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OD REDAKCJI
Najbliższe tygodnie obfitować będą w wiele 

wyjątkowych zdarzeń. 
1 maja 2011 podczas uroczystej mszy św. na pla-
cu św. Piotra w Rzymie odbędzie się beatyfikacja 
najsłynniejszego absolwenta Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – Jana Pawła II. Także do Krakowa – 
miasta, z którym papież był niezwykle związany, 
przyjadą tysiące pielgrzymów z całego świata.
Niedługo potem, bo 9 maja, rozpocznie się druga 
edycja Międzynarodowego Festiwalu Literackie-
go im. Czesława Miłosza. W ramach tego szcze-
gólnego przedsięwzięcia, będącego z pewnoś-
cią najważniejszym wydarzeniem ogłoszonego 
przez Sejm RP i parlament Litwy Roku Miłosza, 
na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowana 
zostanie wielka sesja naukowa Miłosz i Miłosz 
z udziałem ponad dwustu pisarzy, poetów, tłu-
maczy i znawców twórczości autora Zniewolo-
nego umysłu. Maraton wystaw, wieczorów poe-
tyckich, koncertów, dyskusji panelowych, pre-
zentacji książek czy spotkań z udziałem, między 
innymi, takich osobistości jak Wisława Szymbor-
ska, Derek Walcott, John Gray, Helen Vendler, 
Robert Hass, Jane Hirschfield, Amin Maalouf, Za-
die Smith, Thomas Venclova, Adam Zagajewski 
– potrwa do 15 maja. 
Na tym nie koniec, bo przecież 12 maja, złoże-
niem kwiatów na grobach fundatorów Uczelni, 
rozpoczną się obchody Święta Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Następnego dnia w auli Colle-
gium Maius odbędzie się uroczyste posiedzenie 
Senatu UJ, podczas którego tytuł doktora honoris 
causa otrzyma prof. Peter-Christian Müller-Graff.
Wpisana w obchody uniwersyteckiego świę-
ta jest również przygotowywana w Collegium 
Maius wyjątkowa wystawa poświęcona Marii 
Skłodowskiej-Curie. Otwarcie ekspozycji zapla-
nowano na 12 maja. 
Dwojgu polskich noblistów dedykowany został 
tegoroczny Festiwal Nauki w Krakowie, orga-
nizowany w dniach 11–14 maja pod hasłem 
„Materia – Człowiek – Kultura”. Towarzyszyć 
mu będzie wiele atrakcji, a największą z nich 
stanie się niewątpliwie festyn naukowy na Rynku 
Głównym.
Niecodziennych imprez, planowanych na naj-
bliższy czas w naszym mieście, jest, oczywiście, 
znacznie więcej. Zachęcamy do uczestniczenia 
we wszystkich. Naprawdę warto!

Rita Pagacz-Moczarska
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NADCHODZI PROCES ZMIAN 

□ 5 kwietnia 2011 roku prezydent RP podpisał nowelizację 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie historii 
sztuki. Oznacza to, że od 1 października br. wejdą w życie 
nowe ustalenia, dotyczące między innymi, finansowania 
szkolnictwa wyższego, które w większym stopniu zależeć ma 
od jakości kształcenia studentów i poziomu badań naukowych. 
Pewne kontrowersje w środowisku wywołuje jednak fakt, że 
na dodatkowe środki będą mogły liczyć najlepsze jednostki 
uczelni publicznych i niepublicznych, które uzyskają status 
Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). We-
dług jakich zasad nadawany będzie ten status i jakie korzyści 
popłyną z tego tytułu dla uczelni? 

■ Mam nadzieję, że się mylę, ale moim zdaniem Krajowe Na-
ukowe Ośrodki Wiodące nie spełnią oczekiwań, jakie się w nich 
pokłada. Polskiej nauce i polskiemu szkolnictwu wyższemu po-
trzebna jest koncentracja środków, a pomysł KNOW-ów prowadzi 
do ich rozproszenia. Tym samym proces wyłaniania okrętów 
fl agowych, bo, jak rozumiem, okrętem fl agowym będzie uczelnia 
z największą liczbą KNOW-ów – potrwa wiele lat.

KNOW-y mają być wyłaniane w trybie konkursowym spośród 
jednostek, które powinny być ze sobą porównywalne. Trudno 
mi uwierzyć, że uda się to zrobić bez emocji, ponieważ przy tej 
strukturze szkolnictwa wyższego i badań naukowych nie ma już 
jednorodnych jednostek. Jak, na przykład, porównać ze sobą wy-
działy, z których jeden – tak jak na Uniwersytecie Jagiellońskim 
– funkcjonuje jako Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, a inny jako Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

□ Wyboru mają dokonywać niezależne komisje, w skład któ-
rych wchodzić będą również eksperci z zagranicy...

Każdy system kwalifi kacji musi jednak doprowadzić w jakimś 
momencie do przyłożenia wspólnej miary, bo inaczej wyłanianie 
lidera nie ma sensu. Pytanie tylko, jak ta wspólna miara będzie 
skonstruowana. Mając w pamięci dyskusje, jakie pojawiły się przy 
parametryzacji jednostek dla działalności statutowej, przypusz-
czam, że i w tym przypadku nie obejdzie się bez emocji. 

Doprawdy trudno zrozumieć, dlaczego idziemy odrębną drogą 
w stosunku do całego świata, w którym różne procesy wyłania-
nia, na przykład Research Universities czy okrętów fl agowych, 
zostały już przeprowadzone lub są w trakcie przeprowadzania. 
Moim zdaniem lepiej byłoby skupić się nad tamtymi systemami 
i zaadaptować je do naszej rzeczywistości, niż wymyślać system, 
który de facto nigdzie nie istnieje. W rankingach pod uwagę brane 
są przecież uczelnie, a nie KNOW-y.

Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Karolem Musiołem

Jeśli chcemy w Polsce wzmocnić kilka lub może kilkanaście 
uczelni, które będą mogły konkurować na międzynarodowym 
rynku edukacyjnym, nie powinniśmy marnować czasu na tego 
rodzaju procedury. Wielokrotnie mówiłem już, że świat nie 
będzie na nas czekał, aż wreszcie wyłonimy okręty fl agowe. 
Świat nam odpłynie. W tej chwili widzimy jeszcze światła 
rufowe tych okrętów, ale za kilka lat i one znikną nam za 
horyzontem. 

□ Które z uniwersyteckich jednostek UJ mają szansę uzy-
skać status KNOW-ów? 

■ Przypomnę, że w procesie kategoryzacji Uniwersytet Jagiel-
loński może poszczycić się najlepszym wynikiem w Polsce, 
mając tylko dwie jednostki, które nie są w grupie A. Teoretycz-
nie więc jesteśmy najsilniejszą uczelnią naukową. 

Jest również jasne, że nie wszystkie nasze jednostki 
zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach i KNOW-y nie 
będą prostym przełożeniem na poszczególne wydziały. Zno-
welizowana ustawa proponuje, by jednostki naukowe tworzyły 
konsorcja. Przypuszczam, że na takie rozwiązanie zdecyduje się 
spora grupa naszych jednostek. W przypadku uzyskania statusu 
KNOW nieunikniony będzie więc podział środków partnerów 
tych konsorcjów.

Jeśli to zadziała – to dobrze. Ale zaraz pojawi się kolejne 
pytanie: jak porównywać konsorcja, które będą tworzone ad 
hoc w bardzo różnych kombinacjach, żeby wyłonić KNOW-y 
w danej dziedzinie? 

□ Nowelizacja zakłada wiele innych zmian, w tym, między 
innymi, uproszczenie ścieżki kariery naukowej, więcej praw 
dla studentów, integrację uczelni z rynkiem pracy, swobodę 
w tworzeniu autorskich programów i kierunków studiów, 
większe otwarcie uczelni na naukowców z zagranicy itd. 
Emocje budzi wprowadzenie dwóch alternatywnych sposobów 
powoływania rektora uczelni: w drodze konkursu lub wyboru. 
Czy Pana zdaniem możliwe jest, by w 2012 lub 2016 roku nowy 
rektor UJ został powołany w drodze konkursu?

■ To Senat zdecyduje o tym, jak sformułowany zostanie nasz 
statut i którą wersję wyborów oferowaną przez nową ustawę 
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wprowadzimy w życie. Przyznam, że trudno mi sobie wyobrazić, 
aby już w 2012 roku Senat podjął decyzję o wyborze rektora 
z konkursu. 

Mam zamiar zaproponować Senatowi, aby w statucie istniały 
obie opcje, a decyzja o tym, która z nich zostanie zastosowana, 
była podejmowana przed każdymi wyborami. Moim zdaniem taka 
alternatywa nie jest niczym złym. Zresztą dotyczy ona nie tylko 
wyboru rektora, ale także dziekanów i prodziekanów.

Proces zarządzania uczelnią wymaga zmian. Przecież cały 
świat się zmienia. Kwestia skierowania uczelni w stronę większej 
aktywności zarówno w dziedzinie nauki, jak i w poprawie jakoś-
ci dydaktyki jest przy obecnym systemie zarządzania uczelnią 
bardzo trudnym wyzwaniem. Program rozwoju funkcjonujący 
niemal na wszystkich wydziałach UJ opiera się na zwiększeniu 
zatrudnienia, a tego na pewno nie da się utrzymać. Miało to 
sens przy rosnącej liczbie studentów, ale przypominam, że teraz 
liczba studentów maleje. W tych wszystkich sprawach proces 
przewidywania zagrożeń i działania z wyprzedzeniem staje się 
bardzo ważny. Trudno mi sobie wyobrazić, że Rady Wydziałów 
czy Senat będą bezproblemowo podejmowały decyzje na przykład 
w sprawie dopasowywania liczby pracowników do aktualnej 
liczby studentów. 

□ Warto jednak przypomnieć, że Uniwersytet jako pierw-
szy spośród wszystkich polskich uczelni wprowadził ocenę 
aktywności naukowej pracowników oraz ocenę ich działal-
ności dydaktycznej. Teraz, zgodnie z ustawą, obowiązkowej 
ocenie poddawani będą nauczyciele akademiccy wszystkich 
uczelni. 

■ To prawda. Również badanie losów absolwentów jest wpisane 
w nową ustawę, a my robimy to już od kilku lat. 

Nie jest jednak tajemnicą, że wszystkie te działania, mające 
na celu pomiar pewnego rodzaju działalności naszego Uniwersy-
tetu, takie jak ankiety studenckie czy ankiety naukowe, u pewnej 
grupy pracowników UJ wzbudzają emocje. Na Uniwersytecie jest 
bowiem, stanowczo zbyt duża, grupa ludzi, których aktywność na-
ukowa jest mizerna. Poprawa tego stanu nie jest jednak zadaniem 
dla rektora, ale dla dyrektorów i kierowników poszczególnych 
instytutów, katedr i zakładów.

Wkrótce czeka nas wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifi ka-
cji. Jeżeli więc chcemy się porównywać z najlepszymi uczelniami 
w Europie i na świecie, to musimy przyjąć do wiadomości, że bez 

zmiany stylu i sposobu uczenia nie będzie to 
możliwe. System kształcenia funkcjonujący 
na Uniwersytecie Jagiellońskim jest bardziej 
szkolny niż uniwersytecki. Liczba godzin 
kontaktowych, czyli tak zwanych lekcyjnych, 
jest stanowczo zbyt duża. A z drugiej strony 
pracownicy naukowi są dostępni dla stu-
dentów w zbyt wąskim zakresie czasowym. 
Wszyscy się z tym zgadzają, tylko trudno 
wprowadzić tu zmiany i je wyegzekwować. 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
występujący na wielu wydziałach problem 
braku odpowiedniego miejsca, gdzie profeso-
rowie mogliby studentów przyjmować. Nie-
stety, wciąż jeszcze są u nas wydziały, gdzie 
z jednego biurka korzysta kilku nauczycieli 

akademickich. Za pięć, siedem lat to się zmieni, ale czy nastąpi 
również zmiana w sposobie działania pracowników naukowo-
dydaktycznych? 

□ Znowelizowana ustawa ograniczy także wieloetatowość. 
Praca na dodatkowym etacie będzie możliwa jedynie po 
uzyskaniu zgody rektora. Jakie jest stanowisko Pana w tej 
sprawie, która również budzi emocje? 

■ To przywrócenie zdrowego rozsądku. Myślę, że mój następ-
ca, bo już nie ja, wykorzysta tę możliwość do budowy silnego 
Uniwersytetu. Jednak nie poprzez zakaz pracy na drugim etacie, 
ale poprzez wsparcie naszymi pracownikami uczelni licencja-
ckich lub zawodowych, które będą kształciły na odpowiednio 
wysokim poziomie z naszą akredytacją. Uniwersytet Jagielloński 
mógłby wówczas przyjmować absolwentów tych uczelni na 
drugi, a potem jeszcze na trzeci stopień kształcenia. Wszyscy 
przecież zgadzamy się z tym, że jeśli UJ ma aspiracje, by zna-
leźć się pomiędzy najlepszymi uniwersytetami europejskimi 
czy światowymi, to jego zadaniem nie jest kształcenie masowe 
na pierwszym poziomie, ale najlepsze z możliwych na drugim 
i trzecim. 

Równocześnie powinna istnieć korelacja między wystąpie-
niem o zezwolenie na drugi etat a aktywnością naukową. Jaki 
sens ma dawanie zgody na drugi etat pracownikowi, który nie 
ma żadnych osiągnięć naukowych? Przypuszczam, że każdy 
następny rektor przyjmie podobną logikę w działaniu. 

Nie chodzi o likwidację szkół niepublicznych, bo byłby to 
nonsens. Chodzi natomiast o ustalenie pewnych zasad działania, 
dzięki którym uczelnie niepubliczne kształcące na bardzo niskim 
poziomie nie wytrzymają konkurencji. 

To oczywiste, że uczelnie licencjackie istniejące w miastach 
Małopolski są potrzebne. Bez nich wielu młodych ludzi nigdy 
nie rozpoczęłoby studiów. Nie można się jednak godzić na 
taką autonomię pracowników naukowych, która prowadzi do 
słabej, nieefektywnej albo wręcz złej pracy na dwóch etatach 
i sprowadza się jedynie do „robienia pieniędzy” na uczelni. Na 
Uniwersytecie ludzie powinni dużo zarabiać, ale powinni być 
też świadomi swojej misji.

□ Podkreśla Pan, że sytuacja lokalowa Uniwersytetu poprawi 
się za pięć, siedem lat. A co teraz dzieje się na froncie inwes-
tycyjnym UJ?

Budynki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki 
i Informatyki na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ
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Wszystko wskazuje na to, że w 2011 i 2012 roku Uniwersytet 
Jagielloński będzie jednym z największych placów budowy 
w regionie. Nie wszystko idzie gładko, ale patrząc na „wydaj-
ność” naszych ekip inwestycyjnych, na pracę prorektora UJ ds. 
rozwoju prof. Piotra Tworzewskiego oraz pracowników z Biura 
Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, uważam, że radzimy 
sobie znakomicie. Na drugim kampusie lada moment rozpocznie 
się budowa Paderevianum II. Na trzecim kampusie trwają prace 
przy budowie nowej siedziby dla Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej oraz gmachów Centrum Edukacji 
Przyrodniczej, a także Małopolskiego Centrum Biotechnologii. 
Ponadto rozbudowywane jest Jagiellońskie Centrum Innowacji. 
Niebawem zakończy się budowa Instytutu Zoologii i rozpocznie 
budowa nowej siedziby Wydziału Chemii, a potem Instytutu 
Geologii bądź Instytutu Botaniki. 

Warto także podkreślić, że 24 marca 2011 w Sali Senac-
kiej Collegium Novum podpisana została umowa dotycząca 

projektu i budowy Narodowego Centrum Promieniowania 
Elektromagnetycznego, czyli synchrotronu, który powstanie 
na terenie uniwersyteckiego kampusu w Pychowicach. Za-
kończenie budowy i uruchomienie synchrotronu planowane 
jest na rok 2014. 

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia są bardzo trudne 
w realizacji, ale też i niezwykle Uniwersytetowi potrzebne. 
Uczelnia wciąż jeszcze zmuszona jest wynajmować około 
20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Jak widać, perspektywy rozwoju Uniwersytetu są ogromne. 
Podsumowując, jeszcze raz powtórzę, że mamy szansę rozpo-
cząć nowy złoty okres w historii Uniwersytetu. Pytanie tylko, 
czy z tej szansy skorzystamy. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

KRAKOWSKI SYNCHROTRON 
To wielki dzień dla polskich naukowców – mówił rektor UJ 

prof. Karol Musioł 24 marca 2011 roku w Sali Senackiej Col-
legium Novum, podpisując umowę, dotyczącą zaprojektowania 
i budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromag-
netycznego, czyli synchrotronu. – Tą inwestycją wpisujemy się 
w europejską przestrzeń badawczo-dydaktyczną. Już niedługo 
do dyspozycji polskich uczonych i studentów oddane zostanie 
narzędzie badawcze z górnej półki. Od nich zależeć będzie, jak 
je wykorzystają.

Umowę podpisali: reprezentujący Uniwersytet Jagielloński 
rektor Karol Musioł, kwestor UJ Maria Hulicka oraz reprezen-
tujący generalnego wykonawcę – fi rmę Alpine Construction 
Polska – dyrektor spółki Juliusz Sikora i jej dyrektor fi nansowy 
Adam Sąsiadek.

Synchrotron powstanie na terenie Kampusu 600-lecia Od-
nowienia UJ w Pychowicach. Będzie dostępny dla wszystkich 
badaczy w naszym kraju, pracujących zarówno na uczelniach 
publicznych, jak i w szkołach prywatnych czy w instytutach 
naukowych.

Realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia pochłonie po-
nad 140 milionów złotych, które pochodzić będą ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Budowa obiektu potrwa – jak zapisano w umowie – 29 
miesięcy. Potem zostanie w nim zainstalowane specjalistyczne 
urządzenie.

– Synchrotron narzuca zupełnie inny styl pracy. Działa przez 
cały rok, 24 godziny na dobę. Korzystać z niego może równo-
cześnie nawet kilkanaście grup badawczych – podkreśla prof. 
Krzysztof Królas z Zakładu Promieniowania Synchrotronowego 
Instytutu Fizyki UJ.

Na świecie, w ponad dwudziestu krajach, istnieje kil-
kadziesiąt synchrotronów. Największe z nich znajdują się 
w Stanach Zjednoczonych, Francji i Japonii. Urządzenia te są 
wykorzystywane do badań nie tylko z zakresu fi zyki, ale także 
chemii, biochemii, geologii, farmakologii, medycyny, biologii, 
materiałoznawstwa.

Krakowski synchrotron, o którego budowę z tak wielką 
determinacją zabiegano w naszym mieście już od 1998 roku, 
zdecydowanie wzmocni pozycję Krakowa i Polski na naukowej 
mapie Europy i świata.

RPM 

Tą inwestycją wpisujemy się w europejską przestrzeń badawczo-dydaktyczną 
– podkreślał rektor UJ prof. Karol Musioł

Moment podpisania umowy
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Z danych dostarczonych przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości wynika, 

że Uniwersytet Jagielloński znalazł się 
na pierwszym miejscu wśród uczelni 
wyższych, jeśli chodzi o najlepsze przy-
gotowanie absolwentów Wydziału Prawa 
i Administracji do egzaminów na aplikacje 
adwokacką, radcowską i notarialną w la-
tach 2008–2010. 

Wśród przyjętych na aplikację ogólną 
znalazło się aż 42 procent ze starających się 
absolwentów naszej Uczelni. Drugie miejsce 
zajął Uniwersytet Łódzki (34 procent). Uni-
wersytet Warszawski znalazł się dopiero na 
miejscu trzynastym. Nasi absolwenci zajęli 

WYDZIAŁ PRAWA WCIĄŻ NAJLEPSZY
pierwsze miejsce także w kwalifi kacji na 
aplikacje korporacyjne – przyjętych zostało 
aż 60,16 procent ze starających się, drugi 
był Uniwersytet Śląski – 41,26 procent. Na 
aplikację radcowską dostało się 47,41 
procent ubiegających się o to absolwentów 
Wydziału Prawa i Administracji UJ; drugie 
miejsce Uniwersytet Gdański – 31,1 procent. 
Jedynie w przypadku aplikacji notarialnej 
wyprzedzili nas absolwenci Uniwersytetu 
Łódzkiego (38 procent) – z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dostało się 35,48 starających 
się absolwentów.  

Analiza zbiorcza, obejmująca wszystkie 
uczelnie, z których kandydaci starali się 

o przyjęcie na aplikacje korporacyjne (ogó-
łem na adwokacką, radcowską oraz notarial-
ną), wskazuje, że Uniwersytet Jagielloński 
z ponad 50-procentowym (50,95) odsetkiem 
zdawalności nie tylko zajmuje pierwsze 
miejsce, lecz także iż od plasujących się 
na kolejnych miejscach: Uniwersytetem 
Warszawskim – 32,1 procent zdawalności, 
i Uniwersytetem Łódzkim – 31,3 procent, 
dzieli naszą Uczelnię duży dystans. Ta pra-
widłowość obserwowana jest od 2008 roku, 
na podstawie analiz wykonywanych przez  
Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Red.

GENIUS UNIVERSITATIS Uniwersytet Jagielloński otrzymał 
dwie nagrody w prestiżowym kon-

kursie Genius Universitatis. Organizato-
rem konkursu na kreatywne działania re-
krutacyjne szkoły wyższej jest wydawnic-

two Perspektywy Press 
przy wsparciu magazy-
nu marketingu i sprze-
daży „Brief” oraz por-
talu Brief.pl. Nagroda 
Grand Prix w kategorii 
broszura, informator 
o rekrutacji została przy-
znana za profesjonalny, 
spójny przekaz, logicz-
ny, intuicyjny układ tre-
ści, wygodną (poręczną) 
formę, przyjazny dla 
użytkowników oraz zna-
komity pod względem 
edytorskim i artystycz-
nym layout.

II miejsce w kategorii 
film promocyjny przy-
znano za profesjonalizm 
przekazu, wysoką jakość 
artystyczną, znakomite 
zrównoważenie wizerun-
ku uczelni z tradycjami 
z jej współczesną twa-
rzą”.
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Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ–UR będzie pro-

wadzić współpracę z Państwowym Insty-

UNIWERSYTECKIE 
CENTRUM 
MEDYCYNY 
WETERYNARYJNEJ

tutem Weterynaryjnym – Państwowym 
Instytutem Badawczym w Puławach (PI-
Wet). Porozumienie w tej sprawie zostało 

podpisane w Sali Senackiej Collegium 
Novum 7 marca br. przez rektora UJ prof. 
Karola Musioła, rektora UR prof. Janusza 
Żmiję oraz dyrektora PIWet prof. Tadeusza 
Wijaszkę. Podpisana umowa określa ra-
mowe zasady współpracy wymienionych 
jednostek w sferze naukowej, badawczej, 
wdrożeniowej i publikacyjnej. 

Współpraca w szczególności ma obej-
mować: współdziałanie przy tworzeniu 
wspólnych platform badawczo-wdroże-
niowych, prowadzenie badań naukowych 
w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz 
zdrowia ludzi i zwierząt, opracowywanie 
innowacyjnych projektów dotyczących 
medycyny i weterynarii, prowadzenie 
zajęć oraz organizowanie praktyk dla 
studentów. Oprócz bieżącego dzielenia 
się wynikami prowadzonych badań strony 
porozumienia mają prowadzić wspólną 
działalność patentową i wdrożeniową 
oraz organizować  szkolenia, konferencje 
i seminaria. 

AWoj

Uroczyste podpisanie porozumienia w Sali Senackiej Collegium Novum

Od lewej: rektor UR prof. Janusz Żmija, rektor UJ prof. Karol Musioł, 
dyrektor PIWet prof. Tadeusz Wijaszka
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Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej zostało powołane 8 czerwca 2010 roku w ramach współpracy po-
między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Siedziba Centrum znajduje się przy Uni-
wersytecie Rolniczym. Interdyscyplinarna działalność jednostki ma charakter badawczy, usługowy, szkoleniowy i pro-
mocyjny z zakresu nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych. 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet) podlega nadzorowi ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. W skład jednostki wchodzą zakłady i laboratoria zajmujące się badaniami naukowymi z różnych 
dziedzin nauki: mikrobiologii, biochemii, patologii, parazytologii, toksykologii, fizjopatologii rozrodu, higieny żywności 
pochodzenia zwierzęcego. W zakładach prowadzone są także badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwie-
rząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, psy, koty, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe). 
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Idea organizacji imprezy, która propago-
wałaby wśród szerokiej grupy odbior-

ców wiedzę i naukę, narodziła się na naszej 
Uczelni w 2000 roku, w trakcie przygoto-
wań do obchodów 600-lecia odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sukces 
zachęcił organizatorów do kontynuacji po-
mysłu w kolejnych latach. Rosnąca z roku 
na rok popularność imprezy wpłynęła na 
zmianę miejsca – z kwartału uniwersyte-

ckiego na Rynek Główny, gdzie od 2005 
roku pokazy odbywają się w miasteczku 
namiotowym. Równolegle w obiektach 
uczestników Festiwalu Nauki – krakow-
skich szkołach wyższych, instytucjach 
naukowych i konsulatach, organizowane 
są wystawy, wykłady, spotkania i panele 
dyskusyjne.

Po Uniwersytecie Jagiellońskim (2000–
2004) głównymi organizatorami były: 
Akademia Górniczo-Hutnicza (2005–2007) 
oraz Politechnika Krakowska (2008 –2010). 
W 2011 roku funkcję głównego organizato-

„MATERIA – CZŁOWIEK – KULTURA”
11–14 maja 2011

ra objął po raz pierwszy Uniwersytet Rolni-
czy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W tegorocznej edycji, oprócz Uniwer-
sytetu Rolniczego w Festiwalu uczestniczą 
inne krakowskie uczelnie: Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Akademia Muzycz-
na, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia 
Wychowania Fizycznego, Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna, Politechnika 
Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, 

Uniwersytet Jagielloński z Collegium 
Medicum, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny, oraz 
instytucje naukowe: Instytut Fizyki Jądro-
wej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni PAN.

Festiwal współorganizują także Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogród 
Doświadczeń, Konsulat Generalny Repub-
liki Austrii w Krakowie, Instytut Francuski 
w Krakowie, Włoski Instytut Kultury 
w Krakowie i British Council.

Patronat honorowy nad Festiwalem 
Nauki w Krakowie sprawują: minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, a także pre-
zydent Krakowa, wojewoda małopolski, 
marszałek województwa małopolskiego, 
przewodniczący Rady Miasta Krakowa, 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, małopolski kurator oświa-
ty i przewodniczący Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa. 

Hasło tegorocznej edycji Festiwalu: 
„Materia – Człowiek – Kultura”, nawiązu-
je do dwojga noblistów: Marii Skłodow-
skiej-Curie i Czesława Miłosza.

W ramach roku noblistów organizato-
rzy zaplanowali, między innymi:

• czytanie poezji Czesława Miłosza 
w oprawie muzycznej

• debatę naukową na temat pierwiast-
ków promieniotwórczych – radu i polonu 

• wystawy poświęcone życiu i twór-
czości Marii Skłodowskiej-Curie – w Col-
legium Maius (Wydział Chemii i Muzeum 
UJ), w miasteczku namiotowym (Instytut 
Fizyki Jądrowej) i w Galerii Konsulatu 
Republiki Austrii 

• niekomercyjny pokaz pięciu fi lmów 
na temat uczonej w kinie Pod Baranami.

Jak co roku, propozycje przygotowane 
przez naszą Uczelnię stanowią znaczący 
i widoczny element programu Festiwalu 
Nauki. Widoczny także w sensie dosłow-
nym, gdyż namioty zajmowane przez 
wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego 
stanowią połowę miasteczka namiotowe-
go na Rynku, a i tak niektórzy występują 
wspólnie lub tylko w niektóre dni. Wybór 
z tak bogatej oferty jest bardzo trudny, 
dlatego poniżej tylko parę przykładów dla 
zachęty i zainteresowania. 

Pełny program przygotowany przez 
naszą Uczelnię będzie zamieszczony na 
stronie www.uj.edu.pl
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Biblioteka Jagiellońska i Wydział 
Polonistyki UJ

Wystawa Miłosz – portret złożony
10–27 maja, poniedziałki–środy godz. 

10–15 czwartki–piątki godz. 10–17
Muzeum UJ (organizatorzy: Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydzia-
łem Chemii UJ przy współpracy z Muzeum 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie) 

Wystawa Maria Skłodowska-Curie. 
Kobieta niezwykła, na której oprócz 
biografi cznych informacji o życiu najwy-
bitniejszej polskiej chemiczki, pokazane 
zostaną jej związki z krakowskim środo-
wiskiem naukowym. Collegium Maius, 
Muzeum UJ, ul. Jagiellońska (12 maja 
– 30 czerwca, poniedziałek–sobota, godz. 
9–19, wstęp wolny)

Konieczna rezerwacja dla grup: 
e-mai: collegiummaius.info@uj.edu.pl

Muzeum Zoologiczne UJ (Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi)

Wystawa Muszle, motyle, skamienia-
łości, Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 
53 (12 maja, godz. 10–13)

Szczegółowy program tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie będzie zamieszczony na stronie Festiwalu: 
www.festiwalnauki.krakow.pl

Festyn naukowy na Rynku odbędzie się w dniach 12–14 maja 2011

Wystawa Panorama fau-
ny świata, Collegium Zoo-
logicum, ul. Ingardena 6 (13 
maja, godz. 9.30–14.30)

Muzeum Instytutu Nauk 
Geologicznych (Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi) ul. 
Oleandry 2a

Zwiedzanie Muzeum 
(13 maja, piątek, godz. 

13–15)
Obserwatorium Astro-

nomiczne UJ (Wydział Fizy-
ki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Dzień Otwarty w Obserwatorium 
Astronomicznym UJ – zwiedzanie obser-
watorium (13 maja, godz. 10–16), Fort 
Skała, ul. Orla, dojazd własny;

Konieczna rejestracja: tel. 12 425 14 
57, e-mail: Kundera@oa.uj.edu.pl

Pracownia Konserwacji Muzeum UJ 
(wraz z Wydziałem Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie)

Tworzenie i odtworzenie dzieła sztuki 
– Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, 

ul. Jagiellońska 15 (12–13 maja, godz. 
11–18)

W programie między innymi: poznanie 
różnorodnych technik malarskich (akwa-
rela, gwasz, tempera, pastel, olejno-ży-
wiczna), pokaz konserwacji zabytkowego 
mebla.

Instytut Psychologii Stosowanej UJ 
ul. Łojasiewicza 4 – Kampus 600-lecia 
Odnowienia UJ

(14 maja,  sobota, godz. 12–14)
Pracownia psychologii transportu 

–  Prezentacja aparatury do badań psy-
chologicznych i demostracja sposobu 
przeprowadzania badań aparatem krzy-
żowym (ocena funkcji przestrzennych; 
wzrokowych i ruchowych) stereometrem 
(ocena odległości), aparatem Piórkow-
skiego (badanie koordynacji wzrokowo-
ruchowej), miernik parametrów reakcji 
(badanie czasów reakcji)

Pracownia dEEG – Jak fale zamienić 
w obrazy – możliwości analizy i wizuali-
zacji danych elektroencefalografi cznych; 
Cykl warsztatów realizowanych przez stu-
denckie Koło Naukowe Pragma, w ramach 
tematu „W Stronę Zmian...” – perspektywa 
indywidualna i społeczna.

Konieczna wcześniejsza rejestracja 
pod adresem: fn2011.psychologia.stoso-
wana@gmail.com

Joanna Kulawik
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Miłosz – portret złożony to tytuł wy-
stawy, którą z okazji 100. rocznicy 

urodzin poety przygotowała Biblioteka 
Jagiellońska oraz Wydział Polonistyki UJ, 
pragnąc włączyć się w uroczyste obchody 
Roku Miłosza.

Ekspozycję będzie można oglądać 
w sali wystawowej Biblioteki w dniach 
11–27 maja 2011.

Największą atrakcją wystawy będzie 
z pewnością ponad 50 autografów poety 
– wiersze, między innymi debiut literacki 
Miłosza Podróż, a także przekłady, listy 
oraz inne utwory. Wiele z nich, zacho-
wanych w postaci brulionów, stanowi 
interesującą ilustrację procesu twórczego 
noblisty. Na wystawie zaprezentowanych 
zostanie też kilkadziesiąt zdjęć, grafi k, eks-

CZESŁAW MIŁOSZ 
W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ

librisów, wydań bibliofi lskich oraz pamią-
tek osobistych pochodzących z archiwum 
mieszkania Czesława Miłosza, dokumen-
tujących jego życie i twórczość. Ciekawy 
wątek ekspozycji stanowić będzie pokaz 
projektów książek artystycznych inspiro-
wanych utworami Miłosza, przygotowa-
nych przez studentów Pracowni Projek-
towania Książki i Typografi i ASP.

Prezentowane obiekty pochodzić będą 
ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Muzeum Literatury w Warszawie, Biblio-
teki Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki 
Naukowej PAN i PAU, Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, Kolekcji Tomasza 
Niewodniczańskiego na Zamku Królew-
skim w Warszawie, Biblioteki Instytutu 

Badań Literackich PAN w Warszawie, 
Galerii Ekslibrisu Domu Kultury „Pod-
górze” w Krakowie, Archiwum Czesława 
Miłosza w Krakowie, Archiwum Jerzego 
Turowicza w Goszycach, prof. Teodora 
Bujnickiego, prof. Aleksandra Fiuta, red. 
Jerzego Illga, Marka Skwarnickiego, Grze-
gorza Musidlaka.

Red.

W Collegium Maius w dniach 12 maja 
– 30 czerwca 2011 będzie można 

oglądać niecodzienną wystawę zatytułowaną 
Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwy-
kła, poświęconą życiu i pracy uczonej oraz 
jej kontaktom z krakowskim środowiskiem 
naukowym. Organizatorami przedsięwzięcia 
– nad którym honorowy patronat objął rektor 
UJ prof. Karol Musioł – są Wydział Chemii 
oraz Muzeum UJ we współpracy z Muzeum 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na wystawie, oprócz materiałów biogra-
fi cznych, przedstawione zostanie krakow-
skie środowisko naukowe w czasach, gdy 
Maria, absolwentka fi zyki i matematyki na 
Sorbonie, szukała posady na Uniwersytecie 

KOBIETA NIEZWYKŁA
Wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie

Jagiellońskim. Zaprezentowane też będą 
dokumenty związane z organizowanym 
w 1900 roku w Krakowie IX Zjazdem 
Lekarzy i Przyrodników, na który Maria 
Skłodowska-Curie przysłała referat, odczy-
tany przez prof. Augusta Witkowskiego, jak 
również korespondencja Marii z profesorami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zwiedzającym udostępnione zostaną 
również zbiory fi latelistyczne i medalierskie 
poświęcone laureatce dwóch Nagród Nobla 
i dwóch doktoratów honoris causa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. 

Wystawie towarzyszyć będą pokazy 
fi lmów o życiu i pracy uczonej. 

Red.

Ryszard Bednarz, linoryt 2011

Jedna z wielu fotografi i, które będzie można 
zobaczyć na wystawie w Collegium Maius
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SCIENTIA
SCIENTIA

□ Panie Rektorze, od 1 października 2010 do 4 marca 
2011 pełnił Pan funkcję pełnomocnika Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego ds. utworzenia Narodowego 
Centrum Nauki – agencji wykonawczej ministerstwa, za-
rządzanej przez naukowe autorytety, mającej decydować 
o rozdziale środków budżetowych na projekty badawcze. 
Jednym z pierwszych wyzwań, przed jakimi stanął Pan, 
realizując tę misję, było znalezienie odpowiedniego lokum 
dla NCN. Proszę przypomnieć najważniejsze etapy Pana 
działań. 

■ Powołanie na pełnomocnika do spraw utworzenia Naro-
dowego Centrum Nauki otrzymałem od pani minister prof. 
Barbary Kudryckiej 30 września 2010 roku. Zgodnie z treścią 
tego dokumentu moja misja miała trwać do 1 kwietnia 2011, 
jednak nie dłużej niż do czasu powołania dyrektora NCN. Stąd 
też swoją działalność w NCN zakończyłem 4 marca – podczas 
uroczystego otwarcia centrum, w chwili ogłoszenia nazwiska 
dyrektora.

Całą moją pracę nad organizacją NCN wyraźnie dzielę na 
dwa etapy: pierwszy to poszukiwanie odpowiedniej siedziby, 
a drugi – jej przygotowanie do przejęcia wszystkich przewidzia-
nych przez ustawę zadań. 

□ Zaczynał Pan od podstaw… 

■ Wraz z nominacją otrzymałem propozycję (przygotowaną 
przez ministerstwo) umowy wynajmu, dla potrzeb NCN, dwóch 
kamienic przy Małym Rynku oraz harmonogram działań Cen-
trum w pierwszym kwartale 2011 roku. Zgodnie z tym harmo-
nogramem, ostatecznym terminem otwarcia Centrum była data 

15 marca 2011. W tej 
„inicjalnej” fazie tworze-
nia Centrum pomagał mi 
jedynie oddelegowany 
z ministerstwa Tomasz 
Bzukała. I to wszystko. 

