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ok 2014 zapisuje się w pamięci społeczności akademickiej Krakowa i Polski w sposób absolutnie wyjątkowy. To właśnie w tym roku Uniwersytet Jagielloński –
najstarsza polska uczelnia, świętuje 650-lecie swojego
istnienia, a jeden z najznakomitszych jej absolwentów:
Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II, zostaje wyniesiony
na ołtarze...
O tym, jaką rolę krakowska Wszechnica odegrała
w życiu Papieża Polaka, jak silne związki emocjonalne
łączyły Go z Uniwersytetem, świadczą liczne Jego wypowiedzi, a także spotkania z pracownikami i studentami
Uniwersytetu. Nic więc dziwnego, że za tę szczególną
więź ze społecznością akademicką Krakowa przedstawiciele władz UJ w symboliczny sposób pragnęli podziękować Janowi Pawłowi II, uczestnicząc 27 kwietnia br.
na placu św. Piotra w Rzymie w uroczystościach kanonizacyjnych. Środowisko uniwersyteckie reprezentowali:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ – profesorowie Stanisław Kistryn, Piotr Laidler i Andrzej Mania,
oraz dwaj byli rektorzy UJ prof. Franciszek Ziejka i prof.
Karol Musioł.
Zaledwie kilkanaście dni po tym wyjątkowym wydarzeniu, bo 10 maja, odbędą się centralne obchody Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu.
Warto też dodać, że dwa dni wcześniej, 8 maja, specjalne wydanie „Alma Mater” nr 165/2014 wraz z przesłaniem władz Uczelni oraz okolicznościowym medalem
znajdzie się w kapsule czasu, która zakopana zostanie
w Ogrodzie Profesorskim, a otwarta – nie wcześniej niż
po 50 latach! Ten jubileuszowy numer przygotowany
więc został także z myślą o przyszłych Czytelnikach. Prezentuje on zarówno dziedzictwo Uniwersytetu – przypominając, jak celebrowano poprzednie wielkie jubileusze
krakowskiej Wszechnicy w 1900, 1964 i 2000 roku, jak
i to, czym dzisiaj żyje i w jakiej jest kondycji najstarsza
polska uczelnia, na której obecnie na 15 wydziałach
kształci się blisko 50 tysięcy studentów.
Wierzę, że dzięki artykułom, a także licznym fotografiom zamieszczonym na łamach tej specjalnej edycji
pisma udało się nie tylko przypomnieć ważne dla świętującego swoje 650-lecie Uniwersytetu historyczne wydarzenia, ale także pokazać Uniwersytet we współczesnej
odsłonie, pokazać nowoczesną uczelnię, która buduje
swą przyszłość, inspirując się przeszłością...
Rita Pagacz-Moczarska

WIERZĘ W POTENCJAŁ BADAWCZY
PRACOWNIKÓW NASZEJ UCZELNI

□ W tym roku Uniwersytet Jagielloński świętuje 650-lecie swojego istnienia. Doceniając wielki dorobek najstarszej polskiej
uczelni, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2014
Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pragnąc jednocześnie, by święto krakowskiej Almae Matris
stało się świętem całej polskiej nauki. Jak Uniwersytet zamierza sprostać temu wyzwaniu?

Jakub Śliwa

■ Poprzez jubileusz chcemy przekazać pewne przesłanie. Z jednej strony, pragniemy przypomnieć, że 650-lecie Uniwersytetu
Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni, jest równocześnie
650-leciem szkolnictwa wyższego w Polsce i że na przestrzeni
wieków w murach krakowskiej wszechnicy kształciło się wiele
wybitnych postaci, wśród których byli Mikołaj Kopernik, Jan
Długosz, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Piotr
Skarga, Jan Sobieski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Wyspiański, Karol
Wojtyła czy Wisława Szymborska.
Z drugiej strony natomiast, chcemy podkreślić, że nasza
Uczelnia – właśnie z racji swej wielowiekowej tradycji kulty-

Archiwum „Alma Mater”

Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciechem Nowakiem

wowania wiedzy i prawdy – jest predestynowana do troski o to,
co dla szkolnictwa wyższego najważniejsze. Często mówi się, że
misją uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych i kształcenie, a my chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle
ważny element, jakim jest wychowanie świadomych obywateli
naszej Rzeczypospolitej. Podczas jubileuszu nie zamierzamy
zachłystywać się historią. Chcemy dyskutować o problemach,
z jakimi obecnie muszą zmagać się polskie uczelnie, a także
o wyzwaniach, jakie w związku z tym stoją przed nimi. W Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat zaszły olbrzymie zmiany na
wielu płaszczyznach, w tym również w obszarze szkolnictwa
wyższego. Nauczanie stało się masowe. Poziom skolaryzacji
z 10 wzrósł do około 60 procent. Powstało wiele nowych szkół,
zarówno państwowych, jak i prywatnych, których obecnie w naszym ponad 40-milionowym kraju jest ponad 400. A przy tym
mamy niż demograficzny, są problemy finansowe, obserwujemy
kryzys etosu nauczyciela akademickiego, relacji mistrz–uczeń.
Podczas jubileuszu chcemy więc postawić pytanie: w jakim
kierunku idziemy?

alma mater nr 165
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Wnętrze Collegium Novum

Filip Radwański

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas otwarcia Kongresu Kultury Akademickiej;
Auditorium Maximum, 20 marca 2014

■ Podczas Kongresu wiele mówiono o sposobie kształcenia na
uniwersytetach. Zadawano sobie pytania: czy jeszcze kształcimy, czy może już produkujemy? Czy właściwie dokonujemy
podziału środków finansowych, które otrzymujemy z różnych
źródeł, i czy są one optymalnie wykorzystywane? Czy uczelniana
administracja prawidłowo pełni funkcję nadzorczą nad otrzymanymi środkami? Czy nadal uzasadnione jest funkcjonowanie
dychotomicznych pojęć: badania naukowe podstawowe i badania
naukowe stosowane, czyli takie, których efekty przeznaczone są
do bezpośredniego wykorzystania w biznesie. Czy droga oceny
przez parametryzację jest nie tyle słuszna, co adekwatna do poziomu i osiągnięć uczelni? Wszyscy chyba możemy się zgodzić
z teorią, że dobrze kształcić może jedynie ta uczelnia, w której
na najwyższym poziomie prowadzone są badania naukowe, że
dobry nauczyciel akademicki to taki, który jest zafascynowany
dziedziną nauki, którą się zajmuje, bo tylko wtedy tę fascynację
w sposób naturalny może przekazać innym.

□ By polskie uczelnie mogły się rozwijać i sprostać
wyzwaniom XXI wieku, niezbędna będzie ich współpraca
z przemysłem. Mówiła o tym wicepremier Elżbieta Bieńkowska
1 października 2013, podczas inauguracji 650. roku akademickiego na UJ. Dzięki programowi operacyjnemu „Inteligentny
rozwój” w ramach tej współpracy pojawi się możliwość pozyskania sporych pieniędzy...
■ To prawda. W perspektywie lat 2014–2020 uczelnie otrzymają
szansę pozyskania naprawdę dużych pieniędzy unijnych, ale też trzeba
sobie zdawać sprawę, że warunkiem ich otrzymania będzie właśnie
postawienie mocnego akcentu na transfer technologii do przemysłu.
Czas pokaże, czy dobrze odnajdziemy się w partnerstwie
nauki i biznesu. Czy uda nam się przekonać do siebie duże firmy,
by razem opracować projekty badawcze i aplikować o projekty
unijne? Mam nadzieję, że tak. Ale to wymagać będzie innego
sposobu myślenia.

□ Dyskusje dotyczące ważnych problemów środowiska akademickiego XXI wieku odbywać się będą na Uniwersytecie
Jagiellońskim w ciągu całego roku jubileuszowego także
podczas wielu innych sympozjów naukowych, konferencji
i spotkań. Centralna część obchodów zorganizowana zostanie
natomiast w dniach 8–12 maja. Ich kulminacyjnym punktem
będą uroczystości zaplanowane na 10 maja. Dlaczego nie 12
maja – to jest dokładnie w rocznicę wydania przez Kazimierza
Wielkiego aktu fundacyjnego Akademii Krakowskiej?

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na UJ,
spotkanie z przedstawicielami rządu; od lewej:
przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska, premier Donald Tusk,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak;
aula Collegium Nowodworskiego; 11 kwietnia 2014

Filip Radwański

□ Pierwszą próbą odpowiedzi na to pytanie był zorganizowany w ramach obchodów jubileuszowych Kongres Kultury
Akademickiej Idea Uniwersytetu – reaktywacja, który odbył się
w Auditorium Maximum w dniach 20–22 marca. W trzydniowej debacie o kryzysie idei uniwersytetu i stanie środowiska
akademickiego w naszym kraju wzięli udział wybitni uczeni
z całej Polski. Jakie refleksje zrodziły się po zakończeniu obrad
Kongresu? Jak podsumowałby Pan jego obrady?

Dyskutowano również o etosie członków społeczności akademickiej: od studenta do profesora, o tym,
czy w dobie globalizacji, a często, niestety, i tabloidyzacji życia społecznego szkoły wyższe i kadra
naukowa właściwie wypełniają swoją misję wychowawczą. Podkreślano, że chodzi nie tylko o to, by jak
najlepiej przekazywać wiedzę następnym pokoleniom
i kreatywnie pracować naukowo, ale także o to, jak
wychowywać młodych ludzi w duchu poszanowania
najważniejszych wartości.
Poziom edukacji w szkolnictwie wyższym powinien być adekwatny do wyzwań XXI wieku. Ale nie
możemy pozostać obojętni wobec niepożądanych
zjawisk społeczno-kulturowych, jakie niosą ze sobą
dokonujące się współcześnie zmiany cywilizacyjne.

Archiwum Działu Promocji UJ

□ Jakie jeszcze inne jubileuszowe przedsięwzięcia zaplanowano na maj?
■ 7 maja w Collegium Maius otwarta zostanie wystawa zatytułowana Piękno darowane,
na której zaprezentowane zostaną wybrane
obiekty ze zbiorów Muzeum UJ pochodzące
z darów ofiarowanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. 8 maja odbędzie się posiedzenie
przedstawicieli sieci uniwersyteckiej Utrecht 10 maja br. tytuł doktora
Network. Wieczorem tego dnia w Ogrodzie honoris causa UJ
Profesorskim zakopiemy kapsułę czasu, otrzyma niemiecki
biochemik prof. Robert
w której oprócz przesłania władz Uniwer- Huber, który w 1988
sytetu i medalu jubileuszowego znajdzie się roku, wraz z Johannem
również jubileuszowy egzemplarz „Alma Deisenhoferem i Hartmutem
Mater”. Następnego dnia odbędzie się Konfe- Michelem, otrzymał
Nagrodę Nobla
rencja Rektorów Uniwersytetów Zrzeszonych w dziedzinie chemii
w Sieciach „Internationalization of Higher
Education: Europeanization and Globalization”. W konferencji wezmą udział goście
reprezentujący cztery sieci akademickie:
Grupę Coimbra, Europaeum, IRUN i Utrecht
Network, w których uczestniczy UJ. Podczas
tego spotkania będziemy dyskutować, czy
globalizacja jest obecna na uniwersytetach
europejskich czy też nie. Czy rzeczywiście
Europa, z punktu widzenia szkolnictwa
wyższego i nauczania, jest już wspólną
Europą czy jeszcze nie? Co stanowi siłę europejskiego szkolnictwa wyższego, a także
jak skutecznie konkurować z uczelniami
z innych części świata?
9 maja wieczorem w Filharmonii Podczas głównych
Krakowskiej zorganizowany zostanie uroczystości jubileuszowych
tytułem doktora honoris
specjalny koncert, a w Teatrze im. causa UJ wyróżniony
Juliusza Słowackiego uroczys- zostanie także wybitny
ta gala operowa. 11 maja polski ekonomista
zapraszamy mieszkańców prof. Witold Kieżun
Krakowa i gości na wyjątkowy spacer po
kwartale uniwersyteckim, podczas którego
będzie można zobaczyć wiele pięknych
miejsc, na co dzień niedostępnych dla
zwiedzających.
Chciałbym też dodać, że
w obchody jubileuszowe bardzo
zaangażowali się nasi studenci,
przygotowując wiele ciekawych
przedsięwzięć, jak wystawa
fotografii zatytułowana Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na przestrzeni wieków,
okolicznościowy mural – monumentalne malowidło, które
pojawi się na ścianie jednego
z budynków Krakowa, czy Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich 650-lecia Uniwer
Uniwersytetu Jagiellońskiego o Puchar Rektora UJ, podczas których na
Wiśle rywalizować będzie dziewięć osad wioślarskich z Polski
i Europy, w tym z Cambridge i Oxfordu.
Archiwum Działu Promocji UJ

www.ec.europa.eu

■ Jubileusz będzie dużym
przedsięwzięciem. Główne uroczystości rozpoczną się rano
w katedrze wawelskiej złożeniem kwiatów na grobach
fundatorów Uczelni: królów
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i św. królowej
Jadwigi. Następnie społeczność Przewodniczący Komisji Europejakademicka z udziałem gości skiej José Manuel Barroso zostanie
z zagranicy uczestniczyć będzie 10 maja br. uhonorowany Złotym
we mszy świętej, koncelebro- Medalem UJ Plus Ratio Quam Vis
wanej przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława
Dziwisza. Po jej zakończeniu orszak rektorów, profesorów,
reprezentantów wszystkich wydziałów UJ, przedstawicieli
władz miasta i województwa, studentów i zaproszonych gości
przejdzie ze Wzgórza Wawelskiego ulicami miasta do Auditorium Maximum, gdzie odbędzie się uroczyste posiedzenie
Senatu UJ z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji
Europejskiej José Manuela Barroso. Notabene, podczas tej
uroczystości tytułem doktora honoris causa UJ wyróżnieni
zostaną wybitni przedstawiciele światowej nauki: niemiecki
biochemik prof. Robert Huber, który w 1988 roku, wraz z Johannem Deisenhoferem i Hartmutem Michelem, otrzymał
Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, oraz wybitny polski
ekonomista prof. Witold Kieżun, uczeń profesorów Tadeusza
Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego.
Ten wyjątkowy dzień zakończy się wieczorem na Rynku
Głównym widowiskiem historyczno-muzycznym zatytułowanym Universa – opera otwarta, do którego muzykę skomponował zdobywca Oscara Jan A.P. Kaczmarek, a słowa zostały
napisane przez niego we współpracy z Michałem Rusinkiem.
Zorganizowanie tych wszystkich uroczystości w poniedziałek 12 maja spowodowałoby
ogromne utrudnienia w komunikacji w Krakowie. Głównie więc
z tego względu zdecydowaliśmy
się przenieść tę część obchodów
na sobotę 10 maja. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze też dla
naszych gości, zwłaszcza tych,
którzy przyjadą do Krakowa
z innych rejonów Polski i z zagranicy.
Dzień 12 maja 2014 roku
z pewnością zapisze się jednak
w sposób wyjątkowy w pamięci społeczności akademickiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaplanowaliśmy bowiem, że
tego dnia w gmachu Collegium
Novum odbędzie się uroczystość
wmurowania pamiątkowej tablicy popo
święconej założycielowi Uniwersytetu Kazimierzowi Wielkiemu
– niesamowitemu wizjonerowi, który chciał pozostawić Polskę
nie tylko murowaną, ale także mądrą.
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□ Jubileusz jest też okazją do wyznaczania nowych zadań.
Jednym z nich jest z pewnością umocnienie pozycji Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. W jakim kierunku powinny
zmierzać działania władz Uczelni, by temu zadaniu sprostać?
■ To będzie związane z odpowiednim wykorzystywaniem naszego naukowego zaplecza. W ostatnich latach w znaczny sposób
poprawiła się infrastruktura badawcza UJ. W pięknych obiektach
mamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczny
sprzęt. Trzeba to więc w sposób komplementarny wykorzystać.
Funkcjonujące na Uniwersytecie Jagiellońskim ośrodki badań naukowych – tak, jak to jest w całym świecie – muszą być wspólne,
muszą być wynajmowane i wykorzystywane przez wszystkich
pracowników, bez względu na to, z jakiego wydziału oni pochodzą. Jednostką działającą w podobnym stylu jest już nasze
Jagiellońskie Centrum Innowacji, które udostępnia badaczom
miejsce, odpowiednie wyposażenie, czasami nawet aparaturę.
Mam więc nadzieję, że w perspektywie czasu to wszystko przyniesie wymierne efekty w postaci coraz to lepszych badań.
Oczywiście, problem dotyczy także kwestii finansowania nauki w Polsce. Jak wiadomo, w naszym kraju pieniędzy na naukę
nigdy nie było za dużo i pewnie nigdy nie będzie. Nasi naukowcy
mają jednak świetne pomysły, co przekłada się na największą
liczbę przyznanych grantów z Narodowego Centrum Nauki. Teraz
chodzi o to, by otrzymane pieniądze jak najlepiej wykorzystać.
Trzeba pamiętać, że zarówno środki z NCN-u, jak i granty unijne
obwarowane są wieloma bardzo restrykcyjnymi przepisami. Trzeba
odpowiednio je zinterpretować już na etapie aplikacji, a potem
odpowiednio się ze wszystkiego rozliczyć. Nad tym musi pracować
cały sztab ludzi, bo jest to ogromna odpowiedzialność nie tylko dla
kierownika grantu czy dziekana, ale także dla kwestora i wreszcie
dla rektora. Nie można dopuścić do dramatycznej sytuacji, jaką jest
nieprzyjęcie rozliczenia grantu. Wartość grantów realizowanych
obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosi ponad miliard
złotych. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli, na
przykład, 10 procent niepowodzeń.
□ A co obecnie dzieje się na froncie inwestycyjnym UJ?
■ 13 maja br. do użytku oddany zostanie budynek Małopolskiego
Centrum Biotechnologii, którego głównym celem ma być właśnie
prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie i ukierunkowanie na współpracę międzynarodową.
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Umowy o współpracy podpisane zostały już z tak renomowanymi
instytucjami naukowymi, jak Max Planck Gesellschaft, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) oraz Kyoto University.
W sierpniu br. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej rozpocznie przeprowadzkę do nowej siedziby na kampusie.
W drugiej połowie 2014 roku do użytku zostanie oddane Centrum
Edukacji Przyrodniczej, a pod koniec tego roku budynek Centrum
Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” – ogromnej inwestycji, która służyć będzie nie tylko całemu środowisku naukowemu
w Polsce, ale także badaczom zagranicznym. Rozbudowuje się
Jagiellońskie Centrum Innowacji. Rozpoczęła się budowa nowej
siedziby dla Wydziału Chemii, a dla budowy nowej siedziby Instytutu Nauk Geologicznych wyłoniony został wykonawca.
Realizacja tych wszystkich ogromnych inwestycji stworzy
wspaniałe możliwości dalszego rozwoju Uczelni. Stąd mój optymizm, jeśli chodzi o osiągnięcia polskie w badaniach naukowych.
Bo wcześniej było, niestety, tak, że polscy naukowcy, którzy
chcieli się rozwijać, musieli wyjeżdżać z kraju do innych ośrodków
w Europie lub w Ameryce, które posiadały specjalistyczne laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę. Ja także swoją część
doświadczalną do pracy habilitacyjnej robiłem za granicą. Teraz to
się zmieniło. Dziś każdy młody naukowiec może prowadzić swoje
badania w Polsce, w Krakowie. Warunki płacowe, które może
zaproponować uczelnia, finansowana ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wciąż jeszcze są bardzo skromne.
Ale w ramach grantów sytuacja wygląda już całkiem przyzwoicie.
Młodemu badaczowi, na przykład, z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii można już zaproponować pracę z pensją porównywalną do
tej, jaką dostałby w swoim kraju.
Teraz musimy jeszcze popracować nad tym, abyśmy byli
rozpoznawalni wszędzie w świecie. Podstawą do osiągnięcia
sukcesu w tym zakresie jest współpraca międzynarodowa.
□ Na tym polu Uniwersytet Jagielloński radzi sobie bardzo
dobrze, współpracując z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Czy w ostatnim czasie udało się jeszcze tę
współpracę poszerzyć o nowych partnerów?
■ W listopadzie 2013 podpisane zostały umowy o współpracy
z wiodącym w skali światowej uniwersytetem w Kyoto, który
w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, tzw. rankingu
szanghajskim, zajmuje obecnie 26. miejsce, oraz z największym
ośrodkiem badawczym w Japonii – National Institute of Agrobiological Sciences in Tsukuba.
Wiele spodziewam się po wizycie, która odbyła się
4 marca 2014, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych
z Indii, przebywających w Polsce na zaproszenie Ministerstwa
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Rektorzy uczestniczący w zjeździe KRASP na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach od 10 do 12 kwietnia 2014

Filip Radwański

Jubileuszowych wydarzeń będzie, oczywiście, znacznie więcej, informacje o nich znajdują się na naszej jubileuszowej stronie
internetowej www.650.uj.edu.pl

Spraw Zagranicznych RP. Podczas spotkania omawialiśmy
możliwość nawiązania współpracy z Uniwersytetem Delhijskim,
która dotyczyłaby zarówno wymiany kadr i studentów, jak
i współpracy naukowo-badawczej. W zakresie wymiany studentów ciekawie zapowiada się także perspektywa współpracy
po spotkaniu z dr Liane Hentschke, dyrektor ds. współpracy
międzynarodowej CNPq (National Council for Scientific and
Technological Development) – agencji wykonawczej ds. brazylijskiego programu stypendialnego Science Without Borders.
Mam też nadzieję, że po zakończeniu głównych obchodów
jubileuszu uda mi się nawiązać współpracę z uniwersytetem
w Meksyku. Pierwsze rozmowy z przedstawicielami tamtejszej
uczelni już przeprowadziłem.

gia rozwoju Uczelni na lata 2014–2020, w niektórych jednostkach
doszło także do zmian strukturalnych, które powinny zaowocować
w perspektywie najbliższych dwóch–trzech lat. Poza tym jest
bardzo dokładnie rozpisany kalendarz wydarzeń inwestycyjno-remontowych, uwzględniający niemal wszystkie możliwe zagrożenia.
Cieszę się również z tego, że w ramach Jubileuszu 650-lecia
Uniwersytetu udało się odnowić Collegium Novum.
W najbliższych miesiącach poprawią się warunki lokalowe
Samorządu Studentów, którego siedziba w czerwcu zostanie
przeniesiona z Collegium Novum do pomieszczeń budynku
znajdującego się przy ul. Czapskich 4, a pod koniec roku – do
odremontowanego lokalu przy ul. Jagiellońskiej, vis-à-vis Collegium Maius.

□ Mówiąc o współpracy z zagranicznymi partnerami, warto
też zaakcentować, że w porównaniu do ubiegłego roku liczba
studiujących na naszej Uczelni obcokrajowców wzrosła o 14
procent.

□ Na jakiej płaszczyźnie działalności odczuwa Pan niedosyt?
■ Nie udało mi się doprowadzić do zwiększenia umiędzynarodowienia Uniwersytetu, nie tylko pod względem liczby studentów,

■ Te dane są optymistyczne, ale trzeba na nie
patrzeć realnie. Trudno
się spodziewać, by na
studia na Uniwersytet
Jagielloński przyjeżdżali
młodzi ludzie z państw
plasujących się wysoko w rankingach. Aby
zwiększyć liczbę obcokrajowców studiujących na naszej Uczelni, musimy skoncentrować się na studentach pochodzących z innej grupy krajów.
I powoli to robimy. Trzeba jednak pamiętać, że nie za wszelką
cenę. Bo jeżeli stawiamy na jakość nauczania, to wszyscy nasi
kandydaci na studia, bez względu na obywatelstwo, muszą spełniać ściśle określone kryteria.

ale także współpracy. To jest proces długotrwały, potrzebujący
pewnych impulsów. Druga sprawa dotyczy studiów doktoranckich. Ten stopień kształcenia wymaga jeszcze znacznego wsparcia uczelnianej administracji. Trzecia sprawa dotyczy stworzenia
infrastruktury drogowej na kampusie w Pychowicach. To duże
i bardzo ważne wyzwanie.

□ Władze UJ pracują obecnie nad ulepszeniem arkuszy
oceny pracowników. Brany będzie teraz pod uwagę udział
w grantach.

□ Na początku swojej kadencji mówił Pan o potrzebie utworzenia Akademii Dyplomatycznej. Czy coś drgnęło w tej
sprawie?

■ Nie da się stworzyć idealnego modelu arkusza oceny. One nie
mogą być jednakowe dla wszystkich wydziałów. Dlatego cały
czas trwają prace nad ich udoskonalaniem. Stanowią przecież
świetny materiał dla dziekana do analizy rozwoju kariery naukowej poszczególnych pracowników. Nie może być przecież tak, że
pracownik naukowy będący na etacie profesora nadzwyczajnego
i aplikujący o profesurę zwyczajną, czyli o etat profesora zwyczajnego, mający swoich uczniów, realizujący programy badawcze,
współpracujący z liczącymi się ośrodkami w Polsce i na świecie, prowadzący kilka grantów będzie traktowany tak samo jak
inny pracownik naukowy zatrudniony także na etacie profesora
nadzwyczajnego, który żadnej takiej aktywności nie wykazuje.

■ Odbyło się kilka rozmów z przedstawicielami Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, ale nie doszło jeszcze do finalnych ustaleń.
Ze strony ministerstwa pojawiła się też opcja, by ono we własnym
zakresie kształciło kadry dla dyplomacji, wykorzystując potencjał, którym dysponuje Warszawa. Na razie więc nie doszliśmy
do deklaracji bardzo jednoznacznych. Sprawa jest w toku.

□ We wrześniu 2014 roku minie połowa Pańskiej kadencji
na stanowisku rektora UJ. Jak podsumowałby Pan pierwszy
etap pełnienia tej funkcji?
■ Jestem zadowolony z pewnych zmian, które dokonały się na
Uniwersytecie od września 2012 roku. Opracowana została strate-

□ Jakie przesłanie Pan chciałby przekazać społeczności akademickiej w roku jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu?
■ Że wierzę w potencjał intelektualny i badawczy ludzi, którzy
tu pracują, wierzę, że jeżeli nadal będziemy walczyć o jakość
kształcenia i będziemy mieć nadal tak dobrych studentów, jakich
mamy obecnie, to już w niedalekiej przyszłości zbierzemy owoce
naszych działań.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Ignacy Krieger, 1890

UNIWERSYTET

Prof. Józef Andrzej Gierowski, rektor UJ
w latach 1981–1987
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Rektor Józef Andrzej Gierowski
wręcza Papieżowi Janowi Pawłowi II dyplom doktora honoris
alma mater nr 165
causa UJ; aula Collegium
Maius, 22 czerwca 1983

Rysunek przedstawiający władze rektorskie UJ w latach
1987–1990; od lewej rektor UJ prof. Aleksander Koj
oraz prorektorzy: prof.prof. Jerzy Wyrozumski, Lubomir
Gabła oraz Stanisław Grodziski

Prof. Andrzej Pelczar, rektor UJ w latach
1990–1993 (z lewej) wraz z prof. Andrzejem Szczeklikiem, ostatnim rektorem Akademii Medycznej w Krakowie; uroczystość
powrotu wydziałów medycznych do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 12 maja 1993

WCZORAJ

Prof. Aleksander Koj, rektor Rektor UJ prof. Aleksander Koj z karUJ w latach 1993–1999 dynałem Josephem Ratzingerem; dziedziniec Collegium Nowodworskiego,
19 kwietnia 1999

Prof. Franciszek Ziejka, rektor
UJ w latach 1999–2005

Prof. Karol Musioł,
Na pierwszym planie dwaj byli rektorzy prof.prof. Francirektor UJ w latach
szek Ziejka oraz Andrzej Pelczar, za nimi władze rektor2005–2012 alma
skie w
latach 2005–2008;
mater
nr 165 prorektorzy prof.prof. Wiesław
11
Pawlik, Maria Szewczyk, Piotr Tworzewski, Władysław
Miodunka, Szczepan Biliński oraz rektor UJ Karol Musioł

ALMA MATER JAGELLONICA
I CZTERY JEJ JUBILEUSZE
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niwersytet Jagielloński – jedna nim studentów, brak także informaz najstarszych europejskich uczelni cji o profesorach. Wiadomo jedy– w 2014 roku świętuje 650-lecie swojego nie, że król nadał swojej Akademii
istnienia. Z tej okazji warto przypomnieć, prawa przejęte od uniwersytetu
że Uniwersytet był fundowany dwukrot- w Bolonii. Pośrednie przesłanki
nie. Pierwszym fundatorem krakowskiej wskazują, że wykłady odbywały
wszechnicy był król Polski Kazimierz się w pomieszczeniach zamku
Wielki (1333–1370), ostatni przedsta- królewskiego na Wawelu. Jeśli
wiciel dynastii piastowskiej na tronie wierzyć znanemu polskiemu kropolskim. Kierując się zasadą realizmu po- nikarzowi Janowi Długoszowi,
litycznego, władca ten zdołał przekształcić a nie ma podstaw, aby podsłabą monarchię, jaką odziedziczył po ważać jego przekaz, wkrótce
ojcu, w państwo, które stało się prawdzi- po ufundowaniu Akademii
wym arbitrem na arenie międzynarodowej. król rozpoczął budowę zespołu
Kazimierz trzykrotnie powiększył
gmachów uniwersyteckich
terytorium, doprowadził do rozwe wsi Bawół, leżącej w, również
kwitu miasta, zreformował skarb
ufundowanym przez króla, mieście
oraz administrację państwową,
Kazimierz (obecnie jest to dzielnica
a nade wszystko – prawo. U poKrakowa). Przedsięwzięcia tego
tomnych doczekał się najwyżjednak nie ukończył, przerwała je
szego uznania, którzy nie tylko
bowiem śmierć w 1370 roku1.
nazwali go Wielkim, ale którzy, za
Znacznie więcej wiemy
największym historykiem dawo uniwersytecie, jaki ufundonej Polski, Janem Długoszem,
wał ponownie w Krakowie
powtarzają, że zastał Polskę
Władysław Jagiełło – pochodrewnianą, a zostawił mudzący z Litwy, założyciel dyrowaną.
nastii jagiellońskiej w Polsce,
To ten król 12 maja
który został królem Polski
1364 wydał akt fundacyjw 1386 roku, pojmując za
ny Akademii Krakowmałżonkę królową Jadwigę,
skiej. Stworzona przez
której przypadł tron Polski
niego uczelnia składała
po śmierci ojca, Ludwika Węsię z trzech wydziagierskiego, następcy Kazimiełów: prawa (złożonego
rza Wielkiego. Królowa Jaz pięciu katedr prawa
dwiga, znakomicie wykształrzymskiego i trzech
cona (znała kilka języków),
katedr prawa kanoniczobdarzona wieloma talentami
i cnotami, nade wszystko
nego), medycyny (złozaś wielką mądrością, już na
żonego z dwóch katedr)
kilka lat przed śmiercią podjęła
oraz sztuk wyzwolonych
starania o pozyskanie zgody papieża
(złożonego z jednej katedry).
na otwarcie w Krakowie wydziału
Wskutek braku dokumentów
teologicznego. Zgodę taką uzyo działalności uniwersyskała w 1397 roku. Przedwczesna
tetu powołanego do życia
śmierć (zmarła w 1399
przez Kazimierza
roku2) przeszkodziła jej
wiadomo niewieRzeźba króla Kazimierza Wielkiego, drewno
le. Nie wiemy, polichromowane. Figura została odnaleziona w reaktywowaniu całe1936 roku w ruinach kościoła parafialnego
go uniwersytetu. Jednak
ilu studiowało na w
w Wiślicy. Do Muzeum UJ została przekazana
przez Jerzego Żarneckiego
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Pieczęć majestatyczna króla
Kazimierza Wielkiego uwierzytelniająca przywilej fundacyjny
Uniwersytetu z 12 maja 1364
(ze zbiorów Archiwum UJ)

w testamencie połowę swojego majątku
przekazała biednym, a połowę przeznaczyła na odnowienie fundacji uniwersytetu
Kazimierzowskiego. Król Jagiełło, wspomagany przez mądrych doradców, w tym
przez biskupa krakowskiego Piotra Wysza,
z wielką starannością wykonał testament
zmarłej małżonki: w centrum Krakowa,
przy zbiegu obecnych ulic św. Anny
i Jagiellońskiej, zakupił dwie kamienice
i odpowiednio je przystosował do potrzeb
uniwersytetu (gmach Collegium Maius).
Sprowadził z różnych ośrodków uniwersyteckich w Europie profesorów, po czym
26 lipca 1400 podpisał akt fundacyjny
pełnego, czyli czterowydziałowego, uniwersytetu, który też natychmiast rozpoczął
działalność.
Na pierwszy rok akademicki odnowionego uniwersytetu wpisało się 205
słuchaczy3. Początkowo pochodzili oni
przede wszystkim z różnych miast Polski.
Wkrótce jednak sława krakowskiej uczelni
rozeszła się szeroko po Europie, zaczęli też
przybywać do Krakowa studenci z Prus
i Litwy, z Czech i Brandenburgii, z Bawarii i Austrii, ze Szwajcarii i Słowacji,
z Niderlandów, a nawet Hiszpanii i Włoch.
Obliczono, że w ciągu dwóch pierwszych
stuleci działalności Uniwersytetu Krakowskiego przez jego sale wykładowe
przesunęło się około 38 tysięcy studentów;
znacząca ich liczba pochodziła z krajów

Dokument pergaminowy z pieczęcią mniejszą
miasta Krakowa, wystawiony 12 maja 1364 przez
rajców i ławników krakowskich z poręczeniem swobód, praw i przywilejów nadanych Studium Generale przez Kazimierza Wielkiego
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ościennych (w XV
wieku liczba słuchaczy cudzoziemskich
na Uniwersytecie Krakowskim wynosiła 44
procent wszystkich
słuchaczy!).
Przez kilka stuleci
krakowski uniwersytet
był prawdziwą kuźnią
elity intelektualnej Polski. Pobierali tu naukę
przyszli uczeni i wielcy
poeci, politycy i teolodzy, mężowie stanu
i dostojnicy Kościoła.
Przypomnijmy tylko, że
właśnie w krakowskiej
Almae Matris studiowali, zapisani złotymi
zgłoskami w dziejach Polski i Europy: genialny astronom Mikołaj Kopernik, najwybitniejszy poeta słowiański z XVI wieku Jan
Kochanowski, znakomity pisarz polityczny
Andrzej Frycz Modrzewski, sławny poeta
polsko-łaciński Szymon Szymonowic,
ale także autorzy monumentalnych dzieł
historiograficznych: Jan Długosz, Marcin
Kromer i Maciej Miechowita, kardynał
Stanisław Hozjusz, który zapisał trwałą
kartę na soborze w Trydencie, przyszły
król Polski Jan Sobieski, astronom z XVI
wieku propagujący system kopernikański
w Europie Jan Brożek, myśliciel i wielki re-

formator szkolnictwa polskiego,
w tym Akademii Krakowskiej, Hugo Kołłątaj. Nie
sposób nie przywołać tu
wreszcie nazwiska Karola
Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, który
studiował na UJ polonistykę,
a następnie teologię. Obok tych
były setki i tysiące innych, którzy trwale
zapisali się w dziejach Polski, a wielu także
w dziejach innych krajów europejskich.
Magnesem przyciągającym do Krakowa studentów z całej Europy byli przede

wszystkim znakomici mistrzowie, którzy
tu wykładali. Już w XV wieku
byli wśród nich Polacy (np.
Stanisław ze Skarbimierza,
Paweł Włodkowic, Marcin Król
z Żurawicy, Wojciech z Brudzewa,
Jan Dąbrówka, Antoni z Napachania),
ale było także znakomite grono profesorów przybyłych z zagranicy. Podmuchy
humanizmu przynieśli zatem do Krakowa Włosi: Filip Kallimach, Jan Silvius
Amatus i Franciszek Stankar. Z dalekiej
Hiszpanii przybyli w XVI wieku wykładać
do Krakowa prawnicy i medycy, między

650. ROCZNICA KONSEKRACJI
KATEDRY WAWELSKIEJ
W dniach 27–28 marca 2014 odbyły się w Krakowie uroczystości z okazji 650. rocznicy konsekracji wawelskiej katedry. Należy przypomnieć,
że obecna katedra jest już trzecią w tym miejscu. Historycy twierdzą,
że pierwszą, w stylu przedromańskim, wzniósł Bolesław Chrobry około 1000 roku. Druga, romańska, swoje powstanie zawdzięczać miała
głównie księciu Władysławowi Hermanowi. Jej konsekracja odbyła się
w 1142 roku. Niestety, pożar zniszczył ją w 1305 roku (pozostała po niej
do dziś tylko krypta św. Leonarda). W 1320 roku w zniszczonej katedrze
Hermanowskiej odbyła się koronacja księcia Władysława Łokietka na
króla Polski. W tym samym roku bp Nanker rozpoczął prace przy budowie nowej – gotyckiej katedry. To tę katedrę, do dziś będącą ozdobą
Wzgórza Wawelskiego, konsekrował 28 marca 1364 arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik.
Dla uczczenia tej rocznicy w dniach 27–28 marca 2014 odbyły się na
Wawelu uroczystości religijne. Zorganizowano także poświęconą katedrze wawelskiej dwudniową sesję naukową zatytułowaną Klejnot w koronie, w której wzięło udział blisko dwudziestu referentów z kilku ośrodków akademickich Polski.

Fragment okolicznościowej koperty FDC
wydanej przez Pocztę Polską S.A.
alma mater nr 165
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Ze zbiorów Aleksandra Skotnickiego

XVIII wieku, gdy upadała
Rzeczpospolita – profesorowie jego zażegnali groźbę rozwiązania Uczelni na sejmie
grodzieńskim w 1793 roku.
Złotymi zgłoskami zapisał się
Uniwersytet w dziejach powstania kościuszkowskiego,
przekazując wówczas na cele
narodowowyzwoleńczego
powstania cały swój skarb
(ponad 12 tysięcy złotych).
Do szeregów kościuszkowskich powstańców udała się
w tym czasie prawie cała młodzież studencka Uniwersytetu. Piękną kartę zapisał Uniwersytet w czasie powstań
z lat 1830–1831 (powstanie
listopadowe) oraz 1863–
1864 (powstanie styczniowe). W tych dramatycznych
dniach szeregi powstańców
zasiliła rzesza krakowskich
studentów; oddziały polskie
wspomagali także profesorowie UJ (np. organizując szpitale polowe). Równie piękną kartę zapisał
UJ w czasie drugiej wojny światowej. Po
wywiezieniu przez niemieckich okupantów do obozu w Sachsenhausen ujętych
podstępem ponad 140 profesorów, działalność Uczelni została wstrzymana tylko
chwilowo. Już wiosną 1942 roku ruszyło tu
tajne nauczanie uniwersyteckie, w którym
wzięli udział zarówno profesorowie, którym los oszczędził tragedii Sachsenhausen,
jak i ci, których pod naciskiem światowej
opinii hitlerowcy zwolnili z obozu. Nie
poddał się Uniwersytet w niełatwych dlań
latach po drugiej wojnie światowej, kiedy
komunistyczne władze, nieufne wobec
uczelni o tak bogatej historii, postanowiły
osłabić jej znaczenie poprzez odcinanie od
niej kolejnych wydziałów, by na ich fundamencie tworzyć nowe uczelnie. Skutek
tych działań był widoczny: jeśli jeszcze
w 1947 roku studiowało na UJ ponad 11
tysięcy studentów, to w 1963 roku – już
niewiele ponad 5 tysięcy. A przecież i te
trudne chwile Uniwersytet przetrwał. Jak
przetrwał dramatyczne chwile stanu wojennego 1981 roku.

innymi Piotr Ruiz de Moros, a także Garcias Quiadros. Spośród Niemców zasłynął
w Krakowie, a następnie w całej Europie
Konrad Celtes – organizator założonego
w Krakowie pierwszego w Europie stowarzyszenia literackiego Sodalitas Litteraria
Vistulana, spośród Anglików prowadził
w Krakowie wykłady, między innymi,
Leonard Coxe – poeta, przyjaciel Erazma
z Rotterdamu.
Bardzo obszerna jest lista wybitnych
uczonych, którzy wykładali na Uniwersytecie Krakowskim w późniejszych wiekach.
Nie sposób przywoływać tu kilkuset co
najmniej nazwisk wybitnych uczonych
o światowej sławie, którzy w ciągu przeszło sześciuset lat prowadzili wykłady na
UJ. Odsyłając zainteresowanych do 13-tomowej serii wydawniczej „Złota Księga
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, wydanej
z okazji jubileuszu 600-lecia odnowienia
Akademii Krakowskiej, warto wspomnieć
tu choćby kilkunastu, którzy trwale zapisali się w dziejach nauki światowej. Na
przełomie XVIII i XIX wieku wszedł do
tych dziejów Jan Śniadecki – astronom,
matematyk, filozof i geograf. Wielu znakomitych uczonych i odkrywców wydał
Uniwersytet Jagielloński w wieku XIX.
Byli pośród nich medycy, jak choćby Ludwik Reichmann – odkrywca kryształków
heminy, które pozwoliły otworzyć nową

14

alma mater nr 165

drogę w medycynie sądowej, Rafał Józef
Czerwiakowski, zwany „ojcem polskiej
chirurgii” – wynalazca wielu narzędzi chirurgicznych, Tadeusz Browicz – odkrywca
pałeczek duru brzusznego, czy Napoleon
Cybulski – odkrywca adrenaliny. Na UJ
pracowali pionierzy wielu dziedzin nauki:
polskiej florystyki – Józef Rostafiński,
polskiego ruchu ochrony przyrody – Marian
Raciborski, polskiej archeologii – Józef
Łepkowski, nowoczesnej historiografii
– Józef Szujski. Przez kilkadziesiąt lat
związani byli z UJ: najwybitniejszy na przełomie XIX i XX wieku na świecie znawca
retorycznego stylu rzymskiego Kazimierz
Morawski, światowej sławy językoznawca
indoeuropejski Jerzy Kuryłowicz, światowej sławy filozof Roman Ingarden.
Uniwersytet Jagielloński jest jedyną,
obok Kościoła katolickiego, instytucją
polską, która przetrwała 650 lat. W tym
czasie państwo polskie, z woli mocniejszych sąsiadów, zostało wymazane na 123
lata z mapy Europy. Przez terytorium Polski
przetoczyły się straszliwe wojny, w tym
dwie światowe. A Uniwersytet Jagielloński
trwał, realizując zapisaną w jego dewizie
prawdę, że więcej znaczy rozum niż siła
(plus ratio quam vis).
Nie poddał się Uniwersytet, odmawiając w 1656 roku złożenia hołdu królowi
szwedzkiemu. Nie poddał się pod koniec

JUBILEUSZ, KTÓREGO NIE BYŁO (1864)
Uniwersytet Jagielloński pragnął – na
wzór innych starych uniwersytetów europejskich – świętować swoje jubileusze.

nych). Niestety, władze austriackie uznały,
że obchody jubileuszowe na Uniwersytecie
staną się przesłanką do wzmocnienia ruchu patriotycznego w Krakowie i w całej
Galicji5. Zaczęły zatem studzić nastroje,
szczególnie po wybuchu w Królestwie
powstania styczniowego. W tej sytuacji
zaczęto ograniczać plany obchodów jubileuszowych. W nowej sytuacji kolejny
rektor Uniwersytetu, Józef Dietl, zamiast
planowanych pomników królewskich zamówił u polskiego malarza mieszkającego
w Wiedniu, Leopolda Loefflera, dwa portrety obu fundatorów uczelni6. Ostatecznie

odwołano. W wyznaczonym pierwotnie
przez władze UJ dniu uroczystości jubileuszowych, czyli 20 maja 1864, w kolegiacie
św. Anny odprawiona została msza święta
w intencji Uniwersytetu, opublikowano
także kilka poświęconych Uniwersytetowi
książek, w tym cenne opracowanie Zakłady
uniwersyteckie.
PIERWSZE WIELKIE ŚWIĘTO
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (1900)
Brak zgody władz wiedeńskich na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych
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Po raz pierwszy profesorowie UJ postanowili uczcić w szczególny sposób 500.
rocznicę założenia Akademii Krakowskiej,
która przypadała w 1864 roku. Rozpoczęli
przygotowania do uroczystości już w 1860
roku, od chwili przywrócenia przez administrację austriacką prawa wyboru rektora
i dziekanów4. Powołano wówczas komitet
jubileuszowy, przygotowano także program
obchodów. Między innymi zdecydowano
o przygotowaniu wydania dokumentów
źródłowych dotyczących dziejów Uniwersytetu. Z inicjatywy ówczesnego rektora,
Józefa Majera, planowano wzniesienie

W trzecim dniu obchodów jubileuszowych 500-lecia odnowienia Uniwersytetu odsłonięto na dziedzińcu Collegium Maius pomnik Mikołaja Kopernika

pomnika fundatorów Uniwersytetu: Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły
(pomnik miał powstać ze składek publicz-

jednak, specjalnym rozporządzeniem
wiedeńskiego Ministerstwa Oświecenia Publicznego z wiosny 1864 roku, uroczystości

w 1864 roku środowisko akademickie
Krakowa odczuło bardzo boleśnie. Rozczarowanie było tym większe, że w roku
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Pochód profesorów i gości w 1964 roku. Zdjęcie z albumu jubileuszowego
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sprzed Collegium Novum do kościoła
Mariackiego przeszedł uroczysty pochód
jubileuszowy, w którym wzięli udział:
władze uczelni z rektorem Stanisławem
Tarnowskim, profesorowie, delegacje 35
uniwersytetów europejskich, a wreszcie
studenci. Po uroczystej mszy świętej
odprawionej przez biskupa Jana Puzynę
orszak jubileuszowy skierował się do
kolegiaty św. Anny, zamienionej na ten
dzień w wielką salę widowiskową. Tu
przemówił rektor Tarnowski (przemawiał
częściowo po polsku, częściowo po łaci-

Archiwum UJ

następnym, 1865, młodszy o rok od Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet
Wiedeński przez trzy dni świętował swój
jubileusz z prawdziwie europejskim rozmachem i wielką pompą. Jednak zmiana
sytuacji politycznej w Europie, w tym
w Cesarstwie Austro-Węgierskim, wprowadzenie, począwszy od drugiej połowy
lat sześćdziesiątych, wielu instytucji autonomicznych w Galicji – to wszystko
sprawiło, że zmiany zaczęły zachodzić
także na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Najważniejszym faktem była podjęta
przez austriackie władze w 1870 roku
pełna jego polonizacja (przywrócenie
języka polskiego w wykładach, a także
w administracji). W 1881 roku rozpoczęto
zabiegi o budowę gmachu Collegium Novum – obecnej siedziby władz rektorskich
UJ, gdzie miały znaleźć się pomieszczenia
dla władz Uczelni oraz wiele sal wykładowych. Uroczyste oddanie do użytku tego
gmachu nastąpiło ostatecznie w 1887 roku.
Uniwersytet wchodził powoli w złoty
okres swojego istnienia, podobny do tego,
jaki przeżywał w XV wieku. Swoistym
zwieńczeniem owego okresu był jubileusz
500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej w 1900 roku.
Przygotowania do tego święta rozpoczęto z inicjatywy prof. Józefa Rostafińskiego już w roku 1887. Centralne obchody jubileuszu miały miejsce w dniach 6–8
czerwca 1900. W pierwszym dniu odbyły
się uroczystości w katedrze wawelskiej,
wieczorem zaś raut dla gości jubileuszowych w salach Muzeum Narodowego
w Sukiennicach. 7 czerwca rankiem

nie) oraz minister oświaty Wilhelm Hartel
(wygłosił mowę po łacinie!), po czym
odbyła się uroczystość wręczania władzom
Uniwersytetu okolicznościowych adresów
(na piśmie adresy przekazało 91 uniwersytetów zagranicznych, nadeszło nadto
blisko 400 depesz i listów od różnych
szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz osób
prywatnych). Zwieńczeniem uroczystości
było nadanie tytułu doktora honoris causa
71 wybitnym przedstawicielom świata
nauki, sztuki i kultury. Osobiście dyplomy
odebrało 28 osób (w tym Henryk Sienkiewicz!), innym, którzy z różnych przyczyn
nie przybyli Krakowa, dyplomy przesłano
pocztą. W godzinach popołudniowych
odbył się uroczysty bankiet w salach
Sokoła, a wieczorem specjalny spektakl przygotowany w Teatrze Miejskim
(wystawiono Odprawę posłów greckich
Jana Kochanowskiego). W trzecim dniu
obchodów jubileuszowych odsłonięto
na dziedzińcu Collegium Maius pomnik
Mikołaja Kopernika.
Jubileusz 500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, który był pierwszym
wielkim świętem dla uczczenia rocznicy
erekcji Akademii Krakowskiej7, był świętem nie tylko Uniwersytetu, ale i Krakowa.
Dla jego uczczenia krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zorganizowało w Sukiennicach okolicznościową
wielką wystawę (350 eksponatów!), z inicjatywy zaś Władysława Łuszczkiewicza
zorganizowano wystawę zabytków z epoki

Jubileusz 600-lecia UJ – kwiaciarka krakowska podaje kwiat uczestnikowi pochodu

jagiellońskiej. Dla uczczenia jubileuszu
zwołano do Krakowa – na czas trwania obchodów – III Zjazd Historyków Polskich,
na który przybyło około 200 uczonych.
Niestety, nie obyło się bez przykrych
zgrzytów – jednym z nich była odmowa
rektora Stanisława Tarnowskiego przyjęcia
daru jubileuszowego, jaki pod koniec maja
przywiozło do Krakowa 1200 Ślązaków8
(uczynił to podobno w obawie przed
zadrażnieniem stosunków austriacko-pruskich). W pewnym stopniu ten przykry incydent został „przykryty” przez inicjatywę
zwyczajnych obywateli Krakowa, którzy
7 czerwca, czyli w czasie, gdy w kościele
św. Anny odbywały się uroczystości centralne jubileuszu, zorganizowali wielki
pochód obywatelski, w którym wzięło
udział wiele tysięcy krakowian, a także
gości przybyłych z Galicji oraz z pozostałych dwóch zaborów. Pochód ten przeszedł
z Rynku na Wawel, gdzie następnie złożono wieńce na grobach królów – założycieli
Uniwersytetu.
JUBILEUSZ W TRUDNYCH CZASACH PRL
(1964)

Powołała też nowy komitet jubileuszowy,
„ogólnopolski”, który zajął się konkretnymi ustaleniami. Między innymi komitet
ten zdołał zapewnić fundusze nie tylko na
zorganizowanie święta, ale nade wszystko na rozbudowę bardzo skromnej bazy
lokalowej krakowskich uczelni. Wiosną
1963 roku zapadły w Warszawie ostateczne decyzje o jubileuszu krakowskiej
wszechnicy. Ustalono, między innymi,
listę zapraszanych na obchody uczelni9,
podjęto dalsze decyzje o rozbudowie bazy
lokalowej Uniwersytetu, a także o liczbie
publikacji jubileuszowych oraz liczbie
doktoratów honorowych, które z tej okazji
miano nadać10.
Centralne uroczystości jubileuszu
600-lecia UJ odbyły się w dniach 9–13
maja 1964. Nie pora, aby szczegółowo
przedstawiać tu ich przebieg. Trzeba
jednak przypomnieć, że 10 maja 1964
wielki pochód jubileuszowy przeszedł ze
Wzgórza Wawelskiego na Rynek, gdzie
odbyła się akademia z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza i wielu dostojników
partyjnych. W dniu następnym w sali
Filharmonii Krakowskiej zorganizowano
sesję naukową, w której wzięło udział
około 800 osób. 12 maja w hali sportowej
Wisła odbyła się centralna uroczystość
jubileuszu z udziałem najwyższych władz
PRL. Na honorowej trybunie pojawili
się, między innymi, Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Zenon Kliszko,
Adam Rapacki, Marian Spychalski i wielu
innych. Główne przemówienie (bardzo
długie!) wygłosił I sekretarz PZPR Władysław Gomułka. On też udekorował Uniwersytet Jagielloński Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski.
Organizatorzy obchodów jubileuszowych z 1964 roku całkowicie wyłączyli
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W obliczu tragicznych następstw
drugiej wojny światowej, gdy Polska oddana została przez zachodnich polityków
w orbitę wpływów Związku Sowieckiego,
Uniwersytet Jagielloński stał się dla narzuconych Polakom władz komunistycznych
solą w oku, z którą nie umiały sobie poradzić. Decyzjami politycznymi osłabiono
wprawdzie jego siłę, tworząc wokół niego
w oparciu o wyłączane z jego struktur
wydziały wiele nowych szkół wyższych,
ale wciąż szukano rozwiązania, które mogłoby podporządkować nowym władcom
skupione w tej uczelni, dobrze pamiętające

czasy międzywojenne grono wybitnych
uczonych. W pewnym momencie władze
PRL zdecydowały o wykorzystaniu dla
tych celów jubileuszu 600-lecia utworzenia Akademii Krakowskiej. O zbliżającym
się jubileuszu w 1964 roku pamiętali
przede wszystkim profesorowie UJ. Już
w 1955 roku z inicjatywy jednego z nich,
Henryka Barycza, Senat UJ powołał komitet jubileuszowy 600-lecia UJ. Z czasem
komitet ten opracował program obchodów,
w którym znalazły się projekty licznych
wydawnictw z zakresu dziejów Uczelni,
a także program rozbudowy bazy lokalowej Uniwersytetu. Członkowie komitetu
zdecydowali o włączeniu do obchodów
jubileuszu UJ dwóch krakowskich „córek”
Uniwersytetu: Akademii Medycznej oraz
Wyższej Szkoły Rolniczej. Przygotowania
do jubileuszu dość długo nie otrzymywały
jednak sankcji oficjalnej, władze centralne
nie miały bowiem pomysłu, jak rozwiązać
ten problem. Wiele zmieniło się w maju
1959 roku, kiedy ostatecznie w Warszawie zdecydowano o przejęciu inicjatywy
w sprawie jubileuszu UJ. Rada Ministrów
22 maja zdecydowała, że jubileusz UJ będzie świętem całej polskiej nauki i kultury.
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z nich Kościół katolicki, choć wiadomo,
że przez stulecia, od
1400 do 1954 roku,
na Uczelni działał
Wydział Teologiczny.
O tę tradycję upominał
się 10 maja, w czasie
uroczystości religijnej
w kolegiacie św. Anny,
ówczesny metropolita
krakowski abp Karol
Wojtyła.
Uroczystości jubileuszowe z 1964
roku, pomijając ich propagandowy charakter, przyniosły sporo pożytku Uniwersytetowi. W czasie jubileuszu uczeni krakowscy nawiązali na nowo wiele kontaktów
ze środowiskiem akademickim Europy
i świata. Uniwersytet Jagielloński, po dwudziestu latach odsuwania go w cień, jako
siedliska wstecznego konserwatyzmu, na
nowo pojawił się w świadomości Polaków.
Uczelnia wzbogaciła się o kilka ważnych
obiektów: powstały z tej właśnie okazji
budynki na tzw. II kampusie (budynki dla
katedr matematyki, fizyki, dla zoologii,
dla geologii). Z funduszy zapisanych
Uniwersytetowi przez Ignacego Jana Paderewskiego zbudowano Collegium Paderevianum. Rozbudowano gmach Biblioteki
Jagiellońskiej, zbudowano obserwatorium
astronomiczne oraz kilka ważnych obiektów w ogrodzie botanicznym. Powstały
dwa domy studenckie, a także dwa domy
mieszkalne dla pracowników UJ. W czasie obchodów jubileuszu UJ wzbogaciły
się także „córki” Uniwersytetu: Wyższa
Szkoła Rolnicza i Akademia Medyczna.
Uniwersytet otworzył swoją filię w Katowicach (stała się zalążkiem Uniwersytetu
Śląskiego), objął także w tym czasie patronat nad szkołą podstawową w podkrakowskiej wsi Luborzyca. Były to niewątpliwie
dobre owoce owego jubileuszu.

z powrotem do systemu
demokratycznego –
to wszystko wpłynęło
na sytuację Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który w połowie lat
90. XX wieku zaczął
się przygotowywać do
obchodów 600-lecia
odnowienia Akademii
Krakowskiej. Przygotowania do tej wielkiej
rocznicy rozpoczęto
w 1993 roku, kiedy to Senat UJ powołał
Senacką Komisję ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej. 9 maja 1997,
na wniosek Senatu UJ, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę o objęciu
patronatu nad jubileuszem krakowskiej
Almae Matris. W tym samym czasie Senat
UJ zdecydował, że obchody jubileuszu
trwać będą formalnie dwa lata: od 12 maja
1999 do 12 maja 2001, przy czym centralne uroczystości zorganizowane zostaną
1 października 2000.
Wszystkie przedsięwzięcia związane
z owym jubileuszem zostały opisane
w ogłoszonej drukiem w 2003 roku potężnej księdze pamiątkowej11. Relacje z najważniejszych jubileuszowych wydarzeń
upamiętniło specjalne wydanie miesięcznika UJ „Alma Mater” nr 26/2000.
Warto podkreślić, że było to święto całego polskiego środowiska akademickiego,

uroczystości zaszczycili swoją obecnością
najwyżsi przedstawiciele władz Rzeczpospolitej Polskiej: ówczesny prezydent
Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy
Buzek, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, wielu ministrów, senatorzy i posłowie
na Sejm, przedstawiciele episkopatu
Polski z prymasem kardynałem Józefem
Glempem, nuncjusz apostolski w Polsce
abp Józef Kowalczyk, ambasadorowie
wielu państw, były premier rządu RP
Tadeusz Mazowiecki, a nade wszystko
– pracownicy, studenci i absolwenci UJ.
Pochód jubileuszowy, który wyruszył
rankiem 1 października 2000 sprzed Collegium Maius do Bazyliki Mariackiej, gdzie
odprawiona została koncelebrowana msza
święta, a następnie do gmachu Filharmonii
Krakowskiej, gdzie odbyła się centralna
uroczystość jubileuszowa, oglądały dziesiątki tysięcy krakowian i przybyłych do
miasta turystów.
Zostawiając na boku przebieg uroczystości z 2000 roku, przypomnijmy bogate
żniwo tego jubileuszu. W czasie owego
jubileuszu zorganizowano na UJ ponad
100 międzynarodowych sesji i kongresów, w tym Kongres Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce (PIASA) (odbył
się on po raz pierwszy w kraju!). Centralna sesja naukowa Images of the Word:
Science, Humanities, Art zgromadziła najwybitniejszych przedstawicieli światowej
nauki. Drukiem ukazało się kilkadziesiąt

Zapoczątkowane wyborem Karola
Wojtyły na papieża w 1978 roku historyczne przemiany w Polsce i na świecie,
upadek komunizmu w państwach tzw.
demokracji ludowej, likwidacja „żelaznej
kurtyny” – od zakończenia drugiej wojny
światowej dzielącej Europę, symbolicznie
związanej ze zburzeniem muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec i przywrócenie
narodom ze wschodniej oraz środkowej
Europy prawa do samostanowienia wraz
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JUBILEUSZ W WOLNEJ POLSCE (2000)

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w jubileuszowym orszaku przed katedrą wawelską; 12 maja 2000

że w obchodach jubileuszowych wzięły
udział delegacje wszystkich akademickich
szkół polskich, a także ponad 220 rektorów
uniwersytetów z całego świata. Centralne

książek, w tym wydane w wersji polskiej
i angielskiej wspaniały album Skarby
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego pióra

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
W 1900 roku władze Uniwersytetu Jagiellońskiego umieściły w domniemanym miejscu budowli Uniwersytetu
Kazimierza pamiątkową tablicę.
2
Rozliczne zalety serca i umysłu królowej, a także olbrzymie jej zasługi dla państwa polskiego sprawiły, że od
chwili śmierci rozwijał się w Polsce jej kult. Na ołtarze,
jako święta Kościoła katolickiego, została wyniesiona
w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II.
3
Oprócz studentów „zwyczajnych” do ksiąg uniwersyteckich
wpisało się nadto kilkudziesięciu najwyższych dostojników
państwa polskiego, z królem Władysławem Jagiełłą na czele.
Powstanie odrębnej listy „honorowych słuchaczy” Uniwersytetu świadczy o wielkiej wadze, jaką król Jagiełło przykładał do faktu powołania do życia uniwersytetu z podobnymi
prawami i uprawnieniami, jakie posiadały uniwersytety zachodnioeuropejskie.
4
Por. U. Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2000, s. 43 passim.
5
Tzw. „rewolucja moralna”, którą od 1860 roku żyło Królestwo
Polskie, odbiła się żywym echem także w Krakowie (por.
Kraków w powstaniu styczniowym, Kraków 1968).
6
Malarz obrazy wykonał planowo, na 1864 rok. Ponieważ jednak Austriacy uznali, że można je będzie pokazać dopiero
wspólnie z portretem cesarza Franciszka Józefa I (obraz ten
został zamówiony przez władze wiedeńskie u jednego z malarzy czeskich), musiały one czekać na odsłonięcie do 1866
roku, gdy nadesłano portret cesarza z Wiednia. Zawieszono
je najpierw w auli Collegium Iuridicum. Od 1887 roku zdobią
aulę Collegium Novum (w 1918 roku usunięto z auli portret
1

Archiwum „Alma Mater”

jeszcze wieki średnie, utworzono cztery
własne fundusze stypendialne, w tym do
dziś istniejący Fundusz Królowej Jadwigi,
dzięki któremu kilkuset młodych uczonych
z Europy Środkowo-Wschodniej mogło
kontynuować i kontynuuje badania naukowe w Krakowie.
Pisał swego czasu prof. Kazimierz Morawski, znakomity filolog klasyczny z UJ,
że nauką stoją, podnoszą i odradzają się
narody12. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, trwale wpisane w dzieje państwa
polskiego, stanowią jeden z piękniejszych
dowodów prawdziwości tej tezy!

