, aspirant dziękowania wszystkim funkcjonariuszom
sztabowy Krzysztof Jurkowski. W trakcie zaangażowanym w tworzenie systemu bezswojego wystąpienia prorektor UJ prof. pieczeństwa Muzeum UJ. Wyraził nadzieję,
Szczepan Biliński zapewnił o poczuciu że dalsza współpraca Muzeum z policją
odpowiedzialności kierujących Uniwer- będzie się układała pomyślnie, tym barsytetem za zgromadzone na jego terenie dziej że wkrótce po zakończeniu remontu
bezcenne dobra kultury oraz wyraził na- poddasza będzie musiał zostać uzgodniony
dzieję, że w uzgodnionym planie ochrony i podpisany aneks do planu ochrony.
zawarte zostały optymalne procedury,
gwarantujące najwyższy dostępny poziom
Dariusz Bylica
szef ochrony Muzeum UJ
bezpieczeństwa Muzeum.

VARIA

WOKÓŁ FIZYKI MATERII SKONDENSOWANEJ
Ś

wiatowej sławy fizyk prof. Frank Wilczek – Amerykanin o polsko-włoskich
korzeniach, w 2004 roku został laureatem
Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Otrzymał ją razem z Hugh Davidem Politzerem
(profesorem California Institute of Technology w Pasadenie) i Davidem Grossem
(profesorem Uniwersytetu Princeton
i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa
Barbara) za badania dotyczące asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi.
Odkryć dokonał i ogłosił je w 1973 roku,
będąc doktorantem Princeton University
(Institute for Advanced Study), kiedy
liczył lat... 22. Odkrył zależność bardzo
istotną dla rozwoju chromodynamiki
kwantowej, według której im bliżej siebie
znajdują się kwarki, tym słabsza zachodzi
między nimi interakcja; gdy kwarki są
skrajnie blisko siebie, siły jądrowe między
nimi są tak słabe, że zachowują się niemal
jak swobodne cząsteczki.
Frank Wilczek w maju ubiegłego roku
obchodził 60. urodziny. Obecnie jest
profesorem MIT – Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, a także
członkiem Polish Institute of Arts and
Sciences of America (PIASA) – Polskiego
Instytutu Nauk i Sztuk, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Warto przypomnieć, że trzech z sześciu założycieli
PIASA wywodziło się z UJ (prof.prof.
Bronisław Malinowski, Oskar Halecki
i Rafał Taubenschlag). Profesor Wilczek
po polsku nie mówi, lecz jest świadom
swych korzeni. Jego dziadkowie ze strony
ojca pochodzili spod Przemyśla (babcia,
z domu Żybura) i z okolic Warszawy
(dziadek).
Profesor Wilczek wniósł wkład do
teorii pola kwantowego, fizyki materii

skondensowanej, astrofizyki i fizyki
cząsteczkowej. Jest człowiekiem
skromnym, powtarza: Moim zdaniem
nauka uczy pokory. Uważa, że jeżeli
ktoś wierzy w Boga, to cała praca może
się koncentrować wokół tego, w jaki
sposób Bóg przejawia się poprzez
funkcjonowanie świata. W ten sposób
myśleli Galileusz, Newton, Maxwell
czy nawet Einstein. Ja w swojej pracy
kieruję się czymś podobnym: chcę
znaleźć odpowiedź na pytanie o naturę
tego świata. Z pewnością wychodzi to
z tej samej części mojego jestestwa co
motywacja, która kazała mi się uczyć
religii, katechizmu, przygotować do
bierzmowania. Praca naukowa związana z fizyką zmierza do tego samego:
dotarcie do rzeczywistej natury świata,
a więc do tych pytań, które stawiają
sobie religie. Jest jednak różnica w podejściu, ponieważ w pracy naukowej
nie zna się odpowiedzi na stawiane
pytania, dopóki tych odpowiedzi się nie
pozna (cyt. za: „Rzeczpospolita”, 20
listopada 2007).
Jego noblowski wykład w języku polskim Asymptotyczna swoboda: od paradoksu do paradygmatu, został zamieszczony w „Postępach fizyki” (tom 56, zeszyt 4,
2005). W 2007 roku nakładem Prószyński
i S-ka ukazała się popularnonaukowa
książka Franka Wilczka W poszukiwaniu
harmonii (w przekładzie Ewy L. Łokas
i Bogumiła Bienioka), zaś w 2011 roku
została wydana, przetłumaczona na język
polski przez ten sam zespół translacyjny,
Lekkość bytu: masa, eter i unifikacja sił
(także Prószyński i S-ka).
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza
nasza percepcja natury rzeczywistości
uległa całkowitej zmianie, lecz ów fakt

Noblista prof. Frank Wilczek na Harvardzie

uświadamiają sobie nieliczni. To rewolucja, a wynikające z niej konsekwencje
rozważane są w książce noblisty Lekkość bytu. Jest to pierwsza tego typu
publikacja w Polsce, próbująca ów
fakt wytłumaczyć naukowo. Profesor
Wilczek prorokuje nadejście złotego
wieku fizyki cząstek elementarnych i w mistrzowski sposób analizuje nowe spojrzenie na postrzeganie naszego niezwykłego
Wszechświata. Wizjoner w Lekkości bytu
liczy na wsparcie mającego się pojawić
„nowego Darwina”, który dokona skokowej zmiany, tłumaczącej pochodzenie
cząsteczek. A może przygotowuje nas
na swoje autorstwo tej radykalnej cezury
w nauce? Może Einsteinem XXI wieku
będzie uczony o polskich korzeniach?

Janusz Fedirko
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POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
29 lutego – 4 marca

Rektor K. Musioł, prorektor S. Biliński oraz
dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka
przebywali w Uppsali jako członkowie
delegacji województwa małopolskiego i uniwersytetów Małopolski, której
przewodniczył marszałek województwa
małopolskiego Marek Sowa.

1 marca

W auli Kolegium Nowodworskiego odbyła
się konferencja zatytułowana Między zdrowiem i chorobą – psychologiczne uwarunkowania zdrowia osób po transplantacji
szpiku kostnego, zorganizowana przez
Katedrę Psychologii Zdrowia Instytutu
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współudziale
Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM.

7 marca

Rektor K. Musioł uczestniczył w konwersatorium Forum nowej gospodarki, które
odbyło się w auli Akademii Górniczo-Hutniczej.

8 marca

W auli Kolegium Nowodworskiego miała
miejsce konferencja zatytułowana Działalność wojewódzkich komisji ds. orzekania
o zdarzeniach medycznych. Konferencję
zorganizowało Polskie Towarzystwo Prawa
Medycznego we współpracy z Okręgową
Radą Lekarską w Krakowie, Uniwersytetem
Jagiellońskim oraz Medycznym Centrum
Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie.
Spotkanie otworzył prorektor UJ W. Nowak.
Konferencję zorganizowano w związku z
pojawieniem się od stycznia br. nowego
podmiotu w systemie ochrony zdrowia:
wojewódzkich komisji ds. orzekania o
niepożądanych zdarzeniach medycznych
zaistniałych w szpitalach.
W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie
odbyła się uroczystość podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy województwem małopolskim, Akademią Górniczo-Hutniczą,
Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem
Jagiellońskim na rzecz realizacji projektu
„SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce” w ramach Priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego
umowę podpisali marszałek Marek Sowa i
wicemarszałek Roman Ciepiela, a ze strony
UJ – prorektor W. Nowak, pełnomocnik
rektora UJ ds. funduszy strukturalnych prof.
Adam Juszkiewicz, kwestor UJ dr Maria
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Hulicka oraz zastępca kwestora UJ ds. CM
Marcin Jędrychowski. W ramach medycznej części projektu, koordynowanej przez
Katedrę Chorób Wewnętrznych i Medycyny
Wsi UJ CM kierowaną przez prof. Tomasza
Guzika zostanie utworzone testowe centrum
transferu technologii medycznych: Ośrodek
Medycyny Translacyjnej.