Następnego dnia po 
powrocie z Warszawy, 
a więc 1 października, 
tuż po inauguracji roku 
akademickiego, po raz 
pierwszy zobaczyłem 
kamienice, które zostały 
przeznaczone na siedzi-
bę NCN. Stan kamienic 
oceniłem jako bardzo zły. 
W tej sytuacji zwróci-
łem się do pracowników 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, zajmujących się 

między innymi remontami, ochroną przeciwpożarową, przetargami 
publicznymi i przepisami BHP, z prośbą o pomoc. Po tzw. wizji 
lokalnej opracowany został obszerny dokument, który potwierdził 
moje obawy. Prace nad modernizacją i przystosowaniem, dla po-
trzeb NCN, budynków przy Małym Rynku 5 i 6 musiałyby potrwać 
przynajmniej trzy lata. Ta opinia została następnie potwierdzona 
przez dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 
i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk. 

Ponieważ utworzenie siedziby NCN przy Małym Rynku 
w czasie wyznaczonym przez ministerstwo nie było możliwe, 

rozpocząłem poszukiwania innej, zastępczej 
(tymczasowej) siedziby Centrum. Oczywiście 
ani wtedy, ani obecnie nie przesądzam, gdzie 
NCN znajdzie siedzibę ostateczną. Decyzję w tej 
sprawie podejmie z pewnością dyrektor NCN, 
prof. Andrzej Jajszczyk. 

Po obejrzeniu kilku lokali w centrum Kra-
kowa przedstawiłem stan rzeczy pani minister 
i otrzymałem zgodę na wynajęcie dla NCN 
siedziby tymczasowej. Następnie, zgodnie 
z procedurą zamówień publicznych, zwróciłem 
się z zapytaniem o cenę wynajmu do trzech fi rm 
dysponujących nowoczesną powierzchnią biu-
rową w Krakowie. Najlepszą propozycję otrzy-

KLUCZ DO ROZWOJU 
NAUKI W POLSCE
Rozmowa z prorektorem UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej
prof. Szczepanem Bilińskim

Prorektor UJ ds. badań i współpracy 
międzynarodowej prof. Szczepan Biliński

Prorektor UJ prof. Szczepan Biliński w rozmowie z pre-
zesem Biprostalu Stefanem Tomalem tuż przed podpi-
saniem umowy najmu, 24 listopada 2010 
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małem od spółki Biprostal, która złożyła ofertę 
wynajmu całego pierwszego piętra gruntownie 
zmodernizowanego budynku przy ul. Kró-
lewskiej 57. Umowa najmu została podpisana 
24 listopada 2010. W jej efekcie, 4 marca 2011, 
do dyspozycji NCN oddana została tymczasowa 
siedziba o powierzchni około tysiąca metrów 
kwadratowych. 

□ Pierwsze pomieszczenia, o powierzchni 
około 100 metrów kwadratowych, zostały 
przekazane Centrum już na początku stycz-
nia 2011... 

■ Poszukiwania tymczasowej siedziby NCN 
trwały dość długo, co sprawiło, że na zorga-
nizowanie Centrum pozostało niewiele czasu. 
Musiałem więc działać szybko. W tym bardzo pomogły mi władze 
Biprostalu, prezes Stefan Tomal i dyrektor Leszek Biały, wyra-
żając zgodę na to, by aranżacja powierzchni typu „open space” 
dla potrzeb NCN została wykonana na koszt fi rmy wynajmującej. 
Dzięki temu udało się zyskać kilka bezcennych tygodni, które 
musielibyśmy przeznaczyć na procedury przetargowe związane 
na przykład, z wyborem wykonawcy projektu architektoniczne-
go i remontu. Bardzo dobra współpraca z władzami Biprostalu 
zaowocowała oddaniem pierwszych pomieszczeń dla NCN już 
pod koniec 2010 roku. 

Równocześnie ogłoszone zostały przetargi na meble, kom-
putery i serwery. Rozpoczęliśmy też prace nad skompletowa-
niem niezbędnych programów komputerowych, służących do 
administracyjnej i fi nansowej „obsługi” zgłaszanych wniosków 
i zaakceptowanych projektów badawczych. Na szczęście, nie było 
żadnych opóźnień związanych z przetargami. 

Cały ten ciąg zdarzeń umożliwił zakończenie prac do końca 
lutego 2011 roku. 

□ Jak została podzielona powierzchnia pierwszego piętra 
Biprostalu, którą zajmuje Centrum? 

■ Na powierzchni prawie tysiąca metrów kwadratowych znajdują 
się dwie kilkunastoosobowe sale konferencyjne, gabinet dyrek-
tora, gabinet przewodniczącego rady NCN, ponad dwadzieścia 
pomieszczeń dla pracowników administracyjnych, pokój socjalny 
z aneksem kuchennym, sanitariaty oraz sekretariat, mała recepcja 
i szatnia. 

Wszystkie stanowiska pracy są komfortowe, 
a budowa biurowca sprawia, że pomieszczenia 
są dobrze oświetlone. Pokoje zaprojektowane 
zostały jako dwu- lub trzyosobowe. Tylko w jed-
nym docelowo mają pracować cztery osoby.

Oczywiście, biorąc pod uwagę specyfi kę 
instytucji, w tym liczne posiedzenia rady NCN 
oraz spotkania zespołów ekspertów, nie ma 
wątpliwości, że dwie sale konferencyjne to zde-
cydowanie za mało. W przyszłości NCN takich 
sal musi mieć kilka. 

□ Warunkiem dobrego funkcjonowania NCN 
jest również informatyzacja. Do obsługi pro-

jektów badawczych niezbędne było zakupienie odpowiednich 
programów. Jakich? 

■ Do obsługi projektów badawczych w NCN służyć będą dwa 
programy: program opracowany przez Ośrodek Przetwarzania In-
formacji (OPI), tzw. OSF, oraz program Gandalf – własność fi rmy 
Sygnity. Ten pierwszy był wcześniej używany w ministerstwie; 
został on odpowiednio dostosowany do potrzeb NCN i udostęp-
niony Centrum za darmo. Program Gandalf został zakupiony.

□ Kto, oprócz tego jednego pracownika ministerstwa, pomagał 
Panu w realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia?

■ W początkowej fazie, kiedy Centrum nie miało jeszcze ani własnej 
kadry, ani siedziby, pomagali mi pracownicy Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego: zastępca kwestora ds. Collegium Medicum Marcin Jędry-
chowski – główny księgowy NCN, Wojciech Kochan odpowiadał za 
przetargi publiczne, Mirosława Wamwas-Skoczeń i Monika Harpula 
przygotowywały konkursy i prowadziły sprawy kadrowe, mecenas 
Bartłomiej Pelikan-Krupiński – radca prawny NCN, a także trzej infor-
matycy: Sebastian Szytuła, Mirosław Jędrzejewski i Wojciech Palacz. 
Za tę pomoc wszystkim wymienionym osobom serdecznie dziękuję.

Potem rozpisane zostały konkursy na wszystkie niezbędne 
w Centrum stanowiska. Sporym wyzwaniem okazało się zatrud-
nienie 25 osób do administracyjnej i fi nansowej obsługi projektów. 
Trzeba je było wyselekcjonować z dość licznej grupy kandyda-
tów. Wszyscy zatrudnieni odbyli dwutygodniowe przeszkolenie 
w ministerstwie.

Powierzchnia „open space” przed aranżacją
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□ Kiedy 4 marca br. przekazywał Pan Cen-
trum prof. Andrzejowi Jajszczykowi, ilu 
pracowników było zatrudnionych w NCN?

■ 35 osób. Według założeń ministerstwa 
docelowo w Centrum znajdzie zatrudnienie 
około 100 osób. Z całą pewnością organiza-
cja Centrum nie została więc zakończona. Ja 
zrealizowałem pierwszą część planu. Drugą 
zapewne wykona dyrektor NCN.

□ Jakimi środkami fi nansowymi dysponował 
Pan, organizując NCN?

■ W 2010 roku wydaliśmy niewiele. Powodem 
tego były opóźnienia związane z poszukiwa-
niem tymczasowej siedziby. Natomiast w roku 
2011 budżet Centrum wynosi – jak wiadomo 
– 305 milionów złotych, z czego 275 milionów 
zostało przeznaczonych na fi nansowanie pro-
jektów badawczych, a reszta na wydatki zwią-
zane z dokończeniem organizacji Centrum.

Meble, komputery, serwery i programy 
zostały zakupione już z tegorocznego budżetu. 
Z tych środków wypłacane były też pierwsze 
wynagrodzenia pracowników. Z pewnością 
środki są wystarczające, by obecną siedzibę 
NCN doprowadzić do stanu oczekiwanego 
przez ministerstwo.

□ Umowa najmu pomiędzy Narodowym 
Centrum Nauki a Biprostalem SA została 
podpisana na trzy lata, a co potem?

■ Umowę najmu, którego przedmiotem jest 
lokal o powierzchni tysiąca metrów kwadra-
towych, podpisałem na trzy lata. Przy czym 
w dokumencie tym zapisana została również 
możliwość rozszerzenia obecnej powierzchni 
o dodatkowy tysiąc metrów, w drugim wyso-
kim budynku Biprostalu, który obecnie jest 
modernizowany. Ze względu na specyfi kę tego 
budynku, tj. niewielką powierzchnię jednego 
piętra, biuro NCN może zostać powiększone 
modułowo, zgodnie z potrzebami – o 300, 600 
albo nawet 900 metrów kwadratowych. 

□ Jakie inne miejsca w Krakowie, oprócz 
Małego Rynku, rozpatrywane były przez 
Pana pod kątem zorganizowania w nich 
siedziby NCN?

■ W dyskusjach na temat siedziby NCN brali-
śmy pod uwagę pałac Tyszkiewiczów, znajdu-
jący się u zbiegu ulic Asnyka i Łobzowskiej. 
Przy czym ten budynek również wymaga odpo-
wiedniego remontu i zaadaptowania strychów. 
W obecnym stanie budynek ten na Centrum jest 
trochę za mały. 

Kolejne etapy prac adaptacyjnych

Podpisanie umowy
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Przypomnę w tym miejscu, że moim za-
daniem było zorganizowanie siedziby NCN 
w bardzo krótkim czasie. Z tego powodu nie 
mogłem ulokować siedziby Centrum w budynku 
wymagającym długotrwałego remontu. Gdzie 
będzie się znajdować ostateczna siedziba NCN, 
zadecyduje dyrektor prof. Andrzej Jajszczyk. 
Opcji do wyboru jest kilka: pozostanie w Bipro-
stalu, podjęcie remontu kamienic przy Małym 
Rynku, podjęcie remontu pałacu Tyszkiewiczów 
lub... wybudowanie nowej siedziby Centrum. 
W tym przypadku należałoby pozyskać działkę 
w centrum Krakowa, a następnie zaprojektować 
i wybudować nowoczesny gmach. 

Sytuacja jest wyjątkowa. Również z tego 
względu, że po raz pierwszy agencja wykonawcza 
ministerstwa została ulokowana poza Warszawą. 
A stało się tak, o czym mówili podczas otwarcia 
NCN minister Barbara Kudrycka i premier Do-
nald Tusk, w dowód uznania dla krakowskiego 
ośrodka naukowego.

□ Znaczną część swego budżetu, który – co 
warto podkreślić – w 2014 roku ma przekro-
czyć miliard złotych, Narodowe Centrum 
Nauki przeznaczać będzie dla najbardziej 
utalentowanych młodych badaczy... 

■ W pierwszym konkursie badacze mają do dys-
pozycji trzy typy projektów: projekty badawcze  – 
obejmujące fi nansowanie badań, w tym zakup 
lub wytworzenie aparatury naukowej, projekty 
badawcze dla młodych naukowców ze stopniem 
naukowym doktora oraz projekty dla młodych na-
ukowców, którzy jeszcze doktoratu nie uzyskali. 
Tak więc doktoranci i młodzi badacze będą mieli 
znacznie większe możliwości uzyskania środ-
ków na realizację swoich badań naukowych, niż 
dotychczas. To jest zmiana bardzo korzystna dla 
rozwoju badań naukowych w naszym kraju. 

Pierwszy konkurs NCN został ogłoszony 
15 marca 2011 roku; zostanie on zakończony 
15 czerwca. Daty zostały przez Radę NCN tak 
dobrane, by środki, którymi Centrum obecnie 
dysponuje, można było jeszcze w tym roku wydać 
na badania naukowe. 

□ Czego życzy Pan nowemu dyrektorowi oraz 
Radzie NCN?
 
■ Zarówno Radzie Narodowego Centrum Nauki, 
z przewodniczącym prof. Michałem Karońskim 
na czele, oraz dyrektorowi NCN prof. Andrzejowi 
Jajszczykowi życzę wielu sukcesów w pracy na 
rzecz polskiego środowiska naukowego.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Prof. Szczepan Biliński w trakcie swojego wystąpienia podczas uroczystego otwarcia 
Narodowego Centrum Nauki; 4 marca 2011

Minister Barbara Kudrycka dziękuje prof. Szczepanowi Bilińskiemu za trud i pracę 
włożoną w utworzenie NCN w Krakowie

Stan obecny siedziby NCN

A
.W

o
jn

a
r

A
.W

o
jn

a
r

A
.W

o
jn

a
r



18 ALMA MATER nr 134–135

Hybrydowy aparat do diagnostyki 
obrazowej, umożliwiający jedno-

czesne wykonanie badania scyntygrafi cz-
nego SPECT i tomografi i komputerowej 
CT, uruchomiono w Pracowni Medycyny 
Nuklearnej Kliniki Endokrynologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

WYSOKIEJ KLASY SPECT/CT 
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM 
W KRAKOWIE

Zainstalowane urządzenie, które pozwala 
na wczesne wykrycie i niezwykle pre-
cyzyjną lokalizację nawet niewielkich 
zmian nowotworowych, w sposób szcze-
gólny służy chorym onkologicznie. Ale 
nie tylko. – Poza onkologią urządzenie 
hybrydowe SPECT/CT znajduje zasto-

sowanie niemal we wszystkich dziedzi-
nach medycyny, głównie w kardiologii, 
neurologii, a także, niejednokrotnie, 
jako tak zwana metoda diagnostyczna 
z wyboru, w poszukiwaniu zmian za-
palnych – mówiła ordynator oddziału 
klinicznego Kliniki Endokrynologii 

Hybrydowy aparat 
do diagnostyki obrazowej 
SPECT/CT
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Szpitala Uniwersyteckiego prof. Alicja 
Hubalewska-Dydejczyk 21 marca 2011 
podczas konferencji zorganizowanej 
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
UJ CM. – Badanie scyntygrafi czne (SPE-
CT) pozwala głównie na ocenę funkcji 
narządu oraz zmiany tych funkcji w prze-
biegu procesu patologicznego. Jednak 
rozdzielczość przestrzenna tego bada-
nia jest niewystarczająca do dokładnej 
lokalizacji zmiany. Badanie tomografi i 
komputerowej pozwala natomiast na 
określenie kształtu i wielkości narządu, 
a później, gdy proces chorobowy już jest 
na tyle istotny, że dochodzi do zmiany 
struktury narządu, również na ocenę 
tej zmiany. Do tej pory konieczne było 
wykonanie odrębnie tych dwóch typów 
badań. Następnie lekarze, mając obraz 
scyntygraficzny, komputerowo nakła-
dali na niego obraz uzyskany podczas 
rezonansu magnetycznego lub tomografi i 
komputerowej, co zajmowało jednak 
sporo czasu i nie było doskonałe. Dzięki 
hybrydowemu urządzeniu SPECT/CT 
badanie trwa krócej, a uzyskany obraz 
jest nieporównywalnie dokładniej-
szy. Pozwala to wcześnie wykrywać 
i lokalizować niepokojące zmiany, a w 
związku z tym – wcześnie je usuwać 
i odpowiednio leczyć pacjentów. Poza 
tym uruchomienie tak wysokiej klasy 
aparatu, poza lepszą diagnostyką, daje 
uniwersyteckim lekarzom możliwość 
doskonalenia kwalifi kacji i wykazania 
się swoimi umiejętnościami. 

– To pierwszy w Polsce aparat hybry-
dowy, który ma tak czuły, bo szesnasto-
rzędowy, tomograf – podkreślał dyrektor 
Szpitala Uniwersyteckiego dr Andrzej 
Kulig. – Skuteczność tego urządzenia 
sięga powyżej 90 procent. 

Na tego rodzaju badania szpital ma 
kontrakt z NFZ. 

Zakup i instalacja aparatu wraz 
z modernizacją Ośrodka Medycyny 
Nuklearnej kosztowały 7,2 miliona zło-
tych, z czego 6,1 miliona pochodziło ze 
środków Unii Europejskiej, a blisko 1,1 
miliona złotych z dotacji Ministerstwa 
Zdrowia.

Warto też dodać, że badanie SPECT/
CT jest skuteczne w odniesieniu do pew-
nej grupy schorzeń, przede wszystkim 
endokrynologicznych. Jesienią ma zostać 
uruchomione urządzenie PET/CT, które 
będzie pokazywać zmiany nowotworowe 
w obrębie całego ciała. 

Rita Pagacz-Moczarska 
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W konferencji uczestniczyło wielu znakomitych gości, w tym m.in. prorektor UJ ds. Collegium Medicum 
prof. Wojciech Nowak (w pierwszym rzędzie, pierwszy z lewej)

O zastosowaniu hybrydowego urządzenia podczas konferencji poświęconej wdrożeniu projektu „Zakup 
i instalacja aparatu SPECT/CT oraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym 
Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” mówili m.in. ordynator oddziału klinicznego Kli-
niki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk oraz dyrektor Szpitala 
Uniwersyteckiego dr Andrzej Kulig

Stanowisko pracy w zmodernizowanym Ośrodku Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie
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Czy na podstawie analizy niedopałka 
papierosa można zidentyfikować 

przestępcę? Nietrudno się domyślić, że na 
niedopałku będzie można odnaleźć ślady 
śliny oraz komórki nabłonka osoby, która 
wypaliła papieros. Źródłem DNA może 
być każdy ślad biologiczny, a przez to 
i niedopałek nadaje się do przeprowadze-
nia identyfi kacyjnych badań genetycz-
nych. W identyfi kacji przestępcy będzie 
zatem mogło pomóc przeprowadzenie 
ekspertyzy genetycznej tego niedopałka 
papierosa. 

Standardowe badanie genetyczne 
śladu biologicznego, prowadzone w labo-
ratorium sądowym, pozwala na określenie 
profilu DNA. Profil DNA, zwany też 
profi lem genetycznym, powstaje poprzez 
analizę kilkunastu wybranych pozycji 
w genomie człowieka charakteryzujących 
się bardzo wysoką zmiennością. Uzyskany 
zbiór wariantów genetycznych, jeśli profi l 
DNA jest kompletny, uznaje się za niepo-
wtarzalny. Wyjątek stanowią oczywiście 
bliźniaki jednojajowe, które (jako natu-
ralne klony) są genetycznie identyczne. 
Jednak żeby profi l genetyczny mógł być 
przydatny do  identyfi kacji osobniczej, 
musi zostać porównany z profi lem DNA 
ustalonym na podstawie analizy próbki 
odniesienia. 

W sprawach przestępstw krymi-
nalnych próbka, najczęściej w postaci 
wymazu z jamy ustnej, pobierana jest od 
podejrzanego oraz od ofi ary zdarzenia. 
Nierzadkie są jednak przypadki, w których 
materiał porównawczy jest niedostępny, 
gdyż w sprawie nie wytypowano żadnych 
podejrzanych. W takich okolicznościach 
samo oznaczenie profi lu DNA nie pozwala 

PORTRET 
PRZESTĘPCY 

na wyjaśnienie sprawy. Materiał przecho-
wywany jest w bazie danych do wykorzy-
stania w przyszłości, a policja prowadzi 
działania operacyjne, które pozwalają na 
wytypowanie podejrzanych. 

Działania te mogą zostać przyspieszo-
ne na przykład poprzez opracowanie ryso-
pisu sprawcy przestępstwa, co do tej pory 
kojarzyło nam się z zeznaniami świad-
ków lub ofi ary zdarzenia. Do tej pory –
bo obecnie w przygotowaniu niektórych 
elementów rysopisu może pomóc gene-
tyka. Każdy z nas ma unikatowy zestaw 
genów, który odziedziczył po rodzicach. 
Geny te stanowią instrukcję na temat bu-
dowy i funkcjonowania organizmu. Kie-
dyś spodziewaliśmy się, że człowiek może 
posiadać nawet 100 tysięcy genów, ale po 
oznaczeniu sekwencji genomu człowieka, 
co nastąpiło na początku XXI wieku, 
okazało się, że mamy zaledwie niespełna 
25 tysięcy genów. Pozyskanie wiedzy na 
temat sekwencji naszego DNA umożliwiło 
bardziej dynamiczne prowadzenie badań 
nad rolą i funkcją poszczególnych genów 
i regionów genomu. 

W ostatnich pięciu latach przeprowa-
dzono wiele badań ogólnogenomowych, 
które miały na celu określenie wpły-
wu poszczególnych obszarów genomu 
człowieka na konkretne cechy. Badania, 
znane pod pochodzącym z języka an-
gielskiego skrótem GWAS (Genome 
Wide Association Study), polegają na 
analizie co najmniej kilkuset tysięcy po-
zycji w genomie człowieka w tysiącach 
próbek badawczych, a więc należą do 
badań wymagających zaangażowania 
niemałych środków. W rezultacie możliwe 
jest jednak powiązanie konkretnych cech 

osobniczych z genami. Wiele tego typu 
badań poświęcono cechom o charakterze 
medycznym, – predyspozycjom do różne-
go typu chorób o podłożu wielogenowym. 
Badania te pokazały ogromną złożoność 
zagadnienia, ale założony efekt, którym 
miało być określanie tych predyspozycji 
osobniczych do poszczególnych chorób, 
został osiągnięty tylko częściowo. Od-
kryte związki w przypadku takich chorób 
jak nowotwory, cukrzyca typu 2 czy 
choroby serca i naczyń wieńcowych nie 
wyjaśniają więcej niż kilka do kilkunastu 
procent predyspozycji do zachorowania 
na te choroby. 

W podobnym punkcie utknęły badania 
nad wzrostem człowieka. Okazuje się, że 
warianty 180 genów, dla których wyka-
zano związki ze wzrostem, wyjaśniają 
zaledwie 10 procent ogólnej zmienności 
we wzroście u człowieka. Inaczej rzecz 
się ma z pigmentacją. W rezultacie prze-
prowadzonych badań odkryto kilkanaście 
genów, które mają podstawowe znaczenie 
w determinacji cech pigmentacyjnych – 
koloru oczu, włosów i skóry człowieka. 
Odkryto przy tym mutację, która poja-
wiła się w naszym gatunku stosunkowo 
niedawno, a która jest odpowiedzialna 
za niebieski kolor oczu. Analiza tylko tej 
jednej pozycji w genie HERC2 pozwala na 
określanie, czy osoba, od której pochodzi 
badane DNA, posiada niebieski kolor tę-
czówki oka. Analiza dodatkowych pięciu 
pozycji w pięciu innych genach zwiększa 
precyzję oznaczenia i pozwala na bardziej 
wiarygodne określanie brązowego koloru 
oczu. Wciąż trudne do przewidywania za 
pomocą analizy DNA są pośrednie kolo-
ry oczu, na przykład zielony czy piwny. 
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Izolacja DNA, laboratorium Instytutu Ekspertyz Sądowych
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Wiedza ta posłużyła do opracowania 
pierwszych testów genetycznych, które 
umożliwiają określanie koloru oczu na 
podstawie analizy DNA. Badania gene-
tyczne umożliwiają identyfi kację spraw-
ców przestępstw, ale wykorzystywane są 
również do analizy pokrewieństwa, tj. 
w sprawach badania spornego ojcostwa 
czy też w badaniach identyfi kacyjnych 
szczątków ludzkich, w tym ofi ar katastrof 
i wypadków. 

Określanie cech fi zycznych na podsta-
wie badań DNA może być przydatne rów-
nież w sprawach kryminalnych. Policja, 
w celu wyjaśnienia zdarzenia, prowadzi 
działania operacyjne prowadzące do sfor-
mułowania hipotezy odnośnie tożsamości 
ofi ary, której szczątki podlegają identyfi -
kacji, a przybliżenie jej cech pigmentacyj-
nych może być w tym pomocne. Nawet 
bardzo stary materiał kostny zawiera DNA 
w ilości wystarczającej do przeprowa-
dzenia analiz genetycznych. Szczególnie 
dobre efekty w tym względzie przynosi 
analiza zębów. 

Praktyczne wykorzystanie określania 
koloru oczu na podstawie wyników anali-
zy DNA po raz pierwszy na świecie opisa-
no w pracy przedstawiającej wyniki badań 
nad szczątkami wielkiego astronoma 
Mikołaja Kopernika, które badano między 
innymi w krakowskim Instytucie Eksper-
tyz Sądowych. Tam właśnie od 2005 roku 
prowadzone są badania nad genetycznym 
uwarunkowaniem cech pigmentacyjnych. 
W projekcie uczestniczy zespół z Ka-
tedry Dermatologii CM UJ, który jest 
odpowiedzialny za gromadzenie próbek 
DNA i opis cech pigmentacyjnych u osób 
biorących udział w badaniach. W Instytu-
cie Ekspertyz Sądowych prowadzone są 
badania genetyczne i analizy statystyczne, 
które pozwalają na określanie znaczenia 

poszczególnych genów dla determinacji 
koloru oczu, włosów i skóry. Poza testem 
genetycznym do określania koloru oczu 
w Instytucie uzyskano również bardzo 
dobre wyniki badań nad określaniem rude-
go koloru włosów. Wykazano, że analiza 
zmienności w jednym tylko genie MC1R 
pozwala na określenie rudego koloru 
włosów z prawdopodobieństwem ponad 
90 procent. Dalsze prace nad dziedzi-
czeniem koloru włosów prowadzono we 
współpracy z zespołem badawczym z Era-
zmus Medical Center w Rotterdamie. Ich 
wynikiem było opracowanie pierwszego 
na świecie modelu umożliwiającego okre-
ślanie z wysoką precyzją koloru włosów 
nie tylko rudych, ale również pozosta-
łych odcieni. Wyniki wspólnych badań 
opisano w pracy, którą opublikowano 
w czasopiśmie „Human Genetics”. Praca 
przedstawia model matematyczny, który 
zakłada wykorzystanie wyników analizy 
22 różnych polimorfi zmów pojedynczo-
nukleotydowych SNP (od angielskiego 
Single Nucleotide Polymorphism) do 
przewidywania poszczególnych kolorów 
włosów. Badane pozycje zostały zgrupo-
wane w 13 zmiennych i zlokalizowane  
w 11 różnych genach. Jak z tego wynika, 
z podanej wcześniej całkowitej liczby 
około 25 tysięcy genów 11 pełni kluczo-
wą rolę z punktu widzenia dziedziczenia 
koloru włosów. Analizę wariantów tych 
11 genów można prowadzić metodami 
dostępnymi w typowych laboratoriach 
prowadzących badania DNA dla celów 
sądowych, więc po wdrożeniu metody 
będzie ona mogła być stosowana w typo-
wych sprawach kryminalnych. Jej wdro-
żenie może ułatwić patent międzynarodo-
wy, o który zadbano, przygotowując do 
publikacji raport z opracowanej metody. 
Po stronie polskiej pomocna w przepro-

wadzeniu procedury patentowej okazała 
się uniwersytecka sekcja CITTRU. 

Można zadać pytanie, czy po kolorze 
oczu i włosów wkrótce powinniśmy się 
spodziewać określenia kolejnych cech 
fi zycznych, które mogłyby być wykryte 
poprzez analizę DNA. Wspomniano już 
wcześniej o problemach z badaniami nad 
wzrostem człowieka. Z pewnością byłby 
to ważny element rysopisu przestępcy 
przygotowywany na podstawie wyników 
analizy DNA. Być może dalsze badania 
pozwolą na uzyskanie bardziej zachęca-
jących wyników, ale są i takie opinie, że 
wzrost jest cechą zależną od tak wielkiej 
liczby genów, że jego określanie na pod-
stawie analizy DNA będzie niemożliwe, 
przynajmniej w najbliższej przyszłości. 

Analiza śladów krwi pozwala już obec-
nie na określenie wieku osoby będącej jej 
źródłem. Ta informacja z pewnością jest 
bardzo istotna przy kreśleniu rysopisu 
sprawcy przestępstwa. Przydatna może być 
analiza takich cech jak szczegóły budowy 
twarzy czy predyspozycje do łysienia. 
Nad tymi cechami prowadzone są obecnie 
badania podstawowe, a czas pokaże, czy 
ich wyniki będą istotne w kontekście kry-
minalistycznym. Być może po przełamaniu 
kolejnych barier technologicznych i obli-
czeniowych możliwe będzie w przyszłości 
uzyskanie wiarygodnego portretu przestęp-
cy na podstawie analizy pozostawionego 
przez niego na miejscu przestępstwa śladu 
biologicznego, co z pewnością byłoby bar-
dzo przydatne w kryminalistyce. 

Wojciech Branicki
adiunkt w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu 

Instytutu Zoologii UJ,
profesor nadzwyczajny 

w Instytucie Ekspertyz Sądowych

Dr hab. Wojciech Branicki
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Analizowane próbki DNA, 
laboratorium Instytutu 

Ekspertyz Sądowych
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Rozwój mózgu i jego funkcji w kontek-
ście ewolucyjnym oraz osobniczym to 

temat przewodni Tygodnia Mózgu 2011, 
który odbywał się w Krakowie od 14 do 
20 marca. Wykłady, propagujące wiedzę 
o najnowocześniejszych odkryciach na-
ukowych w dziedzinie interdyscyplinar-
nych badań nad mózgiem, odbywają się 
na całym świecie w tym samym czasie. To 
już 14. Tydzień Mózgu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jak co roku, w wykładach 
w auli Auditorium Maximum uczestniczy-
ły setki słuchaczy. 

JAK POWSTAJE MÓZG?

Niezwykle złożony proces kształto-
wania się układu nerwowego ma wiele, 
następujących po sobie w ściśle okre-
ślonej sekwencji, etapów. U kręgowców 
zaczątek mózgu pojawia się bardzo 
wcześnie, jednak przez długi czas stanowi 
jedynie zbiór dzielących się komórek – 
tak zwanych neuroblastów. – Na tym 
etapie zostają ukształtowane podstawowe 
struktury mózgu. Dzieje się to w wyniku 
hierarchicznego, kaskadowo zorganizowa-
nego procesu, gdzie najpierw morfogeny 
indukują powstanie pewnych linii rozwo-
jowych neuroblastów i powstanie całych 
struktur morfologicznych układu nerwo-
wego, a następnie geny regulujące tempo 
podziałów komórkowych doprowadzają do 
ich rozwoju i ukształtowania. Następnymi 
etapami rozwoju układu nerwowego jest 
namnażanie neuronów (komórek, które 
więcej się nie podzielą, a w dorosłym 
życiu będą wykonywały właściwe funkcje 
układu nerwowego), ich migracja i roz-
wój wypustek – aksonów – wyjaśnia prof. 
Krzysztof Turlejski. – Kolejnym procesem 
rozwojowym jest eliminacja nadmiaro-
wych neuronów, a następnie eliminacja 
nadmiarowo rozgałęzionych wypustek 
neuronów. Faza ostatnia – przekształcania 
wypustek, kontynuuje się przez całe życie 
jako plastyczność struktur nerwowych, 
często powiązana z procesami uczenia 
się. W trakcie rozwoju mózgu utrzymuje 
się więc wysoka jego plastyczność, a jed-
ne neurony mogą przejmować funkcje 

O MÓZGU INTERDYSCYPLINARNIE
innych w przypadku ich uszko-
dzenia. – Dlatego też poważne 
uszkodzenia mózgu, które nastę-
pują w trakcie rozwoju układu 
nerwowego, dzięki plastyczności 
mózgu, mogą w przyszłości nie 
wpłynąć na jego funkcjonowanie – 
zaznacza prof. Elżbieta Pyza, prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Przyrodników im. Kopernika, 
głównego organizatora Tygodnia Mózgu 
w Krakowie. Plastyczność i zdolność do 
odbierania nowych bodźców mózg za-
chowuje również po zakończeniu procesu 
rozwoju. 

POZNAWANIE ŚWIATA 
PRZEZ MAŁE DZIECKO

Człowiek, przychodząc na świat, jest 
w pełni zależny od innych osób, dlate-
go noworodek dysponuje wrodzonymi 
„narzędziami”, które mają wzbudzić 
w dorosłych chęć opieki nad nim. Są to, 
jak podkreśla dr Marta Białecka-Pikul z In-
stytutu Psychologii UJ, na przykład charak-
terystyczne cechy wyglądu, takie jak duże 
oczy i wysokie czoło, oraz zachowania: 
płacz, krzyk czy uśmiech. Jednocześnie 
jednak niemowlęta są bardzo zaintereso-
wane tym, co społeczne. – Od urodzenia 
preferują ludzki głos i ludzkie twarze. 
Szczególnie interesującym dla dzieci 
bodźcem są oczy. Już w pierwszych dniach 
życia noworodki wolą patrzeć na twarze 
osób z otwartymi oczami, skierowanymi  
na wprost – wyjaśnia dr Marta Białe-
cka-Pikul. Oprócz śledzenia spojrzenia 
dorosłych noworodki chętnie naśladują 
mimikę twarzy innych ludzi – nie tylko 
imitują, ale także prowokują dorosłego do 
dalszych zachowań. – Naśladowanie jest 
jedną z podstawowych form uczenia się. 
Człowiek jest „zaprogramowany”, aby 
uczyć się od innych. Obecnie przyjmuje 
się, że biologiczną podstawą imitacji są 
neurony lustrzane, które wyładowują się 
zarówno podczas wykonywania czynności, 
jak i podczas obserwacji, która powoduje 
automatyczną symulację wykonywania 
czynności –  dodaje dr Białecka-Pikul. 

We wczesnym dzieciństwie człowiek 
uczy się poprzez zabawę, która ma za 
zadanie badanie i eksplorowanie świata. 
Jednocześnie dzieci posiadają motywację, 
aby robić coś z innymi ludźmi. – Skłonność 
do dzielenia zainteresowania otoczeniem 
wraz z umiejętnością poznawczą, taką jak 
rozpoznawanie cudzych intencji, umoż-
liwia dzieciom interpretowanie gestów 
i słów dorosłego przez odwołanie do kon-
tekstu wspólnej z nim aktywności – uważa 
dr Białecka-Pikul. Trzeba jednocześnie 
pamiętać, że małe dzieci szybko się nudzą, 
dlatego często proponowana im zabawa 
musi zawierać elementy zaskoczenia 
i liczne nowości. Okazuje się również, że 
już roczne dzieci postrzegają ruchy ludzi 
jako celowe. Nie reagują wyłącznie na to, 
co obserwowalne (ruch lub efekt samego 
działania), ale również na intencję, która 
stoi u podstaw działania drugiej osoby. 
Dzięki temu nie naśladują innych w sposób 
bezrefl eksyjny, ale logicznie korzystają 
z danych, jakie pochodzą z obserwacji 
dorosłych. – A zatem dzieci naśladują nie 
tyle ruch dorosłego, ale jego cele – do-
myślają się, co chciał zrobić, i wykonują 
najbardziej racjonalne i proste działanie, 
aby osiągnąć ten sam cel – dowodzi dr 
Białecka-Pikul. Skłonność i zdolność 
dzieci do dzielenia się z innymi ludźmi 
swoimi emocjami i zainteresowaniami sta-
nowi podstawę dla rozwijających się pod 
koniec drugiego roku życia umiejętności 
współpracy i pomagania. – A kiedy dzieci 
uświadamiają sobie, że dla zrozumienia 
i przewidywania działań drugiej osoby 
ważniejsze jest to, co ona myśli o rzeczy-
wistości (a nie sama rzeczywistość), stają 
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się kompetentnymi mieszkańcami planety 
Umysł. Możemy więc stwierdzić, że obie 
metafory: dziecka – naukowca i dziecka – 
mieszkańca planety Umysł, są trafne – 
podsumowuje dr Marta Białecka-Pikul. 