Rektor UJ prof. Franciszek Ziejka w pochodzie
z okazji jubileuszu 600-lecia odnowienia UJ;
1 października 2000

Franciszka Józefa I). Warto tu dodać, że portret Jagiełły ofiarowało Uniwersytetowi Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie; zapłatę za obraz Kazimierza Wielkiego artysta
otrzymał od Uniwersytetu w 1868 roku (z dotacji ministerialnej). Obraz cesarza był podarunkiem władz wiedeńskich.
7
U. Perkowska, Jubileusze..., op.cit., s. 174.
8
Była to kolumna węglowa z wyrzeźbionym w niej orłem,
wizerunkiem Władysława Jagiełły oraz herbami Krakowa
i Bytomia (por. U. Perkowska, op.cit., s. 149; F. Szymczyk, Nie
przyjęty dar, „Zaranie Śląskie” 1964, s. 554–560).
9
W Warszawie zdecydowano, że UJ zaprosi na swój jubileusz 132 uniwersytety: 45 z krajów demokracji ludowej, 60
z Europy Zachodniej i USA, 15 z krajów azjatyckich i afrykańskich oraz 12 z Ameryki Łacińskiej (por. U. Perkowska,
Jubileusze..., op.cit., s. 218).
10
W Warszawie zapadła decyzja, że Senat UJ przyzna 23 doktoraty h.c., Akademia Medyczna – 7, WSR – 1.
11
Poloniae merenti. Księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia
odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, oprac.
S. Szczur, Kraków 2003, ss. 567.
12
K. Morawski, Ku czci pracy i obronie nauki, Kraków 1922, s. 10.
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Krzysztofa Stopki, Andrzeja Banacha
i Juliana Dybca. Nadto ogłoszono: opracowany przez Zdzisława Pietrzyka Poczet
rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz wzmiankowaną tu serię wydawniczą
„Złota Księga Uniwersytetu Jagiellońskiego”, w której zebrano ponad 600 sylwetek
najwybitniejszych profesorów i studentów
UJ. Dwudziestu sześciu wybitnych uczonych, artystów i przedstawicieli życia
publicznego z kraju i zagranicy z okazji
tego jubileuszu otrzymało godność doktora
honoris causa UJ. Pośród nich byli: Jan
Nowak-Jeziorański – legendarny „kurier
z Warszawy”, znany polityk amerykański
prof. Zbigniew Brzeziński, pisarz Gustaw
Herling-Grudziński, poeta Tadeusz Różewicz, a także kompozytor Henryk Górecki.
Materialną „pamiątką” jubileuszu jest
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjęta 9 maja
2001 przez Sejm Rzeczypospolitej ustawa
o finansowaniu tego kampusu sprawiła, że
dziś kilkanaście tysięcy naszych studentów kształci się w nowoczesnych salach
i laboratoriach. A także że obok naszego
kampusu powstało Jagiellońskie Centrum
Innowacji, że powstaje tu Narodowe
Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”. Jednym słowem: jeden
z najstarszych w Europie uniwersytetów
stał się jednym z uniwersytetów najnowocześniejszych. A przecież w okresie
obchodów jubileuszu zajmowano się nie
tylko trzecim kampusem. W tym czasie
rozbudowano i zmodernizowano Bibliotekę Jagiellońską, odnowiono wiele
budynków zabytkowych Uczelni. Nawiązując zaś do starej tradycji, pamiętającej

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
podczas obchodów19
jubileuszu
alma mater przemawia
nr 165
600-lecia odnowienia UJ; Filharmonia
im. Karola Szymanowskiego w Krakowie;
1 października 2000

KRÓL KAZIMIERZ, PAPIEŻ URBAN V
i ARCYBISKUP JAROSŁAW BOGORIA
Przyczynek do dziejów powstania Akademii Krakowskiej1

K

ról Kazimierz i zawiadujący wawelską katedrą biskup Jan Bodzęta
nie darzyli się sympatią. Właściwie od
chwili przejęcia krakowskiego biskupstwa
przez Bodzętę w 1348 roku prowadzili ze
sobą wojnę. Jan Bodzęta, który otrzymał
biskupstwo na drodze co najmniej wątpliwej z moralnego punktu widzenia2,
pokrzyżował plany króla Kazimierza,
który miał innego kandydata na krakowskie biskupstwo. W rok po zainstalowaniu
się w diecezji nowy biskup podjął otwartą
wojnę z królem i nie zawahał się w niej
użyć najgroźniejszej broni, czyli ekskomuniki (za utopienie w Wiśle, w grudniu
1349 roku, księdza Marcina Baryczki).
Sytuacja nie zmieniła się także na początku
lat sześćdziesiątych XIV wieku, kiedy to
król Kazimierz podjął wiekopomną myśl
założenia w Krakowie uniwersytetu. Król
jednak nie zamierzał się poddać3. Zdołał
znaleźć wielu oddanych sojuszników,
a z nich najważniejszym był Jarosław Bogoria ze Skotnik, arcybiskup gnieźnieński,
który, jak się okazuje, odegrał ważną rolę
w powołaniu do życia Akademii Krakowskiej (zwaną Studium Generale)4.
Trudno stwierdzić, kto podsunął polskiemu władcy ten pomysł. Dość stwierdzić, że późną jesienią 1362 roku lub
w pierwszych tygodniach roku 1363 wysłał
on do urzędującego w Awinionie papieża
Urbana V poselstwo z supliką, w której
władca Polski zwracał się do następcy
św. Piotra w kilku ważnych sprawach.
Prosił, między innymi, o zwolnienie, ze
względu na wielką odległość od Awinionu,
polskich biskupów elektów od obowiązkowej podróży do stolicy apostolskiej
po konsekrację, ale także o rozwiązanie
zawikłanych spraw w diecezji płockiej,
o zgodę papieża na kreowanie nowych
parafii w powstających w wielkiej liczbie
nowych osadach, zarazem o zgodę na za-
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łożenie biskupstwa we Lwowie, a wreszcie
– o pozwolenie na założenie uniwersytetu
w Krakowie5. Suplika króla Kazimierza
wpisana została do rejestru papieskiego
6 kwietnia 1363, z czego wolno wnosić,
że poselstwo przybyło do Awinionu zapewne jeszcze w marcu. Interesująca jest
tu szczególnie jedna sprawa: prośba króla
Kazimierza o wyrażenie zgody papieża
Urbana V na to, aby w mieście Krakowie,
znaczniejszym w swoim królestwie, mógł
założyć studium powszechne w każdym
wydziale, a zwłaszcza w prawie kanonicznym i cywilnym z przywilejami innych szkół
powszechnych6. Od momentu złożenia
dokumentu w kancelarii papieskiej do
podjęcia decyzji dotyczących spraw w nim
poruszonych upłynęło kilka miesięcy. Dopiero 16 października 1363 papież podpisał
list skierowany do arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jarosława Bogorii ze Skotnik,
najwyższego naówczas dostojnika kościelnego w Polsce, w którym polecił mu udać
się osobiście do Krakowa w celu zbadania
inicjatywy króla Kazimierza na miejscu.
Czytamy w owym liście, między innymi, iż
Niedawno ze strony najdroższego w Chrystusie Syna naszego, najjaśniejszego Kazimierza, króla polskiego, przedstawiono
nam, że tenże król na pożytek Rzeczypospolitej bacząc, powszechną szkołę nauk,
w której kosztowna perła umiejętności
znachodzić się zwykła, w mieście swoim
Krakowie, znaczniejszym, jak zapewnia,
z miast swojego królestwa Polski i do tego
stosownym, przez Stolicę apostolską założyć i urządzić bardzo pragnie, i że zarówno
król, jak i ukochani synowie, powszechność
miasta tego tejże szkole i nauczającym
w niej niektóre przywileje i wolności
nadać i udzielić zamierzają. My zatem, nie
mając dokładnej wiadomości o sprawach
wspomnianych, Wielebności Twojej braterskiej, której w tym i w innych rzeczach

szczególnie w Panu ufamy, powierzamy
i zalecamy, ażebyś, jeżeli potrzeba, do
króla i do wspomnianego miasta osobiście
przybywszy, o woli i porozumieniu króla
i miasta wspomnianych w tej sprawie,
a zwłaszcza o przywilejach i wolnościach,
jakie król i miasto zamierzają szkole
i uczącym w niej udzielić, które i jakie
będą i o wszystkich innych okolicznościach
dokładniej się poinformował i to, co przez
taką informację spostrzeżesz, otwartym
listem twoim, wspomnianą treść obejmującym, i pieczęcią twoją opatrzonym, nam
doniósł, nadto przywileje i dokumenty
króla i miasta pieczęciami opatrzone przysłać się postarał, abyśmy co do nadania
wspomnianych przywilejów i swobód uzyskawszy pewność, w tej sprawie stanowczo
postąpić mogli7.
Przywołane słowa papieskiego listu
nie pozostawiają wątpliwości: arcybiskup
Jarosław Bogoria udał się z Gniezna do
Krakowa na polecenie papieża Urbana V
w celu wykonania zleconego mu zadania.
Ponieważ list papieski dotarł był do jego
rąk najprawdopodobniej na przełomie
1363 i 1364 roku, do Krakowa wybrał się
zatem wczesną wiosną roku 1364. Wybrał
się tu tym chętniej, że w Krakowie miał
wielu bliskich i przyjaciół, a jeden z jego
siostrzeńców, Janusz Strzelecki Suchywilk, był nawet kanclerzem krakowskim!
Wszystko wskazuje na to, że na przełomie lutego i marca 1364 roku arcybiskup
Jarosław stanął w Krakowie. Chcąc jak
najlepiej wywiązać się ze zleconego mu
przez papieża zadania, postanowił najprawdopodobniej doprowadzić, jeśli już
nie do pogodzenia od lat zwaśnionych ze
sobą króla Kazimierza i biskupa Bodzęty, to przynajmniej do zawarcia między
nimi „rozejmu”. Uznał on, że dobrą okolicznością do zawarcia tego „rozejmu”
będzie konsekracja budowanej od 1320
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roku wawelskiej katedry. W rzeczy samej,
uroczystość taką zorganizowano 28 marca
1364 roku. Przewodniczył jej arcybiskup
Jarosław Bogoria ze Skotnik, a udział
w niej wzięło duchowieństwo krakowskie
z biskupem Janem Bodzętą, a także król
Kazimierz z dworem i rzesze wiernych.
Król, chcąc wykazać swoją dobrą wolę,
ofiarował dla katedry pięknie ozdobione
drzwi z monogramem „K”.
Wkrótce po owej uroczystości Kazimierz podjął decyzje mające na celu powołanie do życia Akademii. Zlecił zatem
swoim urzędnikom przygotowanie w trybie pilnym odpowiednich dokumentów
potwierdzających nadanie przywilejów
mającemu powstać uniwersytetowi, zlecił
także władzom miasta Krakowa wydanie
podobnego przywileju. Oba przywileje
(dyplomy) zostały formalnie podpisane
12 maja 1364 roku, w dzień Zielonych Świąt.
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W ten sposób spełniony został podstawowy warunek otrzymania zgody papieża
na utworzenie w Krakowie Studium
Generale.
Arcybiskup Jarosław Bogoria, otrzymawszy urzędowe kopie obu dokumentów,
mógł przygotować odpowiedź dla papieża
Urbana. Przesyłka jego dotarła do Awinionu zapewne latem 1364 roku. W oparciu
o zawarte w niej informacje papież wydał
1 września 1364 roku dokument zatwierdzający fundację przez króla Kazimierza
Akademii Krakowskiej. W szczególności
zaś oświadczał, co następuje: To tedy
wszystko a osobliwie stosowność miasta
[Krakowa] (o którym mówią, że odpowiedniejsze i właściwsze jest nad inne
pomienionego królestwa do rozmnożenia
nasion nauki i wydania zbawiennych owoców) pilnie rozważywszy, dla zapobieżenia
szkodom i niebezpieczeństwom, które by
się przytrafić mogły przez odległość szkół
powszechnych obywatelom rzeczonego
królestwa, chcącym nabyć perłę umiejętności, i nie tylko dla nich samych, ale
i dla wygody i pożytku innych krain przyległych, w ojcowskim uczuciu, prośbami
wspomnianego króla zniewoleni, za radą
braci naszych, mocą i powagą apostolską
stanowimy i rozporządzamy, aby we wspomnianym mieście Krakowie była odtąd
szkoła powszechna i po wieczne czasy
tam kwitnęła, tak w prawie kanonicznym

i cywilnym, jak w każdym innym wydziale
dozwolonym (wyjąwszy teologiczny) i aby
nauczający i uczący się tam, wszystkimi
przywilejami, wolnościami i swobodami,
przyznanymi doktorom nauczającym
i uczącym się, przebywającym w szkole
powszechnej, cieszyli się i ich używali8.
W dalszych partiach dokumentu papież
wyjaśniał szczegółowo podstawowe
zasady, jakimi mieli kierować się nauczający i studenci w powoływanym do życia
w Krakowie uniwersytecie. Dzięki temu
dokumentowi papieskiemu uczelnia krakowska otrzymywała atrybut uniwersytetu
międzynarodowego, zawarty w formule:
licentia ubique docendi9.

5

6

7

8

Franciszek Ziejka
1

2

3

4

Jest to fragment referatu prof. Franciszka Ziejki (Świątynia uczonych mężów i wieszczów narodowych), wygłoszonego podczas sesji zorganizowanej w 650. rocznicę
konsekracji katedry wawelskiej 28 marca 2014.
Bodzęta został krakowskim biskupem w 1348 roku, po
nieoczekiwanej śmierci przebywającego w owym czasie
wraz z nim i dwoma innymi kanonikami katedralnymi
w Awinionie bp. Piotra z Falkowa. Po śmierci bp. Piotra
dwaj kanonicy, skądinąd spowinowaceni z nim, „wybrali”
go na biskupa, a papież Klemens VI ten „wybór” zatwierdził.
Por. M. Niwiński, Biskup krakowski Badzanta i Kazimierz
Wielki, Lwów 1936
Jarosław Bogoria ze Skotnik (1280–1376) był synem wojewody krakowskiego. W dziejach Kościoła w Polsce zapisał się przede wszystkim jako fundator wielu kościołów
(m.in. w Kurzelowie, Opatówku, Uniejowie, Skotnikach),
zamków (w Łowiczu, Uniejowie, Kamieniu Krajeńskim,
Opatówku), a także kilku dworów biskupich (w tym

9

w Gnieźnie, Kaliszu, Wieluniu i Łęczycy). Szedł zatem
drogą, jaką wytyczył sobie także król Kazimierz.
Por. S. Krzyżanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do
Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, Kraków 1900
(odb. „Rocznika Krakowskiego”, t. IV), s. 17. W poselstwie
tym znaleźli się znani historykom polskim wysłannicy królewscy: rycerz Jan Pakosławic, siostrzeniec biskupa krakowskiego Jana Grota, praojciec rodu Półkoziców rzeszowskich,
oraz pozostający w służbie króla Kazimierza duchowny
niemiecki Henryk Cropelin. Trzeba dodać, że poufną misją
poselstwa było uzyskanie zgody papieskiej na rozwód króla
z Adelajdą, która to prośba jednak nie została wysłuchana.
Kazimierza Wielkiego suplika do Ubrana V papieża. Cyt.
za: S. Krzyżanowski, Poselstwo..., op.cit., s. 85.
Urbana V list do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Cyt. za: S.
Krzyżanowski, Poselstwo..., op.cit., s. 88.
Urbana V zatwierdzenie założenia uniwersytetu. Cyt. za:
S. Krzyżanowski, Poselstwo..., op.cit., s. 98. Do dziś nie
wiadomo, dlaczego papież nie zgodził się w 1364 roku na
utworzenie w Krakowie wydziału teologicznego. Niewykluczone, że miał w tym swój udział niechętny królowi bp
Bodzęta. Wiele wskazuje na to, że także i sam król nie naciskał w tej sprawie, zgodnie bowiem z powszechną praktyką
powołanie wydziału teologicznego wiązałoby się z powołaniem bp. Bodzęty na Wielkiego Kanclerza Akademii, a tym
samym wzmacniałoby jego pozycję. Nie wolno wykluczać
także ingerencji w tej sprawie cesarza Karola IV, który
w tym samym czasie nie dopuścił do utworzenia wydziału
teologicznego w Wiedniu (1365) ani w Pécs (1366) (por.
A. Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970; bp M. Rechowicz, Po założeniu
Wydziału Teologicznego w Krakowie (wiek XV), [w:] Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, pod red. bp. M. Rechowicza, t. I.
Średniowiecze, Lublin 1974).
Bulla papieska nadawała krakowskiej Akademii prawo
nadawania stopni uniwersyteckich, które były uznawane
w całym ówczesnym świecie akademickim. Dzięki temu
absolwenci krakowskiej uczelni mieli prawo nauczania
we wszystkich ówczesnych uniwersytetach w Europie.
Należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden list papieski
w sprawie krakowskiego uniwersytetu. Wydany w dniu
13 września 1364, skierowany był bezpośrednio do króla
Kazimierza. Papież raz jeszcze potwierdzał w nim swoją
zgodę na otwarcie w Krakowie uniwersytetu (oryginał tej
bulli papieskiej znajduje się w Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego).
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650. ROCZNICA
ZJAZDU MONARCHÓW EUROPEJSKICH W KRAKOWIE
We wrześniu 1364 roku, najprawdopodobniej między 22 a 27, na zaproszenie króla Kazimierza Wielkiego odbył się w Krakowie zjazd monarchów europejskich, na który przybyli, między innymi, cesarz Karol
IV Luksemburski, król Węgier Ludwik I Wielki, król Danii Waldemar
IV Atterdag, król Cypru Piotr Lusignan, książę austriacki – Rudolf IV
Założyciel, dwaj margrabiowie brandenburscy: Ludwik VI Rzymianin
i Otto V Leniwy, oraz liczna gromada książąt polskich. Spośród nich
warto wymienić Siemowita III – księcia mazowieckiego, Władysława
Opolczyka, Bolka II Małego – księcia świdnickiego, Bogusława V –
księcia wołogosko-słupskiego (z synem Kaźkiem).
Zjazd odbył się z okazji ślubu Elżbiety – wnuczki Kazimierza Wielkiego, z cesarzem Karolem IV, chodziło przecież w tym wypadku także o
załagodzenie sporu między cesarzem Karolem IV a królem Węgier Ludwikiem I, której to misji rozjemczej podjęli się Kazimierz Wielki – król
Polski, oraz książę świdnicki Bolko II Mały (por. R. Grodecki, Kongres
krakowski w roku 1364, Kraków 1995). Zjazd przeszedł jednak do legendy nie tyle ze względu na omawiane w czasie jego trwania sprawy
polityczne, co dzięki sławnej uczcie, jaką wydał na cześć bawiących
w Krakowie monarchów tutejszy mieszczanin Mikołaj Wierzynek.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
NA POCZTÓWKACH KRAKOWSKICH
Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
W

1900 roku, kiedy krakowska Uczelnia świętowała 500-lecie swego odnowienia, liczne pocztówki upamiętniające uroczyste pochody, wysyłane do innych
części rozgrabionych przez zaborców ziem
polskich, jak również do innych krajów
Europy, odegrały niewątpliwą rolę w promocji tak Uniwersytetu, jak i wielkości
polskiej tradycji państwowej i kulturalnej.
Z okazji jubileuszu ukazała się, między
innymi, pocztówka z wizerunkiem założyciela i odnowicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorstwa Walerego Eliasza Radzikowskiego, wydana przez Salon Malarzy
Polskich w Krakowie (il. 1). Interesująca
jest treść tej karty korespondencyjnej,
wysłanej z Krakowa do Martina Bürgera,
ucznia IV klasy gimnazjum w Czeskich
Budziejowicach: Kochani koledzy z Budziejowic. Jutro obchodzimy w Krakowie
Jubileusz 500-letniego istnienia naszego
uniwersytetu. Pozwólcie, że w imieniu IV
klasy podzielę się z Wami moją radością.
Akademia – to zabytek z czasów naszej
i Waszej niepodległości – oby i nam zaświeciła jutrzenka wolności. Podpisano
Józef Rączkowski IV klasa Gimn. Św.
Anny w Krakowie (z pieczęci wynika, że
pocztówka z Krakowa do Budziejowic szła
tylko dwa dni, może dlatego, że miało to
miejsce w tej samej monarchii austro-węgierskiej?). Jubileusz 500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej w roku 1900
stał się wielkim świętem nauki i kultury
polskiej – pierwszym w całych dziejach
narodowych. Do Krakowa przybyło kilkuset reprezentantów wszystkich ziem zaborów, a także liczni profesorowie z uczelni
zagranicznych. Urządzono wielką wystawę w krużgankach franciszkańskich,
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gdzie po raz pierwszy
pokazano ogromny
portret królowej Jadwigi, namalowany
z okazji jubileuszu
przez Antoniego Piotrowskiego. Portrety
Jadwigi wydane na
pocztówkach w roku
1906 i 1908 malowali
również inni artyści
(il. 2).
Centralne uroczystości jubileuszu trwały przez dwa dni: 7 i 8
czerwca 1900. Spod
Collegium Novum –
którego budowę zakończono 13 lat wcześniej, w 1887 roku
– o godzinie 8 wyruszył w kierunku kościoła Mariackiego
przy Rynku pochód
pod przewodnictwem
prof. Piotra Bieńkowskiego jako mistrza
ceremonii. Pochód
robił na wielotysięcznej publiczności, która
zaległa ulice, Rynek
i okna okolicznych
domów, nadzwyczaj
imponujące i poważne
wrażenie. Największe zainteresowanie
budzili delegaci obcych uniwersytetów
– angielskich, węgierskich i amerykańskich, którzy od czarnej monotonii fraków i tog odbijali się jaskrawo
barwnymi, bogatymi strojami. Na czele
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500-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej

il. 1

pochodu znajdowała się młodzież uniwersytecka oraz deputacje młodzieży
innych uniwersytetów, między innymi ze
Lwowa, z Warszawy, Wiednia, Berlina,
Wrocławia, Poznania, Paryża, Lipska,
Dublina. Następnie szli przedstawiciele
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rzy, Witold i Andrzej
Czartoryscy, JE Filip
Zaleski, dr Adam Jędrzejowicz, książę
Paweł Sapieha, hr.
Jan Szeptycki, hr.
Zdzisław Tarnowski
oraz młodzież uniwersytecka zamykająca pochód. Uczestnicy pochodu, wśród
dźwięków hejnału,
jaki trębacze odegrali
z wieży mariackiej,
weszli do kościoła,
aby wysłuchać mszy
odprawionej przez biskupa krakowskiego
księcia Jana Puzynę.
Ksiądz kanonik Banil. 2 durski odczytał napisany po łacinie list od
papieża Leona XIII do umiłowanego syna
Stanisława hr. Tarnowskiego, Wszechnicy
Jagiellońskiej Rektora w Krakowie. Po
mszy pochód uniwersytecki przeszedł
wzdłuż linii AB i CD do ul. św. Anny.

Główne uroczystości odbyły się w kościele św. Anny, gdzie przemówienie wygłosił, między innymi, rektor Tarnowski
(il. 6), minister oświaty z Wiednia
dr Hartel, prezydent miasta Krakowa Józef
Friedlein oraz przedstawiciele licznych
delegacji krajowych i zagranicznych.
Z przemówienia prezydenta Friedleina:
z mądrości ostatniego Piasta, z łez i mąk
serdecznych Świętej Pani Jadwigi, za
stateczną i roztropną wolą Jagiełłową
dźwigała się ta Przesławna Szkoła, Bogu
na cześć, Ojczyźnie na chlubę, naukom na
pożytek i służbę skwapliwą, założycielom
swoim na wieczną pamiątkę. Garnęli się
zewsząd swoi, szli synowie ziem postronnych i krajów dalekich do tej Matki Żywicielki, co u piersi swej karmiła pokolenia
mlekiem żywej wiedzy.
W pierwszym dniu uroczystości o godzinie szóstej po południu odbyła się –
w otwartym w roku 1889 budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – uczta
uniwersytecka, urządzona przez rektora
i profesorów UJ na cześć przeszło 500
zaproszonych gości. W sali głównej Sokoła – największej wówczas w Krakowie
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szkół ludowych, seminariów nauczycielskich, gimnazjów, szkół realnych
oraz szkoły przemysłowej krakowskiej
i lwowskiej (il. 3).
W następnej grupie
sformowali się doktorzy UJ przybyli
ze wszystkich stron
kraju i spoza jego
granic, w liczbie kilkuset, aby złożyć
hołd swojej Almae
Matris. Za nimi
w pochodzie szedł
prezydent Krakowa Józef Friedlein
z Radą Miasta. Uniwersytety austriackie reprezentowali
przedstawiciele w randze rektorów:
z Wiednia, Grazu, Innsbrucku, Pragi,
Czerniowców, Zagrzebia, Budapesztu,
Lwowa. Z innych uniwersytetów europejskich przybyli rektorzy z Glasgow, Oxfordu, Cambridge, Edynburga,
Londynu, Kopenhagi, Helsingforsu (Finlandia), Uppsali,
Lundu, Lozanny, Montpellier,
Bukaresztu, Berlina, Genewy, Fryburga, Petersburga,
Kijowa. Uniwersytety amerykańskie reprezentowali rektorzy z Waszyngtonu, Buffalo
i Baltimore. Ze Lwowa, zaprzyjaźnionego z Krakowem,
z największego uniwersytetu
Galicji, przybyło 43 profesorów, między innymi rektor
Władysław Abraham, prof.
Marian Smoluchowski, prof.
Ludwig Rydygier i prof. Władysław Szymonowic (il. 4).
Za profesorami UJ i Senatem
szedł jego magnificencja rektor Stanisław hr. Tarnowski
w szkarłatnej todze z gronostajowym kołnierzem, poprzedzony „starożytnemi” berłami
rektorskimi. We wspaniałych
strojach polskich postępowali
w pochodzie: marszałek krajowy hr. Stanisław Badeni,
książę Eustachy Sanguszko,
książę Andrzej Lubomirski,
hr. Karol Lanckoroński, hr.
Andrzej Potocki, książęta Je- il. 3
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wykonany został według
projektu rzeźbiarza, mieszkającego wówczas w Paryżu,
Cypriana Godebskiego. Przez
następne 53 lata był charakterystycznym elementem
dziedzińca Collegium Maius,
widocznym na wielu kartach
pocztowych. Pomnik postawiono na miejscu zasypanej
studni, istniejącej tutaj od
roku 1512. W połowie XIX
wieku miejsce wyciągu z wiadrem zajęła żelazna pokrywa
ze stożkową, drewnianą obudową w stylu gotyckim, widoczna na pocztówce z 1899
roku (il. 5). Architektura postumentu dopasowana została
do neogotyckiej architektury
Collegium Maius – cztery
marmurowe kolumny otaczające cokół są identyczne
jak filary wspierające arkady
dziedzińca. Odlany z brązu
il. 4 posąg przedstawia wielkiego
astronoma w stroju studenta
Akademii Krakowskiej. Rzeźba stoi na
granitowym cokole, na którym znajdują
się cztery tablice z czerwonego marmuru,
z inskrypcjami w języku łacińskim, poświęconymi pamięci Mikołaja Kopernika. Zaprojektowany został jako fontanna,
o czym świadczą odpływy i tzw. koperty
do wlewu wody. Pierwotnie astronom
trzymał w rękach astrolabium (il. 7).
W czasie okupacji Niemcy zniszczyli

Jana Kochanowskiego. 8 czerwca 1900
o godzinie jedenastej przed południem
odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika
na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej
w Collegium Maius oraz wmurowano
tablice pamiątkowe ofiarowane przez miasto Kraków i Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Pomnik tego najsłynniejszego swego
czasu studenta UJ Mikołaja Kopernika
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– dzięki różnym nowościom technicznym,
na przykład wentylatorom, „powietrze zawsze było wolne od zaduchu”. O siódmej
wieczorem w Teatrze Miejskim odegrano
oratorium jubileuszowe, ze słowami znakomitej poetki warszawskiej Deotymy
(Jadwigi Łuszczewskiej) Gloria Tibi Alma
Mater i muzyką Władysława Żeleńskiego.
Na koniec młodzież uniwersytecka i amatorki odegrały Odprawę posłów greckich

il. 5
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wiele pomników Krakowa (w tym Mickiewicza, Kościuszki, Grunwaldzki),
pozostawili jednak pomnik Kopernika.
W roku 1943 celebrowali 400-lecie
jego śmierci, uważając Kopernika za
astronoma niemieckiego i wydając okolicznościową pocztówkę: NIKOLAUS
KOPERNICUS 1543–1943, 400. TODESTAG. W roku 1953, z inicjatywy Karola
Estreichera, pomnik został przeniesiony
na Planty przy Collegium Witkowskiego.
Dla uczczenia jubileuszu przyznano
doktoraty honoris causa wybitnym osobistościom życia naukowego i kulturalnego ze wszystkich ziem polskich oraz
z innych miast Europy, w tym z Berlina
(Rudolf Virchov), z Paryża (Emil Roux),
z Londynu (Josef Lister), z Cambridge,
Moskwy, Petersburga (Marceli Nencki),
z Wiednia, Genewy i Rzymu. Wśród uhonorowanych znalazł się również znany
już wówczas powieściopisarz Henryk
Sienkiewicz (późniejszy laureat Nagrody Nobla w roku 1905 za Quo vadis),
a w uzasadnieniu tej decyzji, napisano:
największy pisarz polski, w czasach bardzo smutnych języka ojczystego dostojną
powagę wysoko podniósł, otuchę w serca
rodaków wlewał, arcydziełami ogromną
sławę zagranicą zyskawszy, ojczyznę
także okrył chwałą.
Z okazji jubileuszu wybito medal okolicznościowy projektu artysty medaliera,
mieszkającego w Paryżu, Wincentego Trojanowskiego. Na awersie medalu znajdują
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il. 6

się postaci założycieli Akademii
Krakowskiej (Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Jagiełły), a na
rewersie rozmieszczone w trójkąt:
herb miasta Krakowa, dawny herb
UJ oraz berła uniwersyteckie. Te
ostatnie dwie tarcze spoczywają
na gałązkach wawrzynu. U spodu
daty: 1364–1400–1900, a w otoku
górą napis: Centrum lustra veritati
impensa, a dołem: Imp. Francisco
Josepho I semper aug. Pocztówki
przedstawiające ten medal wysyłano z Polski, między innymi do
Włoch, już l września 1900 (il. 8).

il. 8
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PAMIĄTKI JUBILEUSZU 600-LECIA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W

roku Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego Biblioteka Jagiellońska i Ogólnopolski Klub
Filatelistów „Cracoviana” zorganizowali
wspólnie wystawę przypominającą obchody 600-lecia powstania Uniwersytetu,
które odbyły się w 1964 roku.
Zaprezentowano na niej dokumenty
życia społecznego, zaproszenia, ulotki,
foldery, plakaty, programy imprez, znaczki, koperty, wejściówki, legitymacje,
wycinki z gazet, ogłoszenia, zdjęcia,
a nawet bilet wstępu na uroczystości
jubileuszowe. Każdy taki dokument,
każdy „świstek” stanowi obecnie ważny
ślad ówczesnych wydarzeń. Dzięki nim
można bardzo dokładnie prześledzić
kalendarium uroczystości i imprez Roku
Jubileuszowego. Różnorodność dokumentów, ich piękna szata graficzna, a także wszechstronność imprez i ich tematów
jest zdumiewająca. Niektóre z nich wydają się dziś śmieszne, inne zaskakują bądź
wzruszają, ale wszystkie pokazują, jak

ważną instytucją dla społeczności akademickiej oraz społeczności całego Krakowa i całej Polski był i jest Uniwersytet
Jagielloński, jak dumni wszyscy jesteśmy
z jego historii, znaczenia i tradycji i jak
chętnie się z nią identyfikujemy.

Jubileusz 600-lecia UJ,
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Główne uroczystości Jubileuszu 600-lecia powstania UJ rozpoczęły się nadaniem
tytułów doktora honoris causa. Oficjalne
zaproszenia na centralne obchody, które
odbywały się w dniach 9–13 maja 1964,
wystosowano do ponad 1100 osób, w tym

656 gości z zagranicy (wraz z Polonią),
ponad 200 gości indywidualnych i delegacji
132 uniwersytetów z całego świata.
W zbiorach Archiwum UJ znajduje
się obszerny zbiór adresów gratulacyjnych innych wyższych uczelni, szkół,
organizacji, a także osób prywatnych,
wręczonych podczas głównych uroczystości jubileuszowych przez przybyłych
gości bądź nadesłanych z Polski i całego
świata. Pergaminowy, ręcznie iluminowany zwój z adresem gruzińskiego uniwersytetu, bogato zdobione karty adresu
przysłanego z Uniwersytetu w Ferrarze,
artystyczny, pięknie oprawiony adres
polskich księgarzy, egzotyczne adresy
z Pekinu, Kolumbii, Brazylii czy adres
emigracyjnego rządu, z prezydentem
Zaleskim na czele – to zaledwie kilka
przykładów wybranych spośród kilkuset
tego rodzaju dokumentów.
Ważnym efektem obchodów było
ukazanie się serii książek – wydawnictw jubileuszowych. Choć nie udało
się zrealizować pierwotnego zamysłu
(planowano wydanie 47 woluminów),
to ostatecznie ukazały
się 22 publikacje książkowe.
Niezwykle istotnym elementem obchodów, któremu poświęcono wiele czasu
i wysiłku, była propaganda jubileuszowa.
Jej zadaniem było nie
tylko rozbudzenie zainteresowania jubileuszem i przekazywanie informacji o jego
przebiegu, ale i spopularyzowanie wśród
społeczeństwa w Polsce i za granicą wiedzy
o Uniwersytecie, jego
historii, stanie współczesnym, perspektywach rozwoju, tradycjach, dorobku naukowym, roli, jaką odegrał i odgrywa w życiu narodu polskiego.
Zainicjowano zatem
współpracę z prasą,
radiem, telewizją i filmowcami (szczególnie
z Wytwórnią Filmów
Oświatowych). Informacje o Uniwersyte-

cie i relacje z jego jubileuszu ukazywały się
we wszystkich gazetach
i tygodnikach w kraju
i poza jego granicami.
Prowadzono szeroką
akcję odczytową oraz
nagrano wiele audycji
radiowych, szczególnie zadbano również o fotograficzne
udokumentowanie
wszystkich wydarzeń.
Zarówno Biblioteka Jagiellońska, jak i Archiwum
UJ posiadają bogatą kolekcję fotografii z przygotowań
do obchodów jubileuszowych oraz z całego roku świętowania 600-lecia. Uwiecznione
zostały zarówno najważniejsze momenty, jak inauguracja jubileuszowego
roku akademickiego z pochodem, przemówieniami na Rynku Głównym i uroczystością otwarcia w Teatrze
im. Słowackiego w obecności
ówczesnych najwyższych władz
państwowych i partyjnych czy
centralne obchody w maju 1964
roku, jak i wszystkie imprezy
i przedsięwzięcia jubileuszowe:
jubileuszowe juwenalia, wybory
najmilszej studentki, międzynarodowy akademicki turniej
szachowy, wernisaże wystaw,
oraz goście z Polski i z zagranicy.
Fotograficzna dokumentacja jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu
jest bardzo obfita.
Goście zostali zaopatrzeni
nie tylko w wydawnictwa jubileuszowe oraz wykazy i programy
imprez, ale także w różnego
rodzaju materiały informacyjne:
broszury, foldery, informatory
o Krakowie i Uniwersytecie, plan
miasta. Przygotowano także plakaty, widokówki, odznaki (złotą
i srebrną odznakę jubileuszową)
oraz medal pamiątkowy, zaprojektowany przez prof. Jerzego
Bandurę. Specjalne znaczenie
miały wydawnictwa informacyjno-propagandowe rozsyłane po
całej Polsce, a także za granicę
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Więcej o filatelistycznych pamiątkach z jubileuszu 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego
można przeczytać w artykule
Jerzego Dudy opublikowanym
w „Alma Mater” nr 156–157.

za pośrednictwem Ministerstwa Spraw ze znaczkiem opłaty, ośmiu kart ilustrowaZagranicznych i Towarzystwa „Polonia”. nych ze znaczkiem opłaty oraz trzech kopert
Do propagandy okolicznoKrakow
ze znaczkiem opłaty. Krakowściowej włączyły się również
scy filateliści zorganizowali
instytucje: Narodowy Bank
ogólnopolską wystawę
Polski, Ministerstwo
Jagellonica 64
64, cieszącą dowała merytorycznie z ilustracją po
Łączności, Dyrekcja
się wielkim uznaniem lewej stronie karty: karta, gdzie na znaku
Okręgu Poczty i Tele-zwiedzających.
opłaty jest wizerunek prof. Kazimierza
komunikacji w KraNa znaczkach Kostaneckiego, a ilustracja przedstawia
kowie, Państwowe
zaprojektowanych gmach Theatrum Anathomicum, oraz karta
Przedsiębiorstwo Fiprzez Stefana Ma
Ma- z podobizną Mariana Smoluchowskiego
latelistyczne „Ruch”,
łeckiego przedsta
przedsta- i grafiką przedstawiającą budynek InstyZjednoczenie Przewione zostały wi
wi- tutu Fizyki w Krakowie.
mysłu Płyt, Sklejek
zerunki Kazimierza
Ciekawostką jest kartka wydana 25 maja
i Zapałek, ZjednoczeWielkiego, Hugona 1964 z okazji 600-lecia Uniwersytetu Janie Przemysłu PrzetwoDługo
Kołłątaja, Jana Długogiellońskiego i 50-lecia odkrycia przyczyny
rów Papierniczych i Masza, Mikołaja Kopernika krzywicy u dzieci. Na znaku opłaty znajduje
teriałów Biurowych, Ce- Jubileuszowy Medal Pamiatkowy projektu oraz, wspólnie na
się reprodukcja obrazu Stanisława
Jerzego Bandury – awers; Archiwum UJ
pelia, Zakłady Wytwórcze
jednym znaczWyspiańskiego Macierzyństwo,
Pamiątek PTTK. W ramach działalności ku, Władysława Jagiełły
a w części ilustracyjnej portych instytucji przygotowano materiały i królowej Jadwigi. Warto
tret prof. Jana Raczyńskiezwiązane z Uniwersytetem i jubileuszem: dodać, że zgodnie z zago oraz napis: Polskie
monetę dziesięciozłotową w dwóch wer- mówieniem wydano
Towarzystwo Pediasjach (z napisem wklęsłym i napisem po około 10 milionów
tryczne.
wypukłym) z wizerunkiem Kazimierza sztuk tych znaczków!
Filatelistycznych
Wielkiego oraz specjalny zestaw obu monet Z okazji jubileuszu
pamiątek z obchodów
z oznaczoną próbą, które były sprzedawane 600-lecia Uniwersyjubileuszu 600-lecia
w firmie Pewex za dolary, serię znaczków tetu Jagiellońskiego
Uniwersytetu Jagiellońpocztowych, kartek pocztowych i kopert pojawiły się również,
skiego było bardzo dużo.
z nadrukowanymi znaczkami (całostki zaprojektowane przez
Kolekcjoner, który chciał
kartki i całostki koperty), stemple pocztowe Czesława Kaczmarczyka,
mieć wszystkie wydane
i okolicznościowe, klaser i karnet filateli- karty obiegowe z wydrukartki pocztowe, a do tego
styczny, zapałki gabinetowe, książeczkowe kowanymi znakami opłaty Jubileuszowy Medal Pamiatkowy projektu ostemplowane wszystkimi
Jerzego Bandury – rewers; Archiwum UJ
i popularne, zeszyty szkolne, papeterie, przedstawiającymi portal
datownikami, musiał ich
bloki korespondencyjne z nadrukami, serię Collegium Iuridicum w Krakowie, dziedzi- nabyć ponad 100. Niemal wszystkie można
widokówek, okolicznościowe pamiątki niec Collegium Maius oraz widok Domu było zobaczyć na okolicznościowej wystawie
(kartki odbitki drzeworytowe).
Studentek UJ. Wydrukowano je w nakładzie w Bibliotece Jagiellońskiej.
Do obchodów 600-lecia Uniwersytetu po 500 tysięcy sztuk.
Małgorzata Kusak
włączyła się Poczta Polska oraz filateliści.
27 kwietnia 1964 do obiegu pocztokurator wystawy z Biblioteki Jagiellońskiej
Poczta Polska wprowadziła do obiegu wego wprowadzone zostały kartki zaproJerzy Duda
pocztowego wydanie okolicznościowe jektowane przez Stefana Małeckiego, na
kurator wystawy, prezes Ogólnopolskiego Klubu
Filatelistów „Cracoviana”
pięciu znaczków, trzech kart obiegowych których treść znaczka opłaty korespon-
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Pieczęć Kolegium Większego,
przed 1434 r.

Archiwum UJ

SKARBY DZIEDZICTWA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W JEGO ARCHIWUM

Dokument pergaminowy wystawiony przez rektora
i korporację uniwersytecką 19 grudnia 1428
z najstarszą zachowaną pieczęcią Uniwersytetu Krakowskiego

A

rchiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego narodziło się wraz z fundacją
Studium Generale w Krakowie, dokonaną
przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364
roku. Przez sześć i pół wieku dzieli losy
Uczelni. Gromadzi się w nim i przechowuje różnorodne dokumenty związane
z Uniwersytetem, jego funkcjonowaniem,
studentami i profesorami. Zbiory Archiwum
UJ, narastające w ciągu stuleci, znakomicie
dokumentują dzieje najważniejszego środowiska naukowego w Polsce i zarazem
polskiej elity intelektualnej od XIV wieku
do czasów współczesnych. Stanowią przez
to niezwykle cenne dziedzictwo narodowe,
ściśle związane z nauką i kulturą europejską.
Do wyjątkowych skarbów dziedzictwa
Uniwersytetu należy zaliczyć kolekcję
ponad 800 dokumentów pergaminowych, poczynając od aktów związanych

z jego pierwszą i drugą fundacją w latach 1364 i 1400. Znajdują się w niej
dokumenty wydane przez królów polskich – fundatorów Uczelni: Kazimierza
Wielkiego i Władysława Jagiełłę, a po-

tem ich następców aż do Augusta III,
bulle papieskie wystawione przez Urbana
V, Bonifacego IX, Marcina V, Grzegorza
XIII i wielu innych papieży, dokumenty
od kardynałów, biskupów, wysokich
urzędników państwowych, miast i osób
prywatnych. Każdy z nich jest nie tylko
źródłem historycznym, ale również zabytkiem kultury i sztuki. Dla przykładu,
znakomitym wytworem papieskiej kancelarii i późnośredniowiecznej kaligrafii
jest bulla Bonifacego IX z 11 stycznia
1397 erygująca Wydział Teologii Uniwersytetu Krakowskiego. Dzieło sztuki
renesansowej stanowi pergaminowy dokument biskupa płockiego Piotra Dunina
Wolskiego z 15 maja 1584, zawierający
potwierdzenie aktu Andrzeja Noskowskiego, biskupa płockiego, o odnowieniu
Bursy Filozofów z 1558 roku. Dokumenty
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Archiwum UJ

Archiwum UJ

Imionnik narodowy (pisany od 1843 r.) ze spuścizny Edwarda Rastawieckiego (1805–1874)
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Archiwum UJ

Miniatura z przedstawieniem promocji magisterskiej z roku 1668
w Księdze promocji Wydziału Filozoficznego z lat 1658–1780, s. 27

Archiwum UJ

Alegoryczny portret nowo promowanych doktorów filozofii z 1712 r.
w Księdze promocji Wydziału Filozoficznego z lat 1658–1780, s. 148

Archiwum UJ

Rysunki Stanisława Wyspiańskiego w materiałach Koła Estetów z okresu studiów na Wydziale Filozoficznym
w latach 1887–1890 i 1896–1897
Archiwum UJ

fundacyjne z lat 1364 i 1400, które przetrwały w nienaruszonym stanie do 1939
roku, uległy zniszczeniu w czasie drugiej
wojny światowej, z wyjątkiem pieczęci
majestatycznych Kazimierza Wielkiego
i Władysława Jagiełły. Tłoki tych pieczęci
zostały wykonane z wielkim mistrzostwem
przez średniowiecznych artystów, którzy
znakomicie potrafili wyrazić ideowy program władzy królewskiej obu fundatorów.
Zbiory z epoki staropolskiej (do upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku) obejmują, obok wspomnianych wyżej dokumentów pergaminowych, 346 rękopisów
średniowiecznych oraz nowożytnych i ponad 20 tysięcy dokumentów papierowych.
Wśród tej bezcennej dokumentacji dziejów
Uniwersytetu na szczególną uwagę zasługują metryki studentów, księgi promocji
i pilności, akta sądu rektorskiego, uchwały
zgromadzenia profesorów (Senatu), statuty
ogólnouniwersyteckie, wydziałów, kolegiów i burs oraz akta gospodarcze Uniwersytetu, a także korespondencja prywatna
profesorów. Unikatowy charakter w skali
europejskiej mają 52 księgi fundacji stypendialnych (tzw. borkarny), świadczące
o hojności społeczeństwa polskiego na
rzecz studiującej młodzieży. Na światową
listę UNESCO „Pamięć Świata” („Memory of the World”) zostały wpisane akta
Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego
ministerstwa edukacji w Rzeczypospolitej
i w osiemnastowiecznej Europie, oraz
zreformowanego przez księdza Hugona
Kołłątaja Uniwersytetu, który został prze-

kształcony w nowoczesną Szkołę Główną
Koronną z polskim językiem wykładowym.
Dokumentują one ten
właśnie przełomowy
okres w dziejach Uniwersytetu i polskiej
nauki, obejmujący lata
1778–1795.
Niezwykle bogate akta Uniwersytetu z XIX i XX wieku
(w sumie około pięciu
tysięcy metrów bieżących) są świadectwem
jego bardzo trudnych
losów w dobie upadku państwa polskiego,
germanizacji przez austriackich zaborców,
a potem odrodzenia

Adres gratulacyjny
od krakowskich cechów
z okazji Jubileuszu 500-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w 1900 roku

Uczelni i jej rozkwitu w okresie autonomii
galicyjskiej i w odrodzonej Polsce, dramatu okupacji niemieckiej w czasie drugiej
wojny światowej, epoki stalinowskiej oraz
zdobywania autonomii u schyłku komunistycznego systemu i rozwoju po 1989
roku. W zbiorach z tego okresu znajdują
się również kolekcje: kilkunastu tysięcy
unikatowych fotografii (profesorów,
studentów, obiektów uniwersyteckich),
ponad dwóch tysięcy tłoków pieczętnych
i pieczęci uniwersyteckich, blisko 1800
plakatów oraz liczne spuścizny po uczonych z XIX i XX wieku.
Archiwum UJ jest nie tylko stróżem
tego wielkiego dziedzictwa, ale opracowuje przechowywane akta, prowadzi
badania nad przeszłością Uniwersytetu
i udostępnia je wszystkim zainteresowanym badaczom.

Krzysztof Ożóg

dyrektor Archiwum UJ
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Jan Paweł II podczas uroczystości nadania Mu doktoratu honoris causa UJ;
aula Collegium Maius, 22 czerwca 1983

Janusz Kozina

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

ZWIĄZKI JANA PAWŁA II
Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM
łowa: O ciesz się Matko-Polsko w sławne potomstwo płodna, wypowiedziane
w związku z kanonizacją św. Stanisława
w Asyżu w 1253 roku, dobrze oddają
uczucia żywione dziś, w roku 2014, przez
wspólnotę Uniwersytetu Jagiellońskiego
wobec pamięci o papieżu Janie Pawle II.
Pamięci, o którą on sam prosił w czasie
ostatniej pielgrzymki do ojczyzny i która
jest zjawiskiem naturalnym, gdyż z żadną
polską uczelnią nie łączyły go bliższe
i serdeczniejsze więzi.
Biografia Papieża jest powszechnie
znana. Jednak zadziwiająco niewiele
uwagi poświęcono w niej okresowi, który
tak intensywnie wspominał i do którego
tęsknił przez całe życie. O tym, że Uniwersytet Jagielloński zajmował szczególne
miejsce w jego myślach, nie trzeba nikogo
przekonywać. Warto jednak przytoczyć
kilka cytatów.
Uważałem za wielki dzień w moim życiu, kiedy po zdaniu matury w 1938 roku
[...] zacząłem uczęszczać na Uniwersytet
Jagielloński (1979). Właśnie ten Kraków
uniwersytetu i kultury należy ściśle do
mojego życiorysu (1979). Zawsze czułem przedtem tę historyczną wielkość
Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym
Opatrzność pozwoliła mi związać [...]
młode lata mojego życia (1983). Noszę
głęboko zapisany w mojej pamięci ten
jeden rok przedwojennych studiów: całe
środowisko uniwersyteckie, nazwiska wielkich profesorów, których miałem szczęście
być uczniem, twarze kolegów i koleżanek.
[...] Do dziś zbieram owoce tych przecież
bardzo krótkich, fragmentarycznych studiów (1983). Zaczynaliśmy od polonistyki
w niezapomnianym budynku na ul. Gołębiej 20. Trzeba jakoś powrócić do tych
niezapomnianych miejsc i tematów (z listu
do prof. Marii Bobrownickiej, 1996).
Cieszę się, że [...] mogę się jakoś
dołączyć do 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym będę uczestniczył
w przyszłym roku na wiosnę. Zawsze jest
obecna w mojej pamięci ta sala przy ul.

Gołębiej 20, gdzie spotkaliśmy
się, wszyscy studenci polonistyki, 1 października 1938 roku
(1996). Miałem doświadczenie
przedwojennego uniwersytetu
krakowskiego, Jagiellońskiego.
Tego przedwojennego uniwersytetu, który był taki, jak pamiętają
wśród obecnych tylko już ludzie
starsi (1979).
W pamięć Papieża zapadła
tragiczna karta z dziejów Uczelni:
aresztowanie pracowników nauki
przez niemieckie władze okupacyjne. Chcę przypomnieć dzień
6 listopada 1939 roku. Byłem wtedy
studentem polonistyki. [...] Jeszcze
tego samego dnia znalazłem się
na Gołębiej, to znaczy w naszym
zakładzie. Jeszcze rozmawiałem
z profesorami [...], którzy śpieszyli
na spotkanie zarządzone przez
władze okupacyjne. Z tego spotkania już nie wyszli, nie wrócili
do domów, zostali wywiezieni do
Sachsenhausen (1979).
Te związki trwały też po
wojnie: Jako alumn krakowskiego seminarium duchownego
mogłem w tych pierwszych latach
powojennych uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej
Uniwersytetu, po zakończeniu
studiów [...] pozostawałem w dalszym ciągu w kontakcie z uczelnią
(1983).
Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego przechowuje
wszystkie ważniejsze dokumenty
urzędowe związane ze studiami
Karola Wojtyły, tak na Wydziale
Filozoficznym (na polonistyce),
jak i Teologicznym. O jego zdolnościach świadczą świetne oceny.
Niech nie zwiodą nikogo noty
z okresu studiów teologicznych
– 1 lub 2. Z dołączonych do nich
objaśnień wynika, że pierwsza

Archiwum UJ
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Konrad K. Pollesch

pewne wątpliwości. Mówił o tym
nawet sam Papież: O doktorat
się nie będziemy spierać – do
tego się mimo wszystko przyznaje
Angelicum. Mimo wszystko. Gdybyśmy poszperali w papierach,
okazałoby się, że formalne ma
do tego prawo także Uniwersytet
Jagielloński (1979).
I my poszperaliśmy. Rezygnacja z asystentury w UJ nastąpiła w dniu 30 listopada 1947
w związku z wyjazdem na studia
zagraniczne. W rzymskim Angelicum Karol Wojtyła napisał
rozprawę na temat teologii wiary
u św. Jana od Krzyża. Pracę nad
nią rozpoczął jeszcze w Krakowie
pod kierunkiem księdza Różyckiego. 31 maja 1948 Wydział
Teologiczny UJ nostryfikował
rzymski licencjat Karola Wojtyły,
czyli uznał, że ukończył on pełny,
pięcioletni cykl studiów teologicznych. Formalnie licencjatów
na Wydziale Teologicznym UJ
wówczas nie było.
10 listopada tegoż roku Karol
Wojtyła złożył w dziekanacie
Ze zbiorów Muzeum UJ

Jan Paweł II z rektorem UJ prof. Józefem Gierowskim; 22 czerwca 1983

Arturo Mari

Jan Paweł II przemawia podczas uroczystości nadania Mu doktoratu
honoris causa UJ; aula Collegium Maius, 22 czerwca 1983

oznaczała egzamin zdany celująco (eminenter), a druga
– bardzo dobrze (valde bene).
Karol Wojtyła był nie tylko
absolwentem naszej Uczelni.
Dziekan Wydziału Teologicznego UJ już 2 maja 1945 powierzył mu, jeszcze studentowi
III roku teologii, etat zastępcy asystenta. Na listach płac
pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego Karol Wojtyła jest wykazywany wśród
młodszych asystentów (tzw.
kontraktowych) Wydziału Teologicznego od 30 maja 1945 do
8 listopada 1946. W charakterze asystenta protokołował posiedzenie naukowe seminarium
dogmatyki szczegółowej księdza doc. Ignacego Różyckiego.
Powszechnie wiadomo, że
został następnie skierowany
na studia do rzymskiego uniwersytetu dominikańskiego
Angelicum, gdzie obronił pracę
doktorską. W tym miejscu
warto wyjaśnić kilka kwestii,
które od dawna wzbudzały
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Spotkanie Jana Pawła II ze społecznością akademicką
na dziedzińcu Collegium Maius; 22 czerwca 1983

pracy magisterskiej zatytułowanej Pojęcie
środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża, Rada Wydziału
Teologicznego UJ, na wniosek Komisji
Egzaminacyjnej, nadała 24 listopada 1948
księdzu Karolowi Wojtyle stopień magistra
teologii jako dowód zakończenia studiów
uniwersyteckich.
1 grudnia gotowa była też druga recenzja pracy doktorskiej księdza Wojtyły,

Z archiwum Muzeum UJ

Wydziału Teologicznego podanie o dopuszczenie go do egzaminu doktorskiego z wykazem egzaminów złożonych
w rzymskim Angelicum. Trzy dni potem
ksiądz prof. Różycki dostarczył recenzje
rozprawy doktoranta pod tytułem Doctrina
de fide apud S. Johannem a Cruce.
By jednak otrzymać doktorat, trzeba
było najpierw uzyskać magisterium. Na
podstawie wszystkich zdanych egzaminów

Z archiwum Aleksandra Koja

Pamiątki z wizyty Jana Pawła II na UJ
w zbiorach Muzeum UJ

VII Seminarium w Castel Gandolfo 3–6 sierpnia 1993. Prof. Aleksander Koj wygłasza referat
Względność praw naukowych w biologii. Obok prof. Koja siedzi prof. Jerzy Janik

Arturo Mari

na studiach filozoficzno-teologicznych
w Krakowie do roku 1946 oraz w Instytucie Angelicum w Rzymie, po przedłożeniu

wykonana przez księdza prof. Władysława
Wichra, i następnego dnia Rada Wydziału
Teologicznego UJ jednomyślnie pracę

zaakceptowała. Rygorozum doktorskie
odbyło się 14 grudnia, a dwa dni później
– 16 grudnia 1948 – promocja doktorska.
W ten sposób Karol Wojtyła został doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15 marca 1951 Rada Wydziału Teologii
zwróciła się do władz uniwersyteckich
o przyznanie Karolowi Wojtyle etatu
asystenta. W związku z tym powstał własnoręcznie napisany życiorys (8 kwietnia
1951). W tym samym dniu Karol Wojtyła
wypełnił szczegółową ankietę personalną.
Wkrótce potem, 2 czerwca 1951, powie-

Uczestnicy sympozjum
Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów;
Castel Gandolfo 19–20 sierpnia 1996
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Wizyta Jana Pawła II w Collegium Maius, 8 czerwca 1997
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stycznia przedstawiony został
wniosek o nadanie Karolowi
Wojtyle tytułu docenta. Dlatego
Papież słusznie mógł powiedzieć o sobie: byłem ostatnim
habilitowanym na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego docentem tegoż
uniwersytetu i to sobie zawsze
głęboko cenię (Kraków – Skałka, 1979). Jednak ze względów
formalnych rektorat musiał
odesłać (25 lutego 1954) akta
Karola Wojtyły do dziekanatu Wydziału Teologicznego
z listem dotyczącym procedur
nadania tytułu docenta.
Ostatnie akta pochodzą
z przełomu maja i czerwca
1954 roku. 27 maja Rada Wydziału Teologicznego podjęła uchwałę o przedstawieniu
kandydatury Karola Wojtyły
na asystenta przy Katedrze Teologii Moralnej, zaś 2 czerwca
ksiądz prof. Wicher zwrócił
się do rektoratu z formalną
prośbą w tej sprawie. Do jej
realizacji już nie doszło, gdyż
Wydział Teologiczny jeszcze
w tym samym roku został
wyłączony z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Arturo Mari

Archiwum UJ
Jadwiga Rubiś

Papież Jan Paweł II w kolegiacie św. Anny podczas spotkania z przedstawicielami
świata nauki i kultury z Krakowa i całej Polski; 8 czerwca 1997

rzone mu zostały wykłady
zlecone z etyki społecznej. Jesienią (6 listopada)
tego samego roku dziekanat
Wydziału Teologicznego
poinformował rektora, że
wystąpił do ministerstwa
z wnioskiem o przyznanie
swemu asystentowi tytułu
docenta. Przez dwa lata nic
nie działo się w tej sprawie. Właśnie w tym roku
władze państwowe zniosły
habilitacje. Jednak Wydział
Teologiczny UJ postanowił
przeprowadzać je nadal jako
tzw. „habilitacje wewnętrzne”, mimo że w ówczesnym
systemie politycznym nie
miały one mocy prawnej.
17 grudnia 1953 pod obrady
Senatu UJ wszedł wniosek
o zatwierdzenie habilitacji
Karola Wojtyły. 23 grudnia
dziekan wystąpił do rektoratu z prośbą o zatwierdzenie recenzentów przewodu
habilitacyjnego. Sprawa
była rozpatrywana na posiedzeniu Rady Wydziału
Teologicznego 7 stycznia
1954, po czym na posiedzeniu Senatu w dniu 19

Arturo Mari

Konrad K. Pollesch

Na dziedzińcu Collegium Maius Ojca
Świętego powitał prorektor UJ prof.
Franciszek Ziejka; 8 czerwca 1997

dyskusyjne na ważne tematy z udziałem
uczonych uniwersyteckich. Wielu profesorów i pracowników Uniwersytetu odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku.
Swoje uniwersyteckie konteksty miały
potem pielgrzymki papieża Jana Pawła II
do Polski, a zwłaszcza pierwsza z nich
w czerwcu 1979 roku. Kontakty z uczonymi
uniwersyteckimi nadal trwały. Do historii

przeszły spotkania z fizykami i slawistami
w Castel Gandolfo. Ważnym faktem, niejako ukoronowaniem serdecznych stosunków z Uniwersytetem Jagiellońskim, było
nadanie Papieżowi w 1983 roku doktoratu
honoris causa.

Krzysztof Stopka

dyrektor Muzeum UJ

Karol Wojtyła nadal jednak utrzymywał
stosunki ze środowiskiem uniwersyteckim,
zarówno z pracownikami naukowymi,
jak i studentami. Tym razem robił to jako
duszpasterz w Krakowie. Wspólne wakacje i długie rozmowy pozwoliły mu łatwo
nawiązywać kontakty i rozumieć problemy
młodych ludzi. Wspominał potem: dla mnie,
we wczesnych latach pięćdziesiątych, stało
się rzeczą jasną, że jeśli [...] duszpasterstwo
ma sięgać w różne wymiary życia młodych
ludzi, studentów, to nie może się kończyć
tylko na kościele, musi szukać sobie jeszcze
innych terenów (1979). Zawiązane wówczas
przyjaźnie trwały aż do śmierci Papieża.
Jako pasterz Kościoła krakowskiego Karol
Wojtyła żywo interesował się życiem intelektualnym, organizując u siebie spotkania

Zdzisław J. Ryn

Rita Pagacz-Moczarska wręcza Ojcu Świętemu
czwarty numer „Alma Mater”; 8 czerwca 1997

Jan Paweł II podczas wizyty na kampusie w Pychowicach; 17 sierpnia 2002
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W 65. ROCZNICĘ WYŚWIĘCENIA
KAROLA WOJTYŁY NA KSIĘDZA
W

Ze zbiorów Jerzego Dudy

2011 roku poczta
Republiki Mali (środkowoafrykańskie państwo
położone w Afryce Zachodniej ze stolicą Bamako) wydała czteroznaczkowy blok,
w którym znalazły się znaczki z wizerunkami bł. Jana
Pawła II (w różnym wieku)
oraz wizerunek Adama Stefana Sapiehy (1867–1951),
księcia siewierskiego, kardynała, arcybiskupa (od 1926
roku arcybiskupa metropolity
krakowskiego). Kardynał
nazywany był Księciem Niezłomnym ze względu na swoją postawę w wielu ważnych
sprawach Kościoła i kraju
uważny jest za jedną z czołowych postaci w dziejach

Kościoła polskiego pierwszej
połowy XX wieku.
Blok wydany został z okazji 65. rocznicy wyświęcenia
Karola Wojtyły na księdza
przez kardynała Adama Sapiehę (1 listopada 1946).
Znaczki mają tło, na którym bez trudu można rozpoznać motywy krakowskie,
z pomnikiem kardynała Adama Sapiehy przed bazyliką
oo. Franciszkanów dłuta Augusta Zamoyskiego, fragmentem kościoła św. Wojciecha
na Rynku (po lewej stronie),
fragmentem Sukiennic i wieżą ratuszową oraz (po prawej
stronie) odległym widokiem
na kopiec Kościuszki.

Jerzy Duda

W 85. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II
loczek jednoznaczkowy wydany
przez pocztę Republiki Beninu, kraju
afrykańskiego, który starsi filateliści bardziej pamiętają jako dawną francuską kolonię o nazwie Dahomej. Państwo leży w
Afryce Środkowej nad Zatoką Gwinejską.
W 1960 roku kraj odzyskał niepodległość,
a pierwszy znaczek pocztowy wydany został 30 kwietnia 1976 roku. Prezentowany
bloczek wydany został dla upamiętnienia
85. rocznicy urodzin Jana Pawła II w 2005
roku. Na znaczku znajduje się portret
kardynała Karola Wojtyły, a sam znaczek
jest na tle katedry wawelskiej. Na bloczku
widnieje napis „Cracow”.

JD
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Ze zbiorów Jerzego Dudy

B

JAN PAWEŁ II
I POLSKI ŚWIAT AKADEMICKI
J

an Paweł II kochał polską ziemię i ludzi ją zamieszkujących. Nie różnicował
ich – równie bliscy byli Mu stoczniowcy, jak intelektualiści, nauczyciele jak
robotnicy fabryczni, młodzi jak starzy. Ale faktem jest, że szczególnie byli Mu
bliscy ludzie należący do stanu akademickiego. To dlatego tak często spotykał
się z nimi, to dlatego tak gorąco prosił ich o to, aby jako ludzie, którym przypadł
w udziale obowiązek rozwijania badań naukowych w poszukiwaniu prawdy,
ale także – kształtowania narodowej kultury, aby nigdy nie zapominali o obowiązku kształtowania ducha patriotyzmu – takiej miłości Ojczyzny, która staje
na straży jej dobra, ale nie zamyka bram, lecz buduje mosty, ażeby dzieląc się
z innymi, to dobro pomnażać. Bowiem – jak mówił w dniu 11 września 2000
do kilkuset pielgrzymów z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Polska potrzebuje
światłych patriotów, zdolnych do ofiar dla miłości Ojczyzny i równocześnie
przygotowanych do twórczej wymiany dóbr duchowych z narodami jednoczącej się Europy. Mając w pamięci spotkania Ojca Świętego z reprezentantami
polskiego świata akademickiego, wciąż powracając w myśli do przywołanych
wyżej Jego słów o zadaniach stojących przed każdym polskim nauczycielem,
w szczególności jednak – przed każdym polskim nauczycielem akademickim,
podjąłem próbę naszkicowania historii związków Jana Pawła II z polskim
światem akademickim. Czy mi się to udało, niech ocenią Czytelnicy.

Fotografia Felici s.n.c.

Ze wstępu do książki „Jan Paweł II i polski świat akademicki”, Universitas, Kraków 2014

Rektorzy polskich uczelni podczas wizyty u Jana Pawła II; Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001
alma mater nr 165
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MŁODZIEŃCZE FASCYNACJE ARTYSTYCZNE
KAROLA WOJTYŁY
bserwatorzy papieskiego nauczania
i ogromnej popularności Jana Pawła II nie tylko wśród katolików zgodnie
podkreślają jego umiejętność porywania
i fascynowania tłumów zarówno treścią,
jak i formą wypowiedzi. Mówiono, że Papież umie w sposób niezwyczajny łączyć
klarowność wywodu z wirtuozerią słowa,
a dar charyzmatycznego przywództwa
z rzadką umiejętnością mówienia o sprawach trudnych i złożonych w sposób
czytelny, nie zatracając przy tym nośności
przekazywanych treści. Myślę, że jednym
z powodów tego jest aktorska przeszłość
papieża i jego uzdolnienia literackie. Te
dwa talenty sprawiają, że Jan Paweł II jest
mówcą, którego się rozumie, gdyż mówi
on o sprawach bosko-ludzkich językiem
poezji. Tam, gdzie przybywa i spotyka się
z przybyłymi, tworzy on swoiste wyda-

tecie Jagiellońskim, uczeń
rzenie teatralne – uważa
prof. Kazimierza Wyki,
o. Wacław Oszajca SJ.
o głośnych już kazaniach
Talent literacki i premłodego wikarego „od
dyspozycje aktorskie, poświętego Floriana” pisał:
głębione i ukierunkowane
Analizował postać Jezusa
już w okresie gimnazjaltak, jak się na seminarium
nym, a następnie w szkole
Wyki analizowało postać
aktorskiej – Studiu Draliteracką, ale mówił jako
matycznym 39, wreszcie
o człowieku żywym. Mówił
w Teatrze Rapsodycznym,
o bliskości ewangelicznepodobnie jak studia pogo przesłania, a zarazem
lonistyczne na Uniwero strukturze ewangeliczsytecie Jagiellońskim,
nej narracji. Wprowadzał
były w życiu kapłańskim
postać Ewangelisty jako
Karola Wojtyły bardzo
uczestnika Chrystusowepomocne, a wielokrotnie
Karol Wojtyła, 1938 r.
go dramatu, jako świadka
wręcz czytelne.
i pośrednika, pomiędzy
Andrzej Kijowski,
wybitny pisarz, publicysta i eseista, na- Chrystusem a nami zjawiał się pisarz.
Był to okres kapłańskiej posługi księówczas student polonistyki na Uniwersydza Wojtyły w parafii św. Floriana, gdzie
organizował – z niemałymi sukcesami,
w czasach dla Kościoła w Polsce wyjątkowo trudnych, duszpasterstwo akademickie i środowisk artystycznych oraz
naukowych. Dla Karola Wojtyły to okres
twórczego poszukiwania nowych dróg
artystycznego wyrazu i duszpasterskiego
oddziaływania.
Karol Wojtyła, od czasów okupacji
hitlerowskiej, w środowisku związanym
z parafią św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, z tamtejszym mistykiem
Janem Tyranowskim poznawał artystyczną
twórczość mistyczną św. Jana od Krzyża,
któremu kilka lat później poświęcił swoją
rozprawę doktorską Zagadnienie wiary
w dziełach św. Jana od Krzyża. W dziełach Doktora Mistycznego, którego myśl
teologiczna i twórczość poetycka skierowała Karola Wojtyłę w stronę duchowości
mistycznej, znalazł on znamienne w tej
kwestii słowa o poezji – pośredniczce
Ducha Świętego, zawarte w Prologu do
Pieśni duchowej: Bo i któż może opisać
to, co On pozwala zrozumieć duszom
rozmiłowanym, w których mieszka? I kto
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

O

Karol Wojtyła przed Sukiennicami; 1938

ośmieli się wyrazić słowami to, co On im
daje odczuć? Kto wreszcie może wyrazić
pragnienia, które On w nich wznieca? Na
pewno nikt, nawet same te dusze, które to
przeżywają. I jest to przyczyna, dla której
nie w ścisłych naukowych określeniach,
lecz raczej w słowach pełnych przenośni,
obrazów i porównań dają nam one poznać
nieco ze swych przeżyć i z pełności ducha
wyjawiają sekrety i tajemnice.
W sięganiu po poetykę kaznodziejstwa
był Jan Paweł II mistrzem niezrównanym.
Głosząc homilie, kazania lub mowy oficjalne o znaczeniu pozateologicznym,
nie przestawał być czułym na subtelności
słowne i znaczeniowe architektem myśli
i uczuć, Rapsodykiem Słowa Odwiecznego (określenie księdza kardynała Franciszka Macharskiego), które z rapsodyczną
dbałością i maestrią umiał ubogacać
formą przekazu, która wzbudzała zachwyt
i uznanie.
Timothy Garton Ash, brytyjski pisarz
i publicysta, profesor Oksfordu, wybitny
znawca problematyki Europy Środkowej,
uznał Jana Pawła II za „największego
aktora minionego stulecia”. Docenił jego
talent sceniczny w podziemnych czasach
działalności Teatru Rapsodycznego. Zanim zapadł na chorobę Parkinsona, miał
czarujący głos – powiada Ash. Zauważył
również, że Wojtyła posiadał niezwykłą
umiejętność przemawiania do milionowego tłumu tak, jakby mówił jednocześnie do
wszystkich i do każdego.
Podobno John Gielgud, znakomity
aktor angielski, którego Andrzejowi
Wajdzie udało się namówić, aby zagrał
rolę tytułową w jego Dyrygencie, określił
sposób operowania głosem Jana Pawła II
jako „doskonały”.
Tym talentem, umiejętnościami głębokiej, intelektualnej interpretacji, połączonej z atrakcyjnością formy, świetnie
postawionym głosem oraz szeroką skalą
angażowania środków scenicznego i artystycznego wyrazu Wojtyła zachwycał już
u progu swoich polonistycznych studiów.
Talent aktorski Karola Wojtyły dostrzegł w okresie drugiej wojny światowej sam Juliusz Osterwa, który wiązał
z nim oraz z Danutą Michałowską plany
i nadzieje współpracy w powojennym
Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Sama
Michałowska w pisanej w kilka lat po
wojnie kronice Teatru Rapsodycznego,
kiedy młody wikariusz Karol Wojtyła nie
był nikomu bliżej znany, stwierdziła, że
podczas premiery Króla Ducha osiągał on

tak wspaniałą siłę wyrazu,
takie potrząsające dramatyczne przeżycie, że aktorzy
i uczestnicy spektaklu stali
oniemiali i zaklęci.
Po latach powiedziała:
Ale czy Jego słowa, Jego
piękna polszczyzna, Jego
umiejętności nawiązywania kontaktu z olbrzymimi
tłumami, w których każdy
z osobna czuł się dostrzeżony, nie były rezultatem
doświadczeń aktorskich?
Jan Paweł II był tak samo „organiczny”,
czyli od stóp do głów przeniknięty jedynym
zadaniem, jako papież, jak dwudziestoletni
Karol Wojtyła, kiedy słowami z „Króla Ducha” spowiadał się z grzechów i zbrodni
Bolesława Śmiałego. Precyzja, z jaką wypowiadał jedno z najsławniejszych zdań:
„Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej
ziemi...”, to szczyt kunsztu świadomego
posługiwania się słowem.
Jan Paweł II w „liście do artystów”
w 1999 roku pisał: Aby głosić orędzie,
które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Czyż to nie w sferze religii
człowiek zadaje najważniejsze pytania
osobiste i poszukuje ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych?
Utwory literackie Karola Wojtyły,
wyłączając te najwcześniejsze, młodzieńcze, potocznie zwane polonistycznymi,
w większości były komentarzami do jego
twórczości teologicznej i filozoficznej,
czasem zapowiedzią złożonego problemu,
którego rozważenie wymagało naukowych
kryteriów i metod. Karol Wojtyła – Jan
Paweł II czyni tak, gdy pragnie wyjść
poza sztywny język teologii czy filozofii
i wniknąć w głębsze pokłady ludzkiej duchowości. Jak w przypadku dramatu Przed
sklepem jubilera, który był komentarzem
do traktatu Miłość i odpowiedzialność,
Tryptyk rzymski był próbą przeniknięcia
zasadniczych kwestii religijnych, powrotu
do źródeł, systemów aksjologicznych,
„dziedzictwa kluczy”. Utwór został podpisany – co ma tu znaczenie szczególne
i zasadnicze – jako dzieło Jana Pawła II.
Był powrotem do kwestii fundamentalnych, związanych z drogami do interpretacji Biblii, misji Kościoła, własnego
życia, problemu przemijania w znaczeniu
globalnym i jednostkowym.
Tryptyk rzymski powstał w kilka
miesięcy po opublikowaniu przez Cze-

sława Miłosza na łamach
„Tygodnika Powszechnego” Traktatu teologicznego, już po dyskusji, którą
ten utwór wywołał. Choć
oba dzieła miały powstać
niezależnie od siebie,
punkty wspólne obu poematów wydają się być
oczywiste, wzajemnie się
uzupełniają. Jan Paweł II
najpewniej czytał dzieło Czesława Miłosza, co
stwarzało możliwość artystycznych i intelektualnych odniesień do
Traktatu teologicznego.
3 marca 2003 w Watykanie i w Krakowie
równocześnie zaprezentowany został Tryptyk rzymski. Uczestniczący w tym bezprecedensowym wydarzeniu w Sali Krakowskiej
pałacu arcybiskupów krakowskich Czesław
Miłosz stwierdził publicznie, że poeta filozof
jest władny w literackim traktacie zawrzeć
treści o nośności nie mniejszej niż uczony
w rozprawie obszernej, będącej zwieńczeniem długich, gruntownych poszukiwań
naukowych. Sędziwy noblista z naciskiem
podkreślił, że ten cel osiąga w Tryptyku
rzymskim, sięgając po poetyckie słowo i metaforykę, po retorykę i precyzję wywodu,
Karol Wojtyła – Jan Paweł II.
Miłosz, w zbiorowej książce Aż po
krańce ziemi, poświęconej papieskim
dziełom: nauczaniu, pielgrzymowaniu,
jego ewangelicznym trudom i niezłomności
w walce o prawa do godności człowieka,
dostrzegł w publicznej działalności Jana
Pawła II twórczego spadkobiercę wielkich
romantyków, o przewyższającej ich sile
i autentyzmie oddziaływania: Czytelnik
jego pism i niezliczonych ilości homilii
nieraz odnosi wrażenie, że duch wielkich
romantyków, skazany na przegraną, wcielił
się w Głowę katolickiego, czyli powszechnego Kościoła i w ten sposób wystąpił na
scenie ogólnoświatowej historii. Jeżeli tak
właśnie jest, nieważne były upadki i śmieszności nawiedzające dzieło i biografie
wieszczów, skoro znaleźli swoje spełnienie
w człowieku potężniejszym niż królowie
i docześni władcy tej ziemi.

