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OD REDAKCJI
K

ilka tysięcy osób wzięło udział w majowych obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to święto polskiej nauki. 10 maja w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ
uczestniczyli prezydent RP Bronisław Komorowski, minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który z rąk
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka otrzymał złoty medal Plus
Ratio Quam Vis. Podczas jubileuszowych uroczystości tytułem
doktora honoris causa wyróżnieni zostali dwaj wybitni uczeni:
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1988 roku prof.
Robert Huber oraz teoretyk zarządzania i profesor nauk ekonomicznych Witold Kieżun.
By uczcić 650. rocznicę ufundowania najstarszej polskiej
uczelni, do Krakowa przybyło ponad stu rektorów uniwersytetów
z całego świata, rektorzy uczelni polskich, a także posłowie, senatorowie RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władze Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych,
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności. Nie zabrakło także przedstawicieli
władz miasta i regionu Małopolski, przedstawicieli świata kultury
i sztuki oraz duchowieństwa różnych wyznań, darczyńców i przyjaciół Uniwersytetu. Jubileusz był okazją nie tylko do przypomnienia kulturotwórczej roli Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przede
wszystkim do dyskusji w szerszym, międzynarodowym gronie,
między innymi, nad kondycją polskiej nauki, kierunkami jej rozwoju, jak rówież internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i taką
promocją europejskich uczelni, by mogły skutecznie konkurować
z uniwersytetami z innych części świata.
Głównym uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło wiele
imprez – konferencje naukowe, wystawy, koncerty, gale, regaty, a także widowisko historyczno-muzyczne Universa – opera
otwarta, które odbyło się na Rynku Głównym w Krakowie. Zorganizowanie tych wszystkich wydarzeń wymagało wysiłku wielu
profesorów, asystentów oraz blisko 500 doktorantów, studentów
i pracowników administracji. Ale było warto!
– Razem i zgodnie. Tylko dzięki tym pieczołowicie pielęgnowanym wartościom akademickim stoimy dziś w obecnym miejscu
uniwersyteckich dziejów – podkreślił rektor UJ prof. Wojciech Nowak 10 maja w Auditorium Maximum, dziękując wszystkim za
zaangażowanie przy realizacji wielkiego przedsięwzięcia.
Do zbioru okolicznościowych pamiątek, jakie po nim pozostaną, dołącza dziś trzeci specjalny numer miesięcznika „Alma
Mater”. Wierzę, że zamieszczone w nim artykuły i fotografie choć
w części przybliżą atmosferę panującą podczas wyjątkowych dni
pięknego uniwersyteckiego święta.
Rita Pagacz-Moczarska

DUMNI Z TRADYCJI – PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
W

Filip Radwański

ielki Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi dla nas wszystkich swoiste przesłanie. 650 lat temu król
Kazimierz Wielki, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską, wprowadził Polskę, kształcącą studentów własnych
i przyjezdnych, do wspólnej Europy – Europy wiedzy – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 10 maja 2014 w Auditorium Maximum. – Dwadzieścia pięć lat temu Polska
odzyskała wolność po latach komunistycznego reżimu, a przed dziesięciu laty nasz kraj został członkiem Unii Europejskiej.
Dzisiejsza obecność w tym miejscu prezydenta Rzeczypospolitej i przewodniczącego Komisji Europejskiej to świadectwo
dostrzeżenia i docenienia roli Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Polski i polskich przemian. To ostateczne spełnienie wizji
Kazimierza Wielkiego: wolna Polska we wspólnej Europie.

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
poniżej (od lewej) prorektorzy,
prof.prof. Jacek Popiel, Stanisław Kistryn,
Maria Jolanta Flis, Andrzej Mania, Piotr Laidler

UROCZYSTOŚCI W KATEDRZE NA WAWELU
Główne uroczystości Jubileuszu
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
rozpoczęły się 10 maja 2014 w katedrze
na Wawelu oddaniem hołdu fundatorowi
Uczelni – królowi Kazimierzowi Wielkiemu, oraz jej odnowicielom: świętej
królowej Jadwidze i królowi Władysła-

wowi Jagielle. Przedstawiciele władz UJ,
Samorządu Studentów i Stowarzyszenia
Absolwentów UJ złożyli kwiaty przy ich
sarkofagach.
Zabrzmiał dzwon „Zygmunt”. Z okazji
jubileuszu i w intencji społeczności akademickiej uroczystą mszę świętą odprawił
metropolita krakowski kardynał Stanisław
Dziwisz. – Dziś tu jesteśmy, tworząc
współczesną historię Uniwersytetu – akcentował. –
Tę mszę świętą odprawiam
jako dziękczynienie Bogu
za Uniwersytet Jagielloński,

Rektor, prorektorzy, byli rektorzy: prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol
Musioł, kanclerz, kwestor, przedstawiciele studentów i absolwentów UJ
złożyli kwiaty przy sarkofagach króla Kazimierza Wielkiego…

za jego 650 lat, za wszelkie dobro, które
dzięki niemu stało się udziałem tylu ludzi.
Gratuluję Uniwersytetowi tego jubileuszu.
W swej homilii kardynał Stanisław
Dziwisz przywołał postać świętego Jana
Pawła II. Przypomniał, jak bardzo związany był on z Uniwersytetem Jagiellońskim
– najpierw poprzez studia i pracę naukową,
a później poprzez liczne spotkania z uczonymi z krakowskiej Almae Matris, która
w 1983 roku uhonorowała Ojca Świętego
przyznaniem mu tytułu doktora honoris
causa. W ramach życzeń przytoczył także słowa Jana Pawła II wypowiedziane
podczas tamtej uroczystości: Życzę ci,
Uniwersytecie Jagielloński, abyś w siódmym stuleciu twojego istnienia pozostawał
zawsze wierny dewizie: Plus ratio, quam
vis. Niech twoja obecność w życiu Polski
współczesnej służy zwycięstwu tego, co
jest godne człowieka, jako istoty rozumnej
i wolnej. Życzę, abyś mógł, wielki protagonisto wszystkich uczelni akademickich
w Ojczyźnie, przyczyniać się zawsze do
ugruntowania całego życia polskiego na
fundamentach mądrości, wiedzy i prawości.

… oraz króla Władysława Jagiełły
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Fot. Anna Wojnar

… świętej Królowej Jadwigi…

Jerzy Sawicz
Andrzej Kalinowski

Jerzy Sawicz

Podczas nabożeństwa rektor UJ prof. Wojciech Nowak ofiarował kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi replikę pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego z dyplomu
fundacyjnego Uniwersytetu, wydanego przez monarchę 12 maja 1364 roku.
Uroczystość zgromadziła liczne grono gości, wśród których byli reprezentanci
uniwersytetów polskich i zagranicznych, przedstawiciele świata kultury i przyjaciele
Uniwersytetu z różnych środowisk, a także członkowie Senatu UJ, przedstawiciele
studentów, pracowników administracji i absolwentów UJ.

alma mater nr 167
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Wnętrze Collegium Novum

Anna Wojnar

Andrzej Kalinowski
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Andrzej Kalinowski

Anna Wojnar

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy jej uczestnicy w kolorowym orszaku akademickim wyruszyli
spod katedry na Wawelu do Auditorium Maximum.
Pogoda szczęśliwie dopisała i tylko przez chwilę,
rano, postraszyła organizatorów niewielkim deszczem. Uczestnicy pochodu żartowali, że słońce to dobry znak dla Uniwersytetu i że takiej optymistycznej
prognozy życzyliby także polskiej nauce.

alma mater nr 167

Filip Radwański

Nowak. Orszak przeszedł Plantami pod Collegium Novum, następnie ulicami Piłsudskiego
i Wenecja dotarł do Auditorium Maximum.

Andrzej Kalinowski

doktorzy honoris causa UJ, dwaj rektorzy
poprzednich kadencji i obecni prorektorzy.
Pochód zamykał 305. rektor UJ prof. Wojciech

Filip Radwański

Filip Radwański

Zgodnie z tradycją pochód rozpoczynali
studenci i doktoranci, następnie szli przedstawiciele 15 wydziałów UJ, zaproszeni goście,

alma mater nr 167
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Anna Wojnar
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Filip Radwański

Anna Wojnar

Anna Wojnar

Na całej trasie przemarszu gromadzili
się krakowianie i turyści, pozdrawiając
przechodzących brawami i robiąc pamiątkowe zdjęcia. Niektórzy żałowali tylko, że
barwny orszak profesorów nie przeszedł
przez Rynek Główny...

Fot. Anna Wojnar

Przybywających do Auditorium Maximum dostojnych gości – przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego – witali rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz kanclerz UJ Ewa Pędracka-Kwaskowska

alma mater nr 167
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O ROZWÓJ UNIWERSYTETU
MUSIMY DBAĆ WSZYSCY RAZEM
Uroczyste posiedzenie Senatu UJ
z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego Komisji
Europejskiej José Manuela Barroso oraz
minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Leny Kolarskiej-Bobińskiej rozpoczęło się
w Auditorium Maximum o godzinie 12.
Dostojnych gości powitał rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. Wśród nich byli także
kardynał Stanisław Dziwisz, posłowie,
senatorowie RP, posłowie do Parlamentu
Europejskiego, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego, konsulowie generalni
i honorowi rezydujący w Krakowie, przedstawiciele władz miasta oraz regionu Małopolski na czele z prezydentem miasta prof.
Jackiem Majchrowskim, marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową
i wojewodą Jerzym Millerem oraz rektorzy
polskich uniwersytetów i ponad stu rektorów uczelni z całego świata. W uroczystości
uczestniczyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Komisji Europejskiej,
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej
Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, władze Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Konferencji
12
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Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz
Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz duchowieństwa różnych wyznań. Na
uroczystości nie mogło zabraknąć dwóch
rektorów poprzednich kadencji: profesorów
Franciszka Ziejki i Karola Musioła, reprezentantów wszystkich 15 wydziałów UJ,
przedstawicieli studentów, doktorantów,
pracowników administracji, absolwentów
UJ, darczyńców i przyjaciół Uniwersytetu.
Za udział w jubileuszowej uroczystości
rektor szczególnie podziękował gościom
z Ukrainy, którzy pomimo bardzo trudnej
sytuacji w swoim kraju przyjechali do Krakowa na obchody 650-lecia UJ.
– Dumni z tradycji – patrzymy w przyszłość. Ale mamy świadomość, że nic nie
jest dane raz na zawsze, a świat nie stoi
w miejscu. O rozwój Uniwersytetu musimy
dbać wszyscy razem – jako akademiccy
obywatele, zjednoczeni przeciwko
licznym i poważnym zagrożeniom, tak
dla Uniwersytetu, jak i dla Polski oraz
wspólnej Europy. Należymy do wielkiej
rzeczypospolitej wyznawców wiedzy,
rozpościerającej się na wszystkie cywilizowane narody świata, a naszym akademickim credo jest niezawisłość duchowa
Uniwersytetu, do której wiodą nasze po-

Andrzej Kalinowski

Anna Wojnar

Uroczystości jubileuszowe
w Auditorium Maximum; 10 maja 2014

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak

trzeby i wysiłki poznawcze – mówił rektor
w swoim wystąpieniu.
Mówiąc o wyzwaniach, jakie niesie
dla Uniwersytetu XXI wiek, wymienił
utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, obecność w europejskiej przestrzeni
badawczej, wykorzystanie pakietu szans
ze strategii Europa 2020. Podkreślił, że
w sferze badań naukowych potrzeba zmian
w sposobie podejścia do planowania,
a zwłaszcza do wykorzystania wyników
tych badań i ich transferu do świata
przemysłu i biznesu. – Niezwykle ważne
są również kontynuacja i rozwój badań
w dziedzinach humanistycznych i społecznych, one bowiem warunkują prawidłowe

– Rozpoczęliśmy tę uroczystość od
wysłuchania pieśni Gaude Mater Polonia
– Ciesz się matko Polsko. Bo uroczystość
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
najstarszej polskiej uczelni, powinna być
źródłem dumy i radości, ale także i nadziei
na przyszłość – mówił uczestniczący
w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ
prezydent PR Bronisław Komorowski.
Podkreślił, że, między innymi, to
właśnie dzięki mądrej decyzji Kazimierza Wielkiego o powołaniu krakowskiej
uczelni Polska umocniła swą europejską
tożsamość, a granica świata zachodniego
przesunęła się na wschód.
Zauważył, że w historii Uczelni było
wiele wspaniałych momentów i wspaniałych osób niezwykle ważnych dla polskiej
nauki i kultury. – Wystarczy wspomnieć,
że Uniwersytet Jagielloński w znacznej
mierze zastępował w normalnym świecie
funkcjonowanie państwa i narodu. Był
jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie
pomimo braku państwa polskiego żyła
i tętniła kultura polska, nauka polska
i ambicja polska odzyskania wolności i odbudowania własnego, nowoczesnego państwa – akcentował prezydent RP, dodając,
że w historii krakowskiej Almae Matris
zdarzały się też chwile trudne i dramatyczne, jak choćby aresztowanie profesorów
w słynnej Sonderaktion Krakau.
W swoim wystąpieniu prezydent odniósł się do pięknej dewizy Uniwersytetu:
Plus ratio quam vis – więcej znaczy rozum
niż siła. Mówił o aktualności jej przesłania. – W cywilizacji europejskiej zawsze
panowało przekonanie, że przed siłą
pierwszeństwo ma mądrość. Rozglądając
się dzisiaj po świecie nas otaczającym,
znowu widzimy element walki o zasady.
Czy żyjemy w świecie, gdzie najpierw jest
mądrość, a potem siła, czy w świecie, gdzie
siła decyduje o wszystkim – pytał reto-

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
wręcza Prezydentowi prezent – niespodziankę

Przemawia prezydent RP Bronisław Komorowski

rycznie. – To przecież na naszych oczach
rozgrywają się kolejne dramaty, w których
siła próbuje dominować to, co racjonalne,
to, co rozsądne, to, co logiczne i co stwarza
perspektywę na lepsze życie w przyszłości.
Kończąc swoje wystąpienie, prezydent
podkreślił, że rolą najstarszego polskiego
uniwersytetu jest tworzyć dobre wzorce.
Dodał też, że Uniwersytet – ciesząc się
prestiżem w społeczeństwie polskim
i mając silną pozycję międzynarodową
– wywiązuje się z tej roli znakomicie.
Pogratulował Uniwersytetowi mądrości
i odwagi w obliczu zagrożeń i różnych
wyzwań, jakie niesie ze sobą XXI wiek.
KLEJNOT NARODOWEGO SKARBCA
Tę część uroczystości zakończyła
seria niespodzianek. Najpierw rektor UJ
prof. Wojciech Nowak wraz z dyrektorem

Archiwum UJ prof. Krzysztofem Ożogiem wręczyli prezydentowi wzruszający
prezent – zestaw materiałów dokumentujących fakt, że w XIX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował pradziadek
prezydenta, Zygmunt.
Następnie rektor UJ przeczytał list
gratulacyjny, który w związku z Jubileuszem 650-lecia UJ otrzymał właśnie od...
papieża Franciszka.
A później poinformował, że 9 maja 2014,
a więc w przeddzień głównych uroczystości
jubileuszowych, Sejm RP podjął uchwałę
w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu, w której wyraził hołd i uznanie dla
intelektualnego dorobku pokoleń uczonych
i absolwentów Uczelni. W uchwale podkreślono rolę Uniwersytetu, jaką odegrał
on w dziejach polskiej i światowej nauki
i kultury. Uniwersytet Jagielloński nazwano
klejnotem narodowego skarbca.

Andrzej Kalinowski

DOBRY WZORZEC

Filip Radwański

funkcjonowanie nie tylko każdej jednostki,
ale również każdego państwa – podkreślał.
Na zakończenie swego wystąpienia
rektor skierował słowa podziękowania
za codzienny trud i za zwyczajny, bieżący
dzień do całej społeczności uniwersyteckiej: profesorów, asystentów, doktorantów,
studentów i pracowników administracji.
– Razem i zgodnie. Tylko dzięki tym pieczołowicie pielęgnowanym wartościom
akademickim stoimy dziś w obecnym
miejscu uniwersyteckich dziejów – dodał.
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Anna Wojnar

Anna Wojnar

PLUS RATIO QUAM VIS
W uznaniu nieprzeciętnych zasług
w działalności na rzecz Unii Europejskiej,
a w szczególności za stawianie rozumu
ponad siłą, udział w misjach pokojowych,
wspieranie europejskiej nauki, edukacji
oraz kultury i stosowanie w praktyce
wyników swoich badań naukowych
w dziedzinie prawa międzynarodowego
i europeistyki przewodniczący Komisji
Europejskiej José Manuel Barroso został
uhonorowany złotym medalem Plus Ratio Quam Vis. Wcześniej to szczególne
wyróżnienie otrzymali tylko papież Jan
Paweł II oraz Valery Giscard d’Estaing.
– José Manuel Barroso polityką zaczął się
zajmować jeszcze jako student – mówił
wygłaszający laudację były rektor UJ
prof. Karol Musioł. – Uczestniczył w Rewolucji Goździków, która obaliła w 1974
roku wojskową dyktaturę Salazara. Brał
udział w kilku ważnych pokojowych
misjach międzynarodowych, między innymi był członkiem zespołów do spraw
samostanowienia Timoru Wschodniego
i procesu pokojowego w Angoli w latach
1990–1991. Był też przewodniczącym
delegacji Międzynarodowego Instytutu
na rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej
w Bośni i Hercegowinie we wrześniu 1996
roku. Laudator przypomniał także, że
José Manuel Barroso w 2002 roku został

14
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Filip Radwański

Przewodniczący Komisji Europejskiej
José Manuel Barroso odbiera złoty medal
Plus Ratio Quam Vis z rąk rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

Andrzej Kalinowski

Andrzej Kalinowski

Gratulacje i kwiaty od przedstawicielki zespołu „Słowianki”

Filip Radwański

premierem rządu Portugalii. Misję tę
zakończył w 2004 roku, po ogłoszeniu go
przewodniczącym Komisji Europejskiej.
Ponownie na to stanowisko, na kadencję
2010–2014, wybrano go we wrześniu
2009 roku.
– Panie Przewodniczący, nasz uniwersytecki medal jest trochę inny niż te,
które otrzymał Pan do tej pory. Przyznany
jest bowiem nie tylko za dotychczasowe
Pana zasługi i osiągnięcia, ale zawiera
również w sobie zobowiązanie do działa-

Uroczystość w Auditorium Maximum
zgromadziła grono znakomitych gości

José Manuel Barroso podczas swojego wystąpienia

nia, aby dewiza Plus ratio quam vis stała
się powszechną zasadą postępowania
dla wszystkich ludzi w całej Europie –
podkreślił, kończąc swoje przemówienie
prof. Karol Musioł.
– Dewiza Uniwersytetu, Plus ratio
quam vis, może być również mottem Unii
Europejskiej, która zbudowana jest na
wartościach takich jak pokój, demokracja, szacunek dla godności człowieka –
każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdego dziecka, solidarności i sprawied-

liwości – mówił José Manuel Barroso,
dziękując za wyróżnienie. Podkreślił, że
w trudnych i niespokojnych czasach XXI
wieku kierowanie się mądrością jest niezbędne. W swoim wystąpieniu powołał
się też na słowa Marii Skłodowskiej-Curie, że niczego w życiu nie należy się
bać, należy to tylko zrozumieć. Zacytował
również w języku polskim słowa Wisławy
Szymborskiej: Nie ma dróg innych oprócz
drogi dojścia – za co uczestnicy uroczystości nagrodzili go brawami.
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Prof. Stephen C. Dunnett, prorektor do spraw
międzynarodowych Uniwersytetu Buffalo

Prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Przewodniczący Samorządu Studentów
Dawid Kolenda

ADRESY I GRATULACJE
– Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego jest świętem polskiej nauki. Powstanie Uczelni wiąże się z początkami
szkolnictwa wyższego w Polsce. Jestem
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co robi i co bez wątpienia zrobi w łączeniu
tradycji z nowoczesnością – podkreślał
prof. Wiesław Banyś. W imieniu KRASP
i swoim życzył Uniwersytetowi dalszej
pomyślności, dalszego powodzenia w poszukiwaniu prawdy, w szerzeniu prawdy,
a także we wspaniałym sposobie kształcenia
młodych ludzi.
Podczas uroczystości nie mogło więc
zabraknąć także ich głosu. – Jako studenci
nie kryjemy dumy i radości z trwających
obchodów Jubileuszu 650-lecia naszej
Almae Matris, aktywnie włączając się
w ich organizację. Jesteśmy tu dzisiaj
z Państwem − reprezentanci społeczności
studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele studentów polskich
uczelni wyższych oraz najznamienitszych
uniwersytetów Europy. Nie z poczucia
obowiązku czy namowy kogokolwiek,
a z autentycznej woli uczestniczenia
w wydarzeniu wyjątkowym, chęci utożsamiania się z historią oraz współtworzenia
przyszłości tej i innych uczelni. Woli,
która była i jest motorem napędowym
rozwoju naszego Uniwersytetu – mówił
przewodniczący Samorządu Studentów
Dawid Kolenda. – Przede wszystkim
jednak chcemy wyrazić wdzięczność i szacunek dla wielu pokoleń, które uczyniły
nasz Uniwersytet takim, jakim możemy
oglądać go obecnie. Jesteśmy przekonani, że obecność nas wszystkich na tych
obchodach jest doskonałym przykładem
zjednoczenia środowiska akademickiego
w jednym miejscu dla uczczenia wspaniałej idei, jaką jest idea universitas,
która trwa w murach naszej Uczelni już
od 650 lat.
ZŁOTY MEDAL
DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Marszałek województwa małopolskiego
Marek Sowa oraz przewodniczący Sejmiku
Wojwództwa Małopolskiego Kazimierz
Barczyk przekazali na ręce rektora UJ prof.
Wojciecha Nowaka Złoty Medal Honorowy
„Za zasługi dla województwa małopolskiego” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Dziś trudno sobie wyobrazić, jak
potoczyłyby się losy Krakowa, gdyby Kazimierz Wielki założył uczelnię w innym
miejscu – mówił nieco żartobliwie Marek
Sowa. – Obecność Uniwersytetu sprawiła, że miasto przez wieki było kolebką
uczonych, nowatorskich idei i postępu,
a wiedza zawsze była tu siłą napędową.
Dziękując profesorom i pracownikom

Fot. Filip Radwański

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska

dumna i szczęśliwa, że mogę uczestniczyć
w tej uroczystości – mówiła minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena
Kolarska-Bobińska, gratulując Uniwersytetowi i składając najlepsze życzenia
na kolejne stulecia. – Dziś potrzebujemy
uczelni, które są mocno osadzone w tradycji, ale pokazują też kierunki rozwoju
na przyszłość, pomagają w rozwiązywaniu dylematów i podejmowaniu wyzwań
otaczającego świata. Dziś ważne jest nie
tylko kształcenie na wysokim poziomie
i prowadzenie dobrej jakości badań, ale
też rozbudzanie społecznej kreatywności,
innowacyjności, odwagi i chęci współpracy pomiędzy naukowcami i społecznościami lokalnymi na różnych poziomach.
Współczesna uczelnia musi brać aktywny
udział w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego, bo bez niego nie ma demokracji. Bogate tradycje uniwersyteckie
są zobowiązaniem do pielęgnowania nie
tylko silnych więzi akademickich, ale
do budowania więzi ze społeczeństwem.
Uniwersytet Jagielloński zawsze był
świadomy tej swojej społecznej odpowiedzialności i swej społecznej szczególnej
roli w Polsce.
W imieniu reprezentantów uczelni
z całego świata głos zabrał prof. Stephen
C. Dunnett, prorektor do spraw międzynarodowych Uniwersytetu w Buffalo, który
podkreślił zaangażowanie Uniwersytetu
Jagiellońskiego w sprawy wspólnoty
międzynarodowej i dążenie do umacniania
kontaktów zagranicznych.
Przemawiał także prof. Wiesław Banyś,
przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej
107 rektorów uczelni publicznych i niepublicznych. Zwracając się do prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego i minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny
Kolarskiej-Bobińskiej, zadeklarował, że
środowisko rektorskie dąży do zreformowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w naszym kraju. Wyraził nadzieję, że może
już pod koniec 2014 roku KRASP przedstawi prezydentowi i pani minister pewne
praktyczne sugestie, jak można by tego
dokonać. – Uniwersytet Jagielloński od
650 lat kształci światłych obywateli, którzy
mieli, mają i mieć będą za zadanie budować
nową Polskę, nową Europę i nowy świat.
Kiedy patrzymy na osiągnięcia tej Uczelni,
to one zaświadczają, że troska o „dobry
umysł” jest tym, co powinniśmy pielęgnować zawsze i wszędzie. Chylimy czoła przed
tym, co Uniwersytet Jagielloński już zrobił,

Filip Radwański

naukowym, którzy obecnie przyczyniają się do rozwoju Uczelni, marszałek
podkreślił, że to dzięki nim Uniwersy-

tet Jagielloński co roku przyciąga do
Krakowa tysiące młodych ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. – Wasz

wkład w budowę kapitału intelektualnego
Krakowa i Małopolski jest nieoceniony –
akcentował.

Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak odbiera Złoty Medal Honorowy
„Za zasługi dla województwa małopolskiego”
przyznany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
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Filip Radwański

Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii w 1988 roku
prof. Robert Huber odbiera dyplom
doktora honoris causa UJ

NAJWYBITNIEJSZY
WSPÓŁCZESNY BIOLOG STRUKTURALNY
Podczas uroczystości do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączyli dwaj wybitni uczeni:
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii w 1988 roku prof. Robert Huber
oraz teoretyk zarządzania i profesor nauk
ekonomicznych Witold Kieżun.
Jak poinformował rektor UJ, z wnioskiem o nadanie prof. Robertowi Huberowi najwyższego uniwersyteckiego
wyróżnienia wystąpiła grupa profesorów
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury Senat UJ przyznał
wybitnemu uczonemu tytuł doktora honoris causa, zwracając uwagę w szczególności na jego niezwykle znaczące w skali
międzynarodowej osiągnięcia naukowe,
w tym wyjaśnienie na poziomie atomowym funkcjonowania aparatu fotosyntezy
odpowiedzialnego za podtrzymanie życia
na Ziemi i pokazanie fundamentalnej roli,
18
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jaką odgrywa krystalografia w naukach
o życiu, jeśli chodzi o zrozumienie mechanizmów biologicznych. Senat docenił także zasługi Profesora w popularyzowaniu
wiedzy z zakresu biologii strukturalnej
oraz przyczynienie się do rozwoju aparatury i metod pomiarowych służących
przewidywaniu struktury białek metodą
dyfrakcji promieniowania elektromagnetycznego w kryształach. Nie bez znaczenia było również, że Profesor przez wiele
lat pomagał polskim badaczom, w tym
także naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dzięki niemu mieli
możliwość współpracy z Towarzystwem
Maxa Plancka.
Jak zaznaczył wygłaszający laudację
prof. Kazimierz Strzałka, prof. Robert
Huber należy do najwybitniejszych
współczesnych biologów strukturalnych.
Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii
otrzymał wraz z Johannem Deisenhoferem i Hartmutem Michelem w 1988
roku za wyznaczenie trójwymiarowej
struktury centrum reakcji fotosyntezy

u bakterii. Przez całe swoje życie był
i nadal jest związany z Monachium.
Tam się urodził, kształcił i zdobywał
kolejne szczeble kariery naukowej. –
Ważnym elementem aktywności prof.
Hubera jest działalność w aplikacyjnym
obszarze nauki, z czym wiąże się Jego
uczestnictwo w radach nadzorczych
i radach naukowych wielu instytucji, firm
farmaceutycznych oraz przedsiębiorstw
związanych z rolnictwem. Wyrazistym
przykładem połączenia głębokiej wiedzy
naukowej z działalnością o charakterze
aplikacyjnym było współtworzenie dwóch
firm: Proteros, oferującej usługi w zakresie odkrywania i rozwoju nowych
leków, oraz Suppre-Mol, zajmującej się
rozwojem nowych terapii w zakresie
chorób autoimmunologicznych. Świadczy
to o aktywnym uczestnictwie Profesora
w transferze wiedzy z pracowni naukowych do przedsiębiorstw – zaznaczył
laudator. – Największy wkład prof. Hubera w rozwój nauki wnoszą jego badania
nad zrozumieniem struktury i funkcji

Filip Radwański
Andrzej Kalinowski

Przemawia prof. Robert Huber

Senat UJ przyznał wybitnemu uczonemu prof. Robertowi Huberowi tytuł doktora honoris causa
w szczególności za Jego niezwykle znaczące w skali międzynarodowej osiągnięcia naukowe
Filip Radwański

ważnych biologicznie makromolekuł.
Badania te dotyczyły szerokiej gamy
różnorodnych białek, w tym proteaz oraz
ich naturalnych i sztucznych inhibitorów,
metaloenzymów zawierających żelazo,
miedź, nikiel i molibden. [...] Profesor
Huber położył także wielkie zasługi
w dziedzinie rozwoju technik badawczych. Powszechnie znany jest jego wkład
w rozwój przyrządów i metod związanych
z krystalografią białek.
Uczony ma na swym koncie ponad
700 publikacji w najbardziej renomowanych i prestiżowych czasopismach.
Liczba cytowań przekracza 60 tysięcy,
a jego indeks Hirscha wynosi 126.
Do szczególnych zalet Profesora zaliczyć też trzeba umiejętność fascynowania
innych swoją pasją, a także wyjątkową
zdolność do mobilizowania młodych
naukowców do intensywnej pracy i samodzielności.
– Wobec siebie Profesor zawsze
był bardzo wymagający. Dzień pracy
rozpoczynał o godzinie 9, a kończył
koło 20. Tylko w niedzielę pracę rozpoczynał nieco później, bo w południe.
Ze swojego domu codziennie dojeżdżał
do Instytutu rowerem, tą samą trasą
(45 minut w jedną stronę), niezależnie
od pogody i pory roku. Robi to także
obecnie, kiedy przebywa w Monachium
− z tego powodu jest powszechnie znany
mieszkańcom Martinsried – informował
laudator.
Profesor od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim,
a zwłaszcza z Wydziałem Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii. Na uwagę
zasługuje niezwykle ważna i twórcza
współpraca uczonego z prof. Tadeuszem
Holakiem, który jest obecnie zatrudniony
na Wydziale Chemii UJ oraz pełni funkcję
kierownika grupy badawczej w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ,
a także współpraca z prof. Janem Potempą
z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. – Rocznica 650-lecia utworzenia naszej Uczelni kreuje odpowiednią
atmosferę do przypomnienia i podkreślenia wielkich zasług Profesora, zaś
uroczyste otwarcie najnowszej jednostki
badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
− Małopolskiego Centrum Biotechnologii [w którym, notabene, prof. Huber
uczestniczył], stwarza bardzo dobre
ramy do dalszej owocnej współpracy –
mówił, kończąc swoją laudację, prof.
Kazimierz Strzałka.

Nowymater
doktornr
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alma
167 causa UJ prof. Robert Huber
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oraz oczekujący na odebranie honorowego dyplomu
prof. Witold Kieżun

Prof. Witold Kieżun w otoczeniu rektora i prorektorów UJ

NIEKWESTIONOWANY
AUTORYTET NAUKOWY
Profesor Witold Kieżun, niekwestionowany autorytet polski i międzynarodowy
w zakresie szeroko rozumianych nauk
o zarządzaniu, został wyróżniony tytułem
doktora honoris causa UJ w szczególności za twórczą kontynuację polskiej myśli
prakseologicznej, międzynarodowe doko-

nania w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania administracji oraz zarządzania
publicznego, za wychowanie wielu pokoleń
uczonych, propagowanie dobrego imienia
Polski i polskiej nauki w świecie, a także
za postawę patriotyczną, której dowiódł
jako uczestnik Powstania Warszawskiego.
Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego wyróżnienia wystąpili profesorowie
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-

łecznej UJ. Senat UJ podczas posiedzenia,
które odbyło się 26 lutego 2014, podjął
w tej sprawie odpowiednią uchwałę.
Profesor Kieżun urodził się 6 lutego
1922 w Wilnie, skąd przed 1939 rokiem
przeniósł się do Warszawy. – W 1944 roku
walczył w Powstaniu Warszawskim, w legendarnym oddziale do zadań specjalnych
„Harnaś”, w batalionie „Gustaw”, przyjmując pseudonim „Wypad”. Brał udział
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Fot. Anna Wojnar

Moment wręczania prof. Witoldowi Kieżunowi
dyplomu doktora honoris causa UJ

Anna Wojnar

Gratulacje od przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

podręczniki, skrypty, a także wiele...
utworów muzyki fortepianowej. Bo
warto dodać, że Profesor ma artystyczną
duszę – pisze wiersze, komponuje i uprawia publicystykę. Ponadto, jak w swoim
wystąpieniu zaznaczył prof. Bogusław
Nierenberg – Profesor jest człowiekiem
szlachetnym, którego cechuje patriotyzm
i mądrość. – Wszelkie przymioty serca
i umysłu na zawsze zostaną zapisane
w annałach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako społeczność akademicka winniśmy
wdzięczność naszemu absolwentowi, który
swoją postawą i pracą sławił imię swojej
macierzystej Uczelni – mówił na zakończenie swego wystąpienia laudator.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Kieżun wspominał piękne lata studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas których
poznał swojego przyjaciela Zbigniewa
Herberta oraz Karola Wojtyłę. Wygłosił też
krótki wykład dotyczący współczesnej sytuacji ekonomicznej na świecie i w Polsce.
Przyznał, że jest najstarszym pracującym
na pełnym etacie profesorem w Polsce.
Oficjalna część uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie w holu Auditorium Maximum
goście wznieśli toast za pomyślność Uniwersytetu.