NEURONALNY DETERMINIZM

W ostatnich latach w neuronauce 
coraz większą popularność zyskuje kon-
cepcja neuronalnego determinizmu, która 
zakłada, że indywidualne doświadczenia 
życiowe, wychowanie, kultura czy język 
determinują określoną strukturę mózgu.  – 
Krótko mówiąc, nie możemy myśleć ina-
czej, niż pozwala nam na to aktywność 
neuronalna, a ta ograniczona jest przez 
indywidualną historię, jak i genetyczne 
uwarunkowania – wyjaśnia prof. Wło-
dzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. – Każdy myśli tak, 
jak pozwala mu na to jego mózg. Ludzie 
mają bardzo zróżnicowane możliwości 
poznawcze i afektywne, zależnie od swo-
ich mózgów, podobnie jak możliwości 
fi zyczne zależą od budowy ciała. To nie ja 
mam mózg, tylko mózg ma mnie, i to jako 
jeden z wielu procesów, które kontroluje. 
Wynikiem tej koncepcji jest zmiana inter-
pretacji wolnej woli człowieka. – Zanim 
uświadomimy sobie, co chcemy zrobić, 
w przedczołowych płatach mózgu muszą 
powstać plany. Analizując aktywność tych 
obszarów, można w prostych przypadkach 
przewidzieć, jaką decyzję podejmie czło-
wiek, na parę sekund wcześniej, zanim on 
sam uświadomi sobie, co chce zrobić – 
wyjaśnia prof. Duch. – Mózg podejmuje 
wiele decyzji, tworzy reprezentację „ja” 
pozwalającą lepiej wyodrębnić organizm 
od środowiska i przypisuje wszelkie dzia-
łania „ja” jako czynnikowi sprawczemu. 
Wynikiem jest iluzja wolnej woli. Jak się 
okazuje, nie jesteśmy więc świadomi 
większości czynników, które wpływają 
na podejmowane przez nas decyzje, wie-
le z nich zwiększa po prostu aktywację 
określonych obszarów mózgu, nie mając 
pozornie żadnego związku z pojawiają-
cymi się myślami czy chęciami działania. 
– Liczne słabe fale pobudzeń mózgu skła-
dają się w jedną wielką falę, prowadzącą 
do powstania myśli czy jakiegoś działania, 
ale nie można jednoznacznie wskazać na 
określone przyczyny. Mózg powstał po to, 
by zwiększyć szansę przeżycia, zajmuje się 
więc relacjami organizm – środowisko, 
nie wnikając głęboko w głęboko ukryte 
mechanizmy swojego działania. W ostat-

nich latach rozwój nauki to jednak zmienił 
i coraz lepiej rozumiemy te mechanizmy. 
Nie ma już miejsca na tradycyjnie rozu-
mianą wolną wolę – informuje prof. Duch. 
Właściwe wzorce działania powinno 
wpoić człowiekowi społeczeństwo, czyli 
nauczyć go kontrolowania swoich emocji 
i impulsów skłaniających do działania 
zarówno dla jego własnego dobra, jak 
i dobra całego społeczeństwa. Niestety, 
we współczesnym świecie coraz częstsze 
są różnego rodzaju „choroby woli”, do 
których należą ma przykład nałogi, takie 
jak hazard, seksoholizm, pracoholizm, 
alkoholizm, narkomania, uzależnienie od 
telewizji, gier i internetu. – W przypadku 
poważniejszych zaburzeń mamy całe spek-
trum fobii, paniki, tików, zespół Touretta, 
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Wola 
działania może zniknąć w depresji, schi-
zofrenii czy innych chorobach, jak i na 
skutek udarów mózgu w okolicach kory 
przedczołowej. Uzależnienia można uznać 
za choroby woli związane z zaburzeniami 
poznawczymi, które utrudniają przypo-
minanie negatywnych konsekwencji – 
przestrzega prof. Duch. 

NEUROSTYMULACJA I KOMPUTERY

Modyfikowaniem funkcji układu 
nerwowego zajmuje się neurochirurgia 
czynnościowa. – Poza możliwością in-
gerencji w funkcje somatyczne (poprawa 
sprawności ruchowej, zmniejszenie bólu) 
i w pewnym stopniu wegetatywne (regu-

lacja krążenia) chirurg ma możliwość 
modyfi kowania wyższych czynności ner-
wowych – na przykład pamięci, nastroju, 
co określane jest mianem psychoneuro-
chirurgii, stanowiącej jednocześnie naj-
bardziej dyskusyjną gałąź neurochirurgii 
czynnościowej – stwierdza dr Witold 
Libionka z Kliniki Neurochirurgii i Neu-
rotraumatologii CM UJ. Na przykład 
w ostatnich latach wprowadzono technikę 
stymulacji prądem elektrycznym, która 
pozwala na modyfikowanie czynności 
układu nerwowego w sposób w pełni od-
wracalny, czyli bezpieczny. W większości 
przypadków rezultat leczniczy pojawia się 
już  po uruchomieniu stymulacji, natomiast 
przerwanie powoduje powrót objawów 
chorobowych. W przypadku postępu cho-
roby można modyfi kować częstotliwość 
i amplitudy prądu stymulującego. Metoda 
ta może być skutecznie stosowana między 
innymi w leczeniu zaburzeń ruchowych 
(m.in. choroba Parkinsona, spastyczność), 
zespołów bólowych (bóle nowotworowe, 
neuralgie, klasterowe bóle głowy), pa-
daczki oraz zaburzeń psychiatrycznych 
(zespoły natręctw, stany lękowe, depresja, 
schizofrenia), choroby Alzheimera.  

Kolejną niedawno wyodrębnioną 
dziedziną nauki jest optogenetyka, wyko-
rzystująca wszczepiane do mózgu światło-
wody, za pomocą których pobudza się lub 
hamuje określone grupy komórek. – Efekt 
jest podobny do następstw stymulacji 
elektrycznej, jednak ma charakter znacznie 
bardziej wybiórczy. Budzi to nadzieje na 
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znalezienie nieinwazyjnej metody stymu-
lacji powierzchownych obszarów mózgu, 
bez konieczności ingerencji chirurgicznej 
w jego głębi. Metoda ta może być  stoso-
wana w psychiatrii i neurologii – dodaje 
dr Libionka. Niestety, chirurgiczna ma-
nipulacja w obszarach głębokich mózgu 
nie jest pozbawiona ryzyka. Powikłania 
w postaci krwotoku lub niedokrwienia 
występują, na szczęście, bardzo rzadko. 
Częściej natomiast pojawia się ryzyko 
wystąpienia efektów ubocznych zwią-
zanych z objęciem stymulacją obszarów 
sąsiadujących z planowanym celem. 
Zdarzały się przypadki wystąpienia 
halucynacji, stanów depresyjnych,  hi-
perseksualności, większej skłonności do 
hazardu czy deficytów w przetwarzaniu 
informacji. Trzeba też pamiętać, jak 
podkreśla dr Witold Libionka, że neu-
romodulacja nie leczy przyczyny cho-
roby, lecz jedynie pomaga zmniejszyć 
objawy. – Z tego powodu podejmuje się 
obecnie nowatorskie próby odbudowy 
uszkodzonych struktur drogą przeszcze-
pów tkankowych, terapii genowej lub lo-

kalnych iniekcji czynników wzrostowych 
–  wyjaśnia dr Libionka. Niestety, i te 
metody nie są pozbawione skutków 
ubocznych. Na przykład w przypadku 
przeszczepów tkankowych pojawiają 
się ruchowe objawy uboczne. Jednak, 
jak zaznacza dr Libionka, można prze-
widywać, że równoczesne zastosowanie 
przeszczepów komórkowych i neuro-
stymulacji bezpośrednio w obszarze 
implantowanych komórek pozwoli na 
pełną kontrolę ich aktywności. Podobne 
rozwiązanie może ograniczyć ryzyko 
związane z terapią genową, polegające 
na generowaniu potencjalnie groźnych 
mutacji. Niewątpliwie jednak najbliższa 
przyszłość należy do neuromodulacji. 
W przeciwieństwie do przeszczepów 
tkankowych metoda ta uzyskała po-
wszechną akceptację, a liczba zope-
rowanych na całym świecie pacjentów 
przekracza sto tysięcy. Jedyną konku-
rencyjną – lub raczej komplementarną 
– metodą leczenia wydaje się być nowo-
czesna, pozbawiona efektów ubocznych 
farmakoterapia.

Drugą kwestią, na którą warto zwró-
cić uwagę, pisząc o nowoczesnych me-
todach medycyny regeneracyjnej, jest 
stosowanie protez nerwowych, takich 
jak sztuczne kończyny bioniczne stero-
wane myślami lub obsługą komputera. 
– Zdumiewające są możliwości mózgu do 
rejestrowania bodźców, magazynowania 
i przetwarzania informacji oraz sterowa-
nia tak wieloma procesami. Co więcej, 
mózg może rejestrować bodźce i sterować 
procesami zachodzącymi w sztucznych 
układach, takich jak komputery czy 
inne maszyny (roboty), jeżeli zostaną 
one podłączone do układu nerwowego 
– twierdzi prof. Elżbieta Pyza. Interfejsy 
mózg–komputer znajdują się już w fazie 
doświadczalnej. Są także prowadzone 
badania nad sterowaniem mózgiem przez 
układy elektroniczne. 

AGRESJA I EMPATIA 

Dwoma biegunami zachowań spo-
łecznych – jak podkreśla prof. Jerzy 
Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN 
– są agresja i empatia. – Mimo pozornie 
diametralnej różnicy oba typy zachowań 
mają w znacznej mierze podobne podłoże 
neurobiologiczne i często wzajemnie się 
przeplatają. Ten związek agresji i empatii 
ma doniosłe konsekwencje dla zachowań 
społecznych i warto mu się dokładniej 
przyglądnąć – uważa. 

Agresja to celowe działanie zmierza-
jące do wyrządzenia szkody podmiotowi 
tego działania. Może być też związane 
z rozszerzaniem lub obroną zajmowa-
nego terytorium, a także jest elementem 
walki o sukces reprodukcyjny (walka 
o partnera, której biologicznym celem 
jest dobór jak najlepszych genów oraz 
walka o zwiększenie szans dla własnych 
genów). Agresja jest także istotnym czyn-
nikiem przy ustalaniu i utrzymaniu po-
zycji w hierarchii społecznej. Co istotne, 
w toku ewolucji agresja, jako narzędzie 
zwiększające szansę na zabezpieczenie 
bytu, stała się działaniem nagradzanym 
i przynoszącym przyjemność, dlatego lu-
dzie lubią uczestniczyć w aktach agresji – 
młodzi w sposób czynny, a starsi naj-
chętniej oglądając lub dyskutując o ak-
tach przemocy. – Ekspresja agresji jest 
uwarunkowana zarówno biologicznie, 
jak i kulturowo i można się jej wyuczyć. 
Z drugiej strony, odpowiednie wycho-
wanie może całkowicie wyeliminować 
zachowania agresywne, ale pamiętać 
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trzeba, że uwarunkowania biologiczne 
wciąż pozostają i agresja z łatwością 
może być przywrócona – wyjaśnia prof. 
Jerzy Vetulani. Wzbudzaniem oraz kon-
trolą agresji zajmują się konkretne rejony 
mózgu, a uszkodzenie któregoś z nich 
może spowodować utratę kontroli nad 
impulsywnością i agresją. Jak się okazuje, 
za reakcje agresywne odpowiedzialny jest 
ten sam obszar mózgu (kompleks jąder 
migdałowatych) co za regulację lęku, 
emocjonalny aspekt bólu i zachowania 
nagradzane, zwłaszcza seksualne. – Stąd 
też agresja, seks, lęk i przyjemność są ze 
sobą ściśle powiązane. Takie zbyt ścisłe 
powiązanie, które może być uwarunkowa-
ne środowiskowo, jest sytuacją skrajnie 
kryminogenną. Może to dotyczyć przy-
padków patologii indywidualnej (seryjni 
mordercy seksualni), ale również – nie-
stety często – zbrodni wojennych. Trzeba 
też pamiętać, że poziom agresji zależy 
od równowagi biochemicznej organi-
zmu, dlatego określone zaburzenia mogą 
powodować wysoki poziom agresji. Jest 
to, na przykład, obniżony poziom trans-
misji serotoninowej czy też niski poziom 
cholesterolu w osoczu. Agresja związana 
jest także z poziomem męskiego hormonu 
płciowego, testosteronu – stąd mężczyźni 
są na ogół agresywniejsi od kobiet. 

Z kolei empatia to wrodzona skłon-
ność  do niesienia pomocy osobom 
znajdującym się w potrzebie, zwłaszcza 
w sytuacji zagrożenia życia. U ludzi 
zachowania empatyczne rozwijają się 
gównie w celu nawiązania i utrzymy-
wania dobrych interakcji społecznych,  
w tym zdolności do zrozumienia innych 
ludzi i przewidzenia ich działań. – Istnieją 
dwa główne mechanizmy pozwalające 
na osiągnięcie tego celu: wczucie się 
w myśli i wczucie się w uczucia innych. 
W obu wypadkach może się to łączyć 
z działaniami mającymi nieść pomoc 
innym, a więc wzmacniającymi potencjał 
grupy. Dzielenie wrażeń i emocji z in-
nymi jest związane z aktywacją struktur 
przetwarzających w naszym mózgu takie 
stany, jakie są przetwarzane w struktu-
rach mózgów osobników potrzebujących 
pomocy. Umiejętność wczucia się w tok 
myślenia innych nazywamy posiadaniem 
teorii umysłu. Rozwija się ona dopiero 
u dzieci w wieku szkolnym – stwierdza 
prof. Vetulani. Ponadto badania uwodniły, 
że istnieje związek pomiędzy poziomem 
empatyczności a optymizmem, inteligen-
cją, odpowiedzią na wyzwania (niepodda-
wanie się), akceptacją wielokulturowości, 
dobrym samopoczuciem i zadowoleniem 
z życia. – Mimo tego, że agresja i empatia 

wydają się być całkowicie przeciwstawne, 
możemy zaobserwować, że dość często 
nasze zachowanie jest mieszaniną em-
patii i agresji i że częściej nasza silna 
empatia wywołuje agresję niż odwrotnie. 
To właśnie pomieszanie empatii z agresją 
prowadzi do tego, że ze względu na współ-
czucie ofierze chcemy możliwie srogo 
ukarać sprawcę jej nieszczęścia. Stąd 
ogólnoludzka akceptacja kary śmierci 
i popularność publicznych egzekucji, 
zwłaszcza ciemiężycieli ludu, rozbójników 
i zbrodniarzy wojennych. Do szczególnie 
spektakularnego pomieszania rzeczywi-
stego współczucia i wybuchu agresywnej 
nienawiści łatwo dochodzi zwłaszcza 
w tłumie, a agresją wynikającą z em-
patii stosunkowo łatwo manipulować – 
podsumowuje prof. Jerzy Vetulani. 

Krakowski Tydzień Mózgu 2011 orga-
nizowany jest przez Polskie Towarzystwo 
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, 
Zakład Cytologii i Histologii Instytutu 
Zoologii UJ oraz Instytut Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Pełna wersja referatów została opubli-
kowana w czasopiśmie „Wszechświat”
(styczeń – luty – marzec 2011).

Anna Wojnar

Nauka w służbie społeczeństwa – śla-
dami Marii Skłodowskiej-Curie 

(Science as public duty – following the 
ideas and work of Maria Sklodowska-
-Curie) to tytuł konferencji organizowa-
nej w Krakowie w dniach 2–3 września 
2011 przez Collegium Medicum UJ, Pol-
skie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 
Nauk oraz Sekcję Chorób Serca u Ko-
biet Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego. Przedsięwzięcie odbędzie 
się w ramach sympozjum satelitarnego 
14. Światowego Kongresu Badań Radia-
cyjnych, którego przygotowanie w 2011 

W TROSCE O ZDROWIE KOBIETY
roku zostało powierzone Polsce. Pre-
zydentem kongresu jest prof. Antonina 
Cebulska-Wasilewska z Instytutu Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie.

Zaplanowane na wrzesień sympozjum 
wpisuje się w uroczyste obchody setnej 
rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii 
Skłodowskiej-Curie. Konferencja, której 
inspiracją była postać uczonej,  z jednej 
strony poświęcona zostanie społecznym 
i kulturowym determinantom zdrowia 
kobiet, a z drugiej –  możliwościom no-
woczesnej diagnostyki kardiologicznej 
i onkologicznej w zapobieganiu i leczeniu 
chorób układu krążenia i chorób nowo-
tworowych u kobiet. 

Sympozjum składać się będzie z trzech 
sesji. Pierwsza, socjomedyczna – Social 
and cultural determinants of women 
health, zorganizowana zostanie przez 
prof. Beatę Tobiasz-Adamczyk, kierow-
nika Katedry Epidemiologii i Medycyny 
Zapobiegawczej Collegium Medicum 
UJ. Druga, kardiologiczna – Future 
directions in cardiovascular research 
– would they impact diagnostics in wo-
men, przygotowana zostanie pod prze-
wodnictwem prof. Kaliny Kaweckiej-
-Jaszcz, kierownika I Kliniki Kardiologii 
i Nadciśnienia Tętniczego Collegium 
Medicum UJ, oraz prof. Danuty Czar-
neckiej, przewodniczącej Sekcji Chorób 
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Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego. Trzecią część sympo-
zjum stanowić będą warsztaty naukowe 
Physical and biological basis of hadron 
radiotherapy, zorganizowane przez prof. 
Pawła Olko, dyrektora ds. naukowych 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Sesja Social and cultural determi-
nants of women health dotyczyć będzie 
różnych aspektów szeroko rozumianego 
stanu zdrowia współczesnych kobiet. Ale 
nie tylko. Poświęcona zostanie również 
uwarunkowaniom zdrowia z różnych 
perspektyw kulturowych i społecznych, 
obecnych w badaniach prowadzonych 
na gruncie epidemiologii społecznej, 
socjologii medycyny, demografi i i nauk 
społecznych. Problematykę przedstawią 
kobiety ze świata socjologii medycyny 
i socjologii płci, które zaprezentują głów-
ne nurty swoich zainteresowań. Porusza-
ne zagadnienia koncentrować się będą 
między innymi wokół tematów niezwykle 
istotnych dla kobiet w starszym wieku, 
a dotyczących zdrowia psychicznego 
i jakości snu jako wyznaczników ogólnej 
jakości życia.

Wykłady poruszające te kwestie przed-
stawione zostaną przez wybitnych socjolo-
gów: prof. Sarę Arber z Wielkiej Brytanii, 
prof. Sarę Carmel z Izraela, prof. Mall 
Leisalu ze Szwecji. Perspektywę polskiego 
spojrzenia na nierówności społeczne w sta-
nie zdrowia kobiet omówi prof. Antonina 
Ostrowska (Instytut Filozofi i i Socjologii 
PAN, Warszawa), a wkład studiów gen-
derowych w głębsze poznanie uwarunko-
wań stanu zdrowia kobiet przedstawiony 
zostanie w prezentacjach prof. Małgo-
rzaty Fuszary (Uniwersytet Warszawski) 
i prof. Krystyny Slany (Uniwersytet 

Jagielloński). Warto podkreślić, że sesja 
ta przeznaczona będzie zarówno dla osób 
związanych z zawodami medycznymi, 
jak i przedstawicieli nauk społecznych 
i polityki społecznej, a także wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką.

Ryzyko zgonu z powodu chorób 
układu krążenia lub wynikającej z nich 
niepełnosprawności jest znacznie wyższe 
u kobiet niż u mężczyzn. Nawet w krajach, 
gdzie ogólne zagrożenie chorobami serca 
maleje, ta tendencja w mniejszym stopniu 
dotyczy kobiet. Z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego, w tym zawału 
serca, udaru mózgu i niewydolności serca, 
umiera w Polsce rocznie około 82 tysięcy 
mężczyzn i 91 tysięcy kobiet, co stanowi Od lewej: dr Agnieszka Olszanecka, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, 

prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. Danuta Czarnecka
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43 procent wszystkich zgonów mężczyzn 
i aż 55 procent wszystkich zgonów kobiet. 
Dostrzegając wagę tego problemu, pod-
czas sesji Przyszłe kierunki badań układu 
sercowo-naczyniowego – co wniosą do 
diagnostyki u kobiet?, prelegenci poruszą 
problemy patofi zjologii oraz nowoczes-
nej diagnostyki i terapii kardiologicznej 
u kobiet. Do udziału w sesji zaproszenie 
przyjęli wybitni eksperci z czołowych 
ośrodków w Polsce i Europie z dziedziny 
kardiologii, hipertensjologii i onkologii. 

Zagadnienia epidemiologii i prewen-
cji chorób układu sercowo-naczyniowego 
u kobiet przedstawi prof. Renata Cifkova 
(Uniwersytet Karola w Pradze). Profesor 
Serap Erdine (Uniwersytet w Istambule) 
zaprezentuje różnice w patofi zjologii nad-
ciśnienia tętniczego u kobiet i mężczyzn. 
Wykłady o nowoczesnej diagnostyce 

kardiologicznej – obrazowej i izotopowej 
wygłoszą natomiast prof. Witold Rużyłło 
(Instytut Kardiologii im. Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie-Aninie) oraz 
prof. Barbara Jarząb (Centrum Onkologii, 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Gliwice). 

Kobiety z rozpoznanymi chorobami 
serca rzadziej są poddawane zabiegom 
inwazyjnym, a ponadto ich wyniki są 
gorsze niż u mężczyzn. Aktualne dane na 
temat kardiologii interwencyjnej u kobiet 
przedstawi prof. Zdzisława Kornacewicz-
-Jach (Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie). Traktując zagadnienia 
zdrowia kobiet kompleksowo, nie można 
pominąć problemów interdyscyplinarnych. 
Coraz więcej pacjentek z rozpoznanymi 
chorobami układu krążenia zapada na 
choroby nowotworowe, a z drugiej strony 

– terapia chorób nowotworowych może 
pogarszać stan układu krążenia. Wykłady 
na temat chorób nowotworowych u pa-
cjentek obciążonych kardiologicznie oraz 
powikłań kardiologicznych terapii prze-
ciwnowotworowej wygłoszą wykładowcy 
z Collegium Medicum UJ: prof. Kalina 
Kawecka-Jaszcz oraz prof. Krzysztof 
Krzemieniecki. O aspektach jakości życia 
u kobiet będzie mówiła w swojej prezenta-
cji prof. Beata Tobiasz-Adamczyk. 

Sympozjum, adresowane do leka-
rzy różnych specjalności, socjologów, 
psychologów, przedstawi różne oblicza 
współczesnej medycyny, integralnie 
traktując zagadnienie zdrowia kobiet we 
współczesnym świecie. 

Agnieszka Olszanecka
starszy asystent w I Klinice Kardiologii 

i Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego

Więcej informacji oraz szczegółowy program sesji można znaleźć na stronie: http://icrr2011.satellitekrak.ifj.edu.pl/

List Marii Skłodowskiej-Curie do prof. Walerego Jaworskiego; ze zbiorów Katedry Historii Medycyny CM UJ
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Wywiady dla prasy, telewizji i radia, 
przygotowanie informacji praso-

wej, prowadzenie własnego bloga i strony 
internetowej – kto ma na to wszystko czas? 
Dlaczego mielibyśmy dzielić się newsami 
na Facebooku lub brać udział w imprezach 
popularnonaukowych kosztem pracy ba-
dawczej? Oto cztery powody, dla których 
jednak warto poświęcić uwagę na to, jak wi-
dzą nas z zewnątrz i jak dać się polubić. 

OBOWIĄZEK?

Nauka akademicka nie odgrywa obecnie 
już tak ważnej roli, jak to miało miejsce w 
poprzednich stuleciach. Nie jest już także 
jedynym źródłem wiedzy. Przez to jej 
pozycja jest coraz bardziej zagrożona. Nie-
które dyscypliny muszą udowadniać swoją 
rację bytu, a także walczyć o fi nansowanie. 
Właśnie dlatego konieczna jest stała praca 
nad zwiększaniem świadomości znaczenia 
pracy naukowej dla rozwoju społeczeństwa. 
Poprzez otwartość zdobywamy zaufanie tych, 
którzy decydują lub będą decydować o losach 
nauki. Milczenie nie zawsze jest złotem.

CZTERY POWODY, 
DLA KTÓRYCH WARTO PROMOWAĆ NAUKĘ

PRZYSZŁOŚĆ?

Odbywająca się w ostatnich dekadach 
rewolucja technologiczna doprowadziła 
do transformacji rynku pracy, a także 
sposobu tworzenia oraz dystrybucji 
wiedzy. Przykładem mogą być firmy 
informatyczne – wychowujące kolejne 
pokolenia fachowców, z których wielu 
odnosi znaczące sukcesy, choć nie po-
siada dyplomów akademickich. Należy 
dbać o to, aby inwestowanie w naukę 
akademicką nadal było naszym wspólnym 
interesem. To ważne zadanie, którego nie 
można odkładać na później. Promując 
naukę, zapewniamy jej trwałość.

ROZWÓJ?

Żyjemy w społeczeństwie informacyj-
nym. Rozwój warunkowany jest zdolnością 
nawiązywania kontaktów i współpracy 
interdyscyplinarnej, która nie poddaje się 
fizycznym ograniczeniom przestrzeni. 
Promując własne osiągnięcia, zwiększamy 
szansę na to, że nasz potencjał i wiedza 

zostaną dostrzeżone i odpowiednio spożyt-
kowane. W perspektywie mogą pojawić się 
partnerskie projekty lub dodatkowe fundu-
sze. Nauka powinna kojarzyć się z rozwo-
jem. Promocja napędza rozwój nauki.

INSPIRACJA?

Wyjaśnienie przeciętnemu odbiorcy, na 
czym polega nasza praca, to niewątpliwie 
trudne zadanie. Prowadzenie strategii pro-
mocyjnej może być bardzo wyczerpują-
cym zajęciem, ale może także inspirować. 
Często pozornie banalne pytania zadane 
przez dziennikarza lub postawione na 
forum naszego bloga mogą zmobilizować 
do próby ujęcia skomplikowanych pojęć 
w formie ciekawej metafory. Traktujmy 
to jak poligon, na którym sprawdzamy 
się w boju. To szansa na wzbogacenie na-
szych doświadczeń i kształtowanie opinii 
publicznej. Promując własne osiągnięcia, 
inspirujemy innych i siebie.

Bożena Podgórni
pracownik CITTRU

Osoby, które chcą podyskutować o tym tekście, wyrazić swą aprobatę lub wątpliwości, przekazać własne doświadczenia – 
zapraszamy na stronę: www.facebook.com/nimb.cittru  

Szkoła Promocji Nauki – sztuka autoprezentacji Szkoła Promocji Nauki – internet w promocji nauki
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CO TO JEST SPN?
Szkoła Promocji Nauki (SPN) 
to cykl 4 warsztatów obejmujących 
4 kluczowe kompetencje populary-
zatora nauki: 
1. przygotowanie ciekawej i skutecz-
nej autoprezentacji; 
2. opracowanie atrakcyjnych i czytel-
nych materiałów poligraficznych; 
3. wykorzystanie nowych narzędzi in-

ternetowych do promocji swoich osią-
gnięć i własnej jednostki naukowej; 
4. kontakt z mediami, zainteresowanie 
dziennikarzy tematyką swoich badań.

JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLE-
NIA?
Zajęcia odbywają się w  CITTRU (ul. 
Czapskich 4). Każde ze szkoleń trwa 
4 godziny i składa się z dwóch części 
– teoretycznego wstępu i praktycznego 
ćwiczenia (np. prezentacji przed ka-
merą, założenia bloga). W  przerwie 
zapraszamy uczestników na lunch.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 
W ZAJĘCIACH?
Warsztaty skierowane są do naukow-
ców, którzy angażują się w działania 
związane z promocją nauki i chcieli-
by to robić bardziej profesjonalnie. 
Zapraszamy także tych, którzy dopie-
ro planują zostać rzecznikiem wła-
snych osiągnięć badawczych i  szu-
kają inspiracji.

KTO PROWADZI SZKOLE-
NIA?
Do prowadzenia warsztatów zapra-
szamy doświadczonych ekspertów, 
którzy w praktyce zajmują się promo-
cją, a  jednocześnie są doświadczo-
nymi szkoleniowcami.

CZY MUSZĘ WZIĄĆ UDZIAŁ 
 WE WSZYSTKICH SZKO-
LENIACH W CYKLU?
Nie. Możesz wybrać te szkolenia, 
które Cię interesują. Jeśli nie uda Ci 
się wziąć udziału w najbliższych za-

jęciach, możesz to zrobić w kolejnym 
cyklu (patrz następny punkt).

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ 
SZKOLENIA?
W każdym semestrze CITTRU organi-
zuje jeden cykl warsztatów. Najbliż-
sze warsztaty odbędą się już w maju 
2011.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ 
NA SZKOLENIE?
Na miesiąc przed rozpoczęciem cy-
klu, na stronie internetowej CITTRU po-
jawia się formularz rejestracyjny. Za 
jego pomocą wyślij swoje zgłoszenie 
i czekaj na potwierdzenie rejestracji.

JAK ZOSTAŁ OCENIONY 
PIERWSZY CYKL SZKOLEŃ?
Na to pytanie najlepiej odpowiedzą 
fragmenty z ankiet uczestników szko-
lenia:
Internet w  promocji nauki: 
„Szkolenie zmobilizowało mnie do 
założenia własnego bloga oraz prze-
budowy strony internetowej”.
Autoprezentacja: „Szkolenie przy- 
czyni się do wzrostu mojej pewności 
siebie podczas prezentacji”.
Materiały poligraficzne: „Naj-
lepsze szkolenie na jakim byłem 
w CITTRU, pomoże w przygotowaniu 
publikacji”.
Kontakty z mediami: „szkolenie 
było prowadzone przez specjalistę 
z dziedziny komunikacji. Dużo prak-
tycznej i przydatnej treści”.

CO, JEŚLI 4 GODZINY 
SZKOLENIA,  
TO DLA MNIE ZA MAŁO?
SPN to tylko jedna z  inicjatyw CIT-
TRU. Zaglądaj na stronę internetową 
CITTRU, odwiedzaj nasz profil na Fa-
cebooku, subskrybuj newsletter, aby 
nie przegapić innych ciekawych wy-
darzeń – specjalistycznych szkoleń, 
seminariów, konferencji, konkursów 
i innych propozycji.

Szkoła Promocji Nauki

FAQ

Tworzenie materiałów poligraficznych

Sztuka prezentacji

Internet w promocji nauki

Kontakt  mediami
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Fascynacja, ale i sceptycyzm. Ogrom 
nowych możliwości, ale i bolesna 

konieczność zmiany sposobu myślenia 
o nauce. Te wszystkie atrybuty wiążą się 
z fenomenem określanym jako Nauka 2.0, 
Otwarta Nauka lub Nowa Nauka. Tym 
zjawiskom poświęcony jest najnowszy 
(10.) numer wydawanego przez CITTRU 
czasopisma „NIMB”. 

Świetnym wprowadzeniem do opisy-
wanych zagadnień jest fragment tekstu 
Kamila Kamińskiego, młodego chemika 
z UJ: Moja przygoda z Nauką 2.0 nie trwa 
długo. [...] Z pewnością moje spojrzenie 
jest świeże, ale zarazem odrobinę naiwne. 
Obydwie te cechy charakteryzują również 

„NIMB” 10 o Nauce 2.0
Naukę 2.0, być może dlatego tak łatwo jest 
mi się utożsamiać z jej ideami. Przyszłość 
pokaże, czy takie myślenie o nauce i w 
nauce jest dobre. Jedno jest pewne: zmiany 
są konieczne, a ten kierunek jest niezwykle 
nowatorski, niepozbawiony uroku i dlatego 
warto dać mu szanse. 

A poza tym w „NIMB-ie” 10: inno-
wacyjna metoda zastosowania badań 
genetycznych w kryminalistyce, czyli 
coraz bliżej CSI Kraków. Więcej światła 
na fotokatalizę. Wojciech Macyk (chemia 
UJ) w wywiadzie odrobinę osobistym. 
W części poradnikowej zaś: odpowiedzi na 
pytania, czy można opatentować góralski 
kapelusz oraz znajomość jakich pojęć 

związanych z tworzeniem stron www jest 
niezbędna, by dogadać się z webmasterem. 
I oczywiście nowości, rekomendacje, fe-
lietony oraz niespodzianki!

UWAGA: istnieje jeszcze możliwość 
bezpłatnej subskrypcji wydania druko-
wanego.

Zapraszamy: www.nimb.uj.edu.pl 

IV konferencja Kontrowersje w Pe-
diatrii odbyła się w dniach 4–5 

marca br. w Auditorium Maximum UJ. 
Jak co roku, w licznych sesjach nauko-
wych i warsztatach uczestniczyło kilkuset 
lekarzy z całej Polski. Przedsięwzięcie zo-
stało zorganizowane przez Klinikę Chorób 
Dzieci Katedry Pediatrii CM UJ. 

W tym roku tematyka obrad obejmo-
wała między innymi: kontrowersje wokół 
szczepień przeciwko grypie, możliwości 
leczenia i zapobiegania zapaleniu oskrze-
lików, problematykę badań przesiewo-

KONTROWERSJE 
W PEDIATRII

wych u noworodków 
w kierunku mukowi-
scydozy i powszech-
nych przesiewowych 
badań słuchu. Specja-
liści z dziedziny laryn-
gologii prezentowali 
stanowiska dotyczące 
rozpoznawania i leczenia ostrego zapale-
nia ucha środkowego i zatok, natomiast 
nefrolodzy – zakażeń układu moczowego 
u dzieci. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się sesja Primum non nocere 

dotycząca zagadnień stosowania leków 
poza rejestracją (off-label), terapii lekami 
hormonalnymi oraz badań klinicznych 
u dzieci. 

Red. 

Otwarcie konferencji odbyło się 4 marca w auli Auditorium Maximum. Pierw-
sza sesja naukowa dotyczyła kontrowersji wokół szczepień przeciwko grypie
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□ Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe 
możliwości w fi nansowaniu szkolnictwa wyższego. Jedną 
z nich są fundusze europejskie, w tym fundusze strukturalne. 
Czy Collegium Medicum korzysta z tych możliwości?

■ Oczywiście tak. Obecnie w trakcie realizacji jest duży projekt 
zatytułowany „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagelloni-
cae” o wartości blisko pięciu milionów złotych. Głównym jego 
celem jest zwiększenie potencjału dydaktycznego naszej Uczelni. 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Dotyczy w szczególności doskonalenia kwalifi kacji 
kadry dydaktycznej CM UJ i poszerzenia oferty edukacyjnej 
dla absolwentów szkół średnich, studiów licencjackich oraz 
osób spoza środowiska akademickiego. Realizacja rozpoczęła 
się w styczniu 2010 roku, zakończy się we wrześniu 2013 roku. 
Udział jest bezpłatny. 

□ Jaka jest struktura projektu?

■ Projekt składa się z trzech rodzajów aktywności: uruchomienia 
na Wydziale Lekarskim nowego kierunku kształcenia – dietetyki, 
organizacji kursów i staży międzynarodowych dla kadry dydak-
tycznej Collegium Medicum UJ (z zakresu specjalistycznego 
języka angielskiego, zaawansowanych technik edukacyjnych 
w naukach medycznych, kompetencji i umiejętności informacyj-
nych) oraz prowadzenia cyklu kursów dotyczących zasad żywie-
nia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych.

□ Czy udało się w bieżącym roku akademickim uruchomić 
studia na kierunku dietetyka?

■ Tak, uruchomiliśmy pierwszy stopień studiów na kierunku 
dietetyka na Wydziale Lekarskim. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu zwiększy się na rynku grono wykwalifi kowanych dietety-
ków. Kierownikiem tej części projektu jest dr Aleksander Gałaś 
z Zakładu Epidemiologii CM UJ. Muszę jednak zaznaczyć, że nie 
udało nam się jednocześnie otworzyć drugiego stopnia studiów 
na tym kierunku. Uzyskaliśmy jednak zgodę Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na przesunięcie środków na następny rok 
akademicki 2011/2012 i liczymy, że rozpoczniemy kształcenie 
także na studiach II stopnia.

PROJEKTY UNIJNE 
W COLLEGIUM MEDICUM

□ W projekcie znalazły się również kursy adresowane 
do kadry dydaktycznej Collegium Medicum obejmujące 
nauczanie nowoczesnych metod dydaktycznych. Jakie 
nowe kompetencje nabywają dydaktycy, nauczyciele 
akademiccy podczas tych zajęć?

■ Trzeba pamiętać, że będąc absolwentami kierunku lekar-
skiego czy lekarsko-dentystycznego, mamy kwalifi kacje 
lekarza medycyny bądź lekarza stomatologa. Nikt jednak 
nie uczy nas, jak tę wiedzę przekazywać dalej, a jest to 
niewątpliwie odrębna umiejętność. Tymczasem w obliczu 
silnej konkurencji uczelni wyższych na całym świecie nie 
możemy zatrzymać się na dotychczasowym poziomie. Dla-
tego chcemy (i robimy to) uczyć naszą kadrę dydaktyczną tego, 
jak uczyć. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby w dydaktyce 
nie opierać się wyłącznie na tradycyjnej formie wykładu. Zajęcia 
muszą być prowadzone nowocześnie i lepiej niż dotychczas. 

□ Co to znaczy, że nauczanie ma być nowoczesne?

■ To znaczy, że odchodzimy od prezentacji wiedzy ex 
cathaedra. Którąkolwiek starą metodę weźmiemy pod uwagę, 
wykład czy seminarium, zazwyczaj jest tak, że wykładowca 
prezentuje daną wiedzę, a student jej wysłuchuje. Problem 
polega na tym, że percepcja w trakcie takiej prezentacji jest 
stosunkowo słaba. Obiektywne badania pokazują, że odsetek 
zapamiętywanej wiedzy podczas konwencjonalnego wykładu 
jest niewielki – sięga około 10 procent. Chodzi więc o to, żeby 
angażować studentów w interakcję z prowadzącym zajęcia, to 
znaczy nie tylko głosić wiedzę, ale przedstawiać konkretny 
problem praktyczny, który zaintryguje studentów i zmusi ich do 
samodzielnego myślenia, poszukiwania dodatkowych informa-
cji oraz przedyskutowywania problemu z innymi studentami, 
pod opieką moderującego spotkanie asystenta. Nauczanie nie 
może się sprowadzać tylko do przeczytania rozdziału pod-
ręcznika. Student ma otrzymać praktyczne zadanie w postaci 
konkretnego przypadku, problemu medycznego. Nasi nauczy-
ciele akademiccy muszą opierać nauczanie na rozwiązywaniu 
praktycznych problemów. 