Stanisław Dziedzic

dyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego UMK
Powyższy tekst powstał z fragmentów książki Stanisława Dziedzica „Romantyk Boży. Młodzieńcze fascynacje artystyczne Karola Wojtyły”, która ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa „m” (2014).
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PRZESŁANIE JANA PAWŁA II NA XXI WIEK
J

inne kwestie często poruszane
przez Ojca Świętego: nauczanie
skierowane do młodzieży i rodzin czy wezwania dla wszystkich ludzi do samodoskonalenia
i zmierzania ku świętości. Zbiór
uzupełnia przedłożenie dotyczące procesów kanonizacyjnych przeprowadzonych przez
tego, który sam właśnie został
ogłoszony świętym.
Na koniec pragniemy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie
przywoływanych tu wydarzeń.
Olbrzymia sala Uniwersytetu
del Salento w Lecce, w której
obradowali przybyli z różnych
zakątków Europy uczeni, przez
wszystkie dni obrad wypełniona
była po brzegi przez studentów,
którzy w największym skupieniu słuchali prelegentów, a także robili skrupulatne notatki.
Młodzi ludzie towarzyszyli nam
także podczas pozostałych uroczystości, co było najlepszym
dowodem trwałości przesłania
św. Jana Pawła II dla współczesnego świata. Ich obecność
na XXI wiek
była też największą nagrodą dla
referentów za trud przygotowania referatów.
Redagowaliśmy tę księgę
z chęcią należytego włączenia
do ludzi prześladowanych, biednych oraz się w obchody epokowego w dziejach świado, zawsze bliskich jego sercu, chorych. ta i Kościoła wydarzenia, jakim jest kanoKilku referentów skupiło swoją uwagę na nizacja wielkiego papieża Jana Pawła II.
sprawach związanych z duchowym rodo- Celem wszystkich zawartych w niej
wodem Jana Pawła II – przywołali zatem tekstów jest przypomnienie aktualności
polskie i europejskie korzenie wielkiego i żywotności myśli naszego Ojca Świętego
papieża, mówili o fundamentalnych prze- oraz zachęcenie do dalszych studiów nad
słankach filozoficznych jego nauczania, nią. Mamy nadzieję, że książka, którą
poddali analizie dwie wielkie fascynacje oddajemy do rąk czytelników, będzie
młodego Karola Wojtyły: teatr oraz poezję. dobrze przyjęta i skłoni ich do zgłębiania
Księgę dopełniły artykuły przygotowa- dziedzictwa intelektualnego i duchowego,
ne przez profesorów Uniwersytetu Papie- jakie po sobie zostawił wielki nauczyciel
skiego Jana Pawła II w Krakowie i Kato- św. Jan Paweł II.
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Marko Jačov
Pawła II – uczelni, których szczególnym
Franciszek Ziejka
zadaniem jest zgłębianie i promowanie
Władysław Zuziak
nauczania papieża Polaka. Podjęli oni też

l

Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek

an Paweł II pozostawił potomnym dziedzictwo ogromne,
trudne wręcz do ogarnięcia.
Duchowy testament wielkiego
II pozostawił potompapieża będzie też, to pewne,
ictwo ogromne, trudne
analizowany i przywoływany
ogarnięcia. Duchowy
przez kolejne pokolenia wierielkiego papieża będzie
nych,i przyw tym przez uczonych,
e, analizowany
zresztą
nie tylko chrześcijan, ale
rzez kolejne pokolenia
i
ludzi
innych
w tym przez uczonych, wyznań. Zawiera
on bowiem
tylko chrześcijan,
ale bogactwo ważnych
prawd
i
myśli,
h wyznań. Zawiera on wciąż aktualnych,
inspirujących
actwo ważnych
prawd do podejmowania
coraz
nowych inicjatyw w służąż aktualnych, inspibie
Bogu
podejmowania corazi ludziom.
Publikacja
Przesłanie Jana
jatyw w służbie
Bogu
Pawła II na XXI wiek jest zbiorem referatów, wygłoszonych
w dniach 15–18 listopada 2011
na Uniwersytecie del Salento
w leżącym w regionie Apulia
mieście Lecce, zwanym „Florencją Południa”, gdzie spotkali
się uczeni z kilku europejskich
uniwersytetów, aby w ramach
sesji naukowej podjąć próbę
poddania naukowej refleksji
przesłania pozostawionego
przez Jana Pawła II. Spotkaniu
naukowemu towarzyszyły liczne
wzruszające wydarzenia, wśród
których najważniejszą była uroczystość nadania godności doktora honoris causa kardynałowi
Stanisławowi Dziwiszowi – wieloletniemu
sekretarzowi św. Jana Pawła II, obecnemu
metropolicie krakowskiemu.
Uczestnicy sympozjum podjęli próbę
analizy wybranych aspektów nauczania Ojca Świętego, zawartego zarówno
w encyklikach i listach pasterskich, jak
i w katechezach, przemówieniach oraz
książkach. Prelegenci poruszyli kwestie
wolności religijnej w nauczaniu polskiego
papieża, jego stosunku do współczesnej
kultury i nauki, propozycji rozwiązań wyzwań etycznych, przed jakimi stoi obecnie
człowiek, a także – jakże ważnego w jego
nauczaniu – zagadnienia Bożego miłosierdzia. W czasie konferencji wygłoszono referaty o stosunku Jana Pawła II do Żydów,

Przesłanie

Jana Pawła II
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PIĘKNO DAROWANE
P

iękno darowane to tytuł wyjątkowej
wystawy, którą w okresie od 7 maja
do 6 sierpnia 2014 można oglądać w najstarszym gmachu naszej Almae Matris.
Przedsięwzięcie jest wspólnym dziełem
Muzeum UJ i Archiwum UJ na jubileusz
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jednocześnie upamiętnia 50. rocznicę
uroczystego otwarcia Muzeum UJ, które
odbyło się w 1964 roku, podczas jubileuszu 600-lecia UJ. Wystawa przywołuje
pamięć o darczyńcach i twórcach uniwersyteckich zbiorów muzealnych – od
Józefa Łepkowskiego i stworzonego przez
niego Gabinetu Archeologicznego aż po
niezapomnianego twórcę Muzeum UJ
w jego obecnym kształcie: Karola Estreichera młodszego, wielkiego odnowiciela
gmachu Collegium Maius. Kuratorami
wystawy są główny konserwator Muzeum
UJ Jolanta Pollesch, a ze strony Archiwum
UJ dr Maciej Zdanek.
Zwiedzający ekspozycję mogą zobaczyć niezwykle cenne, rzadko lub w ogóle
dotąd nieeksponowane dzieła sztuki,
wyroby rzemiosła artystycznego i użytkowego oraz instrumenty naukowe, które na
przestrzeni wieków znalazły się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki
hojności darczyńców, a obecnie pełnią rolę
edukacyjną w zakresie historii nauki.
Nigdy nie dość przypominania, że
Uniwersytet Jagielloński wyrósł i wciąż
rozwija się dzięki szczerej ofiarności donatorów, wśród których rolę szczególną odegrali monarchowie-fundatorzy: Kazimierz
Wielki, święta królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło. Im uczelnia zawdzięcza
swoje istnienie i podstawowe warunki
bytu. Dlatego też wystawę otwiera
prezentacja, zachowanego w oryginale lub tylko w podobiznach,
korpusu dokumentów fundacyjnych z lat 1364–1400.
O przywilejach fundacyjnych Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły,
które nieszczęśliwie zniszczały schowane podczas
drugiej wojny światowej,
przypomina słój mieszczący ich szczątki wydobyte ze
Dukat gdański Zygmunta III Wazy
(1587–1632); mennica w Gdańsku,
1631 r.; złoto, 3,490 g, 23,1 mm
Dar Akademii Umiejętności z 1895 roku

Tablica erekcyjna z Bursy Kanonistów; Kraków, 1471. Dar Jana Długosza – fundatora Bursy

skrytki. Zebrane eksponaty z różnych epok
przywołują postaci królów-fundatorów
i stałą wdzięczną pamięć o nich w środowisku uniwersyteckim.

Wystawa przypomina też różnorodne
formy ofiarności w epoce staropolskiej,
czyli do końca istnienia Pierwszej
Rzeczypospolitej w 1795 roku. Przywileje, majątki, budynki burs studenckich,
fundusze na zakupy biblioteczne, obrazy, pomoce naukowe, monety, medale,
drzeworytnicze klocki drukarskie – to
fragment strumienia darów, jaki płynął ze
strony królów, duchowieństwa, szlachty,
mieszczan i profesorów na rzecz Uniwersytetu Krakowskiego i zreformowanej
przez Hugona Kołłątaja Szkoły Głównej
Koronnej. Kolejne sale wprowadzają
zwiedzających w wiek XIX. Wówczas,
w warunkach utraty własnego państwa,
podjęto wysiłek utrzymania i – w miarę możliwości politycznych – rozwoju
Uniwersytetu jako placówki naukowej
alma mater nr 165
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Kufel ze sceną Hagar
z Ismaelem na pustyni; 1689–1695,
Christian Pichgiel I. Zapis barona Edwarda
Rastawieckiego; 1869

Zegar słoneczny równikowy;
Polska, Kraków, XVIII/XIX w.
Zegar został zakupiony
przez Karola Estreichera jun.
w DESIE w Krakowie w 1964 roku
i przekazany do Muzeum UJ
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i kształcącej, która służyła narodowi
i kulturze polskiej i strzegła cennych
zabytków przeszłości.
Zbiegał się tu świado
świadomy mecenat naukowy
i kulturalny z niezwykle mocnymi pobud
pobudkami patriotycznymi.
Dary były najpierw
gromadzone osob
osobno w różnych miejscach: w Bibliotece
Jagiellońskiej, Gabi
Gabinecie Mineralogicznym
i Gabinecie Zoologicznym,
w poszczególnych katedrach
naji zakładach. Ideę scalenia naj
zrealicenniejszych zbiorów sztuki zreali
zował prof. Józef Łepkowski, który
w 1867 roku stworzył przy swojej
katedrze Gabinet Archeologiczny UJ
– zaczątek dzisiejszego Muzeum UJ. Była
to archeologia pojmowana jeszcze bardzo
staszeroko: jako wszelkie „pomniki sta
rożytności” – pozostałości dziejów
minionych kultur starożytnych i przeszłości krajowej.
Wspaniale zaowocowały
kontakty towarzyskie
i naukowe Łepkowskiego.
Gromadził

on w Gabinecie wybrane cenne obiekty
z różnych jednostek uniwersyteckich
oraz pozyskiwał dary od osób niezwiązanych bezpośrednio z Uczelnią. Zbiory
powiększały się o pojedyncze obiekty
oraz o pokaźne części kolekcji. Najcen-

Tabakierka z miniaturą króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego; wytwórca nieznany, ok. 1792.
Dar barona Edwarda Rastawieckiego w 1869 roku

niejsze dary przekazali wówczas baron
Edward Rastawiecki, Karol Rogawski,
książę Władysław Czartoryski oraz
hrabiowie Aleksander i Konstanty Przezdzieccy. Były to obrazy, grafiki, rzeźby,
srebra stołowe, meble, szkło, klejnoty,
zegary, tkaniny, przedmioty użytkowe,
stroje, pamiątki osobiste i narodowe oraz
bardzo bogate materiały dokumentacyjne
fotograficzne i rysunkowe. W 1881 roku
powstał osobny Gabinet Historii Sztuki,
w latach 1895–1921 istniały połączone
Zbiory Sztuki i Archeologii. W 1934
roku powołano, pod kierunkiem prof.
Tadeusza Estreichera, Muzeum Zabytków
Przyrodniczych UJ, a w 1946 roku Mu-

zeum Farmacji UJ. Tak dojrzewała myśl
o powołaniu Muzeum UJ, uskuteczniona
w 1947 roku. Działało ono najpierw pod
kierunkiem prof. Adama Bochnaka, ale
faktycznie, a potem i nominalnie, tworzył je prof. Karol Estreicher młodszy,
który znacząco powiększył zbiory drogą
zakupów, rewindykacji z jednostek naukowych UJ i poprzez dary. Najświetniejsza,
pozyskana w latach 1953–1968, kolekcja sztuki pochodziła z daru Franciszka
Xawerego Pusłowskiego. Na wystawie
ma ona swoje odrębne miejsce. Osobno
też zgromadzono pamiątki po rodzinie
Estreicherów, tak zasłużonej w dziejach
Uniwersytetu i samego Muzeum. Ostatnia

Zegarek kieszonkowy męski,
Patek Philippe & Cie; Szwajcaria,
Genewa, 1851–1901.
Dar Ignacego Jana Paderewskiego
(1860–1941) na mocy testamentu
z 17 czerwca 1949

wione i zmodernizowane
Muzeum stale powiększa
swoje zbiory. Wśród nich
znajdują się dawne instrumenty naukowe, pamiątki
po profesorach UJ, dzieła
sztuki i cenne nagrody
wybitnych Polaków.
W związku z wystawą wydany zostanie
piękny katalog, którego
uroczysta promocja odbędzie się w czerwcu br.
Wprowadzenie do tematyki dają w nim dwa eseje:
prof. Krzysztofa Stopki
o mecenacie w okresie
staropolskim i prof. Andrzeja Chwalby o rozwoDuch ojca Hamleta, mal. Eugène Delacroix (1798–1863);
ju ofiarności społecznej
1815 (?), sygnowany. Dar Franciszka Xawerego Pusłowskiego
na rzecz Uniwersytetu
sala została poświęcona darom z najnow- Jagiellońskiego w XIX i XX wieku. Kaszego okresu. Dzięki bowiem staraniom lendarium dziejów UJ i Collegium Maius
kolejnych dyrektorów – prof. Stanisława pomaga orientować się w podstawowej
Waltosia i prof. Krzysztofa Stopki – odno- chronologii i faktografii. Obszerne opisy

Medalion z puklem włosów Tadeusza Kościuszki,
wyrób polski po 1816 roku. Z daru hrabiego
Konstantego Zamoyskiego w 1881 roku

obiektów, przygotowane ze znawstwem
przez kustoszy Muzeum UJ, zostały
pięknie zilustrowane i wzbogacone o dokumentację pisaną ze zbiorów Archiwum
UJ. Całość zamykają krótkie biogramy
darczyńców prezentowanych obiektów.
W ten sposób organizatorzy chcą mocno
podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński
nie tylko stale potrzebuje wielorakiego
wsparcia społecznego i je otrzymuje, ale
także, że się nim chlubi i pragnie się za
nie odwdzięczać swoją pracą, dorobkiem
i stałą pamięcią.

Maciej Zdanek

adiunkt w Archiwum UJ

Medal literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej; autor: Erik Lindberg; Szwecja, 1996.
Dar Wisławy Szymborskiej
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JAK UNIWERSYTET
ZYSKAŁ KRÓLEWSKĄ KOLEKCJĘ PUSŁOWSKICH?
F

ranciszek Xawery Pusłowski, właściciel wspaniałej kolekcji rodowej oraz
pałacu przy obecnej ul. Westerplatte 10,
wówczas ul. Stalina, w 1951 roku prowadził rozmowy na temat warunków
przekazania części kolekcji Muzeum Narodowemu w Krakowie, które jednak
zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji zgodził się na podjęcie
rozmów z Uniwersytetem
Jagiellońskim, a w pierwszej kolejności z prof.
Karolem Estreicherem,
kierownikiem uniwersyteckiego muzeum. Inicjatywa wyszła ze strony
profesora. Wiosną 1952
roku doszło do serii rozmów obu panów. Estreicher
był bardzo zainteresowany przejęciem kolekcji. Dodajmy, że od
1947 roku muzeum było samodzielnym
zakładem uniwersyteckim, od 1951 roku
kierowanym przez profesora.
W styczniu 1950 roku na posiedzeniu
uniwersyteckiej Komisji Odbudowy Gmachu Collegium Maius, której sekretarzem
był Estreicher, przyjęto program jego generalnej przebudowy i powrotu do gotyku.
Z tą wizją, aczkolwiek nie bez dyskusji,
zgodziła się komisja ministerialna. Dzięki
poparciu premiera Józefa Cyrankiewi-cza, zaprzyjaźnionego z małżeństwem
Estreicherów, zostały zagwarantowane
środki finansowe na ten cel. W 1950 roku
optymistycznie oceniano, że przebudowa gmachu potrwa trzy lata. Potrwała
o wiele dłużej, ale poszczególne sale,
choćby takie jak aula, Libraria, Stuba
Communis, były już gotowe częściowo
w 1953 roku, a ostatecznie w 1955 roku.
Poza zapewnieniem środków finanso-wych na przebudowę głównym zadaniem
Karola Estreichera było wyprowadzenie
poza Collegium Maius dotychczasowych
użytkowników kolegialnej przestrzeni
i lokatorów. W ciągu kilku lat i ten plan
mu się powiódł. Ostatnią i niezmiernie
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ważną kwestią było zagwarantowanie
muzeum uniwersyteckiemu przedmiotów zabytkowych zgodnie z wymyślonym przez profesora scenariuszem

Półmisek owalny; Austro-Węgry, Słowacja,
Březova, Fischer & Mieg, około 1875

wystawy muzealnej, który eksponatom
wynajdował nową funkcję, a nie tylko
nowe miejsce. Był reżyserem całości.

Kabaret trójdzielny; Austro-Węgry, Słowacja,
Březova, Fischer & Mieg, około 1875

W 1952 roku muzeum otrzymało
poważne środki na restaurację i rekonstrukcję zabytkowych mebli, a następnie
także portretów oraz na zakup przedmiotów zabytkowych. Jednocześnie wizjoner
i twórca muzeum rozglądał się za znaczącymi pod względem wartości
artystycznej i materialnej kolekcjami. Działał jak myśliwy,
jak tropiciel i niezwykle
był w tym skuteczny. Jest
oczywiste, że musiał
mieć na uwadze kolekcję Pusłowskiego. Zatem zainteresował się
nią i jej właścicielem,
u którego wcześniej nie
bywał, aczkolwiek znali
się sprzed wojny. Franciszek Xawery Pusłowski był
wiceprezesem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, a Estreicher jego aktywnym członkiem, później
wiceprezesem, a następnie, ale to już
po 1956 roku, prezesem. Obaj panowie
widywali się w latach 30. na posiedzeniu
krakowskich stowarzyszeń i organizacji. Działali na rzecz dobra wspólnego
w komitecie na rzecz odbudowy Tyńca
i budowyMuzeum Narodowego w Krakowie. Franciszek Xawery bywał w tych
orgalatach na wykładach Estreichera, orga
nizowanych przez Muzeum Narodowe
w Sukiennicach. W 1952 roku profesor
pojawił się na liście gości w pałacu.
Przychodził i obłaskawiał gospodarza.
Z wolna przekonywał, by ten przekazał kolekcję Uniwersytetowi, tak jak
czynili to inni wielcy dobrodzieje
w historii UJ. Pusłowski, jak wynika
z jego korespondencji prywatnej,
doskonale zdawał sobie sprawę z prawdziwych zamiarów kierownika muzeum
uniwersyteckiego.
Drugą osobą, która z tych samych powodów zaczęła się spotykać z Pusłowskim,
był dr Bolesław Drobner, zapewne zachęcony do tego przez Estreichera, spiritus
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movens całej akcji. Drobner przed wojną był
lewicowym działaczem socjalistycznym,
członkiem PPS, a po wojnie działaczem
komunistycznym, posłem na stalinowski
Sejm. Był osobą w Krakowie dobrze znaną
i wpływową. Zawsze żywo interesował
się dziejami Krakowa i jego kulturą. Powszechnie uważano go za aroganckiego
aparatczyka partyjnego, nieznoszącego
sprzeciwu, brutalnego w obejściu. Uczynił
ludziom wiele zła, lecz w dziedzinie ochrony dziedzictwa i zabytków historycznego
miasta położył spore zasługi. W tym czasie
Drobner był dyrektorem administracyjnym
UJ, ale zawsze się przedstawiał, podnosząc tym samym rangę pełnionej przez
siebie funkcji, jako zastępca rektora ds.
administracyjnych. I tak się zaprezentował
Pusłowskiemu.
W sprawie zdobycia kolekcji hrabiego, a przynajmniej jej najważniejszej części, Drobner i Estreicher działali zgodnie,
podobnie jak i w realizacji innych jeszcze
zadań. Drobner wspierał Estreicherowską
wizję przebudowy Collegium Maius
w celu uczynienia z gmachu atrakcyjnego muzeum uniwersyteckiego. Obaj
dobrze rozumieli, jak istotną wartością
byłoby doprowadzenie do darowizny
obiektów z kolekcji hrabiego na rzecz
Uniwersytetu. Znając naturę dyrektora
administracyjnego UJ, nie możemy wykluczyć, że mógł straszyć Pusłowskiego,
a nawet szantażować, co potwierdza Estreicher, podkreślając, że sukces był mu
pisany dzięki bezwzględności Drobnera.
Pośrednio potwierdza to Marek Rostworowski, pisząc, że stryj Xawery bardzo
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pragnął uchronić dom i zbiory, dlatego
pod groźbą usunięcia z mieszkania przez
wszechwładnego wówczas... Drobnera
zdecydował się na darowiznę. Zatem
o akcie darowizny przesądziła, między
innymi, presja psychiczna, jaką Drobner
i Estreicher wywierali na Pusłowskim.
Kuzyni Pusłowskiego, z którymi konsultował decyzję, nie mogli być nią zachwyceni, ale też stanowczo nie protestowali.
Lata stalinowskie to nie był dogodny czas
na protesty.
W ostatnich dniach października
1952 roku Drobner i Estreicher zaprosili
Pusłowskiego do gabinetu rektorskiego
znajdującego się w gmachu Collegium
Novum. Działali w imieniu rektora prof.
Teodora Marchlewskiego. Początkowo
rektor, jak sam zresztą przyznał, nie był
szczególnie zainteresowany kolekcją.
Nie widział w jej przejęciu poważ-

nej inwestycji, choćby dlatego, że jej
wstępnie oszacowana wartość nie była
wysoka. Z czasem zmienił zdanie. 20
grudnia 1952 roku odbyła się kolejna
runda rozmów. Uczestniczył w niej, poza
rektorem, dyrektorem Drobnerem, Estreicherem oraz Pusłowskim, jego pełnomocnik dr Kowenicki oraz notariusz. Przyjęte
wówczas uzgodnienia zostały powtórzone
w akcie notarialnym.
Pozostały jeszcze formalności, a mianowicie konieczna zgoda Senatu UJ na
przyjęcie darowizny oraz zgoda ministerstwa. Ponieważ rektor był przychylny
pomysłowi, nie odnotowano poważniejszych problemów podczas głosowania
w Senacie, aczkolwiek stalinowscy
„uczeni” wyrażali opinię, że z przedstawicielem „klasy próżniaczej” nie należy
zawierać żadnego porozumienia, a pałac
i kolekcję po prostu należy przejąć siłą.
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Wazon, szkło barwione w masie na kolor midowożółty.
Eksponaty z kolekcji zostały zaprezentowane podczas wystawy
Arystokrata u wód. Karlsbardzkie zakupy hrabiego Zygmunta Pusłowskiego,
zorganizowanej w Collegium Maius w dniach 3 marca–17 kwietnia 2014.
Kuratorem wystawy była Beata Frontczak
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Neobarokowa klatka schodowa w pałacu Pusłowskich po pracach konserwatorskich; 2012

Z kolei inni uczeni wyrażali wątpliwość,
czy aby muzeum uniwersyteckie powinno
gromadzić dzieła sztuki? Czy kolekcja
Pusłowskich nie powinna raczej trafić do
muzeum typu ogólnego, gdyż uniwersyteckie muzeum winno gromadzić pamiątki
związane z dziejami uczelni. Estreicher,
który podczas posiedzenia Senatu był
głównym sprawozdawcą, przekonywał,
i przekonał, że wszystkie ważne i poważne
uniwersytety europejskie posiadają własne
kolekcje sztuki. Ostatecznie, 20 stycznia
1953 dziekani wniosek poparli, a Senat
go zaakceptował, podkreślając, że umowę
należy uważać za wysoce dla Uniwersytetu
korzystną. Także dyrekcja Muzeum Narodowego oświadczyła, że nie sprzeciwia
się transakcji. Podobne zdanie wyraziło
ministerstwo.
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15 marca 1953 podczas rozmowy rektora
z Estreicherem ustalono, że od tego dnia
hrabia Pusłowski będzie zatrudniony jako
konserwator techniczny zbiorów Pusłowskich przy Muzeum UJ, znajdujących się
w pałacu; najpierw na trzymiesięczną próbę,
i otrzyma pensję z ósmej grupy uposażenia.
Wypłacać będzie kwestura. Właściciel pałacu i kolekcji przystał na te warunki. Zatem
w wieku 78 lat został pracownikiem etatowym UJ, aczkolwiek bez obowiązku wykonywania muzealnych prac konserwatorskich,
tym bardziej prac technicznych. To był
warunek: by bez szczególnego angażowania
Pusłowski otrzymywał pensję wystarczającą
na jego potrzeby. Uniwersytet musiał te warunki zaakceptować. W tej sytuacji ostatnia
przeszkoda stojąca na drodze do finalizacji
umowy została pokonana.

7 maja 1953 przed notariuszem dr. Jakubem Liebermanem w Państwowym Biurze Notarialnym przy ul. Sławkowskiej 1,
gdzie sporządzono stosowny akt, stawiły
się strony: dr Drobner – który działał
w imieniu i na rzecz UJ, oraz spadkobierca i wyłączny właściciel Franciszek
Xawery Pusłowski. W akcie notarialnym
ujawnił on swoje dalsze imiona, a miał
ich całą kolekcję: Maria, Pius, Władysław,
Włodzimierz, Aleksander... – razem 22.
Następnie akt został w Biurze, bo musiał
być zatwierdzony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN).
Jakie obiekty darował Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu obywatel Pusłowski?
Darował 100 pozycji dzieł sztuki, które
dokładnie zostały wyliczone i opisane
w wykazie dołączonym do aktu notarialnego, oraz staropolskie druki znajdujące się
w pałacowej bibliotece. Przekazał również,
co we wstępnej fazie rozmów jeszcze nie
stało się przedmiotem negocjacji, krakowską nieruchomość, czyli działkę budowlaną,
na której znajdował się pałac, sąsiednią jednopiętrową oficynę oraz ogród. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosiła 8392
metry kwadratowe. Działka z pałacem i oficyną to dodatkowa korzyść uczelni, uzyskana w drugiej fazie negocjacji.
Darczyńca musiał jednak gdzieś mieszkać. Akt notarialny gwarantował mu zatem
prawo do zamieszkania w dużym pokoju
pałacu, zlokalizowanym na drugim piętrze, oraz prawo do korzystania z sąsiednich pomieszczeń (kuchnia i łazienka).
Obdarowany, a jednocześnie nowy właściciel przyznał dodatkowo darczyńcy pomieszczenie na parterze pałacu, na lewo od
wejścia, w celu magazynowania przedmiotów kolekcji, które zresztą tam się znajdowały od początku lat 40. Do jego wyłącznej
dyspozycji pozostała boczna klatka, gdyż
główna, frontowa, została przejęta przez
Uniwersytet i z niej korzystali studenci
i pracownicy muzykologii oraz ich goście.
Pusłowski mógł też korzystać z bogatej
biblioteki, która pozostała jego własnością,
oraz z rodowego archiwum. Czyli faktycznie większość drugiego piętra pozostała
do jego dyspozycji. Zresztą przyznany mu
pokój już od lat 20. stanowił jego główną siedzibę. Prowadząc korespondencję
z urzędami w okresie międzywojennym,
podawał dokładny swój adres: ul. Andrzeja
Potockiego 10, II piętro.
W akcie notarialnym Uniwersytet
gwarantował mu prawo zbierania owoców
z drzew oraz przeznaczenia części ogrodu

go satysfakcjonujące. W efekcie profesor
wystąpił o podwyżkę dla Pusłowskiego.
W piśmie z 30 marca 1955 do rektora Marchlewskiego podkreślał, że jest on nader
sumiennym pracownikiem i kustoszem
zbiorów UJ przy jego oddziale i winien
otrzymać podwyższenie gaży. Tym razem
jednak Estreicher nie osiągnął sukcesu
i nie wywalczył oczekiwanej podwyżki.
Co prawda, Pusłowski został przeszeregowany z grupy VIII w tabeli wynagrodzeń
do VII z pensją 1340 złotych, ale dalej
otrzymywał tylko 1500 złotych. Na tę
kwotę składała się pensja w powyższej
wysokości oraz renta w śmiesznej kwocie
160 złotych. Szczęśliwie dla hrabiego
nadeszła odwilż październikowa 1956
roku i absurdalna decyzja poprzedniego
rektora została skutecznie oprotestowana
przez Estreichera. Sprzyjał temu klimat
polityczny jesieni 1956 roku, kiedy to
starano się pomóc osobom poszkodowanym i niesprawiedliwie skazanym. W tej
kategorii poszkodowanych Estreicher
umieścił Pusłowskiego. Nowy, wybrany
w wyborach demokratycznych, rektor
UJ profesor Zygmunt Grodziński zmienił
zdanie poprzednika, co zaakceptował
Senat w uchwale z 23 listopada 1956.
Darczyńca dowiedział się o tym z pisma
wystawionego 8 grudnia 1956.
Senat unieważnił wcześniejszą decyzję
i podjął nową: dobrodziej Uniwersytetu
miał w sumie otrzymywać kwotę w wysokości 2366 złotych, na którą składała się
renta i pensja. Jak na tamten czas były to

poważne środki finansowe, wystarczające
na bieżące potrzeby i godne życie w podeszłym wieku. Przypomnijmy, że Pusłowski
miał wówczas 81 lat i był najstarszym
pracownikiem UJ otrzymującym regularnie pensję! Kiedy w kolejnych latach
nie mógł już chodzić, przyzwoita pensja
i renta gwarantowały mu pełną opiekę. Na
mocy uchwały Senatu zmienił się również
jego status: z etatu pomocniczego pracownika muzealnego został awansowany
na pracownika naukowo-technicznego.
To oczywiście fikcja, która miała jedynie
uzasadnić podwyżkę od strony formalnoprawnej.
Powróćmy jednak do aktu darowizny
i obowiązków obdarowanego. Uniwersytet Jagielloński zobowiązał się do
płacenia za utrzymanie pałacu i oficyny
w należytym stanie, ponoszenia kosztów
przeprowadzanych remontów, a także do
pokrywania kosztów opału, wody, prądu,
czyli mediów, w całym budynku, w tym
w lokalu darczyńcy. Kosztami sądowymi
obciążono obdarowanego, ale nie pobrano
podatku od nieodpłatnego nabycia praw
majątkowych.
W paragrafie czwartym umowy Franciszek Xawery tłumaczy okoliczności sporządzenia aktu darowizny: nie mogąc z racji podeszłego wieku i z braku funduszów
zapewnić swym zbiorom należytej opieki
i fachowej konserwacji, tudzież chcąc je
udostępnić ewentualnym badaniom naukowym i publicznemu zwiedzaniu oraz
powodowany troską o zachowanie muzealnego charakteru wnętrza domu, Franciszek Ksawery Pusłowski niniejszym aktem
przenosi tytułem darowizny [...] darowane
zbiory i nieruchomość na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [...] Ko-
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pod uprawę warzyw, co dla niego, uważającego się za ogrodnika, było niezwykle
ważne. Na mocy dodatkowych uzgodnień
hrabiemu przydzielono na wyłączność 1/9
część ogrodu o łącznej powierzchni 1121
metrów kwadratowych, w tym 30 sztuk
drzewek oraz grządki kwiatowe. W akcie
darowizny dokładnie oszacowano wartość
zbieranych owoców i użytkowania ogrodu
na 2242 złote rocznie. Natomiast został
pozbawiony wpływu na zadrzewianie
ogrodu, na sadzenie nowych drzew i krzewów, i nie mógł mieć roszczeń, gdy stare
drzewa będą wycinane. Ten drugi fragment
umowy boleśnie przeżył, czemu dał wyraz
w rozmowie z przyjaciółmi.
Wartość ruchomości oszacowano na
1 200 000 złotych, a nieruchomości na
973 000. Łącznie na 2 173 000 złotych.
Do czego zobowiązywał się obdarowany? Po pierwsze, do zaangażowania
darczyńcy w charakterze pomocniczej
siły naukowej, konserwatora przy zbiorach imienia Pusłowskich w Muzeum
UJ. Z tego tytułu przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 634 złotych
miesięcznie. Dodatkowo przyznano mu
rentę w wysokości 1500 złotych, która była
mu wypłacana dożywotnio, począwszy
od 1 czerwca 1953. Ale obie te kwoty nie
sumowały się. W rencie została zawarta
kwota wynagrodzenia oraz innych świadczeń społecznych. Czyli na jego przychody comiesięcznie wypłacane z kasy
Uniwersytetu Jagiellońskiego składała się
renta w wysokości 866 złotych i pensja
w wysokości 634 złotych. Łącznie 1500
złotych. Kwota ta okazała się zbyt skromna
jak na jego potrzeby, dlatego przekonał
Estreichera, że środki finansowe, jakie
otrzymuje z Uniwersytetu, nie są dla nie-

Srebrna żardiniera,
J.C. Klinkosch;
Wiedeń 1891
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pamiątki cechowe. Na lilekcja – podkreślał – jest
ście umieszczono skrzynie tylko sumą wartości
nię drewnianą Henryka
materialnych i artystyczWalezego, a w niej stanych, ale przede wszystrodruki polskie i cymelia
kim wynikiem wytrwałej
w liczbie 59 dotyczące
pracy czterech pokoleń
synodów, tzw. synodarodziny Pusłowskich,
lia, o wielkiej wartości
której celem było ratopoznawczej.
wanie pamiątek kultury
Po podpisaniu aktu
polskiej i zagranicznej.
darowizny Pusłowski
Powyższe oświadczenie
miał zagwarantowane
to w istocie rodzaj alibi,
wszystko, czego potrzeby w przyszłości nie
bował do spokojnego
czyniono mu zarzutu, że
życia i o co zabiegał
źle postąpił. Przywołuje
w trakcie negocjacji
w nim też misję właściz Uniwersytetem, w tym
cieli kolekcji – potrzebę
bezpieczeństwo osobiudostępnienia jej puste oraz status najwiękbliczności, co już przed
szego dobrodzieja UJ
wojną z tak dobrym
skutkiem praktykował, Karafka i szkła z serwisu Halbmatt mit w dziejach. Nie musiał
organizując wystawy Goldmonogrammen, wykonane praw- się martwić o ogrzewadopodobnie w najsłynniejszej czeskiej
nie i oświetlenie, czyli
publiczne.
Powróćmy teraz do hucie szkła Harrach w Neuwelt, 1886 o węgiel, wodę, prąd,
istotnego zapisu aktu darowizny, który czy o terminowe płacenie podatku z tytułu
dotyczył obiektów darowanych, czyli posiadania nieruchomości. W każdej chwili
„listy stu”. Nie ma wśród nich obiektów mógł się zwrócić do kierownictwa muzeum
rodzinnych, zwłaszcza takich, które miały o pomoc. Miał prawo do opieki lekarskiej
dla darczyńcy wartość emocjonalną, oraz i innych świadczeń społecznych, jak ulga na
przedmiotów osobistych. Ostatecznie lista przejazdy środkami komunikacji zbiorowej.
zamknęła się na 112. pozycji, gdyż do Posiadał książeczkę ubezpieczeniową. Zaprzekazania UJ dodatkowych 12 przekonał chował większość kolekcji, nieskrępowany
darczyńcę Estreicher. Na liście znalazły się dostęp do ukochanej biblioteki i nie mniej
same najznakomitsze dzieła z kolekcji, nie- ukochanego ogrodu i warzywnika.
Ale czy wola jego ojca Zygmunta
zwykle precyzyjnie wybrane przez kierownika muzeum uniwersyteckiego z myślą Pusłowskiego, zmarłego w 1913 roku,
o wzbogaceniu zbiorów muzealnych, mię- wyrażona w testamencie, że zbiory nie
dzy innymi tryptyk z XV/XVI wieku rzeź- mogą ulec rozproszeniu, że muszą pozobiony w drzewie, przedstawiający Świętą stać w jednym miejscu, w pałacu, zostało
Rodzinę w otoczeniu świętych, rzeźby, spełnione? Jak się okazało – nie było to
kartusze herbowe, marmurowy biust jedne- możliwe. Ze względu na nowe okoliczgo z prezydentów Krakowa, obrazy olejne ności jego oczekiwania okazały się zbyt
na płótnie głównie z wieku XVII, kopia na trudne do wykonania. W 1953 roku zbiory
płótnie obrazu Rembrandta z XVIII wieku faktycznie zostały podzielone, a później
przedstawiająca portret matki, olejny obraz rozproszone, choć ostatecznie większość
przypisywany Rubensowi (jak się okazało kolekcji znalazła się pod jednym wspólnym
– nie był to obraz mistrza), obraz Eugene dachem, w tym dzieła najcenniejsze i najDelacroix Duch ojca Hamleta z około bardziej wartościowe. Ale nie była już nim
1815 roku, obraz olejny przedstawiający siedziba rodowa przy ul. Westerplatte 10,
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, lecz siedziba muzeum uniwersyteckiego
obrazy współczesnych polskich malarzy, w Collegium Maius. Spełniło się natomiast
między innymi kilka obrazów Jacka Mal- oczekiwanie Zygmunta Pusłowskiego, by
czewskiego, wspaniałe meble gdańskie pamięć o kolekcji i jej twórcach nie zagistanowiące komplet wyposażenia sali nęła. Pamięć trwa. Niniejszy tekst też jest
jadalnej pałacu, znakomite makaty i gobe- znakiem pamięci i przywołuje szlachetną
liny, w tym te najwartościowsze – księcia postać darczyńcy. Poświęcono mu szczeCrequi, wiszące obecnie w korytarzu przy gólne miejsce w 1998 roku, organizując
schodach prowadzących do auli Collegium wspaniałą wystawę, oraz w tekstach takich
Maius. Ponadto porcelanę, fajanse, wazony, autorów, jak Anna Jasińska, Beata Front-
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czak, Stanisław Waltoś, Christopher Radko,
w tekstach członków rodziny Rostworowskich, w monografii Collegium Maius...
Badacze pochylający się nad spuścizną siłą
rzeczy stale wspominają nazwisko darczyńcy oraz imiona twórców kolekcji z rodu
Pusłowskich, w tym najczęściej Zygmunta.
Co jeszcze zyskał Franciszek Xawery?
Zyskał możliwość pisemnego wystąpienia
do Wydziału Finansowego Miejskiej Rady
Narodowej (MRN) w Krakowie z prośbą
o umorzenie zaległości podatkowych wraz
z odsetkami. Napisał tak, jak mu doradził
Estreicher: Stan mego zdrowia jest nader
lichy i dlatego zmuszony jestem stale się
leczyć, co pociąga wiele wydatków, tak że
otrzymane fundusze zaledwie wystarczają
na opędzenie najkonieczniejszych wydatków. Podkreślał też wartość materialną
obiektu, który przejął Uniwersytet. Tak
jak oczekiwał Franciszek Xawery, Wydział
Finansowy MRN umorzył zaległe podatki.
Uniwersytet Jagielloński zyskał wspaniałą posesję i najważniejszą część kolekcji,
którą coraz częściej nazywano królewską,
zwłaszcza po 1968 roku, kiedy i pozostała
jej część przypadła na mocy decyzji sądu
Uniwersytetowi. Okazała się najwspanialszą kolekcję prywatną i najbardziej
wartościowym darem, jaki ktokolwiek
i kiedykolwiek w ciągu 650 lat przekazał na
własność Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
26 września 1953 obywatel rektor
Teodor Marchlewski pisał do obywatela
ministra Adama Rapackiego o akcie wielkiej darowizny: Prace inwentaryzacyjne
przeprowadzone w zbiorach wykazują
znacznie wyższą wartość darowizny, niż
przypuszczaliśmy. Ob. Pusłowski dysponuje
jeszcze znaczną biblioteką i dalszymi zbiorami, jeszcze UJ nie darowanymi, które Ob.
Minister oglądał. Zwracam się niniejszym
z prośbą o spowodowanie, by Ob. Pusłowski
mógł otrzymać wyższe odznaczenie. Prośba
rektora nie została spełniona. Pusłowski nie
został uhonorowany stosownym do zasług
odznaczeniem. Natomiast zyskał coś znacznie ważniejszego: pamięć Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jego pracowników i wychowanków o swoim największym dobrodzieju
i pamięć o kolekcji rodu Pusłowskich.

Andrzej Chwalba

kierownik Zakładu Antropologii Historycznej
Instytutu Historii UJ

Fragment książki Andrzeja Chwalby poświęconej
słynnej kolekcji rodowej oraz pałacowi Pusłowskich

15 MONOGRAFII NA UNIWERSYTECKI JUBILEUSZ
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października 2005,
podczas wykładu inauguracyjnego w gmachu Auditorium Maximum, podkreślono, że
650. rocznica powołania
Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie okazją do
refleksji na temat dziedzictwa naukowego i dydaktycznego krakowskiej
uczelni oraz do pogłębienia i wzbogacenia współpracy międzynarodowej
UJ jako podstawowego
wyzwania na dziś i jutro.
Podczas tamtej uroczystości zgłoszono także projekt przygotowania
w latach 2009–2014 cyklu monografii obiektów
zabytkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
stanowiących ważną
cząstkę polskiego i europejskiego dziedzictwa.
Obiekty te są swoistym
laboratorium pamięci.
Fundamentem pozycji
naukowej Uniwersytetu.
W nich zawarte są przecież mniej lub bardziej
znane wątki z dziejów
Uczelni, Krakowa i Polski. Bez uświadomienia
sobie wagi tego dziedzictwa trudno konstruować strategię rozwoju
Uczelni na kolejne lata.
Sztukę łączenia tradycji
i zadań współczesności
doskonale opanowały
takie uczelnie jak angielskie Oxford i Cambridge,
szkocki St. Andrews,
amerykański Harvard,
szwedzka Uppsala, belgijski Leuven, niemiecka
Getynga i Heidelberg.
Z dziedzictwa tych uniwersytetów pracownicy
i studenci czerpią entuzjazm i przekonanie

o ważnym miejscu ich uczelni
w nauce i edukacji światowej.
We współczesnej epoce globalizacji i szybkiej wymiany
informacji zachowanie pamięci
o jubileuszu 650-lecia jest wyzwaniem i z pewnością będzie
trudniejsze niż jego przygotowanie. Z dotychczasowych
doświadczeń jubileuszy Uniwersytetu Jagiellońskiego
wynika, że na trwałe
w pamięci pozostaje
nie tylko to, co ma
wymiar intelektualny,
ale także to – co jest
materialne, jak tablice
pamiątkowe, pomnik
Kopernika z 1900
roku, książki, albumy.
Do książek sięgają
wszyscy. Pracownicy
Biblioteki Jagiellońskiej poświadczają,
że z jubileuszowych
książek z roku 1900,
1964, 2000 korzysta wielu czytelników z kraju i z zagranicy,
przedstawicieli różnych generacji i zawodów, a także coraz
liczniejsi uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Uniwersytecie Jagiellońskim.
Trudno zakładać, że po 2014
roku będzie inaczej.
W 2005 roku władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym
rektor prof. Karol Musioł, uznały
zasadność pomysłu stworzenia cyklu monografii obiektów
zabytkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i udzieliły pełnego
poparcia dla realizacji tej idei.
W kilka lat później podobna była
reakcja rektora prof. Wojciecha
Nowaka.
Już jesienią 2005 roku rozdzielono zadania pomiędzy
autorami przyszłych publikacji.
Historycy, historycy sztuki,
historycy państwa i prawa, archeolodzy przystąpili do prac
badawczych, do pracochłonnych

i żmudnych studiów źródłowych oraz
gromadzenia dokumentacji fotograficznej
i ikonograficznej. Czynili to dla Uniwersytetu. Na liście opracowań znalazły
się nie tylko obiekty, które od zawsze
należały do Uczelni, ale także i te, które
wzbogaciły ją w późniejszych latach.
Wszystkie budynki, które na mocy
decyzji władz Krakowa czy osób prywatnych należą dziś do Uniwersytetu, znajdują się w dobrej
kondycji materialnej, znacznie lepszej
niż w momencie ich
przejmowania. Uniwersytet sprawdził
się w roli gospodarza
obiektów darowanych. Potrafił dbać
o ich walory historyczne i kulturowe.
W serii jubileuszowej obiektów
zabytkowych dotychczas ukazały
się monografie poświęcone Collegium Maius, Collegium
Nowodworskiego, Collegium Wróblewskiego, Collegium Witkowskiego, Collegium Broscianum i Collegium Novum.
W opracowaniu redakcyjnym znajdują
się ostatnie prace. Niebawem pojawi się
monografia poświęcona słynnej kolekcji
rodowej oraz pałacowi Pusłowskich. Po
niej do druku trafią monografie Collegium
Iuridicum – autorstwa Stanisława Sroki,
Wojciecha Bałusa i Marcina Szymy, Collegium Minus – Marcina Starzyńskiego
i Dariusza Niemca, pałacu Larischa
Marka Stusa, Kolegium Kazimierzowskiego Wojciecha Krawczuka i Stefana
Gąsiorowskiego. Dobiegają końca trudne
prace przy monografii dziedzictwa ulicy
Kopernika, gdzie mieszczą się gmachy
Collegium Medicum, przygotowywanej
przez kilku autorów pod redakcją prof.
Piotra Franaszka. Na ukończeniu są
monografie „Gołębnika” Barbary Klich,
Arsenału – Tadeusza Czekalskiego, oraz
Collegium Kołłątaja Andrzeja Banacha.

Andrzej Chwalba

alma mater nr 165

53

CENNY DAR
DLA BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
Iluminowany dyplom rodu Szembeków z 1616 roku

S

zembekowie przybyli do Polski w XV wieku.
Była to niemiecka rodzina szlachecka, której
przedstawiciele, wzorem wielu krajan z zachodnich części Niemiec oraz z Alzacji, na przełomie
XV i XVI wieku starali się osiedlić w Polsce,
szukając w szybko rozwijającym się państwie
polskim szansy na lepsze życie. Rody Bonerów,
Decjuszów osiągnęły w Polsce w XVI wieku powodzenie zarówno polityczne, jak i gospodarcze.
Szembekowie nie od razu wybili się na czoło
rodzin polskich, ale posiadali w swoim rodzie wybitnych przedstawicieli, którzy przyczynili się do
rozwoju państwa polskiego. Nobilitacja miała być
nadana Szembekom w 1566 roku, a największe
znaczenie rodzina ta uzyskała na przełomie XVII
i XVIII wieku. Spośród członków tej familii Stanisław Szembek (1650–1721) był arcybiskupem
gnieźnieńskim i prymasem w latach 1706–1721,
a Krzysztof Antoni Szembek (1667–1748) piastował tę godność w latach 1739–1748. Pamiętamy
z dziejów naszych walk o niepodległość generała
Piotra Szembeka (1788–1866), który w czasie
powstania listopadowego był gubernatorem Warszawy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Jan Szembek (1881–1945) był dyplomatą i ambasadorem polskim w Budapeszcie, Bukareszcie
i Brukseli, a w latach 1932–1939 współtwórcą
polskiej polityki zagranicznej, pełniąc funkcję
zastępcy ministra Józefa Becka.
W posiadaniu rodziny Szembeków były ich
dokumenty rodzinne, które do wybuchu drugiej
wojny światowej przechowywano we dworze
w Porębie Żegoty. Najcenniejsze dyplomy pergaminowe dokumentujące dzieje rodu Szembeków

zostały wówczas wywiezione do Rumunii, a stamtąd wraz z rodziną trafiły do Paryża. W 1940 roku,
po zajęciu Paryża przez Niemców, Jan Szembek
osiadł w Portugalii, dokąd wywiózł także najcenniejsze rodowe dokumenty. Po jego śmierci
(9 lipca 1945) dokumentami zaopiekował się
spokrewniony z Szembekami Kazimierz Mycielski (1904–1994), syn Marii z Szembeków, który
zamieszkał w Afryce Południowej. W 1974 roku
dyplomy rodowe Szembeków przekazał Zygmuntowi Janowi Szembekowi (ur. 1923) zamieszkałemu w Anglii. Przez okres wędrówek zarówno
Szembeków, jak i Mycielskich po świecie dyplomy
były przechowywane w różnych warunkach, także
w środowisku o dużej wilgotności i temperaturze,
co niekorzystnie wpłynęło na ich stan.
Zygmunt Jan Szembek uznał, że tak cenne
zbiory – dotyczące jego rodziny, ale także dziejów
Polski, powinny znaleźć się w zbiorach publicznych, gdzie będą prawidłowo przechowywane i odpowiedzialnie udostępniane. Po bardzo sympatycznej rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadziłem
z Zygmuntem Janem Szembekiem, postanowił
on ofiarować najcenniejsze dokumenty rodzinne
Bibliotece Jagiellońskiej. Formalnie stało się to
5 lipca 2012 na mocy aktu darowizny. Dzięki pośrednictwu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
w tym wiceministra dr. Bogusława Winida, dyplomy
pergaminowe dotyczące rodziny Szembeków zostały przekazane 26 października 2012 do zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej (rkps. przyb. 221–226/12).
Dar Zygmunta Szembeka to pięć pergaminowych dyplomów z lat 1313–1706. Najstarsze z nich:
dyplom wystawiony przez cesarza Henryka VII

Król Zygmunt August wręcza Bartłomiejowi Szembekowi indygenat w 1566 roku; iluminacja z dyplomu Szembeków

w obozie pod Florencją 25 stycznia 1313, dotyczący pasowania
na rycerza Henryka z Schönberga, oraz dyplom wystawiony przez
cesarza Karola IV w Pradze w 1355 roku, dotyczący rocznego
czynszu dla Fryderyka Schönberga i jego synów, są w złym stanie zachowania, wymagają szybkiej konserwacji. Zostanie ona
w najbliższym czasie przeprowadzona w Bibliotece Jagiellońskiej.
Dokument z 1566 roku to indygenat – uznający obce szlachectwo w Polsce i nadający przywileje takie, jakie posiada polska
szlachta, Bartłomiejowi Szembekowi i jego rodzinie. W poda-

wystawiony przez króla Zygmunta III Wazę w Warszawie. Widnieją na nim własnoręczne podpisy króla Zygmunta III i notariusza
kancelarii koronnej Macieja Łubieńskiego.
Dokument został oprawiony w skórę w Paryżu w XIX lub
na początku XX wieku. Sporządzono dla niego etui – drewniane
pudełko obciągnięte czerwoną skórą, w którym jest obecnie
przechowywany. Futerał na dyplom był zamykany na kluczyk.
Na karcie pierwszej verso znajduje się miniatura, której głównym
motywem jest herb Szembeków. U stóp postaci symbolizującej
Nobilitas znajduje się tarcza dzielona skośnym
złotym pasem, na której umieszczone są trzy czerwone róże. Na górnym błękitnym polu znajduje się
skacząca srebrna koza, natomiast dolne pole jest
czerwone, również ze skaczącą kozą. W klejnocie
znajduje się skacząca srebrna koza między dwoma
skrzydłami, mającymi u góry po prawej stronie
kolor błękitny. Labry z prawej strony są błękitne,
podbite złotem z lewej czerwone podbite srebrem. Po
obu stronach tarczy herbowej zostały umieszczone
postacie stojące na cokołach, na których znajdują
się podpisy postaci. Jedna z nich trzyma chorągiew
z dwugłowym czarnym orłem, a na cokole znajduje
się napis GERMANIA, druga postać trzyma chorągiew z białym orłem, a na cokole widnieje podpis
POLONIA. Symbolika ta wskazuje na niemieckie
szlachectwo Szembeków i uzyskanie indygenatu
w Polsce. Dokument rozpoczyna się od inicjału
imienia króla: „S” – od Sigismundus, oplecionego
wokół białego orła z herbem Wazów – Snopkiem na
piersiach. Na każdej stronie dyplomu wokół tekstu
znajdują się bordiury z drôleriami. Następna miniatura przedstawia nadanie przez cesarza Henryka VII
Henrykowi Szembekowi szlachectwa w obozie pod
Florencją, którą cesarz oblegał w 1313 roku. Malarz,
przedstawiając tę scenę, udekorował cesarza Orderem Złotego Runa, który został ustanowiony dopiero
w 1430 roku. Na karcie 4 recto znajduje się miniatura
ilustrująca kolejny dyplom wystawiony dla Szembeków, tym razem przez cesarza Karola IV w Pradze
w 1355 roku. Podkreślono w nim pełen chwały udział
Henryka Szembeka w jednej ze sławniejszych bitew
średniowiecza – pod Crécy w 1346 roku. Miniatura
przedstawia szarżę kawalerii pod znakiem króla
Wizerunki Hieronima, Aleksandra Bartłomieja i Gabriela Szembeków;
Czech Jana Luksemburskiego. Bardzo interesującą
iluminacja z dyplomu Szembeków
miniaturą jest ilustracja dotycząca wręczenia przez
rowanym zbiorze znajduje się też dokument wystawiony przez króla Zygmunta Augusta dyplomu indygenatu Bartłomiejowi
baronów Adama i Alberta von Schleinitz, a zawierający transumpt Szembekowi w 1566 roku. Odpis dyplomu zadyplomu wystawionego przez cesarza Henryka VII w 1313 roku, czyna się od Białego Orła. Na bordiurze
dotyczący pasowania Henryka z Schönberga na rycerza. Nie- wokół miniatury na karcie 5 recto zostały
zwykle ważnym dla rodu Szembeków dokumentem jest bulla umieszczone herby rodziny królewskiej
papieska Klemensa XI, datowana w Rzymie na 6 czerwca 1706, Jagiellonów – Słupy Giedymina,
w której papież zawiadamia króla Augusta II, że po śmierci kar- na tarczy inicjały króla – SA, herb
dynała Michała Radziejowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Szembeków tylko z tarczą i hełmem,
na wakujące stanowisko przenosi dotychczasowego biskupa wło- a po drugiej stronie miniatury: Orzeł
cławskiego Stanisława Szembeka. Było to pierwsze tak wysokie Biały – herb Korony, Pogoń – herb
stanowisko w rodzie Szembeków.
Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Najcenniejszym i wyjątkowym w naszych zbiorach jest oraz herb Sforzów, królowej Bony,
dokument z 16 kwietnia 1616 – dwunastokartkowy dyplom per- matki Zygmunta Augusta, przedstagaminowy zawierający potwierdzenie szlachectwa Szembeków, wiający smoka pożerającego dziecko.
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Nad miniaturą znajdują się panoplia z elementami
z herbu Szembeków. Miniatura ilustrująca nadanie
indygenatu Szembekom przez króla Zygmunta
Augusta przedstawia władcę siedzącego na tronie
w otoczeniu senatorów duchownych i świeckich. Na
zwieńczeniu tronu znajduje się Orzeł Biały z monogramem królewskim SA na piersiach. Król Zygmunt
August jest przedstawiony jako szczupły mężczyzna
z brodą. Wizerunek ten – malowany ponad 40 lat po
śmierci króla, jest utrzymany w tradycji portretów
Cranacha, Ostrowskiego i rzeźby nagrobnej w kaplicy
Zygmuntowskiej. Malarz oddał różnice w ubiorze
towarzyszących Szembekowi osób ubranych według
mody zachodnioeuropejskiej oraz polskiej szlachty
w kontuszach i deliach z podgolonymi głowami.
Miniatury zamieszczone na kartach 6 recto i 9 recto
to ilustracje do odpisów dokumentów wystawionych
przez cesarza Rudolfa II w 1607 roku dla opata
Walentego Augusta Schoenbegka. W dyplomie tym
znajduje się wzmianka o nadaniu szlachectwa Szembekom już przez Karola Wielkiego w 813 roku. Na
kartach 9 verso oraz 10 recto znajduje się drzewo
genealogiczne Szembeków. Protoplastą tej rodziny
jest przedstawiony u dołu drzewa genealogicznego
Gerlacus a Schönbek, który otrzymał szlachectwo
od Karola Wielkiego w 813 roku. Na karcie 10 recto
przedstawiona jest linia rodu zamieszkująca w Polsce.
Pierwszym z tej linii Szembekiem był Bartłomiej,
który w 1566 roku uzyskał indygenat od Zygmunta
Augusta. Drzewo genealogiczne Szembeków, teksty
dyplomów im wydane, a potwierdzone przez króla
Zygmunta III, posłużą zapewne badaczom dziejów
tego rodu do dalszych dociekań. Charakterystyczne
jest, że linia polska jest przedstawiona w strojach
polskich lub w zbrojach rycerskich. Na karcie 10 verso
znajduje się portret trzech Szembeków: Hieronima,
Aleksandra Bartłomieja i Gabriela, rodzonych braci,
dla których opisywany dyplom został wystawiony.
Po przedstawieniu wywodu genealogicznego król
potwierdził zasługi braci Szembeków w służbie dla
Polski w wyprawach pod wodzą Jana Zamojskiego
przeciw wojewodzie mołdawskiemu Michałowi,
a pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza przeciw Karolowi Sudermańskiemu i Moskwie. W tle ich

zbiorowego portretu znajdują się panoramy bitwy pod
Kircholmem i oblężenia Smoleńska.
Ten pięknie iluminowany dyplom nasuwa pytanie:
kto tak wspaniale i z dużym pietyzmem dla szczegółów
potrafił namalować miniatury oraz ozdobić marginesy
i puste miejsca w rękopisie bordiurami, panopliami
i drôleriami? W miastach uniwersyteckich na zachodzie
Europy znani byli malarze malujący herby i miniatury w sztambuchach studentów, jednak zwyczaj ten
w Polsce nie był zbyt popularny. Po wnikliwej analizie
wszystkich elementów zdobień możliwe, że odkryjemy
jakieś inicjały lub podpis malarza wkomponowany
w zdobienia, jako to wówczas bywało. Z pomocą
w ustaleniu autora dyplomu niespodziewanie przychodzi nam Walerian Nekanda-Trepka – siedemnastowieczny autor Liber chamorum, który w swoim dziele
tropiącym plebejów o Szembekach napisał kilka stron.
Odniósł się do swojej wizyty wraz z Samuelem Trepką u malarza krakowskiego Marcina Proszowskiego.
W domu malarza zobaczył dyplom sporządzany dla
Szembeków. Walerian Nekanda-Trepka był zawziętym
tropicielem mieszczan i chłopów próbujących, jak
pisał, „wśrubować” do stanu szlacheckiego i nie uznawał szlachectwa, które wiązało się z wykonywaniem
zawodu „niegodnego” szlachcica. Jeżeli trop wskazany
przez Waleriana Nekadę-Trepkę okaże się wiarygodny,
będziemy mieli przykład świetnego miniaturowego
malarstwa wykonanego przez rodzimego artystę spod
Wawelu – Marcina Proszowskiego. Przekazane przez
Zygmunta Jana Szembeka dyplomy z XIV wieku
świadczą o autentyczności starań rodziny Szembeków
o indygenat, czyli potwierdzenie szlachectwa w Polsce,
bardziej, niż by miały potwierdzać zarzuty Waleriana
Nekandy-Trepki o fałszerstwo – wszak na dyplomie
z 1616 roku widnieje podpis króla Zygmunta III oraz
ówczesnego sekretarza i notariusza kancelarii koronnej Macieja Łubieńskiego, późniejszego arcybiskupa
gnieźnieńskiego, a fałszowanie podpisu monarszego
byłoby niezwykle niebezpieczne. Dyplom jest niezwykłym świadectwem kultury XVII wieku i stanowi
ozdobę zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

Zdzisław Pietrzyk

dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
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W

roku jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Bibliotece Jagiellońskiej
przygotowana została wyjątkowa wystawa, prezentująca obiekty ze zbiorów rękopiśmiennych
pozyskanych od początku obecnego stulecia. Są to przede wszystkim materiały
ofiarowane Bibliotece przez osoby prywatne i instytucje, także zakupy – głównie od osób prywatnych, rzadziej dokonane na aukcjach antykwarycznych,
jak również zbiory pochodzące z tzw.
starego zasobu: rękopisy zidentyfikowane podczas opracowania zbiorów, prac
konserwatorskich i magazynowych. Na
wystawie pokazany został zasób, o jaki
powiększyły się zbiory rękopiśmienne
od 2001 roku, bez względu na źródło
pochodzenia, odnotowany w tym czasie w rejestrze przybytków
rękopiśmiennych.
Wyboru obiektów prezentowanych na wystawie trzeba było
dokonać spośród ponad siedmiu tysięcy jednostek, w skład których wchodzą, obok rękopisów w ścisłym tego słowa znaczeniu,
także maszynopisy, fotografie i rysunki, wycinki prasowe i druki
z odręcznymi notatkami. Z tych najobszerniejszych warto wymienić archiwum domowe Pawlikowskich, spuścizny rękopiś-

Fragment kolekcji odręcznych podpisów królewskich
wyciętych z oryginalnych dokumentów. Ze starego zasobu

mienne wybitnych naukowców, najczęściej związanych blisko
z Uniwersytetem Jagiellońskim, między innymi Jana Błońskiego,
Kazimierza Czachowskiego, Marii Dłuskiej, Leona Płoszewskiego, Gustawa Przychockiego, Tadeusza Sinki, Władysława Tarnawskiego i Wiktora Weintrauba. Spora część to także fragmenty
spuścizn ludzi kultury, między innymi Kornela Filipowicza, Zdzisława Jachimeckiego, Teodora Parnickiego, Juliana Przybosia,

Dyplom pergaminowy z XIV wieku, który stanowił niegdyś oprawę rękopisu BJ,
odjęty przy przeoprawie i przechowywany w zbiorze tzw. makulatury pergaminowej,
został zidentyfikowany i opisany podczas opracowania zbioru dyplomów pergaminowych BJ. Ze starego zasobu

Fragment pamiętnika
Heleny Cerchowej
z 1898 roku
oraz fotografia rodziny Heleny i Maksymiliana Cerchów;
dar prof. Ewy Śnieżyńskiej-Stolotowej

Bolesława Wallek-Walewskiego, Adama Włodka, Ireny Wollen
czy też papiery wybitnego działacza gospodarczego Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Niezwykle cenne są również papiery rodzinne
Barączów, Birkenmajerów, Lamów, Łepkowskich, Mieroszewskich, Osieckich, Żuławskich
oraz zbiory archiwaliów
z okresu drugiej wojny
światowej: archiwa Jerzego Polaczka oraz Brygady
Świętokrzyskiej NSZ.
Eksponaty ułożono
według zasad obowiązujących przy opracowaniu spuścizn rękopiśmiennych: na
początku dokumenty
osobiste (różnego rodzaju świadectwa,
legitymacje, dyplo-

Listy Józefa Ignacego
Kraszewskiego
do Filipa Loebensteina
z roku 1879;
dar Jana Łączewskiego,
prawnuka adresata

my etc.), następnie pamiętniki i fotografie, archiwalia,
dzieła literackie i plastyczne, dedykacje, wreszcie korespondencja. Osobno zaprezentowano dział poświęcony
historii teatru, a także artystyczne oprawy, głównie
sztambuchów. Na końcu wyeksponowane zostały
obiekty pochodzące ze starego zasobu oraz nietypowe
i oryginalne w formie.
Ekspozycja stała się także okazją do publicznego
zaprezentowania jednego z najpiękniejszych rękopisów
pozyskanych w ostatnich latach: bogato zdobionego
dyplomu pergaminowego – dokumentu Zygmunta III
potwierdzającego przywileje rodziny Szembeków.
Wystawa (Manu)scripta manent. Ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej nabytych w XXI
wieku pokazuje
zaledwie drobną
część zbioru nowych nabytków.
Opisy wszystkich są
dostępne na stronie internetowej http://www.
bj.uj.edu.pl/akcesja,
która jest systematycznie aktualizowana, głównie z myślą
o osobach prowadzących badania
naukowe. Nabytki
te bowiem – poza
oczywistą wartością kulturową
i materialną – powiększają i uzupełniają zasób
źródeł historycznych zgromadzonych w Bibliotece.
Rabindranath Tagore, Ogrodnik,
w przekładzie Jana Kasprowicza. Fragment autografu
Przy okazji wytłumacza; dar Kaspra Pawlikowskiego
stawy organizatorzy
dziękują wszystkim
osobom i instytucjom, które uznały, że ich zbiory powinny znaleźć
się w Bibliotece Jagiellońskiej. Mają również nadzieję,
że i w przyszłości będą mogli liczyć na nowe nabytki,
pochodzące także ze zbiorów prywatnych.
Ekspozycję można zwiedzać w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej od 15 maja do 27 czerwca 2014,
w godzinach 10–15 (w poniedziałki do godz. 17).