Rita Pagacz-Moczarska

Filip Radwański

w zdobyciu Poczty Głównej na obecnym
placu Powstańców, Domu Parafialnego
kościoła św. Krzyża oraz Komendy Policji
przy Krakowskim Przedmieściu. Jego odwaga i oddanie dla sprawy budzą podziw
i uznanie – akcentował wygłaszający
laudację prof. Bogusław Nierenberg. –
Koniec wojny nie oznaczał dla niego końca
udręk. Jeszcze w 1945 roku, po ucieczce
z niemieckiej niewoli, został aresztowany
przez NKWD i osadzony w więzieniu
na Montelupich. W śledztwie, w którym
nie oszczędzono mu żadnych cierpień
(łącznie z pozorowanym rozstrzelaniem),
nikogo nie wydał. 23 maja 1945 roku
został wywieziony do sowieckiego łagru
na pustyni Kara Kum, gdzie cudem udało
mu się przeżyć ciężką chorobę tropikalną
beri-beri. Po powrocie do Polski, jako
„element podejrzany” dla władzy komunistycznej, został osadzony w obozie pracy.
Po wyjściu postanowił kontynuować naukę
w Krakowie.
W latach 1946−1949 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poznał wówczas
swego późniejszego przyjaciela Zbigniewa
Herberta, a także wiele wybitnych osobowości ówczesnego Krakowa, między
innymi Jerzego Turowicza, Antoniego
Gołubiewa, Pawła Jasienicę, Stanisława
Stommę oraz młodego wówczas księdza
Karola Wojtyłę.
Po studiach rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim i został doktorantem
prof. Jana Zieleniewskiego. W 1971 roku,
po przejściu profesora na emeryturę, objął
kierownictwo Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk, ale dwa lata później,
na wniosek tamtejszej POP PZPR, usunięto go z tego stanowiska. Tytuł naukowy
profesora uzyskał w 1975 roku.
– Od 1980 roku wykładał na amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetach (głównie w Filadelfii, Pittsburghu
i Montrealu), ale także w krajach Europy
Zachodniej i Afryki. Jego wiedza zyskuje
coraz większe uznanie międzynarodowe.
Jest kierownikiem projektu pomocowego
Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Rwandzie i Burundi, a także ekspertem
rządowym w Burkina Faso. Służy swoją
wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu
nowoczesnych struktur organizacyjnych.
Życiorys prof. Kieżuna to właściwie
gotowy scenariusz fascynującego filmu
o polskich dziejach ostatniego stulecia –
podkreślał laudator.
W swym dorobku naukowym Profesor
ma ponad 400 publikacji: 82 monografie,

Prof. Witold Kieżun podczas swojego wystąpienia wyznał, że jest obecnie najstarszym profesorem
w Polsce pracującym na pełnym etacie
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Prezydent RP Bronisław Komorowski
podczas wpisywania się
do księgi pamiątkowej

Z

godnie z tradycją Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjątkowi goście wpisują
się do księgi pamiątkowej. 10 maja 2014
po Jubileuszowym posiedzeniu Senatu UJ
wyrazy uznania i wdzięczności złożyli
prezydent RP Bronisław Komorowski,
przewodniczący Komisji Europejskiej José
Manuel Barroso, a także wielu dostojnych
uczestników uroczystości.
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Anna Wojnar

JUBILEUSZOWA KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Anna Wojnar

Wpis przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso
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Władze UJ i byli rektorzy
oraz minister nauki
i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska (w środku),
w drugim rzędzie goście
z uczelni zagranicznych

Rektorzy polskich uczelni
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Fot. Anna Wojnar

UCZESTNICY JUBILEUSZOWYCH

Przedstawiciele i rektorzy uczelni zagranicznych

Fot. Anna Wojnar

UROCZYSTOŚCI

Studenci zagraniczni
alma mater nr 167
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MYŚL LUDZKA NIE ZNA GRANIC
Universa – opera otwarta

K

Filip Radwański

rólowa Jadwiga Andegaweńska, Mikołaj Kopernik i Albert Einstein – występujący w kontekście siedmiu sztuk wyzwolonych:
gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki, stali się bohaterami widowiska muzyczno-historycznego Universa – opera otwarta, którego prapremierę można było zobaczyć wieczorem 10 maja 2014 na krakowskim
Rynku Głównym. Wydarzenie uświetniło centralne obchody Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorem
dzieła jest Jan A.P. Kaczmarek – światowej sławy kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel Marca Forstera.
W zamierzeniu twórcy zawarty w tytule termin „otwarta” ma podkreślać szczególną formę utworu, łączącego w sobie
elementy nowoczesnego koncertu, opery i moralitetu. Artysta zerwał w dziele z ograniczeniami czasu i przestrzeni.
Bohaterowie utworu nawiązują ze sobą dialog, choć pochodzą z różnych epok i miejsc w Europie. Ich powaga
i dostojeństwo przeplatają się z energią i młodością, których ucieleśnieniem są młodzi ludzie występujący
w chórze. – Partie chóralne charakteryzuje zabawa tekstem oraz eksploracja możliwości głosu ludzkiego.
Kompozytor sięga bowiem nie tylko po tradycyjne harmonie kojarzone z wielkimi aparatami chóralnymi,
ale przede wszystkim po efekty mowy zrytmizowanej, quasi-deklamacyjne i recytacyjne – czytamy w okolicznościowym folderze wydanym w związku z krakowską prapremierą. W przedstawieniu ogromną
rolę odgrywa orkiestra, która nie tylko stanowi tło akcji, ale jest także równorzędnym partnerem, włączającym się w dialog, a nawet przejmującym główną rolę w długich interludiach instrumentalnych.
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Finał widowiska napawa optymizmem. Kończy je bowiem fraza będąca dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego: Plus ratio
quam vis – więcej znaczy rozum niż siła!
– Myśl ludzka nie zna granic – akcentował artysta po zakończeniu dzieła. – Życzę Uniwersytetowi, by przez następne
kilkaset lat ulepszał ludzki gatunek i sprawiał, że nasza planeta będzie lepsza. By był, jak dotąd, wspaniałą częścią światowej społeczności ludzi myślących.
Orkiestrę poprowadziła Monika Wolińska, przedstawicielka młodego pokolenia, która pracowała już z wieloma orkiestrami na całym świecie – dyrygowała, między innymi, w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall. W rolę królowej Jadwigi
wcieliła się Iwona Sobotka (sopran), jako Mikołaj Kopernik wystąpiła Małgorzata Walewska (mezzosopran), jako Albert
Eistein – Szymon Komasa (baryton). Ciekawą rolę odegrała aktorka Julia Pietrucha, która wystąpiła jako personifikacja
siedmiu sztuk wyzwolonych. Solistom towarzyszyli: Sinfonietta Cracovia, Chór Polskiego Radia oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagellonica”. W utworze wykorzystano teksty Marcjanusa Kapelli i Michała Rusinka.
Producentem koncertu było Krakowskie Biuro Festiwalowe i Narodowy Instytut Audiowizualny.
Warto dodać, że 29 czerwca br. o godzinie 23.35 widowisko muzyczno-historyczne Universa – opera otwarta zostało
wyemitowane w drugim programie Telewizji Polskiej.

Fot. Anna Wojnar

Rita Pagacz-Moczarska
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Filip Radwański

NOCNA PODRÓŻ
Z UNIWERSYTETEM

nocy 10 maja 2014 na krakowian czekała jubileuszowa
niespodzianka: zabytkowe budynki
kwartału uniwersyteckiego rozświetliła
nowoczesna, barwna iluminacja. Dzięki technice wideoprojekcji widzowie
mogli odbyć jedyną w swoim rodzaju
historyczną podróż pomiędzy czasami
powstania naszej Uczelni a współcze-

30

alma mater nr 167

snością. Pierwszą atrakcją było tętniące
kolorami Collegium Novum, gdzie
dodatkowo w podcieniach arkadowych
wyświetlane były symboliczne obrazy
ukazujące najważniejsze momenty
w 650-letnich dziejach UJ. Kulminacją
wydarzenia był multimedialny pokaz
prezentowany na fasadzie Collegium
Minus. Efektownie wyglądały wkom-

ponowane w architekturę budynku
atrakcyjne animacje oddające atmosferę historycznych wydarzeń. Połączenie nowoczesnej techniki z tradycją
stanowiło symboliczne nawiązanie do
hasła 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Inspirowani przeszłością,
tworzymy przyszłość.

Wr

Filip Radwański

W

Anna Wojnar
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Anna Wojnar

REFLEKSJE
PO KONGRESIE
KULTURY AKADEMICKIEJ
P

onad 80 zaproszonych referentów oraz około 400 zarejestrowanych
uczestników wzięło udział w pierwszym Kongresie Kultury Akademickiej, zorganizowanym pod hasłem Idea uniwersytetu – reaktywacja
w dniach 20–22 marca 2014 w ramach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Program Kongresu, przygotowany przez Radę Programową pod przewodnictwem prof. Piotra Sztompki, obejmował 15 sesji:
trzy sesje plenarne i 12 sympozjów problemowych.
***

T

problematyki uniwersytetów, zakładając
istotną odrębność tych instytucji od innych
szkół wyższych, a także od instytutów
badawczych. Jako główną odrębność
wskazywano organiczne powiązanie
własnych badań naukowych z dydaktyką

i kształceniem młodej kadry naukowej,
czyli autoreprodukcję samej instytucji.
W obszarze badawczym specyfikę dostrzegano w skupieniu się na badaniach podstawowych, a w dydaktyce – na dostarczaniu
wykształcenia szerokiego, ogólnego, także

Anna Wojnar

ematyka Kongresu obejmowała najważniejsze kwestie nurtujące środowisko uniwersyteckie w Polsce i będące
przedmiotem szeroko odczuwanych
niepokojów i często wyrażanych refleksji
krytycznych. Kongres ograniczał się do
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Troska uczelni o dobro najwyższe, jaką jest nieustanna dbałość o jakość kształcenia kolejnych
generacji, stanowi trwałą misję szkół wyższych i przyświeca idei zorganizowania – w ramach
obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kongresu Kultury Akademickiej –
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając obrady Kongresu

Anna Wojnar

W obradach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i kultury z różnych stron Polski

humanistycznego, oraz formowaniu osobowości studentów. Już to narzuca pewien
elitaryzm tej instytucji, co winno wyrażać
się w najwyższym poziomie kadry oraz
wysokich wymaganiach wobec studentów.
Egalitaryzm jest sprzeczny z samą istotą
nauki, która musi kierować się wyłącznie
kryteriami merytokratycznymi.
Dyskusja skupiała się na tej szczególnej tkance społecznej wspólnych wartości
i wspólnych reguł, które dla instytucji
uniwersytetu są swoiste, a które tworzą
kulturę akademicką. Centralna dla tej
kultury wartość to apoteoza rozumu, racjonalności, dobrze uzasadnionej prawdy,
odpowiedzialności za słowo, wolności
poszukiwań badawczych. A najważniejsze
imperatywy moralne to zaufanie, lojalność, solidarność, wzajemność, prawdomówność, bezinteresowność, godność
i honor. Hasło Kongresu: Idea uniwersytetu – reaktywacja, sugerowało konieczność
odrodzenia tych wartości i norm, które
uległy ostatnio daleko posuniętej erozji
pod wpływem inwazji kultury odmiennej,
uniwersytetowi obcej – kultury korporacji
przemysłowej. W miejsce wspólnoty rozumu pojawia się przedsiębiorstwo przerobu
studentów, a zamiast świątyni wiedzy –
administracyjny biurowiec – mówiono
metaforycznie. To właśnie jest źródło szeroko odczuwanego w środowisku kryzysu
idei uniwersytetu i instytucji uniwersytetu,
Filip Radwański

a w szerszym społeczeństwie – powód
dramatycznego spadku zaufania do nauki.
Podkreślano wielokrotnie, że nie chodzi
bynajmniej o powrót do średniowiecza, ale
o twórcze rozwinięcie tradycji uniwersyteckiej dla potrzeb nowych czasów, o znalezienie formuły, w której nowoczesność nie
oznaczałaby pogrzebania wspólnotowej
i racjonalnej tradycji, a tradycja nie
odgradzała się od nowoczesności, lecz
przeciwnie – była dla nowoczesności niezbędną kotwicą i fundamentem. Pojawiło
się sformułowanie ideału „innowacyjnego
konserwatyzmu”.

Kultura akademicka kształtuje się
w sposób dwojaki: albo jako reakcja adaptacyjna środowiska uniwersyteckiego na
narzucone odgórnie regulacje systemowe
(prawne, organizacyjne), albo jako integralna kontynuacja międzypokoleniowa
tradycji uniwersyteckiej kultywowanej
z pokolenia na pokolenie przez samo
środowisko. I podobnie: kryzys kultury akademickiej może wynikać z obu
źródeł. Choć na Kongresie dominowała
krytyka i protest przeciwko narzucanym
środowisku rozwiązaniom systemowym,
to dostrzegano również konformizm

Wystąpienie dr hab. Agnieszki Liszewskiej podczas sesji
alma mater
nr 167 uniwersytetu, uniwersytet33
Idea uniwersytetu,
autonomia
badawczy czy szkoła wyższego stopnia?

Przemawia prof. Piotr Sztompka

i permisywność samego środowiska, rezygnującego z oporu przed szkodliwymi
rozwiązaniami zewnętrznymi i przyzwalającego samym sobie na działania sprzeczne
z uniwersytecką tradycją. Otwarta i mocna
krytyka obecnej polityki wobec uniwersytetów łączyła się ze spojrzeniem samokrytycznym na słabości środowiska
uniwersyteckiego [...].
Nie sposób w krótkiej formie podsumować bogactwa przeprowadzonych
dyskusji. Na każdej z sesji poza zaproszonymi panelistami wypowiadało
się kilku do kilkunastu uczestników
z audytorium. Co najwyżej mogę się
pokusić o wyrywkowe i subiektywne
impresje, skażone być może ostrością
i jednostronnością mojego własnego
spojrzenia i wyczuleniem na potwierdzenia własnej diagnozy.
Wśród zarzutów krytycznych kierowanych pod adresem władzy znalazła się przede wszystkim sprawa
nadmiernej zewnętrznej regulacji biurokratycznej życia akademickiego, co
narusza fundamentalną dla uniwersytetu
zasadę autonomii. Dotyczy to zarówno
ocen całej instytucji (parametryzacja),
jak i poszczególnych pracowników
(ilościowe wskaźniki bibliometryczne). W dydaktyce najmocniejszym
przejawem takiej regulacyjnej ambicji są
Krajowe Ramy Kwalifikacji, przez swoją
drobiazgowość i kazuistyczność – groteskowe. Utrapieniem uniwersytetów jest
konieczność odpowiadania na nieustanny
audyt poprzez drobiazgowe sprawozdania
na wszystkich szczeblach organizacji wewnętrznej. Świadczy to o braku zaufania
do pracowników i przyczynia do wytworzenia klimatu podejrzliwości i nieufności
między uczestnikami instytucji. Pion
administracyjny uniwersytetów zarządzający zasobami powinien być wyraźnie oddzielony od realizowania misji badawczej
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ponadprzeciętnym i eliminowanie podprzeciętnych – mówiono.
Wiele uwag krytycznych kierowano
pod adresem systemu bolońskiego, który
zrywa z ideą ciągłości i logiki kształcenia,
tworząc grupę niedouczonych pół-magistrów zwanych licencjatami. Wysunięto
postulat, aby władze zainicjowały renegocjacje tego systemu, a niezwłocznie
przywróciły jednolite studia magisterskie
na wybranych kierunkach.
W obszarze badawczym wskazywano
na niedoskonałości systemu grantów, który
promuje badania bezpieczne, o pewnych
rezultatach, a także generuje wiele działań
pozornych związanych z planowaniem
tego, co z samej definicji zaplanować się
nie da, czyli odkrycia, innowacji. Z silną
krytyką ze strony niektórych dyscyplin

Filip Radwański

Filip Radwański

i edukacyjnej, co musi
pozostawać wyłącznie
w rękach profesury.
Mieszanie tych dwóch
pionów, a zwłaszcza
podporządkowywanie
misji uniwersytetu
kulturze biurokratycznej
prowadzi do kryzysu tej
instytucji. Konieczne
jest także nieustanne
doskonalenie i unowocześnianie zarządzania
uniwersytetem. „Świątynia nauki, ale sprawnie zarządzana” –
o taki ideał wołano.
Za nieporozumienie uznano wiarę,
że przyśpieszenie karier uniwersyteckich
może dokonywać się poprzez ciągłe ob-

W sympozjum Relacje świata nauki i świata polityki. Niebezpieczeństwa płynnych granic uczestniczył
prof. Adam Daniel Rotfeld, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, były minister
spraw zagranicznych RP

niżanie wymogów i ułatwianie procedur
doktorskich czy habilitacyjnych. Efektem
są kariery pozorne, deprecjacja tytułów
i stanowisk, obniżanie standardów w procedurach doktorskich, habilitacyjnych
i profesorskich, a w efekcie uzasadnione
załamanie się zaufania społecznego do
profesury. Władze powinny znacznie
większą uwagę skupiać na promowaniu
i nagradzaniu doskonałości, wyróżnianiu
i uprzywilejowaniu najlepszych, a nie na
podciąganiu najgorszych. – System ocen
powinien być ukierunkowany na demaskowanie przeciętnych, ułatwianie życia

(np. historii, polonistyki) spotkał się wymóg formułowania wniosków grantowych
w języku angielskim, a także premiowania
pozycji anglojęzycznych w ocenach. Za
nieporozumienie uznano nacisk na natychmiastową, praktyczną stosowalność badań.
– Najbardziej przełomowe są te badania,
których zastosowań, efektów praktycznych
jeszcze nie znamy – podkreślała jedna
z panelistek.
W obszarze dydaktyki wiele mówiono
o anonimowości procesu kształcenia poprzez wprowadzanie testów, elektronicznych systemów zapisu ocen, zaniku relacji

Filip Radwański

mistrz – uczeń, a także blokowaniu awansu osobowym dla studentów. Większą wagę Źródłem takich różnorodnych zjawisk
najzdolniejszych, na przykład poprzez wy- należy przywiązywać do różnych form patologicznych jest klimat permisywności,
maganie opłat za drugi kierunek studiów. distance learning, które umożliwiają no- który odrzucić musi samo środowisko. –
Tu Kongres jednoznacznie wypowiedział woczesne technologie. Zwracano uwagę Dominuje zgoda na totalną, powszechną
się za powrotem do wolności studiowania na swoistość kształcenia medycznego bylejakość. Zgadzamy się na etyczne uchyna kilku kierunkach bez dodatkowych w kierunku odrodzenia medycyny humani- bienia, niskie standardy, bałagan, marnostycznej i holistycznej: należy dostrzegać trawność. W tej sytuacji grzesznicy mają
kosztów.
się lepiej od sprawiedliwych – mówiono.
W istniejących ramach prawno-ad- człowieka, a nie jego części.
Uniwersytet powinien być centrum
Bardzo negatywnie na osobnej sesji
ministracyjnych podwyższanie jakości
kształcenia jest już zadaniem samego śro- opiniotwórczym i kulturotwórczym oceniano miejsce uniwersytetów poldowiska. Za odejście od misji uniwersytetu w szerszym środowisku. Taki obowiązek skich w międzynarodowych rankingach.
uważano nadmierne obciążenie
masową dydaktyką o profilu
zawodowym, co odbija się na
intensywności i jakości badań.
W dydaktyce uniwersyteckiej
błędem jest dążenie do wąskiego kształcenia zawodowego. Na
masowe kształcenie zawodowe
jest natomiast miejsce w innych
niż uniwersytety szkołach wyższych, zarówno publicznych,
jak i prywatnych. Szkoły takie
powinny też skupiać uwagę na
badaniach stosowanych i bezpośrednich związkach z przemysłem. Dużym nieporozumieniem jest stosowanie takich
samych kryteriów („algorytmu”,
„parametryzacji”) przy ocenie
uniwersytetów i innych szkół
wyższych o profilu zawodowym. Warunkowanie dotacji
państwowych liczebnością studentów czy doktorantów jest
tak samo nieodpowiednie jak
oczekiwanie od wyższych szkół W pierwszym Kongresie Kultury Akademickiej zorganizowanym pod hasłem Idea uniwersytetu – reaktywacja
zawodowych prowadzenia sa- wzięło udział ponad 80 referentów oraz około 400 uczestników
modzielnych badań naukowych.
Te dwa piony: uniwersytecki i zawodowy, wyjścia poza mury uniwersytetu spoczywa Jesteśmy na peryferiach, a najwięksi
muszą być w systemie szkolnictwa wyż- przede wszystkim na miastach uniwersy- optymiści mówili co najwyżej o „bliteckich. Niegdyś ośrodki swoistej kultury skich peryferiach”, z których jest szansa
szego wyraźnie oddzielone.
Postulowano odejście od przekazu studenckiej, dzisiaj taką rolę tracą. – Stu- powolnego zbliżania się do centrów
informacji (danych, statystyk, dat itp.), dencki ruch kulturalny został zastąpiony światowych. Co ciekawe, wśród wielu
które są dostępne w sieci („pamięci przez studencki ruch facebookowy – iro- przyczyn tego stanu wskazywano nie
podręcznej”), na rzecz kształtowania nizował jeden z dyskutantów. Po części tyle na niedostatki nowoczesności, ile na
wyobraźni, umiejętności łączenia faktów, wynika to z tego, że masowy nauczyciel zaniedbywanie tradycji, słabość kultury
akademickiej.
prowadzenia argumentacji, uzasadniania produkuje masowego studenta.
Należy potępiać przypadki braku odPodkreślano rolę popularyzacji
wypowiadanych poglądów. Trzeba uczyć
„redukowania złożoności”, orientacji powiedzialności za słowo i kompromito- wiedzy w szerszym społeczeństwie,
w chaosie informacyjnym. – Nowa rola wania powagi stanowiska profesorskiego a zwłaszcza propagowanie metody nanauczyciela akademickiego to bycie prze- przez niektórych „profesorów telewizyj- ukowej, krytycyzmu i uzasadnionego
wodnikiem w świecie wiedzy – mówiono. nych”, a także czynienia z uniwersytetu sceptycyzmu, racjonalnego argumentoZwiększyć trzeba działania wychowawcze, „trybuny dla kłótni politycznych”. Banicja wania, umiejętności selekcji i interprekształtowanie świadomości obywatelskiej, środowiskowa musi dotykać winnych pla- tacji w chaosie informacji i poglądów
wrażliwości etycznej, światopoglądu giatów, fałszowania danych, dopisywania zapełniających sferę publiczną. Obowiązstudentów. Wykładowca uniwersytecki swoich nazwisk do cudzych prac, dema- kiem ludzi uniwersytetu jest lansowanie
musi być nie tylko przekaźnikiem wiedzy skować trzeba „spółdzielnie cytowań” i obrona racjonalności w życiu obywateli,
na najwyższym poziomie, ale wzorem i „towarzyskie, grzecznościowe recenzje”. a także piętnowanie nonsensu i głupoty.
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Filip Radwański

Ksiądz prof. Michał Heller podczas sympozjum Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej
i „post-akademickiej”

Upominaliśmy się na Kongresie nie
tylko o nasze partykularne, środowiskowe wartości i uniwersyteckie reguły
gry. – Uniwersytet powinien być punktem
odniesienia dla społeczeństwa – mówiono.
Chodziło nam więc również o odrodzenie
roli uniwersytetu jako obdarzonego
szczególnym zaufaniem społecznym
ośrodka, z którego na całe społeczeństwo
promieniuje szacunek dla prawdy, uznanie
dla autorytetów, kultura debaty publicznej,
tolerancja wobec odmiennych poglądów,

racjonalność politycznych decyzji, zrozumienie, że dbałość o dobro wspólne to
droga do osobistej pomyślności, a sukces
indywidualny to przyczynek do dobra
wspólnego. Nie muszę podkreślać, jak
bardzo tego wszystkiego naszemu społeczeństwu potrzeba.
Znaczny stopień jednomyślności
w wielu kwestiach, jaki zaznaczył się
na Kongresie, pozwala mieć nadzieję,
że przekształci się on w trwały ruch
środowiskowy, w przyszłości, być może,

stowarzyszenie „Kongres Akademicki”,
w celu krytycznego monitorowania zmian
i decyzji legislacyjnych i administracyjnych dotyczących działalności uniwersytetów, a także mobilizowania środowiska
do samodoskonalenia. Byłoby wskazane,
aby inne polskie uniwersytety podjęły
się organizacji podobnych kongresów
w regularnych terminach, na przykład co
dwa lata, gdzie prowadzono by otwartą
debatę na temat pojawiających się problemów i zagrożeń.
Wśród tekstów nadesłanych na Kongres jest już na stronie www trzydzieści
poważnych opracowań. Najcenniejsze
wypowiedzi z Kongresu krakowskiego
zostaną utrwalone w formie tomu pod
tytułem Idea uniwersytetu – reaktywacja,
którego redakcji podjęli się Piotr Sztompka
i Krzysztof Matuszek, a który ukaże się
nakładem Wydawnictwa UJ. Strona Kongresu www.kongresakademicki.pl będzie
funkcjonować nadal, nieustannie bogacona
o nowe wypowiedzi, teksty dyskusyjne
i inne treści. Kongres spełni swoją rolę
tylko wtedy, gdy nie zamknie się takim
jak wyżej czy innym sprawozdaniem
z Kongresu.

Piotr Sztompka

przewodniczący Rady Programowej
Kongresu Kultury Akademickiej

RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE
W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM
D

ruga z trzech sesji plenarnych Kongresu Kultury Akademickiej w Krakowie, zatytułowana Relacje międzypokoleniowe w środowisku akademickim, odbyła się 21 marca 2014. Wzięli w niej udział
paneliści reprezentujący cały przekrój
pokoleniowy – od profesora do studenta.
Sesję poprowadził prof. Jan Woleński
(WSIiZ w Rzeszowie), który na początku zaapelował o zbadanie kilku zjawisk
z życia akademickiego: depersonalizacji
relacji pionowych, wieloetatowości, roli
administracji uczelnianej i osób spoza
uczelni w funkcjonowaniu szkół wyższych, zależności od zewnętrznych środ-
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ków finansowych, częstych zmian prawa
regulującego przebieg kariery naukowej,
współpracy międzynarodowej, niejasnej
sytuacji doktorantów oraz niedoceniania
udziału młodych pracowników nauki
w pracy kolegialnych organów uczelni
(i na odwrót).
Pozostali paneliści po kolei sygnalizowali w swoich wystąpieniach istotne, ich
zdaniem, problemy związane z tematem
sesji. Profesor Tomasz Guzik (Collegium
Medicum UJ) stwierdził, że należy dbać
o relacje międzypokoleniowe w kulturze
akademickiej, gdyż stanowią one warunek
jej rozwoju. W opinii profesora tradycyjny

model relacji mistrz – uczeń niewątpliwie
zmienia się i może ulec zaburzeniu przez
powszechność nauki, która objawia się
coraz większą liczbą uczniów i coraz
mniejszą liczbą mistrzów.
Doktor Agnieszka Kacprzak (Wydział
Zarządzania UW) w swoim wystąpieniu
skoncentrowała się na zagadnieniu rzetelnej oceny dorobku naukowego, zwłaszcza
młodych naukowców. Wskazała, między
innymi, na duże obciążenie mistrzów
oceną dorobku oraz ich swoistą niechęć
do wydawania krytycznych recenzji prac
doktorskich i habilitacyjnych. Jej zdaniem
systemy punktowe i parametryzacyjne

Anna Wojnar

Fizyki UJ oraz Instytut Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie).
Z dużą dozą humoru profesor
stwierdził, między innymi, że
słaby merytorycznie mistrz otoczony przez słabych uczniów to
najgorszy z możliwych modeli
w życiu uczelni, ponieważ brak
konfliktu poglądów i pokoleń
nie rozwija nauki. Profesor
Białas zakończył anegdotą
o tym, jak Jezus, uleczając Minister nauki i szkolnictwa wyższego
ludzi, spotkał młodego człowie- prof. Lena Kolarska-Bobińska i prof. Piotr Sztompka
ka, który płakał, a na pytanie,
„dlaczego?”, odpowiedział, że pracuje
W toku dyskusji rektor UJ prof. Wojna uczelni opanowanej przez miernoty. ciech Nowak stwierdził, że nie powinno
Wówczas Jezus miał usiąść obok niego się traktować studiów licencjackich jako
i również zapłakać...
„lepszej matury”. Rektor podał przykład
Po wypowiedziach panelistów oży- Steve’a Jobsa i Billa Gatesa, którzy po
wiona dyskusja potoczyła się wokół trzech latach studiów nie kontynuowali
kwestii Krajowych Ram Kwalifikacji, ich, gdyż dotychczasowa nauka dała im
zmian w systemach punktowania cytowań inspirację do realizowania się w biznesie.
i liście czasopism punktowanych, a także
Na zakończenie sesji prof. Tomasz
zjawiska masowości kształcenia oraz oce- Guzik stwierdził, że wzorem Wielkiej
ny parametrycznej i jakościowej dorobku Brytanii parametryzacja powinna opierać
naukowego. Głos zabrali zgromadzeni się na jakości merytorycznej, a nie ocenie
licznie w auli dużej Auditorium Maxi- punktowej. Natomiast uniwersytet ma za
mum UJ przedstawiciele wielu ośrodków, zadanie stymulować wybitność u przedstawykładowcy, pracownicy i studenci wicieli wszystkich pokoleń w środowisku
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza akademickim – studentów i pracowników.
w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Ma temu służyć, między innymi, promoSpołecznej, Politechniki Warszawskiej, wanie mobilności i współpracy międzyUniwersytetu Ekonomicznego w Pozna- narodowej.
niu, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.
Tischnera, Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mariusz Kusion
doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ
oraz Narodowego Centrum Nauki.

Filip Radwański

nie są obiektywne, zwłaszcza przy ocenie
dorobku naukowego w dziedzinach humanistycznych.
Umasowienie nauki to kwestia, którą
poruszył także Maciej Dalkowski, student
filozofii na UJ. Stwierdził, że to, co odróżnia studia od nauki w szkole, to relacja
mistrz–uczeń; jest i powinna ona powstać
ad hoc, być spontaniczna i obustronnie
wiążąca. Według niego jeden mistrz nie
powinien być związany z więcej niż kilkunastoma uczniami równolegle, gdyż
większa ich liczba ogranicza wzajemną
komunikację. Maciej Dalkowski krytycznie wypowiedział się także o przyjęciu
wyników z egzaminu maturalnego jako
przepustki na studia oraz o Krajowych
Ramach Kwalifikacji.
Również Paulina Skórska, absolwentka socjologii i psychologii oraz doktorantka z UJ, uznała, że akademicka relacja
mistrz–uczeń ulega obecnie zmianie.
Zwiększa się jej aspekt zawodowy (mistrzowie są obciążeni pracą dydaktyczną
i naukową), a maleje aspekt personalny,
związany z bliskością relacji i mniejszą
ilością poświęcanego sobie nawzajem
czasu. Większy nacisk kładzie się za to,
jej zdaniem, na komercjalizację efektów
pracy naukowej. Paulina Skórska wskazała
ponadto, że w jej opinii przyznawanie
grantów powoduje wzrost zależności nauki
od sektora pozanaukowego.
Na rywalizację międzypokoleniową
w środowisku akademickim zwrócił również uwagę prof. Andrzej Białas (Instytut
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WYZWANIA I DYLEMATY UNIWERSYTETÓW
POLSKICH I AMERYKAŃSKICH W XXI WIEKU

Od lewej: dr Piotr Prokopowicz, prof.prof. Jarosław Górniak, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka

C
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Fot. Jerzy Sawicz

hallenges and Dilemmas of Polish rakteryzujących się masowością kształce- wateli, a nie tylko wykwalifikowanych
and American Universities in the XXI nia, rosnącymi kosztami edukacji i badań pracowników? Jak przeciwstawić się
Century (Wyzwania i dylematy uniwer- naukowych oraz procesem globalizacji. Co biurokratyzacji, fetyszyzacji wskaźników
sytetów polskich i amerykańskich w XXI dzieje się ze wspólnotą akademicką i tkan- ilościowych, wąskiemu, zawodowemu
wieku) to tytuł debaty będącej kontynuacją ką zaufania społecznego, co z relacjami profilowi edukacji, negowaniu znaczenia
Kongresu Kultury Akademickiej, która mistrz–uczeń, co z jakościowymi ocenami badań podstawowych i dyscyplin humani12 maja odbyła się w auli Collegium Ma- efektów badawczych i statusu uczonych, stycznych, oportunizmowi przy wyborze
ius. Przedsięwzięcie zamknęło główne ob- co z wymogiem ciągłego doskonalenia problemów badawczych, mnożeniu dziachody Jubileuszu 650-lecia UJ. W debacie, i aktualizowania treści edukacyjnych, co łań pozornych, plagiatów i fałszerstw oraz
prowadzonej w języku angielskim, udział z elitarnością instytucji uniwersytetu i jej permisywności środowiska wobec takich
wzięli: Neil J. Smelser – emerytowany odmiennością od innych szkół wyższych, nadużyć.
profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego co z misją kształcenia oświeconych obyKM
w Berkeley, wieloletni przewodniczący senatu całego
systemu University of California (osiem campusów),
prof. Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady
Programowej Kongresu
Kultury Akademickiej, Jarosław Górniak – dziekan
Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – członek Senatu UJ.
Moderatorem debaty
był dr Piotr Prokopowicz
z Instytutu Socjologii UJ.
Debata podejmowała
pytanie nawiązujące do
hasła Kongresu Kultury
Akademickiej Idea uniwersytetu – reaktywacja:
czy i w jaki sposób można
zachować wielowiekowe
tradycje uniwersytetu badawczego w nowych wa- Podczas debaty, która odbyła się w auli Collegium Maius, poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób można
runkach społecznych, cha- zachować wielowiekowe tradycje uniwersytetu badawczego w nowych warunkach społecznych

CO ŁĄCZY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Z UNIWERSYTETEM W CAMBRIDGE?
Rozmowa z rektorem Uniwersytetu w Cambridge
prof. Sir Leszkiem Borysiewiczem

■ Nie tylko wiek je łączy. W całej swojej historii obie instytucje
walczyły o wolność akademicką i dążyły do doskonałości we
wszystkim, czego się podejmowały. Oba uniwersytety znajdowały
się w trudnych czasach. Historia wymagała od liderów akademickich oraz pracowników naukowych odwagi, aby sprzeciwiać się
populistycznym poglądom, wypełniając w tym samym czasie
swoje obowiązki. Obie uczelnie zachowały szerokie spektrum
dyscyplin naukowych i kontynuowały swoje zaangażowanie
w edukację, ale przede wszystkim dbały, by jakość kadry i studentów, jak również badania prowadzone na uniwersytetach były
zawsze na możliwie najwyższym poziomie.
□ Jako naukowiec odwiedzający Sidney Sussex College muszę powiedzieć, że Uniwersytet Cambridge jest rajem dla
naukowców: 24-godzinny dostęp do bibliotek w kolegiach,
Biblioteka Główna Uniwersytetu z dostępem do niemal
wszystkich książek, otwarta w godzinach 9–22 (również
w święta państwowe), świetny dostęp do wszystkich ważnych
zasobów elektronicznych oraz do najlepszych naukowców na
świecie. Co odróżnia Cambridge od innych uniwersytetów?
■ Wierzę, że Uniwersytet Cambridge jest wyjątkowy ze względu
na jego kolegialny model, gdzie kolegia zapewniają członkom
i studentom możliwość przebywania z naukowcami z różnych
dziedzin i środowisk. To łączy się z rozwojem szerokich zainteresowań badaczy i najlepszej jakości ich pracy zarówno
w sztuce, naukach humanistycznych, jak i w naukach ścisłych.
To holistyczne podejście do wiedzy i świata charakteryzujące
większość naszej pracy, której się podejmujemy, uosabia ducha
Uniwersytetu tak dziś, jak i w przeszłości.
□ W swoim doskonałym wykładzie jagiellońskim, który
wygłosił Pan w ubiegłym roku w sali reprezentacyjnej Ambasady RP w Londynie, wyróżnił Pan cztery ważne zasady
dla uniwersytetu w ujęciu ogólnoświatowym: akademicką
różnorodność w połączeniu z doskonałością, duże poczucie
wolności, jednolitą misję nauczania i badań oraz ambicje na

Archiwum PON

□ W tym roku Uniwersytet Jagielloński świętuje 650-lecie
swojego istnienia. Pięć lat temu Uniwersytet w Cambridge
obchodził swoje 800-lecie. Czy jest coś, co łączy te dwa uniwersytety?