Ważna jest także kwestia przeprowadzania egzaminów kli-
nicznych, które muszą mieć charakter jak najbardziej obiektywny 

Rozmowa z prof. Maciejem Małeckim, prodziekanem Wydziału 
Lekarskiego ds. organizacji i programu studiów, kierownikiem 
projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagellonicae” 
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i powtarzalny. Asystent ma dokonywać oceny umiejętności za-
prezentowanych przez studentów w sposób wystandaryzowany 
i powtarzalny. Tego wszystkiego właśnie uczymy naszą kadrę 
dydaktyczną na kursach w ramach programu „Pro bono”. 

□ Czy dotyczy to wszystkich wydziałów Collegium Medi-
cum?

■ Tak, całość zadań projektowych jest adresowana do wszystkich 
wydziałów w Collegium Medicum, jednak biorąc pod uwagę 
specyfi kę tych kursów, zdecydowana większość uczestników 
rekrutuje się spośród kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego – 
jest to największy wydział w Collegium Medicum. Kurs trwa 20 
lub 30 godzin. Zajęcia (trwające 4–5 godzin) odbywają się raz 
w tygodniu. W sumie trwa to około miesiąca. 

□ Kto prowadzi te kursy? 

■ Asystenci zatrudnieni w Zakładzie Dydaktyki Medycznej 
CM UJ, kierowanym przez dr. Michała Nowakowskiego. Kursy 
są obowiązkowe dla wszystkich. Przyjęta formuła zakłada, że 
każdy asystent, adiunkt i starszy wykładowca musi ukończyć 
kurs nauczania nowoczesnych technik dydaktycznych. Program 
jest przewidziany jeszcze na dwa lata, co  pozwoli nam prze-
szkolić całą kadrę dydaktyczną. Oczywiście, projekt w pewnym 

momencie się skończy, ale wtedy większość kadry zostanie już 
przeszkolona, więc przed nami zostanie zadanie jedynie bieżą-
cego uzupełniania szkoleń w odniesieniu do nowo zatrudnionych 
pracowników i tych, którzy będą awansować. 

□ Wspomniał Pan Profesor, że w ramach projektu nauczyciele 
akademiccy zatrudnieni w Collegium Medicum mogą także 
wyjeżdżać na szkolenia za granicę.

■ Tak, wysyłamy przedstawicieli kadry dydaktycznej na szkolenia 
w zakresie nowoczesnych technik dydaktycznych również za 
granicę. Są to najczęściej miesięczne staże w szkołach medycz-
nych w Edynburgu, Monachium i Rochester. Ich uczestnicy mają 
zagwarantowane środki na pokrycie kosztów biletów, zakwatero-
wania, wyżywienia. Niestety, nie jesteśmy w stanie wysłać na te 
szkolenia więcej niż kilkadziesiąt osób, stąd przy kwalifi kacji na 
nie jest duża konkurencja – na niektóre wyjazdy mieliśmy nawet 
trzech kandydatów na jedno miejsce. Kierownikiem tego zadania 
jest dr Maciej Matłok. Podczas  pobytu za granicą pracownicy 
odbywają szkolenia w zakresie nowoczesnego nauczania medy-
cyny. Liczymy na to, że po powrocie do swoich jednostek będą 
przekazywać tę nowoczesną wiedzę dalej. 

□ W projekcie przewidziane jest także nauczanie specjalistycz-
nego języka angielskiego. Do kogo skierowane są te kursy?

Zapraszamy do podjęcia nauki na nowym kierunku studiów na Wydziale Lekarskim – dietetyka. 
O przyjęcie na studia I stopnia starać się mogą kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia II stopnia przezna-
czone są dla absolwentów studiów licencjackich, którzy zrealizowali standardy kształcenia dla studiów I stopnia (licencja-
ckich) kierunku dietetyka.
Studia mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy w oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane 
do profilu kształcenia zajęcia praktyczne uzyskają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka 
zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowozależnych. Po ukończeniu studiów będą oni specjalistami w za-
kresie:
–  planowania i wdrażania opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla 

zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności
–  profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowozależnych 
–  przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet 
–  rozpoznawania, zapobiegania i leczenia  niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego
–  stosowania leczenia żywieniowego wspomagającego proces leczniczy licznych chorób przewlekłych
–  oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów; stoso-

wania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego 
przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia 

–  prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia (edukacja żywieniowa) 
–  prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów 
Osoby, które ukończą studia, uzyskają wiedzę do prowadzenia badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz do kontroli 
jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Poznają także podstawy marketingu, prawa żyw-
nościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia oraz nabędą umiejętności pracy z ludźmi chorymi, kierowania 
zespołami terapeutycznymi i zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyska liczne możliwości pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony 
zdrowia, domach opieki społecznej, zakładach żywienia zbiorowego, w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności na-
uczycielskiej), w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w jednostkach  zajmujących 
się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka. Natomiast osoby kończące studia dietetyka 
w specjalności dietetyka kliniczna uzyskają dodatkowo wiedzę i umiejętności planowania, edukacji, nadzoru i oceny po-
stępowania w zakresie leczenia żywieniowego, dzięki czemu będą mogły podjąć pracę zarówno w lecznictwie otwartym, 
jak i w lecznictwie klinicznym, na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych, pediatrycz-
nych.
Ramowy program studiów, harmonogram oraz tematy zajęć dostępne są na stronie www.cm-uj.krakow.pl 
W roku akademickim 2010/2011 z powodu zbyt małej liczby kandydatów spełniających wymogi formalne nie otwarto 
studiów II stopnia na kierunku dietetyka. Studia te otwierane będą w ramach projektu „Pro bono Collegii Medici Univers-
itatis Jagellonicae” w roku akademickim 2011/2012. W sprawach dotyczących rekrutacji zapraszamy na stronę Działu 
Rekrutacji UJ – www.rekrutacja.uj.edu.pl
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■ Prowadzimy zajęcia ze specjalistycznego medycznego języka 
angielskiego dla naszych pracowników dydaktycznych. W sumie 
przeszkolonych ma zostać około 200 osób.  Zakładam, że znaczna 
część naszych nauczycieli w tej chwili posługuje się co najmniej 
poprawnym angielskim, chodzi więc o to, żeby te kwalifi kacje 
polepszyć. Jest to szczególnie ważne, ponieważ Collegium 
Medicum coraz bardziej się umiędzynarodawia – mamy szkołę 
dla obcokrajowców, realizujemy programy międzynarodowe, 
przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy, którzy muszą być 
w sposób prawidłowy, również w kontekście językowym, na-
uczani. Za realizację tego zadania odpowiedzialna jest dr Ewa 
Donesch-Jeżo, a zajęcia w cyklu rocznym prowadzone są przez 
pracowników Jagiellońskiego Centrum Językowego. 

□ W jakiej jeszcze dziedzinie doskonalone są umiejętności 
kadry dydaktycznej Collegium Medicum w ramach projektu 
„Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagellonicae”?

■ Jak wspomniałem na początku rozmowy, w ramach projektu 
odbywają się także kursy obejmujące poszerzanie kwalifi kacji 
bibliotecznych i informatycznych. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ nasi pracownicy dydaktyczni powinni także umieć 
posługiwać się elektronicznymi bazami danych, umieć wyszu-
kiwać materiały naukowe, potrafi ć obliczyć swoje parametry 
bibliometryczne, takie jak Impact Factor i wskaźnik cytowań. 
Zadanie realizowane jest w Bibliotece Medycznej pod kierun-
kiem mgr Anny Urygi. 

□ Realizacja projektu wychodzi także poza mury uczelni. 
Proszę o przybliżenie tej części projektu. 

■ Organizujemy kursy dotyczące zasad żywienia w cukrzycy, 
otyłości i innych chorobach metabolicznych, które skierowane 
są do lekarzy, dietetyków, pielęgniarek oraz pracowników za-
kładów zbiorowego żywienia. Kursy mają na celu szkolenie, jak 
zdrowo żywić, aby uniknąć chorób cywilizacyjnych, takich jak 
otyłość, cukrzyca typu 2, miażdżyca, oraz jak leczyć te choroby, 
gdy już wystąpią. Zadaniem kieruje dr hab. Tomasz Klupa. Także 
tutaj mamy wielu chętnych – zapisy na kursy kończą się już po 
paru godzinach od uruchomienia, a możemy przyjąć tylko 20 
chętnych na jeden kurs.  

□ Czy w najbliższym czasie Collegium Medicum ma szansę 
otrzymać kolejny duży grant w ramach programów euro-
pejskich?

■ Tak. Jesienią ubiegłego roku wysłaliśmy z Wydziału Le-
karskiego wniosek w ramach 7. Programu Ramowego o grant 
dotyczący zwiększenia potencjału naukowego Uczelni. Są to 
ogromne środki fi nansowe – 4 miliony euro. Mamy nadzieję 
na sukces. Sądzę, że Omicron – bo tak brzmi jego nazwa 
– może być jednym z największych programów tego rodzaju 
nie tylko w Collegium Medicum, ale i na Uniwersytecie Ja-
giellońskim.  
 
□ Czego w szczególności ma dotyczyć projekt?

■ W ramach grantu ma zostać stworzona jednostka badawcza 
o charakterze naukowego centrum usługowego, to znaczy 
taka, która wykonuje badania dla potrzeb naukowców z całego 
Wydziału Lekarskiego – i to jest ważna część projektu. Ta jed-
nostka naukowo-badawcza ma mieć charakter autonomiczny; 
w warunkach uniwersytetów amerykańskich w stosunku do 
takich jednostek używa się nazwy core facility. 
 
□ Jakiego rodzaju badania byłyby tam wykonywane? 

Genetyczne, genomiczne, proteomiczne, generalnie – związane 
z badaniami molekularnymi, także takimi, które mogą mieć 
praktyczne zastosowanie kliniczne, na przykład w diagnostyce 
genetycznej chorób u ludzi. Trzeba jednak dodać, że zgodnie 
z nazwą wspomnianego programu fi nansowego – „Capacities” 
(czyli „Możliwości”) – większość środków fi nansowych ma 
być przeznaczona na doskonalenie kwalifi kacji naukowych 
kadry Wydziału Lekarskiego CM UJ –  staże, szkolenia, w tym 
długoterminowe, w wiodących ośrodkach zagranicznych, 
przyjazdy do Krakowa wybitnych specjalistów itd.

Chciałbym także w tym miejscu podkreślić rolę tych osób, 
które współpracowały ze mną w staraniu się o ten grant: 
kierownikowi Działu Współpracy z Zagranicą CM UJ mgr 
Ewie Klepacz-Zielińskiej, dr. Pawłowi Wołkowowi, prof. To-
maszowi Guzikowi, prof. Marcinowi Majce oraz dr. Jackowi 
Sobockiemu. 

□ Jak doszło do tego, że Collegium Medicum aplikuje o tak 
znaczące programy operacyjne?

Zajęcia podczas kursu podstawowego „Zaawansowane techniki edukacyjne 
w naukach medycznych” 
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Szkolenie z zakresu „Problem Based Learning” w trakcie stażu 
międzynarodowego na Uniwersytecie w Rochester 
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■ Jest to ogromna zasługa kompetentnych, doświadczonych 
pracowników uczelni. Chcę w tym miejscu podziękować całemu 
zespołowi realizującemu projekt „Pro bono Collegii Medici 
Universitatis Jagellonicae”, zarówno pracownikom odpowiedzial-
nym za część merytoryczną, jak i osobom zajmującym się obsługą 
administracyjną i fi nansową. Trzeba bowiem podkreślić, że projekty 
fi nansowane z funduszy europejskich są realizowane w oparciu 
o niezwykle rygorystyczne zasady, co wymaga zaangażowania 
pracowników z wielu jednostek organizacyjnych. Każda złotówka 

przeznaczona na realizację zadań projektu jest analizowana pod 
kątem celowości, zasadności i efektywności jej wydatkowania. 
Trzeba też podkreślić pomoc i kompetencje mgr. Marcina Jędry-
chowskiego, zastępcy kwestora UJ do spraw Collegium Medicum, 
który także bardzo życzliwie nam w tych kwestiach pomaga. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wojnar

Projekt „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagellonicae” 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się wśród 
naukowców nagrodzonych przez prezesa Rady Ministrów 

Donalda Tuska. Za rozprawę habilitacyjną nagrodę otrzymał 
dr hab. Wojciech Macyk z Zakładu Chemii Nieorganicznej 
Wydziału Chemii oraz dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma z Za-
kładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofi zyki 
i Biotechnologii. Za rozprawę doktorską nagrodzony został dr 
Sławomir Dinew z Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki 
i Informatyki.

W sumie wyróżnienia za rozprawy doktorskie i habilitacyjne 
oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną 
otrzymało 46 naukowców i pięć zespołów naukowych  z całej 
Polski. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 marca br. 
w Centrum Nauki Kopernik. – Jesteście największą nadzieją dla 
przyszłej Polski. Niech wasze umysły i wasze talenty służą nam jak 
najdłużej – mówił, wręczając dyplomy naukowcom, premier Do-
nald Tusk. – Nigdy nie wątpiłem, że w Polsce nie brakuje ludzi uta-
lentowanych, z otwartymi umysłami, odważnych i kreatywnych – 
dodał premier. 

Red.  

NAGRODY PREMIERA 
DLA NASZYCH 
NAUKOWCÓW

Uroczystość wręczenia nagród premiera 
odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Od prawej: dr hab. Wojciech Macyk, premier RP Donal Tusk
i dr hab. Ewa Zuba-Surma
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Instytut Nauk o Środowisku UJ od ponad 
roku realizuje projekt o budżecie 5,3 

miliona złotych zatytułowany „Utworzenie 
anglojęzycznych interdyscyplinarnych stu-
diów doktoranckich o specjalności ekologia 
i wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
kadry Instytutu Nauk o Środowisku”. Projekt 
fi nansowany jest z funduszy strukturalnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Jego głównym celem jest wykształ-
cenie wysoko wykwalifi kowanych młodych 
badaczy, konkurencyjnych na międzynaro-
dowej arenie naukowej. 

Pierwsze nabory doktorantów i młodych 
doktorów odbyły się w czerwcu 2010 roku. 
W skład komisji kwalifikacyjnych poza 
pracownikami Instytutu weszli również 
pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, University 
of East Anglia (UK), Ludwig-Maximilians-
-Universität (Niemcy) i Boston University 
(USA). Wśród kandydatów były także 
osoby z zagranicy. Część z nich została 
przesłuchana przez komisję rekrutacyjną za 
pomocą telekonferencji. Jedna z kandydatek 
na staż podoktorski wygłosiła w ten sposób 
półgodzinne seminarium. Ostatecznie w In-
stytucie rozpoczęło pracę ośmiu nowych 
doktorantów (w tym jeden z Włoch) i dwoje 
młodych doktorów. Ich praca przyczyni się 
do poszerzenia tematyki badań w siedmiu 
zespołach badawczych INoŚ. Dla przy-
kładu, w Zespole Fizjologii Ewolucyjnej 
rozpoczęła pracę badawczą absolwentka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ra-
mach swojej pracy doktorskiej będzie badać 
długość życia i procesy starzenia dzikiego 
gryzonia – nornicy rudej, selekcjonowanej 
w kierunku podwyższonego metabolizmu 
wysiłkowego, zachowań drapieżniczych 
oraz radzenia sobie z pokarmem roślinnym. 

ATRAKCYJNE STUDIA DOKTORANCKIE 
I STAŻE DLA MŁODYCH DOKTORÓW

W tym samym zespole staż podoktorski 
odbywa Australijka polskiego pochodzenia, 
która swoje doświadczenia w badaniach 
termofizjologii nietoperzy będzie teraz 
wykorzystywała, badając temperaturę ciała 
nornic pochodzących z wyżej wymienionego 
eksperymentu selekcyjnego.

Warto podkreślić, że projekt umożliwił 
otwarcie pierwszych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim studiów doktoranckich, na 
których wszystkie obowiązkowe dla dok-
torantów kursy prowadzone są wyłącznie 
w języku angielskim. Każdy z kursów jest 
prowadzony przez nauczycieli akademickich 
Instytutu Nauk o Środowisku oraz przez wy-
bitnego specjalistę z zagranicy. Zagraniczni 
goście spędzają w Instytucie tydzień, w cza-
sie którego biorą aktywny udział w życiu 
naukowym Instytutu, prowadząc wykłady, 
seminaria, dyskusje i uczestnicząc w indywi-
dualnych spotkaniach ze studentami. 

W czasie trwania projektu będziemy 
gościć 16 wykładowców z renomowanych 
zagranicznych uczelni. Informacje o wygła-
szanych przez gości otwartych seminariach 
są zamieszczane na stronie internetowej 
projektu. 

Jednym z głównych zadań przedsię-
wzięcia jest wzmocnienie potencjału dy-
daktycznego kadry. W tym celu nauczyciele 
akademiccy kształcący doktorantów wzięli 
udział w dwóch 30-godzinnych kursach 
przygotowujących do prowadzenia zajęć 
w języku angielskim. Specjalnie opraco-
wany program zajęć poszerzył słownictwo 
przydatne w prezentacjach i pisaniu pub-
likacji naukowych. Niedawno rozpoczął 
się kurs retoryki, którego celem jest nauka 
planowania konstrukcji i dramaturgii wy-
powiedzi oraz emisji głosu – umiejętności 
niezbędnych dla każdego wykładowcy. 

Dodatkowo 12 członków kadry Instytutu 
ma możliwość wyjazdu na miesięczne 
staże zagraniczne, w czasie których będą 
zdobywać nowe umiejętności dydaktyczne. 
W celu poszerzania wiedzy i doświadczenia 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
zagranicznej również każdy doktorant 
wyjedzie na półroczny, a młody doktor na 
miesięczny staż do zagranicznych ośrod-
ków naukowych. 

Obecnie prowadzimy drugi nabór na 
studia doktoranckie i staże dla młodych 
doktorów. Nabór prowadzony jest na za-
sadach konkursu ogłoszonego w polskiej 
i międzynarodowej prasie. Zgłoszenia 
kandydatów zostaną ocenione zgodnie 
z przyjętymi w projekcie i zatwierdzonymi 
przez Senat UJ kryteriami, na podstawie 
których sporządzona zostanie lista ran-
kingowa kandydatów. Najwyżej ocenione 
16 osób zostanie zaproszonych na rozmowę 
kwalifi kacyjną. Na podstawie jej wyni-
ków na studia zostanie przyjętych ośmiu 
doktorantów (w tym nie więcej niż trzech 
obcokrajowców), którzy przez cztery lata 
otrzymywać będą miesięczne stypendia 
w wysokości 2200 złotych. Komisja wskaże 
także dwóch młodych najzdolniejszych 
doktorów, z których każdy otrzymywać 
będzie przez 20 miesięcy stypendium w wy-
sokości 3200 złotych. Więcej informacji 
na temat projektu znajduje się na stronie: 
www.eko.uj.edu.pl/ecology

Dominika Włoch-Salamon 

Joanna Rutkowska 
autorki są adiunktami w Instytucie Nauk o Środo-
wisku UJ, koordynatorki projektu „Utworzenie 
anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów dok-
toranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk 
o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego”
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Od stycznia do końca marca 2011 roku 
w Instytucie Spraw Publicznych UJ 

przeprowadzone zostały zajęcia dydak-
tyczne modułu specjalistycznego Mię-
dzynarodowych Studiów Podyplomowych 
Master in European Studies, zatytułowa-
nych „The Process of Building Europe”. 
W programie tym, koordynowanym przez 
Centro di  Ricerca sull’Integrazione Euro-
pea (CRIE) Uniwersytetu w Sienie, uczest-
niczą uczelnie z całej Europy (oprócz 
Sieny – Salamanca, Strasburg, Coimbra, 
Acores, Ateny, Hanower, Montpellier, 
Maribor, Oradea, Bruksela oraz Bologna/
Forli). W skład Komitetu Naukowego pro-
gramu Master, którym kieruje prof. Ariane 
Landuyt z Uniwersytetu w Sienie, wchodzi 
również dr hab. Stefan Bielański z Insty-
tutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Program realizowany jest 
przez międzynarodowy zespół naukowo-
-dydaktyczny od 2000 roku i od początku 
uczestniczy w nim Uniwersytet Jagielloń-
ski jako sygnatariusz wielostronnej umo-
wy, podpisanej ze strony UJ (w tym samym 
2000 roku) przez ówczesnego rektora UJ 
prof. Franciszka Ziejkę. 

Master in European Studies realizo-
wany jest w formule trzech modułów. 
Pierwszy z nich to moduł ogólny i ma 
zawsze miejsce na uczelni koordynującej 
program, czyli na Universita’ degli Studi 
di Siena, w okresie od października do 
grudnia danego roku akademickiego. 
Następnie studenci, dokonując wcześniej 
samodzielnego wyboru modułu specjali-
stycznego, wyjeżdżają do dwóch uczelni 
uczestniczących w programie (w roku aka-
demickim 2010/2011 były to Universite de 
Strasbourg we Francji oraz Uniwersytet 
Jagielloński) na okres od stycznia do końca 
marca. Roczne międzynarodowe studia 
podyplomowe wieńczy – w ramach modu-
łu badawczego trwającego od kwietnia do 
lipca – przygotowanie samodzielnej pracy 
dyplomowej, bronionej przed inauguracją 
na Uniwersytecie w Sienie kolejnego roku 
akademickiego programu Master.

W roku 2011 w zajęciach modułu spe-
cjalistycznego w Krakowie uczestniczyła 
sześcioosobowa grupa studentów (trzy 

MASTER IN EUROPEAN STUDIES

W marcu  wykłady wygłosili też goście 
zagraniczni, reprezentujący uczelnię part-
nerską w programie Master – prof. Ioan 
Horga oraz prof.  Dorin Dolghi z Universi-
tatea din Oradea z Rumunii. Zakończenie 
zajęć dydaktycznych odbyło się 25 marca 
2011 roku, a akcentem fi nalnym był wykład 
w siedzibie Międzynarodowego Centrum 
Kultury wygłoszony przez dyrektora MCK 
prof. Jacka Purchlę. W ramach zajęć uzu-
pełniających słuchacze programu Master 
odbyli podróż studyjną do Warszawy, 
zapoznając się z działalnością Biura Edu-
kacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
projektowanego Muzeum Historii Żydów 
Polskich, a w Krakowie, we Włoskim In-
stytucie Kultury, uczestniczyli – wspólnie 
z polskimi kolegami – w debacie dotyczącej 
roli młodych Europejczyków w kształtowa-
niu procesu integracji europejskiej.

Stefan Bielański
kierownik Zakładu Polityki Społecznej 

Instytutu Spraw Publicznych UJ,
koordynator Modułu Specjalistycznego 
Programu Master in European Studies 

osoby z Włoch, po jednej z Hiszpanii, 
z Anglii i z Polski). W trakcie pobytu 
w Krakowie słuchacze międzynarodowych 
studiów podyplomowych uczęszczali nie 
tylko na zajęcia dydaktyczne (wykłady 
i ćwiczenia w języku angielskim i wło-
skim), ale także prowadzili własne prace 
badawcze, przygotowujące do zrealizowa-
nia końcowej pracy dyplomowej.

Zajęcia prowadzone były przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych ISP 
UJ (prof. Grażynę Prawelską-Skrzypek, dr 
hab. prof. UJ Annę Lubecką, dr. hab. prof. 
UJ Aleksandra Noworóla oraz dr. hab. 
Stefana Bielańskiego), a także wykładow-
ców reprezentujących inne jednostki UJ 
(dr Karolina Golemo z Instytutu Studiów 
Regionalnych) oraz inne uczelnie (dr hab. 
prof. UEK Aleksander Surdej). Ćwicze-
nia prowadzone były przez słuchaczy 
studiów doktoranckich (Anitę Bielańską, 
doktorantkę w Instytucie Sztuk Audio-
wizualnych UJ, oraz Agnieszkę Pasiekę, 
doktorantkę na Uniwersytecie w Halle 
w Niemczech). 

Grupa zagranicznych uczestników programu Master in European Studies oraz dr hab. Stefan Bielański, 
koordynator programu z ramienia ISP UJ, przed Collegium Novum

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mastercrie.unisi.it
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Doktor Agnieszka Łoboda z Zakładu 
Biotechnologii Medycznej Wydzia-

łu Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 
UJ została laureatką II edycji konkursu 
POMOST, organizowanego przez Funda-

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ogłasza konkurs na 

STYPENDIUM NAUKOWE 
z Funduszu Królowej Jadwigi 

na rok akademicki 2011/2012
O stypendium mogą ubiegać się pracownicy naukowi i doktoranci wyższych uczelni z krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich.

 Wniosek o stypendium powinien zawierać:
 – podanie do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 – wypełniony formularz zgłoszeniowy 
 – spis publikacji
 – program badań naukowych do zrealizowania w czasie pobytu na stypendium w Krakowie
 – wskazana rekomendacja od pracownika naukowego UJ
 – curriculum vitae
 – kserokopię strony paszportowej ze zdjęciem.

Stypendysta Funduszu Królowej Jadwigi otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie, zakwaterowanie w do-
mu studenckim oraz podstawową opiekę zdrowotną. Dokumenty należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
15 czerwca 2011 roku na adres:

Biura Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, Polska
z dopiskiem na kopercie: Fundusz Królowej Jadwigi

Fundusz zastrzega sobie prawo rozesłania tylko pozytywnych decyzji.
Więcej szczegółów dotyczących funduszy udziela  Biuro Informacji UJ,

tel. +48 12 430 10 12,  
fax. +48 12 430 10 30, 

Więcej informacji:  http://www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

cję na Rzecz Nauki Polskiej. Otrzymała 
dofinansowanie do kwoty 560 tysięcy 
złotych na projekt „Signifi cance of apoli-
poprotein E polymorphism in regenerative 
medicine”. 

Program POMOST w zakresie nauk 
należących do kategorii bio, info, techno 
jest współfi nansowany ze środków struk-
turalnych Unii Europejskiej. 

Red.

LAUREATKA 
II EDYCJI 
KONKURSU 
POMOST
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Doktor Agnieszka Łoboda w laboratorium
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Wiosenna edycja Targów Kariery na 
Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła 

się 8 marca w Auditorium Maximum. Setki 

studentów oraz absolwentów krakowskich 
uczelni miało wyjątkową możliwość bez-

WIOSENNE 
TARGI KARIERY

pośredniego spotkania z pracodawcami, 
wśród których znalazły się największe fi r-
my w Małopolsce. Przedsięwzięcie cieszy 

się powodzeniem wśród 
studentów wszystkich 
typów uczelni. 

Targi Kariery są de-
dykowane głównie mło-
dym ludziom, którzy do-
piero wkraczają na rynek 
pracy – studentom oraz 
absolwentom z mniej 
niż trzyletnim doświad-
czeniem zawodowym. 
Prezentacje poszczegól-
nych fi rm pozwalały na 
zorientowanie się, jakie 
trendy panują na rynku 
pracy, jakie ścieżki ka-
riery wytyczane są przez 
pracodawców oraz jakie 
wymagania są stawiane 

podczas rozmów kwalifi kacyjnych. Targi 
Kariery to także okazja do praktycznego 

„przećwiczenia” pomysłów, jak dobrze 
pokazać się pracodawcy. 

Wśród wystawców znalazły się zna-
czące na rynku firmy, między innymi: 
IBM, Philip Morris, Peek & Cloppenburg, 
Orlen, Onet.pl, Capgemini oraz Mars. Fir-
my oferowały stałą pracę, staże, praktyki 
oraz programy i konkursy umożliwiające 
studentom i absolwentom podjęcie wyzwań 
zawodowych. Nie zabrakło także zagranicz-
nych instytucji (w tym uczelni wyższych), 
takich jak Maastricht University (Holandia) 
i agencja rządowa Contact Singapore, która 
zajmuje się rekrutacją talentów w dziedzi-
nie inżynierii, ekologii i projektowania. 
Ponadto w trakcie trwania Targów można 
było wziąć udział w seminariach i warszta-
tach, podczas których informowano, jak 
przygotować CV oraz jak dobrze wypaść 
podczas rozmowy kwalifi kacyjnej. 

Targi Kariery organizowane są przez 
fi rmę Aromedia we współpracy z Biurem 
Karier UJ. 

AWoj

W dniach 23–25 marca Uniwersytet Ja-
gielloński uczestniczył w XIII Tar-

gach Edukacyjnych w Krakowie. Młodzie-
ży, która przybywała na targi indywidualnie 
albo w zorganizowanych grupach z całego 
województwa małopolskiego, kompeten-
tnych informacji związanych z rekrutacją 
udzielali przedstawiciele Działu Rekruta-
cji na Studia, a studenci poszczególnych 

XIII TARGI 
EDUKACYJNE

blisko 200 szkół publicznych i niepub-
licznych w naszym kraju. 

MR

M
. R

d
za

n
e

k

wydziałów przez 
trzy dni rozwiewali 
najdrobniejsze wąt-
pliwości związane 
z poszczególnymi 
kierunkami oraz 
możliwymi ścieżkami kariery.

Targi odwiedziło ponad 11 tysięcy 
osób, które mogły się zapoznać z ofertą 
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Targi Kariery to doskonała okazja do bezpośredniego spotkania 
z pracodawcami
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Stoisko Biura Karier UJ

Stoisko Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie
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Od września 2010 roku w Krakowie działa Regionalne Centrum 
Wolontariatu, prowadzone przez Fundację Biuro Inicjatyw 

Społecznych. Głównym zadaniem Centrum jest pośrednictwo 
pomiędzy wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi 
poszukującymi osób, które chcą wesprzeć ich działania, pomóc 
innym zdobyć doświadczenie. Punkt Pośrednictwa Wolontariatu 
to „skrzynka kontaktowa”, która łączy obie strony. Zainteresowani 
mogą znaleźć szczegółowe informacje na stronie www.wolontariat.
org.pl/krakow i zgłosić się za pomocą zamieszczonego formularza 
zgłoszeniowego. Można także odwiedzić Fundację Biuro Inicjatyw 
Społecznych i na miejscu zarejestrować się w bazie wolontariuszy, 
samemu przejrzeć oferty organizacji. – Już nasza w tym głowa, 
żeby dla każdego wybrać coś odpowiedniego – podsumowuje Anna 
Rodacka, koordynatorka projektu. 

Dlaczego warto być wolontariuszem? Przyjdź i przekonaj się 
sam! Niech zachętą będzie wywiad przeprowadzony przez jedną 
z wolontariuszek Regionalnego Centrum Wolontariatu, studentką 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Magdaleną Pulikowską. Jej roz-
mówca to Edward Gładyszew pochodzący z Białorusi. To on jako 
pierwszy skorzystał z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy. Jest 
wolontariuszem aktywnie działającym do dzisiaj. 

□ Kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziałeś się o wolon-
tariacie?

■ Pochodzę z Białorusi, a od kilku lat mieszkam w Krakowie, 
przy ul. Pomorskiej, dokładnie nad siedzibą Regionalnego 
Centrum Wolontariatu. Zainteresował mnie kolorowy plakat 
wiszący na drzwiach. Przechodziłem obok niego codziennie 
i niejednokrotnie zastanawiałem się, co znajduje się za zielonymi 
drzwiami. Pewnego dnia postanowiłem tam wejść i sprawdzić, 
czym zajmuje się organizacja. Odbyłem rozmowę z Julią Choj-
nacką, specjalistką ds. wolontariatu, która opowiedziała mi 
o idei wolontariatu. Dostałem propozycję pracy w charakterze 
wolontariusza. Zaciekawił mnie polski wolontariat. Następnie 
odbyłem szkolenie zorganizowane przez Centrum pod tytułem 
Dlaczego warto być wolontariuszem? Pogłębiło ono moją 
wiedzę na ten temat i sprawiło, że rozpocząłem poszukiwania 
instytucji, w której będę mógł pomagać. 

□ Co Cię skłoniło do podjęcia pracy jako wolontariusz? W ja-
kiej placówce rozpocząłeś swoją przygodę? 

■ Swoją przygodę z wolontariatem rozpocząłem w jednej 
z krakowskich fundacji. Działałem tam przez pewien czas, lecz 
w głębi duszy czułem, że poszukuję czegoś innego. Będąc w sta-
łym kontakcie z RCW, odnalazłem instytucję, w której pracuję 
jako wolontariusz od miesiąca. Jest to schronisko dla zwierząt 
mieszczące się w Krakowie przy ul. Rybnej. Uważam, że nie 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM?

tylko ludzie oraz instytucje potrzebują pomocy. Od wczesnego 
dzieciństwa kocham zwierzęta. Będąc w schronisku, widzę ich 
cierpienie oraz potrzeby, obserwuję zachowania w różnych 
sytuacjach. Do moich obowiązków należą spacery, dbanie 
o czystość klatek oraz zabawa z psami. Jeszcze nie zajmuję 
się ich karmieniem, lecz mam nadzieję, że z biegiem czasu 
przydzielone zostanie mi takie zadanie. Z moich obserwacji 
wynika, że praca wolontariusza w schronisku dla zwierząt jest 
powszechna. Młodzi ludzie chętnie zajmują się tymi biednymi 
istotami. Tym większą radość czują wtedy, kiedy nie mają 
możliwości posiadania psa we własnym domu.

Dlaczego akurat wolontariat? Przecież jako obcokrajowiec 
mogę zająć się wieloma innymi rzeczami. Według mnie każdy z nas 
ma w sobie potrzebę zmieniania świata na lepsze. Możliwość pracy 
w charakterze wolontariusza to dobry pomysł na siebie. Można 
zmodyfi kować choć cząstkę tego, co dzieje się wokół nas.

 
□ Czy wolontariat w kraju, z którego podchodzisz, jest tak 
powszechny jak w Polsce? W jakim charakterze najczęściej 
pracują wolontariusze?

■ Wolontariat na Białorusi nie jest tak powszechny jak w Polsce. 
Mimo tego studenci próbują współpracować z różnymi organi-
zacjami. Parę lat temu, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, grupa 
studentów z mojego rodzinnego miasta (Brześcia) rozpoczęła ini-
cjatywę „Jedzenie zamiast bomb”. Ta głośna społeczna inicjatywa 
przybyła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Polega na rozdawaniu 
bezpłatnych posiłków osobom biednym oraz bezdomnym. Włą-
czyłem się z chęcią w tę akcję. Na Białorusi jest nieco inaczej niż 
w Polsce. Wiem, że w Krakowie co pewien czas ogłaszany jest 
nabór wolontariuszy do pomocy przy festiwalach kulturalnych. 
U nas nie jest to powszechne. Ale włączamy się w działanie na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Niejednokrotnie nasi 
wolontariusze wyjeżdżają na kolonie. Istotną sprawą jest to, że 
nauczyciele motywują nas do bycia wolontariuszami.

□ Z pewnością wolontariat rozwinął w Tobie pewne umiejęt-
ności, cechy...

■ Jako dzieci jesteśmy ciekawi świata, pełni wrażliwości i ufności 
w ludzi. Wraz z dorastaniem, niestety, w jakimś sensie to mija. 
Pracując jako wolontariusz, odkryłem, że kiedy robię coś dla 
innych całkowicie bezinteresownie, powracają we mnie te daw-
ne dziecięce cechy. To pozwala inaczej spoglądać na otoczenie. 
Jestem bardziej wrażliwy na ludzką krzywdę, ale również silniej-
szy. Wiem, że nie należy tracić nadziei w trudnych sytuacjach. 
Wolontariat uczy pokory, wytrwałości, obdarza nas także radością 
w codzienności. Jeżeli mam czas dla kogoś, to go umiejętnie 
wykorzystuję, zamiast marnować.
 



40 ALMA MATER nr 134–135

□ Opowiedz o jednym, szczególnym, zdarzeniu, które miało 
miejsce podczas pracy w wolontariacie. 

■ Pewnej niedzieli podczas rozdawania posiłków w ramach akcji 
„Jedzenie zamiast bomb”, kiedy przebywałem jeszcze w ro-
dzinnym mieście, nawiązałem rozmowę z bezdomnym. Był to 
mężczyzna około 50 lat. Rozmowa była krótka, ale sympatyczna. 
Myślę, że swoimi słowami i ciepłym obiadem udało mi się go 
rozweselić, ponieważ przychodząc tam, był bardzo smutny. Od 
trzech lat mieszkam w Polsce, na Białoruś przyjeżdżam rzadko. 
Jednak kiedy odwiedziłem ojczyznę i znowu działałem, rozdając 
posiłki, stała się rzecz niesłychana. Podszedł do mnie pewien 
człowiek i powitał słowami: „Edku, jak tam w Polsce, co tam 
słychać?”. Okazał się tym samym bezdomnym, z którym rozma-
wiałem. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie, że mnie zapamiętał. 
Ale nie tylko, on wiedział, że przebywam w innym kraju. To 
wspaniałe uczucie, kiedy pomagasz komuś, a ta osoba po latach 
nadal pamięta, co dla niej zrobiłeś. Zwłaszcza kiedy to ktoś, o kim 
praktycznie nie wiesz nic.
 

□ Na zakończenie rozmowy podaj trzy słowa – skojarzenia 
związane z wolontariatem.
 
■ Najważniejsza dla wolontariusza jest chęć. Kiedy wiem, że chcę 
zrobić coś dla kogoś, to po prostu działam, nie zastanawiając się 
nad tym, czy podołam. Nie jest ważne, co robisz, ale że chcesz to 
robić. 