Monika Jaglarz

kustosz dyplomowany w Sekcji Rękopisów
Biblioteki Jagiellońskiej

Wszystkie osoby zainteresowane
umieszczeniem zbiorów rękopiśmiennych w Bibliotece Jagiellońskiej proszone są o kontakt z Sekcją Rękopisów BJ, tel. 12 6633519,
e-mail: bjmanus@uj.edu.pl

alma mater nr 165

59

50 LAT MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W

Stuba Communis, lata 60. XX w. i współcześnie

60

alma mater nr 165

Konrad K. Pollesch

Janusz Kozina

Ze zbiorów Muzeum UJ

Konrad K. Pollesch

w związku z planami bumaju 2014 roku
dowy nowej biblioteki Unimija pięćdziesiąt lat
wersytetu Jagiellońskiego,
od otwarcia Muzeum Unipojawił się pomysł przystowersytetu Jagiellońskiego,
sowania do potrzeb muzeum
którego pierwszym dyrekbudynku Collegium Maius,
torem był historyk sztugdzie dotąd mieściła się
ki prof. Karol Estreicher.
biblioteka uniwersytecka.
29 kwietnia 2014 przypada
Plany odpowiedniej moderteż 30. rocznica śmierci
nizacji budynku Collegium
profesora. Te dwie połąMaius były prawie gotowe
czone rocznice wpisują się
w 1939 roku. Niestety, wyw obchody tegorocznego
buch wojny przerwał wszeljubileuszu 650-lecia fundakie prace nad tym projektem.
cji Uniwersytetu. Stanowią
Powrócono do niego po zateż znakomitą okazję do
Prof. Karol Estreicher jr. (1906–1984)
Prof. Stanisław Waltoś
kończeniu wojny. Muzeum
przypomnienia, w ogromzostało powołane na mocy
nym skrócie, jak powstawało Muzeum i jaką koncepcję miał jego Archeologicznego – przez prof. Józefa decyzji Senatu UJ w 1947 roku, a 8 czerwca
twórca – prof. Karol Estreicher.
Łepkowskiego (1867), oraz Gabinetu Hi- 1951 na mocy uchwały Senatu UJ kieNa temat Muzeum Uniwersytetu Ja- storii Sztuki (1881) – kierowanego przez rownictwo nad zbiorami muzealnymi, jak
giellońskiego napisano już wiele. Ostatnim prof. Mariana Sokołowskiego. Świadome również nad prowadzonymi w Collegium
opracowaniem jest książka prof. Andrzeja powiększanie kolekcji muzealnej rozpo- Maius pracami remontowymi przejął prof.
Chwalby Collegium Maius, która ukazała częło się dzięki zakupom uniwersyteckim, Karol Estreicher. O utworzeniu muzeum
się w roku 2009 w ramach serii wydaw- datkom pieniężnym profesorów UJ, jak uniwersyteckiego profesor marzył już przed
niczej obejmującej monografie obiektów również dzięki osobom zarządzającym wojną. – Marzy mi się odnowienie gmachu
zabytkowych UJ. Wyjątkową publikacją, zbiorami i ich koneksjom, co w konse- tak, aby za lat 20, na jubileusz 600-lecia,
przedstawiającą trud odnawiania Collegium kwencji owocowało różnymi cennymi gmach Collegium Maius wspaniale odnoMaius po drugiej wojnie światowej, jest przekazami. Po wybudowaniu Collegium wiony, urządzony jak należy, oczyszczony
siedmiotomowy Dziennik wypadków au- Novum (1887) muzealne zbiory znalazły z neogotyckich przydatków – był głównym
torstwa Karola Estreichera1. Profesor pisze swoje miejsce w salach parterowych nowe- ośrodkiem jubileuszu Uniwersytetu. Zaw nim o frustracjach i rozczarowaniach, go gmachu. Przechowywane były tam do danie trudne2 – pisał w swoim Dzienniku.
jakie spotykały go, kiedy realizował swoje wybuchu drugiej wojny światowej.
Idea stworzenia takiego muzeum,
wielkie marzenie związane ze stworzeniem
która
pojawiła się na początku XX wieku,
W miarę rozrastania się zbiorów władze
muzeum uniwersyteckiego.
zjednywała
sobie powoli kolejnych sprzyUniwersytetu zaczęły zdawać sobie sprawę
Muzeum powstało na kanwie stworzo- z tego, że muzeum powinno mieć własną mierzeńców. Wśród nich był stryj Karola
nych wcześniej, w XIX wieku: Gabinetu siedzibę. Już na początku XX wieku, Estreichera – prof. Tadeusz Estreicher,

podstaw zaprojektowane, bądź zdobyte
dla Uniwersytetu4.
Profesorowi zależało na tym, by charakter Collegium Maius i styl jego wnętrz
odzwierciedlały to, co jest najbliższe
w jego otoczeniu, by umiejętnie wtapiały
się w krakowską, historyczną tkankę.
Tak ujął to w słowach: Można ogólnie
powiedzieć, że odnowienie Collegium
Maius i urządzenie jego wnętrz szło w latach 1956–1964 po drodze odtwarzania
przeszłości tak ,jak znamy ją z dziejów
Uniwersytetu, ze spisów i inwentarzy.
Starano się w salach i izbach wskrzesić
styl prosty, skromny, silnie krakowski,
wyrosły na tle XVII i XVIII wieku. Wzory
czerpano z dawnych domów i kolegiów,
plebanii św. Anny naprzeciw, z resztek

Ze zbiorów Muzeum UJ

było zabiegów, żeby gmach wypełnić
i przygotować ekspozycję na obchody
jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Przecież całe Collegium Maius, tj. nie tylko jego zewnętrzna strona,
fasady, kraty, portale, okna, szyby – ale
także jego urządzenie wewnętrzne (przede
wszystkim sale), jest mego projektu, pomysłu, energii. To nie jest rekonstrukcja,
to jest na słabej kanwie przeszłości –
nowy haft. Robię go codziennie krzyżyk po
krzyżyku. Nie mówię tego obecnie, żeby
nie zaszkodzić idei obdarowania Uniwersytetu historyczną siedzibą – przeciwnie:
mówię (kłamię) ciągle i bronię się, że
to wszystko tak było, że to tylko tak jest
uporządkowane. W rzeczywistości niemal
wszystko zostało przeze mnie bądź od

Libraria, lata 60. XX w.

Janusz Kozina

chemik, którego dar w postaci instrumentów naukowych i innych przedmiotów
zabytkowych znacznie zasilił muzealne
księgi inwentarzowe.
W 1953 roku, a więc cztery lata po
rozpoczęciu prac remontowych w Collegium Maius, w piśmie „Ochrona Zabytków” profesor skrótowo przedstawił
swą ideę. Odnowienie jest w pełnym toku.
Jego naczelnym zadaniem jest uczynienie
z Collegium gmachu użytkowego z wnętrzami o charakterze muzealnym [...]. Nie
będzie to muzeum w ścisłym tego słowa
znaczeniu. Będzie to żywy, bo używany
gmach uniwersytecki, w którego salach
wśród pamiątek przeszłości obradować
będzie młodzież i profesorowie, gdzie
na dziedzińcu i w ogrodzie będą między
wykładami krążyć uczniowie tak jak za
dawnych czasów. Jest to jedyny sposób,
aby staremu Collegium Maius przywrócić
rumieńce życia3.
Podczas prac nad restauracją Collegium Maius prof. Estreicher cały czas
myślał o obiektach, które miały tak naprawdę stworzyć muzeum. Jego zapiski
w dziennikach pokazują, jak różnymi
drogami przedmioty wędrowały do Collegium Maius. Niektórzy mówili nawet
o tzw. „szabrowaniu przez Estreichera”.
Czas pokazał jednak, jak niewłaściwe
były to opinie. Bo przecież gdyby nie troska Profesora – człowieka kochającego
sztukę, to wiele obiektów, które uzyskały
numery inwentaryzacyjne Muzeum UJ,
albo by przepadło, albo znalazłoby się
w obiegu rynku antykwarycznego.
W swoich dziennikach profesor pisał,
jak puste było Collegium Maius, ile trzeba
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belek stropowych tu i ówdzie znalezionych.
We wnętrzach starano się odtworzyć nastrój codzienności przez stropy zdobione
skromnie na pierwszym i drugim piętrze,
przez podłogi z miękkiego drzewa, przez
niemalże wiejskie drzwi lub dawny typ
futryn okiennych. Gdzie tylko trafiano na
ślady polichromii – restaurowano je, gdzie
brakło polichromii – zrekonstruowano
ją lub wykonano kopię. W ten sposób na
pierwszym piętrze urządzono dużą salę
(nazwaną zieloną) jak gdyby powstałą
z połączenia dwóch sal, nakrytą stropem
i zdobną fryzem skopiowanym z plebanii
św. Anny, gdzie przecież kiedyś mieszkali
także profesorowie Uniwersytetu. Drogą
rekonstrukcji opartej na rzetelnych studiach, a czasem tylko drogą stosowania
kopii, rzadko drogą swobodnej pomysłowości artystycznej, odnowiono pokoje
na II piętrze w Instytucie Historii Sztuki,
nadając im charakter historyczny5.
W miarę możliwości Profesor nabywał
różne dzieła sztuki od osób prywatnych
lub w dawnych salonach antykwarycznych
tzw. DESY. Dzieła te czasami łączyły się
z ikonografią uniwersytecką, czasami nie.
Niestety, na rynku antykwarycznym, tak
wtedy, jak i dzisiaj, rzadko pojawiają się
obiekty związane ściśle z historią Uniwersytetu.
Pisząc o tworzeniu Muzeum, nie sposób nie wspomnieć malarza Zdzisława
Pabisiaka (1922–2009), jednego z nielicznych, którzy rozumieli profesora. Ich
współpraca miała olbrzymie znaczenie dla
powstawania muzealnych wnętrz w Col-

Anna Wojnar

Ze zbiorów Muzeum UJ

Aula w Collegium Maius, lata 60. XX w.

mało hałasu. Klimaszewski mówił
o moim trudzie przy urządzaniu
Muzeum. Potem ja o trudzie innych. O sobie jak najmniej...7 –
odnotował Karol Estreicher.
Profesor zrealizował swój plan:
Muzeum zostało otwarte na jubileusz 600-lecia fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorąc pod
uwagę liczbę eksponatów, w swym
pierwotnym kształcie wnętrza Muzeum były dość surowe. – W istocie, Collegium Maius jest reżyserią.
Tu rekonstrukcja krzyżuje się z fantazją. Bez tych czynników nic by nie
wyszło!8 – podkreślał Estreicher.
Stopniowo przybywały kolejne obiekty zabytkowe, które
były kupowane, darowane lub
przekazywane. Na starych zdjęAula Collegium Maius, widok współczesny
ciach Władysława Gomuły widać
początkowy stan wyposażenia
legium Maius. Pabisiak w lot chwytał Muzeum, na kolejnych można śledzić napomysły Estreichera. Jego niezwykłe rastanie i wzbogacanie ekspozycji. W 1968
umiejętności malarskie i dekoracyjne roku, po śmierci Franciszka Ksawerego
przyczyniły się do wzbogacenia muzealnej Pusłowskiego, odbyło się przejęcie po nim
ekspozycji. Profesor napisał w Dzienniku: spadku. Dzięki tej darowiźnie nazwisko
Ataki na mnie, że fałszuję zabytki rękami rodziny Pusłowskich wpisało się do histogłównie Zdzisława Pabisiaka, przybierają rii Almae Matris złotymi literami.

Ekspozycja rzeźby średniowiecznej

na sile. Cóż w nich jest prawdy? Istotnie,
w Pabisiaku znalazłem kapitalnego wykonawcę moich myśli i marzeń o wskrzeszeniu ikonografii Uniwersytetu6.
6 maja 1964, po prawie 20 latach prac,
nastąpiło otwarcie muzeum uniwersyteckiego. – Dziś o 11-tej otwarcie Muzeum
UJ. „Otwarcie”? [...]. Mało osób. Lepiej,

Profesor Estreicher zakończył swoje
dyrektorowanie na koniec 1976 roku.
Od 1977 roku dyrektorem Muzeum UJ
i zarządcą jego zbiorów został wybitny
specjalista prawa karnego, a jednocześnie
miłośnik sztuki, muzealiów i historii –
prof. Stanisław Waltoś. Muzeum istniało
zarówno pod względem prawno-for-

storyk, wcześniej kierownik Archiwum
UJ. Rozpoczęto zapisywanie nowej karty.

Anna Jasińska

dyplomowany kustosz Muzeum UJ

K. Estreicher, Dziennik wypadków 1939–1945, t. I, Kraków
2001; tenże, Dziennik wypadków 1946–1960, t. II, Kraków
2002; tenże, Dziennik wypadków 1961–1966, t. III, Kraków 2003; tenże, Dziennik wypadków 1967–1972, t. IV,
Kraków 2004; tenże, Dziennik wypadków 1973–1977, t.
V, Kraków 2006; tenże Dziennik wypadków 1978–1980, t.
VI, Kraków 2013; tenże, Dziennik wypadków 1981–1984,
t. VII (2 vol.), Kraków 2014.
2
Cyt. za K. Estreicher, Dziennik wypadków 1939–1945,
t. I, op.cit., s. 824.
3
K. Estreicher, Odnowienie Collegium Maius. Myśli i uwagi,
„Ochrona Zabytków”, 1953, z. 2, s. 29.
4
K. Estreicher, Dziennik wypadków... t. II, op.cit., s. 513.
5
K. Estreicher, Collegium Maius – dzieje gmachu, Kraków
1968, s. 269–270.
6
K. Estreicher, Dziennik wypadków..., t. III, op.cit., s. 435.
7
Ibidem, s. 582.
8
Ibidem, s. 503.
9
S. Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, Kraków
2004, s. 243.
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malnym, jak i materialnym, żyło
swoim życiem. Jego główne cele
zostały już nakreślone. Działalność
prof. Waltosia była w dużej mierze
kontynuacją idei Estreichera. On
sam uważał, że jest to jego misja
i obowiązek.
Najlepszy czas dla Muzeum nastał na początku lat 90. XX wieku.
Wtedy nowa sytuacja polityczna
pozwoliła na podjęcie nowych inicjatyw i wyzwań. Na początku XXI
wieku przeprowadzono konserwację
piwnic Collegium Maius, w wyniku
czego Muzeum uzyskało nowe
przestrzenie magazynowe oraz
wystawiennicze do pokazów tymczasowych, a także kawiarnię, która
cieszy się popularnością zarówno
wśród studentów, jak i wykładow- Klatka schodowa tzw. studencka w Collegium Maius
ców. Powstała nowa klatka schodowa ze stałą ekspozycją gipsów z przekazu brało jeszcze dodatkowych kolorów i blaKarola Lanckorońskiego. Stała ekspozycja sku. – Może zerka od czasu do czasu na
została rozszerzona o wystawę rzeźby śre- świat, w którym czuł się często niedobrze,
dniowiecznej. Na nowe magazyny i salę gnębiony i zawsze niedoceniony, a któremu
seminaryjną zagospodarowano około 2/3 pozostawił dzieło niezwykłe. Zrodzone
powierzchni strychów Collegium Maius. z fantazji, nieautentyczne w niezliczonych
szczegółach, ale urzekaRekultywowano Ogród Projące i prawdziwe w cafesorski.
łości9 – napisał o swoKontynuując idee Karola
im poprzedniku Karolu
Estreichera, prof. Stanisław
Estreicherze w jednej
Waltoś wprowadził muzeum
ze swoich książek prof.
uniwersyteckie w XXI wiek.
Waltoś.
Stało się ono ważną instytucją
Na początku 2012
na mapie polskiego muzealnicroku rozpoczął się kotwa. Formalnym potwierdzelejny rozdział w historii
niem tego faktu było wpisanie
Muzeum Uniwersytetu
w 2011 roku Muzeum UniwerJagiellońskiego. Trzesytetu Jagiellońskiego na listę
cim dyrektorem Muzeum
muzeów rejestrowanych.
został dr hab. Krzysztof
Marzenie prof. EstreicheStopka, profesor UJ, hira spełniło się. Z czasem naProf. Krzysztof Stopka

Zaułek Estreichera (dawny dziedziniec „Huta”)
– to nowe, atrakcyjne miejsce spotkań,
znajdujące się między Collegium Maius
a Collegium Nowodworskiego,
z wejściem od ul. św. Anny
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WIELKIE POŚMIERTNE ZWYCIĘSTWO
KAZIMIERZA WIELKIEGO
Polska się cała zbiegła do mych prochów...
Stanisław Wyspiański

J

ednym z piękniejszych ogniw wielowiekowej tradycji uniwersyteckiej
w Krakowie jest uroczystość składania
przez władze UJ 12 maja każdego roku
wiązanek kwiatów na grobach Kazimierza
Wielkiego, królowej Jadwigi oraz Władysława Jagiełły. Rektorowi i jego zastępcom
towarzyszą w czasie tej uroczystości
dziekani poszczególnych wydziałów,
członkowie Senatu, a także reprezentanci pracowników, studentów oraz
absolwentów. Ten symboliczny gest
nabiera szczególnie uroczystego
wymiaru w bieżącym roku – kiedy wyjątkowo nie 12, a 10 maja
w katedrze wawelskiej odprawiona
zostanie uroczysta msza święta,
otwierająca centralne uroczystości
Jubileuszu 650-lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, po której
rektor w towarzystwie członków
Senatu i innych reprezentantów naszej
wspólnoty akademickiej złoży kwiaty
na grobach fundatorów.
Pragnąc nadać owej uroczystości
głębszy sens, postanowiłem przywołać
w niniejszym tekście postać króla Kazimierza, fundatora naszej Almae Matris,
nieco inaczej, jak powszechnie dotąd
o nim pisano. Chodzi mi o jego „życie
pośmiertne”, czyli o przywołanie faktów,
które pozwolą nam sobie uświadomić rolę,
jaką przyszło temu królowi odegrać już
po śmierci, w szczególności zaś w epoce
narodowej niewoli. Myślę, że dzięki temu
łatwiej przyjdzie nam zrozumieć znaczenie
wiekopomnej jego decyzji o założeniu
Akademii Krakowskiej, czyli o stworzeniu podwalin pod rozwój szkolnictwa
wyższego w Polsce, o otwarciu ważnego
kanału komunikacyjnego łączącego nasz
kraj z krajami Europy Zachodniej, o włą-
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czeniu Polski w krąg państw i narodów
biorących czynny udział w rozwoju
cywilizacji śródziemnomorskiej. Na tym
jednak rola dziejowa króla Kazimierza
się nie skończyła. Okazuje się bowiem,
że odnalezienie w katedrze wawelskiej

Kopia korony grobowej Kazimierza Wielkiego
wykonana przez złotnika Aleksandra Ziembowskiego w 1869 roku na podstawie rysunków Jana
Matejki i fotografii Walerego Rzewuskiego. Koronę podczas pogrzebu niósł za trumną marszałek
krajowy Leon Sapieha (ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie)

jego doczesnych szczątków w pięćset lat
po śmierci i zorganizowanie w lipcu 1869
roku wspaniałego jego drugiego pogrzebu
stało się momentem przełomowym w życiu naszych przodków. Aby jednak zrozumieć wagę tych spraw, musimy cofnąć się
w głąb wieku czternastego.
Król Kazimierz Wielki zmarł w 1370
roku, w wieku sześćdziesięciu lat, w trzy-

dziestym siódmym roku panowania. Jak
pisał Adam Naruszewicz, wsławiły go
bardziej dzieła w pokoju znakomite, niżeli wojenne sprawy. A przeto z tamtych
zasłużył sobie bardziej na imię „Wielkiego”, to jest z budowy wspaniałych i pożytecznych gmachów; dźwigania zamków
i miast; opasów ich murami; rozrządzenia
wnętrznej kraju ekonomiki i innych
przezornego króla i bacznego gospodarza czynów. Zjednał sobie prócz
tego miłość powszechną we wszystkich stanach, hojnością, sprawiedliwością, łaskawością, każdemu
przystępem, a bogatym i wspaniałym, jak na króla przystało, w domu
i podróżach obejściem1. Ten wielki
prawodawca państwa polskiego,
a przy tym założyciel krakowskiego
Studium Generale zmarł nieoczekiwanie, w kilka tygodni po wypadku
na polowaniu w lasach nad brzegami Pilicy koło Przedborza. Dzięki
Jankowi z Czarnkowa, kronikarzowi
czasów panowania tego władcy, wiadomo bardzo dokładnie, w jakich okolicznościach doszło do tego. Okazuje się,
że wkrótce po owym fatalnym polowaniu
z 9 września 1370, kiedy król w pogoni
za jeleniem spadł z konia i ciężko zranił
się w nogę, przewieziono go najpierw do
Sandomierza, skąd dopiero po kilkunastu
dniach wyruszył w powrót do Krakowa.
Przekonany o tym, że wypadek, któremu
uległ, nie jest groźny, zatrzymywał się kolejno w Koprzywnicy, to znowu w Nowym
Korczynie, Osieku i Opatowcu. Dopiero
31 października, już bardzo ciężko chory
(prawdopodobnie zachorował wówczas
na krupowe zapalenie płuc), dotarł do
Krakowa. Stan jego zdrowia pogarszał się
z każdą godziną. 3 listopada podyktował

testament, po czym – wyspowiadawszy się kowie przez delegację ludności Krakowa. owe odbyły się we wszystkich kościołach
i przyjąwszy komunię świętą, 5 listopada Powitanie to odbyło się na Wzgórzu Laso- Krakowa. Uformowany następnie żałobny
o świcie zmarł na zamku wawelskim2.
ty, prawie u stóp kopca Krakusa. Powitała pochód przeszedł głównymi ulicami miaWieści o chorobie króla rozeszły się tu Ludwika Rada Miasta Krakowa, liczna sta z Rynku na Wawel, po drodze zatrzybardzo szybko po kraju, a także poza jego reprezentacja cechów
mując się przed poszczegranicami. Wiadomo też, że wyznaczony krakowskich ze sztangólnymi kościołami, aby
przez Kazimierza następca tronu, Ludwik darami oraz znaczny
piesi członkowie pochodu
mogli wejść do świątyWęgierski, zaniepokojony owymi wieś- zastęp duchowieństwa.
ni z marami, na których
ciami, wysłał z Wyszehradu do Krakowa W tym towarzystwie Luniesiono różnego rodzaju
dwóch swoich zaufanych współpracow- dwik dotarł wieczorem
dobra, w tym pieniądze,
ników, którzy w dwa dni po śmierci mo- na Wzgórze Wawelskie.
w celu ofiarowania ich
narchy, 7 listopada, o wschodzie słońca3,
Nieznany jest dodanemu kościołowi (tak
wzięli udział w jego pogrzebie w katedrze kładny przebieg zatruddziało się w kościołach:
wawelskiej. Wśród historyków istnieje nień Ludwika w pierwMariackim, Franciszkarozbieżność co do tego, czy trumnę ze szych dniach pobytu
nów i Dominikanów).
zwłokami króla złożono wówczas od razu w Krakowie. Wiadomo
Oto, co pisał o owych
w miejscu wcześniej, to znaczy w 1359 jedynie, że wspólnie
uroczystościach kroniroku, wskazanym przez króla4, czy też z najbliższymi współkarz: naprzód szły cztew pawimencie kościoła, w grobie Fran- pracownikami zmarłeciszka herbu Sulima, kustosza kościoła go króla Kazimierza, Portret Kazimierza Wielkiego z Pocz- ry wozy, każdy w cztery
tu królów i książąt polskich Jana
piękne konie, a wszystko
św. Michała na Wawelu, na co miałaby w tym z Januszem SuMatejki. Wizerunek króla został odwskazywać znajdująca się w tumbie obec- chywilkiem, kanclerzem tworzony na podstawie jego czaszki to – tak woźnice, jak konie i wozy – było czarnego nagrobka królewskiego płyta z grobu koronnym, zajął się tetegoż duchownego5. Jedno jest pewne: był stamentem wuja, część jego, zgodnie z su- nym suknem przybrane i pokryte. Potem
to pogrzeb stosunkowo skromny, w któ- gestiami panów polskich, unieważniając. kroczyło czterdziestu rycerzy w pełnych
rym wzięli udział najważniejsi dostojnicy Po dziesięciu dniach odbyła się uroczysta zbrojach, na koniach, pokrytych suknem
państwa, członkowie dworu oraz kilku jego koronacja w katedrze wawelskiej7. szkarłatnym; następnie jedenastu niosło
dostojników duchownych, w tym trzech W dwa dni po niej, czyli 19 listopada chorągwie tyluż księstw, dwunasty zaś chobiskupów: przebywający wówczas w Kra- 1370, król Ludwik zorganizował uro- rągiew Królestwa Polskiego, a każdy miał
kowie arcybiskup gnieźnieński Jarosław czyste egzekwie na cześć zmarłego króla tarczę ze znakiem czyli herbem każdego
księstwa. Za nimi jechał rycerz, odziany
Bogoria ze Skotnik, biskup krakowski Kazimierza.
Florian Mokrski oraz biskup lubuski Piotr
Bezpośredni świadek tego wydarzenia, w złocistą szatę królewską, na pięknym
z Opola. Janko z Czarnkowa tak zakończył Janko z Czarnkowa, pisał, że egzekwie stępaku królewskim, purpurą pokrytym,
osobę zmarłego króla wyobrażający.
opis jego przebiegu: Jaki był
Za nim szło parami procesjonalnie
jęk, jaki płacz, jakie głośne
sześciu ludzi i niosło zapalone duże
narzekania panów i szlachty,
świece, z których dwie były zrobione
prałatów, kanoników, mężów
z jednego kamienia wosku. Potem
kościelnych i ludu podczas
szli zakonnicy i wszystkie osoby duzłożenia zwłok jego, tego język
chowne, ile ich było w mieście i na
ludzki nie łatwo wypowiedzieć
przedmieściach, śpiewając pieśni
zdoła6.
żałobne, a poprzedzając mary, pełne
W tym samym dniu, 7 liszłotogłowia, sukna różnego i innych
topada 1370, pod wieczór,
drogich materii, które miały być mięprzybył do Krakowa następca
dzy klasztory i kościoły rozdzielone.
Kazimierza – Ludwik WęNa końcu postępował król Ludwik,
gierski. Wszystko wskazuje
arcybiskup, biskupi, książęta, panona to, że wiadomość o śmierci
wie i wielka moc ludu obojga płci.
Kazimierza dotarła do niego do
Pomiędzy nimi zaś a marami szli
Wyszehradu (czyli ówczesnej
dworzanie zmarłego króla w liczstolicy Węgier) bardzo szybbie większej niż czterystu, wszyscy
ko. Następca polskiego tronu
w czarną odzież przybrani i wszyscy
natychmiast zdecydował się
z wielkim płaczem i jękiem. [...] Przed
wyruszyć z dużym orszakiem
marami szedł jeden [z dworzan] i szedo Krakowa. Po przekroczeroko rozrzucał pieniądze biednym
niu granicy państwa polskiego
i każdemu, kto by chciał je podnieść,
7 listopada, został powitany
ażeby wolniejszą zrobić drogę idącym
w Nowym Sączu przez grupę
i aby tym goręcej za duszę zmarłego
panów polskich, po południu
Studium berła – szkic Jana Matejki do obrazu Wnętrze grobu Kazikróla się modlono8.
zaś tego samego dnia w Kramierza Wielkiego (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)
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W katedrze wawelskiej
wielkie uroczystości z 19 listopada miały
biskup krakowski Florian
ukazać przede wszystkim wspaniały majeMokrski odprawił uroczystą
stat nowego władcy, a przy tym podkreślić
mszę świętą za duszę zmarłego
trwałość wcześniejszych porozumień
króla Kazimierza, w czasie
sukcesyjnych, ich celem bowiem było
której odbyło się zwyczajowe
przeniesienie majestatu zmarłego króla na
składanie ofiar oraz licznych
kolejnego władcę, który miał być przedpamiątek po królu. Po złożeniu
stawiony [Polakom] jako osoba wybrana
tych ofiar, gdy zaczęto, podług
przez odchodzącego panującego, a tym
zwyczaju w takich wypadkach,
samym jako najbardziej właściwa i godkruszyć chorągwie, powstał
na13. W tym kontekście przywołany wyżej
taki krzyk żałosny, taki płacz
„drugi pogrzeb” (raczej – druga uroczystość
i jęk wszystkich obojga płci
pogrzebowa) Kazimierza Wielkiego był
obecnych w katedrze krakowświadomym i umiejętnym wykorzystaniem
skiej, że od tego płaczu i jęku
rytuału pogrzebowego, był publicznym kowszyscy, osoby możne i niskie,
munikatem skierowanym do elit obu państw
starzy i młodzi, ledwo się utulić
[węgierskiego i polskiego], a także do
mogli9.
wszystkich europejskich kancelarii królewPrzywołane wyżej wydaskich, śledzących wydarzenia w Polsce i na
rzenia związane z dwiema urodworze andegaweńskim. W przekazie [tym]
czystościami pogrzebowymi
wyraźnie zaznaczono zarówno bezkonflikkróla Kazimierza z listopada
towe i harmonijne przekazanie władzy, jak
1370 roku stały się punktem
i pełne prawa sukcesyjne wyznaczonego
wyjścia do długich, do dziś
następcy tronu14.
Studium korony – szkic Jana Matejki do obrazu Wnętrze grobu Katrwających dyskusji histoNie jest moim zamiarem rozstrzyganie,
zimierza Wielkiego (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)
ryków zajmujących się XIV
kto w tym sporze ma rację. Wydaje się
wiekiem, starających się odpowiedzieć przybywającemu do miasta Ludwikowi jednak, że dowodem poprawności hipotezy
na pytanie: dlaczego 7 listopada 1370 nie ofiarować tron pusty, a ten pustoszał – jak Falkowskiego była decyzja nowego króla
zaczekano z pogrzebem Kazimierza do powszechnie wówczas przyjmowano – nie o wystawieniu Kazimierzowi wspaniałego
przyjazdu do Krakowa Ludwika? A tak- z chwilą śmierci władcy, ale wraz z jego po- pomnika nagrobnego15. Pomnik ten, zachoże – jaki sens miały uroczystości żałobne grzebem. Badacz ten odrzuca tezę o świa- wany do dziś niemal w pierwotnym stanie,
zorganizowane przez króla Ludwika 19 domym afroncie, jakim mieli
listopada?
wykazać się wobec Ludwika
Odpowiedź na pytanie pierwsze sfor- niechętni mu panowie małomułował przed stu laty znany historyk polscy. Twierdzi, że brak jest
z UJ prof. Jan Dąbrowski. Twierdził on, dowodów (poza stwierdzeże chodziło w tym wypadku o intrygę niami Janka z Czarnkowa)
polityczną przeciwników nowego władcy, potwierdzających tezę Jana
którzy niechętnie mieli spoglądać na oso- Dąbrowskiego. Na dowód
bę Andegawena, a nie Piasta na polskim słuszności swoich wywotronie. Teoria ta, wsparta, między innymi, dów przywołuje symbokrytycznym wobec króla Ludwika sto- liczne uroczystości żałobne
sunkiem kronikarza Janka z Czarnkowa, z 19 listopada 1370, które
do dzisiaj jest obecną w historiografii10. w jego interpretacji miały
Podważył ją dopiero przed kilku laty Woj- być specjalnym znakiem
ciech Falkowski w interesującym artykule poparcia [nowego króla] ze
zatytułowanym Dwa pogrzeby Kazimierza strony zmarłego i zrównać
Wielkiego – znaczenie rytuału11. Twierdzi w majestacie obu monaron, że pośpieszny pogrzeb Kazimierza, chów, zapewniając noweurządzony na kilka–kilkanaście godzin mu królowi równoprawne
przed przybyciem do Krakowa Ludwika, miejsce w szeregu prawowinie miał nic wspólnego z afrontem wobec tych władców Polski. Mamy
nowego władcy, ale że był naturalnym [zatem tutaj] do czynienia
w owych czasach obyczajem, nakazującym z nową formą dodatkowej
ofiarować nowemu królowi tron opustosza- legitymizacji wstąpienia na
ły. Odwołując się do licznych przykładów tron12. Falkowski twierdzi:
związanych z rytuałem pogrzebowym jeśli pogrzeb pierwszy, ten
Studium z natury ostróg królewskich – szkic Jana Matejki do
władców europejskich z owych czasów, z 7 listopada, był złożeniem
obrazu Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego (ze zbiorów Muzeum
autor ten dowodzi, że krakowianie chcieli hołdu zmarłemu królowi, to
Narodowego w Krakowie)
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pięć wieków, choć los jego
bywał zagrożony. Wiadomo
więc, że Austriacy dwukrotnie
(w 1796 oraz w 1846 roku)
planowali wyrzucenie z katedry wawelskiej wszystkich
grobów królewskich i zamienienie tej najważniejszej świątyni Polaków w kościół garnizonowy. Na szczęście, plany
ich nie powiodły się. Innego
typu niebezpieczeństwo zawisło nad grobowcem Kazimierza ze strony kolekcjonerów
pamiątek narodowych. Przybyła z Zachodu pod koniec
XVIII wieku moda zakładania
prywatnych „muzeów narodowych” nie ominęła i Polski.
Wśród naszych przodków
największą aktywność w tej
dziedzinie przejawiała księżna
Izabela z Flemingów Czartoryska, małżonka księcia
Adama Kazimierza, która
stworzyła w Puławach słynną Świątynię Sybilli, czyli
pierwsze prywatne muzeum
gromadzące pamiątki narodowe. O stworzenie podobnego
muzeum w Porycku przez
wiele lat zabiegał Tadeusz Fotografia grobowca z trumną Kazimierza Wielkiego, fot. Walery
Czacki – skądinąd wielce Rzewuski, 1869. Dar hrabiego Konstantego Przezdzieckiego z tzw.
Tek prof. Józefa Łepkowskiego, które kupił po śmierci właściciela
zasłużony twór- i ofiarował je Gabinetowi Archeologicznemu UJ jako część kolekcji
ca Gimnazjum Przezdzieckich w roku 1894
w Krzemieńcu,
który w tym celu otworzył, Krakowskiej, prof. Józef Łepkowski,
między innymi, większość z czasem rektor Jagiellońskiej Wszechnicy
grobów królewskich na Wawe- i pierwszy na niej profesor archeologii,
lu17. Szukająca we wszystkich człowiek wielce zasłużony dla ratowania
zakątkach kraju, a także za zabytków Krakowa, wystąpił z inicjatywą
granicą pamiątek narodowych przeprowadzenia restauracji grobowca
księżna Czartoryska w 1802 króla Kazimierza. Inicjatywę tę wsparło
roku przybyła też do Krakowa. natychmiast Towarzystwo Naukowe
Najbogatsze „żniwo” zebrała Krakowskie, które też zdecydowało, aby
wówczas na Wzgórzu Wawel- renowacja nagrobka króla Kazimierza była
skim, o czym szeroko pisze darem Towarzystwa na jubileusz 500-lecia
prof. Zdzisław Żygulski jun. założenia Uniwersytetu. Niestety, z różnych
w rozprawie zatytułowanej przyczyn, o których nie ma potrzeby tu
Pamiątki wawelskie w zbio- szerzej pisać20, sprawa przeciągnęła się
rach puławskich18. W czasie o cztery lata, aż do 1869 roku. W tym czasie
tej wyprawy „zdobyła” ona Towarzystwo Naukowe Krakowskie zebradla zbiorów w Puławach... trzy ło odpowiednie fundusze i mogło przystąpić
marmurowe słupki z tumby do uruchomienia prac przy grobowcu króla
Kazimierza. Prowadził je pod nadzorem
grobowej króla Kazimierza19.
Na początku lat 60. XIX Pawła Popiela, konserwatora zabytków,
wieku, w związku ze zbliżają- znany szeroko krakowski architekt Teofil
cą się 500. rocznicą założenia Żebrawski21. To właśnie w czasie owych
Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego, Jan Matejko, 1869
przez Kazimierza Akademii prac 14 czerwca 1869 przypadkowo od(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)
Ze zbiorów Muzeum UJ

odkuty został w czerwonym marmurze
węgierskim, najprawdopodobniej w Komitacie Ostrzyhomskim (Esztergom), gdzie,
między innymi, wydobywano marmury
dla ozdobienia budowli Wyszehradu16.
Historycy sztuki twierdzą, że król Ludwik
zlecił wykonanie owego nagrobka po 1371
roku, kiedy to miał zobaczyć w wiedeńskiej
katedrze nagrobek wzniesiony dla księcia
austriackiego Rudolfa IV Założyciela i jego
małżonki Konstancji, wawelski nagrobek
Kazimierza ma być bowiem bezpośrednim
nawiązaniem do tamtego.
Skoro już jednak mówimy o nagrobku króla Kazimierza, to nie sposób nie
zwrócić uwagi na jeden zaskakujący fakt:
odwieczny zwyczaj chrześcijański zakładał,
że w wypadku pochówków w kościołach
ciało zmarłego należało zawsze złożyć
pod posadzką świątyni. Tylko zaliczenie
danej osoby do grona błogosławionych
lub kanonizowanych zezwalało na „podniesienie” relikwii, czyli na wydobycie
z grobu doczesnych szczątków danej osoby
i złożenie ich na lub w ołtarzu. Wygląda
na to, że w przypadku króla Kazimierza
zasada ta została złamana: trumnę z jego
zwłokami umieszczono w tumbie nagrobka
znajdującej się znacznie powyżej posadzki
kościelnej, co po latach wywołało olbrzymią sensację.
Jak wspomniano, nagrobek Kazimierza
Wielkiego przetrwał niemal nienaruszony
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kryto w tumbie nagrobka doczesne szczątki
króla. Fakt ten odbił się olbrzymim echem
nie tylko w Krakowie, ale na wszystkich
ziemiach polskich. Wszak przed pięciu
laty zakończyło się straszliwą katastrofą
kolejne powstanie narodowe, teraz zaś
„wstawał z grobu” ostatni król-Piast, aby
dać rozbitkom wiarę w przyszły, lepszy los!
To dlatego ze wszystkich stron odezwały
się głosy nawołujące do godnego uczczenia
założyciela Akademii Krakowskiej. Tak też
się stało22.
Zarówno Paweł Popiel, jak i kapituła
katedralna w pierwszym odruchu byli
skłonni szybko „zamknąć” sprawę grobu
króla Kazimierza, o czym świadczy choćby
uchwała tejże kapituły z 19 czerwca 1869,
w której stwierdzono, że kości i wszystko, co
się w grobie znajdowało, [należy] wydobyć,
do trumny uczciwie złożyć, nabożeństwo
żałobne odprawić, a potem znowu w tym
samym grobie pochować23. Na szczęście
zamiar ten nie został zrealizowany. Jak
pisał po latach Jan Bryl, nieopisane sprawiło wrażenie to zjawienie się wśród nas,
nieszczęśliwych rozbitków, wielkiego króla,
prawodawcy, reformatora, prawdziwego
wskrzesiciela naszej ojczyzny, ginącej
niegdyś wśród odmętu zawichrzeń politycznych i nawał nieprzyjaciół, tylko jego
mądrością i obrotnością uratowanej. Radość, nadzieja, boleść i smutek i wszystkie
uczucia tłoczyły się do serc naszych. Ten
król, który nas niegdyś uratował, żywy wychodzi do nas z grobu teraz, kiedy więcej
niż kiedykolwiek potrzebujemy ratunku.
[...] Może duch jego wśród nas zamieszka,
duch zgody i jedności24. Wobec powszechnych żądań godnego zajęcia się sprawą
zdecydowano się na eksplorację grobowca
królewskiego25. Dokonano jej 21 czerwca
1869. W tej niezwykłej „operacji” obok
Pawła Popiela i Teofila Żebrawskiego
uczestniczyli, między innymi, Jan Matejko,
Władysław Łuszczkiewicz, a także grupa
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Józef Majer (prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego), Józef Łepkowski
(archeolog), Antoni Kozubowski (anatom),
Józef Szujski (historyk) oraz Stanisław Tarnowski (historyk literatury). Towarzyszyli
im przedstawiciele elity miasta Krakowa,
z członkiem Rady Miasta Krakowa, późniejszym prezydentem Krakowa Mikołajem
Zyblikiewiczem i cieszącym się ogromnym
szacunkiem w mieście hrabią Piotrem Moszyńskim na czele. Oczywiście, obecni byli
członkowie kapituły katedralnej, a także
gromada przypadkowych osób, które w tym
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czasie zwiedzały katedrę. Wyjęte z grobu
szczątki króla złożono do trumny modrzewiowej, którą następnie przeniesiono do
kaplicy Wazów, dokąd już od następnego
dnia zaczęły podążać tłumy krakowian
i przybyszów z różnych stron kraju w celu
złożenia im hołdu26.
Początkowo przewidywano, że doczesne szczątki króla pozostaną tu tylko do
1 lipca, na ów dzień wyznaczył bowiem
administrujący diecezją bp Antoni Gałecki
termin pogrzebu. Wskutek jednak ogromnego zainteresowania sprawą na wszystkich
ziemiach polskich, a przede wszystkim
ponawianych zewsząd apeli o przesunięcie
terminu choćby o jeden tydzień bp Gałecki
zgodził się na zorganizowanie owego pogrzebu 8 lipca 1869.
Przy wystawionej w tym czasie w kaplicy Wazów trumnie króla Kazimierza
skupili się niemal wszyscy Polacy. Gazety
ogłosiły składkę publiczną „na trumnę
króla”. Ze wszystkich stron płynąć zaczęły też datki. Zewsząd też przybywały do
Krakowa tłumy, aby złożyć hołd prochom
wielkiego władcy. Komitet organizacyjny
pogrzebu króla Kazimierza zdecydował,
żeby w przeddzień pogrzebu, czyli 7 lipca,
w godzinach popołudniowych, w obecności
najwyższych dostojników miasta i różnych
instytucji, w tym rektora UJ, w skarbcu
katedralnym przełożono doczesne szczątki
króla, a także znalezione w tumbie insygnia
królewskie do nowej miedzianej trumny,
którą z powrotem przeniesiono na jedną
jeszcze dobę do kaplicy Wazów27.
Wreszcie 8 lipca 1869 z kościoła Mariackiego wyruszył potężny kondukt pogrzebowy w stronę Wzgórza Wawelskiego.
W kondukcie tym znaleźli się Polacy nie
tylko z Galicji, ale i ze Śląska, z Poznańskiego oraz z Pomorza. Nie sposób tu wymienić miast, które przysłały do Krakowa
oficjalne delegacje na tę uroczystość28.
W pochodzie szło kilkanaście tysięcy ubranych w czerń ludzi. Szli przedstawiciele
wszystkich warstw społecznych. Szli arystokraci i mieszczanie, nauczyciele i chłopi,
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego
i posłowie galicyjscy oraz wielkopolscy,
Rusini i Żydzi, olbrzymi zastęp młodzieży
szkolnej i akademickiej29. Kamienice przy
Rynku i ul. Grodzkiej, a także ul. Podzamcze ubrane były kirem. Przy dźwięku
dzwonów kościołów krakowskich, a przede
wszystkim Zygmunta kondukt pogrzebowy
przemierzył drogę na Wawel w absolutnej
ciszy. W prezbiterium katedry wawelskiej
ustawiono olbrzymi katafalk (według pro-

jektu Jana Matejki), nad którym unosił się
aksamitny baldachim, lamowany złotym
galonem. Przed nim ustawiono wykonane
naprędce przez Walerego Gadomskiego
popiersie króla.
Właściwą uroczystość pogrzebową
rozpoczęła żałobna procesja duchowieństwa i delegatów różnych stanów, która,
po dotarciu pochodu do katedry, wyruszyła
z trumną zawierającą szczątki doczesne
króla z kaplicy Wazów przez południowe
wejście katedry, by, po okrążeniu półkolem
świątyni, wejść do niej głównym wejściem.
Tu, obszedłszy dookoła świątynię bocznymi nawami, procesja udała się główną nawą
do prezbiterium, gdzie trumnę złożono na
przygotowanym katafalku. Trumnę nieśli
dwaj chłopi z Łobzowa, dwaj studenci krakowskiej Wszechnicy oraz dwaj mieszczanie. Towarzyszyli im reprezentanci władz
miasta z prezydentem Józefem Dietlem
na czele, reprezentanci różnych instytucji,
w tym rektor UJ prof. Julian Dunajewski.
Po odśpiewaniu wigilii oraz odprawieniu
mszy św. żałobnej (przez bp. Antoniego
Gałeckiego) trumnę złożono w tumbie grobowca. Odbyło się to przy dźwięku dzwonu
Zygmunt i wszystkich innych dzwonów
katedry oraz kościołów krakowskich30.
Pogrzeb króla Kazimierza z 1869
roku był wydarzeniem prawdziwie historycznym. Jak wspomniano, wzięli w nim
udział, obok tysięcy krakowian i gości ze
wszystkich stron Galicji, także Wielkopolanie. Delegacji polskich posłów do Sejmu
berlińskiego przewodniczył znany filozof
i działacz polityczny, prezes Koła Polskiego
w Sejmie berlińskim Karol Libelt. Towarzyszyli mu, między innymi, były poseł hrabia
August Cieszkowski, posłowie Kazimierz
Kantak oraz Ignacy Danielewski, redaktor leszczyńskiego „Przyjaciela Ludu”.
W Krakowie dołączył do nich przybyły tu
wcześniej Kazimierz Chłapowski. Udział
Poznaniaków w tej wielkiej uroczystości
narodowej trudno przecenić. Pojawili się
oni w Krakowie oficjalnie po raz pierwszy
od czasów rozbiorów, na swój sposób
potwierdzając jedność kraju. Mówił o tym
w czasie uroczystego obiadu, jaki wydali
na ich cześć w Hotelu Saskim krakowscy
posłowie do Sejmu galicyjskiego, Libelt,
który nadto podkreślił wyjątkowe, ogólnonarodowe znaczenie wydarzenia, o którym
piszę. Mówił on: znalezienie zwłok króla
prawodawcy i wskrzesiciela narodu, po
pięciu wiekach wśród teraźniejszego nieszczęśliwego stanu tak, iż rozproszone dzieci kraju zebrać się mogły nad jego otwartą

Anna Wojnar

Fragment kutych w żelazie, bogato zdobionych wielkich wrót w południowym
wejściu do katedry wawelskiej. Drzwi są ozdobione monogramami króla
Kazimierza Wielkiego i są świadectwem zaangażowania władcy w zakończenie gotyckiej przebudowy katedry. Wrota pochodzą najprawdopodobniej
z 1364 roku, kiedy uroczyście konsekrowano przebudowaną świątynię
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Dankowicz w bardzo
gorąco przyjętej przez
słuchaczy mowie dowiódł współwyznawcom
faktami, czym dla Izraelitów w Polsce był wiekopomny król chłopków
i Żydów, czym w ogóle
była dla przodków ich
gościnna i sprawiedliwa
Polska i z jaką dla niej
być winni wdzięcznością,
będąc dziś częścią narodu, który uprawiając
ojczystą skibę, odznaczał
się już wtedy łagodnością
obyczajów i tolerancją
religijną, kiedy biedni tułacze i wygnańcy
żydowscy gdzie indziej
bez przytułku i ochrony
pozostający, mieczem
i ogniem wytępiani bywali; który nie zbroczył
nigdy dziejów swoich
piętnem wojen religijnych33.
Do tych informacji
należy dorzucić dla nas
bodaj najważniejszą: to
właśnie od przełomu lat
60. i 70. XIX wieku rozpoczęła się „złota epoka”
w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Uczelnia, którą w 1364 roku
stworzył król Kazimierz,
Nagrobek króla Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu,
wykonany po 1371 roku
dzięki znakomitej katrumną, aby się duchem jego napełnić, drze, która skupiać się teraz zaczęła w jej
jest opatrznościowym zrządzeniem, murach, pod koniec XIX wieku odnalazła
jest cudem31. W tym szczególnym dniu na nowo swoje miejsce wśród najlepszych
zwrócono uwagę także na inny aspekt uczelni europejskich. Wysokie jej miejsce
tego wydarzenia: na pamiętającą czasy w świecie naukowym Europy potwierdzikróla Kazimierza tradycję bliskiej łącz- ły uroczystości jubileuszowe z 1900 roku,
ności Polaków z Żydami. Mówił o tym na które to święto przybyli reprezentanci
wieczorem tego samego dnia w nowej kilkudziesięciu najlepszych uniwersytesynagodze Izraelitów na Kazimierzu Szy- tów naszego kontynentu.
Przywołane wyżej fakty pragnę zamon Dankowicz, znany powszechnie nie
tylko w Krakowie kaznodzieja żydowski. mknąć następującą konkluzją: ponowny
Jak odnotował korespondent „Czasu”, pogrzeb Kazimierza Wielkiego z 1869
do synagogi tej wieczorem przybyła roku sprawił, że z bolesnego snu po
niezliczona masa słuchaczów wszech wy- styczniowej klęsce zaczęła budzić się na
znań, posłowie galicyjscy i wielkopolscy nowo do życia Polska. Ze względu na sza(między nimi dr Libelt i Smolka), repre- lejące wciąż represje rosyjskie z pewnym
zentanci władz, delegaci przeróżnych opóźnieniem włączyli się do tego procesu
korporacji. Liczne grono obywateli mieszkańcy Królestwa. Co jednak ważne,
miejskich i wiejskich, damy z wyższych do wspólnego wysiłku w podnoszeniu
i niższych stanów, duchowieństwo ob- kraju z upadku coraz liczniej zaczęli się
rządku łacińskiego i greckiego itd. 32. włączać Ślązacy i Wielkopolanie. Dołą-
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czyli wkrótce do nich ludzie należący do
tzw. warstw „niehistorycznych”. Coraz
widoczniejszą okazała się aktywność
Izraelitów. Zaczęto teraz zakładać coraz
to nowe pisma „dla ludu”, ale także szkoły ludowe, wiejskie biblioteki i wypożyczalnie książek. Ważne zmiany zaszły też
w życiu Krakowa. Prezydent Józef Dietl
jeszcze w lipcu 1869 roku zdecydował
o przeznaczeniu wszystkich pozostałych
po pogrzebie króla Kazimierza funduszy34
na prace ratunkowe przy grobach, trumnach i sarkofagach królów, jakie znajdowały się w wawelskiej katedrze. Na
wielką skalę rozpoczęto przygotowania
do odnowy zabytków dawnej stolicy Polski („na pierwszy ogień” poszła odnowa
Sukiennic). Jest swoistym paradoksem, że
zorganizowane w 1869 roku uroczystości
ku czci króla Kazimierza zapoczątkowały
ważny proces przekształcania Krakowa –
miasta grobowego (tak nazywał dawną
stolicę Polski jeszcze niedawno Walerian
Kalinka!) w Kraków stający się prawdziwą stolicą duchową wszystkich Polaków.
To było wielkie pośmiertne zwycięstwo
króla Kazimierza Wielkiego. Może największe!?

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
1

2

A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego, Lipsk 1837,
t. IX, s. 257. Powszechne przekonanie o zasługach Kazimierza w dziedzinie przekształcania Polski z drewnianej
w murowaną warto zilustrować tu informacjami podanymi przez Naruszewicza za Długoszem. Pisał zatem
ojciec nowożytnej historiografii polskiej: Nigdy Polska
tyle zamków i miast murowanych nie widziała, jak za
Kazimierza. On zamek krakowski przyozdobił i wzmocnił,
który potem następni królowie na inny kształt, wiekom
późniejszym przydatniejszy przemienili. On w mieście tym
w Rynku sklepy różne dla kupców zbudował, a za miastem
zwierzyniec założył. On miasto Kazimierz, Wisłą od Krakowa oddzielone, na nowo dźwignął; a Wieliczkę, Skawinę,
Olkusz, Będzin, Lelów, Sandomierz, Wiślicę, Szydłów, Radom, Opoczno, Wąwolnicę, Lublin, Kalisz, Pyzdry, Stawiszyn, Wieluń, Konin, Piotrków, Łęczycę, Płock, Inowłódź
[Inowłódz], Lwów, Sanok, Krosno, Czczew [Tczew], miasta, murami opasał. A zaś zamki w Kaliszu, Poznaniu,
Sandomierzu, Lublinie, we Lwowie oba, Pyzdrach, Sieradzu, Wieluniu, Łęczycy, Kole, Płocku, Niepołomicach, Szydłowie, Piotrkowie, Przedborzu, Brzeźnicy, Bolesławcu,
Ostrzeszowie, Przemyślu, Lanckoronie, Będzinie, Lelowie,
Czorsztynie, Osieku, Krzepicach, Sieciechowie, Solcu, Zawichoście, Korczynie, Koninie, Nakle, Wielinie [Wieluniu],
Międzyrzeczu, Kruszwicy, Złotoryi, Bydgoszczy, Sanoku,
Lubaczowie, Trembowli, Haliczu, Tustanie, Opocznie,
Przedeczu, Rawie, Wyszogrodzie, częścią wałami i murami
wzmocnił, częścią przebudował. [...] Niemniej był wspaniałym i hojnym w pomnożeniu świątnic i domów dla ludzi
ołtarzom służącym. Ufundował dwie kolegiaty w Krakowie
w Zamku świętych Michała i Jerzego; dwie także w Sandomierzu i Wiślicy; kościoły w Stobnicy, Łapczycy, Szydłowie,
Garbowie, Niepołomicach, Solcu, Opocznie, w Korczynie,
i na Skałce w Krakowie; a szpital tamże na Stradomiu.
Klasztory zaś w Łęczycy, Piotrkowie i Nowym Korczynie
(A. Naruszewicz, Historia..., s. 267–268).
Obszerny opis okoliczności śmierci oraz pogrzebu króla
Kazimierza dał Jan Długosz w III tomie Dziejów wszyst-

Kazimierz Wielki
kich, wyd. A. Przezdzieckiego, przekład K. Mecherzyńskiego, Kraków 1868, s. 297 passim.
3
Ibidem, s. 256.
4
W tym właśnie roku król Kazimierz ufundował w tym
miejscu nieistniejący dziś ołtarz pw. Podwyższenia Krzyża, przy którym – jak oświadczył – miano odprawiać nabożeństwa i modły za jego duszę.
5
W 1869 roku prof. Józef Łepkowski twierdził, że tumba
grobowca królewskiego jest zrujnowaną pozostałością
pierwotnego grobowca, a obecny nagrobek wzniesiono
w kilkanaście lat po śmierci króla („Czas” 1869, nr 150,
z 6 lipca). Późniejsi badacze podważyli jednak te ustalenia
Łepkowskiego (por. J. Muczkowski, Pomnik Kazimierza
Wielkiego w katedrze na Wawelu, „Rocznik Krakowski”,
t. XIX, 1923, s. 142; E. Śnieżyńska-Stolot, Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, „Studia do Dziejów Wawelu”, t. IV, 1978).
6
Jan z Czarnkowa, Kronika, red. S. Sierpowski, przekład
J. Żerbiłło, Wrocław 2010, s. 17.
7
Panowie wielkopolscy, a także abp Jarosław Bogoria ze
Skotnik, usilnie zabiegali o to, aby Ludwik koronował się
w katedrze gnieźnieńskiej. Ostatecznie następca tronu
polskiego obiecał, że na swój sposób powtórzy koronację
w Gnieźnie w terminie późniejszym (zaproponował, że
ukaże się tam wiernym w stroju koronacyjnym), czego
oczywiście nie uczynił.
8
Jan z Czarnkowa, Kronika..., op.cit., s. 28.
9
Ibidem, s. 30.
10
Por. J. Dąbrowski, Elżbieta Łokietkówna, Kraków 1914;
tenże, Ostatnie lata Ludwika Węgierskiego 1370–1382,
Kraków 1918; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław
2004.
11
W. Falkowski, Dwa pogrzeby Kazimierza Wielkiego – znaczenie rytuału, „Kwartalnik Historyczny”, r. CXVI, 2009, z. 1.
12
Ibidem, s. 67.
13
Ibidem, s. 66.
14
Ibidem, s. 74.
15
Niektórzy z historyków (np. Marian Sokołowski) przypuszczali, że fundatorką pomnika była królowa Elżbieta,
matka Ludwika, a siostra zmarłego Kazimierza, która
w imieniu syna sprawowała władzę w Polsce aż do 1377
roku. Rzecz w tym, że ta hipoteza nie podważa twierdzenia, iż nagrobek Kazimierza powstał jeśli już nie z funduszy, to za wiedzą Ludwika.
16
Por. J. Muczkowski, Pomnik Kazimierza Wielkiego, op.cit.,
s. 143. Należy tu dodać, że wykonany z piaskowca baldachim jest późniejszy; wykonany też został w Polsce. Przy
okazji warto przypomnieć tu informację, jaką podał „Czas”
w 1869 roku (w numerze 150. z 6 lipca), o tym, że w katedrze wawelskiej ma znajdować się także portret króla Kazimierza: na drzwiach szafiastego ołtarza w Kaplicy Świętokrzyskiej! Obraz ów przedstawia trzech królów oddających
pokłon Jezusowi. Zdaniem redaktora „Czasu” w postaci
królów – mędrców ze Wschodu nieznany malarz miał
w 1467 roku uwiecznić trzech królów polskich: Kazimierza
Wielkiego, Ludwika Węgierskiego i Władysława Jagiełłę.
Obraz ten w 1869 roku skopiował Ludwik Łepkowski na
zlecenie księcia Władysława Czartoryskiego.
17
W Zwoleniu Tadeusz Czacki szukał „pamiątek” po Janie Kochanowskim. Z jednej z trumien znajdujących
się w krypcie miejscowego kościoła wyjął czaszkę, która
przez blisko 200 lat pokazywana była w Muzeum Czartoryskich jako czaszka Jana Kochanowskiego, a okazała się
czaszką... kobiety (por. F. Ziejka, Czaszka Kochanowskiego? Raczej Doroty..., [w:] tegoż, Mistrzowie słowa i czynu,
Kraków 2011, s. 49–70; E. Danowska, Tadeusz Czacki
1765–1813 na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006).
18
Por. Z. Żygulski jun., Pamiątki wawelskie w zbiorach puławskich, „Studia do Dziejów Wawelu”, t. II, 1960.
19
Por. J. Muczkowski, Pomnik Kazimierza Wielkiego,
op.cit., s. 148. Księżna miała podobno przekupić jednego ze świątników wawelskich, który wyciął jej z nagrobka królewskiego owe słupki; gdy sprawa została ujawniona, księżna ufundowała dla katedry srebrną lampę
(w miejsce wyciętych, oryginalnych słupków z czasem
zainstalowano słupki marmurowe). Szerzej na ten temat,
zresztą wyjątkowo ostro, pisze Ambroży Grabowski we
Wspomnieniach, wydanych przez Stanisława Estreichera
(A. Grabowski, Złupienie grobów królewskich przez Gotów
i Wandalów nowych czasów, [w:] tegoż, Wspomnienia,
Kraków 1909, t. II, s. 171–174).

Na ten temat pisze obszernie Urszula Perkowska w książce Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
21
Por. L. Dębicki, Teofil Żebrawski (szkic biograficzny), Kraków 1887. Trzeba tu dodać, że prace kamieniarskie przy
nagrobku wykonywał warsztat Fabiana Hochstima.
22
Uroczystości kazimierzowskie z 1869 roku doczekały się
obfitej literatury przedmiotu. Jeszcze w trakcie dyskusji na
ten temat pisał o nich Józef Szujski (Wydobycie zwłok Kazimierza Wielkiego i przyszły ich pogrzeb, „Przegląd Polski” , r. IV, 1869, z. 1). Po uroczystościach ukazało się kilka
omówień (m.in. Pamiątka odkrycia i pogrzebania zwłok
Kazimierza Wielkiego, Kraków 1869). Możliwie pełne
opracowanie dał nam Józef Buszko w pracy Uroczystości
kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869, Kraków 1970).
23
Protokół znalezienia i pochowania zwłok królewskich. Cyt.
za: J. Buszko, Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu
w roku 1869, aneks, Kraków 1970, s. 109.
24
J. Bry1, O katedrze na Wawelu, jej arcydziełach i pamiątkach oraz wspomnieniach historycznych, które się z nimi
łączą, Kraków 1896, s. 113.
25
W prasie krakowskiej oraz lwowskiej prowadzono na ten
temat zaciekłe spory, o których pisze szeroko Józef Buszko. Tu warto odnotować pomysł Stefana Muczkowskiego,
członka Rady Miejskiej, który w liście do redakcji „Czasu”
zaproponował, aby wszystkie szczątki wyjąć z grobowca,
oczyścić je, a następnie złożyć w szklanej trumnie, która powinna zostać włożona z powrotem do grobowca
(„Czas” 1869, nr 136, z 18 czerwca).
26
Z grobu wyjęto, oprócz resztek kości, miedzianą, pozłacaną koronę, górną część berła (dolna, wykonana z drewna,
zgniła), pozłacane srebrne jabłko z krzyżem, złoty pierścień z ametystem, pozłacane miedziane ostrogi, dziesięć
srebrnych guzików, fragmenty trumny i gwoździe, którymi była zbita, resztki żelaznej kraty, na której spoczywała, resztki materii. Wszystkie te elementy odrysował Jan
Matejko już 15 czerwca, kiedy to – za zgodą kapituły –
otwarto grób w celu lepszego rozpoznania, co w nim się
znajduje. Matejko niektóre z owych artefaktów odrysowywał jeszcze 21 czerwca, w czasie oficjalnej eksploracji grobu. W tym dniu – za zgodą Komitetu i kapituły, insygnia
królewskie sfotografował Walery Rzewuski, najbardziej
znany fotograf Krakowa. Prowadzący eksplorację grobu
zdecydowali o zleceniu krakowskiemu złotnikowi Aleksandrowi Ziembowskiemu wykonanie kopii regaliów.
Ten, w oparciu o rysunki Matejki oraz fotografie Rzewuskiego, kopie takie wykonał. Niósł je już w dniu pogrzebu
na poduszce za trumną marszałek krajowy Leon Sapieha.
Barbara Ciciora (Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za
wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego, [w:] „Studia Waweliana”, t. IX–X, 2000/2001) podaje,
że złotnik otrzymał za wykonanie owych przedmiotów
206 złr.
27
Sporządzone na tę okoliczność protokoły (w języku polskim i łacińskim) zdecydowano złożyć w specjalnej puszce do grobowca, a cztery kopie przekazano kapitule katedralnej, prezydentowi Krakowa, rektorowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz prezesowi TNK.
28
Szczegółowy opis tego pogrzebu króla Kazimierza znajdą czytelnicy w studium Józefa Buszki Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869, Kraków 1970, s. 76
passim.
29
Studenci przygotowali na tę okazję potężną chorągiew, na
której na amarantowym tle z jednej strony Walery Eliasz
wymalował portret Kazimierza Wielkiego, a wokół niego
panie krakowskie wyhaftowały godła wszystkich ziem
polskich, na odwrocie zaś Orła Białego według rysunku
Jana Matejki. Niestety, nie było im dane chorągwi tej nieść
w pochodzie, policja bowiem nakazała im jej zwinięcie.
Chorągiew tę przechowywano jeszcze przed drugą wojną
światową w lwowskim Ossolineum.
30
W Zygmunta i wszystkie inne dzwony kościołów krakowskich bito przez trzy dni: 6 i 7 lipca trzy razy (o siódmej
rano, w południe oraz o ósmej wieczorem), a w dniu pogrzebu dzwony towarzyszyły żałobnikom w czasie pochodu oraz w czasie składania prochów króla do grobowca.
31
„Czas”, 1869, nr 154, 10 lipca.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Fundusze owe napłynęły w tym czasie do Krakowa w ramach ogłoszonej przez pisma składki „na trumnę króla
Kazimierza!”.
20

Idą posępni
a grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
a grają im dzwony
żałobne.
Idą posępni
A niosą korony
ozdobne,
misterne a dla nich
ciążące jak ołów,
korony sczerniałe,
pogrobne.
A grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
a szumią, łopocą
szarfami przyczołów
chorągwie, proporce
pogrzebne.
A grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
ogromne, tętniące,
podniebne.
A śpiewy nad nimi,
jak skrzydła Aniołów
kołyszą się górne,
wróżebne.
A idą posępni
ze wszystkich kościołów
z cechami, wieńcami,
co kwietne, pachnące,
w tysiące były liczone.
I chłopy sukmanne
i pany strojone
w pąsowe żupany, delije.
I dziewki przekrasne,
panięta przejasne,
jaśniejsze niż białe lelije.
A idą żałobni
a idą posępni
przez długie ulice podgrodne;
a idą żałobni
a idą posępni,
choć niebo błękitem pogodne.
Wiatr chmury przegania,
to skrywa, odsłania
orszaki pochodne, stokrotne;
A cienie się wiją,
to jaśnią, to kryją,
to w biegu znikają przelotne.
A oni posępni
a grają im dzwony
ze wszystkich kościołów zawodne

(Stanisław Wyspiański, Kazimierz Wielki
[rapsod; fragment], [w:] Dzieła zebrane,
alma mater nr 165
Kraków 1961, t. 11, s. 71
37–39)
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Jerzy Sawicz

DZIŚ
Obecne władze rektorskie (2012–2016); rektor UJ
prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy, w pierwszym
rzędzie od lewej: prof. prof. Jacek Popiel, Stanisław
Kistryn, Andrzej Mania, Maria Flis, Piotr Laidler
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Anna Wojnar

8 lipca 2013 gościem rektora UJ był ambasador Rumunii w Polsce
Ovidiu Draga
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Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

5 czerwca 2013 rektor UJ prof. Woj27 maja 2013 przybyła na naszą Uczelnię kolejna delegacja ciech Nowak spotkał się z ambasa- 18 czerwca 2013 w Collegium Maius
z Omanu. Tym razem gościem honorowym był JE minister dorem Islamskiej Republiki Pakista- odbyło się spotkanie delegacji rządu Nowej Zelandii
nu w Polsce Muradem Ali
z władzami i pracownikami UJ
Abdullah bin Mohammed al Salimi

Jerzy Sawicz

14 maja 2013 Uniwersytet Jagielloński gościł kilkunastoosobową delegację
z Omanu z przewodniczącym Sułtanatu Omanu Yahya Mahfoodh Al-Manthri

Anna Wojnar

13 maja 2013 Uniwersytet Jagielloński obchodził swoje tradycyjne święto.
Przy tej okazji tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Andrzej Grzegorczyk,
a tytuł profesora honorowego prof. Jacek Klinowski

Anna Wojnar

Anna Wojnar

GOŚCIE UNIWERSYTETU

11 lipca 2013 z wizytą na UJ przebywał JE Asaad S. Abo Gulal,
ambasador Republiki Iraku w Polsce

Jerzy Sawicz

maj 2013 – kwiecień 2014

Jerzy Sawicz

5 września 2013 rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz
prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn spotkali się z rektorem
Uniwersytetu Wileńskiego prof. Jürasem Banysem

9 grudnia 2013 gościła delegacja z Ukrainy. Podczas wizyty
rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz rektor Narodowego
Uniwersytetu Odeskiego prof. Ihor Kowal podpisali memorandum o współpracy między uczelniami

Anna Wojnar

29 października 2013 z wizytą na UJ
przebywał przewodniczący Senatu
Rumunii Crin Antonescu

27 marca 2014 wizytę na naszej Uczelni złożyła kilkunastoosobowa delegacja
z Omanu z dr. Alim Al Bemanim, wicekanclerzem Uniwersytetu Sułtana Kabusa na czele

14 marca 2014 gościem Uniwersytetu był minister
spraw zagranicznych Węgier prof. János Martonyi

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Anna Wojnar

2 września 2013 naszą Uczelnię odwiedził nadburmistrz Frankfurtu nad Menem Peter Feldmann w towarzystwie rektorów frankfurckich uczelni wyższych oraz przedstawicieli lokalnych mediów

10 października 2013 w Collegium
Maius rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz prezydent Uniwersytetu
w Kobe dr Hideki Fukuda podpisali
umowę o współpracy pomiędzy
uczelniami

Anna Wojnar

Jerzy Sawicz

JAGIELLOŃSKIEGO

16 kwietnia 2014 Uniwersytet Jagielloński odwiedził ambasador
Meksyku w Polsce Ricardo Villanueva Hallal
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STRATEGIA ROZWOJU UJ
M

Anna Wojnar

isja, wizja, cele oraz działania na
rzecz rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w perspektywie bieżącej
dekady, które pozwalają na jednoczesne
zachowanie jego bogatej, wielowiekowej
tradycji oraz na umacnianie roli lidera
nowoczesności w skali regionalnej,
krajowej i globalnej – zawarte zostały
w dokumencie funkcjonującym pod
nazwą Strategia rozwoju Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2014–2020.
Ten ważny dokument opracowany
został przy zaangażowaniu pracowników i ekspertów skupionych w zespole
zadaniowym ds. przygotowania strategii
rozwoju UJ oraz Senackiej Komisji
Rozwoju. Pełni on funkcję dokumentu
wskazującego wymagania rozwojowe,
instytucjonalne, krajowe i międzynarodowe, w których budowa gospodarki
opartej na wiedzy zajmuje miejsce centralne, a w których aktywne budowanie
Uniwersytet został włączony w odpowiedzi na liczne wyzwania wewnętrzne
i zewnętrzne. Strategia jest jednocześnie
dokumentem wskazującym pracownikom
UJ w realizację jakich zadań i w jaki
sposób powinni się zaangażować, aby
wspólnie wypełnić misję Uniwersytetu
i osiągnąć postawione sobie cele.
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O tempie rozwoju Uczelni oraz
o przyspieszeniu we wzmacnianiu jej
wewnętrznej i zewnętrznej konkurencyjności w najbliższych latach decydować
będzie jej udział w rozwoju kreatywnego, dobrze wykształconego społeczeństwa i w prowadzeniu najwyższej jakości
badań przyczyniających się do wzrostu
innowacyjności gospodarki. Nakreślona
w Strategii rozwoju UJ 2014–2020 wizja
Uniwersytetu zakłada, że w najbliższej
dekadzie UJ będzie silny wartościami
uniwersalnymi oraz tożsamością i dążeniami swoich studentów, doktorantów,
absolwentów i pracowników, osiągnie
trwałą pozycję w światowej czołówce
ośrodków akademickich w badaniach,
nauczaniu i transferze wiedzy, zapewni
atrakcyjne miejsce studiowania, wyzwalania kreatywności i realizowania
aspiracji, a także będzie oddziaływał
na rozwój nowoczesnego społeczeństwa
i gospodarki.
Dokument określa cele i kierunki
rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu
bliższym i dalszym do roku 2020. Będą
one realizowane w nowych warunkach
finansowych kraju (Strategia Rozwoju
Kraju 2020) oraz w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej 2014–
2020. W tym sensie Strategia rozwoju
UJ 2014–2020 jest również dokumentem
uwzględniającym cele rozwoju społeczno-gospodarczego, które samorząd
województwa małopolskiego będzie
starał się osiągać w ramach
polityki regionalnej
Unii Europejskiej,
a zwłaszcza
regio-

Anna Wojnar

2014–2020

Prof. Maria Flis, prorektor UJ ds. rozwoju

nalnego programu operacyjnego dla Małopolski na lata 2014–2020. Dodatkowo
uwzględnia ona również przedsięwzięcia
strategiczne, na realizację których konieczne będzie ubieganie się o środki
z krajowych programów operacyjnych
oraz innych krajowych i zagranicznych
źródeł finansowania.