Przemawia rektor Uniwersytetu w Cambridge Sir Leszek Borysiewicz

skalę światową. Czy uważa Pan, że zasady te są uniwersalne
dla każdego uniwersytetu, który ma globalne ambicje?
■ Oczywiście odpowiedź jest twierdząca. To są cztery ważne
fundamenty.
□ Uniwersytet Jagielloński działa w Londynie od trzech lat.
Jaką rolę, według Pana, ma do spełnienia Polski Ośrodek
Naukowy UJ, działający w Wielkiej Brytanii wśród polskich
emigrantów i wśród Brytyjczyków?
■ Wierzę, że obecność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie
dotyczy nie tylko polskich emigrantów i osób z polskim pochodzeniem. Przede wszystkim stanowi podstawę, na której Uniwersytet Jagielloński może budować swoją współpracę z brytyjskimi
uniwersytetami zarówno na rzecz pracowników, jak i studentów.

Rozmawiał Arkady Rzegocki

profesor UJ, kierownik projektu PON UJ
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ZJAZD KONFERENCJI REKTORÓW
AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH NA UJ

K

ilkudziesięciu rektorów polskich
uczelni uczestniczyło w posiedzeniu
prezydium i zgromadzeniu plenarnym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, które zorganizowane zostały
w dniach 10–12 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rolę gospodarza
pełnił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Podczas posiedzenia prezydium mówiono, między innymi, o współpracy
polskich uczelni z konferencjami rektorów
Niemiec i Francji, w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego, współpracy
z Konferencją Rektorów Portugalii, a także
z krajami takimi jak Brazylia i Turcja czy
Ukraina. Dyskusje dotyczyły także wspól-

nych inicjatyw środowiska akademickiego
i środowisk związanych z biznesem, w tym
pomysłu organizacji wspólnego kongresu
Nauka dla biznesu, biznes dla nauki.
Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego
KRASP zdominowały natomiast tematy dotyczące programów operacyjnych
2014–2020 (PO WER, PO IR, regionalne

Od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, przewodniczący KRASP,
rektor UŚ prof. Wiesław Banyś oraz wiceprzewodniczący KRASP,
rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki
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Rektorzy dyskutowali, między innymi,
o współpracy z europejskimi konferencjami rektorów

Fot. Filip Radwański

Posiedzenie Prezydium KRASP
w sali im. Michała Bobrzyńskiego
Collegium Maius

Gośćmi obrad byli premier RP Donald Tusk
oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska

programy operacyjne). Ciekawe dyskusje
koncentrowały się wokół kwestii nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
a w szczególności wokół prawa własności
intelektualnej w kontekście „uwłaszczenia”
naukowców i otwartej nauki.
11 kwietnia uczestnikami debaty zorganizowanej w Collegium Nowodworskiego UJ byli
goście specjalni: premier RP Donald Tusk oraz
minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena
Kolarska-Bobińska. W obecności polityków
przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś
zaapelował, aby, mimo kryzysu gospodarczego,
nie wprowadzać cięć w szkolnictwie wyższym.

Przedmiotem Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP była,
między innymi, nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności aspekty
prawa własności intelektualnej

Fot. Filip Radwański

Red.

Rektorzy uczestniczący w Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich; dziedziniec Collegium Nowodworskiego
alma mater nr 167
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NAUKA I INNOWACJA

Prof. Andrzej Białas,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności

rozwoju polskiej nauki w kontekście europejskim, przy wsparciu programów unijnych
i krajowych, dyskutowali uczestnicy konferencji Nauka i Innowacja, która odbyła się 11 kwietnia 2014
w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17. Przedsięwzięcie, zorganizowane pod patronatem Parlamentu Europejskiego
oraz wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju
Elżbiety Bieńkowskiej, wpisane zostało w kalendarz
imprez związanych z obchodami 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Jednym z ważnych elementów wzmocnienia
innowacyjności polskiej gospodarki powinno być
skierowanie poważnych środków na badania i dy-

10-lecie członkostwa Polski w UE
było okazją do podsumowania
rozwoju polskiej nauki,
jaki dokonał się w tym czasie
alma mater nr 167
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Rektor UJ,
prof. Wojciech Nowak

Fot. Łukasz Wspaniały

O

daktykę na uczelniach – akcentował, witając licznie zgromadzonych
gości, prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas.
W dyskusji dotyczącej warunków sprzyjających uczynieniu nie tylko
polskiej, ale i europejskiej nauki konkurencyjną w skali globalnej
uczestniczyli, między innymi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacek Guliński, dyrektor Narodowego
Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski oraz prezes
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz.
Organizatorami konferencji była Polska Akademia Umiejętności
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Fot. Łukasz Wspaniały

RPM

alma mater nr 167
Podczas panelu Nauka, innowacja, konkurencyjność dyskutowano o miejscu polskiej nauki w Europie
oraz o konkurencyjności nauki europejskiej na świecie
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Jeffrey Bruno, źródło wikipedia.pl

KANONIZACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W
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Andrzej Mania

roku Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego jeden z najznakomitszych absolwentów tej Uczelni: Karol
Wojtyła – papież Jan Paweł II, został wyniesiony na ołtarze!
Uroczystość ta odbyła się 27 kwietnia 2014 w Watykanie na placu św. Piotra i zapisała się w dziejach Kościoła katolickiego jako wydarzenie bez precedensu. Tego dnia kanonizowanych było bowiem dwóch papieży – wraz z papieżem
Polakiem także Jan XXIII. Wyjątkowość wydarzenia podkreślał również fakt, że mszę kanonizacyjną odprawiało... także
dwóch papieży: obecny – Franciszek I, oraz jego poprzednik – emerytowany papież Benedykt XVI.

W tej wielkiej uroczystości uczestniczyło ponad 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata i wiele zagranicznych delegacji
z różnych krajów. Wśród nich nie mogło zabraknąć także przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego reprezentanci: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ – profesorowie: Stanisław Kistryn, Piotr Laidler i Andrzej Mania,
wraz z dwoma byłymi rektorami UJ: prof. Franciszkiem Ziejką i prof. Karolem Musiołem – w ten symboliczny sposób chcieli
złożyć hołd i podziękować Janowi Pawłowi II za szczególną więź, jaka przez wiele lat łączyła Go ze społecznością akademicką Krakowa. Bo przecież Karol Wojtyła był studentem polonistyki UJ, a następnie Wydziału Teologicznego UJ, gdzie
w 1953 roku uzyskał habilitację. 30 lat po tym wydarzeniu, już jako papież, w auli Collegium Maius otrzymał tytuł doktora
honoris causa wszystkich wydziałów UJ. – Uniwersytet przynależał do jego życia. W przemówieniu w czasie uroczystości
nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział: „stykając się z nim na co dzień, ani na chwilę
nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wielkością, jedną z tych, które stanowią o miejscu mojej ojczyzny w dziejach
ogólnoludzkiej kultury” – podkreślał metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz 10 maja br. w katedrze na Wawelu,
podczas mszy świętej odprawionej z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu.

Andrzej Mania

Fot. Andrzej Chochół

RPM
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EUROPEJSKIE INSTYTUCJE AKADEMICKIE
W ERZE GLOBALIZACJI
J

Od lewej prof. Mark Damazer i prof. Zdzisław Mach
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Konferencję otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak; siedzą (od lewej):
prof.prof. Rik Torfs, Dorothy Kelly, Lenka Rovna, Sebastian Kortmann

to zatem wydarzenie o niezwykłej randze
i bez precedensu.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, który
przywitał przybyłych gości, przypominając bogatą historię naszego Uniwersytetu.
Mówił także o wyzwaniach czekających
UJ w przyszłości. W konferencji wzięli
też udział prorektorzy UJ – profesorowie:
Stanisław Kistryn, Piotr Laidler i Andrzej
Mania.

Prof. Rik Torfs

Do udziału w roli panelistów zaproszeni
zostali wyjątkowi goście: prof. Dorothy
Kelly (wicerektor ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju na Uniwersytecie
w Granadzie oraz przewodnicząca zarządu
Coimbra Group), prof. Lenka Rovna (prorektor ds. współpracy z UE Uniwersytetu
Karola w Pradze), prof. Mark Damazer
(master of St Peter’s College, Uniwersytet
w Oksfordzie), prof. Sebastian Kortmann
(rektor Radboud University Nijmegen),

Fot. Marek Welzel

ednym z najważniejszych wydarzeń,
jakie odbyły się w ramach obchodów
jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, była z pewnością konferencja
rektorów uniwersytetów zrzeszonych
w europejskich sieciach uniwersyteckich,
zatytułowana Internationalization of
Higher Education: Europeanization and
Globalization, która odbyła się 9 maja
w auli Collegium Maius. Konferencję
rektorów poprzedziło również zamknięte
posiedzenie General Board Grupy Coimbra
oraz Academic Council sieci Europaeum.
Wyjątkowość konferencji na temat
internacjonalizacji szkolnictwa wyższego
polegała nie tylko na istocie zagadnienia,
jakie było dyskutowane, ale także na randze gości, którzy zostali na nią zaproszeni.
Na spotkanie w Collegium Maius przyjechali bowiem rektorzy, prorektorzy i inni
wysocy przedstawiciele najważniejszych
i najbardziej prestiżowych uniwersytetów
europejskich. Podczas obrad spotkali się
przedstawiciele uniwersytetów w Oksfordzie, Paryżu, Edynburgu czy Leuven, łącznie ponad 50 przedstawicieli uniwersytetów,
które wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim
działają w prestiżowych sieciach akademickich: Coimbra Group, Europaeum, IRUN
i Utrecht Network. Sieci te aktywnie działają
na rzecz zarówno badawczej, jak i edukacyjnej współpracy pomiędzy uczelniami. Było

Od lewej: prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prorektor UJ prof. Piotr Laidler, prorektor UJ prof. Andrzej Mania

prof. Rik Torfs (rektor KU Leuven). Sesjom przewodniczył prof. Zdzisław Mach,
pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy
międzynarodowej, który był pomysłodawcą
i głównym organizatorem konferencji.
Spotkanie podzielone było na dwie
sesje. Główne pytania, na które starali
się odpowiedzieć zaproszeni goście, to

ropy? Czy powinniśmy prezentować nasze
szkolnictwo wyższe jako coś szczególnego
i wyjątkowego (nawet za cenę pozycji
w rankingach), czy też dostosować się do
uniwersalnych, światowych standardów
i konkurować z uczelniami z innych części
świata, nie wnosząc ze swojej strony niczego „typowo” europejskiego?

Prof. João Carlos Espada, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych
Katolickiego Uniwersytetu w Portugalii

pytania o to, co stanowi siłę europejskiego
szkolnictwa wyższego? Co nas łączy? Czy
istnieją wspólne wartości przynależne do
naszego systemu szkolnictwa wyższego,
które można uznać za cechy konstytutywne
europejskich instytucji akademickich?
Drugi panel poświęcony był dyskusji
o tym, jak promować europejskie uczelnie w wymiarze globalnym i skutecznie
konkurować z uniwersytetami spoza Eu-

Prof. Lenka Rovna i prof. Sebastian Kortmann

wyższe, przestrzegali jednak przed pewną
naiwnością kryjącą się w przekonaniu, że
można stworzyć jakiś wspólny, zunifikowany model kształcenia w Europie – zawsze
będą istnieć różnice pomiędzy uniwersytetami na naszym kontynencie i pomimo że
coraz więcej uczelni oferuje coraz lepsze
kształcenie, nieuniknione są rozbieżności

Prof. Ladislav Rabušic, prorektor ds. badań Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Debata była bardzo żywa i toczyła się
również w kuluarach, a wystąpienia panelistów wywoływały żywą reakcję pozostałych gości przysłuchujących się obradom
i prowokowały do dyskusji. Profesor Lenka
Rovna przedstawiła prezentację o tożsamości europejskiej i jej możliwym wpływie na
system szkolnictwa wyższego w Europie.
Dyskutanci zwracali uwagę na wspólnotę
wartości łączącą europejskie szkolnictwo

w poziomie nauczania. Coraz istotniejszym
zagadnieniem staje się także pytanie o niezależność europejskich uczelni, którym
zagraża upolitycznienie. Nic więc dziwnego,
że wśród wartości stanowiących podstawę
działalności europejskich uniwersytetów
za szczególnie istotną uznano autonomię
uczelni wyższych, gwarantującą niezależność badań i działalności edukacyjnej.
Znakomitą oprawę konferencji stanowiły
wnętrza Collegium Maius – aula i Stuba
Communis, których atmosfera sprzyjała
dyskusji. Konferencja zakończyła się wieczorem, a po owocnych obradach goście
udali się na uroczystą galę operową do Teatru
im. Juliusza Słowackiego.

Fot. Marek Welzel

Marcin Zubek
Natasza Styczyńska
pracownicy biura pełnomocnika rektora UJ
ds. współpracy międzynarodowej

Konferencja rektorów uniwersytetów
zrzeszonych w europejskich sieciach uniwersyteckich
odbyła się w auli Collegium Maius

alma mater nr 167

47

SPOTKANIE UTRECHT NETWORK NA UJ
oroczny zjazd przedstawicieli Sieci
Utrechckiej, skupiającej 31 uczelni europejskich z 29 krajów, odbył się
w dniach 7–9 maja 2014 na Uniwersytecie
Jagiellońskim w ramach obchodów 650-lecia powstania naszej Almae Matris.
Tegoroczny zjazd poprzedziły warsztaty tematyczne zatytułowane Nowe
pokolenie europejskich programów edukacyjnych i badawczych: synergie między
Erasmus+ i Horizon 2020. Poświęcone
one zostały dwóm nowym programom

UE: „Erasmus+” i „Horizon 2020”, oraz
zagadnieniom dotyczącym współpracy
pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a organizacjami sektora prywatnego. Strukturę Erasmus+ i Horizon 2020
przedstawili Paola Motetti i Francesco
Girotti z Uniwersytetu Bolońskiego.
Dyskusja w dwóch jedenastoosobowych
grupach roboczych koncentrowała się na
synergiach pomiędzy tymi programami
oraz dobrymi praktykami stosowanymi
w modelach organizacyjnych tych pro-

Fiona Miller z Uniwersytetu w Hull, prorektorzy:
prof.prof. Stanisław Kistryn, Andrzej Mania
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Obrady Utrecht Network, przemawia Monika Sprung,
alma mater
nr 167Działu Współpracy Międzynarodowej
kierownik
z Uniwersytetu w Bochum

gramów na poszczególnych uczelniach.
Dyskutanci z 22 uczelni (Uniwersytet Jagielloński reprezentowały dr Maria Kantor
z Działu Współpracy Międzynarodowej
i Iwona Brzozowska z Działu Programów
Badawczych) dzielili się swoimi refleksjami na temat sposobów realizacji założeń
Erasmus+ i Horizon 2020 w swoich uczelniach. Drugi dzień warsztatów dotyczył
sposobów współpracy między sektorem
prywatnym i uniwersytetami. Temat ten
przedstawił prof. Samo Pavlin z Uniwer-

Francesco Girotti z Uniwersytetu Bolońskiego

Fot. Jerzy Sawicz

C

Od lewej: Caspar Bok z Uniwersytetu w Utrechcie, Karitas Kvaran z Uniwersytetu w Reykjaviku
oraz Anne Gemminger z Uniwersytetu w Strasburgu

Jerzy Sawicz

sytetu w Lublanie. Natomiast zagadnienie
trójkąta wiedzy oraz prezentacje Wspólnot
Wiedzy i Innowacji (KICs) w ramach Horizon 2020 poruszył Marco Degani z Uniwersytetu Bolońskiego. Powyższe tematy
zostały następnie omówione w grupach
roboczych.
Walne Zgromadzenie Utrecht Network
odbyło się w dniach 8–9 maja 2014 w Auditorium Maximum UJ. Ze strony władz
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestników
spotkania powitali, prorektor ds. badań
i funduszy strukturalnych prof. Stanisław
Kistryn i prorektor ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania. Zebrani przedstawiciele
uczelni zrzeszonych w tej sieci (UJ reprezentował Mirosław Klimkiewicz z Biura
Obsługi Studentów Zagranicznych) omówili założenia planu strategicznego na lata
2014–2017, sprawę grantów dla młodych
badaczy oraz wysłuchali sprawozdań
z działań podejmowanych przez grupy
tematyczne poświęcone wspólnym programom studiów, mobilności studentów
i pracowników (staff training) oraz szkołom letnim. Omówiono też uczestnictwo
Utrecht Network w kolejnej konferencji
Wkraczając w nową erę, organizowanej
przez EAIE (European Association for
International Education) we wrześniu br.
w Pradze i poświęconej transformacjom
w międzynarodowej edukacji.

Od lewej: Kristin Torp Skogedal z Uniwersytetu w Bergen, Svend Poller i Anne Vorpagel
z Uniwersytetu w Lipsku

Maria Kantor

Fot. Jerzy Sawicz

pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej
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ZAMKNIĘCIE KAPSUŁY CZASU
U
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Fot. Anna Wojnar

mieszczenie przedmiotów w jubileuszowej Kapsule Czasu oraz jej uroczyste zamknięcie odbyło się 6 maja 2014 w gabinecie kanclerz
UJ Ewy Pędrackiej-Kwaskowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy: prof.prof. Stanisław
Kistryn, Andrzej Mania, Piotr Laidler, Maria Jolanta Flis, Jacek Popiel, a także kwestor UJ Teresa Kapcia, przedstawiciele doktorantów,
studentów i pracownicy administracji, którzy brali udział w przygotowaniu materiałów zdeponowanych w Kapsule.
W specjalnie przygotowanym pojemniku umieszczono: • przesłanie Rektora i Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do przyszłych
pokoleń; tekst przesłania został napisany przez Bogdana Tarnowskiego, pracownika Sekcji Starych Druków Pracowni Oddziału Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, na kartonie, piórem z wymienną stalówką ściętą, atramentem Indian Ink na bazie tuszu chińskiego
• Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydrukowany na uniwersyteckim papierze jubileuszowym z limitowanej edycji • Jubileuszowy
Złoty Medal wybity jako pamiątka Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego – z wizerunkiem Mikołaja Kopernika, budynku
Collegium Novum, herbami i mottem Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis • materiały zebrane przez studentów UJ, w tym
zdjęcia, grafiki, listy do przyszłości, krótkie filmy, muzykę – w sumie ponad 700 plików (4,5 GB, zapisanych na jednym z najtrwalszych

nośników na świecie – płycie GlassMasterDisc, wykonanej ze specjalnego szkła, które pod
względem odporności chemicznej przewyższa większość dostępnych na ziemi materiałów •
zapisane na trzech pendrive’ach materiały od doktorantów UJ, zawierające Jubileuszową Uchwałę
Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Statut Towarzystwa Doktorantów UJ z 1992
roku oraz popularnonaukową publikację Nauka prowadzi w przyszłość przygotowaną z okazji 650-lecia UJ
• zwycięskie teksty, wyłonione w konkursie „Dziennika Polskiego” Jak wyobrażasz sobie Uniwersytet Jagielloński
za 50 lat? • płyty z nagraniami i materiałami Chórów Akademickich UJ (męskiego Krakowskiego Chóru Akademickiego, Żeńskiego Chóru Akademickiego oraz Chóru Akademickiego „Camerata Jagellonica”), w tym pliki audio
z utworami chórów, fotografie, zapis Jubileuszu 135-lecia Krakowskiego Chóru Akademickiego • materiały przekazane
przez Kopalnię Soli „Wieliczka”, w tym przesłanie obecnych władz kopalni, opis tras udostępnianych do zwiedzania, a także
fragment kotwy urabialnej typu J64-27, wykonanej z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknami szklanymi, używanej w celu
zabezpieczania górotworu kopalni • okolicznościową kartę pocztową Poczty Polskiej • oraz dwa egzemplarze miesięcznika
UJ „Alma Mater” przygotowane specjalnie na Jubileusz 650-lecia Uczelni w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Fot. Anna Wojnar

Red.
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Jerzy Sawicz
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Anna Wojnar

KAPSUŁA CZASU W OGRODZIE PROFESORSKIM

mentów zostały utrwalone na specjalnie
do tego celu przygotowanej płycie DVD,
wykonanej z tworzywa, które umożliwi
przetrwanie zapisanych na niej danych.
Zabezpieczeniem wnętrza Kapsuły przed
czynnikami zewnętrznymi zajmowała się
Monika A. Koperska i jej współpracownicy z Pracowni Badań nad Trwałością
i Degradacją Papieru Wydziału Chemii
UJ. Zespół dobrał atrament, którym zostało ręcznie spisane przesłanie władz
Uniwersytetu. Także papier, na którym
powstał dokument, został specjalnie przyFilip Radwański

akopanie Kapsuły Czasu Uniwersytetu Jagiellońskiego zainaugurowało
główne obchody 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wydarzenie odbyło się
8 maja 2014 w Ogrodzie Profesorskim UJ.
Kapsuła, wykonana ze stali, została
umieszczona w specjalnie przygotowanej
niszy na głębokości 120 centymetrów.
Zdeponowano w niej, między innymi,
przesłanie władz Uniwersytetu, Statut UJ,
medal jubileuszowy, dwa jubileuszowe wydania uniwersyteckiego czasopisma „Alma
Mater” (w wersji polskiej i angielskiej),
przedmioty przygotowane przez studentów,
publikację opracowaną przez Towarzystwo
Doktorantów Nauka prowadzi w przyszłość,
a także zwycięskie prace z organizowanego
przez „Dziennik Polski” konkursu zatytułowanego Jak wyobrażasz sobie Uniwersytet
Jagielloński za 50 lat? (trzy nagrodzone
prace – autorstwa Izabelli Bociańskiej, Julii
Kalęby oraz dr. hab. Janusza J. Sepioła,
prezentowane są na s. 47–48)
Inicjatorami stworzenia Kapsuły Czasu
Uniwersytetu Jagiellońskiego byli studenci
UJ. Jej zawartość została skomponowana
bardzo starannie. Znalazły się tam materiały mające jak najpełniej odzwierciedlać
obecną rzeczywistość. Niektóre z doku-

Anna Wojnar

Filip Radwański

Z
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wzorce, napełniając swoistą, wirtualną „kapsułę
czasu”.
Odkopanie kapsuły
jest planowane nie wcześniej niż na rok 2064. Idea
Uniwersyteckiej Kapsuły Czasu jest nie tylko
przekazaniem wycinka
rzeczywistości dla potomności. Jest także możliwością weryfikacji założeń
nauki in statu nascendi,
a przede wszystkim jest
pokazaniem trwania idei
universitas.

Małgorzata
Sypniewska

studentka edytorstwa
na Wydziale Polonistyki UJ
Od lewej: byli rektorzy UJ prof.prof. Karol Musioł, Franciszek Ziejka, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prorektorzy prof.prof. Piotr Laidler, Maria Jolanta Flis, Stanisław Kistryn, Andrzej Mania, Jacek Popiel
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Pamiątkowe zdjęcia uczestników uroczystości przy uniwersyteckiej Kapsule Czasu.
Wśród gości byli także przyszli studenci UJ

Fot. Anna Wojnar

gotowany. Odpowiednio wyselekcjonowane materiały mają zagwarantować trwałość
dokumentów – zabezpieczenie ich przed
działaniem wilgoci i wahań temperatury,
aby zawartość kapsuły mogła przetrwać
nienaruszona przez pięćdziesiąt lat.
Podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak
przedstawił zawartość kapsuły. Następnie
rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik
odczytał tekst Izabelli Bociańskiej, który
zwyciężył w konkursie zorganizowanym
przez „Dziennik Polski” z okazji Jubileuszu. Warto dodać, że konkurs cieszył
się ogromną popularnością wśród mieszkańców Krakowa, o czym świadczy duża
liczba nadesłanych prac.
Uroczystość miała wymiar nie tylko historyczny, ale przede wszystkim
symboliczny, co zaakcentował w swoim
wystąpieniu rektor: Nasze działanie to
jest chwila, błysk na przestrzeni 650
lat. Kapsułę będzie można otworzyć nie
wcześniej niż za 50 lat. Zostawimy w niej
przesłanie społeczności akademickiej, by
potomni zapoznali się z nim i zastanowili,
czy mieliśmy rację.
Jak zauważył rektor w przesłaniu,
które zostało zdeponowane w Kapsule,
Uniwersytet Jagielloński – to historia,
ale i współczesność. Opiera się na doświadczeniu starszych, zachwycając się
jednocześnie entuzjazmem młodych. Tym
ostatnim chcemy pozostawić szlachetne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W 2064 ROKU
W

roku jubileuszowym redakcja „Dziennika Polskiego” wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim ogłosiła konkurs literacki Jak
wyobrażasz sobie Uniwersytet Jagielloński za 50 lat?
Teksty laureatów: Izabelli Bociańskiej, studentki UTW UJ, Janusza J. Sepioła, długoletniego pracownika Wydziału Chemii, oraz
Julii Kalęby złożono w kapsule czasu, która zakopana została w Ogrodzie Profesorskim 8 maja 2014. Poniżej prezentujemy zwycięskie prace.

DO LUDZI KOŃCA XXI WIEKU

J

Anna Wojnar

a, mieszkanka globu początku XXI wieku, obywatelka królewskiego grodu, admiratorka szacownej Alma Mater, 56-latka,
prawem statystyki nazwana boleśnie seniorką, zwracam się do
Was z pytaniem:
– fizycy – czy posiedliście już wiedzę o boskiej cząsteczce, tym
ogniwie drobnym a nieodkrytym, czy może ta wiedza nikomu nie
zostanie objawiona?
– lekarze – czy życie ludzkie będzie trwało zaprogramowane
na 120 lat bez traum przedwczesnego odchodzenia?
– religioznawcy – czy moje odejście jest po wsze czasy, czy
zgłębiliście inną tajemnicę?
– geolodzy – czy nasza planeta jest wciąż wzruszająco piękna?
– genetycy – czy ludzie w procesie ewolucji wyszlachetnieli?
– socjolodzy – czy mury Alma Mater wciąż tętnią gwarem ży-

wiołowej młodości, marzeń, niewiary w niemożliwe, czy są głuchym
szkieletem, muzealnym świadectwem przeszłości?
– akademicy – czy umiecie być jeszcze ze sobą na wyciągnięcie ręki, czuć bicie drugiego serca obok, czy Wasi bliscy to tylko
ekrany komputerów i nieskończony ból samotności? Czy znacie
radość dotyku drugiego człowieka, czy jedynym Waszym doznaniem jest dotyk plastiku klawiatury?
– naukowcy – czy jest przed Wami jeszcze coś do odkrycia?
Pytam Was o to z otchłani nieskończoności.
Ludzie końca XXI wieku – czy jesteście szczęśliwi? Nie spuszczajcie głów niemi.

Izabella Bociańska

studentka Jagiellońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, humanistka

Przy Kapsule Czasu, od prawej: prorektor UJ
prof. Andrzej Mania, prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn, Izabella Bociańska,
prorektor UJ prof. Jacek Popiel, Julia Kalęba,
prorektor UJ prof. Maria Jolanta Flis,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
dr hab. Janusz J. Sepioł,
prof. Franciszek Ziejka
alma mater nr 167
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CENTRAL EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES TRIANGLE
– Środkowoeuropejski Trójkąt Uniwersytetów Badawczych

W

roku 2035, po przeprowadzeniu
istotnej modernizacji Wszechnicy
Jagiellońskiej, Rada Główna Uniwersytetu
Jagiellońskiego wystąpiła z niemal rewolucyjną propozycją do Uniwersytetu Karola
w Pradze czeskiej (rok założenia 1348)
oraz do Uniwersytetu Wiedeńskiego (rok
założenia 1365), aby powołać konsorcjum
tych trzech „starożytnych” uniwersytetów
środkowoeuropejskich. Po dłuższym okresie dyskusji i rozważań nad tym projektem
konsorcjum o powyższej angielskiej nazwie
zostało powołane (CERUT).
W roku 2064 – na jubileusz 700-lecia
Wszechnicy Jagiellońskiej, wspomniane
stowarzyszenie trzech „historycznych”

uniwersytetów Środkowej Europy znalazło
się w pierwszej piątce najważniejszych
ośrodków naukowych na całym świecie.
Wszystkie trzy uczelnie stały się uczelniami
badawczymi, w których studiują głównie
doktoranci – zwykle dwie trzecie lub nawet
więcej ogółu studiujących. Ponad siedemdziesiąt procent studentów pochodzi
z wielu regionów świata – Chiny, Japonia,
Ameryka Południowa, USA. Z roku na rok
rośnie w świecie prestiż naukowy i edukacyjny tego „trójkąta uczelni”.
Istniejący kolejowy system komunikacyjny w Środkowej Europie został po roku
2044 tak zmodernizowany, aby studenci,
doktoranci i profesorowie tych trzech

uczelni mogli podróżować pomiędzy Krakowem, Pragą i Wiedniem, nie tracąc więcej niż trzy godziny. Pomiędzy tymi trzema
ośrodkami akademickimi kursują szybkie
pociągi napędzane energią elektryczną
uzyskiwaną w ogniwach paliwowych wykorzystujących wodór. Jest to technologia
bardzo korzystna dla środowiska naturalnego, gdyż jedynym produktem końcowym
jest w tym przypadku woda.
Należy wspomnieć, że w roku 2064 CERUT zatrudniało siedemnastu laureatów
Nagrody Nobla w różnych dyscyplinach
akademickich.