8–9 marca

Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w
zorganizowanej w Zakopanem przez Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet”
AGH konferencji komputerów o dużej mocy
obliczeniowej.

9 marca

Rektor K. Musioł powitał uczestników spotkania Czy istnieje polska tradycja praw
człowieka?, które odbyło się w Sali Senackiej
Collegium Novum UJ w ramach Szkoły im.
Pawła Włodkowica.
Rektor K. Musioł przewodniczył posiedzeniu
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,
którego gospodarzem był rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ksiądz prof. Henryk Pietras.
W trakcie obrad przedyskutowano kwestię
rozwinięcia współpracy uczelni krakowskich z
władzami miasta w zakresie promocji Krakowa
jako ośrodka akademickiego. Uzgodniono
organizację zawodów wioślarskich.

10 marca

Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 30-lecia Szpitala
Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, które odbyły się w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego.

12 marca

Rektor K. Musioł powitał uczestników spotkania społeczności akademickiej UJ z ministrem
sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny
rynek leżą w interesie większości obywateli”
w auli Collegium Novum UJ.

13 marca

Prorektor A. Mania spotkał się z Małgorzatą
Ciesielską – komisarz z Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, i z
kierownikami akademików. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem podczas Euro 2012.
Prorektor A. Mania brał udział w obchodach
120-lecia Koła Naukowego Historyków
Studentów UJ.

14 marca

Rektor K. Musioł w Stubie Communis Collegium Maius UJ spotkał się z uczestnikami
posiedzenia Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych.

14–15 marca

Prorektor S. Biliński w zastępstwie rektora
otworzył wyjazdowe posiedzenie Komitetu
ds. Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

15 marca

Prorektor A. Mania spotkał się z Andrew
Exumem z waszyngtońskiego Centrum for
New America Security.

15–16 marca

Rektor K. Musioł wziął udział w posiedzeniu
prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego gospodarzem
był prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.

19 marca

Prorektor A. Mania brał udział w IRUN
Steering Committee Telephone Conference.

22 marca

Rektor K. Musioł wygłosił słowa powitania
do uczestników Europejskiego Zjazdu Doktorantów i Młodych Naukowców (EURODOC). Sesja otwierająca zjazd miała miejsce
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

22–23 marca

Prorektor A. Mania reprezentował Uniwersytet Jagielloński na ogólnym zgromadzeniu European Universities Association i konferencji
The Sustainability of European Universities,
która odbyła się na Uniwersytecie Warwick
w Wielkiej Brytanii.

INNE WYDARZENIA
2–4 marca

W Zakopanem miała miejsce XVII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Farmakoterapia,
psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych, zorganizowana przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie oraz Fundację
Ośrodek Badań Medycznych. W trakcie obrad omawiano różne sposoby diagnozowania
i leczenia zaburzeń afektywnych.

3 marca

Dwoje doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Monika Koperska i Tomasz Wróbel,
oraz student astrofizyki na Wydziale Fizyki,

Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Jan
Major zakwalifikowali się do finału polskiej
edycji FameLabu, konkursu na naukowego
idola. Półfinały konkursu odbyły się w Centrum Nauki Kopernik, wzięło w nich udział
25 przedstawicieli nauk ścisłych z całego kraju. Zmagania naukowców prowadził Janusz
Weiss – specjalista od spraw nietypowych.

8 marca

Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek i
dr Sylwia Łukasiewicz zostały laureatkami
IV Edycji Programu Pomost FNP przyznającej
granty dla rodziców ułatwiające powrót do
pracy naukowej po urodzeniu dziecka oraz
wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo. Projekt „Znaczenie pozanerkowych
mechanizmów homeostazy sodowej w
regulacji ciśnienia tętniczego”, prowadzony
przez dr hab. med. Katarzynę Stolarz-Skrzypek, otrzyma grant w wysokości 420 tysięcy
złotych, który będzie realizowany od 1
czerwca bieżącego roku do końca maja 2015
roku. Doktor Sylwia Łukasiewicz z Zakładu
Biochemii Fizycznej WBBiB UJ uzyskała
grant powrotowy w wysokości ponad 419,5
tysiąca złotych na realizację projektu „Role
of Serotonin-dopamine Receptor Heteromers
As a New Target for Antipsychotic Drugs
Delivery”.
W Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii UJ CM odbyły się wykłady Functional
Treatment in Adults oraz Curve of Spee in
Orthodontics wygłoszone przez dr Barbarę
Bimler z Niemiec, General Manager of
Bimler Laboratories, w ramach kursu Fixed
Appliance Therapy in Orthodontics – Cracovia System. Wykład był przeznaczony
dla lekarzy stomatologów oraz studentów
kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału
Lekarskiego UJ CM.

16 marca

Paweł Szydłowski, dyrektor inwestycyjny
z Jagiellońskiego Centrum Innowacji,
oraz dr Sebastian Polak z Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki
Wydziału Farmaceutycznego UJ wyjadą do
najlepszych ośrodków naukowych świata,
by tam szkolić się, jak przekuć efekty badań naukowych w sukces wdrożeniowy
w ramach drugiej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Do wyjazdu
przygotowuje się także dr Łukasz Kutrzeba,
broker technologii z Jagiellońskiego Centrum Innowacji, laureat poprzedniej edycji
programu.

ZMARLI
Profesor Marian Ryczkowski – emerytowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Jagiellońskiego, specjalista w zakresie
fizjologii i biochemii początkowych faz
rozwojowych roślin. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z Uniwersytetem Jagiellońskim był związany od 1954 roku, przechodząc przez
wszystkie szczeble kariery akademickiej.
W latach 1986–2000 był kierownikiem
Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin w Instytucie Biologii Molekularnej UJ
(obecnie Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii). Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Autor lub współautor licznych prac doświadczalnych, monografii i rozdziałów w
podręcznikach akademickich. Wykształcił
wielu magistrów biologii, był promotorem
w dwóch przewodach doktorskich. Zmarł
26 lutego.

Mgr Irena Szydłowska – emerytowany
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w latach 1953–1990 kierownik dziekanatu
Wydziału Filologicznego. Odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Za
wyjątkowe oddanie sprawom Wydziału i
Uczelni wielokrotnie wyróżniana Nagrodą
Rektora UJ. Zmarła 5 marca.
Dr Anna Barbara Dobrzańska-Socha –
członek Senatu UJ, członek Rady Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
zasłużona działaczka NSZZ „Solidarność”
UJ, pełniąca z oddaniem funkcję wykładowcy i opiekuna prac dyplomowych w
Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ.
Praca naukowa dr Barbary Dobrzańskiej-Sochy skupiona była na zagadnieniach
psychologii społecznej. Opublikowała
ponad 60 prac naukowych. Była członkiem Towarzystwa Interwencji Kryzysowej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
a także International Round Table for the
Advancement of Counselling. Aktywnie
współpracowała z Polskim Związkiem
Niewidomych. Współtworzyła Katedrę
Zarządzania w Turystyce UJ, prowadząc
niezwykle bogatą działalność dydaktyczną.
Spośród ponad setki prac magisterskich
trzy zostały nagrodzone w prestiżowych
konkursach ogólnopolskich, m.in. przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
W uznaniu zasług w pracy naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej została
odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz
wieloma nagrodami indywidualnymi JM
Rektora UJ. Zmarła 12 marca.
Informacje zebrał i opracował
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

Nowy magazyn popularyzacji osiągnięć Polaków i Polonii wyróżniających się w Europie i świecie.
Od zwycięstw polskiego oręża, przez wielkie dokonania Polaków w nauce, technice, kulturze
i gospodarce, po uroki polskiej przyrody i architektury.
Dystrybucja: salony RUCH, Empik, Franpress i Garmond Press. Prenumerata indywidualna – redakcja Fenomen POLSKA
– Tel. 501-308-918, neomedia@blink.pl . Prenumerata instytucjonalna - Kolporter S.A.