Maria Jolanta Flis
prorektor UJ ds. rozwoju

Misja
UniwersytetU
Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński, czerpiąc z bogactwa wielowiekowej tradycji, zachowując
dziedzictwo pokoleń, wytycza nowe kierunki rozwoju myśli poprzez najwyższej
jakości badania i nauczanie oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki
medycznej w ratowaniu i podtrzymywaniu
wartości, jakimi są życie i zdrowie; w atmosferze tolerancji i wolności buduje
trwałe relacje ze społeczeństwem oraz
kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność
za działanie.
Cele strategiczne Uj:
– integracja działalności Uniwersytetu
w dydaktyce i badaniach naukowych
– najwyższa jakość nauczania
– najwyższa jakość badań naukowych
– skuteczny wpływ na otoczenie
społeczne, kulturowe i gospodarcze

CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE
Współpraca naukowa kluczem do sukcesów fizyki i medycyny

N

główną zaletą jest wysoka skuteczność,
przy najwyższym obecnie osiągalnym
stopniu ochrony zdrowej tkanki. Stosując
do naświetlania guza nowotworowego
protony, można uzyskać wysoką precyzję
lokalizacji obszaru napromienienia oraz
zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia. Rozpędzone protony są też wymarzonym narzędziem badawczym dla fizyków
jądrowych, gdyż w zderzeniach z jądrami
atomowymi inicjują reakcje, poprzez
których badanie zgłębiamy tajemnice
budowy materii. Jednym z najważniejszych rodzajów akceleratorów cząstek są
cyklotrony, w których krążące cyklicznie
protony osiągają energię wielu milionów
elektronowoltów (MeV).
Kraków jest kolebką polskich cyklotronów. W latach 50. XX wieku prof. Henryk
Niewodniczański, dyrektor Instytutu Fizyki UJ, zainicjował prace konstrukcyjne
akceleratora tego typu, kierując grupą naukowców pracujących w Collegium Witkowskiego UJ. Uczony ten doprowadził do
stworzenia nowej siedziby Instytutu Fizyki, a także wytyczył kierunki badawcze Instytutu Fizyki Jądrowej, w którym od roku
1958 funkcjonował zakupiony w Związku
Radzieckim cyklotron U-120, stanowiący

Paweł Olko

ie ma lepszego mechanizmu osiągania doskonałości w badaniach naukowych niż aktywna współpraca wybitnych
jednostek. Uniwersytet Jagielloński jest
dumny z prowadzenia badań wspólnie
z wieloma instytucjami – jako modelowy
przykład demonstrujący siłę takich „koalicji naukowych” może posłużyć wieloletnia
współpraca Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, Wydziału Lekarskiego i Szpitala Uniwersyteckiego
z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Wydziały
i IFJ PAN posiadają najwyższą kategorię
naukową (A+), a Wydział FAIS i IFJ PAN
wchodzą też w skład Krakowskiego Konsorcjum „Materia – Energia – Przyszłość”,
któremu nadany został status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego. Prowadzone prace koncentrują się w niedawno
utworzonym w IFJ PAN Centrum Cyklotronowym Bronowice, które dzięki zaangażowaniu naukowców z obu instytucji
staje się wiodącym ośrodkiem medycyny
nuklearnej i eksperymentalnej fizyki jądrowej w Polsce, zdobywając renomę na
forum międzynarodowym.
Terapia protonowa jest jedną z najlepszych metod leczenia nowotworów. Jej

przez wiele lat bazę eksperymentalną dla
krakowskich fizyków jądrowych. W latach
80. akcelerator był też wykorzystywany
przez onkologów do pionierskich naświetlań nowotworów głowy i szyi. Następną
generację cyklotronów otworzył AIC-144,
zbudowany w IFJ w latach 90., a niedawno
gruntownie zmodernizowany. Cyklotron
ten generuje wiązkę protonów o energii
60 MeV, co odpowiada zasięgowi tych
cząstek w wodzie około 30 milimetrów.
Umożliwia to leczenie jedynie nowotworów oka, jako że dla głębiej położonych
narządów zasięg jest niewystarczający.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i dostęp do środków z funduszy
strukturalnych umożliwiło realizację
marzeń społeczności fizyków i lekarzy
o nowoczesnym akceleratorze, mogącym
przyspieszać protony do setek milionów
elektronowoltów – fizykom rozszerza to
obszar badań, a dla onkologów oznacza
możliwość naświetlania dowolnych narządów ludzkiego ciała. Początki wieku
XXI to wysiłki skierowane dwutorowo.
Z jednej strony dążyliśmy do szybkiego
uruchomienia radioterapii protonowej
oka, z drugiej zaś – intensywnie zabiegaliśmy o przyznanie funduszy na budowę

alma mater nr 165
Cyklotron Proteus-235 i początkowy fragment linii wiązki
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Górna część cyklotronu transportowana do hali eksperymentalnej

zaawansowanego ośrodka badawczego
i terapeutycznego. Dwaj pierwsi pacjenci
z nowotworami gałki ocznej zakończyli
serie napromienienia wiązką protonów
na stanowisku radioterapii w IFJ PAN
w dniu 18 lutego 2011. Zespołem lekarzy
okulistów ze Szpitala Uniwersyteckiego
kierowała prof. Bożena Romanowska-Dixon z Wydziału Lekarskiego UJ,
a wspomagali ich radioterapeuci z Centrum Onkologii w Krakowie oraz grupa
fizyków z IFJ PAN, kierowani odpowiednio przez prof. Mariana Reinfussa i dr.
Janusza Swakonia.
Prace zespołu IFJ PAN nad rozwojem
terapii oka były inspiracją do zawiązania
w 2006 roku konsorcjum Narodowe
Centrum Radioterapii Hadronowej, zrzeszającego instytucje medyczne i naukowe
z całej Polski. Dwa projekty złożone
przez IFJ PAN w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”
otrzymały wnioskowane finansowanie,
a umowa na dostawę nowoczesnego cyklotronu oraz budowę odpowiedniego budynku została podpisana w sierpniu 2010
roku. Akt erekcyjny został wmurowany
17 marca 2011, a już 11 maja następnego
roku w gotowym budynku zainstalowany
został nowy cyklotron Proteus-235. Jest
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on sercem całego kompleksu Centrum
Cyklotronowego Bronowice. Wytwarza protony o energii 230 MeV, które
osiągają w ciele ludzkim głębokość 320
milimetrów. Cyklotron umieszczony
jest w bunkrze o grubości ścian do 5,5
metra, zabezpieczającej obsługę i środowisko przed promieniowaniem. Protony,
poprzez skomplikowany system rur
próżniowych i magnesów, trafiają do
hali eksperymentalnej lub do jednego
z dwóch stanowisk, na których prowadzone będzie naświetlanie pacjentów.
Najbardziej niezwykłymi urządzeniami
są dwa stanowiska gantry, czyli ogromne obrotowe konstrukcje, o średnicy
11 metrów i wadze 100 ton, które dźwigają kilkunastotonowe magnesy kierujące
wiązkę protonów na leczone miejsce
z dokładnością większą niż 1 milimetr.
Część medyczna ośrodka zostanie oddana
do użytku w połowie 2015 roku.
Wiązka protonów z cyklotronu Proteus-235 znajduje zastosowanie w eksperymentalnych badaniach z zakresu
współczesnej fizyki jądrowej. Przygotowany został szeroki program naukowy,
komplementarny do prac prowadzonych
w cyklotronowym laboratorium ciężkojonowym Uniwersytetu Warszawskiego

w wiodących ośrodkach fizyki jądrowej
w świecie. O najwyższą jakość naukową
dba Międzynarodowy Komitet Doradczy,
skompletowany z najwyższej rangi polskich i światowych naukowców. Badania
eksperymentalne obejmą szeroki wachlarz
zagadnień fizyki jądrowej – od weryfikacji poprawności modeli oddziaływań
w układach jąder lekkich do badania
własności egzotycznych ciężkich jąder
metodami spektroskopii gamma. Równolegle prowadzone będą prace o bardziej
aplikacyjnym charakterze, w szczególności nad rozbudowaniem bazy danych
do tworzenia komputerowych modeli
procesów naświetlania tkanek ludzkich
wiązką protonów (wspomaganie radioterapii protonowej) czy testowanie elementów
skomplikowanych układów detekcyjnych
do użycia w wielkich europejskich ośrodkach badawczych (LHC, GANIL, FAIR).
Ta ostatnia tematyka była przedmiotem
pierwszego eksperymentu, który miał
miejsce w CCB w marcu 2013 roku,
z udziałem zespołów z Polski, Francji,
Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rumunii,
Szwecji, Turcji, Węgier i Włoch.
Jako (obecnie) wiodący projekt eksperymentalny wybrany został program
badania własności oddziaływań jądrowych

Elżbieta Stephan

Paweł Olko

w układach kilkunukleonowych. Realizowany jest on w ramach szerokiej
międzynarodowej współpracy grup
badawczych, między innymi z Polski, Holandii, Niemiec, Portugalii,
Włoch, Japonii i Indii, koordynowanej
przez prof. Stanisława Kistryna i dr
hab. Elżbietę Stephan. Projekt jest
kontynuacją wieloletniego programu eksperymentalnego, wcześniej
prowadzonego przy użyciu wiązek
z akceleratorów w Szwajcarii, Niemczech i Holandii. Dokładne badanie
oddziaływania w układach kilku
nukleonów, a w szczególności jego
egzotycznych składników (tzw. sił
trójciałowych) oraz udziału sił elektromagnetycznych jest niezwykle
ważne – jako mające wpływ na wiele
aspektów teorii sił jądrowych. Bez tej
wiedzy niemożliwy okazuje się poprawny opis własności materii jądro- W dniu pierwszej wiązki na tarczy detektora BINA; na jego tle stoją od lewej: prof. Bogdan Fornal,
wej oraz mechanizmu i parametrów dr hab. Adam Kozela, prof. Stanisław Kistryn, prof. Marek Jeżabek, prof. Adam Maj, prof. Antoni Szczurek
ilościowych reakcji jądrowych, które
Godnym podkreślenia jest fakt, że wo- wiedzy i doświadczenia oraz obniżenia
leżą u podstaw bardziej skomplikowanych
teorii. Podjęcie tej tematyki w CCB było bec podejmowania przez liczne instytucje jakości i kompleksowości wykształceprzedmiotem specjalnego porozumienia europejskie istotnych zobowiązań w za- nia młodych naukowców. Powstanie
podpisanego przez rektorów Uniwersytetu kresie realizacji wielkich przedsięwzięć laboratorium Centrum Cyklotronowe
Jagiellońskiego, Warszawskiego i Śląskie- badawczych przestają one inwestować Bronowice jest odwróceniem takiego
go oraz dyrektora IFJ PAN w listopadzie w swoje lokalne laboratoria, co prowadzić niekorzystnego trendu, dając Polsce szani grudniu 2011. Jako etap realizacji tej może do nieodwracalnych zaniedbań sę na włączenie się, a nawet dominację,
umowy skomplikowany układ ekspery- w utrzymywaniu istotnych obszarów w zakresie pewnego obszaru badań
eksperymentalnej fizyki jądrowej. CCB
mentalny BINA, pozyskany
spełnia także istotną rolę edukacyjną.
z KVI Groningen w HolanUdział w eksperymentach magistrantów
dii, jest obecnie przygotowyi doktorantów z polskich ośrodków akawany przez grupę fizyków
demickich pozwoli na ich wszechstronne
z tych instytucji do serii
przygotowanie do prowadzenia pomiarów
pomiarowych, które dostarw najlepszych europejskich i światowych
czą istotnych danych dla weośrodkach badawczych. Tak szerokie i akryfikacji modeli potencjału
tywne uczestnictwo młodych adeptów fioddziaływania w układach
zyki jądrowej nie byłoby możliwe, gdyby
kilku nukleonów. Pierwsze
te eksperymenty odbywały się za granicą.
bombardowanie tarczy ukłaNiezaprzeczalny sukces, polegający na
du BINA protonami z cyklostworzeniu ośrodka medyczno-badawczetronu Proteus-235 odbyło się
go o randze ponadnarodowej, to zasługa
16 lipca 2013. Wagę ekspeefektywnej współpracy wiodących polrymentów, które planowane
skich instytucji, które mamy przyjemność
są w CCB, podkreśla fakt,
i zaszczyt reprezentować.
że wyniki wcześniejszych
serii pomiarowych zostały,
Marek Jeżabek
na specjalne zaproszenie,
dyrektor IFJ PAN
przedstawione przez koordyStanisław Kistryn
natorów projektu jako „topiprorektor UJ ds. badań naukowych
cal review” w prestiżowym
Adam Maj
dla fizyki jądrowej czasopizastępca dyrektora IFJ PAN ds. naukowych
śmie „Journal of Physics G”,
Paweł Olko
a co więcej – publikacja ta
zastępca dyrektora IFJ PAN, dyrektor CCB
otrzymała wyróżnienie jako
Elżbieta Stephan
„Kula” detektora BINA w pełnym wyposażeniu
publikacja roku 2013.
zastępca dyrektora IF Uniwersytetu Śląskiego
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OGROMNA INWESTYCJA NA WIELKI JUBILEUSZ
Niezbędny krok na drodze rozwoju medycyny akademickiej Krakowa

J

eśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w Roku Wielkiego Jubileuszu
650-lecia UJ zostanie rozpoczęta budowa
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie-Prokocimiu – jedna z największych inwestycji szpitalnych w Polsce, która
znacząco wpłynie na polepszenie standardu
nauczania studentów, prowadzonych badań
naukowych, diagnozowania i leczenia pacjentów. Realizacja tego projektu da impuls
do dalszego rozwoju całej akademickiej medycynie naszego miasta, z którego wywodzi

Projekt i wizualizacja – firma Promedicon sp. z o.o; główni projektanci – Krzysztof Fornagiel oraz Marcin Ćwik

KORZYŚCI
DLA mIESZKAŃCÓW

Projekt i wizualizacja – firma Promedicon sp. z o.o; główni projektanci – Krzysztof Fornagiel oraz Marcin Ćwik

się najstarszy w Polsce Wydział Lekarski
– jeden z trzech pierwszych wydziałów
powołanego w roku 1364 Studium Generale.
NOWE PERSPEKTYWY
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego powstanie na terenie krakowskiej dzielnicy Prokocim, u zbiegu ulic Kostaneckiego
i Jakubowskiego. Będzie to akademicki
szpital na miarę XXI wieku – diagnozujący
z wykorzystaniem najnowszej aparatury
i leczący według najlepszych polskich
i międzynarodowych praktyk w tym zakresie, posiadający nowoczesne laboratoria
umożliwiające prowadzenie zaawansowa-
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nych badań naukowych oraz zapewniający
nowoczesne i kompleksowe kształcenie
specjalistycznych kadr medycznych na poziomie przed- i podyplomowym.

Budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu pozwoli na zaspokojenie potrzeb
zdrowotnych i zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa, Małopolski i regionu
południowo-wschodniej Polski. Dzięki
realizacji tej inwestycji mieszkańcy
800-tysięcznego Krakowa będą posiadać
wieloprofilową placówkę w jednym miejscu. Funkcja metropolitalna, jaką pełni
Kraków, wymaga szerokiego dostępu do
nowoczesnej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi, a dotychczasowa
siedziba Szpitala Uniwersyteckiego –
z uwagi na fakt, że są to rozproszone,
zabytkowe kliniki w centrum miasta, nie
będzie wkrótce w stanie sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości w tym
zakresie.

Projekt i wizualizacja – firma Promedicon sp. z o.o; główni projektanci – Krzysztof Fornagiel oraz Marcin Ćwik

AKADEmICKI KAmPUS mEDYCZNY
Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu
pozwoli na stworzenie w tym rejonie wielkiego akademickiego kampusu medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum, a mający powstać szpital będzie
dopełnieniem istniejących już na tym
terenie obiektów. Akademicki kampus
medyczny UJ CM stworzą: działający już
zespół domów studenckich, który zostanie
poddany w najbliższym czasie gruntownej
rewitalizacji w ramach pierwszej w Polsce
umowy PPP, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – będący w trakcie kompleksowej
modernizacji, na bazie którego działa Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ
CM, a także zlokalizowany w tym rejonie
Wydział Farmaceutyczny UJ CM oraz Biblioteka Medyczna UJ CM z planowanym
w jej części Międzywydziałowym Centrum
Symulacji Medycznej.
ŹRÓDŁA fINANSOWANIA I KOSZTY
Inwestorem nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu jest Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum. Wartość kosztorysowa całej inwestycji wynosi ponad 1,2
miliarda złotych. Zatwierdzony przez
ministra zdrowia program inwestycji
zakłada sfinansowanie budowy Szpitala
Uniwersyteckiego w wysokości 800 milionów złotych ze środków budżetu pań-

stwa przekazywanych przez Ministerstwo
Zdrowia w ramach inwestycji wieloletniej
finansowej do roku 2019.
Deklarację wsparcia finansowego dla
tej inwestycji przyjął również Zarząd
Województwa Małopolskiego, który
zobowiązał się zapewnić dofinansowanie
w wysokości do 60 milionów euro ze
środków regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 na budowę
nowej siedziby, jej wyposażenie oraz
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
energetycznych – w zakresie, na jaki
pozwolą uwarunkowania perspektywy
finansowej UE w tym okresie.

Według planów nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu będzie posiadać 925 łóżek,
powierzchnię użytkową 110 tysięcy
metrów kwadratowych, stanie na terenie
o powierzchni 15,28 hektara.
Szpital został tak zaprojektowany, aby
tworzyć ściśle powiązane ze sobą części,
z których każda spełni swoją ważną funkcję, tworząc tzw. moduł. Będą to moduły:
łóżkowy, diagnostyczno-zabiegowy z zespołem klinik zabiegowych i zespołem
klinik niezabiegowych, operacyjny i dydaktyczno-administracyjny oraz szpitalny oddział ratunkowy i poradnie specjalistyczne.

INfRASTRUKTURA I ZAŁOżENIA INWESTYCJI

***
Od wielu lat Krakowowi i Małopolsce
brakuje wysokiej klasy nowoczesnej infrastruktury medycznej na poziomie akademickim. Budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu jest wielką szansą na zapewnienie
odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia
i życia dla setek tysięcy pacjentów rocznie
oraz usprawnienie procesu kształcenia
przyszłych pokoleń, na których spocznie
odpowiedzialność za diagnozowanie
i leczenie chorób. To projekt, który dzięki
przewidzianym w nim funkcjom naukowo-badawczym przyczyni się również do
dalszego rozwoju medycyny. To ogromna
inwestycja na Wielki Jubileusz.

Uczelnia dysponuje przygotowanym
pod inwestycję terenem oraz zatwierdzonym projektem budowlanym, jak również
pozwoleniem na budowę wydanym przez
prezydenta Krakowa. Obecnie trwają
intensywne prace w ramach tzw. dialogu
konkurencyjnego, którego celem jest
wyłonienie generalnego wykonawcy do
realizacji inwestycji, który poprowadzi
cały proces budowlany nowej siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. W dialogu konkurencyjnym
biorą udział przedstawiciele sześciu międzynarodowych podmiotów budowlanych
zainteresowanych realizacją tej inwestycji
– pięć konsorcjów: Budimex SA, Karmar
SA, SPPD Sp. z o.o., Warbud SA, OHL S A,
oraz firma Dragados SA.

Piotr Laidler

prorektor UJ ds. Collegium Medicum
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MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Nowa jednostka badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego

M

ałopolskie Centrum Biotechnologii powstało w wyniku wspólnej
inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
w ramach konsorcjum AKCENT – Małopolska. U podłoża tej inicjatywy legł pomysł
stworzenia w obrębie placówki akademickiej centrum naukowego poświęconego
wyłącznie prowadzeniu badań na możliwie
najwyższym światowym poziomie. Zadaniem MCB jest prowadzenie badań, zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych,
na wszystkich poziomach funkcjonowania
organizmu, w obszarze szeroko pojętej
biotechnologii, ze szczególnym naciskiem
na innowacyjność oraz transfer wiedzy i nowych technologii z pracowni naukowych do
przemysłu. Opracowane nowe technologie
powinny zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu biotechnologicznego.
Budynek Małopolskiego Centrum
Biotechnologii powstał na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego kosztem 25 milionów
euro, pochodzących z funduszy Programu

Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”; oddano go do użytku jesienią 2013
roku. Jego całkowita powierzchnia wynosi ponad 6100 metrów kwadratowych,
z czego około 3600 metrów kwadratowych
zajmują laboratoria podzielone na sześć
ośrodków badawczych: Ośrodek Badań
Genetycznych i Nutrigenomiki, Ośrodek
Badań Strukturalnych, Ośrodek Bioinformatyki, Ośrodek Bioremediacji, Ośrodek
Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności i Ośrodek Neurobiologii. W fazie organizacji znajduje się Ośrodek Złożoności
Biologicznej. Łącznie na terenie MCB
działa 25 pracowni specjalistycznych
wyposażonych w ponad 250 nowoczesnych przyrządów naukowych. Wiele
laboratoriów będzie spełniało standardy
GMP i GLP, a pracownia mikrobiologii
i zwierzętarnia eksperymentalna będą
spełniać kryteria III klasy bezpieczeństwa
biologicznego, co stanowi o ich wyjątkowości w skali kraju.
Badania prowadzone w Małopolskim
Centrum Biotechnologii koncentrują się na

wielu ważnych i aktualnych naukowo tematach. Są wśród nich takie zagadnienia, jak
terapia genowa, iRNA, przeciwciała monoklonalne, hodowla komórek, proteomika,
genomika, patogeneza bakteryjna, nowa
generacja antybiotyków, fotouczulacze,
czynniki apoptotyczne, modelowanie molekularne i bioremediacja. Badania nad tymi
zagadnieniami prowadzone będą w ramach
szerokiej współpracy międzynarodowej. Do
dziś Małopolskie Centrum Biotechnologii
podpisało umowy o współpracy naukowej z renomowanymi badawczymi lub
akademickimi instytucjami zagranicznymi:
Max Planck Gesellschaft, Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), University of Kyoto and National Institute of
Agrobiological Studies w Tsukubie.
W pracowniach MCB jest obecnie
realizowanych kilkanaście projektów
naukowych, większość z nich w ścisłej
współpracy z wydziałami przyrodniczymi
UJ i Wydziałem Lekarskim UJ CM. Rezultatem tych działań jest opublikowanie
w renomowanych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym ponad 60 prac eksperymentalnych. W oparciu o infrastrukturę
i technologie dostępne w MCB do tej pory
powstało kilkadziesiąt prac licencjackich
i magisterskich, prowadzonych jest 20 prac
doktorskich.
Jednym z ważnych celów działalności
Małopolskiego Centrum Biotechnologii jest
upowszechnienie korzyści wypływających
z dynamicznie rozwijającej się dziedziny
nauki, jaką jest biotechnologia, zarówno

P. Kania

Pracownia
spektrometrii masowej MCB
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JAGIELLOŃSKIE
CENTRUM INNOWACJI
J

P. Kania

eden z budynków Jagiellońskiego Centrum Innowacji. JCI to spółka powołana w 2004 roku
przez Uniwersytet Jagielloński. Zarządza Life
Science Parkiem, który oferuje komplementarny
zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców
działających w obszarze nauk przyrodniczych:
między innymi wynajem powierzchni laboratoryjnych, finansowanie i rozwój projektów
naukowych, usługi badań kontraktowych
w oparciu o własną aparaturę badawczą,
a także profesjonalne wsparcie merytoryczne w procesach transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych.
Założycielem i jedynym udziałowcem
Jagiellońskiego Centrum Innowacji
jest Uniwersytet Jagielloński (posiada 100 procent udziałów w spółce).
Więcej informacji na stronie:
www.jci.pl

W pracowni mikrobiologicznej MCB

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak
i dla Małopolski i całego kraju. Drogą
do osiągnięcia tego celu jest powstanie
liczącego się na arenie międzynarodowej Centrum Biotechnologii, w którym
będą prowadzone interdyscyplinarne
badania na najwyższym światowym
poziomie, a którego działalność będzie
wspierać naukowo i technologiczne inne
placówki naukowe oraz przedsiębiorstwa. Centrum powinno także stwarzać
przestrzeń laboratoryjną i miejsca pracy
dla utalentowanych naukowców chcących realizować swoje ambitne projekty
badawcze zarówno z obszaru nauk podstawowych, jak i badań stosowanych.
Działalność takiego Centrum powinna
skutkować publikacjami w uznanych
międzynarodowych czasopismach
z wysokim impact factor, tworzeniem
know-how oraz nowych technologii
i patentów.

Kazimierz Strzałka

Anna Wojnar

P. Kania

kierownik projektu
Małopolskie Centrum Biotechnologii
kierownik Zakładu Fizjologii
i Biochemii Roślin
Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ
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CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
C

entrum Edukacji Przyrodniczej (CEP)
to zupełnie nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ona,
w zamierzeniu, łączyć funkcję promocji
nauk przyrodniczych – poprzez nowoczesne ekspozycje dydaktyczne, z funkcjami
naukowymi. Po raz pierwszy w historii
naszej Uczelni wszystkie muzea przyrodnicze znajdą pod jednym dachem swoją
wspólną siedzibę.
Idea powołania do życia Centrum powstała jeszcze w latach 90., a jednym z jej
pomysłodawców i rzeczników był wieloletni kierownik Muzeum Zoologicznego UJ
prof. Janusz Wojtusiak. Możliwości finansowe wzniesienia oraz wyposażenia odrębnego budynku muzealno-ekspozycyjnego
zaistniały wraz z koncepcją projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007–2013 „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury dydaktycznej na kierunkach
biologicznych i ścisłych UJ”. Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej stała się jego
integralną częścią składową. W umowie
z jednostką finansującą zawarte zostały
klauzule ograniczające możliwość wsparcia
publicznego oraz generowania przychodów przez okres pięciu lat. Powołanie do
życia Centrum Edukacji Przyrodniczej
umożliwi odpowiednie wyeksponowanie
i udostępnienie zwiedzającym wszystkich,
dotąd rozparcelowanych w wielu budynkach i przechowywanych częstokroć
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w prymitywnych warunkach – piwnicach
i magazynach niespełniających wymagań
technicznych, niezwykle cennych zbiorów
przyrodniczych, w tym eksponatów, z których wiele ma status „skarbu Uniwersytetu
Jagiellońskiego”.
Budowa Centrum rozpoczęła się na
początku 2013 roku, a oddanie przez
generalnego wykonawcę, firmę Re-bau,
budynku wraz z częścią wyposażenia laboratoriów, magazynów naukowych i sal
dydaktycznych przewidziane jest na drugą
połowę 2014 roku. Pracownicy i studenci
UJ będą mogli korzystać z Centrum od
semestru letniego 2014/2015. W drugiej
połowie roku rozpocznie się montaż gablot wystawienniczych i urządzanie nowej
głównej ekspozycji zatytułowanej Ewolucja Ziemi i życia. Powinno ono zakończyć się do połowy 2015 roku i wówczas
Centrum Edukacji Przyrodniczej będzie
w pełni funkcjonalne i gotowe na przyjęcie
zwiedzających. Przewiduje się jednak, że,
z powodu skomplikowanej technologii
i złożoności pod względem merytorycznym
poszczególnych części ekspozycji, części
składowe wystawy będą tworzone jeszcze
przez przynajmniej dwa lata.
Centrum Edukacji Przyrodniczej to budynek dwupiętrowy. Łączna powierzchnia
wynosi około 4700 metrów kwadratowych.
Na parterze, w części dla zwiedzających,
znajdzie się główny hall, w którym ulokowane zostaną elementy ekspozycji poświęcone powstaniu Układu Słonecznego
i budowie Ziemi i Księżyca oraz tak zwany

Gabinet Historyczny, gdzie odtworzone zostanie laboratorium dziewiętnastowiecznego
uczonego. Ponadto w hallu znajdzie się
woliera, w której eksponowane będą żywe
motyle i inne bezkręgowce, z przylegającym
do niej pomieszczeniem hodowlanym. Na
parterze znajdą się również, w części wydzielonej, pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, pracownicze i magazynowe. W magazynach tych znajdą swoje miejsce zbiory
naukowe, głównie mineralogiczne, Instytutu Nauk Geologicznych oraz zbiór naukowy motyli z Muzeum Zoologicznego –
jeden z największych i najcenniejszych
zbiorów tej grupy owadów w Europie.
W osobnym segmencie będą rozlokowane
w pełni wyposażona sala do preparatyki
dużych zwierząt oraz laboratorium badań
molekularnych z zapleczem socjalnym,
a także, w drugiej części budynku, pomieszczenia dla pracowników naukowych
i technicznych, sala wykładowa na 50
osób, sala ćwiczeniowa na 15 osób, sale dla
magistrantów, pracownia entomologiczna
i plastyczna oraz magazyny naukowe o powierzchni około 600 metrów kwadratowych
na materiały zoologiczne, geologiczne i antropologiczne. Magazyny te będą spełniały
najwyższe normy światowe zabezpieczenia
zbiorów naukowych w zakresie temperatury, wilgotności, szczelności oraz dostępu.
Na pierwszym piętrze Centrum będą
znajdowały się dwie główne sale wystawiennicze – zoologiczno-antropologiczna
i geologiczna, połączone przewiązką,
której główną część będzie stanowiła

przeszklona sala wystaw okresowych.
Powierzchnię obu sal wystawienniczych, liczącą około 900 i 600 metrów
kwadratowych, uzupełniają antresole.
Głównym elementem wystawy zoologicznej, stworzonej dla celów dydaktyki
uniwersyteckiej oraz na potrzeby innych
uczelni krakowskich i szkół, będzie przegląd wszystkich grup zwierząt świata,
z uwzględnieniem najnowszych zasad
taksonomii i stosunków pokrewieństw.
Wystawa będzie wzbogacona o bloki
tematyczne poświęcone zagadnieniom
biogeografii, ekologii, fizjologii, ewolucjonizmu i genetyki. Ponadto ozdobią ją
specjalnie w tym celu przygotowywane
dioramy, przedstawiające wybrane środowiska naturalne i ich gatunki zwierząt,
w tym sawannę afrykańską, tropikalny
las amazoński, andyjskie łąki wysokogórskie, arktyczne pustynie lodowe i torfowiska lasu strefy umiarkowanej. Planuje
się podwieszenie pod sufitem niemal
dziesięciometrowego szkieletu płetwala
karłowatego, który obecnie znajduje się
na wystawie Muzeum Zoologicznego.
Część antropologiczna będzie zawierała
elementy historii ewolucji człowieka oraz
udomowienia zwierząt.
Na wystawie geologicznej przedstawione zostaną ważniejsze kolekcje
monograficzne stanowiące własność
Instytutu Nauk Geologicznych oraz bloki tematyczne poświęcone wszystkim
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kolejnym epokom i erom geologicznym
i charakterystycznym dla nich gatunkom
zwierząt. Dla celów wystawy od kilku
lat Muzeum Zoologiczne gromadzi nowe
okazy rzadkich gatunków zwierząt padłych
w ogrodach zoologicznych całej Polski
i spreparowanych przez najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny taksydermii.
W projekcie rozwoju UJ przewidziano
także pewne środki na uzupełnienie wystaw o modele i rekonstrukcje gatunków
wymarłych kręgowców i stawonogów.
Na antresoli części zoologicznej wystawy
w Centrum Edukacji Przyrodniczej znajdą
swoje miejsce gabloty ekspozycyjne zawie-

rające przegląd fauny motyli świata i muszli
mięczaków obszarów tropikalnych, które
obecnie prezentowane są w podziemiach
Collegium Iuridicum. Osobną atrakcją
Centrum będzie rekonstrukcja w skali 1 : 1
archozaura o nazwie naukowej „Smok
wawelski” – liczącego około 7 metrów długości, która stanie w zewnętrznej gablocie
ekspozycyjnej w podcieniu budynku CEP.
Planuje się także rozbudowanie ekspozycji głównej o część paleobotaniczną
oraz wzbogacenie jej eksponatami archeologicznymi.

Tomasz Pyrcz

kierownik Muzeum Zoologicznego UJ
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SYNCHROTRON SOLARIS
Przyszłość dla nauki i innowacyjnej gospodarki

W

Wyniki uzyskiwane przy użyciu synchrotronów często mają bezpośrednie
zastosowanie w przemyśle. Powszechne
jest, na przykład, wykorzystanie synchrotronów przez firmy farmaceutyczne
do badań nad nowymi lekami. Bez synchrotronów znacznie trudniej ulepszać
skład kosmetyków. Dzięki synchrotronom
można śledzić działanie antybiotyków,
obserwować przemiany zachodzące
w wyrodniejących komórkach. Jednym
z przykładów z drugiego końca spektrum
zastosowań mogą być badania prowadzone przez firmę Cadbury nad optymalnym
składem czekolady.
Budowa źródła promieniowania synchrotronowego stworzy nowe szanse dla
dalszego rozwoju Krakowa oraz całego
regionu. Jak pokazują przykłady zagranicznych ośrodków – liczba krajowych
i zagranicznych użytkowników synchrotronu w ciągu kilku lat od chwili jego
uruchomienia może wzrosnąć nawet do
1000 osób. Już dziś w Polsce jest ponad
350 aktywnych użytkowników synchrotronów, którzy planują prowadzić badania
w Krakowie.
Ośrodki synchrotronowe to także korzyści edukacyjne. Istnienie w kraju źródła
synchrotronowego zapewnia bezpośredni
dostęp do najnowszych unikatowych
technologii i metod badawczych, wpływając pozytywnie na poziom kształcenia
studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki.
Wraz z synchrotronem budowane są
dwie linie badawcze: linia PEEM/XAS
– wyposażona w mikroskop PEEM,
pozwalający na obrazowanie właściwości topograficznych, chemicznych,
elektronowych i strukturalnych, oraz linia

UARPES – przeznaczona do badań kątowej
emisji elektronów.
Pierwsza linia pozwoli na badania, między innymi, w dziedzinie biologii, geologii,
fizykochemii materiałów, nanomagnetyzmu
czy reakcji powierzchniowych. Druga
umożliwi badania w zakresie fizyki nadprzewodników i półprzewodników, nowych
materiałów elektronicznych, materiałów niskowymiarowych oraz badania nanostruktur.
Aby w pełni wykorzystać możliwości
synchrotronu, konieczne będzie wyposażenie go w kolejne linie badawcze. Na hali
eksperymentalnej jest miejsce na co najmniej kilkanaście takich linii, ich budowa
jest uzależniona od możliwości pozyskania
środków finansowych.
Koszt budowy synchrotronu wraz
z dwoma liniami badawczymi to kwota 199
milionów złotych. Inwestycja finansowana
jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007–2013.
Realizacja takiego wyzwania, jakim jest
ośrodek badań synchrotronowych, w tak
krótkim czasie i w ramach dostępnego
budżetu jest możliwa tylko dzięki współpracy z zagranicznymi ośrodkami synchrotronowymi, przede wszystkim z MAX IV
Laboratory (Szwecja), który udostępnił
na cele SOLARIS projekt oraz dostęp do
unikatowych technologii akceleratorowych.
Więcej informacji o projekcie znajduje
się na stronie www.synchrotron.pl

Marek Stankiewicz

dyrektor Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”

Emilia Król

specjalista ds. PR i komunikacji
Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego „SOLARIS”
Anna Wojnar

otoczeniu uniwersyteckich budynków na terenie trzeciego kampusu
w Pychowicach powstaje wyjątkowa
inwestycja: synchrotron SOLARIS.
Budynek, w którym będzie znajdował
się synchrotron, jest już gotowy, natomiast wewnątrz trwają prace związane
z wprowadzeniem odpowiedniej instalacji
i uruchomieniem aparatury.
Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie nie
tylko na skalę Małopolski, ale również
na skalę kraju. Co więcej, projekt ma
wymiar międzynarodowy – Polska dołącza do kilkunastu wysoko rozwiniętych
państw, które zainwestowały w budowę
analogicznych ośrodków. Synchrotron,
jako multidyscyplinarny ośrodek badań
w wielu dziedzinach nauki (biologia,
chemia, fizyka, inżynieria materiałowa,
medycyna, farmakologia, geologia czy
krystalografia), to wyjątkowo efektywna
inwestycja w infrastrukturę naukową.
SOLARIS jest jednym z czołowych
projektów Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Na synchrotron w Krakowie czekają
już polscy naukowcy, którzy do tej pory
musieli korzystać z promieniowania
synchrotronowego w zagranicznych
ośrodkach badawczych. Na polskim synchrotronie będą mogli rozpocząć swoje
badania już w 2015 roku. Synchrotron
będzie dostępny nie tylko dla naukowców, ale także dla przedsiębiorców. Jak
pokazuje praktyka w krajach, w których
synchrotrony funkcjonują już od wielu
lat, obecność takiego centrum badawczego wpływa na możliwość powstawania
nowych lub udoskonalonych produktów,
patentów, a nawet firm, a jednocześnie na
konkurencyjność gospodarki.
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OGRÓD BOTANICZNY UJ
Z COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO
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Collegium Śniadeckiego – obecnie główna siedziba Instytutu Botaniki UJ, a dawniej – Obserwatorium Astronomiczne UJ

PRACE KONSERWATORSKIE
W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH UJ
1996–2014
część 1 – Collegium Novum
Mało który uniwersytet europejski
posiada tak stare i piękne kolegia jak Uniwersytet Jagielloński. Gotyckie gmachy
uniwersyteckie (poza Anglią, gdzie istnieje
ich sporo) należą do rzadkości – pisał
prof. Karol Estreicher jr. – Uniwersytet
w ciągu wieków tracił majątki i dochody,
odpadły podległe mu szkoły i studia, z fakultetów wyłaniały się nowe szkoły wyższe,
zmieniały się sprawy – tak jak minęły
pokolenia profesorów i uczniów, poglądy,
metody – ale gmachy i kolegia przetrwały.
I one przyczyniają się do ciągłości, jaka
istnieje w Uniwersytecie Jagiellońskim:
historia jest tu zapisana na żywo, w wytartych progach kamiennych, w pochylonych portalach, w sklepieniach lektoriów,
w sprzętach i pamiątkach1. 650-letnia historia Uniwersytetu zapisana jest nie tylko
w gotyckich i barokowych kolegiach, ale
także w budynkach XIX- i XX-wiecznych,
począwszy od gmachu Collegium Novum,
poprzez Bibliotekę Jagiellońską przy al.
Mickiewicza, do domów mieszkalnych dla
profesorów i pracowników uniwersyteckich oraz klinik uniwersyteckiego szpitala.
Gmachy uniwersyteckie stanowią unikatowy zespół zabytkowy, tym cenniejszy
nawet w tak obfitującym w zabytki mieście
jak Kraków, że nie zmieniły przez stulecia
swych funkcji2.
W kręgu zainteresowań uniwersyteckich konserwatorów są budynki zabytkowe, z których 45 figuruje w rejestrze obiektów zabytkowych. W celu zapewnienia
im prawidłowej opieki konserwatorskiej
w 1994 roku rektor Uniwersytetu powołał
Stałą Rektorską Komisję Konserwatorską,
której przewodniczącym został prof. Jacek
Purchla. Dwa lata później, na wniosek
tejże Komisji, Senat Uczelni zadecydował
o utworzeniu Zespołu Konserwatorów UJ,
funkcjonującego przy Biurze Kanclerza.
W latach 1996–2014 zespół ten składał się
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z dwóch osób: historyka sztuki i historyka
architektury3.
Zadaniem Zespołu Konserwatorów
było konsultowanie i opiniowanie projektów budowlano-konserwatorskich budynków, opieka nad szeroko rozumianym
wyposażeniem wnętrz (poczynając od
zabytkowych tynków, warstw malarskich,
stolarki okiennej i drzwiowej, a kończąc na
meblach, obrazach, rzeźbach i przedmiotach rzemiosła artystycznego). Konserwatorzy zabytków UJ sprawowali także stały
nadzór nad prowadzonymi pracami przy
zabytkach nieruchomych i ruchomych
oraz prowadzili doradztwo w zakresie
konserwacji wnętrz. Przygotowywali również wstępne wytyczne konserwatorskie,
poprzedzające każdorazowo kompleksowe
prace remontowe, oraz wykonują inwentaryzację zachowanych elementów zabytkowego i tradycyjnego wyposażenia wnętrz.
Zespół był także w ciągłym kontakcie
z wojewódzkim i miejskim konserwatorem
zabytków oraz ich służbami.
W roku jubileuszu 650-lecia założenia
Uniwersytetu warto przypomnieć historię
prac konserwatorskich realizowanych
w poszczególnych obiektach w latach
1996–2014, zwłaszcza że na co dzień
tematyka budowlana i konserwatorska, ze
zrozumiałych względów, jest traktowana
marginalnie.
COLLEGIUm NOvUm
Jednym z pierwszych zadań Zespołu
Konserwatorów UJ był stały nadzór nad
pracami remontowymi i konserwatorskimi
w Collegium Novum – siedzibie rektora
i władz Uniwersytetu, oraz przygotowanie
autorskiego projektu aranżacji wnętrza auli
znajdującej się w tym gmachu.
Okazałe dzieło architekta Feliksa
Księżarskiego z lat 1883–18874 usytu-

owane jest na terenie starego kampusu
Uniwersyteckiego, wytyczonego ulicami:
św. Anny, Wiślną, Olszewskiego i częścią
Plant (Ogród Profesorski)5. Na tym obszarze znajdują się (obok Collegium Novum):
Collegium Maius, w którym mieści się
Muzeum UJ, Collegium Minus – siedziba
Instytutu Archeologii UJ, Collegium Witkowskiego – siedziba Instytutu Historii UJ,
Collegium Nowodworskiego – siedziba
władz Collegium Medicum UJ, kolegia filologiczne wzdłuż ul. Gołębiej (w tym tzw.
„Gołębnik” pod numerem 20.), Collegium
Zygmunta Wróblewskiego – zajęte przez
część katedr Wydziału Prawa i Administracji, oraz rozległy kompleks gmachów
Collegium Kołłątaja.
Gmach Collegium Novum od początku
swego istnienia wzbudzał zachwyt i dumę
mieszkańców Krakowa 6. – Projektant
Feliks Księżarski rozwinął styl gotycki
dostosowany do nowoczesnych potrzeb.
Fasada wychodząca na Planty przedstawia się poważnie, a przy tym jednak jest
ożywiona. Pomimo ściśle zachowanej
symetrii w rozczłonkowaniu, ma wiele
malowniczości i pociąga więcej widza,
niż np. zimny gotyk wiedeńskich budowli
XIX w. – pisał w 1932 roku historyk sztuki
i muzeolog Feliks Kopera (1871–1952). –
Wewnątrz rozkład budowli jest mądrze obmyślany, aula poważna i wyniosła, klatka
schodowa z przedsionkiem i korytarzem,
wszystko to obmyślił architekt z artyzmem,
dostrajając nie tylko do potrzeb, ale także
do powagi uniwersytetu mającego odwieczne tradycje. Collegium Novum jest
niewątpliwie najpiękniejszym i najbardziej
pod względem artystycznym wartościowym
gmachem XIX wieku w Krakowie7.
Ale tuż po zakończeniu drugiej wojny
światowej wspomniany już prof. Karol
Estreicher wmówił „wszem wobec i każdemu z osobna”, że neogotyk w Krakowie

był przede wszystkim... narzędziem germanizacji, a Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest – cóż tu dużo
mówić – plagiatem architektonicznym!8.
Profesor nie był w swoich poglądach oryginalny, architektura neogotycka bowiem
oraz w ogóle architektura XIX wieku była
przez dwudziestowieczną historię sztuki
przez długi czas oceniana negatywnie9.
Z tego powodu przez czterdzieści
lat, aż do 1987 roku, dla siedziby władz
uniwersyteckich utrzymywały się ciężkie
czasy. Doprowadzono przede wszystkim do
zniszczenia i degradacji wnętrz, zapoczątkowanej częściową dewastacją dokonaną
przez hitlerowców podczas okupacji.
Na szczęście, w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku podjęto intensywne
studia nad okresem historyzmu w dziejach
architektury i dokonano istotnej reinterpretacji tego zjawiska10. Na sesji naukowej zorganizowanej w stulecie otwarcia
gmachu, 2 czerwca 1987, tylko na początku, w wystąpieniu profesora Józefa
A. Gierowskiego (1922–2006) – ówczesnego rektora UJ, padły jeszcze słowa, że

budynek powstał dopiero przed stu laty,
a jego neogotyk ma niewiele wspólnego
z tradycjami Jagiellonów. Przykład szedł
z Wiednia, gdzie snobizowano się na
pseudośredniowieczne budownictwo [...].
Dzisiaj to wszystko przeszłość, ale dotąd
ponosimy konsekwencje habsburskich
fanaberii, tłocząc się w auli od dawna
niewystarczającej na potrzeby uczelni [...]
czy zastanawiając się, jak najlepiej dałoby
się wykorzystać wielką klatkę schodową,
która stanowi trzon, czy może najgłębszą
istotę Collegium Novum11. W pozostałych
referatach, autorstwa Ludmiły Bularz-Różyckiej, Juliana Dybca, a przede wszystkim
Piotra Krakowskiego, przywrócono gmachowi Collegium Novum należne miejsce
wśród pomników krakowskiej architektury,
uznając, że stanowi on niewątpliwie jedno
z największych neogotyckich osiągnięć
w tej części Europy. Historyk sztuki prof.
Piotr Krakowski (1925–1997) zwrócił także
uwagę na znaczenie doświadczeń konserwatorskich w twórczości architektonicznej
Księżarskiego. Doświadczeń uzyskanych
głównie przy restauracji Collegium Maius,

podczas której głębokie robił studia nad
architekturą gotycką12.
Kompleksowy remont Collegium Novum – prowadzony od 1994 roku – zapoczątkował wieloletnie działania budowlane
i konserwatorskie w uniwersyteckich obiektach zabytkowych, które w przeszłości były
poddawane tylko doraźnym pracom, przede
wszystkim odświeżającym, oraz działaniom związanym z konieczną wymianą
instalacji. Autorem projektu remontu Collegium Novum była krakowska pracownia
projektowo-badawcza Cempla i Partnerzy.
Konserwacja Zabytków, a generalnym
wykonawcą – firma Ars Longa13.
Pierwszym etapem była renowacja
ceglano-kamiennych elewacji, drugim
remont budowlany i konserwacja auli, Sali
Senackiej, gabinetów rektorskich, korytarzy
i klatek schodowych. Prace zostały poprzedzone badaniami architektonicznymi,
konserwatorskimi na obecność polichromii, a także szeroko zakrojoną kwerendą
archiwalną14.
Pozwoliło to w dużym stopniu odtworzyć obraz dawnego Collegium Novum:
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przywrócić koloryt wnętrz, polichromie
kamiennych portali i stolarki drzwiowej,
malowidła stropów i plafonów, a nawet
łacińskie nazwy pomieszczeń i ich rzymską numerację.
Koncepcja autorska polegała na odtworzeniu przestrzeni historycznej gmachu,
będącego przykładem l’architecture parlante, stworzonego talentem dwóch wybitnych architektów: Feliksa Księżarskiego
i Tadeusza Stryjeńskiego (wnętrza)15, oraz
ponownym odczytaniu wszystkich treści
w nim zawartych. W pracach rekonstrukcyjnych wnętrza auli, poza wymienionymi powyżej badaniami, oparto się na
fotografiach Ignacego Kriegera z końca
XIX wieku16. W toku prac, pomimo wprowadzonej infrastruktury klimatyzacyjnej,
podjęto decyzję o rekonstrukcji dwóch
monumentalnych pieców kaflowych, traktując je jako ważne dominanty kształtujące
przestrzeń wnętrza. Zrekonstruowano
komplet foteli i krzeseł według pomysłu
Tadeusza Stryjeńskiego, w oparciu o kilka
szczęśliwie zachowanych oryginałów17.
Odtworzono polichromie i złocenia stolarki drzwiowej, okiennej, boazerii, stropu
belkowego z kasetonami oraz kolorystyką
ścian. Zachowane neogotyckie kinkiety
uzupełniono stylowymi kloszami z trawionego szkła, zrekonstruowanymi we Francji,
montując je tak, jak wyglądały pierwotnie,
osłaniając gazowe wówczas płomienie.
Ważnym elementem dopełniającym charakter i nastrój tego imponującego wnętrza
była koncepcja doboru obrazów w duchu
XIX-wiecznym, na mocy której do znanych,
dużych formatem obrazów Jana Matejki
(Astronom Kopernik czyli rozmowa z Bogiem, Wpływ Uniwersytetu krakowskiego
na kraj w wieku XV i XVI) i wizerunków
królów fundatorów (Kazimierza Wielkiego,
św. Jadwigi i Władysława Jagiełły) dodano
portrety znanych rektorów i profesorów
Uniwersytetu. Koncepcję ekspozycji obrazów (ze zbiorów Muzeum UJ) w auli
oraz w Sali Senackiej przygotował Zespół
Konserwatorów UJ.
W ścianach auli oraz pod posadzką parkietową wprowadzono sieć okablowania,
co pozwoliło na zastosowanie nowoczesnej
elektroniki, a także urządzenia klimatyzacyjne (w większości pod drewnianą boazerią)18.

Należy zaznaczyć, że aula w Collegium
Novum jest bardzo chętnie wynajmowaną
salą konferencyjną i koncertową.
W Sali Senackiej – przylegającej do
auli – koniecznością było zastosowanie
podwieszonego stropu, na którym odtworzono oryginalną XIX-wieczną polichromię. Zrekonstruowano zabytkowy
neogotycki żyrandol wraz z kinkietami
oraz zadbano o „gabinetową” dekorację
ścian portretami wybitnych uczonych.
Prace przy elewacjach zewnętrznych
i w auli Collegium Novum zakończono
przed jubileuszem 600-lecia odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego19.
Trzy lata później oddano do użytku
po kapitalnym remoncie kolejne sale
reprezentacyjno-wykładowe: salę zebrań
rad wydziałów nr 30 na I piętrze, noszącą imię Pawła Włodkowica (Lectorium
Pauli Vladimiri), a na II piętrze sale nr 52
i 56, noszące imiona Mikołaja Kopernika
(Lectorium Nicolai Copernici) oraz Józefa
Szujskiego (Lectorium Iosephi Szuiski)20.
Sala nr 56 zapisała się tragicznie w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego: to
w niej 6 listopada 1939 brutalnie aresztowano i w finale wywieziono do obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen profesorów UJ i pokrewnych krakowskich
uczelni w ramach Sonderaktion Krakau21.
Identycznie jak w przypadku auli,
największym problemem było pogodzenie
nowoczesnej infrastruktury i współczesnych norm obowiązujących w salach
wykładowych z historycznym charakterem obiektu. Sale „uzbrojone” zostały
w instalacje umożliwiające komfortowe
i nowoczesne ich użytkowanie, a więc
wentylację mechaniczną, klimatyzację
i audiowizualny sprzęt elektroniczny.
Przed przystąpieniem do prac przebadano
ściany, a zwłaszcza okolice faset i sufity,
na obecność polichromii. Znalezione fragmenty patronowych malowideł z końca
XIX wieku zabezpieczono konserwatorsko
i skopiowano. Malowidła zostały odtworzone in situ , a tam, gdzie to nie było możliwe, zrekonstruowano je w nieco zmienionym układzie. Z pietyzmem odniesiono się
do stolarki okiennej i drzwiowej. Bardzo
zniszczone zewnętrzne ramiaki okien
zastąpiono nowymi, z szybami zespolo-

alma nad
mater
nr widoczne
165
90
Polichromowany strop drewniany
aulą,
płócienne malowane blendy w kasetonach;
stan po konserwacji; 1999

nymi, wiernie powtarzającymi kształty
oryginału. Skrzynki okien i wewnętrzne
ramiaki poddano renowacji, pozostawiając
oryginalne szyby z lanego szkła i mosiężne
klameczki z szyldzikami. Stolarka drzwiowa i okienna została pokryta mazerunkiem
o rysunku charakterystycznym dla schyłku
XIX wieku, zgodnie zresztą z zachowanymi pozostałościami.
W salach zaproponowano oświetlenie
tradycyjne w postaci stylowych żyrandoli
i kinkietów. Niestety, okazało się, że
takie oświetlenie byłoby zbyt słabe przy
obecnie obowiązujących normach. Wobec
tego wzmocniono je, wprowadzając przy
uskoku podwieszonego sufitu ciąg świetlówek w postaci niewielkiego, dyskretnie
wysuniętego półwałka.
Lectorium Pauli Vladimiri, czyli sali nr
30 na I piętrze, z racji nowej funkcji (sala
zebrań rad wydziałów oraz obron prac
naukowych) nadano charakter reprezentacyjny. Przywrócono pierwotny koloryt
ścian, a w ich zwieńczeniu zrekonstruowano fryz i rozetę otaczającą wieloramienny
neogotycki żyrandol. Podłogę ułożono
z taflowego dębowego parkietu z ciemną
rozetą pośrodku, w układzie zbliżonym do
parkietu taflowego w Sali Senackiej. Przy
podłodze wzdłuż ścian poprowadzono wysoki, dębowy i profilowany cokół, w którym ukryto wywiewne kratki wentylacyjne
oraz część instalacji niskoprądowych22.
Ściany ozdobiono dwoma gobelinami
z XVII i XVIII wieku ze scenami mitologicznymi i dużym obrazem olejnym
z początku XIX wieku nawiązującym
do dziejów Krakowa. Okna przysłonięto
szyfonowymi firankami i drapowanymi
aksamitnymi zasłonami w odcieniu głębokiej czerwieni. Umeblowanie – poza
neogotycką szafą przeniesioną z sali nr
26 Collegium Novum – jest współczesne.
Stanowią je proste stoły i tapicerowane
krzesła o prostej, lekko stylizowanej
formie. Ważną rolę odegrało trafne zestawienie kolorystyczne znajdujących
się w Lectorium tkanin, mebli, stolarki
okiennej i drzwiowej.
Kompleksowy remont sal drugiego piętra trwa do dzisiaj i postępuje
w tempie dyktowanym możliwościami
finansowymi Uniwersytetu, wspieranego

środkami finansowymi Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
(w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa). W kolejnych
salach o charakterze biurowym w trakcie
remontów wprowadzana jest nowoczesna
infrastruktura techniczna (rozprowadzana
pod podłogami i w strukturach ścian), są
też malowane w historycznych kolorach
– co jest każdorazowo poparte badaniami stratygraficznymi. Na sufitach sal są
odtwarzane XIX-wieczne patronowe malowidła. Zespół Konserwatorów dokładał
też starań, by tam, gdzie jest to możliwe,
przywracać stare meble znajdujące się
w zasobach uniwersyteckich, oczywiście,
poddając je uprzednio zabiegom konserwatorskim23.
Zgodnie z wymogami obowiązującymi w budynkach użyteczności publicznej w zakresie ich dostępności dla
osób niepełnosprawnych przy ścianie
wewnętrznej, zachodniej, dziedzińca
północnego w Collegium Novum w 2006
roku uruchomiono dźwig osobowy. Jego
realizację połączono z remontami dwóch
dziedzińców wewnętrznych. W trakcie
badawczych prac archeologicznych
poprzedzających prace budowlane na
dziedzińcu północnym, a prowadzonych
przez Instytut Archeologii UJ, natrafiono na fragmenty murów gotyckich burs
Jeruzalem i Filozofów oraz Gimnazjum
Akademickiego (określanego w XVI
wieku mianem „Stare Classes”), na których miejscu wzniesiono obecny budynek
Collegium24. Odkrycia (m.in. fragment
dobrze zachowanego wspólnego muru
granicznego Bursy Jeruzalem i Bursy
Filozofów) spowodowały przesunięcie
lokalizacji windy ze ściany wschodniej
dziedzińca na zachodnią, o co zdecydowanie zabiegał Zespół Konserwatorów
UJ. Lekka, przeszklona bryła szybu, ozdobiona stalowym ostrołukiem i kamienną
obudową wejścia od dziedzińca, nie wprowadza dysonansu w architekturze całości
gmachu. Od wnętrza, wejścia do windy
usytuowano w miejscu okien korytarzowych25. W 2006 roku podczas wymiany
nawierzchni na terenie dziedzińca południowego odkryte zostały relikty murowanych oficyn gotyckich burs26.
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Zespół Konserwatorów UJ od 2010
roku postulował przywrócenie pokrycia
kamiennym łupkiem dachów Collegium
Novum. Propozycja pojawiła się w związku z koniecznością wymiany istniejącego
zniszczonego wtórnego pokrycia z blachy
miedzianej. Od chwili oddania gmachu
do użytku w 1887 roku dachy Collegium
Novum przez czterdzieści lat były pokryte
łupkiem, z tym że na połaciach frontowych
był to łupek angielski, a na połaciach wewnętrznych (od strony dziedzińców) – łupek reński, zwany także śląskim27. Połacie
zewnętrzne zdobił ornament z kolorowych
płyt łupku. Do 1925 roku Uniwersytet
dysponował niewielkimi zapasami płyt,
którymi naprawiano ubytki powstałe
bądź na skutek naturalnego zwietrzenia
łupku, bądź na skutek wichur i częstego
chodzenia po dachu kominiarzy wobec
zwiększającej się ilości kominów28. Od
1927 roku, czyli od chwili wyczerpania
się zapasów oraz upływu czasu gwarantowanej przez dostawców wytrzymałości
łupku (45 i 35 lat), zaczęły pojawiać się
coraz większe dziury, które powodowały
zalewanie pomieszczeń, a przede wszystkim auli. Kryzys finansowy w ówczesnej
Europie spowodował, że łupku zagranicznego tej jakości i formatu przez Uniwersytet w handlu krajowym dostać nie było
można29, zdecydowano się więc – nie bez
oporów – na pokrycie połaci dachowych
blachą, i to tylko od frontu miedzianą, a od
wnętrza docelowo cynkową. W okresie
przejściowym (w latach 1929–1932) część
odzyskanego łupku z miejsc, gdzie wprowadzono pokrycie z blachy miedzianej,
przenoszono do uzupełniania dziur na
bocznych połaciach dachowych30.
Od lat 30. XX wieku utrzymywane było
wtórne pokrycie z blachy miedzianej i przez
blisko 80 lat nie myślano o powrocie do pokrycia łupkiem. Obecnie, wobec możliwości zakupu stosownego łupku naturalnego,
i to w takich kolorach, które umożliwiłyby
odtworzenie ornamentu, postulowaliśmy
jego przywrócenie, podkreślając, że będzie
to jedyny budynek historyczny w Krakowie
nie dość, że pokryty łupkiem, to w dodatku
z kolorowym ornamentem31.
W 2012 roku władze Uniwersytetu
rozpoczęły działania mające na celu
przeprowadzenie całościowego remontu
Collegium. Bezpośrednim impulsem był
zbliżający się jubileusz 650-lecia powołania naszej Almae Matris.
W ramach remontu przeprowadzono
prace konserwatorskie elewacji, polegają-
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ce na oczyszczeniu i konserwacji wątków
ceglanych i kamieniarki, odnowieniu
polichromii herbów umieszczonych na
szczycie fasady. Przeprowadzono także
prace budowlane i konserwatorskie przy
portyku wejściowym od strony Plant,
wraz z remontem schodów głównych
i bocznych. Zdemontowano istniejące
płytki posadzkowe i wykonano nową płytę
żelbetową opartą na istniejących cokołach – odsadzkach ceglanych w murach
fundamentowych32. Na płycie żelbetowej
(po położeniu instalacji grzewczej oraz
termoizolacji) zrekonstruowano posadzkę
z płytek ceramicznych wykonanych według oryginalnych, pierwotnych wzorów
przez firmę niemiecką ZAHNA FLIESEN33.
W trakcie prac przeprowadzono
badania stratygraficzne na ścianach
i sklepieniach portyku, które ujawniły
występowanie tynków romańskich na
sklepieniach oraz na profilach. Tynki te
zostały uzupełnione w tej samej technologii34. Projekt renowacji elewacji wraz
z siedmioarkadowym portykiem od strony
Plant wykonała firma Koliber (architekci:
Karolina Miśków-Barszczewska, Ewa
Miśków-Janik i Dariusz Barszczewski).
Bardzo ważną częścią remontu Collegium Novum było przywrócenie pokrycia
dachu dwubarwnym łupkiem naturalnym
oraz wzmocnienie i konserwacja XIX-wiecznej więźby dachowej. Zrealizowano
tym samym postulat Zespołu Konserwatorskiego UJ, z którym całkowicie zgodził
się małopolski wojewódzki konserwator
zabytków architekt Jan Janczykowski.
Projektantem wymiany pokrycia dachowego był mgr inż. Tomasz Janowiec
z Pracowni Projektowej „PRO-J-BUD”,
a bezpośrednim wykonawcą była firma
RUSTICO, którą kierował Dariusz Kliś35.
Firma wchodziła w skład konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowlanym
„MEGABUD” Janusz Soczówka, oraz
firmami: Konserwacja i Rekonstrukcja
Detali Architektonicznych Włodzimierza
Drabczyńskiego i Konserwacja Obiektów
Zabytkowych „KAMEX”.
Przedsiębiorstwo „MEGABUD” było
wykonawcą prac przy renowacji dachu
i portyku, natomiast pozostałe firmy konserwatorskie dokonały renowacji wszystkich elewacji Collegium wraz z wystrojem
kamieniarskim (m.in. wspomniane herby).
We wnętrzach budynku przeprowadzono w 2013 roku także duże prace budowlane i konserwatorskie: wymieniono

ciągi instalacyjne i grzejniki centralnego
ogrzewania, wymieniono i uzupełniono
sieć przewodów elektrycznych wysokoi niskoprądowych w obrębie holu, reprezentacyjnej klatki schodowej, korytarzy
i podestów na wszystkich kondygnacjach
oraz odremontowano portiernię z wprowadzeniem nowej aranżacji wnętrza.
W ramach prac konserwatorskich uzupełniono i naprawiono tynki na ścianach
i sklepieniach oraz wprowadzono jednolitą pierwotną kolorystykę (ściany jasno-szaroperłowe, sklepienia w „przełamanej” bieli). Odrestaurowano kamienne
portale wiodące do wnętrz od strony korytarzy, utrzymując pierwotną koncepcję
pokrycia kamienia malaturą (aranżacje tę
przywrócono już w 2001 r.). Dokonano
konserwacji kamieniarki schodów, balustrad i kolumn podtrzymujących sklepienia oraz elementów żebrowań sklepień.
Na niższym poziomie holu głównego od
strony Plant, w holu od strony ul. Jagiellońskiej oraz w części korytarzy parteru
wymieniono – za zgodą małopolskiego
wojewódzkiego konserwatora zabytków
– zniszczone płytki posadzkowe na płytki
ceramiczne wykonane przez niemiecką
firmę GOLEM36. Płytki te zostały zrekonstruowane dokładnie według istniejących
wzorów.
Wykonawcą prac restauratorskich
wewnątrz budynku było konsorcjum krakowskich firm: DES – Henryk Dowgier,
Anna Dowgier sp.j oraz PA-KA Pawła
Kasztelewicza. Pracami konserwatorskimi
kierował Marek Sawicki, artysta plastyk –
konserwator dzieł sztuki.
Równolegle z pracami w Collegium
Novum trwały i trwają prace remontowe
i konserwatorskie w innych zabytkowych
budynkach uniwersyteckich.