Janusz J. Sepioł

NA TRASIE UJ-SPEED
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zawiera dokładny rozpis wykładów oraz
ich miejsce.
Jesteśmy dumni z tego, że nasza uczelnia przyczynia się do ochrony środowiska
i w ramach GIC (Green Is Cool) w różnoraki sposób działa na korzyść natury.
Szczególne znaczenie ma w ostatnich
latach oświetlenie za pomocą energii
słonecznej.
Jeszcze pięćdziesiąt lat
temu nie istniały organy
UJ. Funkcjonujące dziś
Zgromadzenie Jagiellonów, w którego skład
wchodzą wszyscy wykładowcy uczelni, Sąd
Jagielloński, w którym
najwybitniejsi studenci prawa i psychologii
rozwiązują spory i nieporozumienia, Rada
Jagiellońska, Komitet
Biologiczny (współpracujący z GIC i OC), oraz MUJ
(Media Uniwersytetu Jagiellońskiego), pozwalają na poprawne
funkcjonowanie uczelni. Natomiast studenci filologii spotykają się na wiecach Babel.
Widzimy zatem, jak bardzo zmienił się
nasz Uniwersytet Jagielloński, a pozostając
przy całym swym bogactwie kunsztowności
i wyjątkowym dziedzictwie, jest uczelnią na
miarę XXI wieku.
Jerzy Pajor

D

rodzy spadkobiercy skarbnicy UJ!
Dokładnie 50 lat temu, z okazji obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieliśmy zaszczyt zakopać właśnie
tu, w Ogrodzie Profesorskim, kapsułę
czasu. Symbol jedności pokoleń
należących do tej uczelni jest dla
nas możliwością wrócenia do tych
czasów. Warto zatem wspomnieć,
jak wiele zmian zaszło od 2014
roku.
Za jedno z największych
osiągnięć musimy uznać
stworzenie podziemnego systemu komunikacji pomiędzy
wydziałami uczelni, kampusem
i Biblioteką Jagiellońską. Stacjonujący na tej
trasie uj-speed
od dwudziestu
lat pozwala nam,
społeczeństwu tak
bardzo przyzwyczajonemu do pośpiechu,
przemieszczać się sprawnie
i bez żadnych przeszkód. Nie
można też nie wspomnieć o specjalnej aplikacji u0805j, która przypomina
o przygotowaniach do sesji, kolokwium,

Julia Kalęba

JUBILEUSZOWY KONCERT ORATORYJNY
Wieczorem 9 maja 2014 w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego
odbył się pierwszy koncert jubileuszowy

Fot. Marek Welzel

Licznie zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli władz Uniwersytetu
Jagiellońskiego powitał dyrektor naczelny Filharmonii Krakowskiej
Bogdan Tosza, życząc jednocześnie Uniwersytetowi wszelkiej pomyślności
z okazji wielkiego Jubileuszu

W jubileuszowym koncercie oratoryjnym pod batutą Michała Dworzyńskiego
wystąpili: Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Chór Akademicki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej,
Dziecięcy Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
DON-DIRI-DON oraz soliści: Elżbieta Towarnicka – sopran, Alfons Brandl –
tenor, Marcin Wolak – bas-baryton. W repertuarze znalazły się, między innymi,
mazur z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki oraz utwór Carla Orffa
Carmina burana
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JUBILEUSZOWA GALA OPEROWA

U

roczysta gala operowa z okazji
Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyła się 9 maja
2014 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Kilkuset gości z Polski i zagranicy
przybyło do jednego z najpiękniejszych
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krakowskich teatrów, aby uczestniczyć
w wyjątkowym jubileuszowym wieczorze. Oprócz gospodarza wydarzenia
– rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka,
przedstawicieli władz naszej Uczelni
oraz wspólnoty akademickiej, galę

zaszczycili swoją obecnością prezydent
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i wojewoda małopolski Jerzy
Miller.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor naczelny i artystyczny
teatru Krzysztof Orzechowski. – Jubileusz jednego z najstarszych
uniwersytetów świata to wielka uroczystość. Nie jest to tylko
święto nauki, ale również szeroko pojętej kultury. Dlatego jestem
dumny i szczęśliwy, że część jubileuszowych uroczystości zechcieli
państwo spędzić w naszym teatrze. Co prawda, Teatr im. Juliusza
Słowackiego nie jest tak stary jak Uniwersytet Jagielloński, bo liczy
sobie zaledwie 120 lat, jednak niektórzy twierdzą, że jest to nie
tylko najpiękniejszy teatr w Krakowie, ale jedna z najpiękniejszych
budowli teatralnych na świecie. Zatem niech złoto idzie do złota.
Następnie uczestników uroczystości przywitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w swoim wystąpieniu poinformował o podjętej
tego dnia przez posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uchwale upamiętniającej 650. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Sejm wyraził hołd i uznanie dla intelektualnego dorobku pokoleń
uczonych i absolwentów naszej uczelni. W uchwale podkreślono
ogromną rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach polskiej oraz
światowej nauki i kultury, co stanowi źródło dumy, ale i zobowiązań
dla przyszłych pokoleń. Posłowie podkreślili, że Uniwersytet Jagielloński jest klejnotem narodowego skarbca – powiedział prof. Wojciech
Nowak, życząc wszystkim gościom mistycznego wieczoru.

Fot. Filip Radwański

Artystyczną część koncertu poprowadziła aktorka teatralna
i piosenkarka Beata Malczewska-Starowieyska. Wystąpiła Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą Modestasa Pitrenasa
oraz soliści: Wioletta Chodowicz i Krystian Adam Krzeszowiak.
W programie były utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Pietro
Mascagniego, Ruggero Leoncavallo, Johanna Straussa oraz
Andrew Lloyda Webbera.
Red.
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Jerzy Pajor

W DARZE OD AKADEMII MUZYCZNEJ

D

Jerzy Pajor

rugi koncert jubileuszowy w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego odbył się 11 maja 2014. Tym razem
wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka – znakomitego
polskiego dyrygenta i pianisty. Koncert stanowił, jak podkreślił, witając gości, prof. Rafał Delekta, prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie, dar Akademii dla najstarszej polskiej uczelni.
W programie wieczoru znalazły się: uwertura do opery Rusłan i Ludmiła Michaiła Glinki, Koncert skrzypcowy a-moll op. 82
Aleksandra Głazunowa i V Symfonia B-dur op. 60 Ludwika van Beethovena. Natomiast w przerwie koncertu Jerzy
Maksymiuk zaskoczył publiczność, wykonując na fortepianie własną, porywającą, interpretację utworu Sto lat ze specjalną
jubileuszową dedykacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Po zakończeniu koncertu tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
wręczyli artystom kwiaty

Fot. Jerzy Pajor

Dziękując za to wyjątkowe wydarzenie, rektor UJ prof. Wojciech Nowak
wręczył prof. Rafałowi Delekcie symboliczny prezent – jubileuszowy
album upamiętniający 650-letnią historię Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W imieniu całej społeczności akademickiej serdecznie dziękuję Akademii
Muzycznej za ten wspaniały koncert dla naszego Uniwersytetu
– mówił wzruszony rektor UJ

JUBILEUSZ Z MUZYKĄ FELIKSA MENDELSSOHNA

W

ydarzeniem muzycznym zamykającym główne obchody Jubileuszu
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
był koncert kameralny w Centrum Kultury Żydowskiej. 12 maja br. zgromadzeni
goście wysłuchali utworów Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Mieczysława
Weinberga i Dymitra Szostakowicza,

w wykonaniu światowej sławy pianistki
Eleny Braslavsky i krakowskiego kwartetu Cordes Classiques. Elena Braslavsky, amerykańska pianistka pochodząca
z Rosji, międzynarodową karierę rozpoczęła w latach 80. Obecnie jest związana
z Wydziałem Fortepianu Uniwersytetu
Mozarteum w Salzburgu.

Przybyłych do Centrum Kultury
Żydowskiej gości przywitał Joachim
Russek, dyrektor Centrum, który wręczył
rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciechowi Nowakowi pamiątkową
odznakę wybitą z okazji XX-lecia CKŻ.
Koncert dedykowany Uniwersytetowi
odbył się w ramach IX Dni Muzyki Feliksa
Mendelssohna.

Fot. Wojciech Karliński

Red.
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CIEKAWOSTKI
Z WYSTAWY
PIĘKNO DAROWANE

Popiersie Demeter,
odlew gipsowy; Włochy (?),
koniec XIX wieku (?);
prawdopodobnie dar
Karola Lanckorońskiego
Talerz z przedstawieniem Nimfa i satyr, Włochy, 1680–1685;
dar z zapisu testamentowego kanonika Michała Sołtyka z 1808 roku

a jubileuszowej wystawie Piękno
darowane, zorganizowanej przez
Muzeum UJ i Archiwum UJ, znajduje się
wiele obiektów, które przykuwają uwagę
zwiedzających wartością artystyczną
i symboliczną, szlachetnością materiałów
i kunsztem wykonania. Są wśród nich
dzieła tak wyjątkowe i reprezentacyjne,
jak rzeźba przedstawiająca Kazimierza
Wielkiego, jak berła uniwersyteckie,
unikatowe instrumenty naukowe, wizerunek Demeter, obrazy Matejki, Tiepola,
Delacroix czy Boznańskiej. Niektórym
drobiazgom warto przyjrzeć się bliżej.
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W sali poświęconej ofiarności społecznej
w epoce staropolskiej spoczywa w gablocie owalna srebrna plakieta przedstawiająca scenę Triumfalny wjazd Aleksandra
Wielkiego do Babilonu według ryciny
Gérarda Audran (1640–1703) i obrazu
Charlesa Le Brun (1619–1690). Jest to dar
profesora i rektora Uniwersytetu Krakowskiego Antoniego Józefa Żołędziowskiego

(1711–1783), który nabył ów przedmiot
w Rzymie, gdzie przebywał w latach
1752–1768 z ramienia Uniwersytetu
Krakowskiego jako postulator procesu
kanonizacyjnego Jana Kantego w kurii papieskiej. Żołędziowski wykorzystał swój
pobyt w Italii znakomicie. W 1763 roku na
uniwersytecie Sapienza uzyskał doktorat
teologii i obojga praw. Był aktywnym
członkiem rzymskiej akademii literackiej
Arkadia, która głosiła program powrotu
do klasycznych wartości antyku w literaturze i sztuce i pielęgnowała kulturową
spuściznę starożytności grecko-rzymskiej.

alma mater nr 167Na pierwszym planie berło rektorskie z zapisu kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, Kraków, ok. 1454.
W tle berło rektorskie z zapisu kardynała Fryderyka Jagiellończyka, Kraków, 1493–1495

Fot. Anna Wojnar

N

W pierwszym rzędzie od lewej: prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn,
prorektor UJ prof. Jacek Popiel, dyrektor Archiwum UJ prof. Krzysztof Ożóg;
w drugim rzędzie kuratorzy wystawy: główny konserwator Muzeum UJ
Jolanta Pollesch i dr Maciej Zdanek z Archiwum UJ

Fot. Anna Wojnar

Kuratorzy wystawy Jolanta Pollesch i Maciej Zdanek

Wystawę otworzyli rektor UJ prof. Wojciech Nowak
oraz dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka

Temat plakiety świetnie temu odpowiadał. Żołędziowski zaraził się
pasją kolekcjonerską. Jak mówił
potem w mowie na jego cześć Jan
Śniadecki: Szczupłe swoje w Rzymie
dochody zbogacając oszczędnością
i pracami, ujmując własnym wygodom, zebrał pieniędzy na skupienie
licznych i kosztownych książek,
medalów, monet starożytnych, które
na kilkadziesiąt tysięcy szacowane
Bibliotece tutejszej [tj. bibliotece
Collegium Maius] darował. Książki pozostały do dziś w Bibliotece
Jagiellońskiej, natomiast medale

i dzieła sztuki przejął Gabinet Archeologiczny, a po nim Muzeum UJ. Dodajmy,
że ten szlif klasycystyczny miał wielkie
znaczenie dla późniejszej postawy Żołędziowskiego, który po powrocie do
Krakowa przez jedenaście kadencji był
rektorem uniwersytetu i swoim autorytetem wsparł i osłaniał wielką reformę
Hugona Kołłątaja.
W sali prezentującej dary z czasów
istnienia Gabinetu Archeologicznego
namiastkę klimatu tego niezwykłego miejsca tworzą oryginalne gabloty, tak samo
zawieszony nad jedną z nich obraz Parki
Artura Grottgera, ten sam majestatycznie

alma mater nr 167
Uczestnicy wernisażu zgromadzeni na dziedzińcu Collegium Maius; 7 maja 2014
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Blacha na czapkę grenadiera;
blacha – Berlin, pocz. 4. ćwierci XVIII wieku,
medalion – Johann David Steinweg,
Berlin, ok. 1785 r.; ze zbiorów Muzeum UJ

Plakietka ze sceną triumfalnego wjazdu Aleksandra Wielkiego do Babilonu, Rzym,
przełom XVII/XVIII w.(?); ze zbiorów Muzeum UJ

,
ustawiony odlew drzwi gnieźnieńskich.
Wśród zebranych w gablotach przedmiotów lśni blacha na czapkę grenadiera
wykonana w 4. ćwierci XVIII wieku ze
złoconego mosiądzu i wypełniający ją
medalion. Blachę ofiarowała w 1875 roku
Izabella z Borchów, primo voto Antoniowa
Potocka, secundo voto Michałowa Orłowska, jako jedną z pamiątek po swym dziadku, Michale Janie Borchu (1751–1810).
Borch był przeciekawą osobowością epoki
polskiego oświecenia. Szlachcic z polskich
Inflant, wychowany w kulturze francuskiej kosmopolita, a zarazem absolwent
Collegium Nobilium i aktywny obywatel
Rzeczypospolitej, wojewoda bełski, poseł,
a zarazem przyrodnik, mineralog, podróżnik, bibliofil, tłumacz, historyk, poeta.
Początki jego kariery w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego związane
były z wojskiem. Był dowódcą chorągwi
husarskiej i generałem-lejtnantem. Może
blacha przypomina ten etap jego życia?
Wmontowany w nią medalion z herbem
Pogoń Sanguszków pochodzi z daru
Mikołaja Wisłockiego, znanego warszawskiego kolekcjonera starożytności. Został
przekazany do Gabinetu Archeologicznego w 1875 roku i tu zestawiony w jedno
z blachą grenadierską. Ten artystyczny
„montaż” zwrócił uwagę wielkiego artysty
Jana Matejki, który nieraz zachodził do
Gabinetu, szukając rekwizytów do swoich
wielkich historycznych kompozycji. Zabytki z Gabinetu można zidentyfikować,
między innymi, w Poczcie królów i książąt polskich (prezentowany na wystawie
wczesnośredniowieczny hełm wieńczy
głowę Bolesława Krzywoustego), a pre64
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zentowana blacha z medalionem została użyta jako ozdoba czapki posła inflanckiego,
Michała Zabiełły, w obrazie
Konstytucja 3 maja.
Salę z darami XX-wiecznymi otwiera grupa darów
złożonych Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu na jubileusz 500-lecia uczelni obchodzony w 1900 roku. Wyrażają one symbolicznie jedność i wspólnotę Polaków
ze wszystkich zaborów. Jest
wśród nich piękny łańcuch
rektorski z przywieszką ze św.
Stanisławem, zaprojektowany i wręczony przez barona
Gustawa Manteuffla w imieniu fundatorów – polskich
studentów Uniwersytetu Dorpackiego (dziś Tartu w Estonii). Jest to mało znany epizod
Jan Matejko, Konstytucja 3 maja (fragment obrazu), 1891
z dziejów polskiej kultury,
w XIX wieku: po likwidacji
uczelni w Warszawie i Wilnie
kształciło się w Dorpacie około 2500 Pola- Marcina Bastera, tuż przed otwarciem wyków, którzy założyli tam w latach 1826–1828 stawy ozdobne pudło zostało odnalezione
najstarszą polską korporację akademicką pod w magazynie archiwalnym. Możemy już
nazwą Konwent Polonia. Wśród nich byli zdradzić, że dzięki dżentelmeńskiej umowie
Tytus Chałubiński, Władysław Raczkiewicz, pudło jako naturalnie związane z łańcuchem
Benedykt Dybowski, Bolesław Limanow- zostanie po wystawie przekazane „w darze”
ski, Marian Zdziechowski. Łańcuch został z Archiwum UJ do Muzeum UJ. Do odnalezłożony w ozdobnym pudle uznawanym zienia pozostaje ostatni element: okrywający
dotąd za zaginione. Opis ozdobnego puzdra pierwotnie całość: brokatowy pokrowiec
na łańcuch został opublikowany w księdze haftowany złotem i srebrem z wyszytym
pamiątkowej jubileuszu 1900 roku. Opatrz- napisem „Pantecostis” (na znak fundacji
nościowo chyba, dzięki poszukiwaniom uniwersytetu przez Kazimierza Wielkiego
prof. Zenona Piecha i zaangażowaniu dr. w dzień Zielonych Świątek 1364 roku).

Anna Wojnar

Łańcuch rektorski (fragment), Richard Müller, Ryga 1900;
ze zbiorów Muzeum UJ

Może nie przepadła ta piękna tkanina i zalega gdzieś magazynach uniwersyteckich?
W ostatniej sali z darami współczesnymi przykuwa uwagę niezwykle wyrazisty, ujęty z profilu, portret Fryderyka
Chopina autorstwa Mieczysława Kościelniaka (1912–1993). Akwarela powstała
w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
Kościelniak był jego więźniem od 1941
roku i członkiem ruchu oporu, dokumentującym w rysunkach życie obozowe.
Niemcy zlecili mu wykonanie portretów kompozytorów, przede wszystkim

Portret Fryderyka Chopina,
mal. Mieczysław Kościelniak (1912–1993),
akwarela; ze zbiorów Muzeum UJ

z niemieckiego kręgu językowego, które
miały stanowić ozdobę sali prób orkiestry obozowej. Można się zdziwić, jak
autor „przemycił” w tej galerii wizerunek
Chopina, którego muzyka była podczas
okupacji zakazana. Otóż trzeba pamiętać,
że w 1942 roku naziści zmienili swój
kurs względem muzyki Chopina: pozwolili na wykonywanie niektórych utworów
w kawiarniach, a w 1943 roku gubernator
Hans Frank urządził w Krakowie wystawę
Puzdro na łańcuch rektorski,
pamiątek chopinowskich (Muzeum UJ jest
warsztat C.F. Goertchena,
w posiadaniu sprowadzonego wtedy forakwarela Bernart Böchert, Ryga, 1900;
ze zbiorów Archiwum UJ
tepianu Chopina). Powiedział wówczas:
„Friedrich Schopping był geniuszem,
-Birkenau. Później był w posiadaniu jego
dlatego nie mógł być Polakiem. To najasystentki Krystyny Szymańskiej i został
wspanialszy kompozytor, jakiego zrodziła
przez nią przekazany prof. Aleksandroniemiecka ziemia”. Był to
wi Skotnickiemu, który
wyraz absurdalnej tezy,
w roku 2012 podarował
że nazwisko Chopina wygo Muzeum UJ.
wodziło się rzekomo od
Zachęcamy do węnazwiska „Schopping”,
drówki po wystawie, by
występującego w Alzacji
odkrywać podobne zwiąi Lotaryngii, gdzie urodził
zane z obiektami histosię ojciec kompozytora
rie, splecione z losami
– Mikołaj. Obraz szczępolskiej kultury i naszego
śliwie ocalał, przechoUniwersytetu, wzruszająwał go sędzia Jan Sehn,
ce, zabawne. Mamy naprofesor Uniwersytetu
dzieję, że pomocą w tym
Jagiellońskiego, kierująbędzie właśnie wydany
cy w latach 1945–1946
katalog wystawy.
pracami Komisji Badania
Okładka katalogu wystawy
Piękno darowane
Zbrodni Hitlerowskich na
Maciej Zdanek
terenie obozu Auschwitzadiunkt w Archiwum UJ
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(MANU)SCRIPTA MANENT
Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej

Otwarcie wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej, przemawia dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk, obok prorektor UJ prof. Jacek Popiel

B

tego Wańkowicza). Książka ofiarowana
została przez Mickiewicza Marii Szymanowskiej w 1827 roku, a przez następne
lata przechodziła przez ręce kolejnych
właścicieli, co poświadczone jest wpisami
i dedykacjami z 1838 i 1849 roku. W 1899
roku stanowiła oryginalny prezent dla
ówczesnego kierownika artystycznego
Teatru Ludowego w Warszawie Mariana
Gawalewicza (1852–1910) od zespołu
aktorskiego; pod dedykacją widnieje kilkadziesiąt podpisów. W 1910 roku wdowa po
Gawalewiczu podarowała tę cenną pamiątkę poetce Maryli Wolskiej (1873–1930),
a po jej śmierci książka trafiła do rąk jej
córki i zięcia, Anieli i Michała Pawlikowskich, którzy umieścili ją w Archiwum
Domowym Pawlikowskich, opatrując przy

tym stosowną adnotacją. W ten oto sposób
100 lat peregrynacji pierwodruku Sonetów
pomiędzy kolejnymi właścicielami zostało
starannie odnotowane na jego kartach.
Zainteresowanie zwiedzających wzbudziły obiekty pochodzące z tzw. starego
zasobu: rękopisy znalezione podczas
prac magazynowych i konserwatorskich,
podczas opracowywania starych druków
i książek nowych czy wreszcie samych
rękopisów. Należy do nich najstarszy
prezentowany na wystawie obiekt: pochodzące z XIII wieku pergaminowe bifolium,
zawierające fragment tekstu z Talmudu
Babilońskiego. Pergamin ten stanowił
przez stulecia oprawę XIV-wiecznego
rękopisu łacińskiego przechowywanego
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej,

Fot. Anna Wojnar

lisko 150 eksponatów: dokumentów
osobistych, dzieł literackich, archiwaliów, listów, rysunków oraz fotografii
wybranych spośród ponad siedmiu tysięcy
jednostek rękopiśmiennych pozyskanych
w ciągu ostatnich 14 lat – można było oglądać na wystawie (Manu)scripta manent.
Ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki
Jagiellońskiej nabytych w XXI wieku, zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej
w dniach 15 maja – 27 czerwca 2014.
Jedną z pereł ekspozycji był nabytek
z 2011 roku – pierwodruk Sonetów Adama
Mickiewicza wydany w Moskwie w 1826
roku, opatrzony odręczną dedykacją autora. Oprawiony w tłoczoną skórę tom
ozdobiony jest medalionem z wizerunkiem
poety (według znanego portretu Walen-
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Uczestnicy uroczystości w sali wystawowej BJ; 14 maja 2014

Fragment tekstu z Talmudu Babilońskiego

noszącego sygnaturę
rkp. BJ 798. Po przeoprawieniu rękopisu,
już w czasach współczesnych, ten dwukartkowy fragment został
oddzielony, a następnie
opracowany i wpisany
do zbioru akcesji rękopiśmiennej BJ. Identyfikacja ta była możliwa
dzięki projektowi „Les
livres dans les livres: les
fragments hebreux dans
les bibliothèques européennes” – „Książki
w książkach: fragmenty
hebrajskie w bibliotekach europejskich”,
prowadzonemu w latach 2009–2011 przez
Bibliotekę Jagiellońską i L’École Pratique
des Hautes Études
w Paryżu przy finan-

Pierwodruk Sonetów Adama Mickiewicza wydany w Moskwie w 1826 roku, opatrzony odręczną dedykacją autora

Kurator wystawy dr Monika Jaglarz w rozmowie
z darczyńcą BJ Czesławem Srzednickim

sowym wsparciu Fondation Rothschild
Europe.
Inne prezentowane na wystawie obiekty ze starego zasobu to fragment z Konsystorza Gnieźnieńskiego z 1406 roku
– zidentyfikowany podczas prac nad IX
tomem katalogu rękopisów średniowieczFot. Anna Wojnar

Fragment z Konsystorza Gnieźnieńskiego z 1406 roku

nych BJ, czy też autografy Mickiewicza
odnalezione w tomie jego pism podczas
melioracji katalogu akcesji rękopiśmiennej, a także interesujące kolekcje: rękopiśmiennych wizytówek, wyciętych
z dokumentów autografów królewskich
oraz luźnych pieczęci: opłatkowych, woskowych i lakowych.
Wystawa, przygotowana z okazji
jubileuszu Uniwersytetu, była formą
podziękowania wszystkim tym osobom
i instytucjom, które uznały, że ich zbiory
powinny znaleźć się w Bibliotece Jagiellońskiej. Organizatorzy wystawy mają
także nadzieję, że i w przyszłości Biblioteka może liczyć na nowe nabytki, również
pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Monika Jaglarz

kustoszdy plomowany
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
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JUBILEUSZOWY SPACER
Z 650-LETNIĄ HISTORIĄ W TLE
W

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywają
się tu także konferencje naukowe, posiedzenia Senatu UJ oraz przyjmowani są
dostojni goście. Zwiedzający podziwiali
w szczególności Librarię (gdzie przez
długie lata przechowywano księgozbiór
uniwersytecki), Stubę Communis (dawne
miejsce spożywania posiłków), reprezentacyjną Aulę Jagiellońską, a także skarbiec
(gdzie zgromadzone są najcenniejsze
eksponaty znajdujące się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Druga grupa gości rozpoczynała zwiedzanie od dziedzińca Huta, usytuowanego
przy Collegium Maius, który swoją nazwę
zawdzięcza istniejącemu tam od XV wieku
budynkowi o przeznaczeniu gospodarczym zwanym chatą (z niemieckiego
hütte). Dziś mieści się tu galeria rzeźb
prof. Karola Badyny. Uczestnicy spaceru
odwiedzili następnie przepiękny dziedziniec arkadowy Collegium Maius, który od

XV wieku trwale wpisuje się w codzienne
życie uniwersyteckie. Podziwiano grający
zegar, uruchamiany w godzinach: 9, 11, 13,
15, 17. Historia zegara sięga XV wieku,
jednak w obecnej formie funkcjonuje on
od 30 września 2000. Podczas prezentacji
pochodowi postaci historycznych związanych z dziejami Akademii Krakowskiej
(pedel, królowa Jadwiga, król Władysław
Jagiełło, św. Jan z Kęt, Hugo Kołłątaj
i Stanisław ze Skarbimierza) towarzyszy
motyw muzyczny – fragment muzyki
dworskiej z tabulatury Jana z Lublina (druga połowa XVI wieku) i instrumentalna
wersja pieśni Gaudeamus igitur.
Następnie zwiedzający przeszli do
Ogrodu Profesorskiego, którego historia
sięga XV wieku, kiedy to pełnił głównie
funkcję zaplecza gospodarczego – znajdowały się w nim zagrody dla drobiu oraz
sad owocowy. Było to również miejsce
spożywania posiłków i wypoczynku dla

Fot. Filip Radwański

ydarzeniem jubileuszowym skierowanym do wszystkich mieszkańców Krakowa oraz gości naszego miasta
był zorganizowany 11 maja spacer po
UJ. Ponad tysiąc osób miało możliwość
odwiedzenia wyjątkowych miejsc znajdujących się w najstarszej części naszego
Uniwersytetu – w kwartale akademickim.
Wędrówkę śladem historii i nauki poprowadzili przewodnicy i kustosze Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wszystko zaczęło się w Collegium Maius – usytuowanym u zbiegu ulic św. Anny
i Jagiellońskiej najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce. Jego historia sięga
roku 1400, kiedy to król Władysław Jagiełło przekazał Uniwersytetowi kamienicę narożną należącą do Pęcherzów z Rzeszotar.
Niegdyś siedziba uczelnianej biblioteki
oraz miejsce zamieszkania profesorów,
dziś pełni funkcję głównie reprezentacyjną,
dzięki mieszczącemu się tutaj Muzeum
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Podczas
po UJ
setki gość
odwiedziło między innymi Collegium Maius

profesorów przebywających w Collegium
Maius (ogrodowa altana). Niestety, od
końca XVIII wieku ogród stopniowo podupadał i dopiero pod koniec XIX wieku,
dzięki Zakładowi Botaniki UJ, założono
w nim hodowlę 300 gatunków roślin.
Jednak na początku XX wieku, podczas
budowy pobliskiego Collegium Witkowskiego, ogród znów został zniszczony.
W obecnej formie możemy go podziwiać
od 12 maja 2010, dzięki rekonstrukcji
przeprowadzonej ze środków Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Dziś jest to jedno z reprezentacyjnych
miejsc Uczelni, ale także wypoczynku dla
mieszkańców Krakowa. Teren rekreacyjny
ozdabiają rzeźbione postacie profesorów

Tłumy zwiedzających w Ogrodzie Profesorskim

Fot. Filip Radwański

W Collegium Novum odwiedzono także Salę nr 56, miejsce aresztowania profesorów 6 listopada 1939

oraz nowoczesne instalacje edukacyjne,
między innymi zegar słoneczny i model
sfery armilarnej.
Kolejnymi uniwersyteckimi budynkami, które zwiedzili uczestnicy spaceru po
UJ, były Collegium Minus i Collegium
Nowodworskiego, a na końcu główny
gmach Uczelni – Collegium Novum, będący siedzibą władz Uniwersytetu, administracji oraz miejscem prowadzenia wykładów, konferencji i akademickich spotkań.
Neogotycki gmach powstał w miejscu
dawnych burs uniwersyteckich w latach
1883–1887, według projektu Feliksa
Księżarskiego. Architektura gmachu wzorowana jest na wiedeńskiej Akademisches
Gymnasium oraz drezdeńskiej Kreuzschule. Monumentalną fasadę zdobią herby UJ
i dobroczyńców Uniwersytetu. Budynek
zbliżony jest w kształcie do kwadratu,
posiada dwa wewnętrzne dziedzińce
rozdzielone monumentalną klatką schodową, w której zastosowano rozwiązania
odwołujące się do architektury gotyckiego
zamku w Malborku. Centralnym miejscem
gmachu jest reprezentacyjna aula, gdzie
znajdują się portrety fundatorów Uczelni i wielu wybitnych profesorów (m.in.
Józefa Dietla, Józefa Szujskiego) oraz
obraz Jana Matejki Astronom Kopernik,
czyli rozmowa z Bogiem, przedstawiający
Mikołaja Kopernika podczas badań nieba.
Spacer po UJ zakończyła wizyta w Sali
nr 56 Collegium Novum, gdzie 6 listopada
1939 roku miało miejsce aresztowanie
profesorów w ramach nazistowskiej akcji
Sonderaktion Krakau.
Na podstawie materiałów
zamieszczonych na stronie www.maius.uj.edu.pl
opracowała Anna Wojnar
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REGATY ÓSEMEK WIOŚLARSKICH POD WAWELEM
odczas obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego nie
zabrakło także mocnych wrażeń dla miłośników sportu. W zakolu Wisły, wzdłuż
Bulwaru Wołyńskiego, rozegrane zostały
Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich o Puchar Rektora UJ.
Na dystansie 1000 metrów rywalizowało
dziewięć najlepszych uniwersyteckich osad
wioślarskich z Polski i Europy, w tym drużyny z Cambridge i Oksfordu. W wyścigach
wzięły także udział bardzo silne drużyny ze
znanych polskich ośrodków wioślarskich:
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Naszą
Uczelnię reprezentowały dwie drużyny
– uniwersytecka oraz Collegium Medicum.
Wioślarstwo jest tradycyjnym sportem
akademickim. Warto przypomnieć, że
wielki wioślarz Roger Verey, medalista
olimpijski z 1936 roku, dwudziestokrotny
mistrz Polski, był zawodnikiem sekcji
wioślarskiej AZS Kraków.
Uroczyste rozpoczęcie regat odbyło się na przystani KS AZS AWF przy

Ewa Domańska

Zawody odbywały się wzdłuż Bulwaru Wołyńskiego
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Podczas obchodów Wielkiego Jubileuszu nie zabrakło również sportowych emocji

ul. Kościuszki. Zawodników oraz licznie
zgromadzoną publiczność powitała prorektor UJ prof. Maria Jolanta Flis, życząc
wszystkim uczestnikom powodzenia
i wytrwałości w sportowej rywalizacji.
Następnie pani prorektor wraz z senatorem
RP i prezesem Zarządu Głównego AZS

prof. Markiem Rockim oraz dyrektorem
Biura Sportu UJ Konradem Wełpą złożyła
wiązankę kwiatów pod pomnikiem prof.
Walerego Goetla – polskiego geologa,
ekologa, paleontologa i działacza społecznego, przez długie lata związanego
z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Jerzy Pajor

P

Jerzy Pajor

Zmagania sportowe trwały prawie cały dzień. Odbyło się kilkanaście biegów, w których wystartowały osady wioślarskie z całej Europy

Krakowianie gorąco kibicowali startującym osadom. Od rana do popołudnia
odbyło się kilkanaście wioślarskich
biegów. Linię mety zlokalizowano przy
dawnym hotelu Forum. Pierwszą fazą
zawodów były wyścigi w trzech grupach
liczących po trzy zespoły (wyścigi „każdy

z każdym”). Do półfinału awansowały
drużyny z Torunia, Bydgoszczy i Oksfordu. Zgodnie z regulaminem do półfinału
awansowała także osada Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Runda półfinałowa
rozgrywana była systemem play off.
W pierwszym biegu UJ przegrał z dru-

żyną z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, w drugim Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zwyciężył w walce
z osadą z Oksfordu.
Do Wielkiego Finału awansowały dwie
polskie drużyny: z Torunia i z Bydgoszczy.
Zwycięzcami Międzynarodowych Regat
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Ósemek Wioślarskich o Puchar Rektora
UJ rozgrywanych z okazji Jubileuszu
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
zostali sportowcy z toruńskiej uczelni.
Natomiast osady przegrane spotkały
się w biegu o trzecie miejsce, w którym
Uniwersytet Jagielloński uległ, niestety,
wioślarzom z Oksfordu.
Ceremonia wręczenia medali i pucharów odbyła się na plaży pod dawnym
hotelem Forum. Zwycięska drużyna z Torunia odebrała puchar z rąk rektora UJ prof.
Wojciecha Nowaka. Ponadto osada, która
osiągnęła najlepszy czas podczas biegu
w regatach, otrzymała Puchar Kanclerza
UJ z rąk Ewy Pędrackiej-Kwaskowskiej –
odebrali go również zawodnicy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. – Regaty studenckie mają swój niepowtarzalny klimat.
Liczy się naprawdę fajna zabawa, a jeśli
udaje się jeszcze przy tej okazji wygrać, to
jest to podwójna satysfakcja – mówił Szymon Wiśniewski, zawodnik zwycięskiej
osady. Wszyscy uczestnicy regat otrzymali pamiątkowe jubileuszowe dyplomy.
Gratulując zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom, rektor UJ prof. Wojciech
Nowak poinformował, że zawody cieszyły
się ogromnym zaintersowaniem i przebiegały w znakomitej atmosferze, dlatego
została podjęta decyzja o zorganizowaniu
kolejnych regat za rok. Informacja została
przyjęta z entuzjazmem. – Oczywiście,
studia muszą dać przede wszystkim solidną
bazę jeśli chodzi o wiadomości teoretyczne
z każdego przedmiotu i z każdej naukowej
aktywności, ale musimy także naszych
studentów nauczyć kreatywności i umiejętności pracy w zespole, i to właśnie na
tych zawodach widać – stwierdził rektor
UJ prof. Wojciech Nowak.
Dla przybyłych na wyścigi regat
kibiców przygotowano liczne atrakcje.
Można było, między innymi, spróbować
sił w „wiosłach na sucho”. Odważni
mieli za zadanie pokonać dystans 650
metrów na ergometrach stacjonarnych,
sprawdzając tym samym swoją kondycję
i technikę wioślarską. Nad zmaganiami
czuwał znakomity wioślarz, czterokrotny
mistrz świata i mistrz olimpijski z igrzysk
olimpijskich w Pekinie w 2008 roku
Adam Korol. – Sport akademicki odżywa
na polskich uczelniach, odżywa właśnie
wioślarstwo. To świetna sprawa, którą
trzeba dalej rozwijać – szczególnie tu,
w Krakowie, gdzie warunki do uprawiania
tego sportu są doskonałe – podsumował
wydarzenie Adam Korol.

Reprezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego
podczas zawodów

Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich o Puchar Rektora UJ zostały zorganizowane przez Klub Uczelniany AZS
Uniwersytetu Jagiellońskiego w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym AZS i Biurem Sportu UJ.