Z SENATU UJ
29 lutego br. w Librarii Collegium Maius
odbyło się szóste w tym roku akademickim
posiedzenie Sentau UJ. Obradom przewodniczył rektor Karol Musioł.
Senat przyjął uchwały w sprawie:
– zamknięcia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych specjalności
migracje i etniczność na kierunku kulturoznawstwo, na niestacjonarnych studiach
drugiego stopnia, od roku akademickiego
2012/2013;
– zamknięcia na Wydziale Zarządzania i
Komunikacji Społecznej dwusemestralnych
doskonalących studiów podyplomowych:
• zarządzanie mediami, od roku akademickiego 2011/2012,
• wiedza o kulturze przełomu XX i XXI
wieku, od roku akademickiego 2011/2012,
• zarządzanie muzeum, od roku akademickiego 2011/2012;
– utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji dwusemestralnych doskonalących
studiów podyplomowych zarządzanie
instytucjami publicznymi w wymiarze
sprawiedliwości, od roku akademickiego
2011/2012;
– utworzenia na Wydziale Zarządzania i
Komunikacji Społecznej kursu dokształcającego wprowadzenie do edukacji audiowizualnej, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012;
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– utworzenia na Wydziale Filologicznym
kursu dokształcającego:
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs I stopnia dla
tłumaczy wszystkich języków, od semestru
letniego roku akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język angielski, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język niemiecki, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język włoski, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język francuski, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język rosyjski, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012,
• przygotowanie do egzaminu i zawodu
tłumacza przysięgłego – kurs II stopnia –
język hiszpański, od semestru letniego roku
akademickiego 2011/2012;
– zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/
II/2011 z 23 lutego 2011 w sprawie ustale-

nia warunków i trybu naboru na pierwszy
rok jednolitych studiów magisterskich oraz
studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia dla cudzoziemców ubiegających
się o przyjęcie na studia na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach
następnych;
– utworzenia centrum transferu technologii
pod nazwą „Centrum Rozwoju Systemów
Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego” i zatwierdzenia jego regulaminu;
– odwołania dotychczasowego i powołania
nowego przedstawiciela Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ w
Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na
kadencję 2008–2012;
– powołania Funduszu Stypendialnego im.
Bohdana Łysiaka oraz zatwierdzenia regulaminu funduszu;
– udzielenia zgody na realizację zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa II etapu alei Wawelskiej” ze środków programu
wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia UJ” – zadanie „Infrastruktura”,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie
internetowej www.uj.edu.pl/bip
Opracowano na podstawie protokołu przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz z Biura
Rektora UJ.

PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Programy nauczania języka polskiego
jako obcego. Poziomy A1–C2
pod redakcją Iwony Janowskiej,
Ewy Lipińskiej, Agnieszki Rabiej,
Anny Seretny, Przemysława Turka
W 2004 roku wprowadzony został system
certyfikacji znajomości języka polskiego jako
obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ,
2003). Poprzedziły go wieloetapowe działania obejmujące, między innymi, prace nad standardami wymagań
egzaminacyjnych, opracowanie kryteriów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych i próbnych, a także szkolenia mające na
celu przybliżenie i upowszechnienie systemu certyfikacji. Ukazały one
konieczność modernizacji procesu nauczania polszczyzny obcokrajowców polegającej przede wszystkim na:
– innej organizacji procesu kształcenia językowego, będącej konsekwencją ujmowania biegłości językowej w kategoriach określonych
umiejętności, a nie wiązania jej z ukończeniem określonego kursu;
– przyjęciu zalecanego przez Radę Europy podziału na sześć poziomów
zaawansowania (A1–C2);
– wprowadzeniu do codziennej praktyki dydaktycznej różnorodnych
technik i typów ćwiczeń rozwijających i sprawdzających stopień opanowania wszystkich sprawności oraz kompetencji lingwistycznej uczących się.
Niezbędne stało się również wskazanie kierunku oraz zakresu działań
dydaktycznych mniej doświadczonym nauczycielom, a samym uczącym się języka polskiego jako obcego/drugiego – umożliwienie przystąpienia do egzaminów biegłości. Potrzebne było zatem opracowanie
nowoczesnych programów nauczania, które byłyby dostosowane do
standardów europejskich oraz przystawałyby do systemu certyfikacji
znajomości polszczyzny. Pracy tej, z inicjatywy Ewy Lipińskiej i Anny
Seretny, podjął się zespół Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Iwona Janowska, Ewa
Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek i inni.
Dostarczone materiały zostały opracowane i dostosowane do koncepcji
całości przez zespół redakcyjny. Programy nauczania języka polskiego
jako obcego przygotowane zostały dla wszystkich poziomów zaawansowania (od A1 do C2).
Filozofia polityczna po roku 1989.
Teoria – historia – praktyka
pod redakcją Justyny Miklaszewskiej,
Jakuba Szczepańskiego
Niniejsza książka stanowi zbiór prac wartoś-ciowych poznawczo, a także – choć w różnym stopniu – ważkich i ciekawych. Każda
z nich jest wynikiem indywidualnie podejmowanej przez autorów próby udzielenia cząstkowej odpowiedzi na postawione pytanie,
dotyczące tego, czy i jak proces polityczny