Anna Korczyńska
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W ŚWIECIE POLIMERÓW
Rozmowa z prof. Szczepanem Zapotocznym
z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ
□ Na Wydziale Chemii UJ prowadzi Pan wraz zespołem
szerokie spektrum interdyscyplinarnych badań naukowych,
których wspólną cechą jest użycie polimerów. Proszę wyjaśnić, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą?
■ Polimery to substancje chemiczne składające się z bardzo dużych cząsteczek (tzw. makrocząsteczki), które zawierają powtarzające się elementy, podobnie jak łańcuch choinkowy składa się

Szczotki polimerowe

□ Wspomniał Pan o badaniach dotyczących stworzenia nowoczesnych fotoogniw. Na czym ma polegać to innowacyjne
rozwiązanie?
■ Jest to pierwszy, fotochemiczny, nurt naszych badań, które mają na
celu wytworzenie materiałów do produkcji ogniw fotowoltaicznych,
które stanowiłyby nowoczesne układy do zamiany (konwersji) energii
słonecznej w elektryczną. W tym zakresie współpracujemy z fizykami
z naszego Uniwersytetu.
Druga kwestia to produkcja miniaturowych fotoreaktorów, w których energia słoneczna będzie mogła być zamieniana na energię chemiczną – przy użyciu światła słonecznego
będą wytwarzane nowe, wysokoenergetyczne substancje,
które stanowią coś w rodzaju paliwa słonecznego (solar fuel).
□ Czyli ten wynalazek będzie mógł stanowić dodatkowe
źródło energii?

Anna Wojnar

■ Tak. Sięgamy daleko w naszych planach, ponieważ jednym
z podstawowych problemów ludzkości jest pozyskiwanie
energii, a Słońce jest źródłem, które nie jest do tej pory
w pełni wykorzystane. Istnieją już wprawdzie urządzenia
do pozyskiwania energii słonecznej – wszyscy znamy, na
przykład, montowane na dachach kolektory słoneczne lub
lampy ogrodowe z wbudowanymi układami (fotoogniwa)
zamieniającymi energię światła słonecznego w elektryczną.
Jednak nam chodzi o to, żeby to zrobić znacznie efektywniej,
żeby fotoogniwa były znacznie tańsze i przez to bardziej
dostępne. Istniejąca już klasyczna technologia opiera się
Prof. Szczepan Zapotoczny w swojej pracowni
głównie na wykorzystaniu materiałów krzemowych – takie
układy są jednak drogie i energochłonne w produkcji, a tym
z posklejanych, powtarzających się kolorowych ogniw. Polimery
samym nie bardzo przyjazne dla środowiska.
mogą być otrzymywane w laboratoriach z prostszych związków
Natomiast nasze fotoogniwa byłyby oparte na wykorzystaniu tak
chemicznych, ale mogą być też pochodzenia naturalnego, tak
zwanych szczotek polimerowych – o włóknach będących pojedynjak, na przykład, wielocukry podobne do skrobi lub celulozy
czymi makrocząsteczkami o rozmiarach w zakresie nanometrów,
znajdujące się w wielu roślinach. Polimery naturalne, takie jak
czyli milionowych części milimetra. Takie lekkie i giętkie fotoogniwa
chityna czy chitozan, są składnikami wielu rodzajów grzybów czy
mogłyby służyć do pokrywania nie tylko płaskich powierzchni, dzięki
też pancerzy skorupiaków. Białka – materiał budulcowy naszych
czemu pojawiłaby się możliwość instalowania ich w wielu nowych
organizmów, to również polimery.
miejscach (np. na ścianach budynków, dachach samochodów) i poZastosowania polimerów, zarówno pochodzenia naturalnego,
zyskiwania jeszcze więcej energii słonecznej. W przyszłości nowe
jak i syntetycznych, są bardzo szerokie. Od bardzo powszechfotoogniwa można by także drukować, tak jak się to robi obecnie
nych materiałów opakowaniowych i konstrukcyjnych po bardzo
na tkaninach czy foliach z tworzyw sztucznych. Na razie badania
zaawansowane zastosowania w medycynie. Do naszych celów
są w toku, ale już myślimy o komercjalizacji naszego wynalazku.
badawczych często używamy polimerów pozyskiwanych z na□ Pracują Państwo także nad opracowaniem nowego rodzaju
turalnych źródeł, które są następnie modyfikowane w trakcie
środka kontrastowego podawanego podczas badania rezonanbadań. Wytwarzamy także bardzo wyspecjalizowane polimery
sem magnetycznym. Na czym polega różnica w stosunku do już
syntetyczne, które mogą służyć, między innymi, jako elementy
składowe nowoczesnych fotoogniw, nad którymi pracujemy.
stosowanych substancji?
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■ Środek kontrastujący, który jest podawany podczas badania rezonansem magnetycznym, to substancja chemiczna, która poprawia
jakość obrazu w procesie diagnostyki. W klasycznych układach
kontrastujących wykorzystuje się egzotyczny pierwiastek gadolin,
z którego usunięciem organizm ludzki ma problemy. Mogą się także
pojawić groźne dla zdrowia powikłania, szczególnie u osób z chorobami nerek. Jak wiele metod diagnostycznych, nie jest to procedura
medyczna zupełnie obojętna dla zdrowia (choć często ratuje życie).
Natomiast my, we współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju
Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET),
pracujemy nad substancją kontrastującą, która będzie oparta na nanocząstkach tlenków żelaza. Okazuje się bowiem, że tlenki żelaza,
odpowiednio spreparowane i zabezpieczone materiałem polimerowym zyskują nietypowe właściwości magnetyczne i okazują się
bardzo skuteczne w kontrastowaniu przy badaniu techniką rezonansu
magnetycznego. Jednocześnie, co ma kluczowe znaczenie, człowiek
bez problemu metabolizuje żelazo i przekształca w formy użyteczne
lub też usuwa z organizmu.
□ Czyli dawka tlenków żelaza podana w czasie badania byłaby
całkowicie bezpieczna?
■ Tak, według badań przeprowadzonych do tej pory taki kontrast nie
powinien być szkodliwy dla człowieka w dawkach niezbędnych do
wykonania obrazowania rezonansem magnetycznym. Mogę dodać,
że sam tlenek żelaza, w trochę zmienionej formie, jest podawany
w przypadkach anemii czy niedoboru żelaza. Może więc być to
środek neutralny albo wręcz, w niektórych przypadkach, korzystny
dla człowieka. Ponadto tlenki żelaza są też znacznie tańsze w porównaniu do rzadkiego gadolinu.
□ Na jakim etapie są te badania?
■ Podstawowe środki kontrastujące są już podawane zwierzętom
w celach badawczych. Obecnie pracujemy nad lepszym, nazwijmy
to, uczuleniem kontrastu, aby działał bardziej selektywnie w tych
organach, w których chcemy uzyskać odpowiedni kontrast obrazu.
Badania zmierzają więc w kierunku celowanego kontrastowania.
Warto również wspomnieć, że materiały oparte na tlenkach żelaza
mogą być także stosowane w tak zwanej hipertermii. Jest to procedura, która umożliwia, na przykład, niszczenie komórek rakowych
w wyniku lokalnego ogrzania nanocząstek magnetycznych podanych
do organizmu w miejscu chorej tkanki. W tym zakresie podjęliśmy
współpracę z naukowcami z AGH i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
□ Czy prowadzą Państwo również inne badania z dziedziny
biomedycyny?
■ Owszem. W dziedzinie biomedycyny zajmujemy się również,
między innymi, konstrukcją nośników leków o rozmiarze nano- lub
mikrometrycznym, które są w stanie efektywniej i w sposób kontrolowany dostarczać leki do odpowiedniego miejsca w organizmie
ludzkim, a przez to poprawiać skuteczność ich działania. Badania
w tej dziedzinie realizujemy wspólnie z prof. Marią Nowakowską
i prof. Krzysztofem Szczubiałką z zaangażowaniem wielu innych
naukowców i studentów. Współpracujemy także z medykami nad
wytwarzaniem rusztowań komórkowych z użyciem biodegradowalnych polimerów. Na odpowiednio przygotowanej powierzchni
polimeru wysiewa się komórki pobrane od pacjenta. Odpowiednio
hodowane, tworzą potem całe płaty komórkowe, które mogą być

wszczepiane człowiekowi w miejscu urazu mechanicznego albo po
interwencji chirurgicznej. Jest to budowanie tkanki w warunkach
in vitro, czyli poza organizmem. Odbyły się już pomyślnie testy
na zwierzętach i mamy nadzieję na dalszej perspektywy rozwoju
tych badań.
□ Mogą Państwo także poszczycić się sukcesem w badaniach dotyczących ograniczenia emisji nanocząstek srebra do środowiska.
Proszę powiedzieć, dlaczego jest to tak ważne?
■ Nanocząstki srebra są znane od wielu lat i mają głównie zastosowanie bakteriobójcze. Wchodzą w skład wielu dostępnych na rynku
produktów, takich jak kosmetyki antyseptyczne, środki czyszczące,
lakiery, farby, preparaty bakteriobójcze i grzybobójcze. Używa się
ich również do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych czy
sprzętu AGD. Problem tkwi w tym, że nadmierna ekspozycja nanocząstek srebra do środowiska ma negatywne skutki – niszczą one,
na przykład, bakterie, które są często potrzebne, aby przetwarzać
ścieki. Nanocząstki, ze względu na swoje rozmiary, potrafią się
także akumulować w organizmie człowieka, co może prowadzić
do niepożądanych negatywnych skutków zdrowotnych. Celem
naszych badań jest ograniczenie ilości tych nanocząstek, które
przedostają się do środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu ich
korzystnych cech bakteriobójczych. Okazuje się bowiem, że często
wystarczyłby tylko ułamek procenta tych nanocząstek w danym
produkcie, aby zapewnić tę samą antybakteryjność. Nasz wynalazek
zapewnia to, że te nanocząstki wolniej i w mniejszym stopniu będą
przenikały do środowiska. Osiągnęliśmy to poprzez opakowanie
nanocząstek srebra w większe mikrocząstki, które już znacznie
łatwiej jest umieścić w materiale, tak żeby były one jak najdłużej
z nim związane i tym samym w prosty sposób nie przedostawały
się do środowiska. To nasze dodatkowe opakowanie sprawia, że
nanocząstki dłużej trzymają się w danym produkcie, więc, co
jest kluczowe, możemy użyć ich mniej. To „opakowanie” to tani
i nieszkodliwy węglan wapnia, który jest zasadniczym składnikiem
kredy czy skał wapiennych. W wielu zastosowaniach komercyjnych
wystarczy zastąpić używane dotychczas substancje bakteriobójcze
naszym proszkiem z nanocząstkami.
□ Na jakim etapie są te badania?
■ Już podjęliśmy współpracę z jednym z istotnych graczy na
polskim rynku przemysłu chemicznego, który przeprowadza początkowe testy. Wynalazek został
zgłoszony do ochrony patentowej
i mamy nadzieję wkrótce ją uzyskać. Chcielibyśmy, aby to rozwiązanie zostało skomercjalizowane.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wojnar

Mikrocząstki

alma mater nr 165

97

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
O

bchodzący w przyszłym roku 50-lecie istnienia Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Krakowie jest kontynuatorem
tradycji pierwszego na ziemiach polskich
oddziału pediatrycznego (1835), kliniki
pediatrii (1864), szpitala dziecięcego
(1876) i trzeciej na świecie, po Florencji
i Wiedniu, katedry pediatrii.
Budowę szpitala zainicjowała Polonia
amerykańska. Uroczystość otwarcia miała
miejsce w 1965 roku. Szpital ten przez lata
funkcjonował pod nazwą „Instytut Pediatrii”, później jako Polsko-Amerykański
Instytut Pediatrii, a następnie Samodzielny
Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny. Od
początku stanowił bazę szpitalną najpierw
dla Akademii Medycznej, a obecnie – dla
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozbudowę Szpitala kontynuowano dzięki funduszom rządu amerykańskiego: w 1975 roku otwarto nowe skrzydło
laboratoryjne, a w 1987 rozpoczęto budowę
Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci,
które zostało poświęcone przez papieża
Jana Pawła II w 1991 roku. Kolejną część,
z 240-łóżkowym Ośrodkiem Rehabilitacji,
otwarto w 1990 roku. W rozbudowie szpitala oraz szkoleniach personelu medycznego
dużą rolę odegrała fundacja Project HOPE,
której w 1974 roku rząd amerykański powierzył zarządzanie funduszami na rzecz
rozwoju Szpitala.
Od dnia otwarcia Szpital współpracował z najlepszymi szpitalami dziecię-

cymi na świecie, a zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych. Nasz personel medyczny
odbył szkolenia w Children’s Hospital
w Filadelfii, Harvard University Children’s Hospital w Bostonie, John Hopkins
University Medical Center w Baltimore,
Children’s Hospital w Waszyngtonie,
Columbia University Medical Center
w Nowym Jorku czy Children’s Memorial
Hospital w Chicago. Polscy lekarze i pielęgniarki wzięli udział w kilkudziesięciu
szkoleniach organizowanych przez Project
HOPE z zakresu pulmonologii, opieki nad
matką i noworodkiem, gastroenterologii,
anestezjologii, rehabilitacji i wielu innych.
Dziś niemal wszyscy kierownicy oddziałów to osoby wyszkolone w najlepszych
zagranicznych ośrodkach.
W 2000 roku, kiedy objąłem stanowisko dyrektora tego znakomitego ośrodka,
najstarsza część szpitala liczyła już 35 lat
i znaczna część infrastruktury wymagała
gruntownej modernizacji. W celu pozyskania środków na ten cel zdecydowałem
się – na wzór amerykańskich organizacji
fundraisingowych – powołać Biuro Akcji
Odnowy. Uzyskane w ten sposób środki
umożliwiły nam dokonanie zakupu wielu urządzeń medycznych, wspomogły
bieżące remonty, ale przede wszystkim
pozwoliły na opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitala. Dzięki temu łatwiej nam
było pozyskać dużych sponsorów oraz
fundusze europejskie i rządowe. I tak, we

współpracy z dużymi fundacjami otwarto:
Dziecięce Centrum Oparzeniowe, Oddział
Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Oddział Leczenia Żywieniowego,
oraz sfinalizowana została budowę pediatrycznej sali hybrydowej wyposażonej
w najnowocześniejszy dwupłaszczyznowy
angiograf.
30 września 2011 otwarto nowy blok
operacyjny (sześć sal operacyjnych) z oddziałem intensywnej terapii (30 łóżek)
i centralną sterylizatornią, który został
sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W bieżącym roku
zostanie oddany do użytku całkowicie
zmodernizowany i powiększony Oddział
Chirurgii Dziecięcej (ok. 100 łóżek),
sfinansowany ze środków unijnych, Ministerstwa Zdrowia i miasta Krakowa.
W maju 2011 roku, decyzją Rady Ministrów, Uniwersyteckiemu Szpitalowi
Dziecięcemu przyznano 201 milionów
złotych na całkowitą modernizację Szpitala, która ma się zakończyć w 2017 roku.
W 2014 roku zakończy się pierwszy etap
modernizacji, obejmujący budowę nowego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów oraz zamykanym
podjazdem dla karetek, pomieszczeń dydaktycznych, kuchni szpitalnej, apteki i części
administracyjnej.
Dziś Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ma ponad 550 łóżek,
27 oddziałów reprezentujących wszystkie
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Jedna z sześciu nowoczesnych sal operacyjnych znajdujących się w nowym bloku operacyjnym

jest atrakcyjnym miejscem szkoleń
i zjazdów naukowych. Wiosną 2012 roku
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie odbył się European Paediatric Surgeon’s Associations, w którym
udział wzięło 70 chirurgów z całej Europy oraz kilkudziesięciu obserwatorów
z najważniejszych polskich ośrodków.
Był to największy kurs EUPSA, wzięli
w nim udział uczestnicy: Litwy, Łotwy,
Holandii, Rumunii, Słowenii, Szwecji,
Słowacji, Łotwy, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Ukrainy, Francji,
Hiszpanii, Serbii, Bośni i Hercegowiny,
Czech, Norwegii, Austrii, Finlandii,
Arabii Saudyjskiej i Polski. W kursie
Archiwum Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

specjalności z zakresu pediatrii i chirurgii dziecięcej. Prowadzi działalność
leczniczą na najwyższym poziomie
i jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym
i badawczym. Jest jedynym wysokospecjalistycznym szpitalem pediatrycznym
na terenie Małopolski, ale w przypadku
wielu specjalności przyjmowane są dzieci z terenu całego kraju. W Szpitalu pomoc medyczną znajdują wszystkie chore
dzieci – od noworodka do 18. roku życia.
Szczególnego podkreślenia wymaga
fakt, że możemy w pełni kompleksowo
leczyć pacjentów z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi. Oprócz
pełnych możliwości diagnostycznych,
szerokiego zakresu leczenia zabiegowego i chemioterapii dysponujemy również
Ośrodkiem Transplantologii i Zakładem
Radioterapii.
W Centrum Ambulatoryjnego Leczenia
Dzieci działa 40 poradni specjalistycznych,
w których lekarze z zakresu wszystkich
specjalności pediatrycznych i chirurgicznych udzielają rocznie około 160 tysięcy
porad. Pacjenci mają do dyspozycji szerokie możliwości diagnostyczne, łącznie
z rezonansem magnetycznym, tomografią
komputerową, angiografią, scyntygrafią,
endoskopią. Specjalistyczne badania wykonywane są również w zakresie genetyki,
immunologii, mikrobiologii i biochemii.
W zakresie działalności naukowej
kliniki pozostają w stałym kontakcie
z zagranicznymi ośrodkami, a Kraków

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

uczestniczyło dodatkowo ponad 30 chirurgów z Polski.
Natomiast jesienią 2012 roku Klinika
Nefrologii była organizatorem European
Society for Paediatric Nephrology – ESPN.
Po raz pierwszy ta prestiżowa konferencja,
która co roku gromadzi kilkuset specjalistów z całego świata związanych naukowo
i zawodowo z chorobami nerek u dzieci,
odbyła się w Polsce. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej od pięciu lat regularnie
organizuje szkolenia, a wykładowcami są
światowej sławy specjaliści: prof. Richard
Van Praagh (USA), prof. Robert Shaddy
(USA), prof. Jack Rychik (USA), Christian
Pizarro (USA), prof. Gina Baffa (USA),
dr Jürgen Hörer (Niemcy) i inni. Podczas
konferencji Kontrowersje w pediatrii,
organizowanej przez Klinikę Chorób Dzieci, odbywają się międzynarodowe sesje
zatytułowane Current Controversies in
Neonatology, dotyczące najbardziej palących problemów w neonatologii, z udziałem znakomitych wykładowców z USA,
Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Swoją
wiedzą w tegorocznej konferencji dzielili
się z uczestnikami profesorowie: Haresh
M. Kirpalani (Philadelphia, USA), Linda
de Vries (Utrecht, Holandia), Shahab Noori (Los Angeles, USA), Eugene Dempsey
(Cork, Irlandia). Towarzyszyli im w każdej
sesji wykładowcy z najlepszych polskich
ośrodków neonatologicznych i pediatrycznych: dr hab. Jan Mazela (Poznań), prof.
Barbara Steinborn (Warszawa), dr Piotr
Kruczek (Kraków) oraz prof. Andrzej
Piotrowski (Łódź).

Maciej Kowalczyk

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
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NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM UJ
POWSTAJE NOWY LEK PRZECIWBÓLOWY

Dr Anna Waszkielewicz

N

a Wydziale Farmaceutycznym UJ CM prowadzone są zaawansowane badania dotyczące kandydatów na nowy lek, mogący
w przyszłości pomóc cierpiącym z powodu bólu neuropatycznego oraz chorym na padaczkę. Jest to dotychczas pierwszy taki
lek o unikatowym mechanizmie działania poprzez blokowanie receptora sigma. Badania, pod kierunkiem prof. Henryka Marony,
prowadzi dr Anna Waszkielewicz z Zakładu Chemii Bioorganicznej, koordynując pracę zespołu badawczego.
Doktor Anna Waszkielewicz została wielokrotnie doceniona przez środowisko naukowe. Zwyciężyła w konkursie Innowacja jest
kobietą Fundacji Kobiet Nauki i otrzymała szansę na promocję swojego wynalazku podczas 65. Międzynarodowych Targów Pomysły,
wynalazki, nowe produkty – iENA 2013, które odbyły się jesienią 2013 roku w Norymberdze, gdzie zdobyła srebrny medal. Badaczka
została również wyróżniona przez Światową Sieć Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek (GWIIN) w Sztokholmie oraz nominowana w tegorocznej edycji plebiscytu Soczewki Focusa w dziedzinie innowacji medycznych. Ponadto podczas 9. Targów Techniki Przemysłowej
Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje” 2013 nowatorski lek, nad którym pracuje dr Waszkielewicz, otrzymał nagrodę specjalną.
Mówi o nim dr Anna Waszkielewicz.

□ Koordynuje Pani prace badawcze dotyczące nowej grupy
związków chemicznych, które mają pomóc w dolegliwościach
chorym na padaczkę oraz osobom cierpiącym na wyjątkowo
trudny w leczeniu ból neuropatyczny. Na czym w szczególności
polegają te badania?

o funkcjonowaniu mózgu mi w tym pomagała. Moja praca jest
dla mnie przyjemnością, a wyzwania ją ubarwiają. Uważam, że
warto robić rzeczy pożyteczne, a nie uprawiać sztukę dla sztuki,
i dlatego jestem dziś w tym miejscu, w którym wykorzystuję swoją
wiedzę, nadal się rozwijam i gdzie czuję się dobrze.

■ Obecnie nie ma leku na ból neuropatyczny, a przebieg zmian
patologicznych na poziomie molekularnym w uszkodzonych komórkach nerwowych jest znany stosunkowo od niedawna. Istotą
mojej pracy jest projektowanie nowych związków chemicznych
w kierunku działania leczniczego, następnie synteza chemiczna
tych związków oraz współpraca z zespołami badawczymi z różnych dziedzin nauki w celu weryfikacji, czy w danej grupie związków można wyselekcjonować potencjalny kandydat na lek. Te
dziedziny to farmakologia, farmakokinetyka, chemia analityczna,
biotechnologia, także technologia postaci leku. Moja rola polega
na koordynowaniu tych prac, gdyż uzyskane parametry często
wynikają z siebie nawzajem, zazębiają się.
Nasze badania w dużej mierze polegają na analizie parametrów
fizykochemicznych oraz biologicznych, służących do oceny, w jaki
sposób i w jakich dawkach otrzymany związek będzie leczniczy,
przy jakich dawkach mogą pojawić się działania niepożądane, jak
można stwierdzić obecność tego związku we krwi, jaki odsetek
dawki podanej doustnie znajduje się we krwi, po jakim czasie
związek zostaje usunięty z organizmu, jakie są jego metabolity
i czy są toksyczne. Ilość informacji niezbędna do tego, aby związek
podać ludziom w badaniach klinicznych, jest ogromna, a celem
nadrzędnym jest bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

□ Z jakimi jednostkami za granicą i w jakim zakresie współpracuje Pani przy realizacji tego projektu?

□ Dlaczego zainteresowała się Pani tą tematyką badawczą?
■ Pochodzę z rodziny chemików i myślę, że mam predyspozycje
do tej pracy. Ludzie zwykle albo bardzo lubią chemię, albo jej
unikają jak ognia. Ja ją bardzo lubię. Na studiach farmaceutycznych także interesowałam się ośrodkowym układem nerwowym.
Chciałam usprawnić własne procesy pamięciowe i wiedza
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■ Przede wszystkim współpracuję z amerykańskim Narodowym
Instytutem Zdrowia, z którym Wydział Farmaceutyczny UJ CM
współpracuje od 1996 roku w zakresie programu poszukiwania
leków przeciwpadaczkowych. W ramach tej współpracy próbki
zsyntezowanych związków są wysyłane do badań na zwierzętach,
u których wywołane są drgawki lub ból neuropatyczny, a także
badana jest neurotoksyczność. Współpracuję też z firmami realizującymi takie badania na zlecenie – ich światowa renoma bardzo
pomaga w branży farmaceutycznej.
□ Na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja projektu?
■ Obecnie mamy za sobą wszystkie etapy, które można formalnie
zrealizować na uczelni. Uzyskaliśmy patenty na lek niezbędne na
globalnym rynku farmaceutycznym – w Stanach Zjednoczonych,
Unii Europejskiej, Rosji, także w Polsce. Podaliśmy związki
dużym ssakom, określiliśmy, jaką wybrać dawkę dla człowieka
do badań klinicznych. Zrealizowaliśmy wycenę technologii
i zaplanowaliśmy dalsze prace. Przed nami kontynuacja prac:
uzyskanie ochrony patentowej w innych krajach, synteza dużej
ilości związku, badanie toksyczności przewlekłej w standardzie
Good Laboratory Practice (GLP), produkcja postaci farmaceutycznej oraz fazy badań klinicznych.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wojnar

ODKRYWANIE TAJEMNIC MAJÓW
Polskie badania archeologiczne w Gwatemali

P

od koniec marca 2014 roku rozpoczął się kolejny sezon badań archeologicznych w Nakum – starożytnym mieście Majów, położonym w niedostępnej dżungli północnej Gwatemali. Prowadzone tam od kilku lat badania
archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jarosława Źrałki i Wiesława
Koszkula, przyniosły wiele spektakularnych odkryć, co zostało docenione na
arenie międzynarodowej. Nowojorskie czasopismo „Archaeology” umieściło
dokonania polskich badaczy wśród 10 najważniejszych odkryć archeologicznych 2011 roku, zaś amerykański „Time” zaliczył je do najważniejszych
odkryć naukowych ostatnich lat.
Nakum jest jednym z najważniejszych ośrodków kultury Majów, zlokalizowanym na terenie tzw. Parku Triángulo. Teren Parku przez lata pozostawał poza zainteresowaniem archeologów ze względu na brak infrastruktury
naukowo-badawczej i niebezpieczeństwo podczas wykopalisk wynikające
z obecności uzbrojonych grup rabusiów i przemytników narkotyków. Aby
położyć kres plądrowaniu stanowisk archeologicznych w tej części Gwatemali,
w 1989 roku rząd gwatemalski zainicjował badania projektu „Triángulo”,
który nie tylko powstrzymał działalność rabunkową, ale także zapoczątkował
długoletnie prace archeologiczne i konserwatorskie w wielu miastach Majów.
W latach 1999–2004 w pracach projektu „Triángulo” uczestniczyli również
Jarosław Źrałka i Wiesław Koszkul, którzy jednak już w 2005 roku postanowili
zwrócić się do miejscowego rządu o wydanie pozwolenia na prowadzenie
samodzielnych badań. Po otrzymaniu zgody w roku 2006 rozpoczęli realizację
pierwszego polskiego projektu na terenie Gwatemali (Proyecto Arqueológico
Nakum). O swoich badaniach opowiadają w artykule prezentowanym poniżej.

Biżuteria z jadeitu odkryta w królewskim grobowcu
w Piramidzie 15. Na pierwszym planie
widoczny jest jadeitowy pektorał
pokryty inskrypcją hieroglificzną
fot. Robert Słaboński

Red.

Fragmenty figurek
datowanych
na ok. 600–500 r. p.n.e.
Dzieło najwcześniejszych
mieszkańców Nakum
fot. Robert Słaboński
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W POSZUKIWANIU ŚLADÓW PIERWSZYCH MAJÓW
W

czasie tegorocznych badań będziemy w szczególności skupieni
na pracach wykopaliskowych, których
celem jest ustalenie dokładnych początków Nakum i wyjaśnienie, kiedy i przez
kogo zostało ono zasiedlone i zbudowane.
W północnej części miasta natrafiliśmy
niedawno na bardzo intensywne ślady
osadnictwa, a nawet relikty budowli
związane z pierwszymi Majami, którzy
zasiedlili samo Nakum oraz inne pobliskie
tereny po 1000 roku p.n.e. Wśród odkrytych przez nasz zespół reliktów architektury znajduje się, między innymi, kompleks
datowany na około 700–500 p.n.e., który
był nie tylko ważnym symbolem władzy
najwcześniejszych elit Nakum, ale również miejscem prowadzenia ważnych
obserwacji astronomicznych związanych
z ruchem Słońca. Wyniki badań prowadzonych obecnie w Nakum rzucają nowe
światło na problem genezy kultury Majów
na obszarze nizin Gwatemali i Jukatanu,
co wciąż stanowi jedną z największych
zagadek archeologii Ameryki prekolumbijskiej. Nadal nie
jest jasne, z jakiego kierunku
przy-

Fragmenty figurek
datowanych
na ok. 600–500 r. p.n.e.
Dzieło najwcześniejszych
mieszkańców Nakum
fot. Robert Słaboński
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byli na niziny pierwsi osadnicy i jak dokładnie przebiegała kolonizacja tego obszaru
na początku I tysiąclecia
przed naszą erą. Czy dokonały jej społeczności mówiące
tylko i wyłącznie językami
Majów, czy też może jednym
z substratów etnicznych tego
ruchu była ludność z wyżyn
meksykańskiego stanu Chiapas nieposługująca się językiem Majów? Prace naszego
projektu mogą przynieść
odpowiedź na to i inne ważne
pytania badawcze.
KRÓLEWSKIE mAUZOLEUm
Najbardziej spektakularnych odkryć w Nakum
dokonaliśmy kilka lat temu
w rejonie tzw. Piramidy 15,
położonej w południowej
części Nakum. W trakcie
badań natrafiliśmy na ogromnych rozmiarów grobowiec królewski, zawierający
naczynia, pozostałości szkieletu i setki
jadeitowych ozdób, wśród których wielkością i dekoracją wyróżniał się zwłaszcza
pektorał. Znaleziska te potwierdziły, że
grobowiec nie został wcześniej obrabowany, mimo tego, że w górnej części
piramidy, po jej wschodniej stronie,
znajdowały się dwa wkopy rabunkowe.
Odkryciu towarzyszył zbieg kilku
nieszczęśliwych wypadków,
które niczym klątwa zawisły
nad grobowcem dawnego
władcy Majów: dwójka
gwatemalskich robotników uczestniczących
przy prowadzeniu prac
w rejonie Piramidy 15
ciężko zachorowała –
jeden z nich zaczął
odczuwać uporczywe
kłucie w klatce piersiowej, drugi wpadł
do głębokiego wykopu;
obaj musieli opuścić pośpiesznie Nakum zaraz po

Kadzielnica
z przedstawieniem
boga słońca Majów,
Nakum,
VIII–IX w. n.e.
fot. Robert Słaboński

dokonaniu znaleziska. Jednemu z autorów
niniejszego artykułu wdało się także zakażenie w stopę, przez co nie mógł chodzić
przez kilka dni. Dodatkowo pojawiła się
informacja, że wokół Nakum krąży uzbrojona grupa kilkudziesięciu osób, która
poszukiwała miejsca do osiedlenia się.
Gdyby informacja o odkryciu rozeszła się
po okolicy, moglibyśmy stać się obiektem
ataku i napaści.
Badania zostały jednak szczęśliwie
zakończone, a grobowiec, jak się okazało,
skrywał prawdziwe skarby. Był wyposażony w kilka naczyń ceramicznych (w tym
misę z przedstawieniem tańczącego boga
kukurydzy – jedno z najważniejszych
bóstw Majów) oraz ponad 460 paciorków
z jadeitu i muszli, tworzących kilkanaście
naszyjników i innych ozdób. W okolicy
klatki piersiowej zmarłego, poniżej bogatego wielorzędowego naszyjnika z jadeitu,
znajdował się wspomniany już jadeitowy
pektorał, pokryty z jednej strony rytym
przedstawieniem twarzy mężczyzny,
a z drugiej strony serią hieroglifów. Jak
wykazały analizy epigrafików, pierwszy
hieroglif oznacza nazwę pektorału, a drugi

Naczynie pokryte malowanym tekstem hieroglificznym. Piramida 14, Nakum, VII w. n.e.; fot. Robert Słaboński

i trzeci funkcjonują razem, oznaczając
nazwę ośrodka oraz tytuł królewski nieznanego wcześniej władcy, którego imię
można odczytać jako Ixiim Chan (czyt.
iszim czan, „bóg kukurydzy – wąż”). Grobowiec jest datowany na VII lub przełom
VII i VIII wieku n.e., a więc na czasy
bujnego rozkwitu cywilizacji Majów.
Wiadomo jednak, że pektorał pochodzi
z IV lub V wieku n.e. i był przypuszczalnie
przechowywany przez członków rodziny
królewskiej jako ważna pamiątka rodowa.
Odkryty w Piramidzie 15 pochówek
jest pierwszym grobowcem królewskim,
na jaki natrafiono w Nakum, i jednym
z pierwszych nieobrabowanych grobowców królewskich odkrytych na obszarze
całego Parku Triángulo. Już w trakcie
badań zwróciliśmy uwagę na to, że
posadzka grobowca jest popękana, co
sugerowało, że poniżej mogą znajdować
się kolejne pochówki. Hipoteza ta została
zweryfikowana już w trakcie kolejnej
kampanii wykopaliskowej, kiedy to kilka
metrów poniżej grobowca natrafiliśmy
na kolejny królewski pochówek, złożony
w niewielkiej krypcie. Krypta umieszczona była we wnętrzu jednej z pierwszych
faz budowlanych Piramidy 15. Pochówek
datowany został na okres pomiędzy II
a IV wiekiem n.e. Jego odkrycie świadczy o tym, że Piramida 15 pełniła funkcję
królewskiego mauzoleum, w obrębie
którego chowani byli członkowie rodziny
królewskiej i gdzie odprawiane były liczne

że konstrukcja ta miała funkcje rytualne
i mogła być używana przez władców
i kapłanów w trakcie specjalnych rytuałów
związanych z kultem świętej góry i wody.
Tego typu ceremonie miały służyć wzmoc-

Kolejną budowlą w Nakum, która
była obiektem naszych
szczegółowych badań
archeologicznych, jest
Piramida 14. Ma ona
obecnie formę wielkiego kopca porośniętego
przez dżunglę. Jednak,
jak pokazały szczegółowe prace archeologiczne, pod stertą kamieni
i gruzu tworzących kopiec znajdują się relikty
kilku budowli, które
były nieprzerwanie rozWnętrze grobowca odkrytego w dolnej części Piramidy 15 w Nakum (po
budowywane od prze- lewej) oraz dwa malowane naczynia pochodzące z tego grobu
łomu er aż do IX wieku (po prawej), II–IV w. n.e.
n.e. Jedna z odkrytych
pod Piramidą 14 budowli zdobiona była nieniu władzy majańskich królów, którzy
pięknym wymodelowanym w stiuku fry- w symboliczny sposób byli ukazywani
zem, wykonanym z wapiennej zaprawy jako dawcy życiodajnej wody i deszczu
i pomalowanym na czerwono, czarno i ró- oraz pośrednicy pomiędzy ziemią a zażowo. Do dziś zachował się on do wysoko- światami.
ści około 1,5 metra. Fryz przedstawia nogi
Aby przedstawić skomplikowany
dwóch postaci, które flankują monstrualne proces rozbudowy piramid 14 i 15 oraz
bóstwo lub karła. Zabytek datowany jest schemat funkcjonowania kanału, niena około II–III lub początki IV wieku n.e., dawno zakończono prace nad przygotoa całość bez wątpienia przedstawia scenę waniem trójwymiarowych rekonstrukcji
o charakterze mitologicznym z udziałem komputerowych najważniejszych faz
tzw. Braci Bliźniaków – synów majańskie- architektonicznych obu struktur. Rekongo boga kukurydzy.
strukcje przybliżają oryginalny wygląd
Fryz to jednak nie jedyny zabytek od- poszczególnych budowli Majów i pokazukryty w obrębie Piramidy 14. Niedawno ją, jak złożonym i długim procesom zmian
pod piramidą natrafiliśmy na relikty kilku architektonicznych podlegały starożytne
starszych budowli oraz na przemyślnie budowle Majów na przestrzeni czasu.
skonstruowany kanał na wodę w formie
kamiennej rynny. W jednym miejscu kanał
Wiesław Koszkul
doktorant na Wydziale Historycznym UJ
połączony jest z trapezowatym elemenJarosław Źrałka
tem, który mógł symbolizować tzw. górę
adiunkt w Instytucie
obfitości, będącą w wierzeniach Majów
Archeologii UJ
źródłem wody, pożywienia, synonimem
raju zamieszkiwanego przez bogów
i przodków. Kanał skonstruowany był w taki sposób, że woda
wypływała niejako z wnętrza „góry”, wzmacniając
wspomnianą symbolikę.
Wszystko wskazuje na to,
Robert Słaboński

Robert Słaboński

Odsłanianie
rytualnego kanału
w Nakum

rytuały związane z kultem przodków.
STIUKOWY fRYZ I RYTUALNY KANAŁ:
BADANIA PIRAmIDY 14

Rekonstrukcje ostatnich faz budowlanych
alma mater nr 165
Piramid 14 i 15 w Nakum
(wg Breitner González, Proyecto
Arqueológico Nakum)
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ZACZĘŁO SIĘ OD KOPERNIKA...
K

iedy na początku lat 70. ubiegłego wieku Amerykanie pochodzenia niemieckiego rozpoczęli przygotowania do obcho-

czony na sfinansowanie kosztów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim
i Dickinson College. Początkowo wynosił
on 150 tysięcy dolarów USA, aby obecnie
dojść do kwoty 500 tysięcy dolarów. Dzięki
temu w styczniu 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy UJ a Dickinson
College na kolejne trzy lata.
W imieniu Uniwersytetu porozumienie
zostało podpisane przez prof. Andrzeja
Manię, prorektora ds. dydaktyki, który od
początku patronował temu projektowi i który, miejmy nadzieję, będzie służył swoim
doświadczeniem w najbliższych latach.
W latach 2006–2013 jedenastu doktorantów oraz studentka studiów magisterskich z Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych UJ przebywało w Dickinson
College na jednosemestralnych stypendiach
naukowych. Mogli uczestniczyć w zajęciach oraz prowadzić badania naukowe,
a dzięki stypendium nie martwili się kosztami studiowania w jednym z najlepszych
prywatnych college’ów w USA. Dotychczasowi stypendyści tworzą zintegrowaną
grupę, która stara się utrzymywać ze sobą
kontakt, a co roku, w czasie seminariów
naukowych, spotyka się z amerykańskimi
studentami i naukowcami.
Laureatem stypendium jest, między
innymi, dr Michał Oleszczyk – jeden z najlepszych polskich krytyków filmowych
młodego pokolenia, od 2013 roku dyrektor
artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni.
W 2003 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało autobiografię Edwarda Piszeka zatytułowaną
Dzieląc się dobrem. Senat UJ nadał mu tytuł
doktora honoris causa w 1974 roku.
Helen Piszek-Nelson została wyróżniona medalem Plus Ratio Quam Vis. Film z tej
uroczystości jest dostępny na: http://www.
youtube.com/watch?v=ufk_aHGJnAc

polskiego na angielski przełożył Wiesław
Stanisław Kuniczak.
Od początku współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim, chociaż
dopiero w latach 90. XX wieku, dzięki zachodzącym zmianom politycznym i społecznym w Polsce, ta współpraca
nabrała większych rozmiarów.
Edward Piszek – człowiek,
który dzięki wytrwałej pracy,
poświęceniu i wyznawaniu
chrześcijańskich zasad niesienia pomocy innym, był zawsze
gotowy „wspomóc”, ale nie
dawać; często powtarzał znaną
maksymę: daj wędkę i naucz
łowić ryby.
Dzięki osobistym kontaktom i wieloletniej przyjaźni
z prof. Karolem Musiołem,
Edward Piszek podczas kampanii medialnej „Project: POLE” rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Edward Pidów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, szek zbudował ramy porozumienia, które
Edward Piszek (1916–2004), syn polskich kontynuują jego spadkobiercy: córka Helen
emigrantów, zbulwersowany rozpowszech- Piszek-Nelson i syn William.
nianymi w Stanach niewybrednymi żartami
W 2006 roku Instytut Amerykanistyki po
etnicznymi o Polakach, postanowił z tym raz pierwszy gościł grupę studentów i wykławalczyć. Mając ogromne, jak na tamte czasy, dowców z Dickinson College w Carlisle, PA,
możliwości finansowe, poprzez kampanię na zorganizowanym w Krakowie seminarium
reklamową w największych dziennikach poświęconym prezentacji historii Polski,
amerykańskich postanowił zmienić obraz zmieniających się stosunków społeczno-poPolski. Pewnego dnia Amerykanie zobaczyli litycznych, perspektywy współpracy z UE.
na pierwszych stronach gazet informację, że Od tego czasu Instytut Amerykanistyki gościł
wielki polski uczony Mikołaj Kopernik..., że na corocznych dziesięciodniowych seminaMaria Skłodowska-Curie, Joseph Conrad to riach naukowych już około 160 studentów
Polacy, którym zawdzięczmy ogromny do- i naukowców z dwóch zagranicznych ośrodrobek naukowy i kulturalny, a Polska to taki ków Dickinson College w Bolonii i Bremie.
kraj, który istniał na długo przed Kolumbem. W intensywnym programie akademickoJerzy Bystrowski
Fundacja Kopernikańska w Polsce
W 1972 roku Piszek założył Stowa- -kulturalnym (seria wykładów prowadzoMarcin Gabryś
rzyszenie Kopernikańskie w Ameryce, nych przez pracowników IAiSP, zwiedzanie
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
którego celem stało się propagowanie Krakowa i Warszawy, wyjazd do muzeum
Polski w Stanach Zjednoczonych. Był w Oświęcimiu) nie brainicjatorem i sponsorem wielu projektów kuje również, dzięki
Podpisanie przedłużenia umowy o współpracy z Dickinson College;
– na przykład, kupił zrujnowany dom przy pomocy Koła Nauko14 stycznia 2014
Pine i 3rd Street w Filadelfii, w którym wego Amerykanistyki,
mieszkał Tadeusz Kościuszko po powrocie możliwości integracji
do Stanów w 1797 roku. Wyremontował z polskimi studentami.
go na własny koszt, a następnie przekazał
Copernicus Sociena rzecz Muzeum Narodowego pamięci ty of America utworzyTadeusza Kościuszki (NPS). W latach 90. ło specjalny fundusz
sfinansował tłumaczenie Trylogii Sien- imienia Olgi i Edwarkiewicza, którą po raz pierwszy z języka da Piszków, przezna-
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WSPÓŁPRACA UJ Z INDIANA UNIVERSITY
W

śród wielu uczelni zagranicznych, z którymi współpracuje Uniwersytet Jagielloński, znajduje się Uniwersytet Indiana (Indiana University). Uczelnia została założona przez władze stanowe w 1820 roku. Szczególnie istotny w historii Uniwersytetu
Indiana był okres rządów Hermana B. Wellsa (1902–2000), który w latach 1938–1962 kierował uczelnią jako rektor (President),
a następnie, aż do swojej śmierci, pełnił funkcję kanclerza (1962–2000). Pod rządami Wellsa Uniwersytet stał się jedną z wiodących
jednostek badawczych w USA oraz zyskał międzynarodową renomę. Główny kampus Uniwersytetu, cieszący się opinią jednego
z najpiękniejszych w USA, znajduje się w miejscowości Bloomington, około 80 kilometrów na południe od stolicy stanu, Indianapolis. Uniwersytet Jagielloński umożliwia swoim pracownikom oraz doktorantom spędzenie semestru na tej uczelni w ramach
wymiany bezpośredniej. W semestrze zimowym 2013/14 uczestnikiem tego typu wymiany był dr Marcin Konik, pracownik Instytutu
Muzykologii UJ, który wraz z rodziną spędził trzy miesiące w Bloomington. Poniżej publikujemy wywiady, jakie dr Konik oraz jego
żona Agnieszka Konik, wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – przygotowuje pracę doktorską
w Instytucie Socjologii UJ, przeprowadzili z prof. Padraicem Kenneyem, kierownikiem Polish Studies Center, oraz prof. Haliną
Goldberg – cenionym w świecie muzykologiem polskiego pochodzenia.

CENTRUM STUDIÓW POLSKICH W BLOOMINGTON
Rozmowa z prof. Padraicem Kenneyem, kierownikiem Centrum Studiów Polskich
na Indiana University w Bloomington
□ Jak rozpoczęło się Pana zainteresowanie Polską?

■ Tak. Po wizycie w Moskwie spodziewałem się, że będzie jakaś ścisła kontrola, że
o niczym nie można rozmawiać. Pamiętam,
na przykład, że w Moskwie trudno było
nawet znaleźć w radiu jakąś zachodnią
stację. I pamiętam pierwszą noc w Polsce,
w hotelu Grand w Warszawie. Było tam
radio w pokoju, włączyłem je i znalazłem
jakąś zachodnią stację. Pomyślałem, że coś
tu nie gra. Od razu wtedy zrozumiałem, że
to nie jest ten sam system. Więc szok był
raczej odwrotny, pozytywny.

Marcin Konik

■ Już jako student – dawno temu – interesowałem się Związkiem Radzieckim.
Trwała „zimna wojna”, był to nasz główny
wróg. Poza tym jeszcze jako uczeń czytałem Dostojewskiego. Zafrapowało mnie,
że są na świecie ludzie, którzy myślą tak
jak u Dostojewskiego. Więc to prowadziło
mnie do Moskwy. To był 1984 rok. Interesowałem się też rewolucją październikową.
Później zastanawiałem się: jak wyglądało
przyjście komunistów w innych krajach,
□ Na Uniwersytecie Indiana w Bloomingna przykład w Polsce. Wreszcie, parę lat
ton dużo mówi się o Polsce. Ludzie mają
później, stało się to tematem mojej pracy
tu też dużą wiedzę na temat Polski, działa
doktorskiej. Notabene, ta praca, po prawie
Centrum Studiów Polskich (Polish Studwudziestu latach, wyjdzie w przyszłym
dies Center). Skąd to zainteresowanie?
Prof. Padraic Kenney i Agnieszka Konik
roku po polsku. Niezmiernie się cieszę, że
wreszcie do tego dojdzie. Cieszę się tym bardziej, że moja książka ■ Tak, to jest zabawne, że co parę lat przyjeżdża ktoś, doktorant
Rebuilding Poland, czyli Polska w przebudowie, o robotnikach lub profesor, z Polski do Bloomington i myśli: „Tam będę mógł
i komunistach w latach 1945–1950, nadal jest na tyle aktualna, że im coś powiedzieć o Polsce, bo oni tak mało wiedzą”. Później się
ukaże się po polsku. To była jedna rzecz. Poza tym w Moskwie orientują, że u nas już dużo wiemy o Polsce. Więc skąd tu Centrum
poznałem Polkę, która jest moją żoną już od dwudziestu pięciu Studiów Polskich? Można mówić o dwóch etapach. Pierwszy
lat. Do Polski przyjechałem po raz pierwszy w 1986 roku.
etap to lata 40., 50., kiedy nasz ówczesny rektor Herman Wells,
prawnik z prowincji, zorientował się, że można przemienić ten
□ Czy zaskoczyła Pana ówczesna sytuacja w Polsce?
uniwersytet – umiędzynarodowić go. Miał dar przekonywania
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że były nawet protesty. Pytano, dlaczego chcemy współpracować
z rządem komunistycznym w Polsce. Jednak kontakty te warto
było rozwijać. Przypomnijmy, że obecny ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie jest absolwentem naszej wymiany. On
tu przyjechał w latach stanu wojennego, był związany z opozycją. Przyjechał tu na cały rok – chyba też w latach 80., może
na początku lat 90. – późniejszy polski ambasador przy NATO
Bogusław Winid. Był też Henryk Samsonowicz, minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Więc mamy kontakty
bardzo ważne. Dwadzieścia lat po tych pierwszych kontaktach
stworzyliśmy drugą wymianę – z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie mamy dwie takie
wymiany, z dwiema uczelniami, na tym poziomie. Oczywiście
z Chinami, Rosją czy z Niemcami mamy różne kontakty, ale

Marcin Konik

ludzi. Rozumiał, że jest taka potrzeba w Stanach. Oczywiście,
Harward, Columbia czy Stanford miały wtedy już renomę międzynarodową. Ale poza wschodnim i zachodnim wybrzeżem
tego nie było. Wells umiał przekonać nasz parlament stanowy
oraz znanych profesorów (zwłaszcza z wybrzeża wschodniego),
że warto przyjechać do Bloomington i coś tu budować. Więc
w latach 40. i 50. Wells konsekwentnie tworzył takie jednostki,
jak, na przykład, Russian and East European Studies, centrum
badań afrykańskich, latynoamerykańskich i tak dalej. Obecnie
prawie cały świat jest odbity w lustrze Bloomington. Dzięki temu
nie muszę walczyć o to, czy język polski będzie prowadzony
każdego roku. Tak jest na innych uczelniach. W Bloomington
Polski Instytut jest pewny – dyskusje są raczej na poziomie, czy
w przyszłym roku będzie estoński, czy tatarski. Drugi etap był

Sample Gates

taki: około 1974 roku Uniwersytet Warszawski zwrócił się do
naszego Departamentu Stanu, czy nie mogliby znaleźć partnera
uniwersyteckiego (nie chcieli, oczywiście, pracować z rządem;
w tamtych czasach to nieładnie by wyglądało), który pomógłby
im stworzyć centrum badań amerykańskich. Wtedy rektorem
był John W. Ryan – bardzo zasłużony w kontaktach amerykańsko-polskich. Uniwersytet Indiana wyraził zgodę, wysłaliśmy
kilku profesorów historii i literatury amerykańskiej. Pojechali do
Warszawy i przygotowali projekt tego ośrodka. Przez pierwszych
dwadzieścia lat był on pod naszą opieką. Umowa był taka, że
Indiana pomoże w stworzeniu tego ośrodka, a potem oni pomogą
w stworzeniu ośrodka tu. Wtedy to było politycznie problematyczne. Przecież komuniści przyjechali do Stanów pomóc – wiem,
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na poziomie pełnej wymiany dwustronnej – tylko z Polską. To
świadczy o bardzo głębokich korzeniach.
□ Jakie są główne kierunki działań i cele Polish Studies
Center?
■ Nasze cele zależą od zainteresowań profesorów, ponieważ nie
mamy własnej kadry. Raczej skupiamy tych profesorów, doktorantów i studentów, którzy mają jakieś polskie zainteresowania.
To zresztą też cały czas się zmienia: ktoś wyjeżdża albo skończy
swój doktorat, albo pójdzie na emeryturę. Wygląda to tak, że
kiedy ktoś wyjeżdża do Polski, na przykład w ramach wymiany,
to staramy się go wspierać. Wsparcie to ma wymiar finansowy,

czasem pomagamy w znalezieniu kontaktów.
Jeżeli po powrocie chcą zorganizować
konferencję, zapraszać ludzi z Polski,
to staramy się pośredniczyć w znalezieniu funduszy. Wspieramy też
działania artystyczne. Pokazujemy polskie filmy w naszym
kinie, zapraszamy zespoły
teatralne, muzyczne. Jeśli
w samym Bloomington
ktoś chce zaprosić zespół
muzyczny z Polski, tak
jak miało to miejsce, na
przykład, jesienią zeszłego roku, staramy się pomagać. Jeśli chodzi o wymianę międzyuczelnianą, to
staram się, żeby do Krakowa
czy do Warszawy nie jeździli
sami poloniści czy polonoznawcy. Na przykład, w zeszłym roku
pojechał do Warszawy jeden z naszych profesorów, specjalista w zakresie
gender studies. Nic nie wiedział o Polsce.
Ale będąc tam, mógł rozmawiać z pracownikami
uniwersytetu. Kiedy wrócił, miał dla nas wykład
o tym, co widział, jak to wygląda z punktu widzenia
queer studies, patrząc na Polskę. No więc teraz mamy
nowego przyjaciela i mogę na niego liczyć. Następnym
razem może to być fizyk czy matematyk.

pracy, chociaż kilka razy mieliśmy konferencje międzynarodowe na temat studiów polskich. Mieliśmy
dwie takie konferencje tu, w Bloomington
– w 2007 i 2008 roku. Były jeszcze konferencje w Toronto, potem w Ann Arbor
w Michigan, później w Chicago.
Są pomysły, aby te konferencje
odbywały się częściej i „krążyły”
po głównych uczelniach. Można
powiedzieć, że na pewno w całym kraju jest kilkaset osób
(mówimy tylko o profesorach),
które zajmują się Polską, czyli
dość dużo. Mam wrażenie, że
znam wszystkich.
□ Uniwersytet Jagielloński
oraz Indiana University mają
podpisaną umowę o wymianie
bezpośredniej. Jak ocenia Pan
efekty tej współpracy i na jakich
jeszcze poziomach się ona realizuje?

■ Tak! Są! Mogę powiedzieć, że krajobraz polonoznawców w Stanach wygląda tak, że bodaj na
pierwszym miejscu będą razem Indiana i Michigan. Tam mamy najdłuższe tradycje. Pomijam te,
które są bardziej związane z Polonią – bo to są
bardzo głębokie tradycje w Chicago czy w Buffalo – ale te uczelnie mają mniejszy program
badawczy. Ale są też inne. Na przykład teraz
bardzo dynamicznie rozwijają się programy
polonoznawcze na Uniwersytecie Columbii
w Nowym Jorku. Jest też Uniwersytet Stanowy
Illinois w Chicago, który ostatnio otrzymał
dużą dotację na stworzenie kilku katedr na
różnych wydziałach związanych z Polską.
No i, oczywiście, można znaleźć profesorów, historyków czy kulturoznawców na
różnych uczelniach w całym kraju. Na kilku
uczelniach mają też silne programy języka
polskiego. Ale niemal każdy, kto ma jakieś
zainteresowania związane z Polską, kiedyś
w Indianie bywał. Więc tak wyglądają te
kontakty: nie ma w zasadzie ścisłej współ-

Jeden z zegarów na kampusie

Marcin Konik

□ A jak wygląda współpraca Centrum z innymi
instytucjami w Stanach? Mam tu na myśli raczej ośrodki naukowe niż instytucje polonijne.
Czy wiele jest ośrodków, z którymi Państwo
współpracują?

■ Po pierwsze, jest to wymiana bezpośrednia na
dwóch poziomach, co jest dla nas bardzo ważne. To,
że nasi pracownicy mogą pojechać do Polski na kilka
tygodni czy nawet miesięcy w ramach swojej pracy
badawczej, jest istotne dla profesorów oraz naszych
doktorantów. Na przykład teraz jedna z naszych doktorantek jest w Krakowie i zbiera materiały do pracy
doktorskiej na temat prozy robotniczej w Nowej Hucie. Jest to ciekawy temat, ale żeby pisać taką pracę,
rzeczywiście trzeba tam pojechać – i ona miała taką
możliwość w ramach wymiany. Niezwykle istotne
jest też to, że ma ona na miejscu opiekę naukową,
co nie byłoby możliwe, gdyby pojechała w ramach
innego programu. Ten wymiar współpracy nadal
działa i chciałbym, aby to nadal się rozwijało. Nie
w tym sensie, że osób wyjeżdżających byłoby
jeszcze więcej – zdaję sobie sprawę, jakie są
ograniczenia, ilu można znaleźć pracowników,
którzy pojechaliby w jedną stronę czy w drugą.
Czy też takich, którzy mają na to czas. Ale chciałbym, żeby ten wymiar współpracy rozwijał się
właśnie w ten sposób – jak wcześniej mówiłem:
aby przyjeżdżały i wyjeżdżały osoby z różnych
wydziałów. Jak sądzę, jest to na dobrej drodze.
A teraz otworzyliśmy, że tak powiem, drugi front.
Bo mamy przecież też wielu studentów, którzy
interesują się Polską. I jednym z ważniejszych
celów naszego rektora jest to, aby coraz większa
liczba naszych studentów miała okazję i możność spędzenia semestru za granicą. Jesteśmy
obecnie w pierwszej dziesiątce na liście
krajowej, jeżeli chodzi o liczbę wyjeżdżających studentów – w każdym razie jesteśmy
w czołówce. Ale może być jeszcze lepiej
i biorąc pod uwagę, że Uniwersytet Indiana jest uczelnią międzynarodową,
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chcemy, aby nasi studenci także w tym uczestniczyli – tak, aby
wymiana objęła również studentów, a nie tylko pracowników
i doktorantów. Ważne jest, aby studenci mieli doświadczenia
zdobyte za granicą. Rzecz w tym, aby przybywając do zagranicznych uczelni, nie przebywali w jakimś zamkniętym kręgu
Amerykanów. Wielu studentów na innych uczelniach tak robi. Ja
chcę, żeby nasi studenci mogli autentycznie doświadczyć życia
w danym kraju. Oczywiście, studenci zawsze mieli możliwość
wyjazdu do Polski – można to organizować na różne sposoby,
przez uczelnie czy też programy prywatne. Nie mieliśmy jednak
jakiegoś stałego kontaktu. Było tak, że jeśli student interesował
się Polską, musiał znaleźć stosowny program. Postanowiłem to
zmienić. Więc parę lat temu pojechałem do Polski, do Warszawy
i do Krakowa. Po przeprowadzeniu rozmów stwierdziłem, że
najlepszym partnerem dla nas jest Centre for European Studies
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niekoniecznie jako partner
do wymiany, ponieważ to jest już inna sprawa, bardzo trudna
do zorganizowania choćby z tej przyczyny, że nasze semestry
zupełnie do siebie nie przystają. Chodzi raczej o miejsce, gdzie
nasi studenci mogliby pojechać. Mamy już podpisaną umowę
z Centrum. 20 lutego 2014 wyjechał do Krakowa nasz pierwszy
student w ramach tego programu. Jest to student, który ma za
sobą trzy lata nauki języka polskiego – napisał u mnie pracę
magisterską na temat Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Jego
wyjazd został sfinansowany w ramach nowego stypendium. Mniej
więcej rok temu przyjechała do nas córka zmarłego już profesora
literatury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Indiana Samuela
Fiszmana, który był kiedyś dyrektorem Wydziału Slawistyki na
Uniwersytecie Warszawskim. Wyjechał w 1968 roku i znalazł
swoje miejsce tu, w Indianie. Tutaj uczył przez dwadzieścia lat.

Profesor zmarł w 2001 roku, a wdowa po nim rok temu. Ich córka
zdecydowała, że chce ufundować stypendium (The Samuel and
Alicja Fiszman Scholarship) dla studentów, którzy chcą wyjechać
na semestr do Polski.
□ Jakie najważniejsze zadania wyznaczył Pan sobie na przyszłość jako kierownik Centrum Studiów Polskich?
■ Dla mnie najważniejsze jest to, aby Polska była zawsze obecna na
uczelni. Oczywiście zawsze będzie na Wydziale Slawistyki. Natomiast czuwam, aby wspierać osoby zainteresowane Polską. Bardzo
chciałbym też – i myślę, że to jest dla nas bardzo ważne – abyśmy
mieli możliwość zachęcania innych wydziałów do zatrudniania specjalistów od spraw Polski. Kolejna niezmiernie istotna rzecz dotyczy
stypendiów. Najlepsze, najprężniejsze uczelnie mają stypendia, dzięki którym można rekrutować nowych, najlepszych kandydatów na
studia doktoranckie z całego kraju czy też z Polski. Marzy mi się taka
sytuacja, że kiedyś zadzwoni do mnie nasza fundacja uniwersytecka
i powie, że mają dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka,
że nasz ośrodek otrzymał trzy miliony dolarów. Zła wiadomość jest
taka, że nikt w fundacji nie potrafi wymienić nazwiska człowieka,
który przekazał darowiznę... Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś
„Szczodrzyński”, dzięki któremu powstanie stypendium imienia
Szczodrzyńskiego i nasz biedny asystent będzie musiał codziennie
się tak przedstawiać. Czekam na ten moment. Wtedy naprawdę
będziemy mogli działać już na innym poziomie.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Konik

O CO PYTA AMERYKAŃSKA CHOPINOLOG?
Rozmowa z prof. Haliną Goldberg z Indiana University

■ Trafiłam tak, jak się trafia na wszystkie
wydziały w Stanach, to znaczy w wyniku
konkursu. Przed przyjazdem tutaj prawie siedemnaście lat mieszkałam w Nowym Jorku.
Byłam nawet nieco przerażona, jak przystało
na typowego nowojorczyka (bo poza tym, że
jestem łodzianką, to w drugim rzędzie czuję
się mieszkanką Nowego Jorku), mieszkaniem
gdzieś w regionie, który bywa czasem nazywany flyover country. Jeśli chodzi o pracę
tutaj, to myślę, że jest kilka jej ważnych

108

alma mater nr 165

Marcin Konik

□ Jest Pani jednym z najbardziej znanych
i cenionych muzykologów polskiego pochodzenia poza granicami kraju. W jaki
sposób trafiła Pani na wydział muzyki
Indiana University?

Prof. Halina Goldberg

aspektów. Przede wszystkim jest tutaj grupa
świetnych naukowców. Mam ogromny szacunek i sympatię do moich współpracowników.
Pracujemy dobrze w zespole, przyjaźnimy się,
i to jest cenne, bo jak Pan może sobie wyobrazić, nie zawsze to tak wygląda. Myślę, że
dodatkowym czynnikiem, który pozytywnie
wpływa na jakość pracy tutaj, jest fakt, że jesteśmy samodzielnym wydziałem muzykologii. Bardzo często w skład wydziału wchodzi
kilka dyscyplin akademickich, więc, mówiąc
zupełnie prozaicznie, zła atmosfera jest często
spowodowana walką o fundusze pomiędzy
poszczególnymi dyscyplinami. Tutaj jest
inaczej. Ważne jest też to, że Bloomington
jest tzw. university town – miasteczkiem
uniwersyteckim. Uniwersytety w dużych mia-

stach są miejscami, gdzie ludzie mają bardzo mało kontaktu ze
sobą – u nas życie wydziałowe jest bardzo intensywne. Miał Pan
okazję uczestniczyć w colloquium, czyli spotkaniach, na których
prezentujemy nasze aktualne badania naukowe. Spędzamy więcej
czasu ze sobą, widujemy się też poza zajęciami. Myślę, że to
jest ważne dla budowania poczucia wspólnoty. Nie tylko wśród
kadry profesorskiej, ale również wśród naszych magistrantów
i doktorantów. Myślę, że takie rozmowy, które się toczą przy
ciastku i winie, pozwalają ludziom zbudować dobrą komitywę,
na której można potem oprzeć pozytywne kontakty zawodowe,
kontakty naukowe. No i, oczywiście, nasza biblioteka! Drugiej
tak rozbudowanej biblioteki uniwersyteckiej do celów muzyki,
muzykologii nie ma w Stanach. Także to ma ogromne znaczenie
dla tego, co możemy tu zrobić.
□ Specyficznym rysem Pani publikacji jest interdyscyplinarność badań. Jak rozumie Pani interdyscyplinarność
w muzykologii?
■ Zacznę może od naszych studiów tutaj, dlatego że jedną z cech
naszego programu doktoranckiego jest to, że wymagamy od naszych studentów, aby część swojego czasu poświęcili zajęciom
pozamuzykologicznym. W tym zakresie studenci mają bardzo
szeroki wybór i sami planują tok swych zajęć pozamuzykologicznych, zazwyczaj już wiedząc mniej więcej, jakie są ich
zainteresowania naukowe. Przykładowo, mogą wybrać religioznawstwo. Doktoranci, którzy pracują nad muzyką Bacha, żeby
zrozumieć jego decyzje dotyczące wyboru tekstu czy opracowania
muzycznego, muszą zrozumieć liturgię i teologię protestancką – konkretnie: w danym miejscu, w danym czasie, w danym
kontekście politycznym.
□ A jakie doświadczenia zebrane wcześniej przede wszystkim
przydały się Pani w pracy nad książką o Warszawie Chopina
Music in Chopin’s Warsaw?