Kolejna rzecz to motywacja. Gdy dostrzegam rezultaty pomocy 
drugiej osobie, motywuje mnie to do działania, by wciąż pracować 
nad sobą. Patrzę na siebie z innej strony, wstępuje we mnie energia 
i wiem, że to właśnie dzięki temu, że jestem potrzebny.

Ostatnie skojarzenie, z pewnością bliskie wszystkim wolonta-
riuszom, to satysfakcja. Gdy wiesz, że robisz coś dobrze, twoje po-
czucie własnej wartości wzrasta. To pomaga nie tylko tobie w roz-
wijaniu pewnych cech, ale też osobom, z którymi pracujesz.

Uważam, że wolontariat to wspaniały sposób na rozwijanie 
talentów, głębsze poznanie siebie oraz spędzanie wolnego czasu. 

Rozmawiała Magdalena Pulikowska
studentka I roku pedagogiki UJ

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działa w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.wolontariat.org.pl/krakow

Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Kraków, Sekcja Prawa 

Medycznego i Sekcja Prawa Publicznego 
Gospodarczego Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa UJ oraz Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Studentów Medycy-
ny IFMSA-Poland Oddział Kraków orga-
nizują ogólnopolską konferencję naukową 
Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla 
ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju 
badań klinicznych.

Głównym założeniem projektu, który 
odbędzie się w Krakowie w dniach 13–14 
maja 2011, jest przybliżenie racjonalnych i 
nowoczesnych, nadążających za rozwojem 
naukowym i potrzebami rynku farma-

PRAWNE ASPEKTY 
ROZWOJU BADAŃ KLINICZNYCH

ceutycznego, regulacji prawnych badań 
klinicznych. Konferencja będzie platformą 
wymiany doświadczeń w zakresie edukacji 
studentów oraz wzajemnego dokształca-
nia, poprzez udział w dyskusjach pomię-
dzy prawnikami, lekarzami i farmaceutami 
a przedstawicielami przemysłu farma-
ceutycznego. Zwieńczeniem projektu 
stanie się próba udzielenia odpowiedzi 
na pytanie, co zrobić, by nowe szanse w 
farmakoterapii nie były blokowane przez 
przestarzałe rozwiązania ustawodawcze, 
by pamiętano o istotnej roli pacjenta jako 
uczestnika badań klinicznych oraz jego 
prawach podczas prowadzenia ekspery-
mentu.

Konferencja wpisuje się w cykl projek-
tów organizowanych w ramach Programu 
Prawo i Medycyna ELSA Poland, po-
wstałego jako owoc współpracy IFMSA-
-Poland oraz ELSA Poland, którego grupą 
docelową są studenci i absolwenci wy-
działów prawa i administracji, wydziałów 
medycyny oraz wydziałów farmacji.

Patronat merytoryczny nad wydarze-
niem objęli kierownik Katedry Publiczne-
go Prawa Gospodarczego WPiA UJ prof. 
Anna Walaszek-Pyzioł oraz kierownik 
Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego 
przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ dr 
hab. prof. UJ Włodzimierz Wróbel.

Red.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
www.elsa.org.pl/badaniakliniczne
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Stowarzyszenie Instytut Wschodnich 
Inicjatyw zostało założone w Krakowie 

rok temu. Pomysłodawcami byli studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnący wy-
korzystać doświadczenie zdobyte podczas 
działalności w kołach naukowych oraz przy 
organizacji międzynarodowych projek-
tów. Idea szybko znalazła uznanie wśród 
przedstawicieli różnych uczelni wyższych, 
co sprawiło, że pod koniec czerwca 2010 
roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Za główny cel działalności założycie-
le organizacji uznali rozwój współpracy 
i pozytywnych relacji pomiędzy Polską 
a krajami Europy Wschodniej oraz Azji 
centralnej. Podstawą do takich działań ma 
być wzajemna promocja doświadczeń, kre-
owanie nowych form współpracy, projekty 
i szkolenia, wspieranie dialogu między-
kulturowego i propagowanie dyplomacji 
kulturalnej.

Jedną z inspiracji do założenia stowa-
rzyszenia był projekt „Aktywny student: 
Polska – Kazachstan – Kirgistan” realizo-
wany w 2009 roku przez krakowski Instytut 
Kościuszki i Koło Naukowe Studentów 
Rosjoznawstwa UJ. Projekt miał na celu 
propagowanie idei aktywnego studenta i upo-
wszechnienie doświadczeń dotyczących pol-
skich organizacji studenckich na przykładzie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy 
projektu z Kazachstanu i Kirgistanu zapoznali 
się z działalnością, między innymi, Studenc-
kiego Biura Tłumaczeń, Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, Biura Karier, 
Samorządu Studentów, Uniwersyteckiej 

BLIŻEJ WSCHODU
Poradni Prawnej. Po udanej 
realizacji projektu, w którego 
organizację zaangażowana była 
większość członków założycieli 
IWI, zdecydowano się stworzyć organizację 
pozarządową, która w przyszłości będzie 
realizować podobne projekty.

Pierwszym samodzielnym projektem 
naukowo-badawczym IWI jest, rozpoczę-
ty w maju zeszłego roku, projekt „Pamir: 
współczesna obyczajowość ludności za-
mieszkującej Górnobadachszański Okręg 
Autonomiczny w Tadżykistanie”. Zakłada 
on stworzenie opisu życia codziennego 
mieszkańców Badachszanu, a także po-
pularyzację tego regionu w Polsce. W ra-
mach projektu odbyło się dotychczas kilka 
prelekcji o Tadżykistanie, między innymi 
w ramach Festiwalu Filmowego „Watch 
Docs – Prawa człowieka w fi lmie” w Ka-
towicach czy też Festiwalu Filmów Rosyj-
skich „Sputnik nad Polską” w Warszawie. 
W 2011 roku, we współpracy z Zakładem 
Iranistyki UJ, planowane jest zorganizowa-
nie drugiej wyprawy do Badachszanu oraz 
kontynuacja badań terenowych.

Ważną rolę w działalności organizacji 
pozarządowych odgrywa rozwinięta sieć 
współpracy z innymi organizacjami oraz 
środowiskiem akademickim. Od samego 
początku działalności członkowie stowa-
rzyszenia przykładali dużą wagę do tworze-
nia sieci partnerów, dzięki którym możliwa 
jest organizacja dużych międzynarodowych 
projektów. 

W taki oto sposób, dzięki przychylności 
Fundacji Kaukaz.net, rozpoczęły się prace 

przygotowawcze do projektu „Rzetelny 
reportaż – szkolenie dla dziennikarzy 
z Dagestanu i Czeczenii”. Jest to szkolenie 
skierowane do grupy aktywnych dziennika-
rzy z północnokaukaskich republik Rosji. 
W ramach projektu uczestnicy wezmą 
udział w kilkudniowych warsztatach, które 
odbędą się w Warszawie i Krakowie w maju 
2011 roku. Szkolenia, prowadzone przez 
najlepszych polskich specjalistów, zostaną 
poświęcone zasadom obiektywnego i rze-
telnego informowania społeczeństwa. 

Dzięki współpracy z dwumiesięczni-
kiem „Nowa Europa Wschodnia” od stycz-
nia 2011 roku organizowane są w Krakowie 
spotkania poświęcone najciekawszym 
zagadnieniom z obszaru Europy Wschod-
niej i centralnej Azji. W czasie dotych-
czasowych spotkań poruszono problemy 
związane z bieżącą sytuacją na Białorusi 
oraz dwukrotnie dyskutowano na temat 
wydarzeń na Kaukazie. W przedsięwzięciu 
uczestniczyli specjaliści zajmujący się na co 
dzień tymi zagadnieniami, między innymi 
prof. Andrzej Pisowicz z Instytutu Filologii 
Orientalnej UJ oraz Wojciech Górecki, ana-
lityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Warto dodać, że stowarzyszenie skupia 
obecnie osoby z różnych środowisk. Jego 
członkami są zarówno studenci oraz dok-
toranci związani z tematyką wschodnią, 
jak i osoby zainteresowane działalnością 
w sektorze pozarządowym. Duże zainte-
resowanie pracami IWI jest ogromnym 
wyróżnieniem, ale jednocześnie stanowi 
spore wyzwanie dla dalszej działalności 
organizacji.

Wojciech Koźmic
członek Instytutu Wschodnich Inicjatyw

student kultury Rosji i narodów sąsiednich
były przewodniczący Rady Kół Naukowych UJ

Szczegółowy opis prac stowarzysze-
nia oraz dokładniejsze informacje 
na temat projektów, partnerów oraz 
bieżących wydarzeń są dostępne na 
stronie internetowej www.iwi.org.pl 

Spotkanie z Wojtkiem Góreckim 
w księgarni Pod Globusem
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Reprezentanci krakowskiego oddziału 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Studentów Medycyny IFMSA-Poland: 
Łukasz Durajski – wiceprezydent ds. 
marketingu, a jednocześnie prezydent Od-

działu Kraków, Joanna Wojtasik – koordy-
nator narodowy ds. praktyk wakacyjnych, 
Małgorzata Lurzyńska – koordynator 
narodowy ds. zdrowia publicznego, oraz 
Beata Syzduł – SCORP Director, czyli 
międzynarodowy koordynator ds. praw 
człowieka i pokoju, uczestniczyli w 60. 
General Assembly IFMSA w Indonezji. 

IFMSA General Assembly jest naj-
większym w roku spotkaniem organizacji 
członkowskich federacji IFMSA, w któ-
rym uczestniczy około 700 uczestników 
z całego świata, gotowych na wspólną 
pracę, wymianę doświadczeń z działal-

ZJAZD IFMSA 
W INDONEZJI

ności i tworzenie kluczowych funda-
mentów, na których opiera się federacja.
Uczestnictwo w tym wyjątkowym spotka-
niu jest ogromnym wyróżnieniem dla osób 
działających na forum IFMSA-Poland, jak 

również niebywałą okazją do przełożenia 
nabytej na GA wiedzy, umiejętności i do-
świadczeń międzynarodowych na grunt 
działań w Polsce.

Tradycyjnie pierwszy dzień General 
Assembly rozpoczął się welcome session, 
na której przedstawiono program GA, 
IFMSA Offi cials oraz Organizing Com-
mittee. Następnie rozpoczęła się uroczysta 
ceremonia otwarcia. 

Podczas GA odbywają się sesje pro-
gramów stałych, NMO Management oraz 
sesje prezydenckie. IFMSA-Poland miało 
swoich reprezentantów na każdej sesji. 

Podczas tych spotkań omawiane są pro-
jekty oraz istotne kwestie dotyczące funk-
cjonowania poszczególnych programów 
stałych oraz organizacji członkowskich.

Drugiego dnia GA organizatorzy 
przygotowali Indonesian Cultural Show. 
Wszyscy uczestnicy mieli niezwykłą 
okazję zobaczyć pokaz, który przybliżył 
nam kulturę Indonezji. 

Nasze NMO w wyjątkowy sposób 
zaprezentowało się podczas Project Fair 
oraz Project Presentation. Jest to czas, 
kiedy mamy możliwość pokazać innym 
członkom IFMSA na świecie, jakie pro-
jekty realizujemy w Polsce, oraz nawiązać 
współpracę z innymi krajami w kwestii 
realizowania ich na świecie. Warto za-
znaczyć, że aż 20 procent projektów, 
które mają status transnational, to projekty 
z IFMSA-Poland. Ogromnym sukcesem 
jest wyróżnienie dla projektu „Tramwaj 
zwany pożądaniem”, które wręczył Nick 
Watts – IFMSA Projects Director. 

Kolejnym ważnym punktem zjazdu 
był AF Market, kiedy kraje członkowskie 
wymieniały się dokumentami uczestników 
kontraktów zagranicznych organizowa-
nych w IFMSA. Warto podkreślić, że 
IFMSA-Poland ma podpisanych aż 350 
kontraktów, podczas gdy na przykład 
Australia takich kontraktów zaledwie 
sześć na rok.

Delegacja IFMSA-Poland składała się 
z 22 osób i spośród wszystkich organizacji 
członkowskich z całego świata była drugą 
co do wielkości delegacją podczas General 
Assembly w Indonezji.

Red.

Delegacja IFMSA-Poland na ceremonii otwarcia zjazdu IFMSA w Indonezji; od lewej: Angelika Biernacka, 
Alicja Rymaszewska, Magdalena Frankowska, Michał Nesteruk, Małgorzata Żochowska, Mateusz Kola-
tor, Aleksandra Starzyńska, Maciej Cyran, Joanna Wojtasik, Łukasz Durajski, Małgorzata Lurzyńska

Studenci podczas Cultural Show przygotowanego przez organizatorów; od lewej: Joanna Wojtasik, 
koordynator narodowy ds. praktyk Wakacyjnych, Oddział Kraków; Łukasz Durajski, wiceprezydent 
ds. marketingu IFMSA-Poland, Oddzial Krakow; (dwie panie z Indonezji) Marta Wiśniewska, prezydent 
Oddziału Poznań
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Ponad dwa tysiące osób udało się prze-
badać podczas Festiwalu Zdrowia, 

który odbył się w dniach 18–20 marca 2011 
w Galerii Krakowskiej. Organizatorami 
tego szczególnego przedsięwzięcia było 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studen-
tów Medycyny IFMSA-Poland.

To już druga taka inicjatywa studentów 
i młodych lekarzy kierunku lekarskiego 
Collegium Medicum UJ. W ubiegłym roku 
Festiwal Zdrowia odbył się w Centrum 
Handlowym „Bonarka”. 

Podczas tegorocznego Festiwalu Zdro-
wia można było, między innymi, zbadać 
poziom glukozy we krwi czy zawartość 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, 
oceniające narażenie na dym papierosowy. 
Wykonywano również pomiary tkanki 
tłuszczowej, a także badano ryzyko złama-
nia osteoporotycznego kości. 

Na licznych stoiskach edukacyjnych 
usytuowanych w Galerii Krakowskiej 
można było uzyskać informacje dotyczące 
profi laktyki raka szyjki macicy, HIV/AIDS, 
złamań kości, zaburzeń odżywiania, a także 
dowiedzieć się, gdzie znaleźć najbliższy 
punkt krwiodawstwa. 

Dzięki uprzejmości prof. Kaliny Kawec-
kiej-Jaszcz kierującej I Kliniką Kardiologii 
i Nadciśnienia Tętniczego profesjonalnymi 
poradami podczas Festiwalu Zdrowia słu-
żyło również trzech lekarzy tej Kliniki. 

Sprawdzili się też studenci. Podczas 
imprezy przeprowadzili udaną akcję ratun-
kową, udzielając profesjonalnej pomocy 
jednej z klientek galerii, która zasłabła 
podczas robienia zakupów i dostała ataku pa-
daczki. – Wszystko działo się bardzo szybko. 
Najpierw przeprowadziliśmy podstawowe 
badanie fi zykalne, między innymi sprawdzi-
liśmy tętno i osłuchaliśmy serce. Pacjentka 
utrzymywała kontakt słowny, co znacznie 
ułatwiło nam działanie. Następnie ułożyłem 
pacjentkę w pozycji bezpiecznej ustalonej, 
a koleżanka wezwała pogotowie ratunkowe 
– informuje Łukasz Durajski, prezydent 
krakowskiego oddziału IFMSA-Poland.

Tych, którzy nie zdążyli skorzystać 
z darmowej oferty studentów IFMSA, or-
ganizatorzy zapraszają na kolejny Festiwal 
w przyszłym roku.

RPM

UDANA AKCJA STUDENTÓW MEDYCYNY
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„Innowacyjny biznes szansą na sukces” 
to projekt szkoleniowy współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
realizowany przez krakowską Agencję Ko-
munikacji Marketingowej InterActive.

Celem projektu jest przygotowanie 
uczestników do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej typu spin off 
/ spin out w obszarach kluczowych dla 
rozwoju województwa małopolskiego. 

INNOWACYJNY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES
Bezpłatne szkolenia dla studentów i absolwentów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Studenci zrzeszeni w kołach naukowych 
historyków działających na krakow-

skich uniwersytetach zawarli porozumienie 
o współpracy. Inicjatywę podjęły: Koło 
Naukowe Historyków Studentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe 
Historyków Studentów Uniwersytetu Pa-
pieskiego im. Jana Pawła II oraz Studenckie 
Koło Naukowe Historyków im. Joachima 
Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Deklaracja współpracy została podpisana 
przez prezesów kół naukowych 17 marca br. 
w Instytucie Historii UJ. Inicjatywa, wyróż-
niająca się w studenckim ruchu naukowym, 
ma na celu rozwój dyskursu naukowego na 
płaszczyźnie studenckiej. Przyjęcie poro-
zumienia, przy zachowaniu autonomii kół, 
ułatwi realizację przedsięwzięć o zasięgu 

POROZUMIENIE 
KRAKOWSKICH 
KÓŁ NAUKOWYCH 
STUDENTÓW HISTORII

regionalnym, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. Jest także szansą na uzyskanie 
lepszego finansowania projektów. Koła 
działające na trzech różnych uczelniach 
nieco różnią się metodologią. Podjęcie 
współpracy sprzyja poszerzeniu perspek-
tywy badawczej. 

Warto zaznaczyć, że pierwsze wspólne 
projekty są już realizowane, jak na przy-
kład inwentaryzacja grobów wojennych w 
Małopolsce prowadzona na zlecenie Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez 
Koło Naukowe Historyków Studentów UJ 
i Koło Naukowe Historyków im. Joachima 
Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie („Alma Mater” nr 129/2010). 

Koła podjęły starania o organizację 
20. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów 

Od lewej: Paweł Czernich, prezes Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. 
Joa chima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego; Michał Szot, prezes Koła Naukowe-
go Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Delfi na Kościółek, prezes 
Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II

Historyków w 2012 roku. Wydarzenie to 
ma szansę stać się imprezą angażującą 
wszystkie krakowskie koła. Studenci 
planują również wydawanie wspólnego 
periodyku. 

Opiekun Koła Naukowego History-
ków Studentów UJ dr hab. Zenon Piech, 
obecny podczas konferencji, podczas 
której podpisano porozumienie, zaape-
lował do prezesów kół o konsekwentne 
realizowanie stałego cyklu spotkań, 
wymianę opinii. – Siła porozumienia 
winna tkwić w sile poszczególnych kół 
– zaznaczył. 

Inicjatorzy przedsięwzięcia zaprasza-
ją do współpracy koła naukowe zajmu-
jące się pokrewną tematyką. 

Tun

Szkolenia skierowane są do studen-
tów i absolwentów wyższych uczelni. 
Zajęcia odbywają się w trybie wieczoro-
wym oraz w formie intensywnych  zajęć 
wakacyjnych. Szkolenie obejmuje bloki 
tematyczne:

– marketing i zarządzanie
– fi nanse i rachunkowość
– zagadnienia prawne
– e-biznes
– pozyskiwanie fi nansowania

Szkolenia trwają 50 godzin lekcyjnych. 
Ponadto każdemu uczestnikowi przysłu-
guje doradztwo grupowe i indywidualne. 
Na autorów najlepszych biznesplanów 
czekają atrakcyjne nagrody!

Zajęcia dla pierwszych grup rozpoczy-
nają się już w kwietniu!

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny 
na stronie internetowej www.innowacyj-
nybiznes.org.pl

Red.
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W tym roku krakowskie juwenalia 
odbędą się w dniach 17–22 maja. 

Podczas tego szczególnego studenckiego 
święta wystąpią polskie grupy muzyczne, 
między innymi Hey, Coma, T.Love, Mys-
lovitz, Lao Che, Raz Dwa Trzy, Strachy 
Na Lachy, Indios Bravos, Vavamuffi n, Fisz 
Emade Tworzywo oraz znakomici artyści: 
Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, 

MAJOWE ŚWIĘTO 
STUDENTÓW

DowciPAKERY
W tym roku w ramach krakowskich juwenaliów w dniach 10–11 maja odbędzie się trzecia edycja Studenckiego Przeglądu 
Kabaretów DowciPAKERY. Organizatorem przedsięwzięcia jest działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej. – W przeglądzie wezmą udział najlepsze amatorskie kabarety, wy-
łonione spośród tych, które zgłosiły się do organizatorów. Pierwszego dnia kabarety przedstawią swoje programy artystycz-
ne, które następnie zostaną ocenione przez jury, składające się ze znanych osób ze świata mediów. Do finału przechodzą 
trzy najlepsze zespoły – informuje Dagmara Bednarczyk, studentka III roku Wydziału Gospodarki i Administracji Pub-
licznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Koła Naukowego GAP.  – W finale, zaplanowanym w klubie Studio, 
oprócz nagród za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przyznana także zostanie nagroda publiczności oraz 
nagroda za najlepszy skecz tematyczny danego przeglądu.
Organizatorzy dokładają starań, by impreza nabrała szerszego zasięgu i aby usłyszeli o niej nie tylko studenci UEK, ale 
także innych uczelni.

RPM

Więcej informacji o tegorocznych DowciPAKERACH 2011 można znaleźć na stronie www.dowcipakery.pl 
oraz na Facebooku http://www.facebook.com/Dowcipakery

Monika Brodka 
i Ania Dąbrow-
ska. Organiza-
torzy zadbali 
o to, by wśród 
różnorodnych 
koncertów każdy znalazł coś dla siebie.

Honorowy patronat nad przedsięwzię-
ciem objęli prezydent Krakowa prof. Jacek 

Majchrowski oraz Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa.

BK

JUWENALIOWY KONCERT REGGAE
17 maja 2011, scena przed Klubem 
Żaczek. Wystąpią: East West Rockers, 
Vavamuffin

WYBORY NAJMILSZEJ STUDENTKI 
KRAKOWA  
18 maja 2011, klub Studio, na zakoń-
czenie: koncert Moniki Brodki

JUWENALIOWI NIEPOKORNI 
18 maja 2011, scena przed klubem Ża-
czek. Wystąpią: The Washing Machine,
Don’t Ask Smingus, Tress B, Indigo 
Tree, Muchy, Fisz Emade Tworzywo

WYSPA JAK WULKAN GORĄCA
19 maja 2011, scena przed klubem Ża-
czek. Impreza taneczna: Rei Ceballo & 
Calle Sol, Afro Carnaval, Capoeira 

WIELKI JUWENALIOWY KONCERT 
PLENEROWY 
19 maja 2011, scena plenerowa przy 
Studium WFiS UJ, ul. Piastowska 26. 
Wystąpią: laureat przeglądu DachOOF-
ka Festival, Lao Che, Coma, Myslovitz

WIELKI  KOROWÓD  JUWENALIOWY, 
KONCERT NA RYNKU GŁÓWNYM
20 maja 2011, Rynek Główny. Wystą-
pią: Grzegorz Turnau, Andrzej Siko-
rowski

JUWENALIOWY KONCERT PLENE-
ROWY
20 maja 2011, scena przed klubem Ża-
czek. Wystąpią: Zabili Mi Żółwia, T.Love

WIELKI JUWENALIOWY KONCERT 
PLENEROWY 

20 maja 2011, scena plenerowa przy 
Studium WFiS UJ, ul. Piastowska 26. 
Wystąpią: laureat przeglądu kapel stu-
denckich Rock Rebel, Ania Dąbrow-
ska, Hey

MAXIKABARETON JUWENALIOWY
21 maja 2011, klub Studio

JUWENALIOWY KONCERT PLENE-
ROWY  
21 maja 2011, scena przed Klubem 
Żaczek. Wystąpią: Indios Bravos, Stra-
chy na Lachy

JUWENALIOWY KONCERT FINAŁO-
WY 
21 maja 2011, scena przed Klubem 
Żaczek. Wystąpią: Raz Dwa Trzy, Car-
rantuohill – „Celtic Dream” 
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Juwenalia na Rynku Głównym, 2009
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5 marca 2011 w Bukowinie Tatrzań-
skiej odbyły się Zawody Sportowe w 

Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
o Puchar Prorektora UJ ds. Collegium 
Medicum prof. Wojciecha Nowaka.

Piękna słoneczna pogoda i znakomite 
warunki narciarskie na Rusińskim Wier-
chu pozwoliły wystartować ponad 100 
zawodnikom i zawodniczkom w kilku 
konkurencjach. Ostatecznie sklasyfi kowano 
98 narciarzy i snowboardzistów. Razem z 
organizatorami i kibicami do Bukowiny 
przyjechało 160 osób, które spędziły czas 
w zdrowy i aktywny sposób! Władze 
Uczelni reprezentowali Marcin Jędry-
chowski, zastępca kwestora UJ ds. CM, 
oraz dr hab. Bartłomiej Loster, prodziekan 
ds. studenckich i kształcenia na kierunku 
lekarsko-dentystycznym. Prodziekan deko-
rował zwycięzców i wręczał nagrody wraz z 

SPORTOWE 
SUKCESY 
STUDENTÓW CM UJ

zastępcą kierownika Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu Dorotą Palik.

Zwyciężyli:
W kategorii: 
pracownicy – kobiety 
1. Maria Mituś-Kenig 
2. Dorota Kościelniak 
3. Magda Krupińska 

W kategorii: 
pracownicy – mężczyźni 
1. Patryk Hartwich 
2. Jakub Kenig 
3. Wiesław Dąbrowski 

W kategorii: VIP  
1. Bartłomiej Pelikan-Krupiński 
2. Marcin Jędrychowski
3. Bartłomiej Loster

W kategorii: 
studentki (narciarstwo)
1. Justyna Januszek 
2. Monika Zwijacz 
3. Aleksandra Gawrońska 

W kategorii: 
studenci (narciarstwo) 
1. Sebastian Frączek 
2. Marcin Romańczyk 
3. Cody Hemsworth 

W kategorii: 
studentki (snowboard) 
1. Janina Schwarz 
2. Katarzyna Kanclerska 
3. Aneta Piotrowska 

W kategorii: studenci 
(snowboard) 
1. Paweł Nawrot 
2. Jakub Sieprawski 
3. Dominik Biel 
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W Mistrzostwach Polski Uczelni 
Medycznych zorganizowanych 

w Karkonoszach w dniach 6–8 marca 2011 
przez Akademię Medyczną we Wrocławiu 
reprezentacja studentów Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz 
kolejny odniosła wielki sukces sportowy. 
Drużyna studentów zdobyła w klasyfi kacji 
drużynowej pierwsze miejsce, a drużyna 
kobieca – drugie. W klasyfi kacji indywidu-
alnej Justyna Januszek, studentka III roku 
Wydziału Farmaceutycznego, zdobyła 
dwa złote i jeden brązowy medal, a Piotr 
Bursztyński, student V roku Wydziału 
Nauk o Zdrowiu – dwa srebrne i jeden 
brązowy medal. W mistrzostwach starto-
wało 10 drużyn. Collegium Medicum UJ 
reprezentowali: Justyna Januszek – III rok 
WF, Aleksandra Gawrońska – IV rok WL, 
Monika Zwijacz – II rok WNoZ, Urszula 
Kasprzyk – IV rok WL, Ewa Słupińska 
– IV rok WLD, Piotr Bursztyński – V rok 
WNoZ, Sebastian Fronczek – VI rok WL, 
Kamil Fronczek – III rok WL, Wojciech 
Korzeniowski – II rok WL, Marcin Ro-
mańczyk – I rok WL. Opiekunem sekcji 
narciarstwa alpejskiego AZS CM UJ jest 
Czesław Klim ze Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu CM UJ.

Podczas III edycji Mistrzostw Polski 
Uczelni Medycznych we Wrocła-

wiu drużyna studentek CM UJ zdobyła 
srebrny medal w tenisie stołowym. 
Drużyna mężczyzn uplasowała się na 
V miejscu. W mistrzostwach brało 
udział 10 uczelni medycznych z całej 
Polski. Reprezentacja kobiet wystąpiła 
w składzie: Karolina Pacułt – V rok 
Wydział Lekarski, Aneta Tokarz – I rok 
Wydział Nauk o Zdrowiu (studia II stop-

nia) i Iwona Rębiasz – I rok Wydział 
Nauk o Zdrowiu. Opiekunem drużyny 
jest mgr Dorota Palik ze Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu CM UJ. 
To już trzecie mistrzostwa, w których 
sekcja Tenisa Stołowego odnosi sukce-
sy. W 2007 i 2009 roku drużyna kobiet 
zdobyła Mistrzostwo Polski, teraz 
wicemistrzostwo. Przy tak wysokim 
poziomie ostatnich rozgrywek to na-
prawdę duże sukcesy.
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SMAK ŻYCIACo jest dla mnie ważne? Rodzina na pewno. Teraz mam wyrzuty sumienia, że kiedyś 
zbyt mało czasu jej poświęcałem…

PERSONAE
PERSONAE

– Moi rodzice pochodzą z Wielko-
polski, ja urodziłem się w Cieszynie, 
szkołę podstawową i liceum ukoń-
czyłem w Zagłębiu, większość życia 
spędziłem w Krakowie. Kim wobec 
tego jestem? Bo moja córka, Joasia, 
wiadomo: urodziła się w Krakowie, tu 
skończyła szkolną edukację, a także 
studia medyczne, tu wyszła za mąż, tu 
urodziła dziecko, tu pracuje... 

Profesor, obdarzając mnie takim 
wyznaniem, odkłada na biblioteczną 
półkę leżące przed nim książki. Wśród 
nich Cukrzyca – opasłe, wydane w 2006 
roku dwutomowe dzieło, w którym aż 
sześćdziesięciu czterech autorów, pod 
jego redakcją, opracowało kompendium 
wiedzy dla specjalizujących się w diabe-
tologii lekarzy. Czy uda mu się wydać 
kolejny podręcznik, o czym od jakiegoś 
czasu marzy? Ma przecież świado-
mość, jak trudnym przedsięwzięciem 
będzie ponowne zebranie wszystkich 

autorów, uzupełnienie przez nich treści 
artykułów o nowe spojrzenie na leczenie 
diabetyków.

– Czy męczy Pana zamieszanie zwią-
zane z różnorodnością środowisk, o które 

CHCIAŁ BYĆ CHIRURGIEM

się Pan w życiu się otarł? – nawiązuję do 
owego wyznania, gdyż pytanie: „kim je-
stem?”, prowokuje moją ciekawość.

– Nie, absolutnie nie męczy. Ale gdy 
ktoś pyta: skąd jestem, to co właściwie 
mam odpowiadać? 

MOŻE ZAWIODŁEM RODZICÓW?

W dziecięcym pamiętniku ojciec 
napisał swemu jedynakowi: Bądź dobry 
i mądry. Na następnej stronie matka do-
pisała słowa Adama Mickiewicza: Miej 

Prof. Jacek Sieradzki w swoim gabinecie

Prof. Jacek Sieradzki wraz z zespołem przed kliniką
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serce i patrzaj w serce. Czy zaleceniom 
rodziców udało się sprostać?

– Ooo... Widzę, że z Pani robi się 
spowiednik – profesor, powoli i dokład-
nie przecierając szkła okularów, milknie. 
Wyraźnie waha się, czy odkrywać pub-
licznie zakamarki własnej duszy. Z natury 
bowiem nie lubi opowiadać ani o sobie, 
ani o życiu osób mu bliskich. Jeśli już, to 
woli uwagę dziennikarzy skupiać na pracy 
zawodowej. Przede wszystkim na wielo-
letnim uprawianiu nauki i na kontakcie 
z ludźmi, z chorymi.

– Broń Boże, nie podejmuję się roli 
spowiednika! – bronię się zdecydowanie.

– W takim razie odpowiem tak: 
w jakimś sensie zawiodłem chyba i mamę, 
i tatę. Oni zapewne spodziewali się (choć 
nigdy swych życzeń nie wyartykułowali 
głośno), że po studiach medycznych 
w Krakowie jedyne ich dziecko wróci do 
Będzina i obejmie po ojcu praktykę...

ŁAGISZA 

Jacek Sieradzki w pamięci z lat dziecię-
cych (zbudowanej na podstawie opowiadań 
bliskich oraz opisów w kilku książkach, 
bo, oczywiście, nie z autopsji) zakodował 
ojca jako młodego lekarza, całkowicie od-
danego chorym. Jako człowieka, którego 
dom – prowadzony przez żonę Jadwigę 
na poznańską modłę – przez dwadzieścia 
cztery godziny na dobę był otwarty dla ludzi 
potrzebujących pomocy. Ale czy mogło być 
inaczej, gdy wojna szerokim frontem prze-
taczała się przez polskie miasta i wioski? 
Gdy zajrzała również do Łagiszy – niewiel-
kiej wioski sięgającej swym początkiem 
roku 1254 – w której pracował?

Kazimierza Sieradzkiego, absolwenta 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Po-
znańskiego, los po studiach rzucił jednak 
nie od razu do owej Łagiszy w Zagłębiu. 
Najpierw trafi ł na staż do Cieszyna, gdzie 
akurat urodził się Jacek. Później do Ku-
balonki koło Wisły – do działającej tam 
od lat 30. ubiegłego wieku lecznicy prze-
ciwgruźliczej. Dopiero wiosną 1939 roku 
zaoferowano mu pracę lekarza rodzinnego 
– właśnie w Łagiszy, przynależnej do 
Zagłębia Dąbrowskiego (od 1972 roku 
Łagisza to jedna z dzielnic Będzina; wieść 
niesie, że najpiękniejsza).

NIE PODPISAŁ VOLKSLISTY

Pierwsza zupełnie samodzielna i od-
powiedzialna praca bardzo cieszyła am-

bitnego lekarza, którego synek 
liczył sobie wówczas zaledwie 
kilkanaście miesięcy. Snuł dale-
kosiężne plany. Marzył o zawo-
dowym rozwijaniu się, pewnie 
o karierze. Nie przewidywał 
chyba, że niebawem nadejdzie 
najgorsze... 

– Moja babka – wspomina 
teraz emerytowany profesor 
CM UJ, ceniony lekarz i badacz 
naukowy, autor ponad 350 prac 
i kilku podręczników dla lekarzy 
– była z domu Hornich. Stąd 
zapewne po wybuchu drugiej 
wojny światowej niemiecki 
Urząd Kolonizacyjny nie dawał 
tacie spokoju i koniecznie chciał 
go wciągnąć na volkslistę, uczy-
nić zdrajcą polskiego narodu. 
Tata jednak na to się nie godził, 
wykręcał, jak potrafi ł. Okupanci 
na taką postawę zareagowali, 
oczywiście, szykanami. Na jego 
stanowisko przyjęli nowego 
lekarza, rzecz jasna – zaufane-
go volksdeutscha, wyposażając go nawet 
w samochód, którym mógł się poruszać po 
terenie całej ordynacji. Co tacie pozosta-
ło? Rola „drugiego doktora” oraz czasem 
podstawiana przez mieszkańców... fura z  
końmi, którą docierał do chorych – w tym 
do partyzantów, których nie brakowało 
w okolicznych lasach. Choć trzeba po-
wiedzieć, że z czasem tata zaopatrzył się 
w motocykl marki NSU i nim podróżował 
do pacjentów. Pamiętam, jak raz zabrał 
mnie ze sobą, tyle że po drodze... zgubił, 
wraz z tylnym siodełkiem motoru. 

Kazimierza Sieradzkiego Niemcy zmu-
sili także do szybkiego opuszczenia zajmo-
wanego mieszkania. Zamieszkał z rodziną 
w metrażowo znacznie mniejszym i gorzej 
wyposażonym.

PODZIĘKOWANIA

W 1942 roku w Łagiszy, na terenie 
rozpoczętej przez władze polskie budowy 
elektrowni, niemieccy najeźdźcy założyli 
fi lię obozu koncentracyjnego Auschwitz – 
ukrytą pod kryptonimem „Haaga”. Zada-
niem setek więźniów tego podobozu, żyją-
cych w specjalnie dla nich przeznaczonych 
barakach, było kontynuowanie budowy tej 
elektrowni, doprowadzenie jej do końca, 
a nawet do uroczystego otwarcia...

– Mój ojciec, któremu pierwsza wojna 
światowa zabrała rodzica, niejeden raz 

kontaktował się z więźniami pracującymi 
przy elektrowni. Pomagał Polakom, Ży-
dom, Romom niezwykle wycieńczonym 
pracą ponad siły. Leczył, a często też 
wydawał im zaświadczenia o niezdolności 
do pracy – mówi profesor.

Po wojnie na adres będzińskiego już 
mieszkania Sieradzkich listonosz przyno-
sił sporo listów z różnych krajów świata. 
To były podziękowania dla odważnego 
i życzliwego doktora za okazaną więźniom 
pomoc.

Na marginesie: elektrownia budowana 
przez Polaków, później przez Niemców, 
w rezultacie została unicestwiona przez 
Rosjan – wywieźli z niej całe wyposażenie. 
Dopiero w czasach PRL kolejnym tzw. 
planem gospodarczym (1960–1970) naka-
zano odbudowę inwestycji zajmującej się 
produkcją energii elektrycznej i jej prze-
syłem. Rzecz jasna, „nowa” elektrownia 
powstała w tym samym co „stara” miejscu, 
tyle że na fundamentach tej ostatniej.

NIEDALEKO PADA JABŁKO 
OD JABŁONI

– Rodzice chcieli, a może przykład ojca 
sprawił, że został Pan także lekarzem? –
pytam.