rozpoczęty w przełomowym roku 1989 odzwierciedlony został w refleksji filozoficznej tego okresu.
z recenzji Pawła Kaczorowskiego
Piotr Jedynak
Znormalizowane systemy zarządzania.
Modele, funkcje, wymagania
W książce zaprezentowano modele, funkcje
i wymagania najważniejszych znormalizowanych systemów zarządzania. Omówiono
systemy zarządzania w następujących dziedzinach: zarządzanie jakością, zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną żywności, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wynikami
i wizerunkiem organizacji. Ponadto dokonano
próby odwzorowania cyklu życia znormalizowanych systemów zarządzania z uwzględnieniem fazy projektowania, oceny i ciągłego doskonalenia.
Kobiety w społeczeństwie polskim
pod redakcją Alicji Palęckiej,
Heleny Szczodry, Marty Warat
Szeroki zakres tematów, a co za tym idzie
metodologii, odzwierciedla zamysł redaktorek tomu, by dokonać całościowego oglądu
sytuacji społecznej Polek. Poszczególne teksty dopełniają się, tworząc panoramę zagadnień dotyczących kobiecości w polskim społeczeństwie i kulturze.
Książka na pewno okaże się przydatna dla
osób, które dopiero zaczynają badać sytuację kobiet w Polsce i poszukują informacji o podstawowych narzędziach. Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze mogą służyć za wskazówkę, dostarczając inspiracji
bibliograficznych, a także pokazując, jak poszczególne źródła można
wykorzystać w praktycznych analizach.
z recenzji Małgorzaty Radkiewicz
Leszek Korporowicz
Socjologia kulturowa.
Kontynuacje i poszukiwania
Książka przedstawia coraz bardziej popularną
w wielu krajach o rozwiniętej tradycji badań
społecznych i studiów kulturowych orientację, określaną jako „socjologia kulturowa”.
Eksponuje ona w ramach socjologii kultury,
wspieranej innymi rodzajami refleksji i badań
nad kulturą, jej aspekty semiotyczne, aksjologiczne, interakcyjne i rozwojowe, które,
jak pisze recenzent książki, pozwalają widzieć w niej nie tylko odbicie
innych elementów rzeczywistości, lecz także jej ludzką specyfikę, kondy-
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cję człowieka, który zdolny jest do rozwoju, przemiany, projektowania
światu swoich sensów i odkrywania swych wartości osobowych.
Maria Cieśla-Korytowska
Te książki zbójeckie...
Książka ma charakter obszernego eseju. Autorka – wychodząc od skargi Mickiewiczowskiego Gustawa na krzywdę, jaką mu wyrządziły
„książki zbójeckie” – śledzi obecność zaskakująco często pojawiającego się w literaturze tematu niekorzystnego oddziaływania lektury na
bohaterów literackich w takich utworach, jak
Piekło Dantego (pieśń V), Listy Heloizy i Abelarda, Opowieści o Tristanie i Izoldzie, Julia
czyli Nowa Heloiza Rousseau, Cierpienia młodego Wertera Goethego,
Zbójcy Fryderyka Schillera, Czerwone i czarne Stendhala, Pani Bovary
Flauberta czy wreszcie Anna Karenina Tołstoja.
Istotną perspektywę interpretacyjną stanowi perspektywa aksjologiczna: autorka pyta o to, jaki świat wartości został w każdy z tych utworów
wpisany i w jaki sposób pisarze usiłowali nas doń przekonać. Dokonuje również porównania wymienionych dzieł pod kątem perswazyjnych
zabiegów odautorskich, obecnych na poziomie fabuły, kreacji bohaterów, języka. Stawia i stara się udowodnić tezę o możliwości objęcia
współcześnie rozumianą formułą „książek zbójeckich” również i tych
dzieł. Jako przykłady potencjalnie odmiennego rodzaju oddziaływania
przywołane zostają natomiast Niebezpieczne związki Choderlosa de
Laclos, Don Juan Byrona oraz Dziennik uwodziciela Sørena Kierkegaarda.
Anna Kapusta
Gry w kulturę: gry w mit.
Mitografia jako lektura
Cywilizacja europejska równolegle z postępem technicznym generowała utopie społeczne – porywające wizje społeczeństwa doskonałego, w którym istnienie człowieka i jego
istoty stają się tym samym, a wolność jednostki ma być nieograniczona. Właśnie takie pola
wolności bez granic rekonstruuje autorka Gry
w kulturę: gry w mit. Mitografia jako lektura
w twórczości: Andrzeja Kijowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Przybyszewskiego, w kabarecie Loch Camelot i serialu Ranczo. Anna Kapusta stawia pytanie badawcze: w jaki sposób mit uobecnia się w zróżnicowanych gatunkach tekstów kultury? Mitografia jest
dla niej wskaźnikiem zmiany społecznej, którą uwidacznia mit, czyli
zwerbalizowane napięcie: gra z emocjami, powstającymi w relacji:
tekst kultury – odbiorca – kontekst.
Przekonująco pisze o tym autorka we wstępie zatytułowanym Energia
mitu – myśl i potencjał ujęzykowienia. Ten wstęp dobrze uzasadnia całą
konstrukcję i jest zapowiedzią narracji porządkującej, czyli kreowania
znaczeń, ponieważ proces mitotwórczy to społeczny akt werbalizacji
polisemicznych znaczeń.
z przedmowy Marioli Flis

Dysonanse.
Twórczość Stefana Kisielewskiego
(1911–1991)
pod redakcją Andrzeja Hejmeja, Kamy
Hawryszków, Katarzyny Cudzich-Budniak
Książka jest próbą zreinterpretowania bogatego dorobku Stefana Kisielewskiego – kompozytora, pisarza, krytyka muzycznego i literackiego, publicysty oraz felietonisty – a zarazem
podsumowania dotychczasowych wątków
refleksji na temat jego twórczości w polskiej
humanistyce. Zamierzeniem redaktorów tomu było nie tylko rocznicowe
przypomnienie postaci Kisielewskiego, lecz także sprowokowanie debaty – krytyczne przyjrzenie się jego dokonaniom zarówno w dziedzinie
muzyki, literatury, jak i szeroko rozumianej publicystyki. Dialog prowadzą badacze różnych pokoleń, reprezentujący kilkanaście ośrodków uniwersyteckich: literaturoznawcy, muzykolodzy, medioznawcy, historycy
i teoretycy kultury. Pomieszczone w niniejszym tomie reinterpretacje
stanowią kolejny etap recepcji dzieła Kisielewskiego kształtującej się
w dwóch ostatnich dekadach – po okresie publicystycznych debat politycznych, reperkusjach rozmaitych lektur Dzienników, rejestracji wspomnień przyjaciół i znajomych (Kisiel, rozmowy Joanny Pruszyńskiej,
Warszawa 1997) oraz kilku indywidualnych próbach książkowego ujęcia
fenomenu Kisiela. Odkrywa się na nowo kompozytora, powraca do pisarza jako autora szeroko komentowanych Dzienników i niedostrzeganych
powieści polityczno-obyczajowych, sięga po � często zapomniane � zapisy krytyka muzycznego i literackiego oraz po dobrze znane – utrwalone w wyobraźni społecznej – zapisy zaangażowanego publicysty oraz
felietonisty. Przewartościowanie nie służy bezkrytycznemu tworzeniu
i wzmacnianiu legendy, nie stabilizuje obrazu twórczości „Kisiela”, być
może tylko zwiększa świadomość rozmaitych dysonansów. Namawia
zresztą do takiego sposobu myślenia sam autor Rzeczy najmniejszych:
Prawda zmienia się tak jak wszystko. Prawda naukowa też...
Karolina Rakowiecka-Asgari
Myśl nieoswojona oswaja świat.
O kulturotwórczej roli zagadki
w starożytnej Eurazji
Książka orientalistki Karoliny Rakowieckiej-Asgari traktuje o zjawiskach kulturowych
równie fundamentalnych dla człowieka, co
osłoniętych pradawnym woalem tajemnicy.
Intelektualne rozważania jawią się w nader
cennej szerokiej perspektywie komparatystycznej, w istotny sposób wzmagającej wartość dociekań, a równocześnie ukazującej głębię i imponujące spektrum transdyscyplinarnej wiedzy Autorki w obszarze wybranych kultur
Eurazji. Wiele się na ową kompetencję złożyło, także dodatkowe kilkuletnie studia na jednym z uniwersytetów irańskich, znajdujemy tu bowiem, między innymi, odwołania do licznych źródłowych najstarszych
tekstów studiowanych w wersji oryginalnej. [...]
Karolina Rakowiecka-Asgari jest już autorką równie doskonałej książki Poetyka pytania. Analiza zjawiska w poezji Qejsara Aminpura,
wskazującej na długoletnie zainteresowanie sprawami dla kultury
ludzkiej i jej rozważań intelektualnych tak ważnymi i szczególnymi,
jak stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi na zagadki, także te
odwieczne.
z recenzji Jadwigi Pstrusińskiej
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Dwie dekady nowej (?) literatury
1989–2009
pod redakcją Stanisława Gawlińskiego,
Doroty Siwor
W tej interesującej z poznawczego punktu
widzenia książce pierwsza grupa tekstów
dotyczy zagadnień polskiej poezji po roku
1989, kolejne szkice poświęcone zostały różnym ujęciom historii we współczesnej prozie
i dramacie. Tematem trzeciej grupy opracowań stała się problematyka kresów, „małych
ojczyzn” w kontekście tożsamości podmiotu. Kilka szkiców dotyczy
arcyważnej z punktu widzenia ich autorów problematyki periodyzacji
polskiej literatury współczesnej po roku 1989 oraz jej charakterystycznych cech [...].
Sądzę zatem, że czytelnik otrzymuje książkę będącą ciekawą refleksją
na temat bieżącej literatury, chociaż ostateczne hierarchie dwudziestolecia 1989-2009 wyłonią się dopiero po dłuższym czasie.
z recenzji Stanisława Stabro