Marcin Konik

■ Zawsze miałam zainteresowania dotyczące innych kierunków
kultury, historii, literatury. Kiedy zaczęłam studia na Uniwersy-

tecie Warszawskim, miałam zamiar podjąć również studia na
drugim kierunku. Gdy przyjechałam do Stanów i tutaj zaczęłam
studiować, okazało się, że mam możliwość wybierania przedmiotów z różnych kierunków. To mi się bardzo podobało. Natomiast
jeśli chodzi o Chopina, musiałam się sama tego nauczyć – moje
pytania naukowe do tego mnie prowadziły. Kiedy próbowałam
zrozumieć, na przykład, kontekst romantyzmu w Polsce w momencie, kiedy Chopin dorastał, to znaczy w momencie, kiedy
jego estetyka się kształtowała, to tak naprawdę musiałam zacząć
czytać o tym, co się działo w literaturze. To otworzyło przede
mną kierunki badań, których zupełnie nie przewidywałam.
Wiadomo, jakie były źródła filozoficzne i literackie romantyzmu
w Polsce. To zostało opracowane. Wiemy, że romantyzm rodził
się w kręgach intelektualnych przy uniwersytetach, szczególnie
przy Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast dla mnie ogromnym zaskoczeniem było odkrycie wkładu Izabeli Czartoryskiej,
o którym zazwyczaj nie mówimy. Jej książka o estetyce ogrodów romantycznych poprzedziła debaty, które miały miejsce na
łamach polskich czasopism intelektualnych i w kręgach uniwersyteckich. Czyli w pewnym sensie kierują mną tak naprawdę
pytania, wokół których buduję kierunki badawcze. Źródłem
tych pytań jest sam przedmiot badań. Kiedy zaczynam pytać: co
to jest? Skąd się to wzięło? Dlaczego? My myślimy o tym tak,
a czy oni tak samo myśleli? Więc wszystko zaczyna się od bardzo
prostych, czasem naiwnych pytań, a okazuje się, że odpowiedzi
czasami są bardzo skomplikowane. Na przykład teraz kończę
projekt badawczy – pracę dotyczącą sztambuchów, albumów
muzycznych. Zaczęło się od recenzji książki dr Renaty Suchowiejko, która przygotowała wydanie albumu Szymanowskiej.
Pomyślałam wtedy: „w tym albumie jest jeden wpis Chopina;
czy jest to wyjątek, czy też norma?”. I kiedy zaczęłam się bliżej
temu wszystkiemu przyglądać, okazało się, że tych wpisów muzycznych Chopina w albumach było ponad sześćdziesiąt. Do tej
pory traktowaliśmy te rękopisy jako rękopisy o małej użyteczności. Rękopis uznawany za użyteczny, wyższy jakościowo to
Stichvorlage, rękopis, który idzie do wydawcy – Fassungletzter
Hand, ostateczna myśl kompozytora (oczywiście mit unikatowej
ostatecznej wersji obalił Jeffrey Kallberg w swojej pracy). Na-
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tomiast te rękopisy są bardziej „przaśne”. W notacji muzycznej
jest mniej szczegółów. Traktujemy je więc zazwyczaj jako
szkice lub wczesne wersje utworu. W rzeczywistości sytuacja
jest znacznie bardziej skomplikowana. O albumach w muzyce
niewiele zostało napisane. Szukałam więc wiedzy o albumach
w publikacjach historyków i literaturoznawców, szczególnie
tutaj w Stanach, którzy z tej skarbnicy już zaczęli korzystać.
W ubiegłym roku prowadziłam seminarium doktoranckie z tego
tematu i w zasadzie cała literatura naukowa dotycząca albumów,
z którą zapoznawali się studenci, pochodziła spoza muzykologii.
Zaczęliśmy rozumieć konteksty tych dokumentów, a co za tym
idzie – konteksty rękopisów muzycznych, które przynależą do
tej klasy obiektów historycznych. Natomiast wracając do Pana
pytania o interdyscyplinarność – zaczynam od dysonansu poznawczego: czegoś nie rozumiem. To są najciekawsze momenty
dla badacza. I potem zaczynam szukać metodologii, która pomoże mi w zrozumieniu problemu. Realizując projekt o albumach,
musiałam przeczytać podstawową literaturę naukową z ostatnich
dwudziestu, trzydziestu lat dotyczącą neurologicznych i psychologicznych procesów pamięciowych. Wpisy albumowe są
w swej istocie dokumentami pamięci. Osoba, która wpisuje
pamiątkę do albumu, jest świadoma tego, że ta pamiątka będzie
czytana za rok, za dziesięć lat, za dwadzieścia lat. By taki wpis
mógł się odwołać do pamięci, autorzy dokonywali manipulacji
elementami formy czy też ekspresji. Okazuje się, że kompozytorzy wczesnego dziewiętnastego wieku instynktownie rozumieli
to, co dzisiaj wiemy na temat funkcjonowania pamięci. Tak
więc przy pisaniu tego artykułu poświęciłam kilka miesięcy na
nauczenie się podstaw dyscypliny dla mnie zupełnie nowej, by
móc odpowiedzieć na jedno z pytań, które postawiłam sobie na
samym początku badań.
□ Jakie obecnie są Pani fascynacje badawcze?
■ Chopin stał się dla mnie punktem wyjścia do bardziej ogólnych
zagadnień dotyczących XIX i XX wieku. Tak więc interesują
mnie kwestie dotyczące praktyki wykonawczej i estetyki,
punktów przecinania się muzyki i polityki, muzyki i pamięci
oraz konstrukcje tożsamości w muzyce. A także problematyka
związana z teorią tekstu muzycznego. Te pytania mnie interesują
w odniesieniu do Chopina, ale również to, w jaki sposób one
rezonują poza Chopinem. Zajmuję się też podobnymi pytaniami
w odniesieniu do tematyki żydowskiej w muzyce polskiej.
□ A jak ocenia Pani stan wiedzy na temat muzyki polskiej
wśród swoich amerykańskich kolegów? Jak odbierają polską
muzykę studenci Indiana University?
■ Niestety, wiedza muzykologiczna na temat muzyki polskiej
jest w Stanach bardzo słaba. W historii muzyki Polska jest nadal sytuowana na marginesie centrum, które stanowią Włochy,
Niemcy i Francja. Sytuacja w Bloomington jest nieco inna
głównie z tego powodu, że słuchają często wykładów o muzyce
polskiej. Nie tylko prowadzę zajęcia o Chopinie, ale też, na
przykład, mam zajęcia z muzyki polskiej dwudziestego wieku
i studenci są zachwyceni tą muzyką. Mówię tutaj nie tylko
o studentach muzykologii, ale także o młodych wykonawcach,
którzy uczestniczą w moich zajęciach. Po zapoznaniu się z muzyką polską XX wieku chcą oni grać Karola Szymanowskiego,
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Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka
Mikołaja Góreckiego, Grażynę Bacewicz i innych. Podejmowałam tutaj różnego rodzaju działania – w pewnym momencie
Patryk [prof. Padraić Kenney, dyrektor Polish Studies Center]
i ja stworzyliśmy takie małe stypendium dla instrumentalistów
zaintrygowanych muzyką polską, w ramach którego mogli
przygotowywać koncerty muzyki polskiej. Nasza inicjatywa
cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Myślę, że dobrze by
było do tego powrócić. My chyba za bardzo jesteśmy skupieni
na lansowaniu Chopina – mówię to jako chopinolog – bo Chopin
sam się sprzedaje. Muzyka innych kompozytorów polskich też
się sprzeda, tylko trzeba młodych muzyków amerykańskich z tą
twórczością zapoznać i stworzyć okazje do jej wykonywania.
□ Czy nie uważa Pani, że obraz historii muzyki polskiej jest
za granicą fragmentaryczny, brak w nim ciągłości. Polska
postrzegana jest jako kraj wybitnych jednostek na przestrzeni dziejów.
■ Rzeczywiście! Ale tutaj, w Bloomington, sytuacja znów jest
nieco inna. Między innymi dlatego, że tutaj jest Polish Studies
Center (PSC). Profesor Samuel Fiszman, zmuszony do emigracji
z Polski po 1968 roku, osiedlił się tutaj – stworzenie PSC było
w dużym stopniu jego zasługą. Był człowiekiem związanym
z polską kulturą do końca życia. Ale jednocześnie prof. Patrick
O’Meara, który przez wiele lat był szefem działu spraw międzynarodowych, odwiedził Warszawę po raz pierwszy w latach 70.
i stał się zapalonym entuzjastą tematyki polskiej. Więc IU jest
uniwersytetem, który ma tradycje kontaktów instytucjonalnych
z Polską, ale i także kontaktów prywatnych. Na wydziale muzyki, przykładowo, wykładają Teresa Kubiak, która jest jedną
z najwybitniejszych polskich śpiewaczek swojego pokolenia,
Elżbieta Szmyt – harfistka, skrzypek Henryk Kowalski, który
niedawno przeszedł na emeryturę. Tutaj wykładał przez wiele
lat Tadeusz Wroński, który był jednym z najwybitniejszych
polskich skrzypków i pedagogów swego pokolenia.
□ A jak wygląda współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim?
■ Mieliśmy w pewnym momencie bardzo dobrą wymianę
pomiędzy muzykologią krakowską i naszą muzykologią.
Profesor Peter Burkholder był w Krakowie, także prof. Massimo
Ossi. Doktor Renata Suchowiejko przyjechała tutaj. Świetnie to
działało i dobrze byłoby, gdybyśmy to mogli odnowić. Indiana
University jest bardzo pozytywnie nastawiony na współpracę
międzynarodową, na czynny udział w naukowej globalizacji.
Natomiast ogromnym atutem, jeśli chodzi o Uniwersytet Jagielloński, jest to, że infrastruktura do współpracy w postaci umowy
o wymianie już istnieje. Więc nie trzeba wszystkiego od nowa
wymyślać. A w momencie, kiedy taka infrastruktura istnieje,
zbudowanie ściślejszej współpracy na jej bazie jest znacznie
łatwiejsze i powinniśmy myśleć o tym, jak to lepiej wykorzystać.
Istniejąca współpraca była zadowalająca na potrzeby XX wieku,
teraz trzeba pomyśleć o tym, jak na tej bazie można zbudować
współpracę na miarę XXI wieku.
□ W 2012 roku wystawa W kuchni pani Goldbergowej otrzymała nominację do nagrody Wydarzenie Muzealne Roku
„Sybilla” za rok 2012 w kategorii wystawy historycznej.

Proszę opowiedzieć o tym projekcie. Wiem, że on jest Pani
szczególnie bliski.

Marcin Konik

■ Zacznę od tego, że jeden z moich projektów badawczych
dotyczy historii Żydów w muzyce polskiej i historii muzyki
żydowskiej, a konkretnie gminy postępowej warszawskiej.
Natomiast Kuchnia pani Goldbergowej to zupełne zanurzenie
się w interdyscyplinarność. Bo w tym przypadku wyszłam poza
muzykologię. Łódź ma, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa,
świetny nowy skansen. Nowy stary skansen, bo są to obiekty z początku dwudziestego, a nawet z połowy XIX wieku, drewniane
budynki przeniesione kilka lat temu z różnych miejsc w Łodzi:
cudny kościółek, domki tkaczy i piękna letnia willa, też drewniana. Po śmierci moich rodziców przekazałam muzeum sprzęty
z ich mieszkania, które pasowały stylem do tych domków. I na
bazie tych obiektów zrodził się pomysł wystawy o żydowskich
tkaczach w Łodzi. Łódź miała przed wojną ponad dwieście tysięcy mieszkańców deklarujących tożsamość żydowską. Wszyscy
wiemy o łódzkich bogaczach, wszyscy słyszeli o Poznańskim.
Natomiast bardzo mało się mówi o łódzkich tkaczach, ludziach,

się też myśleć jak dźwiękowiec. Bardzo świadomie pominęliśmy
muzykę klezmerską, bo jest to w zasadzie jedyna muzyka, z którą
kojarzy się dziś Żydów. Natomiast wybrałyśmy muzykę, która
była najbliższa młodym Żydom z dużego miasta. Była to muzyka
rozrywkowa – tanga, fokstroty – często stworzona i wykonywana
przez artystów żydowskich. Wykorzystałyśmy również muzykę
z teatru żydowskiego, z teatru jidysz, który był niesamowicie
popularny w tym okresie. Skorzystałyśmy z oryginalnych nagrań
tych utworów. Kuchnia pani Goldbergowej jest wystawą stałą
w Łódzkim Muzeum Włókiennictwa. Ale to nie koniec: wystawa
ta inspiruje zwiedzających do opowieści. Przychodzą, siadają
przy stole i – zwłaszcza starsi – zaczynają opowiadać o losach
swoich rodzin, o rodzinnych pamiątkach. Stwierdziłyśmy, że
należy umożliwić ludziom opowiadanie i jednocześnie stworzyć
warunki, w których młodzież mogłaby się z tych opowieści uczyć
historii. Młodzi ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, że
babcia i dziadek są tak naprawdę skarbnicą wiedzy, że w każdym
starszym człowieku jest ukryta książka, a może nawet i kilka
książek. W związku z czym zaczęłyśmy pracować nad dalszymi
projektami na bazie Kuchni pani Goldbergowej. W rozwinięciu

którzy pracowali w małych warsztatach czy w małych fabrykach,
którzy byli po prostu robotnikami. Mnie to było bardzo bliskie,
dlatego że z takich rodzin pochodzili oboje moi rodzice. Pomysł
ten został podchwycony! Anna Dąbrowicz, która została kustoszem tej wystawy, zaczęła się ze mną kontaktować, ponieważ
miałam kilka przedwojennych zdjęć rodzinnych – to, co się
udało uratować. Miałam też wywiady z moimi rodzicami, które
nagrałam w późnych latach 90. I właściwie nie wiem, jak – ale
bardzo się w ten projekt zaangażowałam, także jako muzykolog.
Wspólnie stworzyłyśmy koncepcję ścieżki dźwiękowej. Otrzymałyśmy grant z ministerstwa [MKiDN] oraz dodatkowe fundusze od miasta i stworzyłyśmy wystawę, która jest przykładem
przedstawiania historii poprzez mikrohistorię, w tym przypadku
historia jednej rodziny staje się punktem wyjścia do zapoznawania się z historią Łodzi, historią żydowskiej Łodzi, a tym samym
historią Żydów w Polsce. Wystawa jest multimedialna. Ścieżka
dźwiękowa składa się z narracji, muzyki z epoki międzywojnia
i fragmentów wywiadów. Rodzice opowiadają o różnych aspektach ich życia przedwojennego: pracy, świętach, zabawach dzieci,
rozrywce, żydowskich siłaczach i kabaretach, służbie wojskowej.
Przygotowanie tej wystawy było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, nie tylko ze względów osobistych. Nauczyłam

Herman B. Wells Library
– największa biblioteka uniwersytecka

obu tych projektów będziemy współpracować, między innymi,
z dr Jolantą Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Anna Dąbrowicz otrzymała grant w Polsce na projekt muzeum
partycypacyjnego pod tytułem Nasza szafa, w ramach którego
zwiedzający będą się mogli dzielić opowieściami o rodzinnych
pamiątkach. Ja z kolei otrzymałam tutaj granty na stworzenie nowatorsko zakrojonego naukowego archiwum cyfrowego rozwijającego tematykę wystawy. Ma ono na celu udostępnienie materiałów, które ułatwią nauczanie historii w sposób kreatywny. Myślę,
że skuteczniejsze jest nauczanie historii poprzez mikrohistorię.
Dla większości dzieci historia, która jest opowieścią o wojnach
– od bitwy do bitwy, od traktatu do traktatu, a losy człowieka są
sprowadzone do informacji o pięćdziesięciu tysiącach poległych
– jest niezrozumiała, ponieważ jest zbyt abstrakcyjna. Natomiast
twarz na fotografii, której towarzyszy konkretny głos, opowieść
o konkretnej rodzinie, konkretnych dzieciach, przemawiają w sposób zupełnie inny, w sposób osobisty. Taka historia stanowi bazę,
na której można potem budować wiedzę o bitwach i traktatach.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marcin Konik
alma mater nr 165
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SZKOŁA MEDYCZNA DLA OBCOKRAJOWCÓW
20 lat minęło jak jeden dzień...
mieście z taką historią, jakim jest
Kraków, i w obliczu jubileuszu
650-lecia całego Uniwersytetu Jagiellońskiego 20-lecie utworzenia Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM wydawać się może tylko
krótkim epizodem czasowym – „chwilą
w historii”. Jednak przez tę „chwilę” liczba
zagranicznych studentów zgłębiających
tajniki medycyny na najstarszym polskim
uniwersytecie urosła blisko 100-krotnie,
a marka szkoły jest rozpoznawalna na
pięciu kontynentach świata, skąd pochodzą
przyjeżdżający co roku do Krakowa studenci. Najlepszymi ambasadorami Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM
stali się jej absolwenci.
Szkoła została powołana do życia w roku 1994 dzięki
intensywnym

Początek studiów:
studenci pierwszego
roku studiów
Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców
112
Wydziału Lekarskiego
UJ CM podczas tzw.
Orientation Day
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zabiegom ówczesnych władz UJ CM,
przede wszystkim prorektora UJ ds. CM
prof. Stanisława Konturka, ale tak naprawdę historia międzynarodowego kształcenia
przyszłych lekarzy w naszym mieście jest
nieco dłuższa. Rozpoczęła się już bowiem
w latach 70. XX wieku w ramach programu współpracy z uczelnią Stony Brook
University w Nowym Jorku. W tamtym
okresie ówczesna Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika oraz Stony
Brook University zawarły porozumienie,
na mocy którego studenci amerykańscy
przyjeżdżali do Krakowa, aby właśnie
tutaj studiować medycynę. Program został zamknięty w latach 80. z uwagi na
zachodzące w tamtym czasie w Polsce
przemiany społeczno-polityczne. Teraz
niektórzy jego absolwenci kontaktują się
z biurem szkoły i pytają o warunki odbycia
studiów dla swoich dzieci.
Pierwsza grupa studentów formalnie ukonstytuowanej w roku
1994 Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców liczyła
siedem

osób – obecnie studiuje tu blisko 700
studentów, którzy pochodzą z różnych
zakątków świata, ale główną grupę stanowią osoby pochodzące z USA, Kanady
i Norwegii oraz Malezji, Szwecji, Ukrainy
i Niemiec.
W ofercie Szkoły są dwa programy
studiów medycznych prowadzonych w języku angielskim: program przeznaczony
dla absolwentów przedmedycznych szkół
pomaturalnych lub uczelni wyższych (MD
program for University/College students)
ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz
program dla absolwentów szkół średnich
(MD Program for High School graduates).
Po ukończeniu obu programów absolwenci otrzymują dyplom UJ i tytuł lekarza
medycyny. Od roku 2010 Szkoła oferuje
także program lekarsko-dentystyczny
w języku angielskim (DDS Program).
Wśród nauczycieli akademickich kształcących w ramach studiów anglojęzycznych
są zarówno najbardziej doświadczeni
uczeni i wykładowcy UJ CM, jak i nauczyciele akademiccy, między innymi, ze
Stanów Zjednoczonych, Anglii, Kanady
czy Niemiec. Standardy programów
prowadzonych UJ CM spełniają nie tylko
polskie wymogi nauczania, ale również
przyjęte w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych (Ministerstwo
Edukacji – US Department of
Education, Medical Board
of California).
Dzięki nauczaniu medycyny w języku angielskim Uniwersytet nawiązał
współpracę
z wielo-

Jerzy Sawicz

W

Anna Wojnar

Jerzy Sawicz

ma znanymi uczelniami
w USA. Studenci ostatnich
lat studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców
UJ CM – jak również studenci medycyny programu w języku polskim – mają możliwość kształcenia i zdobywania umiejętności w zakresie
przedmiotów klinicznych
(elective rotations) w takich
uczelniach jak University of
California San Diego, University of California Irvine,
University of California Los
Angeles, Loma Linda University Medical Center, University of Rochester School
of Medicine and Dentistry
i Cleveland Clinic. Ponadto
studenci UJ CM studiują za
granicą w ramach programu
Erasmus oraz umów bilate- Zakończenie studiów: absolwenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM
ralnych z innymi uczelniami w trakcie tzw. Graduation Day
na całym świecie.
Uniwersytet Jagielloński współpracuje Goethe University, Frankfurt am Main), landię i Szwajcarię, na Norwegii, Szwecji
z instytucjami pełniącymi ważne funkcje Belgii (Katholieke Universiteit Leuven), i Polsce kończąc.
edukacyjne na terenie USA: National Wielkiej Brytanii (St. George’s University
Kluczem, dzięki któremu Szkoła
Board of Medical Examiners (NBME), of London), Stanów Zjednoczonych (Case Medyczna dla Obcokrajowców Wydziału
Association of American Medical Col- Western Reserve University, University of Lekarskiego UJ CM stale rozwija się
leges (AAMC), oraz w Europie – Euro- Rochester, University of California – San i przyciąga kolejne roczniki studentów,
pean Board of Medical Assessors (EBMA). Diego, University of Pittsburgh, University są jej absolwenci. Przekazują oni bowiem
Rezultatem tej współpracy jest udział UJ of South Carolina, University of Texas), w świat wiadomość, że jest takie miasto
CM w unikatowym, pionierskim projek- Australii (Monash University Australia), Iz- jak Kraków, a w nim uczelnia założona
cie koordynowanym przez Association raela (Technion – Israel Institute of Techno- przed 650 laty przez polskiego króla Kaof American Medical Colleges (AAMC) logy), Włoch (University of Pavia) i Bra- zimierza Wielkiego, w której warto studiopod nazwą „Global Health Learning Op- zylii (Universidade Cidade de S. Paulo).
wać, by zdobyć wykształcenie medyczne
portunities” (GHLO), czyli elektronicznej
Absolwenci programów Szkoły Me- na poziomie, jaki pozwoli im w tym
rejestracji studentów w programie elective dycznej UJ CM odbywają rezydentury współczesnym, wymagającym świecie
rotations niemal 30 uczelni na świecie, (residencies) oraz podyplomowe kształ- z powodzeniem funkcjonować.
w których studenci medycyny UJ CM mają cenie (postgraduate training) w szpitamożliwość odbywania kursów. W projekcie lach uniwersyteckich w różnych krajach,
Jerzy Walocha
przewodniczący Rady Szkoły Medycznej
GHLO biorą udział znane i prestiżowe począwszy od Stanów Zjednoczonych
dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM
uczelnie z Niemiec (Johann Wolfgang i Kanady poprzez Australię, Anglię, Ir-

alma mater nr 165
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydziału Lekarskiego UJ CM
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W RAMACH PROGRAMU ERAZMUS
Rozmowa z Lenką Kohutovą, Klaudią Andraškovą, Janą Čederlovą – 23-letnimi Słowaczkami,
które studiują w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w ramach programu Erazmus
□ Jak znajdujecie Polskę i Polaków?
■ Lenka: Lubię Polskę i Polaków. To bardzo piękny i kraj
i naprawdę mili ludzie.
□ Czy widzicie jakieś różnice kulturowe między Polską
a Słowacją?

Małgorzata Sypniewska

■ Lenka: Niezupełnie. Te kraje są położone bardzo blisko, więc
trudno o duże różnice.
□ Co lubicie robić w wolnym czasie?
■

Lenka: Lubię zwiedzać miasto, chodzić na zakupy i podziwiać tutejsze krajobrazy. Kraków to miejsce historyczne,
można tu robić naprawdę wiele rzeczy. Właśnie wybieramy
się do krakowskiej Opery na występ moskiewskiego baletu.

Pełne entuzjazmu studentki ze Słowacji

□ Jak się Wam podobają studia?
■ Lenka: Bardzo. Jest zupełnie inaczej niż na Słowacji. Zajęcia
w Polsce są prowadzone dużo lepiej. Szczególnie podobają
się nam podstawy dydaktyki. Uniwersytecki kampus zrobił
na nas duże wrażenie. Wszystko jest tu takie nowoczesne!
U nas jest wszystko takie socjalistyczne!
■ Klaudiå: A tutaj jak w Ameryce!
■ Lenka: Chociaż jest jeden minus. Obiady na kampusie mogłyby być tańsze.
■ Jana: Znajomi mówili nam, że „na Erazmusie” będzie lekko,
że nie trzeba będzie się dużo uczyć. Ale to nieprawda! Wykładowcy są bardzo mili, ale wymagający. Musimy tak samo
jak wszyscy studenci robić prezentacje, pisać eseje.
□ Dlaczego wybrałyście Polskę? Przez przypadek?
■ Lenka: Trochę tak. Wiedziałam, że Kraków to piękne miasto,
a każdy, komu mówiłam, że jadę do Krakowa, zapewniał, że
będę zadowolona z wyboru. I to się potwierdziło.
□ Chciałybyście uczyć się polskiego?
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■ Klaudiå: Tak, bardzo. Ale, niestety, kwota, którą dostajemy
z uczelni, nie wystarcza na kurs.
□ Jak myślicie, czy pobyt tutaj pomoże wam w znalezieniu
pracy po powrocie na Słowację?
■ Klaudiå: Myślę, że może pomóc. Zawsze to dobry punkt
w CV. Pracodawca zobaczy, że oprócz studiów widziałyśmy
coś więcej, nie boimy się nowych wyzwań.
■ Lenka: Mam nadzieję. Zwłaszcza że poćwiczę angielski.
□ Czy jest coś, co was zadziwiło w kontaktach z Polakami?
■ Klaudiå: Trochę dziwi mnie to, że kiedy chcę o coś zapytać
i mówię dobrý deň, to Polacy jakby trochę denerwują się
i odpowiadają po angielsku. A po co? Przecież świetnie się
rozumiemy!
□ Janka, może chcesz coś dodać?
■ Jana: No cóż, wszystko dobrze. Jest pięknie.

Rozmowa z Geną Kotlarową – 20-letnią Ukrainką, studiującą na UJ stosunki międzynarodowe
w ramach programu Erazmus, oraz Romanem Kożuszko – 20-letnim Ukraińcem,
studiującym na UJ zarządzanie międzynarodowe w ramach programu Erazmus
□ Dlaczego przyjechaliście do Polski?
■ Gena: Na początku chciałam studiować w Czechach. Los
zadecydował, że jestem tutaj. W Kijowie odwiedziłam stoisko UJ podczas prezentacji uniwersytetów na targach edukacyjnych. Zainteresowałam się studiami na Uniwersytecie
Jagiellońskim, bo lubię historię, poza tym tutaj studiowali
Mikołaj Kopernik i papież Jan Paweł II. Podpisałam więc
kontrakt i przyjechałam zobaczyć Kraków na własne oczy.
I wtedy zostawiłam tu duszę i serce.
■ Roman: Jeśli chodzi o mnie, to powody były przynajmniej
dwa. Nauka języka polskiego szła mi znacznie lepiej niż
angielskiego. Zimą odwiedziłem Kraków i bardzo mi się
spodobał. Nigdy nie widziałem takiej imprezy sylwestrowej!
■ Gena: W porównaniu z innymi krajami studia tutaj są tańsze.
Małgorzata Sypniewska

□ Macie dużo przyjaciół wśród Polaków?
■ Gena: Tak. Mój najlepszy przyjaciel jest Polakiem. Ma wspaniałe podejście do kobiet. Jest bardzo szarmancki. To bardzo
dobry człowiek. Z duszą. Jeśli potrzebowałabym pomocy, to
wiem, że zawsze mogę na nim polegać.
Oczarowani Krakowem Gena i Romek

Rozmowa z Niną Psei – 20-letnią Greczynką, studiującą na UJ psychologię
w ramach programu Erazmus
□ Jakie są Twoje wrażenie z pobytu w Polsce? Byłaś w Krakowie, zanim zdecydowałaś się przyjechać na wymianę?

□ Co myślisz o warunkach
w akademiku?

■ Nie, nigdy nie byłam wcześniej w Polsce. Generalnie w Grecji nie wiemy zbyt dużo o Polsce. A wrażenia są po prostu
niesamowite!

■ Mieszkam tutaj od pierwszego
semestru i z niczym nie mam
większego problemu. Naprawdę jest dobrze.

□ Dostrzegasz jakieś różnice kulturowe pomiędzy Polakami
i Grekami?
■ Tak. Grecy są bardziej otwarci i serdeczniejsi w kontaktach.
Ale nie chodzi o to, żeby porównywać, kto jest lepszy czy
gorszy. Jesteśmy po prostu inni. To nie tak, że w Grecji nie
ma ludzi o chłodniejszym, mniej przyjaznym usposobieniu.
Też są. W Polsce nikt nie odmówił mi pomocy, kiedy jej potrzebowałam. Mam też dużo przyjaciół wśród Polaków i to
naprawdę mili ludzie.

□ A co sądzisz o profesorach?
■ Rzetelnie prowadzą zajęcia.
Mają klarowny plan nauczania. Dużo się już nauczyłam.
Rozmowy przeprowadziła
Małgorzata Sypniewska

Otwarta na różnorodność
kultury Nina
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POPULARYZOWANIE NAUKI PRZEZ DOKTORANTÓW
Działalność Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W

przytulnej sali księgarni Massolit
przy ul. Felicjanek w Krakowie
gaśnie światło. Szum z ulicy jest tu prawie
niesłyszalny. Wokół gości ciągną się rzędy
książek, sala wypełniona jest po brzegi.
Słychać ciche brzęczenie projektora i szepty
gromadzących się ludzi. W atmosferze można wyczuć ciekawość, a kiedy na ekranie
pojawiają się pierwsze zdjęcia, publiczność
przenosi się do świata czyichś pasji i naukowych doświadczeń.
W 2014 roku rozpoczęliśmy piąty cykl
spotkań w ramach Salonu Naukowego.
Salon sięga ideą do akademickiej wymiany
myśli i nawiązuje do tradycji antycznego
universitas. Odwołując się do myśli o popularyzacji nauki, prelegenci występujący
podczas Salonu przybliżają specyfikę swoich
badań naukowych. Opowiadając o tym,
czym zajmują się w swojej pracy badawczej,
uchylają rąbka tajemnicy i wprowadzają słuchaczy w niejednokrotnie nowy i nieznany
świat. Każde spotkanie w ramach Salonu
jest inne, tematy są zróżnicowane. Dążymy
jednak to tego, by nawet najbardziej abstrakcyjne zagadnienia sprowadzić do wspólnej
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płaszczyzny zrozumienia i zainteresowania.
Różnorodne prezentacje prelegentów są poddawane ocenie równie zróżnicowanej publiczności. Najciekawszy referat wyłaniany
jest drogą tajnego głosowania. Zwycięzca,
prócz uznania i szacunku dla swoich umiejętności oratorskich i działalności badawczej,
otrzymuje bon na zakup literatury naukowej.
– Misją Towarzystwa Doktorantów UJ
jest reprezentowanie interesów doktorantów
na Uczelni i poza nią. Dbamy o to, żeby
prawa doktorantów były przestrzegane,
a ich głos miał wpływ na sprawy bieżące
i przyszłość Uniwersytetu. Staramy się również pomagać doktorantom w ich rozwoju
naukowym i pozanaukowym, między innymi
przydzielając dofinansowania na badania
i organizując szkolenia – mówi prezes Towarzystwa Krzysztof Tlałka. Jako TD UJ
reprezentujemy wszystkich doktorantów
naszej Uczelni, oferujemy pomoc materialną, chociażby przez konkursy na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów,
troszcząc się o stypendia czy ogłaszając
konkursy na dofinansowanie działalności
kulturalnej. Nie dalej jak na początku kwiet-

nia ogłosiliśmy konkurs Doktoranci dla
doktorantów, w ramach którego będziemy
finansować działania promujące aktywność
doktorantów na niwie kultury. Reagujemy
także na wszelkie sygnały nieprawidłowego
funkcjonowania administracji i jednostek
uniwersyteckich. Staramy się pomagać
doktorantom rozwiązywać ich problemy.
W roku jubileuszu 650-lecia założenia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki wsparciu finansowemu władz Uczelni, ukaże się
publikacja Nauka prowadzi w przyszłość,
która jest efektem naszego działania popularyzującego naukę. Opublikowane teksty
to pokłosie spotkań podczas Salonu oraz
konkursu na najbardziej ciekawy artykuł
popularnonaukowy.
Jako doktoranci – młodzi naukowcy,
początkujący dydaktycy – chcemy pokazać,
że uprawianie nauki, oprócz dawania poczucia bycia pożytecznym i potrzebnym, może
być po prostu satysfakcjonujące, stawiające
nowe wyzwania i rozwijające.

Magdalena Król

członek Komisji Kultury
Towarzystwa Doktorantów UJ

Spotkanie Salonu Towarzystwa
Doktorantów w księgarni Massolit

MIĘDZY MARSEM A JOWISZEM
Rozmowa z Michałem Kusiakiem, studentem astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego
□ 16 stycznia 2014 Międzynarodowa
Unia Astronomiczna (IAU) zatwierdziła
i przypisała planetoidzie 376574 nazwę
„Michalkusiak”. Jak doszło do tego, że
obiekt ten nazwany został Pana imieniem
i nazwiskiem?

□ Gdzie ta planetoida jest usytuowana?
■ Obiekt należy do pasa głównego planetoid znajdującego się
między Marsem a Jowiszem. Porusza się po eliptycznej orbicie i w momencie, kiedy znajduje się najbliżej Słońca i Ziemi
jednocześnie, dzieli go od naszej planety blisko 136 milionów

□ Co wiadomo na jej temat? Jak wygląda, z czego się składa?
■ Na podstawie dotychczasowych obserwacji trudno powiedzieć na jej temat coś
dokładnie. Wiemy jednak, że na podstawie
jasności obiektu szacunkowe rozmiary zostały wyznaczone na około dwa kilometry
średnicy. Można przypuszczać, że kształt
planetoidy nie będzie sferyczny, lecz nieregularny, jak to ma miejsce w przypadku
wielu planetoid o takiej wielkości.
Ewa Kowal

■ Nazwanie planetoidy 376574 moim
imieniem było pomysłem Rafała Reszelewskiego, ucznia Technikum Informatycznego
w Świdwinie. Z Rafałem znamy się już kilka
lat. Jako trzynastoletni miłośnik astronomii
zwrócił się do mnie z zapytaniem o możliwość i zasady uczestnictwa w projekcie
SOHO Sungrazing Comets oraz o wstępne
porady, jak prowadzić analizę zdjęć, które
sonda SOHO przesyła na Ziemię. Od tamtego czasu nasz kontakt zaczął się rozwijać
i śmiało mogę powiedzieć, że Rafał znakomicie wykorzystał moje wskazówki, co
zaowocowało odkryciem przez niego kilku komet „muskających
Słońce”. Od 2012 roku Rafał aktywnie uczestniczy w projekcie
OGS TOTAS wykorzystującym teleskop o średnicy zwierciadła
jednego metra do poszukiwań planetoid potencjalnie zagrażających naszej planecie. W sierpniu 2013 roku jeden ze znalezionych
przez niego obiektów otrzymał oznaczenie 2013 PA16. Szybko
jednak okazało się, że jest to obiekt, który zaobserwowany został
już w 2007 roku przez hiszpańskiego astronoma Rafaela Ferrando.
Obserwacje z tamtego okresu były wykonane jednak w krótkim
czasie, w związku z czym planetoida została stracona na sześć lat
i zidentyfikowana powtórnie dopiero przez polskiego miłośnika
astronomii. Wystarczyło to jednak, żeby orbitę wyznaczono
w dokładny sposób i w październiku 2013 planetoidę dopisano do
katalogu znanych ciał z numerem 376574. Odkrywcy planetoidy
mają przywilej „zasugerowania nazwy” Międzynarodowej Unii
Astronomicznej, a specjalnie wyznaczona do tego komisja, po
debacie i głosowaniu, zatwierdza (bądź też nie) proponowaną
nazwę. W przypadku tego obiektu była to forma podziękowania
Rafała za wieloletnią pomoc, popularyzację astronomii oraz
odkrycie sporej liczby komet i planetoid. Rafał z Rafaelem Ferrando zasugerowali więc nazwę „Michalkusiak”, która została
zaakceptowana i przypisana obiektowi.

kilometrów. Wówczas panują najlepsze
warunki do obserwacji tej planetoidy, jednak pomimo tego zobaczyć ją jest bardzo
trudno, gdyż jest 100 tysięcy razy słabsza
niż obiekty widoczne gołym okiem! Do jej
obserwacji trzeba, niestety, wykorzystać
teleskop z dobrej klasy kamerą CCD lub
aparatem cyfrowym.

□ Jak na młodego naukowca ma Pan już spore osiągnięcia.
W latach 2007–2011 odkrył Pan 151 komet „muskających
Słońce”. Jest Pan także odkrywcą nowej grupy komet powiązanej z macierzystym ciałem 96P/Machholz i rojem meteorów Południowa Delta Akwarydy. Od 2012 roku, wspólnie
z Michałem Żołnowskim z Krakowa, prowadzi Pan pierwszy
polski projekt poszukiwań planetoid „Rantiga Osservatorio”.
Jak wyglądają poszukiwania planetoid? Ile czasu poświęca
Pan na obserwacje nieba?
■ Poszukiwania planetoid to fascynujące, lecz bardzo żmudne
zajęcie. Wymaga ono dość regularnego przeglądu nieba – wielokrotnego fotografowania okolicy ekliptyki i porównywania zdjęć
poszczególnych pól, czy w ich obrębie znajdują się poruszające
się obiekty. Po wstępnej analizie dokonuje się dokładnych pomiarów położenia i przemieszczenia obiektu względem gwiazd,
na podstawie czego obliczana jest później orbita.
Bywa, że na obserwacje trzeba poświęcić sporo czasu. Na
szczęście, moja biegłość w technice obserwacji oraz pomysłowość
podczas budowy obserwatorium przez Michała Żołnowskiego
i Zdzisława Łącznego pozwoliła nam na niemal pełną automatyzację działania teleskopu w nocy. Obserwator dzięki temu może nie
„zarywać nocy”, a zebrane dane przeanalizować we wczesnych
godzinach porannych.
Obecnie niebo patrolowane jest przez wiele automatycznych
i niezwykle wydajnych projektów amerykańskich, które na
północnej półkuli nieba dokonują większości odkryć. Dla nas,
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niestety, niewiele zostaje, jednak każda nowa detekcja przynosi
ogromną satysfakcję. Dotąd znaleźliśmy z Michałem Żołnowskim
blisko 1200 kandydatów na nieznane planetoidy. Według wstępnych szacunków około 200 z nich będzie naszymi odkryciami.
W niedalekiej przyszłości planujemy budowę bliźniaka włoskiego „Rantiga Osservatorio”, gdzieś w południowej Afryce.
Południowe niebo nadal jest słabo monitorowane, dlatego szanse
na odkrycia naprawdę ciekawych obiektów są spore.
□ Czy to prawda, że za 30–40 lat naziemne obserwacje astronomiczne mogą być niemożliwe z powodu zanieczyszczeń
powietrza spalinami samolotów i zmian klimatu?
■ Pytanie jest dość szerokie, a odpowiedź na nie mogłaby stanowić odrębny artykuł. Moim zdaniem wiele zależy od nas samych,
od tego, jak o nasze środowisko będziemy dbać. Już obecnie
jednym z głównych problemów prowadzenia naziemnych obserwacji astronomicznych jest tak zwane „zanieczyszczenie nieba

światłem”. Z jego powodu naukowcy szukają na Ziemi miejsc,
często położonych wysoko w górach bądź na pustyni, gdzie
sztuczne światło nie jest emitowane i nie utrudnia obserwacji.
W każdym razie organizacje naukowe nieustannie inwestują
w budowę naziemnych teleskopów, często o dużych rozmiarach,
co samo w sobie stanowi, że obserwacje prowadzone z naszej
planety nadal będą jedną z głównych metod badawczych.
□ Gdzie należy szukać początków Pana astronomicznej pasji?
■ W moim domu w Żywcu, kiedy byłem jeszcze dzieckiem.
W latach 90. na antenie TVP emitowano wiele programów popularnonaukowych, w których jednym z poruszanych tematów była
astronomia. Rozwój mojego zainteresowania tą dziedziną nauki to
w zasadzie wieloletni proces samouctwa i korzystania z pomocy
i wiedzy nauczycieli gimnazjum i liceum, a także pracowników
naukowych na uczelni oraz za granicą. Cierpliwość i wytrwałość
pozwoliły na osiągnięcie pewnych efektów i myślę, że jeszcze
nieraz moja pasja przyniesie ciekawe doświadczenia.
□ Dlaczego wybrał Pan studia na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ To, że będę studiował astronomię, wiedziałem już, jak uczęszczałem do gimnazjum, a że wybrałem Uniwersytet Jagielloński –
zaważył bardzo dobry i serdeczny kontakt, jeszcze przed studiami,
z osobami pracującymi w Obserwatorium Astronomicznym UJ.
Mam tu na myśli, między innymi, śp. prof. Konrada Rudnickiego, który dzięki swojemu odkryciu komety w 1966 roku był
jednym z inspiratorów moich obecnych działań. Dziś uważam,
że dokonałem dobrego wyboru, gdyż, oprócz poziomu nauczania,
kadra pracowników jest niezwykle pozytywnie nastawiona do
tego, co robi.

Piotr Zwoleński

M. Żołnowski

□ Czy ma Pan mistrzów? Kto jest dla Pana autorytetem
w nauce?

Demonstracja, czym są planetoidy, podczas jednej z górskich wędrówek
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■ W gimnazjum moim autorytetem był mój nauczyciel geografii, Jacek Seweryn. Dzięki niemu moja pasja zaczęła się mocno
rozwijać, a co więcej – dostrzegłem wartość popularyzowania
tego tematu wśród młodzieży. Ponadto Pan Jan Desselberger –
niegdyś pracujący w śląskim planetarium, a obecnie od 25 lat
prowadzący audycje astronomiczne w Radiu Katowice. Już jako
licealista ceniłem sobie działania prof. Konrada Rudnickiego.
W dziedzinie poszukiwań i obserwacji komet niezwykle duży
wpływ mieli na mnie także dr Kazimierz Czernis z Litwy, Rainer
Kracht z Niemiec, Karl Battams z Wojskowego Laboratorium
Badawczego w Waszyngtonie oraz... Michał Drahus – starszy kolega, absolwent UJ, obecnie pracujący w Stanach Zjednoczonych,
niezwykle aktywny obserwator i znakomity naukowiec, dzięki
któremu pewne zagadnienia związane z kometami poznałem od
zupełnie nowej strony.
□ Dlaczego astronomia jest ważną dziedziną nauki?
■ Ponieważ jest jedną z dziedzin, która prędzej czy później
wpływa na rozwój człowieka, humanizmu i, oczywiście, rozwija
także naszą cywilizację i technologie. Ponadto astronomia jest
jedną z niewielu dziedzin nauk ścisłych, gdzie amatorskie działania mogą przynieść dość często ciekawe odkrycia. Kosmos to
w zasadzie wielkie laboratorium fizyczne – otwarte dla każdego
człowieka, żeby je odkrywać, nie potrzeba naprawdę dużego
wkładu finansowego, tylko pasja i troszkę kreatywnego myślenia.
□ W jakim kierunku, Pana zdaniem, będzie następował rozwój astronomii? Czym będą się zajmowali astronomowie za
10, 20, 30 lat?
■ Myślę, że tym samym co teraz, tylko w szerszym zakresie,
z wykorzystaniem bardziej nowoczesnych metod badawczych.
Wizja powstania wielkich teleskopów optycznych i radiowych
pozwala przypuszczać, że w zasadzie każda z dziedzin, jaką
ogólnie pojęta astronomia się zajmuje, będzie nadal się rozwijać.
Nawet wiedza z zakresu naszego Układu Słonecznego. Do dziś na

wiele pytań odnośnie mechanizmów jego powstania nie udzielono
dokładnych odpowiedzi.
□ Która z tajemnic Kosmosu jest dla Pana najbardziej intrygująca?
■ Wydaje mi się, że nie tylko mnie, ale większość ludzi intryguje
pytanie, czy oprócz naszej planety są inne ciała, na których rozwój
życia przebiega w podobny sposób.
□ Czy poza astronomią ma Pan jakieś inne pasje?
■ Od dzieciństwa interesuję się muzyką, teatrem i sztuką ludową,
głównie z rejonu Żywiecczyzny.
Ponadto bardzo lubię dłuższe wyprawy górskie i w ogóle
podróżowanie. Korzystam z takiej formy spędzania wolnego
czasu, gdy tylko nadarza się sposobność.
Moją pasją jest także motoryzacja, a w szczególności motocykle. Być może za jakiś czas spełni się moje marzenie podróży
po Europie na dwóch kołach...
□ A jakie ma Pan plany zawodowe? Czy swoją karierę naukową zamierza Pan dalej rozwijać na UJ?
■ Plany mam, oczywiście, astronomiczne i bardzo chciałbym, aby
związane one były z naszym krajem. Tu przecież jest mój dom
i tutaj mam bliskich, nauczycieli, kolegów i współpracowników,
dzięki czemu to, co robię, wnosi w moje życie radość.
□ O czym Pan marzy, patrząc w niebo, w gwiazdy?
■ Zwykle nie marzę w momencie spoglądania w gwiazdy. Po
prostu, gdy to robię, wiem, że dzięki temu czuję się spełniony.
Ze swojej strony życzę wszystkim ludziom, którzy zajmują
się astronomią – i nie tylko – żeby zajęcia, jakie wykonują lub
są im powierzane, przynosiły im jak najwięcej radości i by nie
zabrakło w nich pasji.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA
T

o, że studia to nie tylko nauka, rozumieją już chyba wszyscy studenci,
nawet ci, którzy studia dopiero zaczynają. O tym, że rynek pracy weryfikuje,
czy oprócz wiedzy akademickiej młodzi
absolwenci nabyli również podstawowe
kompetencje społeczne, nie trzeba nikogo
przekonywać. Dzisiejsi studenci to pokolenie ludzi zaangażowanych, podejmujących dodatkową działalność w kołach
naukowych, organizacjach studenckich, na
praktykach i stażach, maksymalnie wykorzystujących czas przed wejściem na rynek
pracy. Wśród wielu form aktywności studenckiej jedna ma charakter wyjątkowy ze
względu na niezwykle szerokie spektrum
podejmowanych działań, zagwarantowaną
prawnie ciągłość istnienia oraz legitymację
płynącą z wyborów powszechnych. To Samorząd Studentów, który na Uniwersytecie
Jagiellońskim działa już od 24 lat. Jest
instytucją skupiającą ludzi pełnych pasji
oraz chęci pracy dla społeczności uniwersyteckiej. Jest jedynym reprezentantem
studentów i rzecznikiem ich praw, inicjatorem prostudenckich zmian i animatorem
kultury studenckiej.
Działalność Samorządu skupiona
jest na kilku najważniejszych obszarach
życia studenckiego w każdym instytucie,
wydziale oraz całej Uczelni. Członkowie
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Samorządu uczestniczą w pracach
organów Uczelni i wydziałów,
reprezentując interesy studentów.
Samorząd współdecyduje o kształcie Uniwersytetu, zajmując stanowiska w ważnych dla studentów
sprawach, opiniując akty prawne
powstające na Uczelni i proponując korzystne dla studentów zmiany
w zakresie ich praw oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu
zapewniania jakości kształcenia.
Samorząd tworzy politykę przyznawania pomocy materialnej dla
studentów oraz zajmuje się ich
sytuacją bytową, odpowiadając
za domy studenckie. Prowadząc
współpracę zagraniczną, Samorząd
utrzymuje silne kontakty ze swoimi
odpowiednikami w krajach europejskich. Zadaniem Samorządu
jest również stymulowanie aktywności
studenckiej, głównie poprzez przyznawanie środków finansowych na projekty
studenckie. Na co dzień Samorząd nie zapomina również o pojedynczych studentach,
prowadząc Zespół Praw Studenta, który
pomaga w indywidualnych sprawach: odpowiada na maile, telefony oraz osobiście
wspiera i reprezentuje przed administracją
Uczelni. Samorząd Studentów UJ jest or-

ganizatorem i współorganizatorem setek
projektów i wydarzeń na skalę lokalną,
krajową i międzynarodową, realizuje również misję informacyjną, będąc wydawcą
wielu publikacji, takich jak Informator
studenta, Kalendarz studentów czy Słownik terminów regulaminowych oraz liczne
poradniki. Co roku Samorząd wręcza Laudacje Studenckie – nagrody środowiska
studenckiego.

Oprócz działalności na polu jakości
kształcenia, pomocy materialnej i praw
studenta Samorząd dba o kulturalną
i rozrywkową stronę studenckiego życia.
Jest organizatorem imprez tematycznych,
przeglądów filmowych, festiwali, gier
miejskich, slamów poetyckich, przeglądów kapel studenckich oraz największego
święta kultury studenckiej: juwenaliów.
Współpracuje z instytucjami nauki, kultury i sztuki. Jest zaangażowany w sprawy
ludzi młodych oraz zmiany prawa w państwie. Posiada swoją reprezentację w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej. Ważnym aspektem działalności
Samorządu jest mecenat nad wydarzeniami studenckimi lub skierowanymi
do studentów oraz umożliwianie swoim
członkom samorozwoju osobistego i zdobywania nowych umiejętności i kompetencji poprzez nabywanie doświadczenia.
W Roku Wielkiego Jubileuszu wszyscy członkowie Samorządu są aktywnie
zaangażowani w obchody 650-lecia
Uniwersytetu.
Samorząd Studentów UJ to jednak
przede wszystkim ludzie go tworzący
– pełni pomysłów i własnej inicjatywy,

z perspektywy obecnych studentów, ale
i przyszłych pokoleń.

Dawid Kolenda

przewodniczący Samorządu Studentów UJ

Anna Wojnar

świadomi problemów swojej społeczności i reagujący na nie. Zaangażowani
w życie Uczelni oraz podejmujący tematy ważne dla szkolnictwa wyższego
i środowiska akademickiego, nie tylko
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z archiwum Samorządu Studentow UJ
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WSPARCIE EDUKACYJNE
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
U

niewidomej. Jeśli taki egzamin osoba z tą się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Szczeniepełnosprawnością może zdawać za po- gółowe informacje na ten temat znajdują
mocą techniki alternatywnej, na przykład się w zarządzeniu rektora UJ nr 122
wyposażonego w syntezę z 10 grudnia 2012. Zasady te wraz z katalomowy komputera, to uzna- giem usług oferowanych w ramach wsparcia
je się, że szanse studenta są dostępne na stronach internetowych Działu
zostały wyrównane i rezul- w języku polskim i angielskim. Wsparciem
taty takiego egzaminu są objęte są osoby niewidome, niesłyszące,
oceniane według kryteriów niepełnosprawne ruchowo, mające problemy
obowiązujących wszystkich psychiczne lub trudności w uczeniu się.
Na szczególną uwagę zasługuje szeropozostałych studentów. Tak
rozumiane wsparcie eduka- ki program działań na rzecz profilaktyki
cyjne jest zgodne z wymo- zdrowia psychicznego, znany na Uczelni
gami ustawodawstwa pol- pod nazwą „Konstelacja Lwa”. Działa on
skiego, ale także wypełnia na Uniwersytecie od 2010 roku i przez
kryteria określone w art. 24 pierwsze dwa lata finansowany był z funkonwencji ONZ o prawach duszy strukturalnych Unii Europejskiej, po
osób niepełnosprawnych, czym wszedł do standardowej oferty Działu
ratyfikowanej przez Polskę i finansowany jest obecnie ze środków
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisuje dokumenty ratyfikacyjne
własnych UJ. Program stanowi odpowiedź
w 2012 roku.
w obecności paraolimpijczyków i dzieci z niepełnosprawnością, 2012
Uniwersytet Jagielloński na rosnące wyzwanie dla uczelni, jakim
osób z różnymi formami niepełnospraw- jest uczelnią, która, zgodnie z wymogami jest gwałtownie zwiększająca się liczba
ności. Zadania związane z realizacją tej tego dokumentu, bardzo precyzyjnie uregu- studentów doświadczających problemów
oferty spoczywają na Dziale ds. Osób lowała wszelkie kwestie dotyczące procesu psychicznych. Stopniowo w działania te
Niepełnosprawnych, który jest częścią ad- ubiegania się o wsparcie edukacyjne przez włączyły się inne jednostki, między innymi
ministracji centralnej i należy do najwięk- osoby niepełnosprawne lub znajdujące Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz
szych jednostek tego typu na uczelniach
europejskich. Podstawy funkcjonowania
Działu kształtowane były w pierwszych
latach jego istnienia, a know-how pochodziło z zaprzyjaźnionych uniwersytetów
europejskich, w szczególności z Aarhus
University w Danii i Sheffield Hallam
University w Wielkiej Brytanii.
Jedną z ważniejszych myśli od początku towarzyszących idei wsparcia
edukacyjnego była zasada równych praw
i obowiązków. Oznacza ona, że Uniwersytet wyrównuje szanse swoim studentom
tak, aby mogli korzystać z szerokiej oferty
edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na tych samych zasadach co studenci bez
niepełnosprawności. Jednak po wyrównaniu szans każdego niepełnosprawnego
studenta obowiązują te same reguły co
wszystkich innych studentów. Łatwo
można to pokazać na przykładzie egzaUczestnicy warsztatów Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych,
minu zaadaptowanego do potrzeb osoby
Auditorium Maximum UJ, 2011

122

alma mater nr 165

Jerzy Sawicz

Z archiwum Kancelarii Prezydenta RP

niwersytet Jagielloński od 15 lat
prowadzi działania wyrównujące
szanse w dostępie do wykształcenia dla

Jerzy Sawicz

niepełnosprawnym dostęp do kultury. Dzieje
się to w dużej mierze
za pomocą inicjatywy „Dotknij kultury”,
realizowanej wraz
z Muzeum UJ. Już od
trzech lat sukcesywnie przygotowywane
są rozmaite adaptacje
pozwalające osobom
niepełnosprawnym,
a w szczególności nie- Zwiedzanie wystawy przygotowanej przez studentów wzornictwa Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie podczas wydarzenia „Dotknij kultury” 2013
widomym, obcować za
pomocą dotyku z najwspanialszymi eks- wszystko, w co chcą się włączyć. Z kolei
ponatami przechowywanymi w muzeum. osoby bez niepełnosprawności uczą się tak
Wykonywane są odlewy i repliki cennych organizować przestrzeń wspólnego funkprzedmiotów, a sztuka wizualna jest cjonowania, aby nikogo nie wykluczać i nie
udostępniana na stronach internetowych tworzyć żadnych barier. Mamy nadzieję, że
z zastosowaniem audiodeskrypcji. Z dotychczas
wykonanymi adaptacjami można się zapoznać
na stronie www.DotknijKultury.pl
SPORT I REKREACJA

Jerzy Sawicz

Także sport i rekreacja to dziedziny życia
akademickiego, które
w ramach procesu włączania osób niepełnosprawnych w życie uczelni są w pełni otwarte
Adaptacja obrazu On i ona Jacka Malczewskiego do potrzeb osób
i osoby te mogą korzystać niewidomych, wykonana przez Lecha Kolasińskiego; „Dotknij kultury” 2013
z tej oferty. Na uwagę zasługują tu coroczne obozy organizowane we tę naukę wynoszą z Uniwersytetu Jagielwspółpracy z Biurem Sportu UJ, w których lońskiego na dalszą swoją życiową drogę.
biorą udział osoby niepełnosprawne wraz ze
sprawnymi i wszelkie podziały na te dwie
Ireneusz Białek
kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
grupy się zacierają. Zajęcia organizowane
Uniwersytetu Jagiellońskiego
są świadomie w taki sposób, aby osoby
www.don.uj.edu.pl
niepełnosprawne mogły włączyć się we

Z archiwum DON UJ

Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, co pozwala uwzględnić wszelkie
postulaty środowiska akademickiego i stale
rozwijać program. Więcej szczegółowych
informacji o tej inicjatywie można przeczytać na stronie www.KonstelacjaLwa.pl
Skuteczne wsparcie edukacyjne może
mieć miejsce wówczas, kiedy istnieje
współpraca pomiędzy studentem deklarującym chęć otrzymania wsparcia, pracownikiem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
i nauczycielem akademickim. Jeśli wszystkie te trzy strony podejdą z otwartością do
tego zagadnienia, rezultaty mogą być wręcz
zaskakujące i przynieść korzyści zarówno
studentowi, który otrzyma adekwatne
wsparcie, jak i nauczycielowi, który nabędzie nowe kompetencje zawodowe. Dział
nie jest w stanie wyręczyć nauczyciela
akademickiego w jego podstawowej misji,
jaką jest wykształcenie studenta, ale może
zapewnić wszystko, co jest do procesu
kształcenia potrzebne, biorąc pod uwagę
ograniczenia wynikające z określonej niepełnosprawności.
Z myślą o przygotowaniu nauczycieli akademickich powstał portal
www.DAReLearning.eu, na którym można
znaleźć wyczerpujące materiały dotyczące
kształcenia studentów z każdą możliwą
niepełnosprawnością. Na portalu znajduje
się także kurs e-learningowy dotyczący tego
zagadnienia, który został przygotowany
przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
i Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Materiały edukacyjne na
portalu pochodzą także z innych uczelni europejskich – Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytetu Karola w Pradze
i Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.
W konstruowaniu tak nowoczesnej
oferty wsparcia edukacyjnego Uniwersytet
Jagielloński nie zapomina o swojej pięknej
i długiej tradycji oraz umożliwia osobom
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DOTKNIJ KULTURY
„D

otknij kultury” to wspólna inicjatywa Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Pierwsza edycja projektu odbyła
się w roku 2012. Celem przedsięwzięcia
jest umożliwienie osobom niewidomym
korzystania z oferty Muzeum, zwiększenie
społecznej świadomości na temat niepełnosprawności i stworzenie naturalnej
przestrzeni dialogu i integracji w obszarze
kultury. „Dotknij kultury” jest skierowane
do wszystkich. Dążeniem organizatorów
jest, aby po każdym zrealizowanym projekcie pozostał trwały i dostępny ślad w postaci
nowej adaptacji dzieła sztuki czy powstania
nowych warsztatów muzealnych wpisanych
w stałą ofertę Muzeum.
Pierwsza edycja projektu została objęta
honorowym patronatem ministra kultury
i dziedzictwa narodowego RP oraz rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej
realizacji ukazał się przewodnik po Muzeum
UJ dla osób niewidomych i słabowidzących.
Poza plastycznymi opisami sal i eksponatów
zawiera on również ilustracje dotykowe
wybranych obiektów muzealnych. Zastosowanie dwoistej formy przekazu, tekstu

W roku 2013 Muzeum
UJ i DON UJ postanowiły
powtórzyć projekt, wpisując
go tym samym na stałe do
kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez
Uniwersytet Jagielloński.
Zorganizowano wówczas
pokaz cyklu obrazów Jacka
Malczewskiego „Rusałki”
wraz z ich specjalnymi adaptacjami, składającymi się
z kontekstowych opisów
Poznawanie eksponatów muzealnych poprzez dotyk
prezentowanych płócien i dotykowych reprodukcji, oraz
spotkanie z córkami Juliana Antoniszcza- zorganizowały wystawę Dotknąć obrazu.
ka – znanego polskiego artysty i wynalazcy, Malczewski − Szymborska – Antoniszczak,
który w roku 1983 skonstruował chropograf będącą podsumowaniem dotychczasowej
skaningowy – optyczno-mechaniczny apa- współpracy. Podczas trwania ekspozycji
rat służący do tworzenia reprodukcji doty- pokazano adaptacje powstałe w ramach
kowych dla osób niewidomych. Również pierwszej i drugiej edycji „Dotknij kulw ramach „Dotknij kultury” 2013 studenci tury”. Materiały informacyjne i podpisy
wzornictwa z Uniwersytetu Pedagogicz- pod obiektami wydrukowano w alfabecie
nego w Krakowie przygotowali projekty Braille’a, na który został dodatkowo naniedotykowych adaptacji budynku Collegium siony czarnodruk z powiększoną czcionką
Maius i wybranych eksponatów z Mu- w języku polskim i angielskim. Dotykozeum, zaś na dziedzińcu Collegium Maius wym reprodukcjom pięciu eksponowaMuzeum Geologiczne nych obrazów Malczewskiego z cyklu
UJ zorganizowało po- „Rusałki” towarzyszyła profesjonalnie nakaz modelu wulkanu, grana audiodeskrypcja, której można było
wybranych minera- wysłuchać za pomocą znajdujących się na
łów i skamieniałości. wystawie odtwarzaczy MP3. Wszystkie
W związku z pierwszą opisy i adaptacje zostały przygotowane we
rocznicą śmierci Wi- współpracy z niewidzącymi konsultantami
sławy Szymborskiej z DON UJ.
wykonano też repliPodczas trwania wystawy odbyło się
kę dotykową medalu kilkanaście warsztatów dla osób z dysNagrody Nobla po- funkcją wzroku, w których uczestniczyło
etki, który znajduje około 230 osób. Ekspozycję odwiedziło
się w zbiorach Mu- blisko 3000 gości. Jej uniwersalny charakzeum UJ. Powstała ter sprawił, że dla wielu osób widzących
ona w porozumieniu była to pierwsza okazja do zetknięcia się
z Komitetem Noblow- ze światem percepcji osób niewidomych
Reprodukcja dotykowa obrazu Jacka Malczewskiego z cyklu Rusałki skim w Sztokholmie
oraz nawiązania z nimi dialogu. Wszystkie
i dzięki finansowemu materiały z pierwszej i drugiej edycji „Doi obrazu, było pierwszym tego rodzaju wsparciu Fundacji Wisławy Szymborskiej. tknij kultury”, jak również z wystawy są
przedsięwzięciem w krakowskich muzeach. Ukoronowaniem „Dotknij kultury” 2013 stale dostępne w ramach lekcji muzealnych
Dziś zwiedzający mogą korzystać z prze- był koncert Tomasza Stańki i Dominika i na stronie: www.dotknijkultury.pl
wodników na miejscu bądź wypożyczać je Wani na dziedzińcu Collegium Maius.
do domu, a od roku 2013 publikacja ta jest
Jesienią 2013 roku (14 października –
Róża Książek-Czerwińska
asystent w Muzeum
też dostępna na stronie internetowej www. 6 grudnia 2013) Muzeum UJ i DON UJ
Uniwersytetu Jagiellońskiego
dotknijkultury.pl
we współpracy z Biurem Promocji UJ
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Małopolska stawia na nowoczesną edukację
O najważniejszych projektach województwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
a także o nadziejach związanych z nową perspektywą programową mówi
Marszałek Małopolski, Marek Sowa.
Uczenie się deﬁnicji na pamięć, utrudniony
dostęp do ciekawych pomocy naukowych – tak
według krytyków wygląda polska edukacja.
Mają rację?
W Małopolsce stawiamy na nowoczesne metody
nauczania. Świadczy o tym przede wszystkim nasz
projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”, którego
pilotaż realizujemy przy współpracy sześciu
najważniejszych uczelni w województwie – m.in.
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki uruchomieniu
specjalnej platformy edukacyjnej uczniowie zyskają
dostęp do wielu ciekawych materiałów. Będą mogli
m.in. zdalnie wysłuchać wykładów profesorów
tej najstarszej uczelni w Polsce lub obejrzeć
przygotowane z myślą o nich doświadczenia
laboratoryjne. „Małopolska Chmura” rozwiąże więc
odwieczny problem małych szkół, w których ciągle
brakuje pieniędzy na odczynniki czy sprzęt
dydaktyczny. Projekt jest w fazie pilotażu, ale już
planujemy, by do końca 2020 roku z naszej platformy
mogły korzystać wszystkie szkoły gimnazjalne
w Małopolsce.
Ta wiadomość z pewnością ucieszy uczniów.
A co z uczelniami wyższymi w województwie?
Z myślą o nich powstał z kolei SPIN, czyli model
transferu innowacji w Małopolsce. Projekt ten

to nowatorski pomysł na ożywienie współpracy między
uczelniami i biznesem, która w naszym kraju ciągle
pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Jestem
przekonany, że SPIN w znaczny sposób ułatwi m.in.
komercjalizację badań, dzięki czemu ciężka praca
naukowców szybko znajdzie praktyczne zastosowanie
w przemyśle czy medycynie. Co ważne, za budowanie
mostów między światem akademickim i biznesem są
odpowiedzialne specjalnie powołane do tego centra. To
m.in. Małopolskie Centrum Biotechnologii przy
Uniwersytecie Jagiellońskim czy Małopolski Ośrodek
Medycyny Translacyjnej przy Collegium Medicum UJ.
Jakie szanse i wyzwanie stoją przed Małopolską
nauką?
Nowa perspektywa programowania z pewnością zmieni
wektory rozwoju polskiej nauki. Priorytetem stanie się
niewątpliwie wzmocnienie pozycji naszych zespołów
badawczych na forum europejskim i skuteczny transfer
wiedzy do gospodarki. Musimy sobie uświadomić, że
w warunkach globalnej konkurencji wiedza staje się
towarem. Tylko dzięki odpowiednim działaniom będzie
można przekuć ją na sukces gospodarczy. Jak tego
dokonać? Właściwy kierunek wydaje się być oczywisty:
współpraca biznesu, uczelni i administracji. Tą drogą
podążamy w Małopolsce, kładąc największy nacisk na
innowacyjne modele współpracy.

Artykuł sponsorowany

Dominik Zdziebko

TRZY CHÓRY AKADEMICKIE
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Grzegorz Kozakiewicz

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działają trzy chóry akademickie. Krakowski Chór Akademicki UJ (chór męski) jest najstarszym uniwersyteckim chórem w Polsce. Śpiewa w Krakowie od 1878 roku. Żeński Chór Akademicki UJ działa od 2006 roku.
W tym samym roku powstał chór mieszany – Camerata Jagellonica. Oprócz uczestnictwa w najważniejszych uroczystościach
uniwersyteckich chórzyści biorą udział w licznych festiwalach – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Chóry mają także
w dorobku kilka nagranych płyt. Chórzyści spotykają się na próbach trzy razy w tygodniu w siedzibie przy ul. Kanoniczej.