AWoj

Tekst został opracowany na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.uj.edu.pl oraz regaty650leciauj.pl

Fot. Jerzy Sawicz

Puchary i dyplomy wręczył zawodnikom rektor UJ prof. Wojciech Nowak

PAMIĘCI KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
12
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Przybyłych na uroczystość gości przywitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Fot. Anna Wojnar

maja 2014, dokładnie w samo południe, przed wejściem do Collegium
Novum zgromadzili się przedstawiciele
władz Uczelni, profesorowie, studenci,
pracownicy administracji, absolwenci
i zaproszeni goście, by uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej
pamięci fundatora krakowskiej Almae
Matris – króla Kazimierza Wielkiego. – To
jedno z najważniejszych wydarzeń naszego
jubileuszu – akcentował rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. – Bo przecież to właśnie
mądre decyzje tego władcy sprawiły, że
niewielki wówczas Kraków zyskał status
miasta uniwersyteckiego. Ten król zostawił
Polskę nie tylko murowaną, ale przede
wszystkim mądrą.
Pomysłodawcą upamiętnienia dokonań
Kazimierza Wielkiego, dzięki któremu dokładnie 650 lat temu w Krakowie powstała
pierwsza polska uczelnia, był członek
Komitetu Jubileuszowego prof. Franciszek
Ziejka. Natomiast decyzję o zorganizowaniu odpowiedniej uroczystości w ramach
Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął Senat UJ 30 października
2013.
Na tablicy, wykonanej według projektu profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie Jerzego Nowakowskiego,
widać medalion z wizerunkiem króla,
będącym odwzorowaniem jego podobizny
znajdującej się na sarkofagu monarchy

Fot. Anna Wojnar

w katedrze na Wawelu. Obok medalionu
widnieją dwie daty: 1364 i 2014, pod nimi
napis: CASIMIRO REGI POLONIAE FUNDATORI UNIVERSITATIS UNIVERSITAS
STUDII GENERALIS CRACOVIENSIS.
Poniżej wzrok przyciągają dwie tarcze
herbowe – przedstawiające godło państwa
i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Osłonięcia tablicy dokonali obecnie
urzędujący rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz dwaj rektorzy poprzednich
kadencji: prof. Karol Musioł oraz prof.
Franciszek Ziejka, w towarzystwie prorektorów: Marii Jolanty Flis, Stanisława Kistryna, Andrzeja Mani oraz Piotra Laidlera.
Podczas uroczystości prof. Franciszek
Ziejka przypomniał zgromadzonym, że
w portyku Collegium Novum, tuż obok
odsłoniętej właśnie tablicy poświęconej
Kazimierzowi Wielkiemu, od 1974 roku
istnieje także tablica upamiętniająca odnowicielkę Uczelni – królową Jadwigę.
Twórcą tej tablicy jest Andrzej Pityński,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych,
uczeń profesorów Mariana Koniecznego
i Jerzego Bandury, mieszkający obecnie
w Stanach Zjednoczonych. Warto dodać,
że za czasów studenckich rzeźbiarz ten
stworzył także popiersie Ignacego Jana
Paderewskiego, znajdujące się przed
Collegium Paderevianum. Tablica poświęcona królowej Jadwidze powstała 40
lat temu dla upamiętnienia 600. rocznicy
jej urodzin.

Od lewej: prorektor UJ prof. Piotr Laidler, byli rektorzy UJ prof.prof. Franciszek Ziejka i Karol Musioł,
prof. Jerzy Nowakowski z ASP, rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy UJ prof.prof. Jacek
Popiel, Andrzej Mania, Stanisław Kistryn i Maria Jolanta Flis

– Pięknym zwieńczeniem Jubileuszu
650-lecia UJ byłoby jeszcze uhonorowanie
podobną tablicą Władysława Jagiełły –
władcy, który urzeczywistnił wolę królowej
Jadwigi. W portyku Collegium Novum
na taką tablicę jest miejsce – dodał prof.
Franciszek Ziejka, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych.
Uroczystość zakończył Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagellonica” odśpiewaniem pieśni
Gaudeamus igitur.

Rita Pagacz-Moczarska

Przemawia prof. Jerzy Nowakowski

Na pierwszym planie tablica upamiętniająca odnowicielkę Uczelni
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– królową Jadwigę, znajdująca się w portyku Collegium Novum
obok wmurowanej niedawno tablicy poświęconej królowi
Kazimierzowi Wielkiemu

NAJWAŻNIEJSZE JEST WCIĄŻ PRZED NAMI...
Rozmowa z prof. Kazimierzem Strzałką, kierownikiem projektu „Małopolskie Centrum Biotechnologii”
□ Podczas uroczystego otwarcia
Małopolskiego Centrum Biotechnologii, które odbyło się 13 maja
2014 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, powiedział
Pan, że jest to przedsięwzięcie,
które w warunkach polskich jest
swego rodzaju eksperymentem,
pewną nową inicjatywą wychodzącą poza dotychczasowe struktury Uniwersytetu. Na czym polega wyjątkowość tej jednostki ?

Anna Wojnar

chodnich uniwersytetach, między
innymi w Ameryce czy Japonii,
oprócz wydziałów funkcjonują
także Research Institutes, czyli
właśnie instytuty badawcze, w których dydaktyka jest ograniczona
wyłącznie do najwyższego poziomu kształcenia, a pracownicy
poświęcają swój czas wyłącznie
badaniom, co procentuje znakomitymi publikacjami. Zamarzyłem
więc sobie, by taka jednostka badawcza związana ściśle z uczelnią
■ Małopolskie Centrum Biotechpowstała również w Krakowie.
nologii jest instytutem badawPóźniej wywalczyłem jeszcze,
czym. Oznacza to, że zatrudnieni
by MCB znajdowało się w bezpotu naukowcy nie mają obowiązku
średnim sąsiedztwie Wydziału Bioprowadzenia zajęć dydaktycznych,
chemii, Biofizyki i Biotechnologii –
w związku z tym cały swój czas
jako naturalnego miejsca ekspansji
mogą poświęcać pracy badawczej.
dobrych zespołów badawczych.
To jednak powinno skutkować
Obecnie jest tak, że aktywne
zwiększoną liczbą publikacji,
naukowo osoby zatrudnione na
Profesor Kazimierz Strzałka w laboratorium MCB
a także nowymi technologiami,
Wydziale BBiB lub też na innych
patentami czy wdrożeniami. Oczywiście, jeżeli któryś z pracow- wydziałach, na których brakuje przestrzeni na rozwój lub brakuje
ników naukowych będzie chciał kształcić studentów, będzie mógł specjalistycznych pracowni czy aparatury, mogą w MCB tworzyć
to robić, po uzgodnieniu z dziekanem danego wydziału. Również zespoły badawcze. Umowy podpisane przez MCB z wydziałami
dziekani mogą się do nas zwracać, by pracownicy MCB prowa- gwarantują obu stronom wymierne korzyści: wspólne publikacje
dzili zajęcia na wyższych stopniach kształcenia.
zaliczane są zarówno do dorobku naukowego MCB, jak i do
W MCB badania mają być realizowane na możliwie najwyż- dorobku odpowiedniego wydziału, granty i wynikające z nich
szym światowym poziomie. Ma to zapewnić współpraca z takimi narzuty dzielone są według wcześniej ustalonych proporcji.
wiodącymi instytucjami międzynarodowymi, jak Max Planck
Gesellschaft w Niemczech, francuskie Centre National de la Re- □ W dziele tworzenia Małopolskiego Centrum Biotechnologii,
cherche Scientifique (CNRS) czy w Japonii Uniwersytet w Kyoto oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczył początkowo
oraz National Institute of Agrobiological Sciences w Tsukubie. także Uniwersytet Rolniczy. Jak doszło do nawiązania współTeraz przymierzamy się jeszcze do podpisania kolejnej umo- pracy obu uczelni przy realizacji tego przedsięwzięcia i jaki
wy o współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie. Duży nacisk charakter ma ta współpraca obecnie?
stawiany będzie na współpracę z przemysłem, by oprócz badań
podstawowych były również prowadzone badania ukierunkowane ■ Małopolskie Centrum Biotechnologii utworzone zostało
w ramach konsorcjum AKCENT – Małopolska, a warunkiem
na transfer technologii do przemysłu.
Zakładamy także, że MCB będzie jednostką w maksymalnym aplikowania o środki finansowe, o które się staraliśmy, było, by
stopniu odbiurokratyzowaną, by naukowcy nie musieli zajmować w realizacji projektu uczestniczyło co najmniej dwóch partnerów
– dwie uczelnie partnerskie. Dlatego właśnie zaproponowalisię sprawami administracyjnymi.
śmy współpracę Uniwersytetowi Rolniczemu. Później jednak
□ Jest Pan inicjatorem tego przedsięwzięcia. Jak zrodził się doszliśmy do wniosku, że taka dwoistość jest niewygodna, bo
pomysł utworzenia Małopolskiego Centrum Biotechnologii? wymaga podejmowania uchwał przez dwa senaty obu uczelni,
podpisywania wszystkich dokumentów przez dwóch rektorów...
■ Pomysł zrodził się z moich przemyśleń i doświadczeń zagra- By uprościć tę administracyjną procedurę, a także ze względu
nicznych. Jeżdżąc po świecie, obserwowałem, jak na wielu za- na fakt, że inicjatywa wyszła od nas i więcej osób z UJ niż z UR
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było zaangażowanych w ten projekt, za porozumieniem rektorów
obu uczelni MCB zostało przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy jednak dodać, że Uniwersytet Rolniczy, jako współtwórca,
nadal ma pewne przywileje. Jego obecność nadal jest widoczna
w strukturach MCB, między innymi poprzez Pracownię Bezpieczeństwa Żywności.
□ Małopolskie Centrum Biotechnologii jest otwarte na współpracę z naukowcami działającymi także w innych polskich
ośrodkach badawczych. Jak Pan powiedział, stawia również
na współpracę z zagranicą. Na jakiej zasadzie może odbywać
się taka współpraca?
■ Możemy się porozumieć co do wspólnego wystąpienia o projekt badawczy lub wykonania pewnych pomiarów. Współpraca
może też polegać na tym, że w przypadku posiadania wolnego
laboratorium w MCB możemy ogłosić konkurs na uruchomienie
grupy badawczej i wtedy zainteresowane osoby mogą aplikować,
a jeśli konkurs wygrają – tworzą u nas grupę badawczą.
W tym miejscu chciałbym dodać, że bardzo cieszy fakt, że
współpracą z MCB interesują się także absolwenci Uniwersytetu
Jagiellońskiego pracujący obecnie w prestiżowych ośrodkach
naukowych za granicą. Pod koniec maja br. spotkałem się, na
przykład, z dr. Zbigniewem Pietrzkowskim, pracującym w USA,
który jest absolwentem naszej uczelni i który właśnie w MCB
chciałby utworzyć swój zespół badawczy. Zobaczymy, co z tego
wyniknie. Gdyby się udało, byłaby to wspaniała możliwość
wymiany doświadczeń.
□ Jak wygląda struktura MCB?
■ MCB składa się z sześciu ośrodków badawczych: Ośrodka
Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Ośrodka Biologii Strukturalnej, Ośrodka Bioinformatyki, Ośrodka Bioremediacji,
Ośrodka Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności oraz Ośrodka
Neurobiologii. Siódmy – Ośrodek Złożoności Biologicznej, jest
w fazie organizacji. Będziemy go uruchamiać wspólnie z dzie-

kanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. Andrzejem Warczakiem. Kierować nim będą prof. Ewa
Gudowska-Nowak oraz prof. Maciej Nowak.
W MCB istnieje 25 specjalistycznych pracowni. Działa także
kilka niezależnych grup badawczych. Osoby, które je tworzą,
zostały wyłonione drogą konkursów. Wśród nich znalazły się: zespół prof. Jana Potempy z Wydziału BBiB, zespół prof. Tadeusza
Holaka z Wydziału Chemii czy zespół prof. Józefa Dulaka, przy
czym w tym ostatnim przypadku konkurs wygrał francuski CNRS,
który profesora Dulaka zaproponował na szefa tego projektu.
□ Opracowanie struktury Centrum z pewnością nie było
rzeczą łatwą...
■ W planowaniu konkretnych pracowni i ośrodków badawczych
MCB uczestniczyły osoby zainteresowane projektem, reprezentujące różne wydziały UJ. MCB przecież jeszcze nie istniało, nie
było zatrudnionych ludzi. Ci, którzy pracowali nad koncepcją,
doborem odpowiedniej aparatury, otrzymali pewien kredyt na
sprawdzenie swoich umiejętności: że są dobrzy nie tylko w planowaniu, ale też w nauce. W uznaniu ich zasług zostali powołani
na kierowników tych ośrodków i pracowni, z tym że teraz muszą
się sprawdzić. Na stworzenie laboratoriów swoich marzeń otrzymali duże pieniądze, ale teraz duże są wobec nich oczekiwania.
Powinni stworzyć świetne zespoły badawcze, które będą odnosić
sukcesy w postaci bardzo dobrych publikacji, patentów czy pozyskiwania grantów. Jeżeli wykorzystają tę szansę, będą mieć
możliwość dalszego rozwoju, jeśli nie – to współpraca z nimi
zostanie zakończona.
W tym miejscu warto dodać, że przy planowaniu struktury
i zakupie drogiej aparatury staraliśmy się unikać dublowania
tego sprzętu, który jest już na wydziałach. Konsultowane było to
z przedstawicielami poszczególnych wydziałów. A więc sprzęt,
który mamy w MCB, jest uzupełnieniem tego, czego nie ma w innych jednostkach UJ. Takie rozwiązanie pozwala na zacieśnienie
współpracy między naukowcami z poszczególnych wydziałów,
a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W MCB mają
swoje pracownie wszystkie wydziały przyrodnicze oraz Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
□ Ile osób jest zatrudnionych w MCB?

Fot. Anna Wojnar

■ Mamy zgodę władz UJ na zatrudnienie sześciu pracowników naukowych, a w ramach budżetu MCB na
rok 2014 planowane są dalsze etaty. Poza tym,
jako beneficjenci projektu SPIN, który
realizowany jest we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego – zatrudnia-
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Otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii odbyło się 13 maja na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziałem Lekarskim Collegium
Medicum. Te porozumienia dotyczyły czasowego udostępnienia
pomieszczeń na utworzenie pracowni, co umożliwiało naszym
grupom badawczym korzystanie ze sprzętu, a tym samym działalność naukową przed ukończeniem głównego budynku. Wyniki
tych działań przyniosły wymierne skutki, bo do końca roku 2013
ukazało się ponad 60 publikacji eksperymentalnych. 31 osób
wykonało prace magisterskie i licencjackie, a 19 doktorantów
wykonuje prace doktorskie, korzystając z infrastruktury MCB.

□ Budowa siedziby MCB zakończyła się jesienią 2013 roku, ale
niektóre pracownie działały już wcześniej. Na jakiej zasadzie?

□ Ważnym celem działalności MCB, oprócz prowadzenia
badań podstawowych, jest także współpraca z przemysłem.
Na czym ma ona polegać?

■ To prawda. Działalność niektórych pracowni MCB rozpoczęła
się już około trzy lata przed przejęciem przez nas budynku. Było
to możliwe dzięki porozumieniu MCB z Wydziałem Biochemii,

■ Współpraca z przemysłem, oprócz badań podstawowych, jest
drugim z filarów, na których opiera się działalność MCB. W szczególności ma ona polegać na opracowywaniu i transferze nowych
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Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości

Fot. Anna Wojnar

my siedem osób. W sumie obecnie mamy możliwość zatrudnienia
13 osób, z czego 11 naukowców już pracuje. W najbliższym czasie
będą ogłoszone jeszcze dwa konkursy.
Osoby z obsługi, które pracują w MCB, są zatrudnione na
innych zasadach.
W nowej perspektywie budżetowej będziemy aplikować
o kolejne etaty. Bo docelowo, by rozliczyć projekt, musimy utworzyć w MCB co najmniej 17 etatów naukowych, natomiast aby
w pełni wykorzystać istniejącą aparaturę, tych etatów powinno
być około 30–40.

□ Jaki będzie kolejny etap działań MCB?
■ Kolejnym etapem będzie organizacja funkcjonowania MCB
i osiągnięcie założonych celów naukowych, co jest nie mniej trudne, o ile nie trudniejsze niż samo wybudowanie gmachu. Obowiązujący do tej pory wstępny regulamin działania MCB powinien
w pewnych obszarach zostać zmodyfikowany. Konieczne jest,
między innymi, powołanie Międzynarodowej Rady Naukowej,
która będzie oceniać nasze osiągnięcia i dbać o wysoką jakość
prowadzonych badań. Dobrze wiemy, jak trudno jest oceniać się

Anna Wojnar

technologii z laboratorium do przedsiębiorstw, aplikowaniu
o wspólne projekty z przedsiębiorcami, a także na zmniejszaniu
barier, które takie działania utrudniają. Prace na tym zagadnieniem już rozpoczęliśmy w ramach wspomnianego projektu
SPIN. Model transferu technologii z laboratorium do przemysłu
został opracowany przez zespół dziekana Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jarosława Górniaka. I my staramy się ten model
urzeczywistnić. Siedmiu ekspertów technologii sprawdza, jak ten
model funkcjonuje. Ich zadaniem jest kontakt z przedsiębiorcami
i znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego, na przykład, nie

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali, od lewej: kierownik projektu prof. Kazimierz Strzałka, wicemarszałek Roman Ciepiela, wiceprezydent Krakowa
Elżbieta Koterba, prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, rektor UJ w latach 1999–2005 prof. Franciszek Ziejka, obecny rektor UJ prof. Wojciech Nowak
oraz rektor UJ w latach 2005–2012 prof. Karol Musioł

aplikują o nowe technologie. W przypadku, gdy przedsiębiorcy
są zainteresowani, a tych technologii nie ma na rynku, zadaniem
ekspertów jest poinformowanie naukowców o zapotrzebowaniu
na daną technologię. I w tym kierunku właśnie idziemy.
Niestety, trwający 18 miesięcy projekt SPIN kończy się
w grudniu tego roku. Byłoby więc dobrze znaleźć dodatkowe
finansowanie, aby wypełnić lukę, zanim pojawią się pieniądze
z nowej perspektywy finansowej 2020. Bo w roku 2015 nie będzie
już pieniędzy z poprzedniej pespektywy finansowej, a jeszcze nie
zostaną uruchomione środki z perspektywy 2020.

we własnym gronie. Chcemy więc mieć obiektywną, krytyczną,
niezależną, ale życzliwą radę, która także będzie wskazywała
kierunki, w jakich powinny zmierzać następne nasze działania.
Rada będzie też opiniować, czy dany ośrodek powinien nadal
pracować w obecnej formule, czy też konieczny jest nowy konkurs
na nową ekipę, bo obecna nie działa tak, jak działać powinna.
Kolejnym problemem jest znalezienie środków na utrzymanie
działalności MCB.

□ Czy już są przedsiębiorstwa bądź firmy zainteresowane
współpracą z MCB?

□ Pieniądze na budowę siedziby MCB pochodziły z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Jakie środki
finansowe potrzebne były do zrealizowania tego przedsięwzięcia?

■ Mamy pojedyncze zgłoszenia. Oznacza to, że niektórzy eksperci
technologii okazali się skuteczni, udało im się pozyskać granty.
Chciałbym, by cała siódemka miała takie sukcesy.

■ Z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” pozyskaliśmy 25 milionów euro, czyli – licząc po ówczesnym kursie
– około 92 milionów złotych. Z tym że ponad rok temu złożyliśmy
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jeszcze wniosek o dofinansowanie. Niedawno zapadła decyzja,
że dostaniemy dodatkowe 5 milionów złotych, czyli w sumie
będzie to blisko 100 milionów złotych.
Kwota ta przeznaczona została na wybudowanie obiektu,
zakup specjalistycznej aparatury, uzyskanie wszystkich certyfikacji, a także wyposażenie kilku pracowni, w tym Pracowni
Hodowli Komórkowej oraz szklarni doświadczalnej Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Należy jednak dodać, że wszystkie inwestycje zrealizowane
przez MCB w obrębie Wydziału, zgodnie z założeniami programu, jeszcze przez pięć lat po zakończeniu projektu będą pod
jurysdykcją MCB. Czyli formalnie MCB w swojej strukturze ma
szklarnię oraz pracownie i zarządza nimi. Pracownicy Wydziału
BBIB mogą jednak z nich korzystać i mają pełną swobodę pracy.
□ Podczas otwarcia MCB powiedział Pan, że według obecnych założeń Centrum ma być jednostką samofinansującą
się. Czy jest plan działania, jak tego dokonać?
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■ To jest trudny cel, ale do osiągnięcia w perspektywie do roku
2020.
Jak już wspomniałem, podróżując po świecie, odwiedzam
wiele tego typu jednostek, by dowiedzieć się, jak funkcjonują.
Przyznam, że jeszcze nie znalazłem takiej, która byłaby instytucją całkowicie samofinansującą się. W najlepszym razie niektóre
z nich same wypracowują około 70 procent budżetu, a reszta
pochodzi jednak z dofinansowania.
MCB ma możliwość aplikowania o środki finansowe z nowej
perspektywy 2020. Przygotowujemy się do tego bardzo solidnie. Oczywiście, nie zasypiamy gruszek w popiele i zabiegamy
o kolejne projekty badawcze, bierzemy udział w konkursach
ogłoszonych przez różne instytucje i mamy już w tym zakresie
pewne osiągnięcia.
Obecnie nasz projekt „Małopolskie Centrum Biotechnologii Źródłem Innowacji w Małopolsce” znalazł się w czołówce
projektów zgłaszanych do Urzędu Marszałkowskiego i jest
jednym z kluczowych projektów, jakie są zawarte w kontrakcie
terytorialnym. Powiem nieskromnie, że spośród 700 wniosków,
jakie wpłynęły do banku pomysłów, w pierwszym podejściu
wybrano pięć, a nasz był pomiędzy nimi. Zostaliśmy bardzo
dobrze ocenieni i teraz czekamy na decyzję ministerstwa, które
ma zatwierdzić ten kontrakt regionalny, a w nim nasz projekt
wart 135 milionów złotych. Gdybyśmy te pieniądze otrzymali,
to problemy finansowe na co najmniej siedem lat byłyby rozwiązane. A dodam, że nie jest to jedyny projekt, o który walczymy.
Niedawno pojawiła się też możliwość przygotowania wniosku
w ramach programu „Teaming of Excellence”, który prowadzi
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program ten ma umożliwić
tworzenie nowych instytucji badawczych o określonej strukturze. My jesteśmy właśnie w fazie organizacji struktury MCB
i bardzo dobrze w ten cel się wpisujemy. Tam też warunkiem
koniecznym jest posiadanie Międzynarodowej Rady Naukowej
oraz posiadanie bardzo silnego partnera zagranicznego, a my
przecież mamy Maxa Plancka, CNRS i wreszcie mamy poparcie władz regionalnych, list intencyjny od marszałka. Więc
aplikujemy. Jeżeli by się nam poszczęściło, to byłoby to kolejne
20 milionów euro na siedem lat!
Są jeszcze inne pomysły, o których na razie nie chcę mówić,
bo znajdują się jeszcze w fazie tworzenia koncepcji.

□ Brzmi optymistycznie…

□ Centrum należy do najnowocześniejszych
tego typu jednostek w Polsce. Budynek
MCB wybudowany został według najnowocześniejszych standardów. Jaką powierzchnią dysponuje?
■ Całkowita powierzchnia budynku wynosi ponad 6100 metrów kwadratowych.
Powierzchni laboratoryjnej jest około 3600
metrów kwadratowych.

■ Dzięki tej aparaturze można badać, jak mózg reaguje funkcjonalnie na pewne sytuacje stresowe, wypoczynkowe, wzrokowe.
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■ Ale to jest na razie melodia przyszłości. Bo nawet jeżeli zdobędziemy te granty, to pierwsze pieniądze będą mogły spłynąć
najwcześniej pod koniec 2015 lub na początku 2016 roku, a my
nie możemy czekać bezczynnie, w pustym budynku, aż pieniądze
się pojawią. Dlatego też jestem bardzo wdzięczny władzom UJ, że
uruchomiły jednak pewną „kroplówkę”, dzięki której możemy funkcjonować i wypełniać
te wskaźniki, które były planowane w projekcie. Przecież samo wybudowanie obiektu to
nie koniec, później trzeba się ze wszystkiego
rozliczyć, osiągnąć pewne wskaźniki zatrudnienia, kontaktów, itd. W przeciwnym razie
trzeba by zwracać te prawie 100 milionów
złotych. Zatem dotacja, którą uzyskujemy
z centrali w formie długoterminowej pożyczki, ma zapewnić nam to, abyśmy mogli
funkcjonować i osiągnąć minimum tych
wskaźników, aby ten grant rozliczyć, aby nie
było konieczności zwrotów.

□ Wysokiej klasy aparaturą, jak skaner rezonansu magnetycznego 3T, dysponuje Ośrodek Neurobiologii, kierowany
przez prof. Tadeusza Marka. Jakiego rodzaju badania są
tam prowadzone?

Specjalistka od hodowli komórek skóry doc. Justyna Drukała mówi o pracowni swoich marzeń

□ Badania, które będą realizowane w MCB, mają dotyczyć,
między innymi, medycyny regeneracyjnej i terapii chorób
cywilizacyjnych. Czy może Pan przybliżyć ten temat?
■ Medycyna regeneracyjna związana jest z hodowlą komórek in
vitro, transplantacjami, namnażaniem brakujących tkanek. Badaniami tego typu zajmuje się doc. Justyna Drukała, która jest specjalistką od hodowli komórek skóry. Ma już spore osiągnięcia na tym
polu. W MCB mogła sobie zaplanować pracownię marzeń, gdzie
wszystko funkcjonuje według najnowocześniejszych standardów.
Obecnie pracujemy nad tym, by poszerzyć ofertę i zająć się również
hodowlą komórek chrząstki, może komórek mięśni. Tym bardziej
że obecnie, oprócz Pracowni Hodowli Komórki w MCB, mamy
jeszcze doposażoną pracownię na Wydziale BBiB, która formalnie
przez pięć lat od daty zakończenia projektu podlegać będzie MCB.
Jeśli chodzi natomiast o terapię chorób cywilizacyjnych, to
nowatorskie badania prowadzone są w Ośrodku Badań Genetycznych i Nutrigenomiki. Ich celem jest opracowanie nowych
markerów diagnostycznych i metod terapii chorób rzadkich oraz
chorób takich jak cukrzyca, otyłość, nowotwory czy choroby krążenia. W Ośrodku prowadzone są też badania dotyczące wpływu
składników diety na zmianę ekspresji genów. Okazuje się, że to
ma bardzo znaczący wpływ na jakość życia. W tych badaniach
Ośrodek wspomagać będzie Pracownia Bezpieczeństwa Żywności, która jest obsadzona przez osoby z Uniwersytetu Rolniczego.

System eyetrackingowy zintegrowany ze skanerem MR pozwala
na rejestrację ruchu oczu oraz ich analizę, pomiar źrenicy oka,
a także częstotliwości mrugnięć. Obecnie w Ośrodku prowadzone
są, między innymi, badania nad wpływem niebieskiego światła
na procesy degeneracyjne siatkówki oka czy prace dotyczące
neuronalnego podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej.
Ta jednostka ma duże szanse, by stać się wiodącym ośrodkiem
w tej dziedzinie badań.
□ Z kolei w Ośrodku Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności działa Pracownia Wirusologii trzeciej klasy bezpieczeństwa
biologicznego.
■ To unikatowa pracownia w skali kraju, zapewniająca maksymalną ergonomię przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i okolicznej ludności. Kieruje nią
dr hab. Krzysztof Pyrć. Pracownia specjalizuje się w modelach
zakażeń wirusami układu oddechowego, w tym koronawirusami,
ludzkim metapneumowirusem czy wirusem grypy.
W ramach Ośrodka Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności utworzona została również zwierzętarnia ABSL3 dla małych
zwierząt. To też jest ewenement w Polsce, bo takich pracowni
w naszym kraju dla małych ssaków nie ma.
Zwierzętarnia, w której będzie można hodować około 3000
myszy, składa się z trzech laboratoriów: pracowni hodowli zwierząt, sali zabiegowej oraz laboratorium badawczego.
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□ Czym zajmuje się Ośrodek Bioremediacji?
■ W Ośrodku Bioremediacji, którym kieruje
prof. Katarzyna Turnau, prowadzone są, między innymi, badania dotyczące wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska.
Ośrodek zajmuje się także pracami związanymi z mikrobiologią powietrza, budynków,
dzieł sztuki i tekstyliów. Ostatnie badania
dotyczą wykorzystania nanocząsteczek
w bioremediacji.
□ A co znajduje się w kręgu Pana zainteresowań badawczych?
■ Prowadzę badania nad fotosyntezą.
W pewnym sensie wiążą się one z pracami,
które będą realizowane w Ośrodku Bioremediacji, a także w Ośrodku Biologii Strukturalnej, gdzie dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska z Zakładu Fizjologii
i Biochemii Roślin, którym kieruję na Wydziale BBiB, uruchomiła
Pracownię Kalorymetryczną oraz Pracownię Chromatrografii
Wysokosprawnej. Badamy więc procesy biochemiczne i fizyczne
zachodzące w procesie fotosyntezy. Prowadzimy także badania
z obszaru biologii molekularnej nad tym, jak tworzy się ten aparat
fotosyntetyczny, jak reaguje na zagrożenia i zanieczyszczenia, na
przykład na susze. Szczególnym obiektem moich zainteresowań
badawczych są ekstremofile, czyli organizmy, które zamieszkują

□ W ramach Ośrodka Biologii Strukturalnej utworzona
została Pracownia Rentgenograficzna, kierowana przez
dr. Grzegorza Dubina. Jakiego rodzaju badania są w niej
prowadzone?
■ Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej ma szczególne
znaczenie w przemyśle farmaceutycznym, zwłaszcza jeśli
chodzi o projektowanie leków. W Pracowni wykonywane
są, między innymi, pomiary i analizy obejmujące produkcję
białka i krystalizację, a także analizy porównawcze leków
generycznych na poziomie strukturalnym.

Pracownia Rentgenograficzna
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Fot. Anna Wojnar

Kierownik Ośrodka Neurobiologii prof. Tadeusz Marek informuje o możliwościach wykorzystania
skanera rezonansu magnetycznego 3T

środowiska o ekstremalnych warunkach, na przykład gorące
źródła do 100 stopni Celsjusza, hałdy przemysłowe, gdzie jest
bardzo wysokie stężenie metali ciężkich, czy organizmy z rejonów
polarnych. Jeśli chodzi o te ostatnie, to badaliśmy, co takiego
szczególnego jest w mchach i porostach antarktycznych, co
pozwala im tam żyć. Na zaproszenie rządu Nowej Zelandii przygotowujemy program badań w oparciu o bazę antarktyczną tego
kraju. Być może więc w niedalekiej przyszłości będę zajmował
się badaniem właśnie ekstremofilów antarktycznych.
□ Małopolskie Centrum Biotechnologii już funkcjonuje. Co
teraz znajduje się w sferze Pana marzeń?