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Felix Austria – dekonstrukcja mitu?
Dramat i teatr austriacki od początku
XX wieku
pod redakcją Małgorzaty Leyko
i Artura Pełki
Prezentowane artykuły składają się na próbę
rekonesansu obejmującego obszar dramatu
i teatru w Austrii od początku XX wieku. Ich
układ podyktowany został porządkiem chronologicznym, jednak – w przekonaniu redaktorów tomu – rysują się tu dwie główne linie
wyznaczające tropy lektury: dramat jako obszar dyskursu z austriacką
tożsamością narodową oraz problem przemian w zakresie formy i redefinicji funkcji dramatu/teatru.
Janusz Józef Węc
Traktat Lizboński. Polityczne aspekty
reformy ustrojowej Unii Europejskiej
w latach 2007–2009
Przedmiotem monografii są aspekty polityczne reformy ustrojowej Unii Europejskiej,
skodyfikowanej w traktacie lizbońskim. [...]
Cezury rozprawy wyznaczają wydarzenia
związane z przezwyciężeniem kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej i objęciem
przez Niemcy unijnej prezydencji 1 stycznia
2007, z drugiej zaś strony – określają je zdarzenia związane z procesem
ratyfikacji traktatu lizbońskiego, którego pomyślne zakończenie umożliwiło wejście w życie tej umowy międzynarodowej 1 grudnia 2009.
Moją intencją jest rekonstrukcja zdarzeń prowadzących do zwołania
konferencji międzyrządowej w 2007 roku, odtworzenie procesu negocjacji dyplomatycznych nad nowym traktatem rewizyjnym podczas
obrad tejże konferencji, przedstawienie jej rezultatów, analiza najważniejszych zmian ustrojowych skodyfikowanych w traktacie lizbońskim,
a także omówienie procesu jego ratyfikacji. Takie ujęcie badanego problemu – nieograniczające się wyłącznie do analizy prawnej traktatu –
pozwoli czytelnikowi poznać meandry rokowań dyplomatycznych poprzedzających konferencję międzyrządową oraz negocjacji prowadzo-