Byłemu prezesowi Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego (tę funkcję 
prof. Jacek Sieradzki pełnił aż dwie i pół 

Z żoną i córką na  wycieczce w Morskim Oku
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kadencji!), członkowi Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Endokrynologicznego, byłe-
mu kierownikowi Katedry i Kliniki Cho-
rób Metabolicznych CM UJ, redaktorowi 
naczelnemu „Diabetologii Praktycznej”, 
członkowi 32-osobowej European Diabe-
tes Policy Group opracowującej obowią-
zujące wytyczne postępowania w cukrzycy 
dla całej Europy (wszystkich funkcji nie 
sposób i tak tu wymienić!) odpowiedź od 
razu ciśnie się na usta:

– Sądzę, że jeżeli człowiek wzrasta 
i wychowuje się w domu nastawionym na 
pomoc innym (a nasz dom na prowincji żył 
tym całą dobę), gdy sam też uczestniczy 
w wydarzeniach, które pobudzają jego 
myślenie (ojciec czasem zabierał mnie do 
pacjentów, służyłem mu również za mane-
kin, gdy prowadził kursy ratownictwa me-
dycznego), to w naturalny sposób wybiera 
swoją przyszłość. Tak przynajmniej było 
w moim przypadku. Studia medyczne były 
więc dla mnie od dziecka oczywistością. 
Chciałem być chirurgiem.

– Rokitnica jest blisko Będzina. Jed-
nak świadectwo maturalne oraz podanie 
o przyjęcie w poczet studentów medycyny 
złożył Pan w Krakowie. Dlaczego?

– Uczelnia na Śląsku dopiero się 
rozwijała, budowała kolejne wydziały, 
a krakowska Akademia miała i tradycje, 
i znakomitych przedwojennych profe-
sorów. Wybrałem więc to, co uznałem 
dla siebie za bardziej wartościowe – tak 
odpowiada mi medyk, który studia na Wy-
dziale Lekarskim ukończył w 1961 roku, 
w latach 1967 i 1971 uzyskał specjalizację 

I i II stopnia z chorób wewnętrznych, 
a następnie specjalizację z endokrynologii 
i diabetologii.

W ZAMIAN ZA KOMENDEROWANIE
 
Medycyna nie była łatwo dostęp-

na dla absolwenta będzińskiej szkoły 
średniej. Przede wszystkim dlatego, że 
pochodził z inteligenckiej rodziny, a od 
zmiany ustroju do ponad połowy lat 50. 
ubiegłego wieku był to srogi okres dla 
osób politycznie źle notowanych. Także 
dlatego, że obowiązywały skierowania na 
studia – na tych wyznaczonych dla Jacka 
widniał adres jakiejś wyższej szkoły pe-
dagogicznej. 

Jakim sposobem zmienić te odgórne, 
wielce niesprawiedliwe ustalenia?! Chłopak 
główkował długo i zawzięcie. Dodatkowo 
jeszcze i nad tym, jak dostać się do renomo-
wanej uczelni medycznej w Krakowie... 

Ten ostatni problem ambitnemu mło-
dzianowi pomógł rozwiązać jego szkolny 
nauczyciel, Eugeniusz Rokita, ojciec zna-
nego dziś profesora fi zyki. To on wymyślił, 
że skoro uczeń wzbrania się od przyjęcia 
legitymacji ZMP, to może podejmie się 
„komenderowania” na PW, czyli przyspo-
sobieniu wojskowym?

– Podjąłem się. Na codziennym apelu 
szkolnym stanowczym głosem wykrzyki-
wałem: Baczność! Do hymnu! Spocznij! 
I za to właśnie, choć przede wszystkim za 
bardzo wysokie oceny, otrzymałem ma-
turalne świadectwo z nadrukiem: „Przo-
downik w Nauce i Pracy Społecznej”. 
Z takim świadectwem miałem już drogę 
otwartą. Mogłem dowolnie wybierać 
studia i uczelnie – przypomnienie nie-
normalnych czasów na twarzy uczonego 
(który wykształcił dziesiątki specjalistów 
z zakresu interny, endokrynologii i diabe-
tologii, wypromował piętnastu doktorów 
i opiekował się dwiema pomyślnie zakoń-
czonymi habilitacjami) wywołuje i dziś 
kwaśny nieco uśmiech.

NAJMŁODSZY NA ROKU?

1954 to rok, w którym szesnastoletni 
Jacek latem złożył podanie w sekretaria-
cie Akademii Medycznej w Krakowie, 
a jesienią cieszył się już jej indeksem; na 
pierwszym roku studiów – podzielonym na 
Rok A i Rok B – razem z nim w kilkunastu 

Prof. Jacek Sieradzki z córką Joanną u prezydenta Lecha Wałęsy 
– na zdjęciu tuż po otrzymaniu nominacji profesorskiej (19 maja 1993)

Z miss Stanów Zjednoczonych Nicol Johnson; Amerykanka, sama chorując na cukrzycę, 
jeździ po świecie i daje świadectwo, że można sobie z chorobą radzić



51ALMA MATER nr 134–135

grupach edukowało się trzysta osób. On 
był w grupie numer 17, a... jego przyszła 
żona, Basia (choć wówczas tego nawet 
nie przeczuwał!), w grupie numer 7. Na 
marginesie: 17. i 7. grupa, po dużym od-
siewie kiepskich studentów, połączyły się 
na IV roku. Jacek i Barbara pobrali się po 
studiach – i w przyszłym roku obchodzić 
będą złote gody.

– Był Pan podobno najmłodszy na 
pierwszym roku? – szukam potwierdzenia 
tej informacji. 

– Nie. Andrzej Szczeklik, ceniony 
dziś lekarz i naukowiec, miał ode mnie 
dwa miesiące mniej – tym razem śmiech 
profesora jest radosny. Zwłaszcza że ma 
utrwalony w pamięci jeszcze i dzień, 
w którym przyszło mu – chłopakowi 
z innego miasta – samemu zamieszkać 
na stancji w oficynie kamienicy przy 
ul. Szczepańskiej 5. W tej, gdzie kiedyś 
mieścił się fotoplastikon, a która obecnie 
przeistoczyła się w Stary Hotel.

Czy dopytywać profesora, jak to się 
stało, że szesnastolatek znalazł się na 
uczelni? Chyba warto.

– Miałem niespełna sześć lat, gdy 
stołująca się w naszym domu nauczyciel-
ka, pani Jakubowska, przerobiła ze mną 
(w pół roku) cały materiał pierwszej klasy. 
Dlatego też zimą 1945 roku poszedłem od 
razu do drugiej klasy, którą skończyłem 
w czerwcu. Zarobiłem dwa lata? Zarobi-
łem! – znów śmieje się mój rozmówca. 

 
MIAŁ BYĆ CHIRURGIEM

Dwa lata to dużo. Zwłaszcza jeśli się 
marzy o tym, aby jak najszybciej stanąć 
przy operacyjnym stole, wziąć skalpel 
do ręki.

Marzeniom trzeba jednak pomagać. 
I być konsekwentnym. Jacek Sieradzki to 
wiedział. Dlatego już na trzecim roku stu-
diów zaangażował się jako demonstrator 
(asystent) na anatomii. Później zapisał się 
do Studenckiego Koła Chirurgów w klini-
ce, w której szefem był prof. Józef Bogusz. 
A jeszcze później został przewodniczącym 
tego koła.

– Wszystkie moje działania były prze-
myślane, mogłem liczyć na etat w klinice 
chirurgicznej... – profesor wpada w za-
dumę. 

– Dlaczego więc nie został Pan chi-
rurgiem? – usiłuję przerwać milczenie 
lekarza, którego główne kierunki zainte-
resowań naukowych od lat skupiają się na 
cukrzycy we wszystkich jej aspektach: od 

badań genetycznych po organizację opieki 
diabetologicznej.

– Bo wziąłem bardzo ostry zakręt 
– słyszę w odpowiedzi.

ZAKRĘT

Zakręt ów przypadł na czas stażu, jaki 
trzeba było odbyć jeszcze przed dyplomem. 
I należy go wiązać z osobą prof. Leona 
Tochowicza, który pracował w I Klinice 
Chorób Wewnętrznych przy ul. Kopernika. 
Ten znakomity lekarz bardzo zaimponował 
studentowi ostatniego roku medycyny. 
I to nie tylko życzliwym podejściem do 
pacjentów, ale przede wszystkim ogromną 
wiedzą medyczną, którą potrafi ł się dzielić 
z innymi.

– Interna to praca zdecydowanie umy-
słowa. Tak sobie pomyślałem po paru 
spotkaniach z profesorem, po uważnym 
obserwowaniu go przy diagnozowaniu 
chorych – mówi dziś profesor uważający się 
za ucznia prof. Leona Tochowicza. Jackowi 
Sieradzkiemu spodobało się, że diagnozując 
pacjentów z chorobami wewnętrznymi, 
rzeczywiście trzeba mocno wysilić umysł. 
I posiąść szeroką wiedzę medyczną. Dla-
tego wziął... ostry zakręt. Zrezygnował 
z chirurgii, z kariery akademickiej i zaraz 
po dyplomie zgłosił się na staż do Szpitala 
im. Narutowicza. Na początek skierowano 
go na odział kardiologiczny. 

NOWE ZAINTERESOWANIA

Praca w miejskim szpitalu pogłębiała 
sympatię młodego lekarza do interny, ale 

nie dawała możliwości zrobienia dokto-
ratu. Ten można było w tamtych latach 
obronić jedynie na uczelni. 

Przeniósł się więc, zaprotegowany 
przez światłego prof. Edwarda Stanow-
skiego, do kliniki Akademii Medycznej 
kierowanej przez prof. Władysława Króla. 
Tam zrobił II stopień specjalizacji z cho-
rób wewnętrznych. Pod okiem cenionego 
kardiologa – także doktorat (1970), oparty 
w dużej mierze na materiale zebranym 
w Szpitalu im. Narutowicza. 

Gdy Klinika kierowana przez prof. 
Króla weszła w fazę restrukturyzacji, gdy 
podzielono ją na trzy części, nie było szans 
na etat. Ta dla niedoszłego chirurga nada-
rzyła się dopiero wtedy, gdy ówczesnemu 
docentowi Zbigniewowi Szybińskiemu 
powierzono zorganizowanie Kliniki Endo-
krynologii, też przy ul. Kopernika.

– Ponieważ byłem już po obronie pracy 
doktorskiej, miałem dwie specjalizacje, 
Zbigniew Szybiński zwrócił się do mnie 
z prośbą o przyjęcie roli współorganizatora 
kliniki, w której obok endokrynologii (na 
I piętrze budynku) został zaplanowany 
także blok cukrzycowy (na II piętrze). 
Tym drugim ja miałem się zajmować. 
Wciągnąłem się więc w nowe zajęcia – tak 
wspomina profesor pierwszą połowę lat 
70. ubiegłego wieku.

STYPENDIUM DZIELONE 
NA KAWAŁKI

  
O staże naukowe – między innymi 

w nowojorskim University Stony Brook, 
Joslin Diabetes Center Uniwersytetu Har-

W otoczeniu swoich doktorantek
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varda w Bostonie, a także w Steno Memo-
rial Hospital w Kopenhadze – szczegółowo 
nie pytam profesora. Bardziej interesujący 
dla jego naukowych badań z zakresu cuk-
rzycy wydaje się bowiem pobyt w Niem-
czech w wiodących w świecie ośrodkach 
diabetologicznych. Tam przebywał na 
dwuletnim stypendium przyznanym przez 
Fundację im. Humboldta.

Stypendium, co istotne, nie zostało jed-
nak wykorzystane jednorazowo. Z uwagi na 
obowiązki krakowianina związane z pracą 
w klinice i zajęciami na uczelni trzeba je 
było rozłożyć aż na trzy części. Najpierw 
więc Jacek Sieradzki pojechał do Ulm, 
uniwersyteckiego miasta położonego nad 
Dunajem. I tam, w  zespole kierowanym 
przez prof. Helmuta Schatza, zajmował się 
izolowaniem tzw. wysepek Langerhansa, 
czyli gruczołów wydzielania wewnętrznego 
w trzustce produkujących insulinę (uszko-
dzone lub zniszczone wysepki doprowadza-
ją do powstania cukrzycy). 

– Półroczny wyjazd do Niemiec 
ciekawy był dla mnie również z innego 
powodu. Właśnie w Ulm uruchomiono 
wówczas pierwszy na świecie biostator, 
inaczej tzw. sztuczną trzustkę – mówi były 
stypendysta Humboldta, który szczyci się 
tym, że i on uruchomił w Polsce pierwszą 
(a jedną z trzech pierwszych w Europie) 

sztuczną trzustkę – co w la-
tach 70. ubiegłego wieku 
było naprawdę wielkim 
wydarzeniem!

Drugi wyjazd dzie-
lonego na części stypen-
dium, tym razem do Gies-
sen w Hesji, trwał prawie 
rok. I był ważny dlatego, 
że Sieradzkiemu znów 
przyszło się spotkać się 
z Schatzem – który tam się 
akurat przeniósł i współ-
pracowa ł  z  wybi tnie 
uzdolnionym Hindusem 
Chattergee – i razem z nim 
kontynuować badania.

– Trzeci wyjazd, do 
Bochum (już w latach 
90.), miał mniej badawczy, 
a bardziej organizacyjny 
charakter. Schatz mnie 
poprosił, abym pomógł mu 
w zorganizowaniu na uni-
wersytecie laboratorium, 
w którym będzie się kon-
tynuować doświadczenia 
z izolowaniem, hodowlą 

i przeszczepianiem wysp Langerhansa 
– tak oto zostaje zamknięty wątek rozmo-
wy o Niemczech. 

NOWE WYZWANIE

Śmierć prof. Jana Sznajda pozbawiła 
Klinikę Chorób Metabolicznych szefa. Kto 
najlepiej mógłby go na tym stanowisku za-
stąpić? Do konkursu przystąpiło czterech 
kandydatów – wygrał go Jacek Sieradzki, 
który niedawno wrócił z Niemiec. I choć 
trzeba przyznać, że zwycięstwo odniósł 
zdecydowaną większością głosów ocenia-
jących, to jednak nie jednogłośnie.

Na ulicę Kopernika, tym razem pod 
numer 15, jeszcze nie jako profesor, 
a docent, trafi ł w 1992 roku. Wtedy, gdy 
„metabolizm” został już podzielony na 
dwie części: laboratoryjną i kliniczną. 
Ta pierwsza przypadła do zarządzania 
prof. Aldonie Dembińskiej-Kieć. Druga – 
właśnie jemu.

– Za głowę się złapałem, gdy zoba-
czyłem, czym mam kierować! To nie była 
klinika, a coś na kształt małego oddziału 
szpitala powiatowego – te słowa oddają 
przygnębienie pierwszym oglądem nowe-
go miejsca pracy. Ale zaraz słyszę inne: 
– Zastany stan postanowiłem zmienić. 
I to jak najszybciej! Przede wszystkim po-

myślałem o stworzeniu katedry, o obudo-
waniu kliniki siecią wyspecjalizowanych 
w leczeniu cukrzycy pracowni, o zapleczu 
badawczym. Także o przekształceniu za-
stanego, bardzo dobrego zespołu w pełno-
wartościowy zespół lekarsko-badawczy.

EMOCJE I PRACA

Wyzwanie logistyczne było rzeczywi-
ście wielkie. Praca nad tworzeniem nowe-
go jeszcze większa. Niemniej po jakimś 
czasie udało się powołać pracownię bio-
chemiczną, która wykonywała unikatowe 
w skali kraju oznaczenia. Także wzorcowy 
(w skali kraju) gabinet leczenia stopy 
cukrzycowej, pracownię osteoporozy, pra-
cownię okulistyczną i jeszcze pracownię 
neuropatii cukrzycowej. Na dodatek udało 
się rozbudować pracownię gastrologiczną, 
w której bada się czynność przewodu 
pokarmowego w cukrzycy. Warto dodać, 
że cała klinika został wyremontowana 
i unowocześniona.

– Bardzo zależało mi jeszcze na po-
wołaniu pracowni genetycznej. Zainwe-
stowałem w nią emocje i sporo pracy, by 
powstał zalążek tego, czemu – po powrocie 
z USA – dr Maciej Małecki nadał ducha 
i tempo rozwoju. Ten znakomity specjali-
sta (dziś profesor i zarazem mój następca 
na stanowisku szefa Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych) przez trzy lata 
zgłębiał wiedzę z zakresu genetyki na 
Harvardzie, a swoimi osiągnięciami ba-
dawczymi zdobył w medycynie pozycję 
międzynarodową. Nawiasem mówiąc, na 
tamtejszym uniwersytecie wyszkoliło się 
jeszcze kilku innych specjalistów z Kli-
niki Chorób Metabolicznych – informuje 
były prodziekan Wydziału Lekarskiego 
CM UJ, wielki zwolennik połączenia 
Akademii Medycznej z Uniwersytetem 
Jagiellońskim. 
      

„KONIK”

Praca organizacyjna to jedno. Nie 
wolno jednak zaniedbać pracy badawczej! 
Dlatego po objęciu „metabolizmu” działal-
ność profesora (ten tytuł otrzymał w 1993 
roku) skoncentrowała się na badaniach 
neuropatii wegetatywnej w cukrzycy, 
zwłaszcza w odniesieniu do serca i prze-
wodu pokarmowego. Także na cukrzycy 
ciężarnych, na relacji cukrzyca – otyłość, 
na zmianach kostnych w cukrzycy.

– Nic do tej pory nie powiedział Pan 
o edukacji diabetyków – zauważam.

Otwarcie kliniki po remoncie; remont został przeprowadzony 
za pieniądze Fundacji, którą profesor powołał
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– Ach, to mój „konik”! Od lat wszyst-
kim i wszędzie powtarzam, że edukacja 
chorych (a w Polsce na cukrzycę cierpi 
prawie dwa miliony osób) jest równie waż-
na jak dieta i insulina. Cukrzyca bowiem 
to nie jednostka chorobowa opierająca się 
wyłącznie na lekarzach specjalistach. To 
przede wszystkim świadomość i wiedza 
samych diabetyków oraz ich najbliż-
szych.

– Podobno jeden ze znanych medyków 
miał kiedyś do Pana powiedzieć: „Eduka-
cja to teatr dla pacjentów i lekarzy”...

– ...błagam, niech Pani nawet tych 
słów nie przypomina. Wstyd! Docenia 
ją przecież cały świat, rekomendują 
wszystkie ośrodki, które leczą chorych na 
cukrzycę. Tu wyznam, może nieskromnie, 
że z mojej inicjatywy „Diabetologia Prak-
tyczna” (pismo, które wychodzi od 2004 
roku) każdego roku (co jest ewenementem 
w Europie!), drukując specjalne zalecenia, 
przybliża postęp, jaki dokonuje się w tera-
pii cukrzycy; można tam poznać aktualne 
standardy, rekomendacje.

POPIELNICZKI Z NADRUKIEM 

„Koników” profesor ma jednak więcej 
niż tylko edukacja chorych. Może pora 
porozmawiać o książkach, które czyta – 
głównie pamiętniki, biografi ę, literaturę 
faktu? Może o podróżowaniu po świecie? 
Może o kolekcjonowaniu...

– ...popielniczek z nadrukiem nazw 
miast, w których byłem – słyszę podpo-
wiedź.

Tych popielniczek w domu państwa 
Sieradzkich jest rzeczywiście sporo. Tak 
dużo, że żona (okulistka zajmująca się 
m.in. retinopatią cukrzycową, operator) 
zdecydowała się nawet na kupno specjal-
nej witryny dla ponad 250 eksponatów. 
No bo jeśli już są, to niech i będą podzi-
wiane...

– Sam niedawno z wielką przyjem-
nością obejrzałem kolekcję popielniczek 
w Nowym Orleanie, tyle że w restauracji. 
Moje cacka to jednak inny sposób zbie-
ractwa. Zamiast kupować w podróży na 
pamiątkę jakieś breloczki, kubki czy wido-
kówki – ja kupuję właśnie popielniczki.

•

Niedaleko pada jabłko od jabłoni, pod 
takim tytułem chyba najlepiej będzie za-
mieścić szkic portretu Jacka Sieradzkie-
go. Tak sobie myślę, bo przecież wiem, 
że ojciec mojego bohatera był lekarzem, 
lekarzem jest też jego córka...

– ...lekarzem z wykształcenia – zbija 
mnie z tropu profesor. Joanna bowiem po 
dyplomie najpierw zaciekawiła się dzienni-
karstwem, pracując w „Dzienniku Polskim”, 
teraz przyjęła na siebie zadania rzecznika 
prasowego wojewody małopolskiego. 

Nie ma kontynuacji zawodu w rodzi-
nie, trzeba wymyślić inny tytuł, prawda?

Teresa Bętkowska

Promocja habilitacyjna doc. Macieja Małeckiego – obecnie profesora, 
który po prof. Jacku Sieradzkim kieruje kliniką

28 marca 2011 odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Jana Błońskie-
go auli nr 06 na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Grodzkiej 64. Odsłonię-
ciu tablicy towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy przygotowanej 

przez Bibliotekę 
Jagiellońską po-
łączone z pro-
mocją książek 
prof. Jana Błoń-
skiego: Pisma wybrane oraz Błoński przekorny. Dziennik. Wy-
wiady (wydawnictwo Znak). Uroczystość została zorganizowana 
przez Wydział Polonistyki UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Wydawni-
ctwo Literackie oraz wydawnictwo Znak.

Red.

AULA IMIENIA PROF. JANA BŁOŃSKIEGO
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Od prawej dziekan Wydziału Polonistyki prof. Jacek Popiel 
i Krzysztof Błoński, syn prof. Jana Błońskiego
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Tegoroczną Nagrodę im. ks. Stanisła-
wa Musiała, przyznawaną za zasługi 

na rzecz pojednania polsko-żydowskiego 
i chrześcijańsko-żydowskiego, otrzymali: 
profesorowie Bożena i Jerzy Wyrozumscy 
oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. 
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło 
się 4 marca br. w auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Profesor Bożena Wyrozumska i prof. 
Jerzy Wyrozumski – wybitni mediewiści, 
związani z Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Polską Akademią Umiejętności – otrzy-
mali nagrodę za twórczość promującą 
ducha dialogu chrześcijańsko-żydow-
skiego. W swoim dorobku naukowym 
mogą poszczycić się znaczącym wkła-
dem w rozwój badań nad historią Żydów 

W DUCHU DIALOGU 
CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO

w Polsce (w szcze-
gólności w Krakowie) 
oraz promowaniem 
studiów żydowskich 
i polepszaniem relacji 
polsko-żydowskich.

Nagroda w drugiej 
kategorii jest przy-
znawana za podej-
mowanie inicjatyw 
społecznych na rzecz 
pojednania polsko-ży-
dowskiego. Laureat – 
Tomasz Pietrasiewicz 
jest pomysłodawcą 
i dyrektorem Ośrodka 
„Brama Grodzka – Te-
atr NN” w Lublinie. Instytucja ta już od 
blisko 20 lat prowadzi nie tylko szeroką 

działalność artystyczną 
i animacyjną, ale także 
edukacyjną, mającą 
na celu odtworzenie 
i „uzdrowienie” pol-
sko-żydowskiej pamię-
ci. Przyznanie nagrody 
jest wyrazem uznania 
dla dotychczasowych 
działań lubelskiego 
Ośrodka, ale także for-
mą wsparcia dla jego 
dyrektora i zespołu 
w dalszej walce z anty-
semityzmem, ksenofo-
bią i  rasizmem.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała 
jest przyznawana od 2009 roku. Jej pa-
tron (zmarły w 2004 roku) był fi lozofem 
i wieloletnim publicystą „Tygodnika Po-
wszechnego”, aktywnie działającym na 
rzecz współpracy katolicko-żydowskiej. 
– Osoba księdza Musiała jest wyjątkową 
postacią, pasującą do idei, którą nagro-
da reprezentuje. Jest pamiętana z racji 
swojej odwagi, zdecydowania, aktyw-
ności oraz niepokorności, gdy przyszło 

walczyć o realizację pewnych ideałów. 
To wartości, które są nam bliskie – mó-
wił w auli Collegium Novum prorektor 
UJ prof. Andrzej Mania. Pomysłodawcą 
ustanowienia nagrody jest krakowskie 
stowarzyszenie Klub Chrześcijan i Ży-
dów „Przymierze”. Fundatorami: rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezy-
dent Krakowa. Kapitule nagrody prze-
wodniczy rektor UJ prof. Karol Musioł. 
Na uroczystości wręczenia honorowych 
dyplomów wśród znakomitych gości 
znaleźli się kardynał Stanisław Dziwisz 
oraz przewodniczący zarządu Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 
Tadeusz Jakubowicz.

AWoj

Tomasz Pietrasiewicz jest pomysłodawcą i dyrektorem Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie. W swoich pro-
jektach artystycznych i edukacyjnych Ośrodek podkreśla symboliczne znaczenie bramy jako miejsca łączącego różne 
narody, tradycje i religie. 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” realizuje także cykl przedstawień teatralnych odwołujących się do historii i folkloru 
żydowskiego. Gromadzi materiały historyczne, które były i są popularyzowane w mediach. Inicjowana i kontynuowana 
przez Ośrodek edukacja o polsko-żydowskiej przeszłości ma różne formy: sesje naukowe, zajęcia dydaktyczne w zakresie 
edukacji wielokulturowej dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury, prowadzenie portalu interneto-
wego „Brama Pamięci – lubelscy Żydzi”. Działalność Ośrodka to również publikacja wydawnictw promujących lokalną 
historię oraz dialog międzyreligijny i międzykulturowy, a także organizowanie licznych akcji upamiętniających pomoc 
Żydom. Ośrodek współpracuje z instytucjami kultury z Polski, Europy, USA i Izraela w zakresie upamiętniania Holokaustu, 
edukacji o historii Żydów, Holokauście i relacjach polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich. Wspiera także projek-
ty wymiany uczniów z Izraela i Polski oraz uczniów żydowskiego pochodzenia z USA. 

Więcej informacji o działalności Ośrodka można znaleźć na stronie www.tnn.pl
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Od prawej: prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Bożena Wyrozumska 
i Elżbieta Lęcznarowicz
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Prorektor UJ prof. Andrzej Mania wręcza Nagrodę im. ks. Musiała 
Tomaszowi Pietrasiewiczowi
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Ceremonię wręczenia Nagrody im. ks. 
Stanisława Musiała 4 marca 2011  

poprzedziła sesja naukowa Dzieje Żydów 
w Krakowie. Pretekstem do jej zorgani-
zowania stała się nie tylko szczególna 
uroczystość, ale także, a może przede 
wszystkim, publikacja kolejnego, 23., 
tomu rocznika „Polin. Studies in Polish 
Jewry” – książki Jews in Kraków pod 
redakcją Michał Galasa, Antony’ego 
Polonsky’ego, wydanej przez Littman 
Library (Oxford 2011), dedykowanej 
pamięci prof. Józefa Gierowskiego 
i Henryka Halkowskiego. Obaj byli za-
angażowani na swój sposób w promocję 
studiów żydowskich i lokalnej historii 
Żydów. Profesor Gierowski, będąc 
rektorem UJ, założył w 1986 roku na 
Uniwersytecie Jagiellońskim Między-
wydziałowy Zakład Historii i Kultury 
Żydów w Polsce, pierwszą tego typu 
placówkę na polskim uniwersytecie. 
Henryk Halkowski, który jeszcze za 
życia stał się legendą żydowskiego Ka-
zimierza i Krakowa, przyczynił się do 
popularyzacji dziedzictwa krakowskich 
Żydów poprzez swoje teksty, opowieści 
i nieustanne uwrażliwianie ludzi na 
lokalne dziedzictwo Żydów aszkena-
zyjskich.

Rocznik „Polin. Studies in Polish Je-
wry” wydawany jest od 25 lat; od same-
go początku jego redaktorem jest Antony 
Polonsky, profesor Brandeis University 
(USA). Dzięki jego zaangażowaniu i ot-

wartości „Polin” stał się jednym z naj-
ważniejszych periodyków promujących 
żydowskie studia historyczne, który 
prezentuje wyniki najnowszych badań 
dotyczących historii Żydów polskich 
i relacji polsko-żydowskich. 

Najnowszy tom „Polin. Studies in 
Polish Jewry” zatytułowany Jews in Kra-
ków poświęcony został historii Żydów 
w Krakowie w XIX i XX wieku. Ten 
zakres czasowy wybrany został z uwagi 
na dotychczasowy brak syntetycznego 
opracowania tego okresu. Jedno z naj-
bardziej znanych opracowań – książka 

Majera Bałabana Historia Żydów w Kra-
kowie i na Kazimierzu, obejmuje bowiem 
okres do 1867 roku. Praca Bałabana, 
z lat 30. XX wieku, doczekała się kilku 
reprintów, ale nie miała kontynuacji, stąd 
też pomysł, aby tom „Polin” poświęcić 
dziejom najnowszym. Tom zawiera po-
nad 20 artykułów autorstwa historyków, 
judaistów, historyków sztuki i literatury 
z Polski, Izraela, Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. Wśród głównych 
wątków, jakie są tam poruszane, wyróż-
nić należy historię gminy żydowskiej 
w Krakowie w XIX i XX wieku, życie 

Działalność dydaktyczna, naukowa i społeczna prof. Bożeny Wyrozumskiej i prof. Jerzego Wyrozumskiego doprowadziła 
do rozwoju studiów żydowskich w Krakowie, a w szczególności na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich badania rzuciły nowe 
światło na historię Żydów w Krakowie, przyczyniły się, na przykład, do przesunięcia daty ich osadnictwa w tym mieście 
na okres dużo wcześniejszy, niż powszechnie uważano (z roku 1304 na koniec XI wieku), czy też zanegowania faktu ich 
wygnania przez króla Jana Olbrachta w 1494 roku z Krakowa do sąsiedniego Kazimierza. Działalność profesorów Bożeny 
i Jerzego Wyrozumskich była i jest skierowana na poprawę wzajemnych relacji polsko-żydowskich poprzez promowa-
nie rzetelnych badań naukowych i organizowanie wspólnych polsko-żydowskich przedsięwzięć kulturalno-naukowych, 
w tym konferencji, wystaw i wielu publikacji.

Fragment laudacji wygłoszonej przez prof. Andrzeja Manię

O ŻYDACH KRAKOWSKICH I ICH 
SZCZEGÓLNEJ ROLI W HISTORII MIASTA
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Sesja naukowa Dzieje Żydów w Krakowie
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religijne, relacje polsko-żydowskie 
oraz udział Żydów w dziejach miasta 
Krakowa.

Jews in Kraków powstał pod redakcją 
prof. Antony’ego Polonsky’ego oraz dr. 
hab. Michała Galasa z Katedry Judai-
styki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten 
pierwszy – jako specjalny gość sesji 
otwartej ofi cjalnie przez prorektora UJ 
prof. Andrzeja Manię – wygłosił wykład 
wprowadzający Szczególny charakter 
nowożytnej historii Żydów w Krakowie. 
Zwrócił uwagę na kilka elementów historii 
Żydów krakowskich, które wyróżniają tę 
społeczność na tle innych gmin żydow-
skich w Polsce: intensywność życia reli-
gijnego i intelektualnego, wszechstronne 
inicjatywy edukacyjne i społeczne, wczes-
na i zaawansowana polonizacja ludności 
żydowskiej Krakowa, zaangażowanie 
w życie polityczne na szczeblu lokal-
nym i krajowym oraz współpraca, nawet 
środowisk ortodoksyjnych, z władzami 
miejskimi. W kontekście tej unikatowości 
wymienieni zostali wybitni przedstawi-
ciele żydowskiej społeczności Krakowa, 
między innymi działacze z początku XX 
wieku: Adolf Gross i rabin Ozjasz Thon. 
Wspomniane zostały także relacje pomię-
dzy Żydami i chrześcijanami, które na tle 
innych ośrodków miejskich w Polsce były 
dość harmonijne i pozytywne, choć nie bez 
incydentów antysemickich dotykających 
także środowiska akademickie. Profesor 
Polonsky nie bez powodu odwołał się 
również do wyjątkowej roli publicystów 
krakowskich, a zwłaszcza tych piszących 
do polskojęzycznego i prosyjonistycznego 
„Nowego Dziennika”, czytanego zarówno 
przez Żydów, jak i chrześcijan. Kończąc 
wykład, prof. Polonsky podkreślił rolę, 
jaką w upamiętnieniu historii Żydów kra-

kowskich odegrali profesorowie UJ, w tym 
nieżyjący już prof. Józef Gierowski i prof. 
Jan Błoński. Zwieńczeniem wykładu stał 
się pełen nostalgii wiersz Natana Grossa 
Krakowska jesień, którego fragment za-
cytowany został również we wstępie do 
tomu:

O tej porze w Krakowie mokną na desz-
czu kasztany. Jeszcze jesień na Plantach, 
a już w sercu zima. Zapada mrok. Czas 
wracać. Zamykają bramy.Usypia Kraków 
mój niezapomniany, Kraków, którego już 
nie ma. [...]

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja 
panelowa Żydzi w dziejach miasta Krako-
wa, z udziałem profesorów Jacka Purchli, 
Czesława Brzozy i Andrzeja Chwalby, 
których artykuły znalazły się w tomie 
Jews in Kraków. Każdy z nich, po krót-
kim przedstawieniu przez prowadzącego 
dyskusję dr. hab. Michała Galasa, oma-
wiał okres i zagadnienia sobie najbliższe 
z perspektywy zainteresowań akade-
mickich i dotychczasowych publikacji. 
Profesor Jacek Purchla przedstawił rolę, 
jaką odegrali Żydzi w rozwoju Krakowa 
na przełomie XIX i XX wieku, stając się 
jednocześnie integralną częścią społe-
czeństwa miasta europejskiego, porów-
nywanego, między innymi, do Wiednia. 
Historia Żydów w Krakowie, widziana 
przez pryzmat aktywności żydowskich 
grup zawodowych i społecznych, ale 
także jednostek, takich jak choćby wi-
ceprezydent miasta Józef Sare, stała się 
nieodłączną częścią historii miasta i jako 
taka powinna być traktowana.

Profesor Czesław Brzoza skoncen-
trował się na okresie między dwiema 
wojnami światowymi, kiedy to rosnąca 
pod względem liczbowym społecz-
ność żydowska Krakowa rozwijała swą 

działalność nie tylko w różnych, często 
nowych, dziedzinach, ale i w różnych 
sektorach miasta. Opuszczając dzielnicę 
Kazimierz, wielu bogatszych, ale i bar-
dziej zasymilowanych Żydów przenosiło 
się do centralnych dzielnic Krakowa, co 
stanowiło nie tylko nowe wyzwanie dla 
nich samych, ale i dla relacji żydowsko-
chrześcijańskich w mieście.

Profesor Andrzej Chwalba przedsta-
wił los Żydów krakowskich w okresie 
drugiej wojny światowej, omawiając 
kolejne etapy prześladowania i upokorzeń 
ze strony władz okupacyjnych. Deporta-
cje, życie w getcie, praca przymusowa, 
obozy i wreszcie zagłada, masowa eks-
terminacja Żydów, dokonywana nie tylko 
w zamkniętych „fabrykach śmierci”, do 
jakich należał między innymi obóz w Beł-
żcu (gdzie trafi ło co najmniej kilkanaście 
tysięcy krakowskich Żydów), ale także 
na terenie miasta, na oczach bliskich 
i osób przypadkowych. W kontekście tej 
tragedii prof. Chwalba wspomniał także 
o przykładach pomocy i ratowania Żydów 
– w tym na największą skalę przez lokal-
ny oddział Żegoty (Rady Pomocy Żydom) 
oraz przez niemieckiego przedsiębiorcę 
Oskara Schindlera. Rzeczywistość oku-
pacyjna, którą przybliża przywołana 
przez profesora wystawa w budynku 
Fabryki Schindlera Kraków – czas oku-
pacji 1939–1945, zdominowana była 
przez nazistowską propagandę, której 
efekty trwały często dłużej niż wojna. 
Dla polskich Żydów, a w szczególności 
dla tych, którzy znaleźli się w Krakowie 
w 1945 roku, koniec wojny nie był jed-
noznaczny z poczuciem bezpieczeństwa, 
a przeżycie Holokaustu nie oznaczało 
końca tragedii. 

Sesja Dzieje Żydów w Krakowie, którą 
współorganizowały Katedra Judaistyki 
UJ i Ośrodek Studiów nad Historią i Kul-
turą Żydów Krakowskich (UJ), odbyła 
się w wypełnionej po brzegi auli Colle-
gium Novum. Tematy poruszone przez 
prelegentów stały się inspiracją do wielu 
dyskusji podczas przerwy, ale także w ko-
lejnym dniach. Sesja ta miała bowiem 
ciąg dalszy w postaci cyklu otwartych 
wykładów o historii Żydów w Krakowie, 
które odbywały się w kolejnych dniach 
w żydowskim Muzeum Galicja. 