Z archiwum Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
„SŁOWIANKI”

Z archiwum Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” istnieje na Uniwersytecie Jagiellońskim od 65 lat. Grupa została założona przez Zdzisława Wagnera, slawistę. Jego fascynacja folklorem południowych Słowian znalazła odbicie w pierwszym, wokalno-muzycznym, repertuarze Zespołu. Początkowo grupę tworzyli studenci Wydziału Filologicznego.
Z czasem Zespół poszerzył program o narodowe tańce polskie i folklor narodów słowiańskich. Artyści noszą stroje ludowe typowe dla danego regionu. Słowianki wystąpiły w ponad 40 krajach. Reprezentują Polskę na międzynarodowych festiwalach,
gdzie zdobywają uznanie i liczne wyróżnienia. Grupa jest członkiem polskiej sekcji CIOFF® (International Council of Organizations of Folklore, Festivals and Folk Art). Za wybitne osiągnięcia artystyczne i popularyzację polskiego folkloru Zespół został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za upowszechnianie bułgarskiej kultury ludowej Słowianki
otrzymały bułgarski Order Cyryla i Metodego pierwszej klasy. Artyści nagrali płyty w Polsce, Japonii, Francji i Włoszech.
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Paweł Stypka

DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA UJ

UJ vs. AGH – Charytatywna Święta Wojna
(mecz siatkówki kobiet); Kraków 2013

B

iuro Sportu (BS) to administracyjna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
powstała w 2010 roku na wzór sportowych
jednostek działających na uniwersytetach
europejskich i amerykańskich. Najważniejszym powodem powołania Biura Sportu
UJ była potrzeba profesjonalnego przygotowania startów uniwersyteckich reprezentacji w Akademickich Mistrzostwach Polski
(AMP) – jedynych uznawanych i certyfikowanych rozgrywkach akademickich w Polsce, skąd zwycięzcy kwalifikują się, między
innymi, do Akademickich Mistrzostw
Europy czy Świata. Wraz z Uniwersytetem
Jagiellońskim w AMP co roku bierze udział
ponad 250 szkół wyższych z całego kraju.
Dzięki ścisłej współpracy z Klubem
Uczelnianym Akademickiego Związku
Sportowego UJ studenci i pracownicy uczelni mają możliwość sportowej rywalizacji
na arenach Małopolski i kraju, mogą także
realizować swe sportowe pasje na mniej
profesjonalnych płaszczyznach.
Działalność ta w ostatnich latach powoduje, że pomimo braku odpowiedniej
infrastruktury sportowej uniwersyteccy
sportowcy są trzecią siłą w Małopolsce,
a wśród szkół wyższych całego kraju zajmują miejsca na początku drugiej dziesiątki.
To bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę,
że „Jagiellończycy” toczą sportowe boje,
między innymi, z akademiami wychowania
fizycznego czy politechnikami.
Akademickie Mistrzostwa Małopolski
to całoroczny cykl zawodów rozgrywanych
w 32 dyscyplinach sportowych. UJ bierze
udział we wszystkich. 14 szkół wyższych
Małopolski rywalizuje ze sobą, walcząc
o najwyższe miejsca w klasyfikacjach po-
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szczególnych dyscyplin, gdzie najlepsze
reprezentacje uzyskują kwalifikację do Akademickich Mistrzostw Polski, i w klasyfikacji generalnej. W ubiegłym roku Uniwersytet
Jagielloński reprezentowało blisko 360
zawodniczek i zawodników. Zawodnicy
UJ zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej, wygrywając w tenisie ziemnym mężczyzn, snowboardzie i siatkówce
plażowej kobiet. Biuro Sportu zapewniało
całość obsługi logistycznej reprezentacji
uczelnianych w dyscyplinach rozgrywanych
w ramach AMM.
Wyższy etap niż AMM (poziom półfinałów i finałów) to Akademickie Mistrzostwa
Polski, w których rywalizują wszystkie szkoły
wyższe z całego kraju. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ubiegłym roku wzięło w nich
udział blisko 500 najlepszych sportowców,
którzy uczestniczyli w rozgrywkach 41
dyscyplin sportowych, przeprowadzanych
w ośrodkach akademickich całego kraju.
UJ jako jedna z dwóch uczelni wyższych
wziął udział we wszystkich dyscyplinach
rozgrywanych w ramach AMP. W klasyfikacji
generalnej w roku 2013 nasza Uczelnia uplasowała się na 11. miejscu, zaś w klasyfikacji
uniwersytetów – na wysokim, czwartym
miejscu. To najlepszy wynik w historii.
Oprócz przygotowań do udziału w zawodach Biuro Sportu samo organizuje
mnóstwo zawodów różnej rangi: od międzynarodowych, poprzez ogólnokrajowe,
regionalne do uczelnianych.
Największym w ostatnich latach projektem jest udział sekcji piłki nożnej i futsalu
kobiet UJ w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej. „Jagiellonki” poznały
już smak najwyższej klasy rozgrywkowej

w Polsce (ekstraliga), a w debiutanckim
sezonie w lidze futsalu pewnie zmierzają
po – historyczny dla Uczelni i Krakowa –
tytuł mistrza Polski. W składzie popularnych
„Jagiellonek” występują, między innymi,
złote medalistki mistrzostw Europy U-17
czy kilka kadrowiczek kraju. Najbardziej
cieszy, że w większości są to wychowanki
zespołu.
Biuro Sportu UJ wraz z kierownikiem
drużyny odpowiada za całą logistykę
związaną z funkcjonowaniem zespołu – w ekstraligowej i pierwszoligowej
rzeczywistości. Sprawy szkoleniowe powierzono trzem profesjonalnym trenerom
piłkarskim. Biuro Sportu UJ bezpośrednio
odpowiada za zapewnienie odpowiedniej
bazy treningowej wraz z profesjonalnym
sprzętem sportowym, zapewnienie stadionu (posiadającego licencję PZPN), za
obsługę logistyczną meczów od poziomu
przygotowania materiałów promocyjno-reklamowych (plakatów, grafik, banerów,
zaproszeń, informacji prasowych dla
mediów), poprzez zapewnienie profesjonalnej obsługi medycznej i technicznej, po
przygotowanie meczów wyjazdowych, na
które składa się zorganizowanie transportu,
noclegu i wyżywienia dla całej drużyny.
Codzienne działania Biura skupiają się
także na obsłudze administracyjnej drużyny
– poruszaniu się w gąszczu regulaminów
PZPN i spraw wynikających bezpośrednio
z tych regulacji, między innymi kontrakty
zawodniczek, prowadzenie drugiej drużyny,
prowadzenie rozliczeń finansowych drużyny etc. By sprostać licencyjnym wymogom,
Uniwersytet Jagielloński posiada też drugą
drużynę (rezerwy).

Paweł Stypka

Polsko-Ukraiński turniej piłkarski StudentEuro 2013

sportowo-rekreacyjny wpisał się już na stałe
w kalendarz akademicki;
– Uniwersytecka Liga Sportowa –
w myśl łacińskiej sentencji Mens sana in
corpore sano organizacja ULS ma na celu
zaktywizowanie społeczności naszej Uczelni
do czynnego udziału w sportowym życiu
akademickim. Ten cykl zawodów wyłania
najlepszy sportowo wydział Uniwersytetu
Jagiellońskiego (w ostatnich dwóch latach
akademickim mistrzem ULS okazał się
Wydział Prawa i Administracji), a jednym
z jego założeń jest start przynajmniej jednej
reprezentacji danego wydziału w danej dyscyplinie sportowej (futsal, narciarstwo alpejskie, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy).
Zawody nawiązują do podobnych wzorów
funkcjonujących na uczelniach zachodnich i są odpowiedzią na zgłaszane przez
członków naszej wspólnoty akademickiej
potrzeby sportowego współzawodnictwa;
– otwarte mistrzostwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego w narciarstwie alpejskim
(OM UJ), niezwykle popularne wśród
społeczności akademickiej UJ i ich najbliższych członków rodziny. W każdym roku
akademickim w pierwszy weekend ferii
zimowych mistrzostwa przyciągają pod
stok narciarski blisko 70 miłośników białego
szaleństwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po całodniowych zmaganiach na stoku
mistrzostwa zawsze kończą się uroczystą
dekoracją zwycięzców oraz wręczeniem
symbolicznych statuetek, medali, nagród
rzeczowych. To wydarzenie sportowe, które
cechuje rodzinna atmosfera i duch sportowej
Uczestnicy Akademickich
Mistrzostw Europy w koszykówce;
Cordoba 2011

Dariusz Mazur

Sztandarowymi już projektami sportowymi Biura Sportu UJ, organizowanymi
dla całej społeczności akademickiej UJ, są:
– obozy narciarskie i snowboardowe
(w Białce Tatrzańskiej). Obozy – sylwestrowy i feryjny – skierowane są do całej
społeczności UJ oraz członków ich najbliższej rodziny. Główną ich ideą jest sportowe
zaktywizowanie środowiska uniwersyteckiego, zachęcenie do czynnego spędzenia
czasu wolnego od zajęć czy spędzenia ferii
na sportowo. Wszyscy uczestnicy obozów
mają niepowtarzalną możliwość nauki i polepszenia swoich umiejętności narciarskich
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
narciarstwa i snowboardu;
– letnie obozy sportowo-rekreacyjne
skierowane do studentów sportowców AZS
UJ i grupy studentów niepełnosprawnych
UJ. Obóz ma na celu zaktywizowanie grupy
studentów UJ przez aktywny wypoczynek.
Ma również zwiększać świadomość potrzeb
wynikających z niepełnosprawności i codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Takie spotkania
pomagają osiągnąć wzajemne otwarcie
i zrozumienie wśród uczestników wyjazdu,
inicjują powstaniewspólnoty opartej na
chęci doskonalenia siebie w oparciu o sport,
rekreację i zrozumienie specyficznych potrzeb
wynikających z niepełnosprawności. Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych i Biuro Sportu
UJ (organizatorzy tego projektu) w dalszym
ciągu widzą potrzebę zaktywizowania tej grupy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
i cieszą się, że tradycyjny wrześniowy obóz

rywalizacji, co roku jest bardzo ciepło przyjmowane przez uczestników.
W ostatnim czasie BS organizowało też
wielki międzynarodowy polsko-ukraiński
turniej piłkarski Student Euro 2013, w którym uczestniczyło 16 zespołów męskich
i kobiecych (ponad 400 uczestników).
Warto też podkreślić, że w 2011 roku nasi
uniwersyteccy sportowcy wzięli udział
w Akademickich Mistrzostwach Europy
w Koszykówce Mężczyzn w Cordobie.
Biuro Sportu organizuje też reprezentacje Uczelni startujące w Cracovia Maratonie – największym festiwalu biegowym
w Krakowie (co roku reprezentacje tworzą
studenci, doktoranci, adiunkci, profesorowie
i pracownicy administracyjni UJ).
W 2014 roku, z okazji jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, BS jest
odpowiedzialne za organizację Międzynarodowych Regat Ósemek Wioślarskich
650-lecia UJ, które odbędą się na Wiśle,
a udział w nich wezmą, między innymi,
osady uniwersytetów Oxford, Cambridge
(słynne The Boat Race) oraz przeciwnik
UJ – Uniwersytet Warszawski.
Misja Biura Sportu UJ, jaką jest popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia
oraz promocja Uczelni poprzez sport, jest
realizowana. Jej wymiar ograniczają jedynie
braki kadrowe i lokalowe.
Medalowymi reprezentacjami są futsalistki, narciarze alpejscy, snowboardziści
koszykarze, siatkarze plażowi, żeglarze,
szachiści i miłośnicy wspinaczki sportowej.
Co roku BS organizuje ponad 120 wyjazdów sportowych reprezentacji Uczelni,
kilkanaście projektów stacjonarnych oraz
dziesiątki meczów, zajęć sportowo-rekreacyjnych. Poprzez liczne kontakty służy
też pomocą i ściśle współpracuje z innymi
jednostkami UJ. Najkrócej mówiąc: Biuro
Sportu UJ zajmuje się promowaniem Uczelni poprzez sport oraz promowaniem sportu
i zdrowego stylu życia na Uczelni.

Dariusz Mazur

pracownik Biura Sportu UJ

Paweł Stypka
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kierownik Biura Sportu UJ

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU UJ CM
W

jubileuszowym 650. roku działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego
studenci medycyny prowadzą w sportowej
klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski
Uczelni Medycznych! Mistrzostwa te odbywają są cyklicznie co dwa lata. Jednostką
zajmującą się propagowaniem kultury
fizycznej wśród studentów wydziałów medycznych UJ jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Studium, wraz
z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, jest od wielu lat współorganizatorem
MPUM. Jednak priorytetowym zadaniem
Studium, jako jednostki międzywydziałowej, jest planowanie i prowadzenie zajęć
obligatoryjnych z wychowania fizycznego
oraz zajęć nadobowiązkowych dla wszystkich medycznych wydziałów UJ, w tym
także dla studentów Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców. Poprzez swoją działalność
dydaktyczną i sportową Studium zachęca do
zdrowego stylu życia oraz kształtuje prozdrowotne nawyki rekreacyjno-sportowe.
Kultura fizyczna – rozumiana szeroko jako
środek profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
jest szczególnie ważna dla absolwentów CM
UJ, gdyż to od nich w przyszłości będzie
zależało zdrowie społeczeństwa.
Studium współpracuje z Klubem
Uczelnianym AZS, zrzeszającym corocznie około trzystu aktywnie uprawiających
sport studentów. Mają oni możliwość
trenowania i rozwijania swoich zainteresowań w szesnastu sekcjach sportowych.
Każdego roku SWFiS UJ CM wraz z KU
AZS organizują masowe imprezy sportowe

Start pływaków
na zawodach o Puchar
almawmater
Pływaniu
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Przewodniczącego Rady Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców UJ CM; 2013

Zawodnik sekcji lekkiej atletyki KU AZS UJ CM Robert Sierny (student III roku WL) w skoku w dal podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, rok 2013; zdobył złoty medal

pod patronatem władz Uczelni. Należą
do nich: rozgrywki pucharowe w tenisie
ziemnym oraz w rowerach górskich,
zawody pływackie, puchar w siatkówce,
mikołajkowy turniej w koszykówce zawody w tenisie stołowym, całoroczna liga
futsalu, puchar w narciarstwie alpejskim
i snowboardzie.
Od 2003 roku Studium ma swoją
siedzibę w Prokocimiu – pomiędzy Instytutem Farmacji a akademikami UJ
CM. Nowoczesny obiekt, w którego
skład wchodzą w pełni wyposażona hala
sportowa, sala fitness, a od 2012 również

siłownia, powstał w pomieszczeniach
dawnej stołówki studenckiej.
Początki kultury fizycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają daleko. To
Uniwersytet był prekursorem kształcenia
w zakresie wychowania fizycznego w Polsce – już w 1893 roku przy Wydziale Lekarskim utworzono tu dwuletni kurs naukowy
dla kandydatów na nauczycieli gimnastyki
w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich. Kurs ten przekształcono w 1913
roku w dwuletnie Studium Wychowania
Fizycznego. Oprócz kształcenia nauczycieli
organizowało ono wykłady i ćwiczenia

Finałowy mecz Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych rok 2012
w strojach biało-czarno-czerwonych drużyna KU AZS UJ CM,
w strojach niebieskich ŚUM Katowice

praktyczne dla ogółu słuchaczy Uniwersytetu. Stało się to podstawą do wprowadzenia
obowiązkowego wychowania fizycznego
dla wszystkich studentów w Polsce. Fakt
ten uplasował Wszechnicę Jagiellońską na
trzecim miejscu pod tym względem wśród
uniwersytetów europejskich – po Gandawie
(1908) i Kopenhadze (1909). Kontynuacją
idei uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego było trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego,
utworzone w odrodzonej Polsce (1927)
przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950 roku
Studium przekształcono w samodzielną
Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego
(obecnie AWF), a na Wydziale Lekarskim
prowadzono przedmiot obowiązkowy o nazwie: ćwiczenia wychowania fizycznego.
Studium jest kontynuatorem tych tradycji.
Dwa lata temu wychowanie fizyczne
zostało zlikwidowane na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie i położnictwie.
Należy podkreślić, że sukcesy sportowe,
jakie osiągają studenci UJ CM, to efekt
pracy, zaangażowania i pasji pracowników
Studium. To oni znajdują osoby utalentowane sportowo i stwarzają im najlepsze warunki do rozwoju, co nie bywa łatwe przy tak
czasochłonnej nauce i zmniejszonej liczbie
studentów na zajęciach. Studium oferuje
obecnie wiele form ruchu obok tradycyjnych, czyli gier zespołowych czy pływania,
na przykład zajęcia fitness, nordic walking,
ćwiczenia na siłowni, wycieczki rowerowe i górskie. Dla studentów ratownictwa
medycznego Studium organizuje obozy
kondycyjne na Mazurach z elementami
ratownictwa wodnego i wysokogórskiego,
a dla studentów fizjoterapii – turystykę

osób niepełnosprawnych, zespołowe formy
aktywności ruchowej dorosłych i dzieci, gry
i zabawy ruchowe, terapię w wodzie. Dla
tych, którzy ze względu na stan zdrowia
wymagają zajęć rehabilitacyjnych, Studium
proponuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
w sali i na pływalni. Ponadto dla wszystkich

naczce, ergometrach wioślarskich), ale też
na liczbę uczestników imprez sportowych.
W ostatnich rozgrywkach pucharowych
w narciarstwie uczestniczyło ponad 150
studentów, a na obozie narciarskim we Włoszech było ich 60! To najlepszy dowód na
to, że młodzi medycy mają wielki sportowy

Zawodniczka sekcji narciarskiej KU AZS UJ CM Marta Krzywoń (studentka IV roku WL) pokonuje trasę
slalomu giganta na zawodach w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prorektora UJ ds. CM
prof. Piotra Laidlera

chętnych organizowane są rozmaite zajęcia
fakultatywne. To zaangażowanie przekuwa się nie tylko na wyniki w rankingach
ogólnopolskich (w roku akademickim,
2013/2014, pierwsze miejsce w futsalu,
lekkiej atletyce, tenisie ziemnym, tenisie
stołowym, drugie miejsce w koszykówce
i narciarstwie, trzecie – w pływaniu, wspi-

potencjał. Zadaniem Studium WFiS UJ CM
jest zachęcenie i nauczenie ich dbałości
o własne zdrowie. Z pewnością przełoży
się to w przyszłości na zdrowie pacjentów.

Dorota Palik

kierownik Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ CM
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ekcja Karier UJ (dawne Biuro Karier)
to jednostka, która na Uniwersytecie
Jagiellońskim działa od ponad 10 lat. Biuro rozpoczęło swoją działalność w roku
akademickim 2001/2002, czerpiąc wzorce
głównie z krajów zachodnioeuropejskich.
Na przestrzeni lat jednostka sukcesywnie
zmieniała się, poszerzając katalog swoich
usług i dostosowując się do potrzeb studentów oraz pracodawców, ale jej misja ciągle
pozostaje taka sama. Jest nią wspieranie
studentów i absolwentów w efektywnym
funkcjonowaniu na rynku pracy. Obecnie
Sekcja Karier to wyspecjalizowana jednostka oferująca wiele profesjonalnych usług,
począwszy od udostępniania informacji dotyczących rynku pracy, publikowania ofert
pracy, praktyk i staży, poprzez indywidualne
doradztwo zawodowe i konsultacje, a skończywszy na organizacji szkoleń, prezentacji
i targów pracy. Charakterystyczne dla tej
uniwersyteckiej jednostki jest bezpośrednie
odniesienie do rynku pracy i intensywna
współpraca z otoczeniem biznesowym.
Do wzięcia udziału w organizowanych
spotkaniach zapraszani są przedstawiciele
firm i instytucji, którzy przybliżają studentom zagadnienia specyficzne dla danej
branży, a także mówią o kompetencjach
potrzebnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku. Ułatwia to dokonywanie świadomych wyborów ścieżek rozwoju
i skuteczne planowanie kariery zawodowej.
Ponadto Sekcja Karier organizuje
szkolenia i warsztaty, które prowadzone

132

alma mater nr 165

są głównie przez ekspertów z różnych
firm oraz instytucji cieszących się dużym
zainteresowaniem młodych ludzi. Tematyka szkoleń obejmuje, między innymi,
zarządzanie projektami, różnice kulturowe
w biznesie, techniki sprzedaży, negocjacje,
tworzenie biznesplanu, prawo pracy, procesy księgowe, metody rekrutacji. Zajęcia
rozwijają także umiejętności pożądane
przez pracodawców, takie jak skuteczne
komunikowanie się, autoprezentacja,
zarządzanie sobą w czasie czy praca
w zespole, wypełniając w ten sposób niszę
oferty dydaktycznej Uczelni.
Sekcja Karier jest również partnerem
strategicznym Krakowskich Targów Kariery na UJ, organizowanych już tradycyjnie
wiosną i jesienią na terenie uniwersyteckiego kampusu w Pychowicach.
Studenci chętnie korzystają także
z indywidualnych konsultacji. Warto podkreślić, że w ramach szeroko rozwiniętej
współpracy międzynarodowej Sekcja wprowadziła do swojej oferty indywidualne konsultacje on-line z doradcami zawodowymi
z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii.
Od początku swej działalności pracownicy
biura brali udział w licznych międzynarodowych projektach, doskonaląc swoje
kompetencje zawodowe oraz czerpiąc
z doświadczeń partnerów zagranicznych.
Sekcja Karier UJ jest członkiem
Coimbra Group – Employability and
Career Guidance Task Force, a także
grupy zadaniowej – IRUN Careers Offices

Anna Wojnar

SZKOLENIA, PRAKTYKI
I INDYWIDUALNE
DORADZTWO ZAWODOWE
Group. Rozwijana jest również współpraca
z regionalnymi instytucjami rynku pracy,
na przykład w ramach Małopolskiego
Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, a także z akademickimi biurami
karier w całej Polsce. Pracownicy Sekcji
Karier prowadzą też na poszczególnych
wydziałach wykłady, szkolenia i kursy
z zakresu rynku pracy.
Sekcja może również poszczycić się
tym, że jako jedna z pierwszych polskich
jednostek uczelnianych opracowała koncepcję i wdrożyła projekt stałego monitoringu losów zawodowych absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. To cykliczne
badanie było realizowane w tej jednostce
począwszy od absolwentów rocznika
2007/2008, dostarczając cennej wiedzy
władzom Uczelni na temat karier zawodowych absolwentów.
Obecnie pracownicy Sekcji biorą
udział w opracowaniu koncepcji i przygotowaniu programu lojalnościowego
przeznaczonego dla absolwentów UJ.
Sekcja Karier to jednostka, która ciągle
się rozwija i podlega dynamicznym zmianom. Jej oferta, kierowana do studentów
i absolwentów, jest nieustannie rozwijana
i modyfikowana. Pomagają w tym, między
innymi, systematycznie prowadzone wewnętrzne badania ewaluacyjne dotyczące
działalności jednostki.

Agnieszka Dudziak

kierownik Sekcji Karier UJ

PÓŁ WIEKU ISTNIENIA
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UJ
darzyło się to lat temu... już niemało,
kiedy zaproszono mnie na tradycyjny
Wawelski Opłatek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aleksandra Paja, jak się później okazało,
spiritus movens wszelkich wypraw i wycieczek, z uśmiechem podała mi księgę
obecności. Złożyłam w niej swój podpis
i pomyślałam, że może przyjdę do nich
na Grodzką 53, by popatrzeć, posłuchać,
zapisać się może? Tęsknota narastała.
W pamięci tkwił polonistyczny „Gołębnik”
z legendarną salą nr 17, skąd dobiegał
dudniący głos prof. Stanisława Pigonia.
Piętro wyżej prof. Zenon Klemensiewicz
w pełnej szlachetnego dostojeństwa wymowie dopytywał się o etymologię słowa
„czerwiec”...
Koleżanki, koledzy. Nie mogą tak
zwyczajnie przeminąć. To z nimi biegało
się w bzach i jaśminach na pierwsze juwenalia. Byli świadkami chwil, gdy katalog
„Jagiellonki” odsłaniał skarby zbiorów
pożółkłymi fiszkami. A ta stołówka w Nawojce przy ul. Reymonta!
Ile było w nas szczeniackiej radości.
Byliśmy dumni, że studiujemy na UJ.
To najstarsza polska wszechnica, „nauk
przemożnych perła”, co kształci w nas –
jak chciał król Kazimierz – dojrzałość
rady, świetność cnót i biegłość w różnych
umiejętnościach. Spełniamy te nadzieje?
Przyszłam do tzw. Piwnicy Gotyckiej,
gdzie SA UJ zajmuje część podziemi Collegium Iuridicum. Zachęcona przyjazną
atmosferą – zostałam, chcąc skłonić czas,
by nie uciekał zbyt szybko. Może uda się
z tymi, którzy cenią tradycje naszego Uniwersytetu, dotrzeć przez chłodny półmrok
Collegium Novum do Sali nr 56, która
wiele pamięta? Na pewno przy ich pomocy,
siłą pokoleniowej wspólnoty wyobraźni,
z ciszy dziedzińca Collegium Maius jeszcze raz wyłoni się sunąca krużgankiem
postać prof. Karola Estreichera...
Podobno nie wstępuje się po raz drugi
do tej samej rzeki. Ale wychowankowie
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Wizyta prof. Tadeusza Ulewicza i dr Teresy Bałuk-Ulewiczowej w siedzibie SA UJ

najstarszej polskiej uczelni, idąc za natchnieniem prof. Zenona Klemensiewicza,
który był pomysłodawcą zrzeszania się
wszystkich wychowanków krakowskiej
Almae Matris, spróbowali to uczynić.
Sprzyjał tej decyzji rok 1964, atmosfera
przygotowań do uroczystości związanych
z 600-leciem powstania Kazimierzowskiej
Wszechnicy. Wielu z nas jeszcze pamięta
ten jubileusz, ukoronowany wspaniałym
pochodem profesorów. Dostojnicy nauki światowej, przedstawiciele licznych
środowisk uniwersyteckich zjechali do
Krakowa i szli przez Rynek w słońcu,
w swych uroczystych togach, oklaskiwani przez widzów. Robiłam zdjęcia tego
pochodu; szczególnie jest mi drogi kadr
z prof. Kazimierzem Wyką na pierwszym
planie... Obok niego prof. Franciszek Bielak, a w roli głównej – ówczesny rektor UJ
prof. Kazimierz Lepszy, który w Sali nr 56
wykładał nam historię.
Tak więc 50 lat temu grupa entuzjastów
akademickiej wspólnoty zwołała zjazd,

na którym wybrano pierwszy Zarząd
Główny Stowarzyszenia Absolwentów UJ.
W ten sposób idea połączenia w jednym
stowarzyszeniu absolwentów różnych
roczników i dyscyplin naukowych wykładanych na Uniwersytecie została zrealizowana. Pierwszym prezesem, który pełnił
tę funkcję do 1983 roku, został Andrzej
Górbiel. Przy okazji 50-lecia SA UJ godzi
się przypomnieć jego nazwisko, tym bardziej że, jak twierdzą najstarsi działacze,
nie było łatwo tworzyć tak „ekskluzywną”
grupę studencką w ówczesnych trudnych
realiach.
Co zawierał statut nowej organizacji?
Przede wszystkim fundamentalną frazę,
że przeszłość i teraźniejszość najstarszej
polskiej uczelni jest jak najściślej złączona
z losami narodu. Do absolwentów UJ należy więc udział w kształtowaniu polskiej
inteligencji. To elita społeczna, która
odpowiada za przyszłość kraju. Dlatego
Stowarzyszenie powinno utrzymywać
więź z macierzystą uczelnią, wspierać ją,
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Z archiwum SA UJ

Spotkanie z prof. Aleksandrem Krawczukiem w siedzibie SA UJ

i warto pokusić się o trwalsze powiązanie
ich z macierzystą uczelnią.
Do swych przyjaciół SA UJ zalicza
z wielką dumą Ojca Świętego Jana Pawła II.
On to w roku 1992 zgodził się przyjąć godność honorowego członka Stowarzyszenia
i zawsze podkreślał, że zalicza się do absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do dziś żywa jest w Gotyckiej Piwnicy
pamięć serdecznego przyjęcia przez Niego delegacji wychowanków UJ w Sali
Klementyńskiej Pałacu Watykańskiego,
a także wspomnienie spotkania z Papieżem w 50. rocznicę dnia, w którym uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Z tej okazji złożono Ojcu
Świętemu pierwsze gratulacje, a z nimi
gobelin z godłem Stowarzyszenia oraz
egzemplarz książki zawierającej biogramy
Z archiwum SA UJ

popularyzować jej tradycje i osiągnięcia,
a także „koordynować działalność oświatową i samokształceniową oraz krzewić
formy koleżeńskiego współżycia”.
W 1989 roku prezesem SA UJ został
rektor dwu kadencji prof. Józef Andrzej
Gierowski, który doprowadził do szczęśliwego finału swój zamysł o przyznaniu
doktoratu honoris causa Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II. To prof. Gierowski
jako pierwszy z rektorów UJ docenił rolę
Stowarzyszenia Absolwentów UJ, przyznając mu dotację finansową na pokrycie
czynszu za lokal wynajmowany przy
ul. Studenckiej. Troszczył się o to, by
Stowarzyszenie „wyszło” poza granice
Krakowa i poza Polskę. Podkreślał, że
za granicą żyje sporo absolwentów UJ,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych,

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UJ
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wychowanków UJ – ofiar drugiej wojny
światowej. Honorowe członkostwo SA
UJ przyjął też kardynał Franciszek Macharski, który chętnie uczestniczył w naszych spotkaniach na Wawelu. – Czuję się
członkiem waszej wspólnoty – podkreślał
przy każdej okazji. W Stowarzyszeniu
Absolwentów szczególną sympatią cieszą
się także: rektor UJ w latach 1999–2005,
a obecnie przewodniczący Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
i zawsze nam przyjazny prof. Franciszek
Ziejka oraz prorektor ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania.
Podsumowując 50 lat Stowarzyszenia
Absolwentów UJ, nie sposób pominąć
Krystyny Dec, niestrudzonej Seniorki,
która zawsze jest „na dyżurze”, na zmianę
– uśmiechnięta i zatroskana, znajduje w historii swego długiego życia jakiś morał dla
nas, jakieś ważne odniesienie. Warto też
przypomnieć postawnego i eleganckiego
pana, dla którego troska o Stowarzyszenie
była w dużej mierze treścią życia. To niedawno zmarły wiceprezes SA UJ Jan Karol
Motty. Wkładał serce we wszystko, czym
żyło Stowarzyszenie. Reprezentował je na
zewnątrz, podsuwał pomysły kolejnych
działań. Brał udział w licznych spotkaniach, zebraniach, wycieczkach.
Kronikę Stowarzyszenia przez wiele
lat prowadziła sumiennie Maria Gaweł.
Oprócz relacji o wigilijnych wzruszeniach na Wawelu znajdują się w niej
liczne notatki ilustrowane zdjęciami.
Uwieczniono na nich postacie działających w ostatnim dziesięcioleciu prezesów: prof. Andrzeja Małeckiego i prof.
Marty Urszuli Doleżal, a także uśmiechy zapracowanych koleżanek: Bożeny
Adamskiej, Barbary Nikorowicz, Leny
Kumięgi-Tarchały, Zofii Cześnikiewicz,
Grażyny Markowskiej, wiceprezesa SA
UJ Szczepana Leszka Świątka i wielu
innych. Sporo wpisów dotyczy wieczorów wspomnień o tych, którzy odeszli.
W ostatnich latach ich bohaterami byli
profesorowie: Józef Wolski, Tadeusz
Ulewicz, Andrzej Pelczar, Józef Niweliński, Antoni Podraza, Andrzej Pilch,
Mieczysław Klimaszewski, Jan Włodek,
a także Wanda Malinowska, zwana czule
„Malinosią”, Helena Byrska, Jan Karol
Motty... Niektórzy z nich jeszcze tak
niedawno gościli w tych murach...
Życie SA UJ toczy się od czwartku do
czwartku, kiedy to schodzimy w podziemia Collegium Iuridicum, by poczuć się
na nowo studentami. Zapraszamy gości,

Anna Wojnar

Prof. Tadeusz Ulewicz z absolwentami UJ pod tablicą upamiętniającą studia Karola Wojtyły
na Uniwersytecie Jagiellońskim odsłoniętą na budynku Wydziału Polonistyki UJ;
27 kwietnia 2011, przy ul. Gołębiej 20

dyskutujemy, serwujemy kawy i herbaty,
planujemy, co dalej, i... martwimy się, że
z finansami krucho. Organizujemy też
wycieczki, wykłady, spotkania, na przykład z uczestnikami Zjazdu Polonistów
56, z Marią Rydlową w słynnej Rydlówce,
w domu prof. Karola Estreichera na Woli
Justowskiej. U Doroty Lorenowicz paliliśmy ognisko w jej Orczykówce. Zajmowaliśmy się astronomią, Huculszczyzną
w sztuce, dziejami pieśni Góralu, czy ci
nie żal, nawet historią czapki studenckiej.
W ramach Sekcji Kresowiaków, której

przewodniczy Danuta Trylska-Siekańska,
dyskutowaliśmy o zsyłce Polaków do
Kazachstanu, kiedy indziej mówiliśmy
o Liceum Krzemienieckim. Niedawno
swoim wykładem wpisała się w ten nurt
wspomnień obecna prezes SA UJ prof.
Urszula Marta Doleżal, prezentując
sylwetkę Edmunda Klemensiewicza,
absolwenta UJ, Sybiraka, prezesa Izby
Notarialnej w Krakowie.
Dwukrotnie byliśmy też inicjatorami wmurowania pamiątkowych tablic:
umieszczonej przy wejściu do siedziby

SA UJ przy ul. Grodzkiej 53 oraz znajdującej się na ścianie budynku przy ul. Gołębiej 20, dla upamiętnienia, że właśnie
w tym gmachu przyszły papież i święty,
Jan Paweł II, studiował polonistykę.
Kiedyś prof. Zdzisław Gajda, znawca
historii medycyny, stwierdził krótko:
„Nie jest człowiekiem Uniwersytetu, kto
nie odczuwa jego wielkości, jego idei, nie
utożsamia się z jego tradycjami”. Członków SA UJ ten sąd nie dotyczy.

Ewa Owsiany

OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UJ
W 2014 roku Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 50 lat swojego istnienia.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w styczniu br. w Centrum Wystawienniczym na Wawelu od spotkania opłatkowego
członków SA UJ z władzami Uniwersytetu i zaproszonymi gośćmi. Podczas uroczystości w dowód uznania długoletniej
działalności Stowarzyszenia przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Kazimierz Barczyk przekazał na ręce prezes SA UJ
prof. Urszuli Marty Doleżal medal Polonia Minor.
W czerwcu członkowie Stowarzyszenia spotkają się na jubileuszowym zjeździe. Jego punktem kulminacyjnym będzie
uroczystość w auli Collegium Novum, zorganizowana 21 czerwca, podczas której osobom szczególnie zasłużonym dla
SA UJ zostaną wręczone złote odznaki oraz dyplomy honorowego członkostwa. Jubileuszowy wykład wygłosi honorowy
członek SA UJ prof. Franciszek Ziejka.
W ramach jubileuszu ukaże się „Biuletyn”, opracowany przez wiceprezesa SA UJ Szczepana Świątka. Wydana zostanie
także książka Jacka Nikorowicza Kobiety Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ponadto w pomieszczeniu klubowym SA UJ przy ul. Grodzkiej 53 zorganizowana zostanie wystawa zatytułowana Co nam
zostało z tych lat... pięćdziesięciu.
Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów będzie, zaplanowana na 24 października 2014, sesja naukowa, połączona
z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Edmunda Klemensiewicza, absolwenta UJ, uczestnika powstania styczniowego.
Więcej informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia Absolwentów UJ można znaleźć na stronie internetowej:
www.stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl
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KOBIETY STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
P

rzez kilka ostatnich lat obserwowałem
kobiety – działaczki, aktywistki, animatorki Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich
oddanie i zaangażowanie
w sprawy tej organizacji
było tak widoczne i namacalne, że zacząłem interesować się historiami życia
tych kobiet – pisze Jacek Nikorowicz w słowie
wstępnym do swej niewielkiej, ale bardzo zajmującej
książki Kobiety Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera ona eseje
biograficzne poświęcone
siedmiu żyjącym aktywistkom Stowarzyszenia,
dla których Uniwersytet
Jagielloński stał się istotną

wartością życia. Autora zafascynowało
ich oddanie i zaangażowanie w sprawy tej
organizacji i pytanie o powód. Bo panie te
z determinacją i wbrew
aktualnym modom noszą
w sercu Uniwersytet Jagielloński i nie ma dnia,
aby nie pomyślały o Nim
albo nie zrobiły czegoś
dla Niego. Zbiór esejów,
napisanych lekkim piórem
i wyjątkowo zajmująco,
wnosi wiele interesujących informacji historycznych, kulturalnych i obyczajowych. Przed naszymi
oczyma przesuwają się
niezwykłe historie życia „Żelaznej Krystyny”,
„Moniki”, „Zofii”, „Profesor Marty”, „Marii”, Leny
(„dobrego duszka”) i Ewy.

Losy ich były nieraz podobne, czasami
różne, złączone jednak miłością do krakowskiej Almae Matris i Polski. Książkę czyta
się jednym tchem. Doznania estetyczne są
podwójne, ponieważ zamieszczono tam
wiele zdjęć pochodzących z archiwum
autora i archiwów rodzinnych. Szczególnie przejmujący jest kończący ją apel Do
Rodzin (i nie tylko): namawiam Was do
gromadzenia: notatek robionych w trakcie
rozmów, zdjęć, dokumentów maksymalnie
precyzyjnych o ich życiu (a zarazem o Waszym życiu). By kiedyś nie było Wam żal,
a może wstyd, że zaniedbaliście tę sprawę.
Książka powstała w związku z jubileuszem
50-lecia istnienia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzysztof Stopka

dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FRAGMENTY KSIĄŻKI JACKA NIKOROWICZA
MARIA
W 1956 roku
Marysia zdała
maturę i pojechała do Krakowa na egzaminy wstępne
do najstarszej
polskiej uczelni. Nie zdawała
sobie sprawy, że egzaminatorem był jeden
z największych uczonych polonistów –
prof. Tadeusz Ulewicz. Ten egzamin mógł
się źle skończyć, bo na pytanie profesora:
„Jak to się stało, że Kordian przeniósł się
ze szczytu Mont Blanc do Warszawy?” –
Marysia powiedziała, że nie pamięta.
Wtedy młody asystent profesora, Tadeusz
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Bujnicki, zaczął „drążyć” i rozwijać temat,
a prof. Ulewicz przerwał, mówiąc: „Panie,
panie, widzi pan, że kobieta mówi, że nie
pamięta, daj pan spokój”.
KRYSTYNA
W tym momencie tak naprawdę do wszystkich
dociera, że pierwsze jubileuszowe
wydarzenie miało
już miejsce tu, na
Wawelu.
Absolwenci
spoza Krakowa z zainteresowaniem
usiłują dowiedzieć się o planowanych
imprezach jubileuszowych, umawiając się

na czerwcowe spotkanie. Sale pustoszeją,
Krysia Decowa samotnie siedzi zadumana. Można przypuszczać, że przypomina
sobie rok 1998, kiedy to z dużą desperacją
doprowadziła do pierwszego spotkania
„opłatkowego” na Wawelu, ale przecież
nie była sama. Przed oczami „przelatują”
postacie: Stefan Zając, Anna Wyszyńska,
Wanda Malinowska, Maria Gaweł, Jan
Motty.
Tak – dzisiejszy sukces, to również Ich
sukces. To nie jest tak, że wszystko się zaczyna od nas. Byli wspaniali ludzie przed
nami i, daj Boże, będą po nas. Sztafeta pokoleniowa musi trwać, najważniejsze, aby
troską naszych następców były intencje
utrzymania więzi i jasnych przesłanek dla
wytyczonej drogi, której celem jest dobro
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Teraz panią Krystynę Dec czeka kolejny sprawdzian, gdyż przygotowywane są
różne atrakcje związane z 50-leciem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kulminacja jubileuszu
nastąpi 21 czerwca 2014. Liczna rodzina: dzieci, wnuki i dalsi krewni, będą
„odstawieni na boczny tor”. „Dusza”
rodziny i towarzystwa będzie pochłonięta
jubileuszem. Cała Jej energia skierowana
zostanie na ukochany Uniwersytet Jagielloński. Lata płyną, było tak wiele wspaniałych wydarzeń. „Żelazna Krystyna” ze
wzruszeniem wspomina chwile, gdy Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego nadało tytuł Honorowego
Członka kardynałowi Karolowi Wojtyle.
Kto wtedy przypuszczał, że tytuł nadawano
przyszłemu świętemu, papieżowi Janowi
Pawłowi II, którego kanonizacja odbędzie
się w kwietniu 2014 roku – w roku jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego...
ZOFIA
Rok 1968 był
bolesny. Wydarzenia marcowe
na Uniwersytecie, wtargnięcie
milicji do budynku Collegium
Novum i wszystko, co działo się
w tych dniach,
wywołało w Zofii poczucie bezsilności
i wielkiej krzywdy. Bo jeśli zwyrodnialcy biją młodą studentkę z wyraźną
wysoką ciążą, a na hełmach mają orły,
to naprawdę pęka serce. Gdyby nie
interwencja przytomnego oficera, prawdopodobnie doszłoby na rogu Gołębiej
i Jagiellońskiej do sceny przypominającej wydarzenia z rzezi Ormian w 1915
roku. Odwaga rektora Uniwersytetu
prof. Mieczysława Klimaszewskiego
oraz prof. Grzybowskiego zapobiegła
rozlewowi krwi. Jesienią generał Jaruzelski wysłał polskie wojsko do pomocy
sowietom w tłumieniu zrywu narodu
czechosłowackiego. Zofia wraz z kilkoma
innymi pracownikami III Kliniki Chorób
Wewnętrznych została wysłana przez
prof. Aleksandrowicza do agitacji wśród
studentów AGH, aby powstrzymać ich
przed fizycznymi wystąpieniami w stosunku do kolumn czołgów sowieckich.
Gdyby zaczęły lecieć kamienie na te

czołgi, doszłoby do niewyobrażalnej
tragedii. Sprawa z minuty na minutę
przybierała zły obrót.
MONIKA
Plantami ulicy Retoryka, od
strony Wisły i Wawelu idzie starsza,
wyprostowana,
szczupła kobieta
w ładnym kapeluszu, z jeszcze
ładniejszą torebką, w ciemnych okularach, bo razi Ją biel śniegu. Zatrzymuje
się przy ulicy Piłsudskiego, naprzeciw
pomnika Marszałka, chwilę patrzy, potem
spogląda na budynek Sokoła, robi kilka
kroków w stronę Błoń i nagle odwraca się
w przeciwnym kierunku, zdejmuje okulary
obserwując kontury gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest wyraźnie
widoczny, bo nie ma mgły. Idzie w stronę
dawnego hotelu Cracovia. Wchodzi do
starej, pięknej krakowskiej kamienicy pod
numerem 30. Znika za zamkniętą bramą.
Ja nie pozwolę, aby „zniknęła”. Chcę,
aby ta prawie 90-letnia kobieta została
zapamiętana.
EwA
Pod koniec
lat siedemdziesiątych byłem
w sprawie zak u p u d re w n a
w gminie Jabłonka, u znajomych górali.
W sobotę wieczorem rozprawialiśmy o polityce. W niedzielę po kościele, przyszedł
sąsiad mego gospodarza, z prośbą, abym
mu wytłumaczył pewne fragmenty artykułu
w gazecie. Poszło nam dość sprawnie. Góral powiedział, że ta autorka, „Owsiany”
to pewnie dużo czyta Biblię, bo tak gmatwa, jak tam. Zapytałem dlaczego czytał
akurat ten artykuł. A bo – Panie, ksiądz
na kazaniu mówił, że cuda się zdarzają,
bo w partyjnej gazecie czasem prawdę
napiszą, i powiedział, że jak zobaczymy
podpis Owsiany (łatwo zapamiętać, bo od
owsa) to można czytać, bo może być coś
„z prawdy”.
Artykuły Ewy czytali bardzo różni
ludzie, tacy, co ledwo litery składali, i Panowie Profesorowie.

MARTA
Drugą wielką
przykrością była
świadomość, że
6 listopada 1939
aresztowano ogromną grupę
profesorów UJ.
Świadkiem tego
wydarzenia była Martusia z mamą – stały
na Plantach od strony ulicy św. Anny,
nie wiedząc, że obserwują wydarzenie,
które przejdzie do historii Polski, Europy
i świata, bo takie barbarzyństwo nie mogło
umknąć uwadze powszechnej cywilizacji.
Ona to widziała na własne oczy (miała
sześć lat). W czasie okupacji niemieckiej
Martusia wielokrotnie była świadkiem
dziwnych wydarzeń, których tak naprawdę
wówczas nie rozumiała. Jednak intuicyjnie
wyczuwała, że dzieje się coś ważnego.
LENA
Lena miała
„słabość” do
architektów, nic
dziwnego jest to
grupa ludzi o wyjątkowej wrażliwości, subtelności i najczęściej
posiadających dużą wiedzę ogólną.
Dlatego, gdy poznała w Stowarzyszeniu
Absolwentów UJ pana Stefana Nowotyńskiego, leciwego, szarmanckiego przede
wszystkim do kobiet – Lwowianina,
nigdy nie opuszczała okazji, aby z Nim
porozmawiać, a najlepiej jak najdłużej.
Podczas ostatniego dla Niego „Opłatka
na Wawelu” rozmawiali długo. Dyskretnie, z boku obserwowałem i słuchałem.
Stefan z lekkim akcentem lwowskim
przepięknie mówił do Leny, o rozciągającym się pejzażu architektonicznym
widocznym z okna budynku na Wawelu.
W bardzo odległej dali widoczny kontur
klasztoru Kamedułów, zdecydowanie
bliżej wieża i bryła kościoła w Dębnikach. Była dygresja o Karolu Wojtyle.
Potem po drugiej stronie Wisły Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” i znowu dygresja o Andrzeju
Wajdzie, ale największa troska to jak
w tej panoramie znajdzie się bryła
Centrum Kongresowego przy rondzie
Grunwaldzkim. Obawa – ale zarazem
wiara, że musi być dobrze.
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STUDIA DLA AMBITNYCH SENIORÓW
Z

minacji dwóch wybitnych krakowskich
uczonych: prof. Marii Susułowskiej,
twórczyni psychologii klinicznej na
Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmującej się, między innymi, psychologią
starości, oraz prof. Józefowi Kocembie
– twórcy Kliniki Geriatrii, wybitnemu

Jerzy Niżnik

perspektywy działających dziś w Polsce ponad 450 Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), setek klubów seniora,
licznych możliwości kształcenia ustawicznego zaskakujące wydaje się, że instytucja
edukacyjna dla osób dojrzałych mogła
się jawić jako „wielki dar dla nielicznych

Wykład inauguracyjny JUTW w roku akademickim 2013/2014
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geriatrze i gerontologowi o międzynarodowej sławie. W 1982 roku ówczesny dr
Józef Kocemba został pierwszym pełnomocnikiem rektora UJ ds. Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Krzysztof Piekarski

szczęśliwców”. Tak właśnie zostało przyjęte
powołanie do życia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Krakowie w 1982 roku, kiedy
to Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego
i ówczesnej Akademii Medycznej podjęły
wspólną decyzję o rozpoczęciu eksperymentalnego programu edukacyjnego dla
osób powyżej 40. roku życia. Na marginesie: 40. rok życia jako cezura wyznaczająca
początek starości pojawiała się w dokumentach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UJ
jeszcze przez wiele lat. I choćby ta jedna
liczba wskazuje, jak wielkiej rewolucji
dokonaliśmy w naszej świadomości, mentalności, w naszym pojmowaniu rzeczywistości! Wystarczyły trzy dekady, aby starość
przesunąć o 20, a może nawet i 30 lat!
Powstanie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Krakowie zawdzięczamy deter-

Ćwiczenia nordic walking
w parku AWF

Profesor Maria Susułowska i prof. Józef Kocemba, każde w swojej dziedzinie,
zajmowali się problemami osób starszych.
Ich uwagę przykuwała niewspółmiernie
duża zapadalność na choroby o podłożu psychosomatycznym pokolenia
50–60-latków i duża umieralność w tej
grupie wiekowej. Wyniki badań prowadzonych wśród nieaktywnej zawodowo
krakowskiej inteligencji wskazywały, że
na zdrowie psychosomatyczne wpływały
rujnująco niezaspokojone tzw. wyższe
potrzeby. Badani źle funkcjonowali bez
możliwości stałego rozwijania sprawności
intelektualnej i bez różnorodności bodźców. Takich potrzeb nie zaspokajały imprezy zakładowe, domy kultury, biblioteki,
tanie bilety do kina i teatru itd. Urodzona
przed wojną inteligencja, bo takie pokolenie rozpoczęło studia w nowo utworzonym
w Krakowie UTW, odczuwała niedosyt
wiedzy humanistycznej. W powojennej
rzeczywistości to pokolenie często nie mogło się kształcić w interesujących je dziedzinach. Bywało, że musiało podjąć pracę
zawodową kosztem kształcenia. Powrót
w mury wymarzonej uczelni miał działanie terapeutyczne, co swoimi badaniami
potwierdzali profesorowie zajmujący się
geriatrią i psychologią starzenia. Takie
przekonania 32 lata temu legły u podstaw
powołania do życia w Krakowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku , który z czasem
przyjął nazwę „Jagielloński UTW”.
Na pierwszy rok pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjęto około
300 osób. Pierwsze wykłady odbywały
się w sali amfiteatralnej Collegium Wit-

Elżbieta Stawiarz

Seminarium dla studentów historii i kultury Krakowa w Muzeum Inżynierii Miejskiej

kondycję i sprawność fizyczną, rekreacyjne, rozrywkowe, rozwijające hobby. Od
Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w ramach najstarszej i najlepszej
uczelni w Polsce mamy prawo oczekiwać
czegoś więcej. Priorytetem działalności
JUTW od samego początku istnienia jest
rozwój intelektualny osób dojrzałych.
Obecnie studiuje tu ponad 350 osób.
Każda mogła wybrać jeden z czterech
głównych kierunków kształcenia: historię
sztuki, historię i kulturę Krakowa, psychologię wieku dojrzałego lub profilaktykę
chorób cywilizacyjnych i zdrowy styl
życia. Cotygodniowym kierunkowym
wykładom prowadzonym przez wybitnych naukowców towarzyszą seminaria
tematyczne lub warsztaty (w tym treningi
pamięci, asertywności, wzmacnianie
koncentracji, umiejętność negocjacji,
udzielanie pierwszej pomocy itd.). Każdy student może uczestniczyć również
w dowolnej liczbie seminariów wybranych według własnych zainteresowań.
Największym powodzeniem cieszy się
religioznawstwo oraz seminaria poświęcone kulturze i historii innych regionów
(Bałkany, Chiny, Ukraina, USA). Studen-

Jerzy Niżnik

kowskiego. Stare mury UJ przyciągały
jak magnes krakowską inteligencję. W
pracy jednej ze studentek ówczesnego
I roku UTW, pani Jadwigi K., czytamy:
Utworzenie JUTW stało się dla nielicznych
szczęśliwców wielkim darem, pozwalającym odsunąć na pewien okres świadomość
nieużyteczności psychicznej, umysłowej
i twórczej (Na przekór stereotypom...,
Kraków 2006).
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego
Wieku bardzo się zmienił przez 32 lata
swojego istnienia i wciąż poszukuje optymalnego modelu działania. Nie zmieniają
się tylko akademickie standardy i uniwersytecki poziom kształcenia, którym ta
placówka zawsze będzie wierna. Zmieniło
się otoczenie, w którym działa. Przez 20 lat
krakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
był jedyną tego typu jednostką w regionie
i jednym z nielicznych w kraju. W 1989
roku w Polsce działało tylko dziewięć
uniwersytetów dla seniorów. W 2014 roku
tylko w Małopolsce jest ich już 48, w samym Krakowie 12, w tym w strukturach
uczelni wyższych dziewięć. Mimo takiego
wyboru nieaktywni zawodowo krakowianie oblegają Jagielloński Uniwersytet
Trzeciego Wieku. W czerwcu 2013 roku,
w pierwszym dniu zapisów na nowy rok
akademicki, w kolejce stało 100 osób.
Drugiego dnia zapisów limit miejsc został
wyczerpany, a lista rezerwowa szybko
zapełniła się 120 nazwiskami.
Większość UTW w Polsce była i jest
oparta na tzw. modelu francuskim, a więc
ścisłym powiązaniu z uczelnią wyższą.
Jednak utrzymanie akademickich standardów kształcenia dla wielu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku jest trudne, dla niektórych niemożliwe, a nawet zbędne. Coraz
częściej priorytetowym celem działania
UTW wydają się zajęcia integrujące osoby
w tzw. trzecim wieku, poprawiające ich

ci-seniorzy chętnie przychodzą na zajęcia
z filozofii, filmoznawstwa, antropologii
społecznej, archeologii, literatury i prawa.
Grono wiernych zwolenników ma sekcja
przyrodniczo-astronomiczna, warsztaty
pisania wspomnień i warsztaty malarskie.
Ten model funkcjonowania dopełniają wykłady otwarte z różnych dziedzin, lektoraty
języków obcych prowadzone przez profesjonalistów z Jagiellońskiego Centrum
Językowego oraz zajęcia poprawiające
kondycję fizyczną.
Jednym z największych wyzwań dla
wszystkich instytucji zajmujących się edukacją osób starszych jest konieczność uzupełniania wiedzy cyfrowej. Postęp technologiczny jest tak szybki, że niezbędne
jest już nie tylko posiadanie umiejętności
obsługi komputera i korzystania z internetu, ale także jej doskonalenie. Tymczasem
duża grupa studentów-seniorów nie ma
w tej dziedzinie żadnej wiedzy, co bardzo utrudnia przekaz informacji i samą
organizację studiów dla osób w trzecim
wieku. W kursach doskonalących wiedzę
informatyczną, prowadzonych w JUTW
pod kierunkiem informatyka-wolontariusza, uczestniczą osoby, które opanowały
przynajmniej podstawowe umiejętności
cyfrowe i dysponują własnymi laptopami.
Ci, którzy najbardziej potrzebują szkolenia komputerowego, z takich kursów nie
korzystają. To najpilniejszy problem do
rozwiązania w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Najlepsza uczelnia
w kraju także studentów trzeciego wieku
powinna wyposażać w najbardziej aktualną i głęboką wiedzę oraz nowoczesne narzędzia i umiejętności do jej pozyskiwania.

Ewa Piłat

pełnomocnik rektora UJ ds. JUTW
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Studenci-seniorzy podczas zajęć z historii sztuki zwiedzają nie tylko zabytkowe obiekty,
ale również ich otoczenie. Tu w ogrodzie pałacyku przy ul. Batorego
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MAŁA TOSKANIA
hociaż znajduje się w małopolskich
Łazach, nazywana jest „Małą Toskanią”. Z jej winnych wzgórz rozpościera się
widok na okoliczne wzniesienia, do złudzenia przypominające toskańskie pejzaże.
Nie sposób zatem oprzeć się wrażeniu, że
winnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Nad
Dworskim Potokiem to bliźniacza siostra
włoskich winnic. U podnóża obsadzonych
winoroślą wzniesień płynie Dworski Potok,
któremu winnica zawdzięcza swoją nazwę.
Winnica stanowi część Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Łazy”. Ziemia tutejsza
ma bardzo bogatą historię. Pierwszymi jej
właścicielkami były panny benedyktynki
ze Staniątek, o czym wzmiankuje w XV
wieku Jan Długosz. Po drugiej wojnie
w wyniku reformy rolnej gospodarstwo
przejęło państwo. W 1970 roku Łazy
otrzymał Uniwersytet Jagielloński w zamian za zakład w Dobczycach – Gaik Brzezowa, który znalazł się na dnie zbiornika
w Dobczycach i został zalany wodą.
Autorem pomysłu założenia w Łazach
winnicy jest rektor UJ prof. Karol Musioł,
inspirację stanowiły dla niego winnice na-

osiągnęła całkowitą
leżące do czołowych
powierzchnię 3,3 hekuczelni europejskich.
tara.
Powstanie doświadOdmianami winoczalnej winnicy było
rośli, z których otrzyteż po części odpomuje się najlepsze
wiedzią na potrzeby
wina białe, są Seyval
dydaktyczne UniBlanc, Hibernal, Juwersytetu Jagiellońtrzenka, Muscat, Bianskiego. Doskonałe
ca i Aurora. Z win czerwarunki pozwalają
wonych na szczególną
młodym naukowcom
uwagę zasługują Léon
prowadzić doświadMillot, Maréchal Foch
czenia i pomiary niei Regent.
zbędne do napisania
Enolodzy są zgodni
pracy magisterskiej
co do tego, że aby wino
czy doktoratu. Opiemogło osiągnąć pełny,
kunami winnicy są
ostateczny smak, winopaństwo Elżbieta
rośl musi mieć co naji Adam Kiszkowie.
Pierwsze krzewy Wino Rondo 2008 – nagrodzone medala- mniej 4–5 lat. Jednak
winorośli zasadzo- mi konkursów Enoexpo, Vinoforum Trencin wino z uniwersyteckiej
oraz Muvina Prešov
winnicy odniosło swój
no w kwietniu 2005
roku – białe: Aurora, Bianca, Hibernal, pierwszy sukces już po trzech latach od
Jutrzenka, Muscat, Seyval Blanc, oraz pierwszych nasadzeń. Zaprezentowane
czerwone: Léon Millot i Maréchal Foch. w 2008 roku na międzynarodowym konKolejne nasadzenia odbyły się w latach kursie organizowanym przez Uniwersytet
2006–2009. W ich następstwie winnica w Mariborze, otrzymało wyróżnienie za
Anna Wojnar

C

Anna Wojnar

Mała Toskania
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Winogrona
Maréchal Foch
– odmiana dająca
zacne czerwone wino

powstania nowego kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym
CM UJ – z zakresu enologii. W bieżącym
roku akademickim naukę rozpoczął już
trzeci rocznik. Program studiów obejmuje,
między innymi, takie zagadnienia, jak biologia winogron, chemia wina, winifikacja,
kulturowe i zdrowotne aspekty wina czy
regulacje prawne w produkcji i dystrybucji
wina. Ważny element procesu dydaktycznego stanowią zajęcia w uniwersyteckiej
winnicy.

Jako jedna z niewielu w Polsce winnica
UJ prowadzi sprzedaż swojego wina –
można je nabyć za pośrednictwem sklepu
znajdującego się na terenie zakładu. Nad
jego smakiem czuwa Kapituła Wina UJ,
zrzeszająca przedstawicieli świata nauki,
polityki i mediów, zainteresowanych promowaniem kultury winiarskiej w naszym kraju.

Rafał Kiszka

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ
wolontariusz w winnicy Nad Dworskim Potokiem

Anna Wojnar

debiut wśród win z ośmiu uniwersytetów
europejskich.
Uhonorowane tytułem championa
i dziewiętnastoma Grand Prix wino Novum stanowiło ozdobę licznych uroczystości związanych ze sprawowaniem przez
Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Najważniejszym dotychczasowym
sukcesem wina z winnicy UJ pozostaje
złoty medal zdobyty w konkursie win uniwersyteckich w Mariborze w 2010 roku.
W rywalizacji wzięły wówczas udział
wina z dziewiętnastu uniwersytetów z całej Europy. Za najlepsze w kategorii win
białych wytrawnych uznano wino Hibernal
z rocznika 2008.
Obserwowany w ostatnich latach wyraźny wzrost zainteresowania uprawą winorośli,
a także samą kulturą winiarską i winem,
stanowiący inspirację dla założenia uniwersyteckiej winnicy, przyczynił się także do

alma mater nr 165
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Zaplecze winnicy Nad Dworskim Potokiem

NIECHAJ MÓWIĄ
NIE TYLKO KAMIENIE...

Anna Wojnar

W
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znanym powszechnie wyimku poetyckim Cypriana Kamila Norwida
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc
pamięć, tracą życie można – bez obawy
o utratę sensu tego przesłania – zastąpić
słowa „ojczyzna” i „narody” innym, równie uniwersalnym wyrazem. Jest nim słowo
„uniwersytet”. Każda uczelnia stanowi
bowiem z definicji nie tylko wspólnotę
żywych, ale i międzypokoleniowy most
łączący przeszłość i przyszłość. Tych,
którzy odeszli, z tymi, którzy przyjdą
po nas. Jeżeli zatem chce się poznać, ale
i współtworzyć historię każdego uniwersytetu, to należy pójść na cmentarze, na
których spoczywają jego profesorowie.
Bardzo łatwo przychodzi bowiem właśnie
tam przekonać się o prawdziwości słów
Zbigniewa Herberta: Masz mało czasu,
trzeba dać świadectwo.
Dlatego nie może być nigdy dość
powtarzania, że jeżeli sami nie potrafimy
dać świadectwa o naszych zmarłych, nie
potrafimy przekazać innym potrzeby troski
o zachowanie tego właśnie świadectwa
pamięci – to nie liczmy na to, że ci, którzy
zastąpią nas w łańcuchu pokoleń, będą pamiętali o naszym. Pamiętamy o zmarłych
profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego
jednak przede wszystkim dlatego, że bez
ich wspólnego trudu Alma Mater Cracoviensis nie byłaby tym, czym jest dzisiaj:
jednym z wiodących ośrodków naukowych
w Polsce. Byłoby zatem czymś zgoła nielicującym z dostojną powagą Jagiellońskiej
Wszechnicy, gdyby jako najstarsza polska
uczelnia nie potrafiła zadbać o pamięć tych,
którzy na przestrzeni stuleci budowali jej
renomę, a z której my – dzisiaj żyjący –
korzystamy.
Upamiętnienie w różnej formie wszystkich zmarłych profesorów UJ jest zadaniem spełnianym przez powołany 4 grudnia
2008 decyzją ówczesnego rektora UJ prof.
Karola Musioła Komitet ds. Opieki nad
Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to pierwsza tego typu
instytucja w Polsce i – jak wolno założyć –
dotąd jedyna. O znaczeniu stałego wysiłku
kultywowania pamięci swoich zmarłych
profesorów świadczy najlepiej obecność
w składzie Komitetu przedstawicieli
wszystkich wydziałów UJ:
Wydział Prawa i Administracji – prof. Kazimierz Baran (do 2011 prof. Andrzej
Mączyński)
Wydział Filozoficzny – prof. Wojciech
Suchoń
Wydział Historyczny – dr hab. Zenon Piech

Wydział Filologiczny – dr hab. Anna
Sawicka
Wydział Polonistyki – dr Maciej Rak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – prof. Kazimierz
Grotowski
Wydział Matematyki i Informatyki – dr
Krzysztof Ciesielski
Wydział Chemii – prof. Katarzyna Stadnicka (do 2012 prof. Mieczysława
Najbar)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – prof.
Alicja Zemanek
Wydział Lekarski – prof. Aleksander
Skotnicki
Wydział Farmaceutyczny – prof. Andrzej
Starek
Wydział Nauk o Zdrowiu – dr hab. Zygmunt Pucko
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – dr Piotr Lechowski
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych – prof. Jan Wiktor Tkaczyński (przewodniczący Komitetu)
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dr hab. Jacek Międzobrodzki
oraz Archiwum UJ – dr Przemysław Żukowski
i Dział Promocji i Informacji UJ – Jolanta
Herian-Ślusarska (sekretarz Komitetu).
Komitet jest przy tym nie tyle, używając określenia Herberta, świadectwem,
ile raczej instytucjonalnym i, dodajmy
tutaj od razu, działającym wyłącznie
społecznie dowodem naszej pamięci. Ta
jest bowiem, wiemy to wszyscy dobrze,
bardzo zawodna. Opuszczone, zaniedbane
groby pokazują to przecież najlepiej. Nie
zawsze spłacenie zaciągniętego długu
wdzięczności wobec zmarłych profesorów
jest jednak możliwe. Na przeszkodzie stają
nie tyle trudności biurokratyczne bądź
finansowe, ile prawne: Komitet nie może
bowiem podjąć żadnych działań rewaloryzacyjnych w przypadku tych grobów, które
posiadają prawnych dysponentów. Możemy zatem gromadzić informacje w takich
przypadkach o opłakanym stanie danego
grobu, przedsięwziąć jednak w kwestii
jego naprawy – niestety już niczego.
Zadaniem Komitetu ds. Opieki nad
Grobami Profesorów UJ nie jest tylko
troska o materialny stan grobów profesorskich, ale pielęgnowanie, a niekiedy
wręcz przywracanie pamięci o zmarłych
profesorach UJ i ich zasługach dla środowiska akademickiego, naszego miasta,
a niekiedy i kraju. Utworzony pod koniec
2010 roku i redagowany przez Komitet na

głównej stronie internetowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego poczet zmarłych profesorów UJ Lista pamięci jest pierwszym tego
typu przedsięwzięciem w Polsce (http://
www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/
odeszli/lista-pamieci). Dokumentując
wszystkich zmarłych po 1803 roku profesorów krakowskiej Almae Matris, stanowi najlepszy pomnik naszej wspólnej
wdzięcznej pamięci.
Takim wreszcie pomnikiem wdzięcznej pamięci w roku jubileuszu 650-lecia
założenia Akademii Krakowskiej jest
publikacja Pro memoria. Obejmuje ona
nazwiska profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzu
Rakowickim – najstarszej czynnej do
dzisiaj nekropolii krakowskiej. Celem tej
publikacji nie jest zastępowanie obszernych informacji biograficznych zawartych
w encyklopediach bądź leksykonach – ma
natomiast dostarczyć to, czego w nich nie
ma: dokładne określenie lokalizacji oraz
fotografię grobu. Zadanie to można określić jako więcej niż pionierskie. Wiąże się
ono, po pierwsze, z trudnością ustalenia
liczby pochowanych na cmentarzu Rakowickim profesorów UJ. Po drugie, już
samo ustalenie ich nazwisk stanowiło nie
lada wyzwanie: nie był i nie jest bowiem
prowadzony żaden spis profesorów wykładających w krakowskiej Wszechnicy.
I po trzecie wreszcie, równie trudne jak
poprzednie: przeprowadzenie swoistej
inwentaryzacji grobów, czyli dokonanie
wizji lokalnej w terenie, mającej na celu
dokładne określenie lokalizacji danego
grobu.
Ustalona przez nas liczba 687 profesorów spoczywających na cmentarzu Rakowickim niekoniecznie musi być pełna.
Nie mamy bowiem pewności, czy dzięki
naszej kwerendzie udało się odnaleźć
wszystkich profesorów UJ, którzy w latach
1803–2013 znaleźli na tym cmentarzu
miejsce wiecznego spoczynku. Podobnie
może być z przywołaniem informacji
dotyczących pisowni nazwisk, kolejności
imion bądź podwójnych nazwisk, wreszcie
dat życia i śmierci (niekiedy różniących
się na płycie nagrobnej i w dokumentach).
Liczymy na to, że odzew publiczny na
to właśnie opracowanie przyczyni się do
ewentualnego sprostowania przedstawionych tamże danych. Wyjaśnienia wymaga
naturalnie także samo kryterium wyboru,
czyli w tym przypadku zdefiniowanie
pojęcia „profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Uznaliśmy, że na potrzeby

Okładka Księgi Pamiątkowej Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów UJ

niniejszej publikacji pod tym pojęciem
będziemy rozumieli każdego wykładowcę
zatrudnionego na stanowisku profesora lub
docenta bądź posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego.
I, co szczególnie istotne, niezależnie od
długości tego zatrudnienia w krakowskiej
Wszechnicy.
Dzieło Pro memoria. Profesorowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803–2013
nie mogłoby w zaprezentowanym kształcie
ujrzeć światła dziennego, gdyby nie finansowe wsparcie donatorów. Ich wyliczenie
tutaj jest zatem więcej niż miłą powinnością. Są nimi Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” oraz wszystkie
wydziały UJ.
Wyłącznie społeczna działalność Komitetu nie byłaby możliwa bez życzliwego
wsparcia ze strony obecnego rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka oraz centralnej
administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczności akademickiej i wszystkich tych, którzy pamiętają. Korespondencja, która do nas dociera, poświadcza
to najlepiej. Otrzymujemy bowiem listy,
których nadawcy nie tylko wspierają
nas dobrym słowem bądź podpowiadają,
gdzie znajdują się groby profesorów UJ,
ale opowiadają różne, najczęściej nieznane, szczegóły biograficzne z życiorysów
naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów.
Trudno w trakcie lektury takich listów
nie pomyśleć przez chwilę o słuszności
dewizy naszego Komitetu: żyjemy wszak
dalej w innych. To dobrze, że tak się dzieje,
niechaj bowiem mówią nie tylko kamienie.

prof. Jan Wiktor Tkaczyński

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

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – 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 2014 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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