nych w czasie trwania samej konferencji, a w konsekwencji umożliwi
zapoznanie się z oficjalnymi i nieoficjalnymi stanowiskami rządów poszczególnych państw członkowskich i instytucji wspólnotowych wobec najważniejszych aspektów reformy ustrojowej Unii Europejskiej.
W związku z tym zamierzam w niniejszej monografii odpowiedzieć na
następujące pytania, stanowiące równocześnie cele badawcze pracy:
w jakich okolicznościach i dlaczego, mimo bardzo poważnego kryzysu politycznego, jakim był kryzys konstytucyjny w latach 2005–2007,
Unia Europejska zdołała powrócić na drogę reform ustrojowych? Które
państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe miały w tym swój
największy udział? Jakie zmiany ustrojowe wprowadza w Unii Europejskiej traktat lizboński i czym się one różnią od zmian przewidywanych już w traktacie konstytucyjnym? Z jakimi nowymi propozycjami
występowały poszczególne państwa członkowskie przed rozpoczęciem
negocjacji i w czasie obrad konferencji międzyrządowej w 2007 roku
oraz czy zdołały je przeforsować?
ze wstępu
Długie trwanie.
Różne oblicza klasycyzmu
pod redakcją Romana Dąbrowskiego
i Bogusława Doparta
Termin „klasycyzm” funkcjonuje w historii
kultury i piśmiennictwa od niemal dwóch
stuleci, a zjawiska, do jakich jest odnoszony, mają – jak wiadomo – ogromną literaturę
przedmiotu. Nie znaczy to jednak, że badacze dopracowali się precyzyjnej jego definicji i jednoznacznie wskazali jego obiekt. Wydawać by się mogło, że
takie fundamentalne publikacje, jak (wymieniając w porządku chronologicznym): René Braya La formation de la doctrine classique en
France (1927), Henriego Peyre’a Qu’est-ce que le classicisme? (I wyd.
1933, wyd. poszerzone i zmienione 1964), Stanisława Pietraszki Doktryna literacka polskiego klasycyzmu (1966) czy Władysława Tatarkiewicza O znaczeniu terminu klasycyzm (1969), René Welleka The Term
and Concept of Classicism in Literary History (1970) przyniosły uporządkowaną wiedzę o klasycyzmie, a co najmniej określiły naturę, zakres i cechy charakterystyczne tego fenomenu kulturowo-literackiego.
Wiadomo jednak, że nic takiego się nie stało, a termin „klasycyzm” nie
tylko używany jest ciągle w różnych znaczeniach, ale także w sposób
zupełnie swobodny – niebiorący pod uwagę wcześniejszych propozycji i ustaleń – rozumiane bywają zjawiska, do których jest odnoszony.
Sytuację jeszcze bardziej komplikuje funkcjonowanie w dyskursie historyczno-kulturowym leksemów pochodnych, należących do gniazda
semantycznego słowa „klasyczny”, tworzonych za pomocą przedrostków: preklasycyzm, pseudoklasycyzm, neoklasycyzm, a także – w obszarze języka polskiego – słów należących do tej samej rodziny leksykalnej, jak: klasyczność, klasycysta, klasycystyczny, klasycyzujący.
Podobną sytuację obserwujemy zresztą nie tylko w dzisiejszej nauce
o literaturze, ale także już w momencie pojawienia się omawianego
słowa w polskiej refleksji kulturowej. Czy sprawa ta poddaje się jakimś działaniom porządkującym i czy dążność do uściśleń i ustaleń jest
w tym przypadku zasadna, sensowna i obiecująca?
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Opisanie krótkie niektórych interessów
wewnętrznych najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1762 traktowanych z francuskiego języka na polski przełożone za pozwoleniem ziwerzchności
w drukarni miclerowskiej wydane R.P.
1764 oraz Mowa jw jw księdza Józefa
Andrzeja Załuskiego biskupa kijowskiego
i czerniechowskiego miana podczas senatus consilium warszawskiego
die 25 novembris 1762
Wstęp i opracowanie Adam Perłakowski,
Monika Wyszomirska
Anonimowy tekst napisany, według informacji zawartej w tytule, pierwotnie w języku francuskim i przetłumaczony na język polski, wydrukowany został w Warszawie w drukarni Wawrzyńca Mitzlera de Kolof
z datą 1764 rok. Dzieło jest bez wątpienia jednym z najciekawszych
traktatów politycznych schyłku panowania Augusta III Wettyna i czasu bezkrólewia po jego śmierci. Punktem wyjścia dla rozważań autora
stała się sytuacja w Rzeczypospolitej podczas sejmu warszawskiego
w 1762 roku. W narracji autor wykorzystał popularny w piśmiennictwie XVII i XVIII w. motyw podróżującego cudzoziemca, który zapewnić miał bezstronny ogląd i ocenę sytuacji. Jego pierwszy pobyt w Rzeczypospolitej w 1734 roku. podsycił w nim ciekawość: Jakim sposobem
to Królestwo tak obszerne stoi, chociaż żadnych warunków swego bezpieczeństwa nie ma? – pisał. Trawiony niepokojem, a zarazem ciekawością bliższego poznania rządów wewnętrznych Rzeczypospolitej,
postanowił przyłączyć się do orszaku dworu królewskiego i udać się
w podróż powtórną. Cudzoziemiec podróżujący po Polsce i jednocześnie obyty w świecie, o wyraźnych rysach intelektualisty sięgającego
po pióro, poligloty i miłośnika książek, powrócił do Warszawy po prawie 30 latach: w roku 1762 na czas sejmowy, a mnie najpożądańszy,
i przysłuchiwał się toczącym się wówczas dyskusjom na temat reformy
Rzeczypospolitej i poskromienia destrukcyjnej siły liberum veto.
Michał Myśliński
Złotnicy krakowscy i ich cech w latach
autonomii galicyjskiej 1866–1914
Niniejsze opracowanie stanowi próbę opisania działalności cechu złotników krakowskich w zmiennych warunkach reform
gospodarczych oraz ma określić liczbę
czynnych w tym czasie złotników. Pierwsza
część opracowania omawia regulacje prawne
działalności cechu oraz ustawy probiercze
i rozporządzenia krakowskiego urzędu probierczego, system nauki cechowej i szkolnej, dokumenty wewnętrzne
cechu i finansowe podstawy jego działalności, a także obyczaje i uroczystości cechowe. Drugą część stanowią biogramy złotników i jubilerów krakowskich.
Wiesław Paweł Szymański
Przeszłość jest to dziś
Zbiór jedenastu esejów Wiesława P. Szymańskiego z lat 1960–2008, które pokazują,
z jednej strony, rozległość badawczych zainteresowań autora, z drugiej, konsekwencję,
z jaką czytał polską literaturę. Upewnia nas
w tym zamieszczony w środkowej części
tomu blok zawierający wywiady z Wiesławem Szymańskim, rekonstruujący biogra-
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ficzny i historyczny kontekst, w jakim rozwijała się jego osobowość, od
jego studiów na KUL w latach 50., pracę w prasie katolickiej, głównie
w „Tygodniku Powszechnym”, w latach 60., po karierę naukową na
polonistyce UJ. Książka pomyślana jest więc i jako ważki głos na temat
literatury polskiej, i jako swoisty autoportret Autora, rodzaj podsumowania jego dotychczasowej drogi twórczej, wskazania na najważniejsze dlań tematy oraz wartości.
Kraków–Lwów. Książki, czasopisma,
biblioteki XIX i XX wieku. Tom X
pod redakcją Haliny Kosętki i Grażyny
Wrony
Oddajemy do rąk Czytelników dziesiąty już
tom studiów i rozpraw z cyklu „Kraków –
Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX
i XX wieku”. [...] W tym tomie, podobnie jak
i w poprzednich, została zachowana ciągłość
podejmowanej tematyki. Studia, rozprawy,
komunikaty pomieszczone w publikacji dotyczą książek, wydawnictw,
wydawców, czasopism i kultury literackiej, bibliotek i księgozbiorów
Krakowa i Lwowa XIX i XX w. – dwóch ośrodków mających ze sobą
wiele wspólnego, co wykazali zresztą autorzy prezentowanych tekstów.
Obszary badawcze w zakresie prasy, ruchu wydawniczego, bibliotek,
kultury literackiej są ogromne i inspirujące, co umożliwia i będzie
umożliwiać badania na tym polu jeszcze przez wiele lat.
Całość materiału podzielono na trzy części:
I. Książki i wydawnictwa Krakowa i Lwowa XIX i XX w.
II. Prasa Krakowa i Lwowa XIX i XX w.
III. Biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w.
Prezentowane w niniejszym tomie teksty to oryginalne prace badawcze,
oparte na źródłach, wzbogacające istniejący stan wiedzy, przynoszące
nowe ustalenia, a ich różnorodność tematyczna, mająca jednak wspólne
odniesienie do głównych ośrodków Galicji: Krakowa i Lwowa, sprawia, że nakreślają one panoramę życia kulturalnego i naukowego tych
środowisk.
Redaktorzy tomu mają nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem
szerokiego grona odbiorców: historyków, historyków literatury, bibliologów, edytorów, historyków prasy, bibliotekarzy, dziennikarzy i innych, i zainspiruje badaczy do nowych poszukiwań.
Redakcja
Rafał Woźnica
Bułgarska polityka wewnętrzna a proces
integracji z Unią Europejską
Wskazanie początku przemian politycznych,
które doprowadziły do upadku systemu komunistycznego i zapoczątkowały procesy budowy
demokracji oraz gospodarki wolnorynkowej,
nie nastręcza żadnych problemów. Rok 1989
uznawany jest w zgodnej opinii historyków
i politologów za przełomowy nie tylko w Bułgarii, ale w całej Europie Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. Zdecydowanie więcej trudności pojawia się, gdy
mówimy o końcu przemian w państwie bułgarskim. Zgodności w tej kwestii brak również wśród bułgarskich politologów. Wielu z nich uważa, że
koniec przekształceń nastąpił z chwilą przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (UE) 1 stycznia 2007 roku. Inne grono wyraża opinię, że przebudowa ustroju została zakończona w chwili pojawienia się na scenie politycznej Narodowego Ruchu Symeona II (Национално движение „Симе-он
Втори”, NDSV), będącego realną alternatywą dla dotychczas wiodących
prym Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (Българската социалистическа

партия, BSP) i Związku Sił Demokratycznych (Съюз на демократичните
сили, SDS)1. Biorąc pod uwagę zakres reform przeprowadzonych w Bułgarii przed jej przystąpieniem do Unii Europejskiej, drugie z powyższych
twierdzeń wydaje się niezwykle kontrowersyjne. Akces państwa bułgarskiego do wspólnoty unijnej był zwieńczeniem wieloletnich starań podjętych jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Niewątpliwie chęć pełnego wcielenia w życie idei, które stanowiły podstawę
wydarzeń 1989 roku, a więc: demokracji, poszanowania praw człowieka
i gospodarki wolnorynkowej, spowodowały starania Bułgarii o dołączenie
do Wspólnot Europejskich. Kraj ten w ciągu osiemnastu lat przeobrażeń
zmienił się bowiem całkowicie, w czym duża zasługa Unii Europejskiej,
która zmuszała kandydatów do wypełniania sformułowanych przez Radę
Europejską w 1993 roku kryteriów kopenhaskich.
W pracy przedstawiono przede wszystkim te procesy zachodzące w bułgarskiej polityce wewnętrznej, które wpływały na integrację Bułgarii z Unią
Europejską. Celem publikacji jest nie tylko zestawienie faktów politycznych, gospodarczych, społecznych itd., determinujących integrację traktowaną jako etap na drodze do formalnego członkostwa w Unii Europejskiej
uzyskanego przez Bułgarię 1 stycznia 2007 roku, ale także prezentacja
najważniejszych problemów stojących przed tym krajem: demokratyzacji,
konsolidacji nowego ustroju oraz integracji z UE. Jednym z istotnych zadań pracy było ukazanie pozytywnego znaczenia Unii Europejskiej, która
zmuszała nowych kandydatów (w tym przypadku Bułgarię) do przeprowadzenia wielu reform w zakresie polityki wewnętrznej. Niebagatelne znaczenie w tym przypadku miały zmiany polegające na wprowadzeniu porządku prawnego UE do bułgarskiego systemu prawnego i politycznego.
Anna Bartnik
Emigracja latynoska w USA
po II wojnie światowej na przykładzie
Portorykańczyków, Meksykan
i Kubańczyków
Niniejsza książka ma na celu prezentację historii imigracji latynoskiej do Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu po drugiej wojnie światowej. Zostały
w niej przedstawione różnorodne tendencje
i procesy zachodzące w społeczeństwie amerykańskim przy udziale populacji hiszpańskojęzycznej, jak również
następstwa tych procesów. Celem zaprezentowania tych zagadnień
jest stworzenie trójwymiarowego obrazu Latynosów zamieszkujących
w USA. Jedną płaszczyznę tej trójwymiarowości stanowi tło historyczne, wyjaśniające różne przyczyny migracji ludności, a drugą – charakterystyka sylwetki współczesnego imigranta Latynosa, nakreślona
przez analizę danych demograficznych odnoszących się do tej populacji. Całości dopełniają rozważania nad rolą odgrywaną przez imigrantów latynoskich w społeczeństwie amerykańskim.
ze wstępu