Fot. Anna Wojnar

■ Na wybudowaniu MCB nasza praca się nie kończy. Najważniejsze jest wciąż przed nami, trzeba włożyć jeszcze bardzo dużo

Ośrodek Bioremediacji

wysiłku, aby Centrum spełniło nasze oczekiwania. By powstawały
tu nowe miejsca pracy dla zdolnych i ambitnych naukowców,
by MCB przyczyniło się do stworzenia i rozwoju firm biotechnologicznych w Krakowie i Małopolsce, tak by zmniejszać te
ogromne różnice istniejące między Polską a rozwiniętymi krajami
zachodnimi.
Jesteśmy na początku drogi, ale mamy dużo optymizmu i determinacji, a także wiary, że to, co robimy, jest słuszne. A dla UJ
jest wręcz konieczne, gdyż dobrze funkcjonujące MCB znakomicie wpisuje się w koncepcję uniwersytetu badawczego, którym
nasz Uniwersytet powinien być.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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STUDENCI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Wystawę otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak

staraliśmy się wybrać materiały, które do tej
pory nie były jeszcze nigdzie eksponowane,
a które były interesujące dla odbiorców.
Odnalezienie źródeł ikonograficznych
odnoszących się do studentów naszego
Uniwersytetu w okresie staropolskim okazało się zadaniem niełatwym. Najczęściej
przedstawiły one typowe sceny mistrza
z uczniami. Co do kilku drzeworytów nie

Anna Wojnar

tudenci krakowskiej Almae Matris
przez wieki odgrywali istotną rolę
w życiu Uczelni. Pamiętając o tym, Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpił z inicjatywą projektu,
który w ciekawy i przystępny sposób
przybliżyłby tematykę kultury studenckiej
mieszkańcom Krakowa. W dniach 6–30
maja 2014 na Plantach przy Collegium
Novum można było obejrzeć wystawę
Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
na przestrzeni wieków, którą od strony
merytorycznej samodzielnie przygotowała
grupa studentów historii związanych z Kołem Naukowym Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa miała rozległe ramy chronologiczne i tematyczne. Ukazanie historii
krakowskich studentów na tle dziejów
najstarszej polskiej uczelni to bardzo odpowiedzialne i niełatwe zadanie. Jak zamknąć
w pięćdziesięciu planszach przeszło sześć
wieków? W szczególności dla nas – studentów historii – przyjęcie odpowiednich
kryteriów selekcji informacji i materiału
wizualnego ma niebagatelne znaczenie.
Przedmiotem naszych poszukiwań były
źródła pisane oraz ikonograficzne o różnym
charakterze – drzeworyty, ilustracje z rękopisów, stare fotografie... W czasie kwerendy

Anna Wojnar

S

Grupę zwiedzających oprowadzała po wystawie Ewa Kaźmierczyk
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mieliśmy pewności, czy w ogóle dotyczą
krakowskich żaków, często bowiem ilustracje pochodziły z druków zagranicznych.
Najciekawszy efekt uzyskaliśmy na
planszach dotyczących burs i kolegiów.
Dla zobrazowania topografii burs zaznaczyliśmy ich położenie na planie miasta
z około 1650 roku, zrekonstruowanym
przez Piotra Opalińskiego. Wzbogaceniem
tego niekonwencjonalnego przedstawienia
były pochodzące ze zbiorów Archiwum
Narodowego w Krakowie i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa grafiki z XIX
wieku przedstawiające właśnie te budynki.
Dla XIX wieku warto wymienić znalezione w Archiwum UJ zdjęcia ze studenckich indeksów czy też wizerunki profesorów ze studentami odszukane w Sekcji
Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Biblioteki Jagiellońskiej, na których można
znaleźć chociażby wybitnych historyków,
jak Feliks Koneczny czy Stanisław Kutrzeba. Ponadto na wystawie pojawiły się
reprodukcje dokumentów, między innymi
postulatów studentów krakowskich przedstawionych Michałowi Wiszniewskiemu
w czasie Wiosny Ludów.
Odszukaliśmy wiele fotografii, często
kontrowersyjnych, dotyczących życia studenckiego i politycznego odrodzonej Polski
w okresie międzywojennym. Ze względu na

Anna Wojnar

ich ilość konieczne okazało się przeprowadzenie selekcji. Zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego można przeglądać on-line,
co stanowi spore ułatwienie. Znaleźliśmy
w nich zdjęcia z inauguracji roku, otrzęsin
beanów, wydarzeń artystycznych, otwarcia
stadionu dla medyków na Grzegórzkach
czy demonstracji studenckich (jak strajk
okupacyjny Collegium Novum w związku z nową ustawą o szkołach wyższych
w 1933 roku). Wszystkie zdjęcia wchodzą
w skład Zespołu „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” – Agencja Fotograficzna
„Światowid”.
Nie baliśmy się przedstawić również
tych wydarzeń z dziejów naszego Uniwersytetu, które dzisiaj są uważane za powód
do wstydu. Chodzi głównie o sytuację
studentów żydowskich w dwudziestoleciu

Wystawa została zaprezentowana na Plantach,
w pobliżu Collegium Novum
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międzywojennym i występującą wówczas
kwestię numerus clausus i getta ławkowego. Poruszenie tego tematu spotkało się
z bardzo pozytywnym odbiorem pracowników naukowych Uniwersytetu.
Kilka plansz poświęcono także korporacjom akademickim. Materiały na ich
temat pochodzą z Archiwum UJ, Muzeum
UJ oraz z Archiwum Korporacyjnego
w Poznaniu. Warto podkreślić różnorodność zebranych materiałów dotyczących
tej tematyki – dotarliśmy nie tylko do
zdjęć, ale także do przedwojennych sztandarów korporacji, czapek studenckich czy
dokumentów pisanych.
Najwięcej materiałów udało się odnaleźć, co oczywiste, dla okresu PRL-u i czasów nam najbliższych Kilka naprawdę
wartościowych zdjęć musieliśmy jednak,
niestety, odrzucić z powodu trudności
związanych z ustaleniem praw autorskich.
Zaprezentowaliśmy na wystawie materiały
pochodzące, między innymi, ze zbiorów
Krakowskiego Chóru Akademickiego, Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, Bractwa
Czapki Studenckiej UJ oraz czasopisma
„Alma Mater”. Osobno potraktowaliśmy
działalność opozycyjną studentów UJ. Przy
opracowywaniu tej tematyki korzystaliśmy
głównie z materiałów Fundacji Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
oraz zbiorów osób prywatnych.
Mając ten pokaźny zbiór źródeł pisanych, a przede wszystkim ikonograficznych, przystąpiliśmy do wykonania
stosownych komentarzy i podpisów. Warto
również zwrócić uwagę, że wiele odnalezionych fotografii było w dużym stopniu
zniszczonych, dlatego konieczna była ich
obróbka graficzna.
Zwykle studia stanowią jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego
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człowieka – w ciągu paru lat kształtuje on
swoją osobowość, by stać się dorosłym
i odpowiedzialnym człowiekiem, rozwija
zainteresowania, nabywa umiejętności, zawiera przyjaźnie i krystalizuje plany co do
swojej przyszłości. Jednym z celów wystawy
było ukazanie właśnie tej różnorodności –
Uniwersytetu jako miejsca, gdzie studenci
mogli odnaleźć samych siebie, ucząc się,
dyskutując, uczestnicząc w pracy różnych
organizacji, protestach społecznych, ruchach
opozycyjnych, prowadząc działalność artystyczną czy bawiąc się w gronie znajomych.
Praca nad wystawą nie należała do
łatwych przedsięwzięć. Kilkanaście osób
spędziło dziesiątki godzin nad kwerendami
źródłowymi w poszukiwaniu materiałów,
tworzyło komentarze i podpisy do reprodukcji oraz tłumaczenia na język angielski, poświęciło swój czas i włożyło wiele wysiłku
w opracowanie przystępnego kompendium
wiedzy o życiu studentów naszej Almae
Matris, z którym mógł się zapoznać każdy
przechodzień podczas spaceru po Plantach.
Mimo krótkiego (niezależnego od nas),
dwumiesięcznego, okresu przygotowań

Artur Wójcik
Kamil Zubek
Piotr Putek
Ewa Kaźmierczyk
Zespół studentów historii pracujących przy wystawie: Ewa Kaźmierczyk (koordynator, wiceprezes ds.
naukowych Koła Naukowego Historyków Studentów UJ), Artur Wójcik (grafika), Joanna Mendyk
(korekta), Agnieszka Chorabik, Dominika Godlewska, Paulina Grębowiec, Kamila Kowalska, Natalia Krzak, Maria Krupa, Agnieszka Kubas, Tomasz
Prenzyna, Piotr Putek, Kamil Zubek

Manifestacja pokutna studentów Krakowa pod Pocztą Główną 3 kwietnia 1989

ze zbiorów prywatnych Tomasza Łojewskiego

Archiwum UJ

Studenci medycyny w czasie wykładu prof. Józefa Latkowskiego w 1929 roku

i pracy mamy nadzieję, że wystawa spełniła
swoją edukacyjno-informacyjną rolę oraz
zainteresowała wszystkich jej odbiorców.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
6 maja. Następnie nasza koleżanka Ewa
Kaźmierczyk oprowadziła grupę widzów
z władzami Uniwersytetu na czele, pokrótce
przedstawiając koncepcję i zebrany materiał. Z krótkiego filmu, jaki powstał podczas
tego wydarzenia, można wnosić, że wystawa podobała się także szerszej publiczności.
Szczególnie ciekawym przypadkiem okazał
się telefon od pewnej pani, która na jednym
ze zdjęć z międzywojnia odnalazła swoich
rodziców, jeszcze wtedy młodych studentów w okresie narzeczeństwa. Zdarzyły
się też przykre incydenty: dwukrotnie parę
plansz zostało pokreślonych flamastrem.
Pierwszy atak, zgłoszony na policję, dotyczył planszy o studentach żydowskich.
Biorąc pod uwagę, że świętowaliśmy jubileusz Uniwersytetu jako instytucji otwartej,
promującej wolność myśli i poglądów,
wydaje się to szczególnie smutne.
Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz
podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania
naszej wystawy, za udzieloną nam pomoc
oraz udostępnione materiały.

STUDENCI STUDENTOM
Wystawa Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na przestrzeni wieków

niwersytet to korporacja nauczających i uczących się, bez studentów
nie ma uniwersytetu. Często jednak historia naszej Uczelni bywa ukazywana
jako dzieje instytucji, profesorów, wybitnych osiągnięć naukowych, programów
dydaktycznych. W takiej wizji studenci
często plasują się gdzieś w tle. Dlatego
dobrze się stało, że wśród trzech wystaw,
zorganizowanych z okazji Jubileuszu
650-lecia fundacji Uniwersytetu jedną
poświęcono Studentom Uniwersytetu
Jagiellońskiego na przestrzeni wieków.
A jeszcze lepiej, że wystawa została
wykonana przez członków Koła Naukowego Historyków studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Młodzi historycy stanęli przed trudnym
zadaniem, gdyż w stosunkowo krótkim
czasie musieli przygotować scenariusz
wystawy, a następnie zrealizować go, czyli
skonfrontować własną wizję tego przedsięwzięcia z możliwościami jego realizacji
w oparciu o dostępny materiał źródłowy.
Powierzenie im organizacji wystawy to
naukowa nobilitacja i wyraz zaufania, którego nie zawiedli, gdyż wystawa wypadła
imponująco. Ale zanim nastąpiło jej otwarcie, przez dwa miesiące trwały intensywne
prace, nieraz kilkanaście godzin na dobę.
Studenci mogli stwierdzić w praktyce,
co oznacza pojęcie prac interdyscyplinarnych, gdyż duża część obiektów pokazanych na wystawie to źródła ikonograficzne,
które należało skonfrontować ze źródłami
pisanymi i literaturą. To pokazuje, jak ważne jest przygotowanie studentów historii
w zakresie ikonografii historycznej, historii,
sztuki i kultury Krakowa i Uniwersytetu
oraz muzealnictwa i archiwistyki, realizowane w Instytucie Historii, a zwłaszcza
w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii.
Tylko dzięki temu autorzy wystawy podołali zadaniu. Przygotowując wystawę, studenci mogli liczyć na pomoc i konsultację
licznych pracowników Instytutu Historii, co
zostało udokumentowane na jednej z plansz
wystawy.

Anna Wojnar

U

Studenci zaangażowani w powstanie wystawy. Od lewej: Maria Krupa, Ewa Kaźmierczyk, Agnieszka Kubas,
Paulina Grębowiec, Piotr Putek, Kamil Zubek, Agnieszka Chorabik, Joanna Mendyk, Kamila Kowalska

Dzięki szerokim ramom chronologicznym ukazano tytułowy temat w procesie
„długiego trwania”, a autorzy musieli harmonijnie powiązać ze sobą poszczególne
okresy z dziejów Uniwersytetu, angażując
w prace specjalistów z różnych epok.
Wystawa miała, popularny w ostatnich
czasach, charakter wystawy planszowej,
zlokalizowano ją w bardzo atrakcyjnej
przestrzeni uniwersyteckiej: na Plantach,
na odcinku od Collegium Novum do ul.
św. Anny. Bardziej spostrzegawczy widzowie zauważyli, że oglądając kolejne
plansze, mają w tle najważniejsze budowle
uniwersyteckie, w których studenci uczyli
się dawniej i obecnie: Collegium Novum,
Collegium Witkowskiego, Collegium
Nowodworskiego i w końcu wspaniały
kościół świętej Anny – wybitne dzieło
sztuki i zabytek duchowości Uniwersytetu.
Wystawa cieszyła się dużą popularnością. Przechodząc w maju przez Planty,

można było widzieć krakowian i turystów
zatrzymujących się przy planszach, oglądających z zainteresowaniem wystawę.
Współczesne wystawy muzealne bywają
często inspiracją do publikacji naukowych. Wystawa zorganizowana przez
studentów z Koła Naukowego Historyków
uświadamiała widzom zorientowanym
w historiografii Uniwersytetu, że nie ma
dotychczas pracy poświęconej studentom
Uniwersytetu Jagiellońskiego na przestrzeni wieków. Może ta wystawa stanie
się w przyszłości inspiracją dla autora lub
raczej zespołu autorów, którzy zrealizują
ten temat. Proszę wówczas pamiętać, że
pierwszy impuls wyszedł od studentów
z Koła Naukowego Historyków.

Zenon Piech

kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
w Instytucie Historii
opiekun Koła Naukowego Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

alma mater nr 167

87

UNIWERSYTET W STREET ART
M

powstało z okazji Wielkiego Jubileuszu na
bocznej ścianie budynku Wydziału Fizyki
i Informatyki UJ przy ul. Reymonta 4. –
Pomysł zrodził się w mojej głowie już dwa
lata temu. Interesuję się sztuką street art,
a w Krakowie, niestety, mamy bardzo mało
przykładów takiej formy wyrażania siebie.
Rok temu, podczas przygotowań do Kulturaliów 2013 poznałam ludzi, których pasją
jest malowanie wielkopowierzchniowych
grafik. Chcieliśmy stworzyć uniwersytecki

Anna Wojnar

ural to gigantyczny obraz wykonywany najczęściej na ścianach
miejskich, zaniedbanych, budynków. Jest
jednym z głównych elementów street artu,
czyli dziedziny sztuki tworzonej w przestrzeni publicznej, najczęściej właśnie na
ulicach dużych miast. Również nasz Uniwersytet może się poszczycić takim malowidłem, które dzięki współpracy Samorządu Studentów UJ oraz studentów grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Monumentalny jubileuszowy mural UJ znajdujący się na bocznej ścianie budynku przy ul. Reymonta 4
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Fot. Anna Wojnar

Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się 8 maja br. z udziałem władz Uczelni oraz twórców projektu

mural już w zeszłym roku, ale w końcu udało się to przy idealnej okazji – Jubileuszu
650-lecia UJ – wyjaśnia koordynatorka
projektu z ramienia Samorządu Studentów
UJ Katarzyna Panas. Osobą odpowiedzialną za projekt graficzny muralu była Paulina Lichwicka – tegoroczna absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jubileuszowy mural, zachowany
w trójbarwnej gamie kolorystycznej, ma
wymiar symboliczny, łącząc 650-letnią
historię Uniwersytetu ze współczesnością.
– Po prawej stronie jest to swego rodzaju
pękająca beczka wiedzy, w której pływają
artefakty wiedzy. Jest ona połączona kablem ze sprayem, z którego „wypryskuje”
i formułuje się czapka studencka. Pani po
lewej stronie to współczesna Nawojka –
pierwsza studentka UJ, która to właśnie
formułuje tę czapkę – opisuje Katarzyna
Panas. – Mieliśmy na celu utworzenie
grafiki, która będzie połączeniem historii,
tradycji i nowoczesności. W związku z tym,
że grupa zajmująca się projektem składała
się z samych kobiet, chciałyśmy gdzieś
przemycić symbol kobiety. Od razu wpadła nam do głowy słynna Nawojka. I nie
bez powodu – według legendy Nawojka,
przebrana za chłopca, była pierwszą
studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego
w czasach, gdy kobiety nie miały wstępu
w mury naszej Uczelni (XV wiek). Do tej
pory w Krakowie imieniem tym nazwano
wybudowany w 1929 roku akademik UJ
oraz jedną z krakowskich ulic.
Pracę nad muralem rozpoczęto w nocy
z 23 na 24 kwietnia, przebiegały w tempie
ekspresowym. – Na początku rzuciliśmy
cały obraz z projektora na ścianę w celu
naszkicowania sprayem konturów. Kolejne
dni to było wypełnianie tych konturów ko-

lorem – farbami fasadowymi. Tak wykończony obraz powinien przetrwać w stanie
niezmienionym przynajmniej 10 lat – mówi
Katarzyna Panas. Uroczyste odsłonięcie
monumentalnego malowidła odbyło się
8 maja 2014 roku z udziałem władz naszej
Uczelni. Przecinając symboliczną wstęgę,
rektor UJ pogratulował pomysłowości
i perfekcji wykonania twórcom dzieła,
podkreślił także oryginalność projektu.
Artystom i koordynatorom podziękował
następnie przewodniczący Samorządu
Studentów UJ Dawid Kolenda.
Sztuka tworzenia murali w Krakowie
coraz aktywniej się rozwija, powodując,
że niekiedy szare i zaniedbane budowle
ożywają tętniącymi kolorami, uatrakcyjniając przestrzeń miejską. Swoje murale

mają już także inne krakowskie uczelnie
– Akademia Górniczo-Hutnicza oraz
Uniwersytet Rolniczy. Powstała też społeczna akcja „101 murali dla Krakowa”,
której celem jest, jak twierdzą twórcy
przedsięwzięcia, stworzenie 101 murali,
które ożywią miasto, zakryją szarzyznę
i staną się nową wizytówką miasta. Artyści zapraszają do współpracy wszystkich,
którzy chcą wypełnić zaułki, nieukończone
kwartały i zniszczone lub nudne ściany
tą formą sztuki (www.101murali.pl).
Niewątpliwie nasz jubileuszowy mural
i uniwersytecka Nawojka doskonale
wpisują się w ideę ożywienia przestrzeni
miejskiej Krakowa.

Anna Wojnar

Inicjatywa młodych artystów wzbudziła niemałe zainteresowanie przybyłych na uroczystość gości
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DOKTORANCKA GALA JUBILEUSZOWA

Prezes TD UJ Krzysztof Tlałka

Koordynator wydarzeń jubileuszowych
organizowanych przez TD UJ Magdalena Król

jących. O konserwację materiałów oraz odpowiednie ich przygotowanie do przetrwania
próby czasu zadbał Zespół Kinetyki Reakcji
Heterogenicznych, działający przy Wydziale
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Centralnym punktem uroczystości zorganizowanej 9 maja przez doktorantów był
wernisaż fotografii Uniwersytet Jagielloński
w obiektywie doktoranta, połączony z pod-

Kazimierz Kiełkowicz

ykl wydarzeń uświetniających jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego zaplanowało także Towarzystwo
Doktorantów. Przygotowania rozpoczęto
ogłoszeniem konkursu fotograficznego
Uniwersytet w obiektywie doktoranta,
będącego dokumentacją pracy naukowej
i badawczej doktorantów. Głosowanie na
najciekawsze zdjęcia odbywało się na profilu Towarzystwa Doktorantów w serwisie
społecznościowym, ostatecznego wyboru
dokonała jednak kapituła konkursowa pod
przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Betleja.
Drugi konkurs związany był z przygotowaniem publikacji popularnonaukowej
autorstwa doktorantów i doktorów UJ.
9 maja br. wydarzeniem inaugurującym
doktoranckie obchody jubileuszu było
zakopanie doktoranckiej Kapsuły Czasu
na uniwersyteckim kampusie w Pychowicach, co upamiętnia tabliczka na tarczy
znajdującego się tam zegara słonecznego. W kapsule znalazły się artefakty
pokazujące, czym dla adeptów nauki jest
teraźniejszość. Były to, między innymi,
przewodniki po studiach doktoranckich,
publikacja Nauka prowadzi w przyszłość,
okolicznościowa uchwała TD UJ, a także
wypowiedzi prezesów TD UJ dotyczące
przyszłości Uniwersytetu i Towarzystwa
Doktorantów. Kapsuła została zamknięta
w warunkach laboratoryjnych, a wszystkie
materiały przeszły wiele procesów stabilizu-

Kazimierz Kiełkowicz

C

Laureatka konkursu fotograficznego Mirella Makurat
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sumowaniem prac nad publikacją naukową
oraz Doktorancką Galą Jubileuszową. Gospodarzami wieczoru byli Magdalena Król,
koordynator wydarzeń jubileuszowych organizowanych przez TD UJ, oraz Krzysztof
Tlałka, prezes Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zwyciężczynią konkursu fotograficznego została Mirella Makurat, doktorantka na
Wydziale Etnologii i Antropologii Kulturowej. Fotografie pochodziły z badań terenowych w Macedonii, gdzie autorka zajmuje
się badaniem religijności i miejsc kultu na
styku trzech religii. Drugie miejsce zajął
Andrzej Kotarski, doktorant w Instytucie
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.
Trzecie – Dominika Kwiecień, doktorantka
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych. Nagrodą Publiczności
został uhonorowany Hubert Dudkiewicz,
doktorant w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych.
Gościem specjalnym Doktoranckiej Gali
Jubileuszowej był prorektor ds. dydaktyki
prof. Andrzej Mania, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę umiejętności
obserwacji, dostrzegania szczegółów i różnych odcieni rzeczywistości. Wyraził także

Magdalena Król

Druga nagroda – zdjęcie autorstwa
Andrzeja Kotarskiego

Proces przygotowania Kapsuły Czasu

trafnych, rzetelnych i zasadnych pytań
– jak napisała w przedmowie publikacji
Magdalena Król, redaktor tomu.
Doktorancka Gala Jubileuszowa stała
się nie tylko okazją do wspólnego świętowania, okazją do dyskusji na temat kondycji współczesnej nauki, etosu naukowca
czy metodologii nauki, których punktem
wyjścia stały się fotografie i publikacja
naukowa, ale przede wszystkim okazją
do spotkania i konsolidacji atomizującej
się wspólnoty. Spotkaniem młodych
entuzjastów nauki, gotowych odkrywać
niezbadane lądy ku chwale Almae Matris.

Małgorzata Sypniewska

Magdalena Król

Magdalena Król

w przyszłość, który jest też uczestnikiem Salonu Naukowego, organizowanego nieprzerwanie od kilku lat
przez Towarzystwo Doktorantów.
Zbiór artykułów jest nawiązaniem
do idei Salonu Naukowego. Zarówno
Salon Naukowy, jak i publikację łączy
wspólna idea popularyzacji wiedzy.
Dlatego też zawartość tomu jest bardzo
różnorodna. Począwszy od zmienności
Trzecia nagroda – zdjęcie autorstwa Dominiki Kwiecień
zjawisk lodowych w dorzeczu górnej
Wisły, przez zagadnienie tłumaczenia
nadzieję, że młodzi naukowcy nigdy nie
literatury
dla dzieci, po badania płuc przy
stracą młodzieńczej wnikliwości, ciekawoużyciu
gazów
szlachetnych. Motywacją
ści, żarliwości odkrywania i empatii, które są
tej
różnorodności
tekstów jest ciekawość
najważniejszymi cechami dydaktyka.
–
spiritus
movens
ludzkiego działania,
Uroczystość zaszczycił także swoją
która
z
wiekiem
rozwija
się i konkretyzuje.
obecnością prof. Piotr Petelenz, recenProwadzi
do
licznych
dociekań
i stawiania
zent naukowy publikacji Nauka prowadzi

Doktorancka Kapsuła Czasu

Uczestnicy uroczystości
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OBRADY PARLAMENTU STUDENTÓW RP
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

R

ok jubileuszowy stał się okazją do spotkań wielu środowisk akademickich w Polsce. 9 maja w Collegium Maius odbyło
się uroczyste posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. Gości powitał prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn,
który podkreślił rolę studentów na uczelniach, jak również misję uniwersytetów w nauczaniu i kształtowaniu wartości moralnych młodych ludzi. Podczas posiedzenia dyskutowano, między innymi, o losie studenckich poprawek zgłoszonych do
projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także o systemie finansowania szkolnictwa wyższego.
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Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej [...] reprezentujący ogół studentów w kraju.
Ta niezależna organizacja zrzesza samorządy wszystkich polskich uczelni. Parlament występuje w imieniu studentów
przed władzami państwowymi oraz instytucjami zagranicznymi. Wpływa na politykę państwa wobec młodych ludzi. Poprzez
współdziałanie z przedstawicielami władzy publicznej kreuje również kształt szkolnictwa wyższego.
Swoje cele statutowe Parlament Studentów RP realizuje przede wszystkim poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych
dotyczących studentów, organizację kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje studentów, patronat nad projektami
studenckimi, organizowanie wymiany studenckiej, prowadzenie kampanii społecznych, udział w postępowaniach przed
sądami w obronie poszkodowanych studentów oraz uczestnictwo w międzynarodowym ruchu studenckim.
Parlament ma swoich przedstawicieli w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
komisjach sejmowych i senackich oraz w organach powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Maciej Banach

Red.

alma mater nr 167

93

S

amorząd Studentów UJ uczcił jubileusz 650-lecia krakowskiej wszechnicy zaproszeniem do Krakowa studentów z 11 uniwersytetów europejskich.
Oprócz młodych ludzi z zagranicznych
uczelni, z którymi Samorząd najbliżej
współpracuje, przyjechali także przedstawiciele zarządu European Students
Union – związku reprezentującego samorządy studenckie większości krajów
europejskich.
Podczas spotkania, które odbyło się
10 maja br. w Sali Senackiej Collegium
Novum, dyskutowano o roli studentów
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w kreowaniu polityki uniwersytetów
dotyczącej internacjonalizacji. Studentów powitał prorektor UJ prof. Andrzej
Mania.
Wśród uczestników debaty byli
przedstawiciele studentów z Uniwersytetu w Bergen, Uniwersytetu w Bremie,
Uniwersytetu w Cambridge, Katolickiego Uniwersytetu Leuven, Królewskiego
Uniwersytetu w Groningen, Uniwersytetu w Granadzie, Uniwersytetu
w Würzburgu, Uniwersytetu Masaryka
w Brnie, Uniwersytetu Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu

Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego
im. Łomonosowa. Spotkanie było
okazją do nawiązania współpracy ze
studentami zagranicznymi i wymianą
doświadczeń związanych z udziałem
w życiu akademickim.
Warto dodać, że goście z zagranicznych uczelni, którzy przybyli do
Krakowa na zaproszenie Samorządu
Studentów UJ, uczestniczyli w niemal
wszystkich oficjalnych obchodach Jubileuszu 650-lecia UJ.
Red.

Fot. Maciej Banach

SPOTKANIE ZARZĄDU EUROPEAN STUDENTS UNION

STUDENCI Z POLSKICH UNIWERSYTETÓW NA UJ

S

Warszawskiego, Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZC

Fot. Filip Radwański

amorządy studenckie uniwersytetów
zrzeszonych w Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich tworzą autonomiczne porozumienie – Forum Uniwersytetów Polskich. Forum reprezentuje
interesy studentów polskich uczelni.
Organizacja przedstawia instytucjom,
między innymi Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Pol-

skiej, opinie w znaczących sprawach dla
polskiej nauki i kultury oraz szkolnictwa
wyższego. Współpracuje także z wieloma
instytucjami reprezentującymi polskie
środowisko akademickie, na przykład
z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego,
Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich,
Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną.
Posiedzenie Forum Uniwersytetów
Polskich, które odbyło się 11 maja br.
w Collegium Novum, otworzyła przewodnicząca prezydium Natalia Gorzelnik. Przedmiotem obrad była promocja
działalności studenckiej i znaczenie oraz
zadania Forum.
W zjeździe z okazji jubileuszu 650-lecia UJ uczestniczyli delegaci z uniwersytetów: Wrocławskiego, Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie, Szczecińskiego,
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
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LAUDACJE STUDENCKIE 2014
tudenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
po raz drugi nagrodzili swoje autorytety. 19 maja, podczas uroczystej gali
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej

Gości powitał przewodniczący Samorządu Studentów UJ
Dawid Kolenda

„Manggha”, wręczono Laudacje Studenckie 2014. W tym roku wydarzenie to miało
szczególnie doniosły charakter, gdyż było
częścią obchodów Jubileuszu 650-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Idea wręczania Laudacji Studenckich narodziła się
w ubiegłym roku akademickim z potrzeby
wyrażenia wdzięczności i uznania dla

osób i instytucji publicznych, które
w swojej działalności wykazują
szczególną troskę o dobro studentów
oraz wspierają ich inicjatywy – mówiła prowadząca galę reprezentantka
Samorządu Studentów UJ Justyna
Ciszek. – Laudacje Studenckie
doskonale wpisują się w wielowiekową tradycję uniwersytecką opartą
na relacji mistrz–uczeń. W roku
Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Galę poprowadzili reprezentanci studentów UJ
Jagiellońskiego nabiera to szczegól- Justyna Ciszek oraz Piotr Szefer
nego znaczenia.
Zgromadzonych gości powitał rektor na trwałe wpisze się w tradycję UniwerUJ prof. Wojciech Nowak, podkreślając, że sytetu. Galę uświetnił występ Mateusza
plebiscyt jest niezwykłą inicjatywą i jed- Ziółki – zwycięzcy III edycji The Voice of
nocześnie wielkim sukcesem społeczności Poland, któremu akompaniował na gitarze
studenckiej. Stwierdził również, że duże Damian Surow.
Laudacje Studenckie przyznawane
zainteresowanie Laudacjami świadczy
o ogromnej roli studentów w życiu Uczel- są w sześciu kategoriach. Dwie: „Przyni. Następnie wystąpił przewodniczący jaciel studenta” i „Pomocna dłoń”, mają
Samorządu Studentów UJ Dawid Kolenda. charakter plebiscytowy, ponieważ o przy– Laudacje Studenckie to podziękowanie znaniu nagród decydują wszyscy studenci
od nas, studentów, dla profesorów, na- Uniwersytetu Jagiellońskiego za pomocą
uczycieli akademickich i pracowników głosowania w specjalnym module systemu
administracyjnych. Dziękuję wszystkim USOSweb. Laureaci Laudacji w pozoza przybycie i mam nadzieję, że plebiscyt stałych kategoriach są wybierani przez

Gala odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
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Fot. Anna Wojnar
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Fot. Anna Wojnar

kapitułę, w której skład wchodzą studenci
będący członkami Senatu UJ.
Pierwszą statuetkę tego wieczoru
wręczono w kategorii „Najlepiej oceniony
dydaktyk”. Przyznawana jest ona osobie,
która uzyskała najlepsze wyniki w ostatniej
edycji oceny zajęć dydaktycznych, według
danych przekazanych przez Sekcję Analiz
Jakości Kształcenia. Laureatką została
dr Urszula Hubicka z Katedry Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału
Farmaceutycznego UJ CM, w uznaniu
jakości prowadzonych przez nią zajęć,
życzliwej postawy wobec studentów oraz
szczerego zaangażowania w proces kształcenia. – Doktor Urszula Hubicka to w opinii
studentów znakomity dydaktyk – mówił,
prezentując sylwetkę nagrodzonej, Łukasz Polak, przewodniczący Uczelnianej
Komisji Prawnej Samorządu Studentów
UJ. – Pani doktor, zdaniem studentów, jest
osobą bardzo sprawiedliwą w ocenianiu,
zaangażowaną całym sercem w wykonywaną pracę, skuteczną zarówno na polu
dydaktyki, jak i działalności organizacyjnej
związanej z obsługą toku studiów i sprawami studenckimi. Studenci wiedzą, że
mogą się do niej zwrócić z każdą sprawą,
a na pewno nie odmówi im pomocy. Taka
postawa sprawia, że pani doktor jest dla
studentów nie tylko wsparciem, ale także
autorytetem i wzorem do naśladowania.
W imieniu dr Urszuli Hubickiej symboliczną statuetkę odebrał prof. Jacek Sapa,
prodziekan do spraw studenckich Wydziału
Farmaceutycznego UJ.
W kategorii „Za troskę o jakość kształcenia” wyróżniona została Sekcja Analiz
Jakości Kształcenia UJ, w dowód uznania
wysiłków podejmowanych przez wszystkich jej pracowników na rzecz doskonalenia jakości dydaktyki prowadzonej
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz za
owocną współpracę z przedstawicielami
Samorządu Studentów. Jednostka w obecnej formie funkcjonuje od 11 października
2013, wcześniej była częścią Działu Nauczania UJ. Tworzy ją pięć osób, których
działania i wysiłki skoncentrowane są na
badaniu i doskonaleniu jakości dydaktyki
uniwersyteckiej na naszej Uczelni. Sekcja odpowiada za wszelkie prowadzone
na Uniwersytecie badania ankietowe,
zarówno pod względem koncepcyjnym,
metodologicznym, analitycznym, jak
i promocyjnym. – W tym zakresie Sekcja
współpracuje, oczywiście, z organami i osobami decyzyjnymi w ramach uczelnianego
systemu doskonalenia jakości kształcenia,

W imieniu całego zespołu Sekcji Analiz Jakości Kształcenia UJ statuetkę odebrał Piotr Ciesielski

Instytucją przyjazną studentom okazało się PZU SA. Nagrodę odebrał Jerzy Nowak

Anna Strzelec z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ to „Pomocna dłoń”
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jednak gros pracy koncepcyjno-wdrożeniowej wykonywane jest właśnie na pierwszym
piętrze budynku przy ul. Straszewskiego 25
– podkreślił, wygłaszając laudację, wiceprzewodniczący Samorządu Studentów
UJ Tomasz Kocoł. – Na uwagę zasługuje
fakt, że Sekcja podejmuje inicjatywy ogólnouczelniane, których celem
jest budowanie kultury jakości
kształcenia, zarówno wśród pracowników, jak i studentów naszej Uczelni. Największym tego
rodzaju projektem jest Tydzień
Jakości Kształcenia, przy okazji
którego Sekcja współpracuje,
między innymi, z Samorządem
Studentów UJ. Podczas dwóch
edycji tego wydarzenia odbyło się wiele dyskusji, szkoleń
i warsztatów, które zjednoczyły
społeczność Uniwersytetu wokół
idei jakości kształcenia akademickiego. Odbierając statuetkę
w imieniu całej Sekcji Analiz
Jakości Kształcenia UJ, Piotr
Ciesielski stwierdził: Powiem
krótko – staramy się!
Instytucją przyjazną studentom okazał się Polski Zakład
Ubezpieczeń SA. Nagroda
został przyznana jako wyraz wdzięczności za długoletnią współpracę oraz wsparcie
udzielane społeczności studenckiej na różnych polach
podejmowanych przez tę firmę
aktywności. – PZU SA jest
instytucją, o której z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że wykazuje prostudencką postawę. Wsparcie, którego
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udziela młodym ludziom, przejawia się
na wielu płaszczyznach i odpowiada na
różne potrzeby tej grupy. Od wielu już lat
PZU nie tylko proponuje studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego usługi, które są
dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań,
za niewygórowane stawki i na uczciwych

Nagrodę honorową otrzymał prof. Andrzej Chwalba

Fot. Anna Wojnar

W kategorii „Przyjaciel studenta” wygrał dr Paweł Czarnecki

warunkach, ale także w swojej współpracy
ze studentami przywiązuje dużą wagę do
działań prewencyjnych, przeznaczając
środki na wyposażenie domów studenckich
i innych obiektów Uniwersytetu w sprzęt
mający zapewnić bezpieczeństwo studentów – mówiła, prezentując wyróżnioną
firmę, Patrycja Piłat, sekretarz zarządu
Samorządu Studentów.
Statuetkę odebrał Jerzy Nowak, pełnomocnik prezesa zarządu do spraw strategicznych klientów. – Cieszy nas to, że tak
wymagający i ważny dla nas klient, jakim
jest społeczność studencka, dostrzega
nasze działania. Oznacza to, że idziemy
w dobrym kierunku – stwierdził.
W kategorii „Pomocna dłoń” studenci
wybrali mgr Annę Strzelec z Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
Laudację dla laureatki wygłosiła Magdalena Gordon, przedstawicielka Rady
Samorządu Studentów Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi. – Pani Anna Strzelec
dobrze rozumie potrzeby studentów, zna
specyfikę studiów w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, ponieważ sama jest
absolwentką kierunku geografia na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi. Wśród społeczności studenckiej i kadry
naukowej naszego Wydziału
postrzegana jest jako osoba
kompetentna i odpowiedzialna. Pośredniczy w wielu
sprawach dotyczących relacji student – wykładowca,
potrafi zawsze znaleźć złoty
środek, podnieść na duchu.
Nigdy nie odmawia studentom swojej pomocy, nawet po
godzinach swoich dyżurów.
Pomaga rozwiązywać problemy dotyczące zapisów na
przedmioty, systemu USOS
czy związane z kolidowaniem
zajęć zarówno kameralnych, jak i terenowych. Stara
się tłumaczyć studentom
wszelkie wątpliwości w jak
najprostszy sposób. Szybko
i uprzejmie odpowiada na
wiadomości elektroniczne. Jest osobą uśmiechniętą oraz tryskającą energią
i optymizmem, który udziela
się wszystkim studentom.
Rokrocznie jest nagradzana

dywidualnych sprawach i problemach,
ponieważ jest on osobą niezwykle otwartą.
Szybko nawiązuje z nami kontakt, rozumie
nasze poczucie humoru i nadąża również
za tym, co nas dzisiaj fascynuje. Wyrazem
wdzięczności za zaangażowanie i pasję
w pracy dydaktycznej oraz okazywaną
nam na co dzień życzliwość jest właśnie
ta Laudacja Studencka w kategorii „Przyjaciel studenta”– zakończyła wystąpienie
Joanna Kalinowska. Odbierając statuetkę, dr Czarnecki stwierdził: Nagrodę tę
traktuję jako wyróżnienie, ale też dowód
na to, że warto się starać, i będę chciał
jeszcze więcej od siebie dać w mojej pracy
dydaktycznej.
Punktem kulminacyjnym gali było
wręczenie Nagrody Honorowej profesorowi Andrzejowi Chwalbie w uznaniu jego
zasług dla całej społeczności studenckiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dowód wdzięczności za troskę i długoletnią
współpracę ze środowiskiem studenckim. Profesor Andrzej Chwalba w latach
1991–1992 pełnił funkcję wicedyrektora
Instytutu Historii UJ. Od 1996 do 1999
roku był dziekanem Wydziału Historycznego, a w latach 1999–2005 sprawował
funkcję prorektora UJ ds. dydaktyki.
Obecnie kieruje Zakładem Antropologii
Historycznej w Instytucie Historii UJ. –
Wybitny historyk, autor wielu publikacji
i podręczników akademickich, wieloletni
dydaktyk i działacz społeczny, niezwykle
ceniony przez studentów wykładowca. Prorektor ds. dydaktyki, wspominany do dziś
przez pokolenia studentów – mówił o prof.
Andrzeju Chwalbie Dawid Kolenda. – Po-

mysłodawca wielu studenckich inicjatyw,
w tym utworzenia funduszu im. Jana
Kochanowskiego. Opiekun Samorządu
Studentów oraz organizacji studenckich,
zawsze dbający o równoprawny udział
studentów w życiu Uniwersytetu. Profesor
Andrzej Chwalba dał się zapamiętać jako
osoba zawsze dostępna dla studentów,
uczestnicząca w ich inicjatywach oraz
skora do pomocy w rozwiązywaniu ich
problemów. Jego prostudencka postawa
i zaangażowanie w sprawowaną funkcję
gwarantowały wzorową współpracę
z przedstawicielami studentów UJ. Pomimo zakończenia pełnienia funkcji prorektora jest cały czas związany ze środowiskiem
studenckim, między innymi jako przewodniczący Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”. Pan profesor
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury,
Medalem 25-lecia Podpisania Porozumień
Sierpniowych, Medalem św. Krzysztofa,
odznaką Honoris Gratia za zasługi dla
Krakowa, teraz przyszedł czas na nagrodę
od tych, którym poświęcił wiele lat swojej
pracy zawodowej: studentów – podkreślił
Dawid Kolenda, wręczając profesorowi
pamiątkową statuetkę. Dziękując za
przyznane wyróżnienie, prof. Chwalba nie
ukrywał zaskoczenia. – Trzymam kciuki za
Samorząd Studencki – podkreślił.
Uroczystą galę wręczenia Laudacji
Studenckich 2014 zakończyło pamiątkowe
zdjęcie laureatów przy aplauzie zgromadzonej publiczności. Kolejne Laudacje
Studenckie już za rok.