Edyta Gawron
adiunkt w Zakładzie Historii Żydów 

Katedry Judaistyki UJ 
kierownik Ośrodka Studiów nad Historią 

i Kulturą Żydów Krakowskich
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Od lewej: dziekan Wydziału Historycznego prof. Andrzej Banach, sekretarz generalny PAU 
prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Bożena Wyrozumska, kardynał Franciszek Macharski
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Jubileusz prof. Marii Podrazy-Kwiatkow-
skiej zbiega się w czasie z innym ważnym 

wydarzeniem w życiu Krakowa: otwarciem 
16 marca 2011 pierwszej w 130-letniej 
historii Muzeum Narodowego w Krakowie 
wielkiej wystawy zatytułowanej Na Wy-
sokiej Połoninie. Sztuka Huculszczyzny 
– Huculszczyzna w sztuce. Myślę, że ten 
zbieg okoliczności nie jest przypadkowy. 
Organizatorzy twierdzili wprawdzie, że tę 
fascynującą, niezwykle bogatą ekspozycję 
przygotowali w związku z 40. rocznicą 
śmierci Stanisława Vincenza, ale jestem 
przekonany, że – pewnie podświadomie 
– chcieli uczcić zarazem jubileusz prof. Ma-
rii Podrazy-Kwiatkowskiej, wywodzącej się 
przecież z Pokucia, czyli z Huculszczyzny 
– mówił prof. Franciszek Ziejka 21 marca 
2011 w Librarii Collegium Maius podczas 
uroczystości poświęconej prof. Marii 
Podrazie-Kwiatkowskiej. Jubileuszowe 
spotkanie zostało połączone z promocją jej 
książki Labirynty – kładki – drogowskazy. 
Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do 
Gombrowicza.

W swym wystąpieniu prof. Ziejka na-
szkicował portret świata będącego „małą 
ojczyzną” Jubilatki. Mówił o miejscach 
szczególnie jej bliskich – o Kołomyi, Żół-
kwi, Lwowie, a także o Krakowie, gdzie 
studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
wyszła za mąż za Jerzego Kwiatkowskiego, 
a także podjęła pracę naukową. 

Następnie głos zabrali uczniowie Pani 
Profesor. Wykład podsumowujący jej 
dorobek naukowy, w siedmiu zwięzłych 

NASZA KOCHANA 
HUMANISTYKA!

punktach, wygłosił 
prof. Marian Stala, 
podkreślając, że od kilkudziesięciu lat 
uprawia ona z precyzją i swobodą mistrza 
historię literatury wzbogaconą, kiedy to 
konieczne, historią innych sztuk, że opisuje 
głęboko i błyskotliwie zarazem wyobraźnię 
artystyczną i sferę idei wybranych przez 
siebie twórców. A także, jak na mistrzynię 
przystało, jest obdarzona umiejętnością 
tworzenia syntez i całościowych wizji ba-
danych problemów. 

O wątkach feministycznych w dorobku 
badawczym Jubilatki mówiła prof. Gabriela 
Matuszek. Tematem wystąpienia prof. Anny 
Czabanowskiej-Wróbel była natomiast 
książka Labirynty – kładki – drogowskazy. 
Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do 
Gombrowicza, która ukazała się właśnie 
nakładem wydawnictwa Universitas. 
W tym bardzo osobistym tomie, będącym 
zbiorem 14 tekstów, z których 12 powstało 
w latach 2004–2009, autorka zdecydowała 
się zamieścić także szkic nigdy nieprzedru-
kowany, a napisany wraz z mężem, Jerzym 
Kwiatkowskim, w 1961 roku: Magnu-
szewski – Berent – Kaden. Próba analizy 
nurtu stylistycznego, poświęcony prof. 
Stanisławowi Pigoniowi. Artykuł Przeciw 
okrucieństwu, rozpoczynający książkę, był 
publikowany w 1993 roku w „Dekadzie 
Literackiej”. 

Zamieszczone w tomie teksty dotyczą 
interpretacji wybranych utworów Tadeusza 
Micińskiego, Leopolda Staffa, Bolesława 
Leśmiana, Maryli Wolskiej, Marii Komor-

nickiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana 
Żeromskiego, Stanisława Przybyszewskie-
go czy Witolda Gombrowicza. W książce 
znalazły się także dwa literackie portrety: 
Wacława Borowego i Władysława Natan-
sona. – Większość tekstów zadedykowanych 
zostało wybitnym uczonym, nauczycielom 
i przyjaciołom, a zarazem wielkim znawcom 
Młodej Polski: Ewie Miodońskiej-Brookes, 
Marcie Wyce, Brigitte Schulze, Franciszko-
wi Ziejce, Janowi Michalikowi, Michałowi 
Głowińskiemu, Wojciechowi Gutowskiemu 
oraz nieżyjącym już badaczom: Tomaszowi 
Weissowi, Janowi Błońskiemu i Stanisła-
wowi Pigoniowi – informowała prof. Anna 
Czabanowska-Wróbel. – W tym kręgu zna-
lazły się niemal wszystkie szkice, które prof. 
Maria Podraza-Kwiatkowska przeznaczyła 
do ksiąg jubileuszowych swoich koleżanek 
i kolegów. Zabrakło tu dwóch tekstów, 
dedykowanego prof. Henrykowi Markie-
wiczowi oraz poświęconego pamięci prof. 
Kazimierza Wyki, gdyż znalazły się one 
już w innej książce prof. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej.

– Niech żyje, wbrew wszystkiemu, swo-
bodna, wolna od biurokracji, kierująca się 
własnymi wymaganiami nasza kochana 
humanistyka – akcentowała Jubilatka, 
dziękując za zorganizowanie uroczystości. 
Na zakończenie licznie zgromadzonym 
w Librarii polonistom życzyła, by nie poko-
nały ich sylabusy, punktacje i granty. Żeby 
pisali to, co serce im dyktuje. By potrafi li 
zachwycać się utworem literackim i dziełem 
sztuki i aby humanistyka nie została zupeł-
nie zdezawuowana przez nauki ścisłe. 

– Za obecność wśród nas, za mistrzow-
skie oprowadzanie po świecie literatury 
winni jesteśmy Pani Profesor głęboką 
wdzięczność – zgodnie podkreślano pod-
czas drugiej, nieofi cjalnej, części uroczy-
stości, cytując wypowiedziane wcześniej 
słowa prof. Mariana Stali.

Rita Pagacz-Moczarska 

Prof. Maria Podraza-Kwiatkowska

Organizatorami uroczystości byli dziekan Wydziału Polonistyki prof. Jacek Popiel, 
kierownik Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski prof. Franciszek Ziejka 

oraz dyrektor wydawnictwa Universitas dr Andrzej Nowakowski
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HISTORIAMAGISTRA
HISTORIA MAGISTRA VITAE

27 kwietnia 2011 roku nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej fakt, że w latach 1938–1939 
Karol Wojtyła studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Tablica, która wcześniej znajdowała się na drugim piętrze budynku Wydziału Polonistyki UJ 
przy ul. Gołębiej 20, zostanie wmurowana w jego fasadę 
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Tablice z wystawy Archiwum UJ, 
która odbyła się w ramach Dni Papieskich w 2009 roku
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Od 8 do 25 lutego 2011 w Bibliotece 
Jagiellońskiej prezentowana była 

wystawa poświęcona Ewie Bąkowskiej. 
Inicjatywa zorganizowania ekspozycji 
o Ewie zrodziła się tuż po jej tragicznej 
śmierci. Czytając wspomnienia o niej, 
odkrywaliśmy, jak wiele miała pasji, 
talentów, zainteresowań... 

Ewa Bąkowska urodziła się 2 sierpnia 
1962 roku w Krakowie. Była wnuczką za-
mordowanego w Katyniu generała Mie-
czysława Smorawińskiego, córką Janiny 
z domu Schnayder i Jerzego Smorawiń-
skiego, żoną Dariusza Bąkowskiego, 
matką dwóch córek: Moniki i Magda-
leny. 

Ukończyła Szkołę Podstawową nr 
12 im. Janusza Korczaka, a następnie X 
Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 
Wróblewskiego w Krakowie. W latach 
1981–1986 studiowała na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim bibliotekoznawstwo 
i informację naukową. Od października 
1986 roku do czerwca 1987 roku praco-
wała w Pedagogicznej Bibliotece Wo-

EWA BĄKOWSKA – JAKĄ ZNALIŚMY, 
JAKIEJ NIE POZNALIŚMY...

jewódzkiej w Krakowie na stanowisku 
nauczyciela-bibliotekarza w Wydziale 
Instrukcyjno-Metodycznym, w lipcu 
1987 roku przeszła do Oddziału Infor-

macji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej 
i tu już pozostała do końca, przechodząc 
kolejne stopnie awansu: na stanowisko 
bibliotekarza, starszego bibliotekarza 
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W otwarciu wystawy uczestniczyła rodzina i przyjaciele Ewy Bąkowskiej

Na wystawie zgromadzono liczne pamiątki po tragicznie zmarłej Ewie Bąkowskiej Ewa Bąkowska w pracy
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i kustosza. W październiku 2005 roku 
objęła kierownictwo tego oddziału. Jest 
autorką kilkunastu publikacji z dziedziny 
bibliotekoznawstwa w czasopismach 
polskich i zagranicznych.

Odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi (2001), srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę (2008), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(16 kwietnia 2010, pośmiertnie).

Harcerka 5. KDH „Wichry”, zało-
życielka i pierwsza drużynowa 5. KDH 
„Burza” im. Olgi Drahonowskiej-Mał-
kowskiej, instruktorka w stopniu prze-
wodniczki, członkini Kręgu Totemowego 
5. KDH „Synowie i Dzieci Pioruna”. 
Wolontariuszka w Dziele Pomocy św. 
Ojca Pio w Krakowie. Członkini zarządu 
Stowarzyszenia Rodzin Ofi ar Katynia 

Polski Południowej w Krakowie. Aktyw-
nie działała na rzecz upamiętnienia ofi ar 
Katynia. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku 
w katastrofi e samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem, lecąc na uroczystości 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Została 
pochowana 26 kwietnia 2010 roku na 
cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. 

Na wystawie przedstawione zostały 
liczne zdjęcia, świadectwa szkolne, 
dyplomy, publikacje Ewy i o Ewie oraz 
inne materiały, pochodzące ze zbiorów 
rodziny, kolegów ze szkoły, dokumenty 
z czasów studiów i pracy. Wystawa umoż-
liwiła ponowne spotkanie z Ewą – naszą 
koleżanką, bibliotekarką, autorką arty-

kułów dotyczących bibliotekoznawstwa, 
wykładowcą i bibliografką, oraz z Ewą, 
jakiej nie znaliśmy: córką, żoną, matką, 
wnuczką, uczennicą, harcerką, student-
ką, turystką, autorką wierszy i muzyki, 
kolekcjonerką, wolontariuszką. 

Ze wzruszeniem pochylaliśmy się nad 
zgromadzonymi materiałami ukazujący-
mi osobę, w której oprócz znanych nam 
wszystkim takich cech Ewy jak profesjo-
nalizm, odpowiedzialność, życzliwość 
odkrywaliśmy również wrażliwość, 
odwagę, patriotyzm i dobro.

Jakże innej wymowy nabiera dzi-
siaj jej pogodny wiersz Piosenka dla 
lotnika.

Ponad chmurami, tam, gdzie już możesz
Śmiać się i mówić do siebie sam
Ponad chmurami leci twój szybowiec
Sam przeciw słońcu ogromny ptak.
Niech ci tam szczyty gór
Niech ci tam kraty łąk
Niech ci tam stepy chmur dobro ślą
Niech ci tam ziemi krąg
Uśpiony w gęstej mgle
Niech wiatr ci z moich rąk dobro śle1.

Marzanna Baś
pracownik Biblioteki Jagiellońskiej

1  Tekst wg: Piosenka dla lotnika, [w:] B. Rotter-Stankiewicz, 

Opowieść o Ewie, „Posłaniec Świętego Antoniego z Pad-

wy”, R. 15, 2010, nr 4, s. 16.
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Ewa Bąkowska podczas zajęć na Uniwersytecie Dzieci, październik 2010 r.Podczas uroczystości w Katyniu

Nie zabrakło również zdjęć z prywatnego archiwum rodziny zmarłej
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Wiadomość o śmierci Ireny Wollen 
była dla wszystkich, którzy ją znali, 

bolesnym zaskoczeniem. 21 marca 2011 
odeszła osoba o nieprzeciętnych zasługach 
i dokonaniach, a przy tym czynna do ostat-
nich dni, niezmordowana. Tylko nieliczni 
wiedzieli o dręczącej ją chorobie, ale były 
to informacje skąpe i niepewne, bo ona 
sama była w tym względzie więcej niż dys-
kretna, jak zawsze jednoznaczna w swoim 
przeświadczeniu, wypełnianym z właści-
wą jej konsekwencją, że własne problemy 
rozwiązuje się samodzielnie. Postrzegana 
była czasem, przy pierwszych kontaktach, 
jako osoba surowa i wymagająca, u wielu 
osób wzbudzała respekt. W istocie była 
osobą bardzo wymagającą, precyzyjną 
w działaniu i realizacji zamierzeń zawodo-
wych, ale też życzliwą, chętnie spieszącą 
z pomocą. Nietrudno było dostrzec, że 
wymagania, które stawiała wobec siebie 
i osób z nią współpracujących zawodowo, 
były wynikiem jej konsekwencji działania 
i profesjonalizmu, wsparte jej życzliwoś-
cią i osobistą troską. Dla wielu uznanych 
fi lmowców czy ludzi teatru doświadczenie 
w „szkole” Ireny Wollen było na tyle dobrą 
rekomendacją, że otwierało zawodowe 
możliwości rozwoju.

ODESZLI...PAMIĘCI IRENY WOLLEN
Urodziła się 26 marca 1934 roku 

w Czulicach pod Krakowem, w rodzinie 
ziemiańskiej. W 1945 roku, po utracie 
majątku, wraz z rodzicami zamieszkała 
w Krakowie. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego pp. Prezentek i zda-
niu matury podjęła naukę w Państwowej 
Szkole Instruktorów Teatrów Robotni-
czych w Katowicach, prowadzonej przez 
Wilama Horzycę. Zachęcona przez kolegę, 
skazanego na służbę w karnym wojsko-
wym batalionie robotniczym w Kopalni 
„Wujek”, zorganizowała przy tej kopalni 
zespół teatralny, w którym debiutowała 
jako reżyser Poematem pedagogicznym 
Makarenki. Po ukończeniu szkoły i otrzy-
maniu dyplomu przodownika nauki i pracy 
społecznej uzyskała prawo wolnego wstę-
pu bez egzaminu na każdą uczelnię. Wy-
brała studia z zakresu fi lologii polskiej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała 
pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki 
w latach 1954–1959 – czasach wielkiego 
przesilenia politycznego, w wyniku któ-
rego odrzucone zostały ofi cjalnie ciasne 
i dotkliwe ograniczenia socrealizmu 
w sztuce i literaturze. Zdobycze Paździer-
nika ‘56 rychło okazały się nietrwałe, ale 
do poprzedniej formy totalitaryzmu już 

nigdy w PRL nie doszło. Czas tego 
przesilenia i zmian politycznych był 
czasem wielkich nadziei, które w aka-
demickim środowisku zaowocowały 
prawdziwą eksplozją studenckich 
zespołów artystycznych, kabaretów, 
powstaniem studenckich klubów. 

W środowisku Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Irena Wollen wkrótce 
po rozpoczęciu studiów włączyła się 
czynnie w działalność Zespołu Dra-
matycznego UJ, który po zmianach 
organizacyjnych przekształcony zo-
stał w nowy zespół: Mały Teatr Aka-
demicki UJ. Irena Wollen kierowała 
tym zespołem, ona też zaprosiła do 
współpracy studenta ASP Waldemara 
Krygiera, pod kierunkiem którego 
ostatecznie przygotowano premierę 
opartą na tekstach modnego wówczas 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go – „Gałczyński 38”, która odbyła 
się 24 kwietnia 1956. W spektaklu, 

ostatecznie wyreżyserowanym przez 
Krygiera, wystąpili, między innymi, 
Mieczysław Czuma, Zbigniew Horawa, 
Antoni Jackowski, Andrzej Skupień, Ma-
ciej Prus.

Następne spektakle reżyserowane były 
już wyłącznie przez Waldemara Krygiera. 
Firmowano je jako dokonania Teatru 38, 
zespołu już o charakterze międzyuczel-
nianym, ale Irena Wollen, występująca 
w kilkunastu premierach jako aktorka, 
należąc do Rady Artystycznej, odgrywała 
u boku Krygiera ważną rolę w kreowa-
niu linii repertuarowej i artystycznej 
tej zasłużonej placówki. Tę linię reper-
tuarową, opartą głównie na nieznanych 
scenom zawodowym dziełach literatury 
zachodniej, między innymi współczesnej 
awangardzie paryskiej, inicjowali Jan 
Błoński i jego siostra Wanda Błońska; 
znaczny też wpływ na oblicze Teatru 38 
tamtych czasów miała Irena Wollen. Dość 
stwierdzić, że na tej miniaturowej scenie 
w kamienicy Pod Jaszczurami odbywały 
się prapremiery polskie dramaturgów do-
tąd w Polsce nieznanych bądź skazanych 
na nieobecność.

W latach 1960–1962 Irena Wollen 
była aktorką w Teatrze Rapsodycznym. 
W roku 1962 podjęła studia na wydziale 
reżyserskim w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi, 
których zwieńczeniem była dyplomowa 
adaptacja powieści Aleksego Tołstoja 
Błękitne miasta, zrealizowana w ośrodku 
krakowskim Telewizji Polskiej. Teatrowi 
i środowisku teatralnemu pozostała wier-
na do końca, jednak z instytucją teatru 
związana była coraz luźniej, ponieważ 
swoją aktywność zawodową, połączoną 
z właściwą sobie pasją, pojmowaną jako Portret Ireny Wollen pędzla Krigera
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życiowe wyzwanie, związała z telewizją 
i fi lmem. W ośrodku krakowskim TVP 
pracowała w latach 1970–1992, początko-
wo jako realizator TV, a następnie reżyser 
(w latach 1974–1977 – główny reżyser). 
Po 1992 roku realizowała zlecenia dla I i II 
Programu TVP oraz dla telewizji Polonia, 
sprawowała także opiekę artystyczną nad 
cyklem telewizyjnym „Portrety”.

Spośród około pięćdziesięciu reżysero-
wanych przez nią spektakli Teatru Telewi-
zji szczególny rozgłos i uznanie zdobyły 
między innymi: Wassa Żeleznowa Mak-
syma Gorkiego (1972), Wielki testament 
według Françoisa Villona (1972), Legenda 
Stanisława Wyspiańskiego (1973), Czajka 
Antoniego Czechowa (1977), Cyd Pierre’a 
Corneille’a (1977), Pies ogrodnika Luisa 
Ignacjo de la Vegi (1981), Wit Stwosz 
według Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego (1983), Stara baśń według Józefa 
Ignacego Kraszewskiego (1984), Zabawa 
z ogniem Augusta Strinberga (1985), Sza-
tę wdziejesz z purpury według Kornelii 
Dobkiewiczowej (1986), Czarowna noc 
Sławomira Mrożka (1990).

Ważne miejsce w dorobku reżyser-
skim Ireny Wollen zajmują dokumenty 
inscenizowane (m.in. pitawal Sprawa 
Borkowskiej, Saga rodu Tetmajerów, Saga 
rodu Estreicherów, Saga rodu Kossaków), 
oraz filmy dokumentalne poświęcone 
znanym artystom, historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, genezie Nowej Huty 
oraz składający się z dziesięciu fi lmów 
cykl poświęcony Jasnej Górze i jej dar-
czyńcom. Współpracowała z teatrami 
dramatycznymi, reżyserując spektakle 
głównie z zakresu klasyki literatury – mię-
dzy innymi z Teatrem im. Słowackiego, 
teatrem Bagatela, a także teatrami spoza 
Krakowa. Przez kilkanaście lat prowadziła 
zajęcia z reżyserii telewizyjnej w Studium 
Scenografi i krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w którym współpracowała 
z Lidią i Jerzym Skarżyńskimi. Od 1974 
roku wraz z Krzysztofem Miklaszewskim 
realizowała cykl fi lmów telewizyjnych 
„Twarze teatru”. Autorka cyklu kilku-
dziesięciu programów telewizyjnych 
„Zwyczaje i obrzędy”, przygotowanych 
przez ośrodek krakowski TVP.

Po 1991 roku zajęła się głównie fi lmami 
o sztuce, filmami dokumentalnymi oraz 
o charakterze etnografi cznym. W ostatnich 
latach wiele wysiłku włożyła w działalność 
i urzeczywistnienie zadań programowych 
krakowskiego oddziału ZASP. Była w tych 
poczynaniach bardzo skuteczna i gorliwa, 
ogromnie oddana środowisku teatralnemu.

W uznaniu zasług dla rozwoju i pro-
mocji kultury polskiej uhonorowana zo-
stała między innymi Nagrodą Komitetu 
ds. Radia i Telewizji – za cykl „Zwyczaje 
i obrzędy” (1973), Złotym Ekranem – za 
inscenizowanie klasyki rosyjskiej (nagroda 
zbiorowa, 1974), Nagrodą Fundacji Kul-
tury – za fi lm dokumentalny Na zielonej 
Bukowinie (1995), nagrodą krakowskiej 
filii Fundacji Kultury Polskiej (2003), 
brązowym odznaczeniem Gloria Artis oraz 
medalem Honoris Gratia.

28 marca 2011 spoczęła na cmentarzu 
Rakowickim.

Stanisław Dziedzic
dyrektor Wydziału Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego UMK

W marcu minęła 100. rocznica śmierci 
prof. Mariana Sokołowskiego, 

założyciela Katedry Historii Sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Postaci 
ciekawej, złożonej, wybitnej, wielce zasłu-
żonej. Relatywnie mało znanej szerszemu 
ogółowi, choć w świecie specjalistów w tej 
dziedzinie, zwłaszcza w Krakowie, bez 
wątpienia pomnikowej. Meandry ciekawe-
go życia prof. Sokołowskiego pozwoliły 
mu zająć się ukochaną dziedziną nauki 
późno, jednak skutki owej predylekcji żyją 
na Uniwersytecie Jagiellońskim do dziś 
w postaci Instytutu Historii Sztuki. 

WARTO WIEDZIEĆ..PROFESOR MARIAN SOKOŁOWSKI – 
TWÓRCA PIERWSZEJ NA ZIEMIACH
POLSKICH KATEDRY HISTORII SZTUKI

Marian Sokołowski urodził się 9 lub 
13 stycznia w 1839 roku w Czyżewie 
Kościelnym w guberni łomżyńskiej Kró-
lestwa Polskiego. Gimnazjum ukończył 
w Warszawie w 1858 roku, po czym 
w roku następnym podjął studia praw-
nicze w Ecole de Droit w Paryżu, gdzie 
uzyskał licencjat. Okres paryski ukształ-
tował kulturę umysłową młodego Soko-
łowskiego. Poznał tam Cypriana Kamila 
Norwida i zaprzyjaźnił się z nim, był jego 
głównym korespondentem – poeta adreso-
wał do niego blisko 40 listów, dedykował 
mu też swe utwory. W okresie paryskim 

i później Sokołowski utrzymywał kontakty 
z licznymi koryfeuszami polskiej kultury, 
by wymienić Adama Asnyka, Józefa Ig-
nacego Kraszewskiego, Juliana Klaczkę, 
Karola Lanckorońskiego czy Stanisława 

Henryk Kunzek, awers medalu pamiątkowego 
ku czci Mariana Sokołowskiego, 1901 
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Tarnowskiego, który uważał Mariana za 
jednego z najwykształceńszych. 

W styczniu 1863 roku przerwał dalsze 
studia, by wziąć udział w powstaniu. Na-
wiązał kontakt z namiestnikiem Warszawy 
Stefanem Bobrowskim, który mianował go 
komisarzem cywilno-politycznym na Ruś. 
W wyniku podjętych działań sprzecznych 
z instrukcjami Sok0ołowski został zdy-
misjonowany, a nawet ukarany wyrokiem 
śmierci, lecz na skutek interwencji Jana 
Majkowskiego oczyszczono go z zarzu-
tów. 

Z Paryża odbywał podróże naukowe: 
z Renenem i Dumontem zwiedził Grecję 
i Bliski Wschód, objechał całe Włochy, także 
Szwajcarię i Nadrenię, był w Turcji. Lata 
1868–1873 spędził w Wiedniu – od 1868 
roku był obywatelem austriackim. W roku 
1872, w wieku 33 lat, podjął studia z hi-
storii sztuki na  Uniwersytecie w Wiedniu. 
Przyjaźnił się z Eitelbergerem, cenionym 
wówczas w Europie uczonym, jednak 
u niego nie studiował, jak sam twierdził, 
a co jednoznacznie stwierdził prof. Lech 
Kalinowski. Na przełomie lat 1872 i 1873 
przybył do Krakowa, gdzie udzielił mu 
gościny Adam Asnyk w swym mieszkaniu 
przy ul. Łobzowskiej. Wówczas podjął de-
cyzję o osiedleniu się pod Wawelem na stałe. 
Na UJ słuchał wykładów Józefa Kremera, 
Józefa Łepkowskiego i młodego wówczas 
fi lozofa Maurycego Straszewskiego, a sam 
prowadził zajęcia z estetyki w Szkole Sztuk 
Pięknych. Na podstawie pracy Ruiny na Os-
trowie jeziora w Lednicy... został promowany 

na doktora fi lozofi i w lipcu 1878 roku. Ta 
sama praca była podstawą do wystąpienia 
o przyznanie mu habilitacji, którą uzyskał 
jeszcze w tym samym roku. W 1882 roku 
został profesorem historii sztuki. I właśnie 
z tą nominacją związana jest znamienna data: 
powstanie pierwszej na ziemiach polskich 
katedry historii sztuki – na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Sokołowski wykładał swą 
specjalność, obejmując chronologicznie 
ponad dwa tysiąclecia: od starożytności 
po czasy mu współczesne. Opiekował się 
akademickim kółkiem estetyków, którego 
sekretarzem był Stanisław Wyspiański, także 
– obok Jana Matejki, Józefa Mehoffera, Lu-
cjana Rydla i Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
– słuchacz wykładów prowadzonych przez 
Mariana Sokołowskiego. 

Ferdynand Hoesick zaliczał Sokołow-
skiego do ozdób krakowskiego uniwersytetu. 
Marian Sokołowski był pierwszym polskim 
uniwersyteckim profesorem historii sztuki. 
Uchodzi także – ze względu na liczbę wy-
bitnych wychowanków – za ojca polskiej 
historii sztuki. 

W okresie krakowskim Sokołowski 
odbył trzy podróże naukowe: w 1884 roku 
z Jackiem Malczewskim i Karolem Lancko-
rońskim do Pamfi lii i Pizydii, w 1895 roku 
do Niemiec, Anglii i Holandii, a w 1904 
roku do Rosji. 

Profesora Mariana Sokołowskiego 
cechowała niezwykła i rzadko spotykana 
wszechstronność zainteresowań i bardzo 
szerokie spektrum analizowanych tematów. 
Miał doskonały ogląd sztuki europejskiej, 
co w połączeniu z niecodzienną erudy-
cją i znakomitym znawstwem literatury 
przedmiotu dawało substrat naukowy 
najwyższej klasy. Badania pojmował jako 
obowiązek patriotyczny, dlatego poświęcał 
szczególnie dużo uwagi sztuce polskiej. 
Renesansowa wiedza prof. Sokołowskiego 
ze wszystkich dziedzin składających się na 
uprawianą przezeń dyscyplinę: architektu-
ry, malarstwa, rzeźby, rzemiosła, przemysłu 
artystycznego, sztuki ludowej, stawiała go 
w rzędzie ówczesnych luminarzy uniwersy-
teckich. Prowadził monografi czne wykłady 
o Tycjanie, Giotcie, Holbeinie, Durerze, 
Rafaelu, Michale Aniele, Leonardzie da 
Vinci. Znał wybitnie sztukę muzułmańską, 
bizantyńską, ruską, antyczną, wczesno-
chrześcijańską. Analizował krytycznie na 
wykładach metodę atrybucji dzieł sztuki 
(analizę detali) Giovanniego Morellego. 

Profesor Marian Sokołowski aktywnie 
angażował się w życie Akademii Umiejęt-
ności, której członkiem czynnym został 

w 1884 roku. Ściśle współpracował tam 
z prof. Władysławem Łuszczkiewiczem, 
pierwszym dyrektorem Muzeum Narodo-
wego. Od 1884 roku do 1911 roku kierował 
Muzeum Książąt Czartoryskich, zabiegając 
o nadanie palcówce statusu naukowo-ba-
dawczego. 

9 kwietnia 1894 roku z inicjatywy 
prof. Sokołowskiego został utworzony 
Instytut dla Historii Sztuki i Archeologii, 
jak brzmiała jego ówczesna nazwa. Objął, 
oczywiście, jego kierownictwo. 

Należał do aktywnych animatorów 
życia swego miasta. Angażował się w re-
nowację zamku wawelskiego, opiniował 
powstanie pomnika Mickiewicza na Rynku 
autorstwa Teodora Rygiera, doprowadził 
do utworzenia muzeum Dom Matejki, 
współzakładał Towarzystwo Miłośników 
Zabytków i Historii Krakowa. Należał do 
elitarnego, założonego przez Wilhelma 
Creizenacha, Zeitgenossen, w którym pro-
wadził ożywione dyskusje z Henrykiem 
Sienkiewiczem. Był członkiem zagranicz-
nych organizacji naukowych, kawalerem 
najwyższych odznaczeń. Na krótko przed 
śmiercią został profesorem honorowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Był autorem ponad 200 prac nauko-
wych. Wychował wybitnych uczniów, do 
grona których należeli Emmanuel Świey-
kowski, Feliks Kopera, Tadeusz Szydłow-
ski, Julian Pagaczewski, Franciszek Klein, 
Nikodem Pajzderski, Wojciech Turczyński. 
A także równie wybitny szereg, jak to 
określił prof. Adam Bochanak, uczniów 
„przybranych” – o innym wykształceniu, 
którzy za sprawą prof. Sokołowskiego 
zmienili swą specjalizację na historię sztuki. 
Należeli do nich: Stanisław Tomkiewicz, 
Leonard Lepszy, Jerzy Mycielski, Józef 
Muczkowski, Tadeusz Stryjeński, Sławomir 
Odrzywolski, Adolf Szyszko-Bohusz.

Profesor Marian Sokołowski zmarł 
w Krakowie 25 marca 1911 roku. Po jego 
śmierci uczniowie tak konstatowali życie 
i dokonania swego mistrza: Julian Paga-
czewski: Marian Sokołowski był wybitnym 
uczonym i profesorem, ozdobą UJ, chlubą 
AU; Stanisław Tomkowicz: Jako człowiek 
łączył Sokołowski pedantyzm uczonego 
badacza z towarzyską swobodą światowca, 
powagę profesora z ruchliwością studenta. 
Prof. Kazimierz Morawski, żegnając uczo-
nego na cmentarzu Rakowickim w imieniu 
UJ, zauważył: Wnosił w mury naszej szkoły 
tchnienie europejskiej wiedzy i europejskiej 
kultury. 

Janusz Fedirko

Leon Wyczółkowski, 
portret Mariana Sokołowskiego
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131 krakowskich zabytków i zespo-
łów zabytkowych już niebawem 

odmłodnieje i odzyska pokryte patyną 
czasu piękno. Będzie to możliwe dzięki 
42,5 miliona złotych pochodzącym z Na-
rodowego Funduszu Odnowy Zabytków 
Krakowa, którymi w 2011 roku dysponuje 
SKOZK. Szacując, że właściciele lub za-
rządcy remontowanych obiektów do każdej 
wyłożonej przez Komitet złotówki dołożą 
kolejną, otrzymamy kwotę dwukrotnie 
wyższą. Wśród tegorocznych prioryteto-
wych zadań znajdują się prace dotyczące 
Wzgórza Wawelskiego, pałacu Pod Krzysz-
tofory, zespołu klasztornego bernardynów, 
synagogi Remuh, a także Collegium Maius. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że naj-
starszy uniwersytecki budynek na remont 
i zabezpieczenie więźby dachowej dostanie 
800 tysięcy złotych. Wsparcie uzyskają też 
krakowskie kopce, zniszczone na skutek 
ubiegłorocznych powodzi.

– Po raz pierwszy w historii SKOZK 
bezzwrotne dotacje na renowację zabytko-
wych kamienic otrzymają prywatni właś-
ciciele. Dzięki temu dawny blask odzyska 
blisko 30 takich obiektów. Między innymi 
300 tysięcy złotych na prace zabezpiecza-
jące konstrukcję budynku otrzyma dom Wita 
Stwosza przy ul. Grodzkiej, 165 tysięcy zło-
tych przekazane zostanie na remont dachu 
dworku Pod Lipkami przy ul. Zamoyskiego, 

PIĘKNIEJSZY KRAKÓW
a 120 tysięcy złotych, na konserwację ele-
wacji tylnej wraz z portalem wewnętrznym 
i rzeźbą św. Floriana, kamienica Monte-
lupich przy Rynku Głównym – podkreślał 
przewodniczący Komitetu prof. Franci-
szek Ziejka podczas zebrania plenarnego 
SKOZK, które odbyło się 28 lutego 2011 
w odnowionej Galerii Sztuki Polskiej XIX 
Wieku w Sukiennicach. To miejsce wy-
brano na obrady SKOZK nie bez powodu. 
– Społeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa jest przecież współtwórcą sukcesu 
nowych Sukiennic – akcentowała dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie Zofi a 
Gołubiew. – Dzięki dotacji SKOZK, wyno-
szącej w latach 2008–2010 łącznie blisko 
6,5 miliona złotych, wykonano wzmocnienie 
konstrukcyjne i renowację attyk Sukiennic, 
przeprowadzono remont konserwatorski 
ich elewacji, a także remont konserwatorski 
kramów, przyziemia i piwnic. 

Władze miasta dla upamiętnienia tego 
faktu ufundowały okolicznościową tablicę, 
którą wmurowano w Sukiennicach od stro-
ny ul. św. Jana w dniu 3 marca 2011.

Podczas zebrania plenarnego sprawo-
zdanie z realizacji planu odnowy zabytków 
Krakowa za rok 2010 przestawiła dyrek-
tor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jo-
anna Florkiewicz-Kamieniarczyk, a projekt 

planu rzeczowo-fi nansowego na rok 2011 
zaprezentował wiceprzewodniczący Komi-
tetu prof. Bogusław Krasnowolski.

Wśród zabytków objętych w tym roku 
dotacją SKOZK są również obiekty uniwer-
syteckie. Oprócz wspomnianego już Col-
legium Maius wsparcie w wysokości 400 
tysięcy złotych (na remont konserwatorski 
przewiązki i elewacji dziedzińca od strony 
ul. Gołębiej oraz rekonstrukcję stolarki 
okiennej) otrzyma Kolegium Kołłątaja. 300 
tysięcy złotych (na remont konserwatorski 
elewacji od ul. Grodzkiej) zyska Collegium 
Iuridicum, a po 100 tysięcy złotych otrzy-
mają: Collegium Novum (na kontynuację 
remontu na drugim piętrze, wzmocnienie 
stropów i prace konserwatorskie), pałac 
Pusłowskich (na remont konserwatorski 
muru ogrodzeniowego od ul. Westerplatte) 
oraz Biblioteka Jagiellońska (na renowację 
25 stołów w Czytelni Głównej). Na liście 
SKOZK są także obiekty szpitala uniwer-
syteckiego, w tym między innymi gmach 
Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neuro-
traumatologii, dla którego na zakończenie 
remontu dachu przeznaczono 950 tysięcy 
złotych.

Łącznie na odnowę zabytkowych 
obiektów Uniwersytet Jegielloński otrzyma 
w tym roku ponad 3,8 miliona złotych.

Rita Pagacz-Moczarska
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IMPRESSIONES
IMPRESSIONES

Maria Skłodowska-Curie w zbio-
rach Biblioteki Instytutu Fizyki 

UJ – to tytuł wystawy, którą od 15 do 
31 marca 2011 można było oglądać 
w Bibliotece Instytutu Fizyki UJ przy 
ul. Reymonta 4. 

Kuratorkami wystawy, zorganizo-
wanej z okazji Roku Marii Skłodow-
skiej-Curie i 100. rocznicy przyznania 
jej Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii, były Maria Pawłowska i Jadwiga 
Wichman z Biblioteki Instytutu Fizyki. 
Celem wystawy było zaprezentowanie 
materiałów dotyczących tej wielkiej 
uczonej, zgromadzonych, opracowa-
nych i przechowywanych w Bibliotece 
Instytutu Fizyki. 

Wystawę otwierały trzy niezwykle 
cenne pozycje książkowe. Podręcznik 
zasad fi zyki z 1887 roku, której auto-
rem jest Alfred Daniell, a tłumaczem 

Józef Jerzy Boguski, cioteczny brat Marii 
Skłodowskiej, asystent Mendelejewa, wy-
kładowca, popularyzator fi zyki i chemii. 
Tę książkę polecił Józef Boguski młodej 
Skłodowskiej do nauki fi zyki. Tenże Józef 

PAMIĄTKI PO MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W ZBIORACH BIBLIOTEKI INSTYTUTU FIZYKI UJ

Jerzy Boguski, kierownik pracowni fi zy-
ko-chemicznej przy Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa, jest autorem innej książki 
prezentowanej na wystawie: Najnowsze 
odkrycia w dziedzinie fi zyki z 1879 roku. 
Wśród najstarszych materiałów zwracał 

uwagę odbity na powielaczu rękopis pod-
ręcznika Kazimierza Żorawskiego Wykłady 
geometrii analitycznej. Młody Żorawski, 
późniejszy profesor matematyki, między 
innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, był 
pierwszą miłością Marii Skłodowskiej.