HISTORIA IAGELLONICA
Stanisław Turlej
Justyniana Prima
Justyniana Prima, miasto wybudowane przez
cesarza Justyniana I (527–565) dla uczczenia
miejsca jego urodzenia, jest pretekstem do pokazania nieznanych aspektów polityki kościelnej tego władcy. Autor omawia najważniejsze
prace traktujące o Justynianie Primie. Przypomina ustalenia dotyczące utworzenia miasta
i nadania mu wyjątkowej roli w organizacji kościelnej. Nie rozstrzyga przy tym kwestii jego

lokalizacji. Dokonuje analizy kluczowych dla dziejów tego miasta nowel cesarskich XI i CXXXI, po raz pierwszy odwołuje się przy tym do
szeroko rozumianych uwarunkowań prawnych i interpretacji dosłownej.
Osobny rozdział poświęca analizie relacji Prokopiusza z Cezarei o Justynianie Primie zamieszczonej w dziele O budowlach. Dla weryfikacji
wiarygodności podstawowych źródeł z zakresu geografii historycznej
Bizancjum oraz odtwarzania polityki cesarstwa na obszarach naddunajskich w okresie od połowy V do połowy VI wieku analizuje nowelę
XI pod kątem informacji dotyczących miasta Aquis w Dacji Ripensis.
Następnie omawia dzieje Kościoła w Illyricum w okresie od IV do
VI wieku i odtwarza okoliczności historyczne, w jakich doszło do powstania arcybiskupstwa Justyniany Primy. W końcu charakteryzuje dzieje tego miasta po 535 roku. Wykazuje, że mimo krótkiego posiadania
wyjątkowego statusu w organizacji kościelnej to on decydował o znaczeniu tego miasta. Stawia tezę, że wykorzystane w tym przypadku rozwiązania prawne posłużyły wkrótce cesarzowi do uregulowania organizacji
kościelnej w odzyskanej Afryce. Praca otwiera dyskusję nad pomijanym
dotychczas epizodem z dziejów panowania Justyniana oraz wykazuje
możliwości analizy znanych źródeł w nowatorski sposób.
L. Ś.