Anna Wojnar
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przez studentów bardzo dobrymi ocenami
w wypełnianych ankietach – podkreślała
laudatorka. – Nie bez powodu do pani
Anny Strzelec przylgnęło miano najbardziej przyjaznej duszy w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
Laureatka, odbierając statuetkę, nie kryła
radości i wzruszenia: To dla mnie wielkie
wyróżnienie, szczególnie że dostałam je
od studentów, którzy docenili moją pracę
w sekretariacie. Nie byłoby mnie tutaj,
gdyby nie tak fantastyczna atmosfera
panująca w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, tworzona przez
studentów i pracowników Instytutu, a także
gdyby nie było możliwości, które dają nam
władze Instytutu i Wydziału. Ta nagroda
jest dla mnie najcenniejsza, więc bardzo
za nią serdecznie dziękuję.
W kategorii „Przyjaciel studenta”
zwyciężył dr Paweł Czarnecki z Katedry
Postępowania Karnego Wydziału Prawa
i Administracji UJ. – Doktor Czarnecki doskonale przygotowuje swoich studentów do
egzaminu z procesu karnego. Jego zajęcia
wymagają wprawdzie sporo wysiłku, ale
studenci zgodnie twierdzą, że ciężka praca się opłaca, a efekty widać w końcowej
ocenie przedmiotu. Pan doktor jest prawdziwym pasjonatem procedury karnej, a co
najważniejsze – swoim zaangażowaniem
i pasją zaraża nas, studentów – mówiła
o laureacie Joanna Pawlikowska, przedstawicielka studentów, którzy zgłosili
zwycięską kandydaturę. – Ponadto doktor
Czarnecki już od wielu lat wspiera studentów na różnych polach ich działalności.
W bieżącym roku akademickim bardzo aktywnie angażował się w działalność Sekcji,
a obecnie Koła Naukowego postępowania
karnego TBSP UJ. Studenci zawsze mogą
liczyć na pomoc pana doktora, także w in-

Galę uświetnił
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W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO ROKU
KRYSTALOGRAFII – IYCR 2014
iękno, tajemnica i właściwości kryształów fascynowały człowieka od
zarania dziejów. Ich regularny kształt
zadziwiał uczonych i filozofów. Pliniusz
Starszy już ponad 2000 lat temu opisywał
sześciościenne, pryzmatyczne kryształy
występujące w skałach. Krystalizacja soli
kuchennej i cukru znana była starożytnym
cywilizacjom Indii i Chin.
Kamienie szlachetne, błyszczące płatki
śniegu, ziarenka piasku i grafit w ołówku to
właśnie kryształy. Kryształy są w skałach,
w lodowcach, na pustyni, w morskich
głębinach, a w sprzyjających warunkach
powstają także w dojrzewającym winie
w uniwersyteckiej winnicy Nad Dworskim
Potokiem. Przez wiele lat opisywano ich
kształty i klasyfikowano je zgodnie z regułami symetrii.
Minęło już ponad 100 lat od czasu, gdy
dzięki promieniom Roentgena kryształy
zdradziły człowiekowi swe największe
tajemnice. W 1912 roku niemieccy uczeni Max von Laue, Paul Karl Knipping
i Walter Friedrich wykonali przełomowy
eksperyment wykazujący, że promienie X
ulegają dyfrakcji, przechodząc przez
substancje krystaliczne. Niedługo potem
William Henry Bragg (1862–1942) i William Lawrence Bragg (1890–1971), ojciec
i syn, zauważyli, że zjawisko dyfrakcji
promieni X na kryształach może być
z powodzeniem wykorzystane do poznania
struktury krystalicznej ciał stałych, czyli
ustalenia pozycji tworzących je atomów
w trójwymiarowej przestrzeni. Zarówno
Laue, jak i Braggowie za swoje prace
uhonorowani zostali Nagrodami Nobla
w dziedzinie fizyki. Konsekwencje ich
odkryć zmieniły świat i wykorzystywane
są obecnie w wielu dziedzinach życia
człowieka.

Alicja Rafalska-Łasocha

P

Kryształy kwarcu

Odkrycia Lauego i Braggów uważane
są za narodziny krystalografii rentgenowskiej. Dzięki nim uczeni otrzymali
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NAJWAżNIEJSZE JEST
NIEWIDOCZNE DLA OCZU

Wizualizacja struktury jednego z typów hemoglobiny

Alicja Rafalska-Łasocha

Odkrywca kwazikryształów, laureat Nagrody Nobla w 2011 roku prof. Dan Shechtman
w trakcie wykładu na Europejskiej Konferencji Krystalograficznej w Warwick w 2013 roku

poznawanych coraz bardziej skomplikowanych struktur – w tym również struktur
materiałów biologicznych, zwiększała
się od tego czasu lawinowo. Obecnie,
w dobie akceleratorów liniowych typu
laserowego (XFEL), działających w wiodących ośrodkach badawczych na świecie,
możliwe stają się badania całych komórek
biologicznych, ogromnych kompleksów
makromolekularnych oraz nanomateria-

łów nieperiodycznych. Należy tutaj dodać, że zakres badań krystalograficznych
poszerzył się w latach 80. XX wieku,
gdy Dan Shechtman odkrył występowanie w stopach Mn-Al zabronionych
dla ciał krystalicznych pięciokrotnych
osi symetrii. Nowe materiały nazwano
kwazikryształami, a Shechtman za swe
odkrycie otrzymał w 2011 roku Nagrodę
Nobla w dziedzinie chemii.

UNESCO/Nora Hougenade

narzędzie, które pozwalało poznać porządek w świecie kryształów. W początkach XX wieku rozwiązywano proste
struktury krystaliczne, zawierające do
kilkunastu atomów w najmniejszej „cegiełce”, którą krystalografowie nazwali
komórką elementarną. Źródłem promieni
X były lampy rentgenowskie, a otrzymywany na kliszy fotograficznej zestaw
zaczernionych punktów, będący dość
skomplikowanym, bo w specjalny sposób
zaszyfrowanym, odwzorowaniem ułożenia
atomów w kryształach, nazwano obrazem
dyfrakcyjnym. Odczytując ten obraz,
ustala się strukturę krystaliczną badanego
materiału.
W ciągu minionych 100 lat krystalografia stała się ważną dziedziną nauki
i techniki. Rezultaty badań krystalograficznych ułatwiają zrozumienie wielu zjawisk
fizycznych i chemicznych o fundamentalnym znaczeniu dla biologii, farmacji,
medycyny, elektroniki i wielu innych
dziedzin. Znajomość struktury krystalicznej jest dla nauki podstawą zrozumienia
fizycznych, chemicznych i biologicznych
właściwości cząsteczek. Dzięki zdjęciom
rentgenowskim DNA, które wykonała
w 1953 roku Rosalind Franklin, jej koledzy: James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins, rozszyfrowali strukturę DNA,
za co otrzymali Nagrodę Nobla. Odkrycie
to opisuje Watson w popularnej, choć
kontrowersyjnej, książce zatytułowanej
Podwójna helisa.
Koniec lat pięćdziesiątych XX wieku
to wielki tryumf krystalografii rentgenowskiej. Poznano wtedy pierwsze struktury
białek. Było to ogromne osiągnięcie, wiodące w kierunku zrozumienia fenomenu życia
na poziomie atomowym. W 1958 roku John
Kendrew opublikował pierwszą w dziejach
strukturę białka – mioglobiny wieloryba.
Rok później Max F. Perutz opublikował
strukturę hemoglobiny. Praca nad rozwiązaniem tej struktury zajęła mu 22 lata.
Wzór sumaryczny dla jednego z typów
hemoglobiny to: C3032H4816O872N780S8Fe4.
Przykład ten pokazuje, jak wielki postęp nastąpił w ciągu pierwszeg o półwiecza badań
w zakresie krystalografii rentgenowskiej.
Dalsze sukcesy w badaniach krystalograficznych możliwe były dzięki eksperymentom dyfrakcyjnym wykonywanym
z zastosowaniem znacznie silniejszych
źródeł promieniowania – synchrotronowych źródeł promieni rentgenowskich.
Nastąpiło to na początku lat 70. Liczba

Ceremonia rozpoczęcia Międzynarodowego Roku Krystalografii, UNESCO Paryż, 20 stycznia 2014
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Tak jak w innych ośrodkach naukowych w świecie, w XIX i początkach XX
wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim
krystalografia związana była z badaniami
mineralogicznymi. Spośród mineralogów krystalografów szczególne miejsce
należy się prof. Stefanowi Kreutzowi
(1883–1941), który był kierownikiem Zakładu Mineralogii UJ w latach
1918–1939. Wkrótce po objęciu
kierownictwa sprowadził do
Zakładu pierwszą w Polsce aparaturę rentgenowską do badania
struktury wewnętrznej kryształów. Wspólnie z krakowskim
matematykiem Stanisławem
Zarębą opracował też sposób
określania symetrii kryształów
nazywany notacją Kreutza–Zaremby. Niestety, notacja ta nie
jest obecnie używana.
W latach powojennych
krystalografia uprawiana była
na UJ w kilku ośrodkach.
Pomiary krystalograficzne
wykorzystywano zazwyczaj
102
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jako uzupełnienie głównych wątków
badawczych. W Instytucie Chemii UJ
powstała jednak Katedra Krystalochemii
i Krystalofizyki, której kierownikiem od
1962 roku (formalnie od 1 stycznia 1963)
został uczeń prof. Kreutza – wówczas docent, a potem profesor – Józef Chojnacki.
Prowadzone prace skoncentrowane były
i są do dzisiaj na zagadnieniach czysto
krystalograficznych. Z biegiem lat zakres
badań poszerzał się i powstawały nowe

Wystawa W niezwykłym świecie kryształów
w holu budynku Wydziału Chemii UJ

grupy podejmujące aktualne w świecie
problemy badawcze. Dużym wyzwaniem
dla krystalografów krakowskich była
organizacja w Krakowie w 2001 roku
20. Europejskiej Konferencji Krystalograficznej (ECM-20, European Crystallografic Meeting). Komitetem organizacyjnym
kierował prof. Stanisław Hodorowicz,
obecnie senator RP.
MIęDZYNARODOWY ROK KRYSTALOGRAfII –
IYCR 2014
W ciągu minionych ponad
100 lat, jakie minęły od czasu
odkryć Lauego i Braggów, krystalografia stała się niezwykle
ważną dziedziną nauki. Dzięki
badaniom krystalograficznym
poznano struktury wielu kluczowych w biologii i medycynie połączeń, a co za tym idzie
– wyjaśniono wiele procesów
chemicznych, fizycznych i biologicznych. Wyniki badań krystalografów pomagają projektować
nowe, skuteczne lekarstwa i produkować trwalsze i pojemniejsze
pamięci komputerów. Są też czę-

Fot. Anna Wojnar

KRYSTALOGRAfIA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

sto podstawą do syntezy zaawansowanych
materiałów dla różnych gałęzi nauki i techniki. Techniki krystalograficzne pomagają
również rozwiązywać zagadki przeszłości
i zachowywać zabytkowe przedmioty dla
przyszłych pokoleń.
Doceniając znaczenie badań krystalograficznych dla dalszego rozwoju nauki
i polepszania warunków życia człowieka
oraz mając na względzie jej dalszy rozwój
i zainteresowanie przedmiotem jej badań
nowych pokoleń dzieci i młodzieży, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
przyjęło w lipcu 2012 roku rezolucję ustanawiającą rok 2014 Międzynarodowym
Rokiem Krystalografii – IYCr 2014. Otwarcie IYCr 2014 miało miejsce w dniach
20–21 stycznia w siedzibie UNESCO
w Paryżu. W uroczystości tej uczestniczyli
również przedstawiciele Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie
uroczystości dystrybuowano przygotowany
przez Międzynarodową Unię Krystalograficzną, z inicjatywy pracowników Wydziału Chemii UJ, kalendarz na rok 2014,
uwzględniający najważniejsze wydarzenia
Roku Krystalografii: spotkania naukowców i polityków Azji, Ameryki Łacińskiej
i Afryki. O wydarzeniach związanych
z Międzynarodowym Rokiem Krystalografii można przeczytać więcej na stronie
internetowej http://www.iycr2014.org/
Wydział Chemii UJ, który od 2012
roku znajduje się w grupie KNOW (Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących), a od 2013 roku również w grupie
najlepszych jednostek naukowych posiadających kategorię A+, zaangażowany
jest czynnie w organizację imprez związanych z Międzynarodowym Rokiem
Krystalografii. W początku bieżącego roku

Anna Wojnar

Anna Wojnar

zorganizowano,
cieszący się popularnością w całej
Polsce, konkurs
dla uczniów i studentów Kryształy
w życiu człowie
człowieka.. Na konkurs
nadesłano
blisko 100
prac, a jego
strona internetowa
miała w ciągu kilku mie-Prof. Henk Schenk otrzymał z rąk rektora UJ
sięcy ponad 22
prof. Wojciecha Nowaka medal Plus Ratio Quam Vis
w uznaniu jego długoletniej współpracy ze środowiskiem krakowskich krystalografów
tysiące odsłon.
Raz w miesiącu odbywają się
otwarte seminaria
Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ,
w trakcie których
pracownicy Zakładu prezentują
referaty związane
z zagadnieniami
krystalograficznymi. W dniach
14–17 maja Wydział Chemii UJ,
wspólnie z Muzeum UJ, Wydziałem Konserwacji Uczestnicy konferencji X-ray and Other Techniques in Investigations
of the Objects of Cultural Heritage
i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP, Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzch- uroczystego otwarcia konferencji rektor
ni im. Jerzego Habera PAN i we współ- wręczył byłemu prezydentowi Międzypracy z komisją Krystalografia w Sztuce narodowej Unii Krystalograficznej prof.
i Obiektach Dzie- Henkowi Schenkowi z Amsterdamu medzictwa Kulturowego dal Plus Ratio Quam Vis w uznaniu jego
przy Międzynarodo- długoletniej współpracy ze środowiskiem
wej Unii Krystalogra- krakowskich krystalografów. Od połowy
ficznej, zorganizował maja do połowy czerwca na Wydziale
w Krakowie piątą już Chemii UJ przy ul. Ingardena 3, a od
międzynarodową kon- połowy czerwca do końca lipca 2014
ferencję X-ray and roku w Bibliotece Jagiellońskiej można
Other Techniques in oglądać wystawę W niezwykłym świecie
Investigations of the kryształów, prezentującą tę fascynującą
Objects of Cultural dziedzinę, jaką bez wątpienia jest nauka
Heritage. Konferencja o kryształach.
odbyła się w ramach
jubileuszu 650-lecia
Alicja Rafalska-Łasocha
kierownik Biura Karier i Promocji
UJ, pod honorowym
Wydziału Chemii UJ
patronatem rektora
członek Komisji CrysAC
UJ prof. Wojciecha
przy Międzynarodowej Unii Krystalograficznej
Laureatki konkursu Kryształy w życiu człowieka, uczennice Gimnazjum
Nowaka. W trakcie
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu, woj. świętokrzyskie
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50 LAT OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO
W FORCIE SKAŁA
O

dawczej w Obserwatorium po przeniesieniu
siedziby z Collegium Śniadeckiego do
Fortu Skała. Również dyrektor Obserwatorium Astronomicznego prof. Stanisław
Zoła odwołał się w słowie wstępnym do
pierwszego okresu działalności Obserwa-

torium, przypominając, że chociaż jego
oficjalne otwarcie w nowym miejscu nastąpiło w 1964 roku, to Fort 38 Skała, czy
też Fort Franciszka Józefa I, jak był zwany
przez okolicznych mieszkańców, przekazany został Obserwatorium już w 1953 roku.

Anna Wojnar

bserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego działa w Forcie
Skała już 50 lat. Dla uczczenia tej rocznicy
17 maja 2014 w Collegium Maius i Bibliotece Jagiellońskiej zorganizowana została
okolicznościowa konferencja Astronomia
w Krakowie wczoraj – dziś – jutro. 50 lat
obserwatorium w Forcie Skała.
Oficjalnego otwarcia konferencji
dokonał prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Andrzej
Mania, który podkreślił
znaczenie astronomii dla
nauki i Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jej historyczną ciągłość oraz
ewolucję tematyki ba-
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Radioteleskopy w Obserwatorium Astronomicznym UJ, zastępujące pierwszy polski radioteleskop

Krzysztof Magda
Anna Wojnar
Anna Wojnar

Uczestnicy sesji historycznej konferencji Astronomia w Krakowie wczoraj – dziś – jutro. 50 lat Obserwatorium w Forcie Skała,
która odbyła się 17 maja w Collegium Maius

Właśnie tym trudnym, powojennym,
pionierskim czasom poświęcony był
pierwszy referat, zaprezentowany poniżej. Jego autorem jest wybitny krakowski
fizyk, współtwórca, między innymi, właśnie pierwszego polskiego radioteleskopu

– prof. Adam Strzałkowski. 60 lat temu
Profesor przejął Fort Skała dla Krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego
i wykonał tam pierwsze obserwacje astronomiczne. Podczas konferencji, z powodu
niedyspozycji Profesora, artykuł został

odczytany przez dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. Andrzeja Warczaka.

Grażyna Siemieniec-Oziębło

profesor w Obserwatorium Astronomicznym Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
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PIONIERSKIE LATA ASTRONOMÓW W FORCIE SKAŁA
W

roku 1948 dr Stefan Piotrowski,
z którym blisko współpracowałem w pierwszych latach mojej pracy
w Obserwatorium, wrócił ze stażu w Obserwatorium Harwardzkim i przywiózł
pierwsze w Polsce fotopowielacze. Na tej
bazie zbudowaliśmy pierwszy w Polsce

czas, gdy w Krakowie na nocnym niebie
można było dostrzec gwiazdy. Ale fotometrii na porządnym poziomie nie bardzo
już dało się uprawiać i szybko stwierdziliśmy, że konieczne jest ich przeniesienie
do zamiejskiej stacji obserwacyjnej. Stefan Piotrowski, wykorzystując swe ro-

obserwatorium należy kierować się raczej
na północ. Wybraliśmy Jerzmanowice,
położone około 20 kilometrów od Krakowa, w połowie drogi do Olkusza. Ale
w Obserwatorium trwały dyskusje, w których Janusz Pagaczewski i Irena Kocyan
optowali za Fortem Skała, położonym za

System austriackich fortów twierdzy Kraków i plan Fortu Skała (wg J. Bogdanowskiego, Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1957)

fotometr fotoelektryczny z prawdziwego
zdarzenia, zamontowaliśmy go do lunety Grubba w krakowskim obserwatorium
i rozpoczęliśmy obserwacje fotometryczne gwiazd zaćmieniowych. Był to jeszcze

dzinne powiązania z klimatologami, uzyskał od prof. Władysława Milady wyniki
jego studiów warunków atmosferycznych
w okolicach Krakowa. Wynikało z nich, że
przy wybieraniu lokalizacji na zamiejskie

Armata w kopule na szczycie fortu – przy kopule Oleg Czyżewski
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Bielanami. My ze Stefanem Piotrowskim
byliśmy tej lokalizacji stanowczo przeciwni. W Balicach powstawało wtedy lotnisko
wojskowe i wyobrażaliśmy sobie, co stanie się z naszymi obserwacjami fotome-

Murarze uniwersyteccy, od prawej mistrz Julian Turza i murarz Kasper
Pałas na wymurowanym przez siebie mostku przed wejściem do fortu

Dozorca na Skale, Stanisław Morys,
z nieodłączną „sikirką”

trycznymi, gdy nagle w nocy oświetlą tam
pasy startowe dla lądującego samolotu.
Ale na początku lat 50. Stefan przeniósł się do Warszawy, ja byłem w trakcie
przenoszenia się do Instytutu Fizyki, gdzie
już wtedy konstruowałem akceleratory,
pod kierunkiem mojego następnego Mistrza prof. Henryka Niewodniczańskiego,
a w Obserwatorium budowałem z Olegiem Czyżewskim i Jurkiem de Mezerem
pierwszy w Polsce radioteleskop. Lobby
fotometryczne przegrało i zapadła decyzja
przejęcia Fortu Skała dla Obserwatorium,
a ja jako pierwszy użytkownik z moim
radioteleskopem zająłem się przejęciem
tego fortu.
Był to jeden z ważniejszych fortów
w zbudowanym przez Austriaków pasie

fortyfikacji otaczających Kraków. Według Oleg Czyżewski, który był taternikiem
monografii Janusza Bogdanowskiego i grotołazem, założył na zboczu fosy linę
Warownie i zieleń twierdzy Kraków fort poręczówkę, a Profesor przyjechał z...
ten nosił numer 38, zlokalizowany był Alpenstockiem. Po raz pierwszy widziałem
w miejscu nazywanym Śmierdząca Skała wtedy to narzędzie wspinaczkowe, o któ(przepraszam Kolegów Astronomów!) rym słyszałem w dzieciństwie od matki,
i nazywany był skrótowo Fortem Skała, która była w młodości taterniczką.
już bez przymiotnika, jakkolwiek naprawSzczególnie niebezpieczne było dojdę nazywał się Fortem Franciszka Józe- ście po deskach nad przepaścią dolnej
fa I, a ślad tej nazwy
sieni do kopuły i górwidoczny był jeszcze
nych pomieszczeń, któnad wejściem z tarasu,
re były w najlepszym
gdy przejmowałem ten
stanie i nadawały się
fort. Fort wydawał się
na magazyn i cele laidealny na przyjęcie
boratoryjne. Do tego
astronomów – miał nawszystkiego na wiosnę
wet kopułę, co prawda
fosa fortu zaroiła się od
bez lunety, ale za to...
zaskrońców, a że ja paz armatą.
nicznie boję się węży,
W czasie okupasprowadziłem na Skałę
cji Niemcy trzymali
dwóch murarzy unipoczątkowo w tym
wersyteckich, których
forcie w strasznych
znałem już wcześniej,
warunkach jeńców robo murowali mi w piwsyjskich, potem utwonicy Instytutu Fizyki
rzyli jakieś magazyny.
w Collegium WitkowUciekając z Krakowa
skiego fundament pod
Inżynier Leon Kowalski, konstruktor
w styczniu 1945 roku,
pierwszego Polskiego radioteleskopu
budowany przez nas
wysadzili mostek nad
cyklotron. Na Skale
fosą przed wejściem do fortu i strop nad wybudowali mostek i strop nad sienią.
sienią, niszcząc w ten sposób wejście do Warunki stawały się coraz znośniejsze.
kopuły i górnych pomieszczeń. Aby doTeren fortu był nieogrodzony, łatwo
stać się do wnętrza fortu, należało zejść dostępny. Wyszukaliśmy zatem w sąsieddo fosy, a następnie przeleźć przez okno niej wsi Chełm dozorcę Stanisława Morydo położonej w dolnej części fortowej sa, którego zatrudniliśmy. Był cieślą, nie
latryny. Nie było to najwygodniejsze i gdy rozstawał się z „sikirką”, którą koniecznie
wczesną wiosną 1954 roku zawieźliśmy chciał wycinać krzaki rosnące wszędzie
na Skałę prof. Tadeusza Banachiewicza, na terenie fortu. „Przecież wam prze-

Wciąganie zwierciadła radioteleskopu na szczyt fortu; w prawym dolnym rogu widoczny jest ślad nazwy fortu nad wejściem z tarasu
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strukcja we własnym zakresie. Zaprojektował antenę inż. Leon Kowalski, mechanik
Obserwatorium. Wybraliśmy ażurową
konstrukcję zwierciadła o średnicy pięciu
metrów, pokrytego siatką. Antena miała
być zmontowana w układzie paralaktycznym, wsparta na dwóch masztach, z mechanizmem zegarowym zapewniającym
ruch w kącie godzinowym, podczas gdy
w deklinacji mogła być ustawiana ręcznie
w zakresie kątów wymaganym przez ruch
Słońca. Radioteleskop miał być zbudowany
jako konstrukcja spawana z rur stalowych.
Leon Kowalski znalazł firmę spawalniczą
inż. Wolframa na Zabłociu w Krakowie,
która podjęła się wykonania. Nam Kowalski postawił tylko pytanie, jaka ma być
Radioteleskop już zamontowany na szczycie fortu

szkadzają” – mówił. Broniliśmy ich, bo
nie przeszkadzały, a dodawały otoczeniu
uroku. To przynajmniej tą sikirką ostrzył
nam ołówki!
Jakoś na początku lat 50. prof. Banachiewicz wręczył mi pracę Rebera,
po hiszpańsku (!), i kazał zreferować na
zebraniu naukowym. Praca była o radioastronomii i tematyka mnie zafascynowała.
Postanowiłem uruchomić takie obserwacje
w Krakowie. Utworzyliśmy zespół z Olegiem Czyżewskim, fizykiem, i Jurkiem de
Mezerem, radioinżynierem, i rozpoczęliśmy prace projektowe. Postanowiliśmy
skoncentrować się na obserwacjach promieniowania radiowego Słońca na fali długości
około jednego metra, używając do tego celu
anteny o parabolicznym zwierciadle o średnicy około pięciu metrów. Wiedzieliśmy, że
na Helu stoją pozostawione przez Niemców
takie anteny radarowe, wystąpiliśmy zatem
do wojska o przekazanie ich Obserwatorium, co skończyło się przesłuchaniem na
UB: skąd wiemy o tych antenach i o tym,
do czego one służą. Pozostawała tylko kon-

Nasz zespół przy aparaturze odbiorczej. Od lewej Oleg Czyżewski, Adam Strzałkowski i Jurek de Mezer

dokładność wykonania czaszy teleskopu.
Nie mieliśmy o tym żadnego pojęcia. Co
prawda udało nam się sprowadzić z USA
cykl książek zawierających ujawnione
niedługo po wojnie informacje techniczne
o radarze, ale tego problemu dla anten
w nich nie omawiano. Po oszacowaniach
i symulacjach doszliśmy do wniosku, że
możemy dopuścić tolerancję kształtu zwierciadła rzędu 1 procent długości fali, a zatem
odstępstwa od paraboli rzędu 1 centymetra.
Leon Kowalski zadecydował, że należy
jeszcze wprowadzić czynnik bezpieczeństwa 3, i zażądał od Wolframa dokładności
3 milimetrów! I tu zaczął się cyrk! Kowal-

W Lasku Wolskim w drodzealma
na Skałę;
od lewej
Oleg Czyżewski i Janusz Pagaczewski,
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ski wykonał z ogromną dokładnością drewniany szablon o obrysie paraboli, wkładał
go do pospawanej z rur czaszy, obracał i...
odrzucał jedną po drugiej! To naprawdę
niebywałe, że w końcu udało się Wolframowi pospawać z rur zwierciadło o takiej
dokładności! W rezultacie okazało się, że
obok akceptowanej przez Kowalskiego
czaszy leżą w warsztacie Wolframa jeszcze

sprzeciwił się Kowalski: – Nie można
demoralizować rzemieślnika – oświadczył.
Zaplanowaliśmy jako pierwsze obserwacje pomiary promieniowania radiowego
Słońca w czasie całkowitego zaćmienia
30 czerwca 1954. Ale antena była gotowa
dopiero na początku czerwca. Tymczasem
trwały prace nad budową, uruchamianiem
i kalibracją aparatury odbiorczej. Na Skale
Na Skałę dostawaliśmy się często pieszo,
czasem na rowerze; od lewej Oleg Czyżewski
i Adam Strzałkowski

Wypoczynek u stóp radioteleskopu...

dwie odrzucone, ale i tak o dokładności
lepszej od założonego przez nas 1 centymetra. Zamarzyło nam się zbudowanie z nich
interferometru i zaproponowaliśmy zakup
od Wolframa tych odrzuconych zwierciadeł po niższej cenie. Ale temu stanowczo

nie było nawet doprowadzonej do fortu
zasilającej sieci elektrycznej. Zdecydowaliśmy się użyć w tym celu akumulatorów,
które jakimś cudem udało nam się gdzieś
zakupić. Należało je ładować, oczywiście,
z agregatu napędzanego silnikiem spalino... a czasem w jego czaszy

wym. To też był niebywały problem. Ale
udało się nam w końcu znaleźć i kupić taki
agregat z demobilu. Transport części radioteleskopu też był problemem. Ze względu
na rozmiary dostaliśmy zgodę na transport
tylko nocą, ale i tak milicja zamknęła dla
przepuszczenia tego transportu szosę przez
Bielany i eskortowała nasze samochody.
W końcu radioteleskop znalazł się na
Skale. Zdecydowaliśmy się ustawić go na
najwyższym poziomie fortu, koło kopuły
z armatą. Rozpoczęliśmy prace nad uruchamianiem zbudowanej przez nas aparatury
odbiorczej.
Wszystko to, nawet dojazd na Skałę,
nie było w tym czasie takie trywialne.
Komunikacja autobusowa była niepewna
i nieregularna, nie było linii lokalnych, tylko
przelotowe do dalszych miejscowości. Najczęściej chodziliśmy, czasem jeździliśmy
rowerem, niekiedy udawało się dojechać
na Bielany kolejką miejskich wodociągów.
W końcu Jurek de Mezer kupił motocykl, ale
było to już przy końcu naszej działalności.
Czasu do planowej obserwacji zaćmienia
Słońca mieliśmy już niewiele. Spędzaliśmy
na Skale całe dnie, a czasem i noce.
30 czerwca 1954 na skutek problemów
technicznych obserwacje rozpoczęliśmy
dopiero 30 minut przed momentem całkowitego zaćmienia i kontynuowaliśmy przez
2 godziny i 20 minut. Wyniki pomiarów wykazywały dość duży rozrzut, co było spowodowane niestabilnością i małą czułością
aparatury. Tym niemniej były to pierwsze
w Polsce obserwacje radioastronomiczne
wykonane za pomocą zbudowanej do tego
celu aparatury i zapoczątkowały znakomity
rozwój krakowskiej radioastronomii.
No i były to pierwsze obserwacje astronomiczne w nowym Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym w Forcie Skała!

Adam Strzałkowski
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150 LAT ARCHEOLOGII
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
N

auczanie archeologii na ziemiach
polskich zostało zapoczątkowane
na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku
akademickim 1863/1864. Wkrótce po swej
habilitacji prof. Józef Łepkowski rozpoczął
wykłady zatytułowane Archeologia sztuki
średniowiecznej, zaczynając karierę archeologii jako dyscypliny uniwersyteckiej.
W roku następnym zorganizował Gabinet
Archeologiczny UJ, gromadząc bogate
zbiory z zakresu archeologii i historii sztuki,
tworząc zarówno zaplecze dydaktyczne dla
prowadzonych wykładów, jak i podwaliny
późniejszego Muzeum UJ. Szybko (1867)
utworzono Katedrę Archeologii UJ. Trzydzieści lat później powstała Katedra Archeologii Klasycznej UJ, stworzona przez
prof. Piotra Bieńkowskiego, wcześniej
związanego z Gabinetem Archeologicznym.
Od tej chwili dwa główne nurty archeologii
(pradziejowa i śródziemnomorska) stały się
pełnoprawnymi dyscyplinami naukowymi
rozwijanymi na naszym uniwersytecie,
a uczniowie obu profesorów zaczęli obejmować katedry archeologii na innych
uniwersytetach, rozszerzając działalność
naukową i dydaktyczną na cały kraj*.
Nazwy katedr na Uniwersytecie Jagiellońskim zmieniały się w ciągu dziejów,

ale ich podstawowa działalność pozosta
pozostawała niezmienna. W latach 60. XX wieku
funkcjonowały na Uniwersytecie Katedra
Archeologii Polski i Katedra Archeologii
Śródziemnomorskiej. Z ich połączenia
w roku 1971 powstał pierwszy polski
uniwersytecki instytut archeologii.

Dla uczczenia przypadającej w roku
650-lecia Uniwersytetu rocznicy nauczania archeologii jako dyscypliny uniwersyteckiej Instytut Archeologii UJ zorganizował 19 maja br. konferencję naukową
zatytułowaną 150 lat polskiej archeologii
uniwersyteckiej (1863/1864–2013/2014).
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Uroczystość odbyła się w holu Collegium Minus UJ, z udziałem znakomitych gości, w tym władz UJ oraz pracowników Instytutu Archeologii UJ

Fot. Anna Wojnar

Otwarcie konferencji poprzedziło odsłonięcie w siedzibie Instytutu tablicy
upamiętniającej tę rocznicę. Na tablicy,
wykonanej według projektu Tomasza Bieleckiego w pracowni Michała Batkiewicza,
znalazły się portrety pierwszych mistrzów
i nauczycieli: Józefa Łepkowskiego i Piotra Bieńkowskiego. Odsłonięcia dokonali
rektor UJ prof. Wojciech Nowak i dziekan
Wydziału Historycznego UJ prof. Jan
Święch. W Ogrodzie Profesorskim otwarto
okolicznościową wystawę zdjęć, którą
można zwiedzać do 20 sierpnia br.
W konferencji, która odbyła się w Auditorium Maximum, wzięli udział przedstawiciele ośrodków archeologicznych
z całej Polski, zarówno z uniwersytetów,
jak i z muzeów oraz urzędów konserwatora zabytków. Podczas spotkania osobom
i instytucjom szczególnie zasłużonym
dla Instytutu Archeologii UJ wręczono
pamiątkowe medale.
W Instytucie Archeologii UJ pracuje
obecnie 45 osób (w tym 12 samodzielnych
pracowników nauki). Do 1985 roku istniały trzy zakłady (Archeologii Powszechnej,
Archeologii Polski, Archeologii Śródziemnomorskiej), a obecnie w skład Instytutu
wchodzi siedem zakładów prowadzących
rozległą działalność na wielu polach.
Konferencja jubileuszowa była dobrą
okazją zarówno do przypomnienia historii
Instytutu i tworzących go jednostek, jak
i przybliżenia najważniejszych dokonań
z ostatnich lat.
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
w dzisiejszym kształcie powstał w 1985
roku. Kontynuuje nurt badań zapoczątkowany przez kierującego Zakładem prof.
Bolesława Gintera, a także prof. Janusza
K. Kozłowskiego. Do najważniejszych
osiągnięć należą rezultaty wieloletniej
działalności w północnowschodniej Afryce, gdzie, między innymi, wyróżniono
dwie nowe jednostki kulturowe: Tarifien
i Moerien, ustalając ich rolę w procesie

Uroczystości towarzyszyła wystawa plenerowa, którą można było zwiedzać w Ogrodzie Profesorskim

neolityzacji Egiptu. Równie istotne są
badania stanowisk jaskiniowych na Bałkanach w Bułgarii (Bacho Kiro i Temnata)
i w Grecji (jaskinia w wąwozie Klissoura),
rzucające nowe światło na pojawienie
się Homo sapiens w Europie w wyniku
migracji z Bliskiego Wschodu. Doprowadziły one do zaskakującego odkrycia
najstarszej na świecie ceramiki. Badania
osadnictwa neandertalczyków i wczesnego
Homo sapiens objęły też wiele obozowisk
polskich (np. Piekary i ul. Księcia Józefa).
Bardzo ważne są długoletnie, trwające do
dziś, prace wykopaliskowe na stanowisku
Kraków – ul. Spadzista, pozwalające na odtworzenie systemów adaptacyjnych i strategii łowieckich paleolitycznych łowców
mamutów i reniferów. Udokumentowano
istnienie kontaktów pomiędzy skupiskami
osadnictwa paleolitycznego w międzyrzeczu środkowego Dunaju i górnej Wisły.
Kontynuowane są interdyscyplinarne prace

Podczas obrad w Auditorium Maximum osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym
dla Instytutu Archeologii UJ wręczone zostały pamiątkowe medale; wśród uhonorowanych
był między innymi prorektor UJ prof. Andrzej Mania

w Jaskini Ciemnej w Ojcowie oraz w Jaskini Obłazowej na Podhalu, gdzie odsłonięto
zarówno ślady pobytu Neandertalczyka,
jak i Homo sapiens. We współpracy międzynarodowej prowadzone są badania nad
neolityzacją Karpat.
Zakład Archeologii Epoki Brązu (powstał w 1985 roku) obecne kierunki badań
i dorobek naukowy zawdzięcza w dużej
mierze wielkiej aktywności oraz inwencji
badawczej jego twórcy i wieloletniemu
kierownikowi prof. Markowi Gedlowi.
Głównym polem badawczym są wszechstronne studia nad fenomenem kultur pól
popielnicowych, kompleksem zjawisk,
które od środkowej epoki brązu i procesów
przekształceń tzw. tradycji mogiłowych
aż po wczesną epokę żelaza i procesy
kształtowania się „protocywilizacji halsztackiej” wyrażały tożsamość kulturową
etnicznie dla nas jeszcze anonimowych
społeczności „barbarzyńskich” środkowej
Europy. Z tą problematyką związane też
były rozległe programy badań wykopaliskowych, wśród których do rangi symbolu
urasta gigantyczna nekropolia w Kietrzu
koło Głubczyc, użytkowana przez około
tysiąc lat, mniej więcej między 1500
a 400 rokiem przed Chrystusem. Obecnie
badania Zakładu Archeologii Epoki Brązu
koncentrują się wokół kilku problemów
o zasadniczym znaczeniu:
– zjawiska zmiany kulturowej (w tym
rola migracji) i ciągłości osadniczej w czasach przełomów kulturowych i technologicznych,
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kopaliskowe: w Prusieku, Pakoszówce,
Zagórzycach, Michałowicach, dostarczające nowych danych do wspomnianych
studiów. Do najważniejszych osiągnięć
należy opracowanie kryteriów technologicznych identyfikacji mieczy rzymskich
wśród znalezisk z terenu barbarzyńskiej
Europy oraz rezultaty badań nad niektórymi typami importów rzymskich.
Działalność Zakładu Archeologii Średniowiecza, który powstał w 1989 roku,
przez wiele lat związana była z próbą
wyróżnienia cech charakterystycznych
dla kultur wczesnosłowiańskich w materiale archeologicznym z V–VII wieku n.e.
Określił je prof. Kazimierz Godłowski.
Kontynuatorem studiów nad wczesną
Słowiańszczyzną był prof. Michał Parczewski, który wynikami swoich badań
zapisał nowy rozdział w studiach nad archeologią wcześniejszego średniowiecza,
prowadzonych w Instytucie Archeologii
UJ. Z tym nurtem wiążą się wieloletnie
badania osady w Bachórzu nad Sanem
i studia nad zagadnieniem pobytu Węgrów na ziemiach polskich w końcu IX
i w pierwszej połowie X wieku, a także
początkami kształtowania się polsko-ruskiej rubieży w Karpatach.
W działalności Zakładu zaznacza się
nurt studiów źródłoznawczych, związanych z datowaniem okresu wczesnośredniowiecznego, a także kwestią kontaktów
interregionalnych społeczności plemiennych przed XI wiekiem. Prowadzone są

Obrady w ramach konferencji 150 lat polskiej archeologii uniwersyteckiej
odbywały się w sali wystawowej Auditorium Maximum

Fot. Anna Wojnar

– organizacja osadnictwa oraz sposoby
gospodarowania jako wskaźniki przystosowania się do warunków środowiskowych i zmian klimatycznych,
– społeczna, ekonomiczna i militarna
funkcja grodów w Europie Środkowej
i Wschodniej w II i I tysiącleciu przed
Chrystusem,
– ekonomiczna i symboliczna rola
brązu w kształtowaniu się stosunków
społecznych na przestrzeni epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza,
– przestrzeń sakralna wielkich nekropolii i formy obrzędowości pogrzebowej
w okresie szerzenia się w Europie ciałopalenia w II i w początkach I tysiąclecia p.n.e.,
– koczownicy Wielkiego Stepu od Azji
Centralnej po stepy nadczarnomorskie
(zwłaszcza Kimmerowie i Scytowie).
Zakład Archeologii Epoki Żelaza (powstał w 1985 roku) kontynuuje nurt badań
zapoczątkowany przez prof. Kazimierza
Godłowskiego, którego osiągnięcia naukowe stanowią milowy krok w rozwoju
polskiej oraz europejskiej archeologii
okresu rzymskiego i wędrówek ludów.
Jego prace przynosiły kolejne istotne
ustalenia poszerzające wiedzę o dziejach
społeczeństw „barbarzyńskiej” Europy.
Szczególnie ważne są studia nad chronologią późnego okresu rzymskiego
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów,
a także liczne prace o przemianach osadniczych i kulturowych na ziemiach polskich
w V wieku n.e. i ściśle związana z tymi
zagadnieniami problematyka lokalizacji
prakolebki Słowian. Nie kwestionuje
się już słuszności propagowanej przez
prof. Kazimierza Godłowskiego teorii
allochtonistycznej, a nieliczni zwolennicy
autochtonizmu Słowian nie są w stanie
obalić przemawiających za nią argumentów. Obecnie kontynuowane są badania
nad problematyką kultury przeworskiej,
a bazę źródłową stanowią przebadane
przez pracowników Zakładu olbrzymie
cmentarzyska w Opatowie, Żabieńcu czy
Mokrej. Prowadzone są nowe prace wy-

prace wykopaliskowe na grodziskach
z terenu Małopolski, między innymi
w Naszacowicach, Zawadzie Lanckorońskiej, Podegrodziu, Łapczycy, Damicach.
Szczególne miejsce zajmuje problematyka kontaktów mieszkańców Małopolski
z kaganatem awarskim, Wielkimi Morawami oraz środowiskiem koczowniczych
Węgrów.
Od kilkunastu lat coraz silniej uwidacznia się kierunek realizowanych
w Zakładzie studiów związanych z badaniami nad tzw. późnym średniowieczem
i okresem nowożytnym. Badaniami
objęto średniowieczne i nowożytne zamki, na przykład Siedlęcin koło Jeleniej
Góry, Ojców i Muszynę. Do wyjątkowo
interesujących i poznawczo wydajnych
zaliczyć należy również badania prowadzone na terenie Krakowa, między innymi
na terenie Collegium Maius, Collegium
Minus, Collegium Novum, Ogrodu Profesorskiego i w obrębie kościoła i klasztoru
dominikanów, a także klasztoru paulinów
na Skałce i na terenie krakowskiego podgrodzia – Okołu.
Zakład Archeologii Klasycznej
w obecnej formie istnieje od 1998 roku.
Wcześniej badania nad archeologią
klasyczną prowadzone były w obrębie
istniejącego Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej. W zakresie archeologii
Grecji badane są zagadnienia związane
z rzeźbą grecką i jej kopiami rzymskimi. Kontynuowany jest kierunek badań
wyznaczony przez prof. Marię Ludwikę
Bernhard. Rozwijane są badania w zakresie ceramiki malowanej, a także badania
ceramiki okresu hellenistycznego, której
do lat 80. XX wieku poświęcano w światowej nauce bardzo mało uwagi.
Kolejny nurt w badaniach Zakładu dotyczy architektury i sztuki rzymskiej. Prace
prof. Janusza Ostrowskiego w tym zakresie koncentrowały się na problematyce
sarkofagów rzymskich i wczesnochrześ-

figurki pokryte złotą
folią. Przedstawiały
albo władcę i jego
syna, albo tylko
króla obchodzącego święto odrodzenia. We wschodniej
części stanowiska
badana jest rozległa
nekropolia. Od kilku lat badane jest
stanowisko Tell el-Murra, położone
Pierwszy wykład wygłosił prof. Jan Chochorowski
około 10 kilometrów na wschód od
Tell el-Farcha. Składa się ono z jednego badania geofizyczne, które pozwoliły
potężnego tellu. Jego początki, jak wska- pełniej zrekonstruować dawną demograzują badania sondażowe, związane są fię badanego obszaru. W regionie tym,
także z kulturą dolnoegipską, natomiast nazwanym przez „National Geographic”
schyłek z końcową fazą Starego Państwa. „Dzikim Luwrem”, dokumentowana jest
Obydwa stanowiska leżą niewątpliwie także sztuka naskalna z czasów od przełona szlaku handlowym prowadzącym na mu III/IV wieku n.e. do czasów pojawienia
Wschód, dlatego badania Zakładu w ostat- się białych.
nim czasie zostały rozszerzone na obszar
Na terenie Ameryki Środkowej realipołudniowego Lewantu. Z grupy nie- zowany jest samodzielny projekt archeozwykle interesujących archeologicznych logiczny „Nakum”. Prace koncentrują się
kompleksów południowolewantyńskich w południowej części miasta Majów, które
do systematycznych badań wykopalisko- jest datowane od okresu preklasycznego
wych wybrane zostało Tel Erani – po- (ok. 800–300 w. p.n.e.) do schyłkowego
tężne, ponad 20-hektarowe stanowisko, okresu klasycznego (ok. 850–1000 w. n.e.).
dotychczas objęte jedynie rozpoznaniem Na uwagę zasługuje odkrycie platform
sondażowym.
w stylu „talud-tablero”, świadczących
Zakład Archeologii Nowego Świata o związkach z kulturą Teotihuacan w środpowstał w 2008 roku, jednak już w latach kowym Meksyku. Udało się także odkryć
70. prof. Janusz Krzysztof Kozłowski, kilka niewyrabowanych grobowców krówtedy docent w IA, prowadził badania na lewskich, a z innych założeń – unikatowy
Antylach. Na przełomie XX i XXI wieku kanał na wodę o funkcjach praktycznych
ówcześni studenci, a dzisiejsi pracownicy i rytualnych. Odkrycia dokonane przez
i doktoranci Zakładu, na własną rękę za- krakowski zespół rzucają nowe światło
częli podejmować wyjazdy do Gwatemali, na problem narodzin i upadku cywilizacji
Belize, Meksyku i USA.
Majów.
W 2011 roku rozpoczęty został pierwPracownicy i doktoranci Zakładu
szy samodzielny polski projekt archeo- uczestniczą też w badaniach na terenie
logiczny w USA, „Sand Canyon-Castle Kolumbii i Peru.
Rock”, prowadzony na terenie parku
narodowego Canyons of the Ancients.
Krzysztof Ciałowicz
dyrektor Instytutu Archeologii UJ
National Monument w regionie Mesa
Verde w Kolorado. Jego celem jest dokumentacja i analiza osadnictwa oraz zmian
*
Więcej o historii archeologii na Uniwersytecie Jagiellońspołeczno-kulturowych u Indian Pueblo
skim można przeczytać w numerze specjalnym „Alma
w XIII wieku n.e. Prowadzone są również
Mater” (99/2008).
Anna Wojnar

cijańskich, na zagadnieniu personifikacji,
szczególnie rzek i prowincji. Dużą rolę
odgrywały także badania skupione na
propagandzie i jej powiązaniu ze sztuką.
Szeroko zakrojone badania numizmatyczne obejmują mennictwo greckie
(zwłaszcza małoazjatyckie) i rzymskie,
w tym mennictwo satrapów w okresie
panowania Achemenidów. Opracowywane zostały znaleziska monet antycznych
z terenu Polski.
Systematyczne prace terenowe Zakładu rozpoczęte zostały na terenie Ukrainy,
na stanowiskach Koszary i Akra, gdzie
badane były ślady cywilizacji greckiej na
wybrzeżach Morza Czarnego i kontakty
starożytnych Greków z ludnością miejscową, nie-grecką, głównie Scytami. Badania
zaplecza wiejskiego kolonii nadczarnomorskich kontynuowane były na Krymie.
W ostatnich latach Zakład rozpoczął własne
badania w Pafos na Cyprze. Ważnym kierunkiem badań rozwijanym w Zakładzie
są studia nad historią i kolekcjonerstwem
w zakresie archeologii śródziemnomorskiej
oraz nad recepcją antyku.
Od schyłku lat 70. XX wieku Zakład
Archeologii Śródziemnomorskiej, późniejszy (od 1998 roku) Zakład Archeologii
Egiptu i Bliskiego Wschodu, kierowany
przez prof. Joachima Śliwę, zaangażowany
jest w badania wykopaliskowe na terenie
Egiptu. Do chwili obecnej przedmiotem
eksploracji były trzy stanowiska: Qasr
El-Sagha, Tell el-Farcha i Tell el-Murra.
Pierwsze z nich, położone około 8 kilometrów na północ od jeziora Birket Karun,
stało się terenem wykopalisk w latach
1979–1988. Pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku Zakład rozpoczął prace we wschodniej Delcie. Najważniejszym stanowiskiem jest Tell el-Farcha, badane przez 17
sezonów wykopaliskowych. Odsłonięto
pozostałości wielkich i skomplikowanych
architektonicznie budowli, zaliczanych do
kultury dolnoegipskiej, a także najstarszą
egipską mastabę, wyprzedzającą o co najmniej 150 lat znane dotychczas podobne
obiekty.
W tym rejonie zostały odkryte dwie
kilkudziesięciocentymetrowej wysokości

Wśród uhonorowanych, oprócz instytutów archeologii z całej Polski i licznych muzeów, znaleźli się: rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, rektorzy poprzednich kadencji: prof. Franciszek Ziejka
i prof. Karol Musioł, dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, prodziekani: dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka i prof. Stanisław Sroka, dziekani Wydziału Historycznego UJ poprzednich kadencji: prof. Maciej Salamon, prof. Andrzej
Chwalba, prof. Piotr Kaczanowski, prof. Andrzej Banach, poprzedni dyrektorzy Instytutu Archeologii UJ: prof. Janusz K.
Kozłowski, prof. Janusz Ostrowski, prof. Jan Chochorowski, emerytowani i byli pracownicy Instytutu: Maria Bittner, mgr
Barbara Drobniewicz, mgr Renata Essen, Teresa Fornal, mgr Barbara Gedl, prof. Marek Gedl, prof. Bolesław Ginter, mgr
Elżbieta Pohorska-Kleja, mgr Barbara Szybowicz, prof. Joachim Śliwa, prof. Magdalena Mączyńska, prof. Michał Parczewalma mater
167 i Protohistorycznych
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ski oraz prof. Jan Machnik (IAiE PAN), prof. Bogusław Gediga (przewodniczący Komitetu
NauknrPraPAN), prof. Janusz Kruk (IAiE PAN, oddział Kraków), prof. Krzysztof Kaczanowski (Zakład Antropologii Fizycznej UJ).

Jezry Sawicz

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW UJ

Uczestnicy zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów UJ przed kolegiatą św. Anny

ą Państwo nierozerwalną, integralną częścią Uniwersytetu – podkreślał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
21 czerwca 2014, zwracając się do licznie
zgromadzonych w auli Collegium Novum
absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego świętujących w tym roku 50. rocznicę
założenia swego stowarzyszenia. Na zjazd
do Krakowa, do swojej Almae Matris,
przybyli z różnych stron Polski.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się w kolegiacie św. Anny mszą świętą,
koncelebrowaną przez księdza infułata
Władysława Gasidłę i proboszcza parafii
księdza prof. Tadeusza Panusia.
Główną część obchodów, zorganizowaną w auli Collegium Novum, otworzył koncert pianisty Marka Szlezera. Uroczystość
poprowadził dyrektor Muzeum UJ i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów prof.
Krzysztof Stopka. Towarzyszyli mu prezes
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Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak; 21 czerwca 2014, aula Collegium Novum

Fot. Anna Wojnar, Jerzy Sawicz

SA UJ prof. Marta Doleżal, wiceprezesi
Barbara Nikorowicz i Szczepan Świątek
oraz seniorka Stowarzyszenia Krystyna
Dec. Piękny jubileusz zgromadził wyjątkowych gości. Byli wśród nich rektor
UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor ds.
Collegium Medicum prof. Piotr Laidler,
były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, Uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum UJ i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów prof. Krzysztof
prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrow- Stopka. Towarzyszyli mu (od prawej) wiceprezes Barbara Nikorowicz, seniorka Stowarzyszenia Krystyna
Dec, prezes SA UJ prof. Marta Doleżal i wiceprezes Szczepan Świątek
ski, prezes PAU prof. Andrzej Białas,
Rok 2014, w którym Uniwersytet uniwersytetów, oczywiście przy pełnym
przewodniczący Sejmiku Województwa
Małopolskiego Kazimierz Barczyk, prezes Jagielloński obchodzi 650-lecie swego zachowaniu tradycji UJ.
W swoim wystąpieniu pani prezes
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego istnienia, winien być czasem dyskusji nad
prof. Igor Gościński, kanclerz Stowa- słusznością nowych zadań wzorowanych zachęcała wszystkich absolwentów do
rzyszenia Absolwentów Uniwersytetu na rozwiązaniach wielkich światowych angażowania się w realizowane przez
Stowarzyszenie przedsięwzięcia.
Gdańskiego Henryk LewandowUczestników zjazdu zaprosiła na druski, reprezentant Stowarzyszenia
gą część jubileuszowych obchodów,
Wychownaków AGH Józef Dańko.
które planowane są na 24 października
– Dziękuję za zaproszenie
br. – Program przewiduje odsłonięcie
i obecność Państwa tutaj, w tej
tablicy pamiątkowej poświęconej
auli, gdzie możemy przyglądać
zasłużonemu dla kraju absolwentowi
się portretom naszych wielkich
UJ – Edmundowi Klemensiewiczowi.
poprzedników – studentów i abNastępnie w Pałacu Wielopolskich
solwentów. To nasze dziedzictwo,
odbędzie się sesja naukowa i dyskusja
ale równocześnie ogromne zobodotycząca wykorzystania roli i znaczewiązanie – akcentował rektor UJ
nia Stowarzyszenia Absolwentów UJ
prof. Wojciech Nowak. – Dzięw integracji samego środowiska absolkuję władzom Stowarzyszenia za
wentów, a także integracji z Uczelnią
ogromny wysiłek, jaki na co dzień
Honorowe członkostwo SA UJ otrzymali:
poprzez
tworzenie przewidzianych
wkładają, by utrzymywać więź abrektor UJ prof. Wojciech Nowak...
solwentów z Uczelnią. Im większa
będzie nasza ciągłość w działaniu,
tym dla Uniwersytetu będzie lepiej.
Zapewnił, że dołoży starań, by ten
układ wzajemnych relacji stawał
się coraz bardziej wyrazisty.
Podczas uroczystości chwilą
ciszy uczczono pamięć twórców
Stowarzyszenia i wszystkich osób,
które na przestrzeni 50 lat jego istnienia służyli mu bezinteresowną
i pełną poświęcenia pracą.
– Dziś symbolicznie podsumowujemy pół wieku naszej działal... prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
... prezes PAU prof. Andrzej Białas
ności, wszystko, co przeżyliśmy
– chwile sukcesu, ale też porażki,
na przykład stan wojenny, który
przyniósł oficjalne zawieszenie
działalności, niszcząc powstałe
wcześniej struktury Stowarzyszenia w różnych regionach Polski,
a także poza jej granicami – mówiła prof. Marta Doleżal, prezes
SA UJ. – Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia ma szansę stać się
bodźcem do odpowiedzi na nowe
wyzwania XXI wieku, zwłaszcza
te dotyczące wzajemnych relacji
... zasłużony wieloletni kronikarz SA UJ Maria Gaweł
... były wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca
uczelnia – absolwenci.
„Słowianki” Henryk Wolff-Zdzienicki
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Złotą odznakę SA UJ otrzymali: Lena Kumięga-Tarchała...

... Bożena Adamska

... Ewa Owsiany

... Rita Pagacz-Moczarska

... Henryk Lewandowski

Spotkanie odbyło się w znakomitej atmosferze
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obecny zarząd Stowarzyszenia już
rozpoczął.
Następnie przemawiał prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski. – Uniwersytet
Jagielloński jest uczelnią, która
posiada olbrzymią siłę przyciągania – podkreślał. – Na
studia przyjeżdżają tu młodzi
ludzie z różnych stron kraju,
którzy w Krakowie spędzają
najlepsze lata swojego życia.
Niektórzy potem tu pozostają,
ale najczęściej wracają do swoich środowisk. Stąd absolwenci
UJ są wszędzie i wszędzie powinni swoją uczelnię sławić...
Zaznaczył jednak, że Stowarzyszenie Absolwentów UJ nie jest
jedyną organizacją, która ich
skupia. Przypomniał, że w Krakowie bardzo prężnie działa też
stowarzyszenie byłych mieszkańców Domu Studenckiego
„Żaczek”, które również organizuje różnego rodzaju spotkania.
Na koniec podziękował władzom
SA UJ za kultywowanie dobrych
tradycji i życzył w tej kwestii
dalszych sukcesów.
Piękne życzenia złożyli
członkom Stowarzyszenia Absolwentów UJ także kanclerz
Kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego Henryk Lewandowski oraz
reprezentant Stowarzyszenia
Wychowanków AGH Józef
Dańko. Wiele ciepłych słów pod
adresem SA UJ napisał w liście
gratulacyjnym marszałek województwa małopolskiego Marek
Sowa.
Ważnym punktem czerwcowego zjazdu było wręczenie specjalnych wyróżnień i odznaczeń
osobom szczególnie zasłużonym
dla Stowarzyszenia.
Dyplomy Honorowego członka SA UJ, przyznane na Walnym
Zebraniu 21 września 2013,
otrzymali: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas,
Maria Gaweł – zasłużony wieloletni kronikarz Stowarzyszenia,
oraz Henryk Wolff-Zdzienicki

Fot. Anna Wojnar, Jerzy Sawicz

w statucie SA UJ, oddziałów terenowych, sekcji i klubów – informowała
prof. Marta Doleżal. – Myślę tu o absolwentach mieszkających nie tylko
w Krakowie i okolicach, ale przede
wszystkim o absolwentach rozproszonych po całej Polsce, Europie i świecie. Pierwsze działania w tym kierunku

– były wieloletni, zasłużony kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
W poczet honorowych członków SA
UJ zostali także przyjęci były rektor UJ
prof. Karol Musioł, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Jan Ostrowski
oraz wieloletni doradca finansowy i prawny
SA UJ Bogdan Kamarad, którzy jednak
z różnych względów w uroczystości nie
uczestniczyli.
– Honorowe członkostwo Stowarzyszenia to najwyższe, najznakomitsze wyróżnienie przyznawane przez ogół członków
Stowarzyszenia, czyli przez głosowanie na
Walnym Zebraniu w uznaniu zasług położonych dla nauki polskiej, Uniwersytetu
Jagiellońskiego lub rozwoju Stowarzyszenia
– informowała prezes SA UJ prof. Marta
Doleżal. W 1992 roku godność tę przyznano
świętemu Janowi Pawłowi II, który zawsze
podkreślał swoją łączność z UJ, w 1995 roku
– kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu.
Honorowymi członkami SA UJ zostali także wybitni rektorzy UJ:
prof. Józef Aleksander Gierowski, w późniejszym okresie
również prezes SA UJ, oraz
prof. Aleksander Koj i prof.
Franciszek Ziejka.
Podczas uroczystości
wręczone zostały także złote
odznaki SA UJ – jako podzię-

Były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka podczas swojego wykładu

kowanie za wielkie zaangażowanie i pracę
na rzecz Stowarzyszenia. Wyróżnienie to
otrzymali: Lena Kumięga-Tarchała, Bożena
Adamska, Ewa Owsiany, Rita Pagacz-Moczarska, Henryk Lewandowski, Hubert
Piątkowski, Mieczysław Wiszniewski, Stanisław Fąfrowicz.
Później uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof.
Franciszka Ziejki pod intrygującym tytułem Trzy tegoroczne
wielkie jubileusze w Krakowie
i jeden mniejszy. Profesor, jak
zawsze, barwnie i z dygresjami
mówił o 650. rocznicy konsekracji katedry na Wawelu,

świętowanej 28 marca br., 650-leciu naszego
Uniwersytetu przypadającemu dokładnie 12
maja br. oraz 650. rocznicy zjazdu monarchów europejskich w Krakowie, który odbył
się między 22 a 27 września 1364 roku.
Wykład profesora dotyczył także jubileuszu
Stowarzyszenia Absolwentów UJ.
Oficjalną część uroczystości zakończył występ absolwentki UJ Lidii Jazgar,
ale dyskusjom, wspomnieniom i radości
ze wspólnie spędzonych chwil nie było
końca. Towarzyszyły uczestnikom zjazdu
podczas obiadu w Domu Polonii, a także
podczas kameralnego spotkania w siedzibie SA UJ przy ulicy Grodzkiej.

Rita Pagacz-Moczarska

Fot. Jerzy Sawicz

W ramach jubileuszowego
spotkania SA UJ ukazała się
książka Jacka Nikorowicza
Kobiety Stowarzyszenia
Absolwentów UJ

Uczestnicy
uroczystości
alma
mater
nr 167 przed Collegium Novum
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PREZENTY JUBILEUSZOWE
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Fot. Anna Wojnar

Gratulacje oraz prezenty z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego napłynęły licznie z całego świata, głównie od zaprzyjaźnionych uczelni oraz instytucji naukowych. Dary zostały
przysłane m.in. z Uniwersytetów z Węgier, Rumunii i Bułgarii; z uczelni w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii i Szwecji, a także z USA i Japonii. Wśród prezentów znalazły się m.in. skamieniałe
drzewo z epoki triasu pochodzące z Madagaskaru (dar rektora AGH), 650 cukierków krówek oraz
makieta wydania specjalnego: „Expressu międzymiastowego” (Uniwersytet Warszawski)

Fot. Anna Wojnar

Liczne dary to głównie albumy, ale również dzieła plastyczne (tkanina na krosnach, obrazy,
pamiątkowe wazony i statuetki, reprodukcje) oraz porcelana. Nie zabrakło także dwóch
buteleczek sake i orientalnych szkatułek (prezent Uniwersytetu w Kobe) oraz dwóch saszetek
z kawą oraz filiżanek z Uniwersytetu w Istambule
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PAMIĄTKI I WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE

Fot. Anna Wojnar

Z okazji Jubileuszu 650-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego
zostały przygotowane przez
Dział Promocji i Informacji UJ
liczne pamiątki. Wśród nich
moneta oraz złoty i srebrny
medal, a także okolicznościowa kartka pocztowa

Zaproszenia
i broszury jubileuszowe
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Jubileuszowy album Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie 1364–2014, pod redakcją
prof. Zdzisława Pietrzyka i prof. Krzysztofa Stopki

Przypinka jubileuszowa
z herbem UJ

Fot. Anna Wojnar

Odcisk pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego,
przywieszonej do dyplomu fundacyjnego
z 12 maja 1364 roku

Dwa
jubileuszowe wydania
„Alma Mater” w języku polskim i angielskim

Kartki okolicznościowe
wydane przez Ogólnopolski
Klub Filatelistyczny „Cracoviana” w 2014 roku. W ich części
ilustracyjnej widać odbitki pieczęci uniwersyteckich. Na jednej
z kartek znajduje się znaczek wydany przez Pocztę Polską
w 2000 roku z sześcioma elementami dotyczącymi UJ

Zestaw porcelany Ćmielów,
model empire
alma mater nr 167
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Louis van Houtte,
1854–1858, Lilia

Jedwabne apaszki z motywami kwiatów pochodzącymi z rycin znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w albumie Kwiaty,
pod red. Piotra Skoczka, wprowadzenie Izabela Korczyńska-Baran, Proszówki 2010

122

alma mater nr 167

Louis
van Houtte,
1854–1858,
Azalia indyjska,
kędzierzawa

Fot. Anna Wojnar

Louis van Houtte, 1854–1858,
Begonia Lindley

Anna Wojnar
Anna Wojnar

PO JUBILEUSZU...
Spotkanie pracowników administracji z władzami 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:
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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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