WYDAWNICTWO PETRUS
Stanisław Dziedzic
Kraków to jest wielka rzecz
Tytuł: Kraków to jest wielka rzecz. Zawartość książki: dziewięć esejów na temat
historii, architektury i sztuki Krakowa. Na
okładce w trzech odcieniach popielatego
– majestatyczne kopuły kościołów oraz
zwieńczenia budowli. Czy wewnątrz można się było spodziewać zaskoczenia, fabuły
czasami bliskiej powieści sensacyjnej albo
wartko napisanego reportażu z wydarzeń,
które miały miejsce w Krakowie ponad 120 lat temu? Skądże znowu!
Zaskoczenie odczuwa się zwłaszcza podczas lektury eseju zatytułowanego przez autora książki dostojnie: Miejsce męczeństwa św.
Stanisława w kulturze i w świadomości Polaków. W zgodzie z tytułem autor powinien snuć swoją opowieść na wysokim, narodowo-patriotycznym „c”. A tymczasem on, zestawiając potwierdzone
źródłami fakty oraz hipotezy, ale bardzo prawdopodobne, skłania
czytelnika do stawiania pytań o skalę dramatu, jaki rozegrał się albo
na Skałce, albo 500 metrów dalej, na wawelskim wzgórzu, jako że
najstarsze kroniki – Galla Anonima i Wincentego Kadłubka – milczą
na temat miejsca tragedii. Dopiero trzynastowieczne źródła informują, że biskup Stanisław został zamordowany na Skałce, w tamtejszym kościele św. Michała Archanioła, i to w czasie odprawiania
mszy świętej. Tak to ujął Wincenty z Kielczy, dominikanin, autor
nie jednego, a dwóch żywotów biskupa Stanisława ze Szczepanowa,
polski poeta tworzący po łacinie, autor sławnego hymnu Gaude Mater Polonia, który powstał z okazji uroczystości kanonizacyjnych
patrona Polski w 1254 roku. Ale czy miał rację? A jeśli tak, to czemu
Gall w swojej kronice (powstała w latach 1112–1113, a więc 140 lat
wcześniej) o tym fakcie nie wspomina?
Zagadek Skałka dostarcza więcej, a plastyczny język autora eseju
sprawia, że uczestniczymy w niezwykłym korowodzie zdarzeń, jakie od prapoczątków polskich dziejów przetaczają się w tym miejscu. Tu, gdzie, w zgodzie z legendą, odbywały się chrzty, jeszcze
zanim Mieszko I poślubił Dobrawę. Chwile podniosłe i tragiczne,
dylematy władzy i posłuszeństwa zostały bardzo bogato utrwalone
w literaturze, o czym Stanisław Dziedzic opowiada z werwą i znawstwem. Dobrze, a gdzie tu powieść sensacyjna?
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A jest! W części poświęconej pogrzebom w Krypcie Zasłużonych
na Skałce, w której jako pierwszy został pochowany w 1880 roku
Jan Długosz. Wprawdzie w książce jest na ten temat niewiele (Ciało
wybitnego matematyka i astronoma, profesora UJ Tadeusza Banachiewicza złożono na Skałce pod osłoną nocy. W ceremonii uczestniczyła garstka osób), ale to wystarczy, aby bez większych problemów znaleźć w internecie relację dr. Leszka Kordylewskiego, syna
osoby w Krakowie znanej i nadal pamiętanej, astronoma i odkrywcy
doc. Kazimierza Kordylewskiego. Jako dziecko, towarzysząc ojcu,
uczestniczył w pogrzebie prof. Banachiewicza (cmentarz Rakowicki, 1954 rok), a w rok później w złożeniu trumny ze zwłokami wybitnego uczonego w sarkofagu na Skałce. Co do tego wydarzenia
Stanisław Dziedzic tylko wskazuje trop. Ale do czego on prowadzi!
Dla odmiany jak pasjonujący reportaż z wydarzeń czyta się esej
Nie od razu Teatr zbudowano o tym, jak rzecz się miała z budową
Teatru im. Juliusza. Słowackiego (wtedy jeszcze Teatru Miejskiego). Zaczęło się od braku pieniędzy na wybudowanie jednocześnie
bardzo potrzebnych miastu wodociągów oraz – też potrzebnego –
nowego teatru, więc coś trzeba było wybrać. Najlepiej to, czego
obywatelom bardziej potrzeba. A co to takiego jest? No i zaczęło
się! Urabianie opinii, gra lobby interesów. Potem, a jakże!, spory do
upadłego o wybór miejsca, w wyniku których niezadowolony mistrz
Jan Matejko zwrócił honorowe obywatelstwo miasta. Był konkurs
na najlepszy projekt teatru, potem drugi konkurs, wewnętrzny, bo
zwycięski projekt, zdaniem Rady Miasta, nie spełniał oczekiwań
i wymogów, chociaż rywalizację wygrał. Skądeś to znamy! Zresztą
z konkursem na kurtynę było podobnie. Wygrał go kto inny, zupełnie kto inny ją wykonał – Henryk Siemiradzki, który wcale w konkursie nie startował.
Ale nie ma książki bez wzruszenia. Towarzyszy ono zwłaszcza lekturze eseju Śliczna gwiazda miasta Lwowa w Krakowie. Matkę Bożą
Łaskawą, siedzącą na tronie ze swoim małym Synkiem na kolanach,
otoczoną aniołami i obłokami, wymalował farbami temperowymi na
desce Józef Szolc-Wolfowicz w 1598 roku. Dla upamiętnienia zmarłej wnuczki, kilkuletniej Kasi Domagalewiczówny. Na dole, na tle
miasta, klęczy dwoje dzieci. Jedno i drugie to jego wnuki, bo zmarł
także malutki braciszek Kasi. Automatycznie przywodzą na myśl Treny Jana Kochanowskiego. Ten nieduży obraz, wiszący najpierw na
zewnętrznej ścianie katedry łacińskiej we Lwowie, od strony ulicy
Halickiej, w pobliżu grobu dziecka, stał się jednym z symboli miasta
niezłomnego, semper fidelis. Potem, przeniesiony do wnętrza wybudowanej przez Domagalewiczów kaplicy, został otoczony kultem,
a następnie zawisł w głównym ołtarzu. To przed tym obrazem w 1655
roku składał śluby król Jan Kazimierz. Madonna Łaskawa przez stulecia broniła miasta przed plagami wojen, pożarów, najazdów. Tyle razy
skutecznie. W 1946 roku arcybiskup metropolita lwowski Eugeniusz
Baziak w obawie o los słynnego obrazu wywiózł go w ukryciu ze
Lwowa. Śliczna gwiazda miasta Lwowa podzieliła tułaczy los Polaków. Dziś spoczywa w skarbcu na Wzgórzu Wawelskim jako jedna
z polskich relikwii. Natomiast w katedrze lwowskiej znajduje się
znakomita kopia obrazu wykonana przez prof. Kazimierza Nykiela.
Papieskie korony zdobią go od czasu pielgrzymki Jana Pawła II na
Ukrainę, od 26 czerwca 2001. Ponadto Ojciec Święty obdarował patronkę Lwowa papieską Złotą Różą.
Stanisław Dziedzic nie jest rodowitym krakowianinem. Przyjechał
tu na studia z Dąbrowy koło Rzeszowa i został. Historyk literatury,
publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy. Stale w biegu. Z krótkiej notki biograficznej na odwrocie
okładki dowiedziałam się, że posiada w swoim dorobku twórczym
ponad tysiąc publikacji, w tym kilkaset o charakterze naukowym. Te
jego książki, które znam, łączą się z historią miasta, Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Pisze też o świętych Kościoła, ale co by to nie było
– gdzieś zawsze pojawia się Kraków, ponieważ, jak mówi, to jest
jego miejsce na Ziemi.
Elżbieta Dziwisz
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WYDAWNICTWO AD VOCESY
Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
pod redakcją Kazimiery Zahradniczek
Niniejsza książka jest obszernym i interesującym opracowaniem historycznym ukazującym
proces kształtowania się nowoczesnego pielęgniarstwa w Krakowie. Jest to nowe i wszechstronne przedstawienie dziejów pielęgniarstwa
w Krakowie, w którym uczestniczyło 19 autorów aktywnie zaangażowanych w rozwój
współczesnego pielęgniarstwa. Książka składa
się ze wstępu i jedenastu rozdziałów.
W rozdziale pierwszym Helena Komarynska-Polak na podstawie licznych
materiałów źródłowych interesująco przedstawiła Opiekuńczą działalność
bonifratrów w Krakowie. W rozdziale drugim Helena Matoga zaprezentowała opiekuńczą działalność Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
Rozdział trzeci Zasłużone nestorki dla powstania i rozwoju pielęgniarstwa autorstwa, Kazimiery Zahradniczek, Heleny Matogi i Krystyny Wolskiej-Lipiec, jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla pielęgniarek. Zostały tutaj zaprezentowane sylwetki Marii Epstein jako
działaczki organizacji charytatywnej i inicjatorki kształcenia w zawodzie pielęgniarki; Marii Wiszniewskiej-Drzewickiej – ekonomki, filantropki, sanitariuszki i instruktorki pielęgniarstwa; Anny Rydlówny –
nauczycielki i organizatorki szkolnictwa pielęgniarskiego w Krakowie;
Elżbiety Borkowskiej – ekonomki, pielęgniarki i instruktorki pielęgniarstwa; Teresy Kulczyńskiej – twórczyni teoretycznych podstaw pielęgniarstwa; Hanny Chrzanowskiej – inicjatorki rozwoju pielęgniarstwa
społecznego i działalności publicystycznej; Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej – organizatorki kształcenia i doskonalenia pielęgniarek oraz współpracy międzynarodowej.
W rozdziale czwartym i piątym Lucyna Płaszewska-Żywko omówiła
działalność Szkoły Zawodowej Pielęgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek św. Wincentego à Paulo w Krakowie w latach 1911–1921 powstanie
i rozwój Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie
w latach 1925–1949.
W rozdziale szóstym Elżbieta Walewska i Teresa Radzik opisały działalność Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek w latach 1950–2001; a w rozdziale siódmym Katarzyna Byrdak i Małgorzata Pazdur interesująco
przedstawiły działalność Szkoły Pielęgniarskiej Sióstr Miłosierdzia
w Krakowie przy ul. Warszawskiej 11 (w latach 1945–1950).
Beata Ogórek-Tęcza i Bogumiła Baran-Osak na podstawie dokumentów
opisały działalność Liceum Medycznego w Krakowie (Nowa Huta) w latach 1960–1996.
Krystyna Pęchalska omówiła działalność pielęgniarstwa parafialnego
w Krakowie, a Ewa Ziarko, Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała dokonały charakterystyki akademickiego kształcenia pielęgniarek w Krakowie (w latach 1975–2010). Ostatni rozdział, jedenasty, autorstwa
Stanisława Łukasika, Tadeusza Wadasa, Janiny Łęgosz, przedstawia samorządność zawodową pielęgniarek i położnych w latach 1991–2010,
uwzględniając uwarunkowania samorządności pielęgniarek i położnych
w Polsce oraz działalność Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Krakowie. Całość pozycji zamyka obszerna i aktualna
bibliografia.
Reasumując, pragnę wyrazić szczerą wdzięczność za niezwykle cenne
opracowanie wszystkim Autorkom i Autorom i serdecznie podziękować
za staranność w pozyskiwaniu źródeł wiedzy i ogromny wysiłek intelektualny włożony w opracowanie książki Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie. Przy braku szerszych opracowań poświęconych temu zagadnieniu
zostanie ona z pożytkiem wykorzystana przez pielęgniarki – nauczycieli
akademickich w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim i magisterskim.
Irena Wrońska

KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
szesnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagiellońskie
go dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej,
staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą grati
sowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fundusze
zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na pokrycie
kosztów druku i dystrybucji pisma.

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

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 r.
Proszę o za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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