Wśród eksponatów znalazły się też ko-
lejne tomy czasopisma „Comptes Rendus” 
z lat 1898–1900, w których Maria i Piotr 
Curie zamieścili pierwsze informacje do-
tyczące odkrycia polonu i radu. To właśnie 
z tego czasopisma pochodzi słynny cytat: 
Nous croyos donc que la substance... (Wie-
rzymy zatem, że substancja, którą wydobyli-
śmy z blendy smolistej, zawiera metal jesz-
cze nieopisany. Jeśli potwierdzi się istnienie 
tego nowego metalu, proponujemy, żeby 
nazwano go „polonem”, na cześć kraju, 
z którego pochodzi jedno z nas).

Prace Marii Skłodowskiej i jej męża 
Piotra Curie były drukowane w języku pol-
skim w czasopiśmie naukowym „Wszech-
świat”. Część z nich znalazła się wśród 
eksponatów wystawy, niektóre, pochodzące 
z biblioteki cyfrowej, przedstawiono w for-
mie wydruków komputerowych.

Na szczególną uwagę zasługiwała 
niezwykle cenna pamiątka: praca dok-
torska Marii Skłodowskiej-Curie Thèses 
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Wystawę można było oglądać w Bibliotece Instytutu Fizyki UJ 
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Ofi cjalne otwarcie wystawy z udziałem rektora UJ prof. Karola Musioła 
odbyło się 15 marca br.
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présentées a la faculté des sciences de 
Paris pour obtenir le grade de docteur 
ès sciences physiques  (Paryż 1903), 
z zamieszczoną na stronie przedtytułowej 
dedykacją: Szanownemu Panu ofiaruje 
M. Curie. Prawdopodobnie ten egzemplarz 
podarowany został profesorowi Augustowi 
Witkowskiemu, ówczesnemu kierowniko-
wi Zakładu Fizycznego, bo właśnie jego 
faksymile znajduje się na stronie tytułowej 
książki. Maria Skłodowska bardzo ceniła 
prof. Witkowskiego, mimo że to właśnie on 
nie chciał jej przyjąć do pracy na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, gdy zgłosiła się do 
niego po ukończeniu studiów licencjackich 
na Sorbonie. 

Kolejne eksponaty to spuścizna na-
ukowa Marii i Piotra Curie. A wśród nich 
Pierre Curie (Paryż 1924) – zbiorowe 
wydanie prac naukowych Piotra Curie 
(z przepięknym wstępem, w którym bar-
dzo ciepło i z wielką miłością pisała Maria 
Skłodowska-Curie o swoim nieżyjącym 
już mężu). I jeszcze, współcześnie wydane, 
Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie, z których 
poznajemy Marię jako pedagoga, dydak-
tyka, mistrza eksperymentu i świetnego 
nauczyciela. Te Lekcje... to notatki Isabelle 
Chavannes sporządzane podczas zajęć 
z fi zyki prowadzonych przez Marię Skło-
dowską-Curie dla dzieci przyjaciół. 

Na wystawie znalazły się listy, które 
pisała Maria Skłodowska-Curie do Alberta 
Einsteina, a także listy Alberta Einsteina do 
niej. Biblioteka dysponuje odbitkami kse-
rografi cznymi prawdopodobnie wszyst-
kich listów, jakie wymienili między sobą 
ci wielcy uczeni. Inne listy noblistki można 
znaleźć w książkach: Korespondencja pol-
ska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934 
(Warszawa 1994) i Korespondencja Marii 
Skłodowskiej-Curie z uczonymi Europy 
Środkowej i Wschodniej 1904–1934 (Lub-
lin 1998). 

I kolejne, niezwykle ważne, pozycje 
książkowe: L’isotopie et les elements iso-
topes (Paryż 1924), autorstwa Madamme 
Pierre Curie, w której zaprezentowany zo-
stał stan wiedzy na temat izotopów w 1921 
roku, a także Promieniotwórczość, w której 
autorka pokazuje stan „klasycznej” wiedzy 
o promieniotwórczości około 1932 roku, 
jeszcze przed rozkwitem fi zyki jądrowej 
(wydanie polskie z 1953 roku). Cały doro-
bek naukowy uczonej zebrany został przez 
Irenę Joliot-Curie, córkę Marii, i wydany 
jako Prace Marii Skłodowskiej-Curie (wy-
danie polskie z 1954 r.).

Ostatnią grupę eksponatów stanowiły 
materiały wydane po śmierci uczonej. 
Pierwszy z nich to zamieszczone w cza-
sopiśmie „Acta Physica Polonica” z 1935 
roku przemówienie prof. Stefana Pień-
kowskiego, wygłoszone na uroczystej 

akademii zorganizowanej w pierwszą 
rocznicę śmierci Marii Skłodowskiej-
-Curie. Inny artykuł, wspaniała opowieść 
o uczonej, autorstwa jej asystenta Cezare-
go Pawłowskiego, pochodzi z Postępów 
fi zyki i napisany został z okazji 100. rocz-
nicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. 
Tę część wystawy uzupełniały zbiory 
innego typu: monety i znaczki pocztowe 
wydane dla uczczenia noblistki zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Pochodziły 
one z prywatnych kolekcji pracowników 
Instytutu.

Nawiązując do najważniejszej dla nas, 
Polaków, deklaracji wygłoszonej przez 
Marię Skłodowską-Curie: Moim najgo-
rętszym marzeniem jest powstanie Insty-
tutu Radowego w Warszawie, w ostatniej 
gablotce wystawowej umieszczono medal 
z podobizną Marii Skłodowskiej-Curie 
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Najstarsze eksponaty związane z młodością Marii Skłodowskiej (koniec XIX wieku)

Ten egzemplarz pracy doktorskiej Marii Skłodowskiej-Curie był dedykowany prawdopodobnie 
prof. Augustowi Witkowskiemu
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latach w polskich czasopismach nauko-
wych i popularnonaukowych. 

Literatura opisująca życie i dokonania 
Marii Skłodowskiej-Curie jest bardzo bo-

wydany z okazji XXV-lecia Instytutu 
Badań Jądrowych (1955–1980) i wybrane 
artykuły dotyczące historii badań promie-
niotwórczości publikowane w ostatnich 

gata. Listę otwiera Autobiografi a. Kolejne 
publikacje to książka Ewy Curie Maria 
Curie (wydanie polskie z 1958 roku), 
a także Susan Quinn Życie Marii Curie 
(Prószyński i S-ka, 1997). Wydawnictwa 
zadbały o to, by postać Marii Skłodow-
skiej-Curie przybliżyć najmłodszym 
czytelnikom. Właśnie dla nich w serii 
„Niezwykłe biografi e – kolekcja dla dzie-
ci i młodzieży” (Bellona, 2010) wydana 
została bogato ilustrowana biografi a Marii 
Skłodowskiej-Curie. Maria Skłodowska-
-Curie – kobieta, która zmieniła dzieje 
nauki (MWK, 2010) to kolejna publikacja, 
którą można polecić dzieciom.

Doskonałym uzupełnieniem prezen-
towanych na wystawie zbiorów była 
bogato ilustrowana ekspozycja planszowa 
pokazująca kolejne etapy życia, pracy 
naukowej i społecznej Marii Skłodow-
skiej-Curie. Ekspozycja ta została opra-
cowana w Instytucie Curie w Paryżu i za 
pośrednictwem Instytutu Francuskiego 
w Krakowie wędruje po szkołach, ośrod-
kach naukowych, i instytucjach kultury, 
które pragną włączyć się do obchodów 
Roku Marii Skłodowskiej-Curie. 

Maria Pawłowska
kustosz dyplomowany 

w Bibliotece Instytutu Fizyki UJ 

Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z Albertem Einsteinem 
(The Collected Papers of Albert Einstein, 745 Commonwealth Avenue, 

Boston, Ma 02215 USA)

Na rynku księgarskim pojawiło się wiele książek o Marii Skłodowskiej-Curie. 
Niektóre z nich wydano z myślą o najmłodszych czytelnikach 

Fragment ekspozycji planszowej
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W salach pierwszego piętra Gmachu 
Głównego Muzeum Narodowego 

w Krakowie od 1 kwietnia do 5 czerwca br. 
będzie prezentowana retrospektywna wy-

stawa prac Lecha Majewskiego z ostatnich 
jedenastu lat. Znajdą się na niej tak znane 
cykle jak „DiVinities”, „KrewPoety” oraz 
„Ćwiczenia z Breughla”.

– Lech Majewski w misterny sposób 
obrazuje w swych pracach egzystencjal-
ne traumy, ludzkie obsesje i kulturowe 
fascynacje. Pojawiają się w nich także 
echa lektur, pośród których ikonografi czna 
biblioteka stanowi ledwie część, bo literac-
kie motywy i fi lmowe nawiązania również 
stają się czytelne i ważne. Perfekcyjne 
wykonanie i przemyślana estetyka dzieł są 
efektem długiej i pracochłonnej produkcji 
nie tylko nad każdym fi lmem, ale również 
każdym „wideoartem”. Wszystkie one są 
przygotowywane z udziałem wieloosobo-
wej ekipy i poprzedza je nie mniej żmudny 
etap laboratoryjnej obróbki. Prace Lecha 
Majewskiego – obudowane grą archetypów 
i oniryczną aurą – działają z ogromną siłą 
na podświadomość widza. Dowodzą też 
rzadko dziś artykułowanej wiary w język 
wizualny oraz w siłę obrazów i symboli – 
pisze Roman Lewandowski w tekście 
Transgresja i alchemia.

Lech Majewski, znany i ceniony 
w świecie artysta interdyscyplinarny, jest 
autorem wideoartów, fotografii, rzeźb, 
reżyserem fi lmów i oper, poetą, malarzem, 

ĆWICZENIA Z BREUGHLA
kompozytorem, scenografem i producen-
tem. Urodził się w Katowicach, studiował 
malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W 1973 roku rozpoczął 

naukę na Wydziale Reżyserii PWSFTViT 
w Łodzi pod kierunkiem Wojciecha Hasa 
(dyplom w 1977 r.). Na jego artystycz-
nej karierze i zmianie kierunku studiów 
zaważył wyjazd do Wenecji i spotkanie 
z najnowszą sztuką światową prezento-
waną na tamtejszym biennale. Postanowił 
kręcić fi lmy.

Nakręcony w 1981 roku Rycerz, 
pełnometrażowy debiut artysty, został 
zaprezentowany na Festiwalu Kultury 
Średniowiecznej w Cambridge. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego Majewski 
pozostał w Anglii. 

Od 1993 roku Majewski reżysero-
wał spektakle operowe, między innymi 
Króla Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, 
Carmen w Teatrze Wielkim w Warszawie 
i w Wilnie, Black Rider i Operę za trzy 
grosze w Niemczech, Pokój saren – operę 
według własnego libretta, do której napisał 
muzykę wspólnie z Józefem Skrzekiem – 
w Operze Śląskiej. Zrealizował też fi lmy, 
między innymi Basquiat (jako scenarzysta 
i producent), Wojaczek, Angelus, Ogród 
rozkoszy ziemskich. 

W 2006 roku Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku zorganizowało retro-
spektywę twórczości Majewskiego. Jej ot-
warcie uświetniła premiera „KrwiPoety”, 
sekwencji trzydziestu trzech wideoartów 
prezentowanych symultanicznie. Rok póź-
niej cykl ten pokazano na 52. Międzynaro-
dowej Wystawie Sztuki w Wenecji. 

W 2006 roku pisarz i krytyk sztuki Mi-
chael Gibson zobaczył w paryskim kinie 
Angelusa Majewskiego. Zafascynowany 
malarską wizją reżysera podarował mu 
swoją książkę Młyn i krzyż poświęconą 
analizie obrazu Pietera Breughla Droga 
na Kalwarię. Majewski podjął się napi-
sania scenariusza wspólnie z Gibsonem. 
Trzyletnia praca nad fi lmem, wymaga-
jącym cierpliwości i wyobraźni, użycia 
nowych technologii CG oraz przestrzeni 
3D, porównywana była do tkania ogrom-

Kadr z fi lmu Ćwiczenia z Breughla Lecha Majewskiego

Kadr z fi lmu Młyn i krzyż Lecha Majewskiego
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nego cyfrowego gobelinu zbudowanego 
z wielowarstwowych perspektyw, zjawisk 
atmosferycznych i ludzkich postaci. W rolę 
Breughla wcielił się Rutger Hauer, kolek-
cjonera jego obrazów, bankiera Jonghe-
lincka, zagrał Michael York, zaś Marię – 
Charlotte Rampling.

Roman Lewandowski pisze: Elementem 
spajającym całość twórczości wizualnej 
Lecha Majewskiego jest wielka estyma 
i wrażliwość dla tradycji kulturowej. Stąd 
w jego pracach pojawiają się rozliczne cytaty 
i nawiązania do klasycznego malarstwa eu-
ropejskiego. Wszystkie one podlegają jednak 

Kadr z fi lmu Młyn i krzyż Lecha Majewskiego Lech Majewski, Kouros

twórczemu przetworzeniu i stanowią formę 
intymnego dialogu z tradycją, a także pełnią 
funkcję nostalgicznego lustra, w którym 
przeglądają się zbiorowe oraz indywidualne 
archetypy i symbole. 

Katarzyna Bik
rzeczniczka Muzeum Narodowego w Krakowie

Wystawa Beethoven i wieczna kobiecość, towarzysząca 15. 
Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena, odby-
wała się w Bibliotece Jagiellońskiej od 5 do 22 kwietnia br. 
Otwarcie wystawy uświetnił recital fortepianowy Marcina Ko-
ziaka. Kuratorem był Michał Lewicki, oprawę plastyczną przygotował Lech Dziewulski. 
Na wystawie zaprezentowane zostały rękopisy i druki utworów muzycznych, w których pojawiają się kobiety. Eksponaty 
pochodziły z kolekcji dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie – tak zwanej Berlinki. Były to, między innymi, dwa 

szkicowniki Ludwiga van Beethovena – z kompozycjami do opery 
Leonore i do dramatu Egmont Johanna Wolfganga von Goethego, 
a także autograf opery Josepha Haydna i opery Ernsta Theodora 
Hoffmanna Udine. W ekspozycji wystawiono również manuskryp-
ty pieśni Johannesa Brahmsa i Roberta Schumanna.  
Motywem przewodnim wystawy była „wieczna kobiecość”, stąd 
w ekspozycji znalazły się również pochodzące z Biblioteki Jagiel-
lońskiej rękopisy utworów polskich kompozytorek tworzących 
w XIX wieku: Marii Szymanowskiej, Tekli Bądarzewskej, Julii Po-
tockej i Amelii Ogińskiej.  

Red. 

BEETHOVEN 
I WIECZNA KOBIECOŚĆ
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Od prawej: Elżbieta Penderecka, prof. Franciszek Ziejka i prorektor UJ 
prof. Andrzej Mania
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Kultura zachodnia, jak każda wysoce 
rozwinięta kultura, to konglomerat 

treści pochodzących z różnych źródeł, 
a w procesie jej rozwoju niebagatelną 
rolę odgrywał przekład tekstów. Arabskie 
tłumaczenia pism filozofów greckich, 
bez których nie byłoby scholastyki, prze-
kłady Biblii na języki narodowe Europy, 
inicjujące nowożytną mentalność, tłuma-
czenia dzieł literackich, dzięki którym 
nowe prądy i idee znajdowały twórców 
i naśladowców w innym kraju – wszę-
dzie przekład stanowił i stanowi czynnik 
inspirujący i katalizator przemian. Wśród 
przekładów, które w zasadniczy sposób 
wpłynęły na rozwój kultury zachodniej, 
ważne miejsce zajmuje Septuaginta, czyli 
greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej z III 
wieku p.n.e.

Septuaginta (łac. interpretatio septua-
ginta virorum – przekład siedemdziesięciu 
mężów; stąd zapis LXX) może oznaczać 
grecki przekład pierwszych pięciu ksiąg 
Biblii hebrajskiej (Tory), przekład wszyst-
kich pism tej Biblii lub zbiór ksiąg Biblii, 
na które składają się przekład grecki Biblii 
hebrajskiej i napisane po grecku księgi nie-
wchodzące w skład Biblii hebrajskiej, które 
w tradycji katolickiej przyjęło się określać 
mianem deuterokanonicznych, a w Kościo-
łach protestanckich jako apokryfy.

Jak powstała LXX? By odpowiedzieć 
na to pytanie, musimy oddzielić fi kcję od 
faktów. Legendarną genezę LXX przed-
stawia List Arysteasza, tekst z II wieku 
p.n.e. Zgodnie z nim Ptolemeusz II Filadelf 
(308–246 p.n.e.) zaprosił do Aleksandrii 
żydowskich uczonych, którzy w ciągu 70 
dni przetłumaczyli na grecki hebrajską 
Torę, by wzbogacić w ten sposób zbio-
ry słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej. 
Z czasem legenda się rozrosła. Filon 
z Aleksandrii (ok. 25  p.n.e – ok. 50 n.e.) 
pisze, że przebywający osobno tłumacze 
pracowali pod natchnieniem Boga, w re-
zultacie czego stworzyli identyczne wersje 
tekstu. Józef Flawiusz (37–100 n.e.) za-

SEPTUAGINTA – CZYLI KILKA SŁÓW O TYM, 
JAK PEWIEN PRZEKŁAD ZMIENIŁ DZIEJE ŚWIATA

znacza, że tłumaczy było 
72, po sześciu z każdego 
pokolenia Izraela. Jak 
silne było oddziaływa-
nie tej legendy, świad-
czy fakt, że przyjmuje 
ją kilkanaście wieków 
później Pascal, wyko-
rzystując jako argument 
na rzecz prawdziwości 
chrześcijaństwa1. Jeśli 
opierać się na faktach, 
wiemy jedynie, że LXX 
jako tłumaczenie Tory 
powstała w Aleksandrii 
w III wieku p.n.e., jednak 
nie z inicjatywy uczonych 
helleńskich, pragnących 
poznać mądrości juda-
izmu, lecz na potrzeby 
Żydów w diasporze nie-
znających hebrajskiego 
i pragnących pozostać 
wiernymi swej religii.

Nawet jeśli nie znamy 
rzeczywistych początków 
LXX, wiemy na pewno, że 
wywarła ona decydujący 
wpływ na rozwój naszej 
kultury. Ukazała myśli 
greckiej świat judaizmu, 
dając początek nowej 
syntezie kulturowej. Zhellenizowany ży-
dowski fi lozof Arystobulos (II w. p.n.e.) 
pisał, że LXX dowiodła, iż Platon to 
Mojżesz mówiący attycką greką, zaś Filon 
z Aleksandrii interpretował opis stworze-
nia z Księgi Rodzaju, także odwołując 
się do Platona i pisząc, że Bóg stwarzał... 
idee. Zbieżność Timajosa i Księgi Rodzaju 
w przedstawianiu Stwórcy i jego dzieła 
jako dobrych wzmacniała obecne w kultu-
rze zachodniej pozytywne nastawienie do 
świata i rzeczywistości, zdecydowanie od-
mienne na przykład od myśli buddyjskiej. 
Ale pisma kilku zhellenizowanych Żydów 
dokonujących mariażu Jerozolimy i Aten 

to za mało, by zmienić świat. LXX sprawiła 
to dopiero, kiedy odwołali się do niej nie-
znani nam z imienia autorzy i redaktorzy 
narracji opisujących życie, śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa z Nazaretu. 

Autorzy Ewangelii widzieli w Jezusie 
Mesjasza, a w jego życiu spełnienie pro-
roctw z pism judaizmu. Pism tych jednak 
nie znali w ich oryginalnej, hebrajskiej 
postaci, lecz w przekładzie LXX, którą 
cytowali lub parafrazowali, by dowieść 
mesjańskiego charakteru życia i dzia-
łalności Jezusa, kierując zarazem swoje 
argumenty do Greków. Problem jednak 
w tym, że LXX, jak każdy przekład, nie 

Hī Palaia Diathīkī Kata Tous Hebdomīkonta [...] = Vetvs Testamentum iuxta 
Septuaginta ex auctoritate Sixti V. Pont[ifi cis] Max[imi] editum. Romae, 

1587. 2-o, sygnatura BJ: Teol. 6806. (Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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jest dokładną wersją oryginału, co sprawia, 
że argumenty mesjańskie autorów pism 
nowotestamentalnych nie byłyby takie 
oczywiste, gdyby skonfrontować je z tym, 
co rzeczywiście mówi tekst hebrajski. 
I tak, na przykład, kiedy Mateusz czyta 
Izajasza w tłumaczeniu LXX, dowiaduje 
się z niego o głosie wołającym na pustyni 
(Mt 3,3)2, który jest dla niego zapowie-
dzią Jana Chrzciciela. Izajasz hebrajski 
nieznacznie różni się od wersji greckiej, 
ponieważ mówi: Głos się rozlega: „Drogę 
dla Pana przygotujcie na pustyni”, i brak 
w nim wzmianki o jakimkolwiek zwiastu-
nie. Kiedy w pieśni o Słudze Jahwe hebraj-
ski Izajasz mówi nam, że jego pouczenia 
wyczekują wyspy (Iz 42,4), Mateusz, po-
dążając za LXX, przytacza słowa: w Jego 
imieniu narody nadzieję pokładać będą 
(Mt 12,21), co koresponduje z jego rozu-
mieniem Jezusa jako Mesjasza posłanego 
do całej ludzkości, lecz nie jest tak mocno 
powiązane z hebrajskim oryginałem, jak 
by tego chciał Ewangelista. Wersja LXX 
staje się także argumentem dla Pawła, 
kiedy postanawia zwrócić się z orędziem 
o Jezusie przede wszystkim do pogan, jak 
świadczą o tym ostatnie wersy Dziejów 
Apostolskich, gdzie Paweł przytacza długi 
cytat z Izajasza, nie trzeba dodawać, że 
różniący się subtelnie, aczkolwiek istot-
nie, od hebrajskiego oryginału (por. Dz 
28,26–28). 

I wreszcie różnica między LXX a teks-
tem hebrajskim, o której wiedzą niemal 
wszyscy, czyli cytat Mateusza z księgi Iza-
jasza będący argumentem za dziewictwem 
Maryi: A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy: Bóg z nami” (Mt 1,22–23). Rze-
czywiście, w LXX mamy słowo parthenos, 
czyli „dziewica”, ale to nie do końca trafny 
ekwiwalent hebrajskiego alma – ozna-
czającego młodą dziewczynę niezamężną 
lub dopiero co poślubioną i niemówiący 
niczego na temat jej dziewictwa. 

Na trzysta cytatów z Biblii hebrajskiej 
w pismach nowotestamentalnych dwieście 
to cytaty z LXX. Ten przekład umożliwił 
mówiącym po grecku mieszkańcom im-
perium osobiste poznanie tekstów Biblii 
hebrajskiej, niedostępnych dla nich w swej 
oryginalnej formie, ułatwiając równocześ-
nie przyjęcie argumentów autorów pierw-
szych pism chrześcijańskich głoszących 
wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Nie da się 
wykluczyć, że gdyby nie LXX, chrześci-
jaństwo pozostałoby jeszcze jedną sektą 
w obrębie judaizmu i nigdy nie przemieni-
łoby całego imperium i nie ukształtowało 
świata Zachodu.

Także i w dużo późniejszym okresie 
można natknąć się na wpływ LXX. Czy 
pamiętamy wspomniane wcześniej księgi 

deuterokanoniczne (apokryfy)? Najsłyn-
niejsze angielskie tłumaczenie Pisma świę-
tego, czyli Biblii króla Jakuba, z początku 
zawierało apokryfy, jednak od roku 1826 
w kolejnych wydaniach już ich nie umiesz-
czano. Badacze wskazują, że stało się tak 
między innymi, by... nie dawać do ręki orę-
ża niewolnikom w Ameryce Północnej i na 
Karaibach. W skład apokryfów wchodzą 
bowiem także Księgi Machabejskie, opisu-
jące zwycięskie powstanie Żydów przeciw 
Seleucydom w drugim wieku przed naszą 
erą. Przywrócenia tych ksiąg w wydaniach 
Biblii znanych tylko z LXX domagał się 
Max Romeo, wykonawca muzyki reggae 
w jednej ze swoich piosenek. A zatem 
bez LXX nie byłoby przynajmniej jednego 
utworu muzyki reggae...

Aleksander Gomola 
asystent w Katedrze UNESCO UJ

Powyższy tekst jest skróconą wersją 
wykładu „Septuaginta” – czyli kilka 
słów o tym, jak pewien przekład zmienił 
dzieje świata wygłoszonego w ramach 
Wykładów Otwartych Katedry UNESCO 
do Badań nad Przekładem i Komunikacją 
Międzykulturową 9 marca 2011 w Audi-
torium Maximum.

1  Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 

1983, s. 160–161.
2  Wszystkie cytaty za Biblią Tysiąclecia.

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową prowadzi w drugim semestrze roku akade-
mickiego 2010/2011 trzecią już edycję wykładów otwartych poświęconych teorii i praktyce przekładu. Gośćmi Katedry są 
zarówno pracownicy Uniwersytetu, jak i osoby spoza Uczelni. Pierwszy z wykładów poprowadził dr Aleksander Gomola, 
stawiając przed słuchaczami pytanie o przekład, który zmienił losy świata (9 marca 2011 – „Septuaginta” – czyli kilka słów 
o tym, jak pewien przekład zmienił losy świata). Drugi, wygłoszony przez redaktor Annę Rucińską-Barnaś z wydawnictwa 
Znak, dotyczył trudnego zagadnienia praw autorskich (16 marca 2011 – Prawo autorskie dla tłumaczy). Trzecie spotkanie 
poprowadziła Zofia Gródek-Szostak, akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przybliży-
ła uczestnikom zagadnienia dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez tłumaczy oraz 
możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego (dotacje) na podjęcie własnej działalności (23 marca 2011 – Autostrada przed-
siębiorczości – od czego zacząć?). Następny wykład, wygłoszony przez prawnika, Katarzynę Litwin, zawierał omówienie 
wybranych przepisów dotyczących działalności tłumacza przysięgłego (6 kwietnia 2011 – Prawo a praktyka w zawodzie tłu-
macza przysięgłego). Ostatnie ze spotkań, poprowadzone przez tłumacza dyplomatycznego dr. Piotra Kuspysa, zaznajomiło 
zebranych z tajnikami etykiety tłumacza (13 kwietnia 2011 – Tłumacz na salonach – savoir-vivre zawodowego tłumacza).
Dla studentów i absolwentów filologii ukraińskiej i ukrainoznawstwa odbył się specjalny wykład wygłoszony 30 marca 2011 
zatytułowany Pułapki w tłumaczeniach języków pokrewnych (polski – ukraiński), zachęcający do podjęcia nauki w sekcji 
języka ukraińskiego prowadzonej przez Katedrę na studiach podyplomowych dla tłumaczy. 
Wykłady odbywają się co środę o godzinie 18.30 w auli średniej w gmachu Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. Przed 
każdym wykładem, o godzinie 18 prowadzone są spotkania informacyjne dla kandydatów na studia w Katedrze UNESCO. 
Katedra kształci przyszłych tłumaczy w zakresie studiów magisterskich II stopnia oraz studiów podyplomowych dla tłuma-
czy pisemnych, konferencyjnych oraz dla tłumaczy literatury. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.unesco.
uj.edu.pl, na której można również znaleźć harmonogram wykładów planowanych po Świętach Wielkanocnych.

Monika Curyło
kustosz w Bibliotece Katedry UNESCO UJ

WYKŁADY OTWARTE KATEDRY UNESCO
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Na zaproszenie rektora UJ prof. Karola 
Musioła w dniach 4–5 marca 2011 na 

Uniwersytecie Jagiellońskim gościli uczest-
nicy VIII plenarnych obrad Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich. 

Program spotkania, które odbyło się 
w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Col-
legium Maius, obejmował między in-
nymi dyskusję na temat ram prawnych, 
fi nansowych i podatkowych działalności 
innowacyjnej, kontroli zarządczej, a także 
współpracy uniwersytetów z Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 
przedstawienie informacji na temat dzia-
łalności Narodowego Centrum Nauki. 

OBRADY KONFERENCJI REKTORÓW 
UNIWERSYTETÓW  POLSKICH 
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W obradach oprócz członków Konferen-
cji uczestniczyli również: minister nauki 
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara 
Kudrycka, minister fi nansów Jacek Ro-
stowski oraz nowo powołany dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej 
Jajszczyk. 

W trakcie plenarnego posiedzenia 
KRUP wystąpienie na temat działalności 
Narodowego Centrum Nauki miał prorektor 
ds. badań i współpracy międzynarodowej 
prof. Szczepan Biliński, pełnomocnik 
MNiSW ds. utworzenia NCN, natomiast 
kierownik Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Uniwersytetu Agnieszka Iwan 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez rektorów uniwersytetów na zjeździe 
w Krakowie 16 lutego 1989. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 roku w Bolo-
nii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, 
jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.
Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy 
z okresu zrywu „Solidarności”, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 powołali Konferencję Rektorów 
Szkół Wyższych.
KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyż-
szego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
Obecnie w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich wchodzą rektorzy 19 polskich uniwersytetów, a funkcję 
przewodniczącego pełni prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. 

JK

mówiła o działalności Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na rzecz innowacyjno-
ści oraz o doświadczeniach CITTRU 
w tym zakresie. 

Spotkanie Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich w Krakowie 
było też okazją do pokazania zabytków 
miasta, w tym zwiedzania podziemi 
Rynku oraz, oczywiście, wizyty w Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Collegium Maius. Obrady ze strony 
merytorycznej przygotował sekretariat 
KRUP, natomiast ze strony organizacyj-
nej – Biuro Informacji UJ.
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Obrady KRUP odbywały się w sali im. Bobrzyńskiego w Collegium Maius Od lewej: rektor UJ prof. Karol Musioł, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Barbara Kudrycka oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś
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8 marca br. Uniwersytet Jagielloński 
gościł jordańskiego księcia Hassa-

na bin Talala, uznawanego za jednego 
z najważniejszych przedstawicieli świata 
arabskiego w kontaktach z Zachodem 
i reprezentanta islamu w dialogu mię-
dzyreligijnym. Książę, wraz z małżonką, 
księżną Sarvath El Hassan, oraz kilkuna-
stoosobową delegacją współpracowników, 
złożył dwudniową wizytę w Polsce na 
zaproszenie wicepremiera i ministra go-
spodarki Waldemara Pawlaka oraz rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karola 
Musioła. W organizację wizyty włączył 
się prezydent Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski. 

63-letni książę Hassan, stryj obecnego 
monarchy jordańskiego, króla Abdullaha II,
to osoba szczególnie zasłużona dla nauki. 

JORDAŃSKI 
KSIĄŻĘ 
GOŚCIEM UJ

Absolwent Oxfordu, wspiera i aktywnie 
angażuje się w działalność naukową za-
równo w swoim kraju, jak i za granicą. 
Jest członkiem wielu międzynarodowych 
gremiów zajmujących się propagowaniem 
dialogu międzykulturowego i problema-
tyki ochrony praw człowieka, w głównej 
mierze w środowiskach intelektualistów. 
Założył w Jordanii wiele instytucji i stowa-
rzyszeń naukowo-badawczych, obejmując 
nad nimi patronat. Jest autorem dziewię-
ciu publikacji książkowych oraz wielu 
artykułów publicystycznych dotyczących 
zarówno problemów regionalnych, jak 
i zagadnień międzynarodowych. Książę 
jest również doktorem honoris causa – 
w zakresie prawa cywilnego i nauk hu-
manistycznych – wielu renomowanych 
uczelni na świecie.

Wizyta na UJ rozpoczęła się spot-
kaniem książęcej pary z rektorem prof. 
Karolem Musiołem, stanowiąc okazję do 
omówienia kontaktów pomiędzy Uniwer-
sytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem 
Jordańskim, które w marcu 2010 roku 
podpisały umowę o współpracy. Następ-
nie goście – oprowadzeni przez rektora – 
zwiedzili Collegium Maius oraz odbyli 
spacer po Rynku Głównym, zakończony 
wspólnym lunchem.

Ważnym punktem wizyty księcia 
Hassana był uroczysty wykład wygło-
szony w Instytucie Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu, w budynku III kampusu UJ przy 
ul. Gronostajowej. W wykładzie zatytu-
łowanym Illumination and Enlightment. 
East Meets West (Iluminacja i oświecenie – 
spotkanie Wschodu z Zachodem) wzięli 
udział studenci i pracownicy Instytutu. 
Książę przedstawił w nim sytuację geopo-
lityczną Bliskiego Wschodu oraz odniósł 
się do aktualnych wydarzeń polityczno-spo-
łecznych mających miejsce w regionie. 

W wystąpieniu zarysowane zostały 
najważniejsze problemy nurtujące państwa 
zachodniej Azji i północnej Afryki, w tym 
dotyczące deficytu wody i konfliktów 
etnicznych, jak również kwestii nieodpo-
wiedniego wykorzystywania ich potencjału 
gospodarczego, tzn. dochodów z wydo-
bycia najważniejszych surowców energe-
tycznych: ropy naftowej i gazu. Mówca 
podkreślił fakt występowania zjawiska 
tzw. „wewnętrznej niezależności” (intra-
independent) państw regionu, które, jego 
zdaniem, powinno oznaczać poszanowanie 
dla własnej odmienności, a jednocześnie 
umiejętność wzajemnego uzupełniania 
się, to znaczy wykorzystywania swoich 
zasobów i zdolności do podejmowania 
wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju tej 
części świata. 
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Wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim książę Hassan bin Talal rozpoczął od zwiedzania Collegium Maius

W zwiedzaniu Muzeum UJ księciu towarzyszył rektor UJ prof. Karol Musioł
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Odnosząc się do ostatnich konfl iktów 
i zamieszek w Egipcie, Tunezji i Libii 
książę szczególną uwagę poświęcił prob-
lemom młodego pokolenia, zaznaczając, 
że obecne procesy zachodzące w krajach 
Bliskiego Wschodu są w zasadniczym 
stopniu wynikiem biedy, braku miejsc 
pracy, braku poszanowania godności ludz-
kiej i możliwości rozwoju dla młodzieży. 
Uważa, że dla polepszenia perspektyw 
rozwojowych młodych ludzi priorytetem 
jest zwiększenie ich dostępu do edukacji 
i w ten sposób wyposażenie ich w narzę-
dzia do zmiany zastanej rzeczywistości. 
Książę stwierdził również, że stabilizacja 
i pokój w regionie zależą w dużej mierze 
od umiejętnego czerpania z dziedzictwa 
rodzimych cywilizacji i tradycji oświece-
niowej – edukacji, rozwoju gospodarczego 
oraz dialogu między kulturami Wschodu 
i Zachodu. 

Podkreślając, że świat arabski potrze-
buje zrozumienia, książę zwrócił uwagę 
na rolę Polski w łączeniu społeczeństw 
Wschodu i Zachodu. Podkreślił możliwo-
ści, jakie niesie ze sobą rozpoczynająca 
się 1 lipca 2011 roku polska prezydencja 
w Radzie Unii Europejskiej i, nawiązując 
do aktywności Polski w otwieraniu Europy 
na partnerów wschodnich w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie, wyraził nadzieję na 
rozszerzenie jej zaangażowania również 
na kraje Bliskiego Wschodu. 

Na zakończenie książę Hassan zapew-
nił, że rozpoczęta niedawno współpraca 
pomiędzy uniwersytetami jest niezwykle 
cenną i dobrze rokującą na przyszłość ini-
cjatywą mającą jego pełne poparcie. 

Po wykładzie w IBiDW para książęca 
udała się na spontaniczny, nieprzewidziany 
w ofi cjalnym programie wizyty, spacer 
po dziedzińcu Zamku Królewskiego na 
Wawelu i zwiedziła katedrę wawelską. 
Ostatnim punktem pobytu w Krakowie 
była wizyta w podziemiach Rynku.

Goście z Jordanii dali się poznać jako 
osoby o niezwykłej erudycji, żywo zaintere-

sowane historią Polski, dziejami najstarszego 
w Polsce uniwersytetu oraz elementami 
łączącymi obszary Lechistanu i Arabistanu. 
Wydaje się, że atmosfera królewskiego 
miasta Krakowa przypadła parze książęcej 
do gustu, o czym może świadczyć chociaż-
by fakt, że pierwotnie ustalona godzina jej 
wylotu została przesunięta na późny wieczór. 
I szkoda tylko, że księżnej Sarvath El Hassan 
nie udało się zakupić polskich grzybów, któ-
rych sława dotarła na dwór jordański. 

Renata Kurpiewska-Korbut
współpracownik Instytutu Bliskiego 

i Dalekiego Wschodu

Ambasador Ukrainy w Polsce prof. Markijan Malskyj podczas wizyty na Uni-
wersytecie Jagiellońskim spotkał się 25 marca br. w auli Collegium Maius ze 
studentami i wygłosił wykład Wschodnioeuropejskie partnerstwo. Ambasa-
dor przedstawił ukraińskie priorytety w polityce zagranicznej, które dotyczą 
przede wszystkim współpracy z Unią Europejską. Podkreślił, że po wstąpie-
niu do UE Polska stała się dla Ukrainy kluczowym parterem na drodze jego 
kraju do integracji europejskiej.

Profesor Markijan Malskyj jest dziekanem 
Wydziału Stosunków Międzynarodowych 
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Fran-
ki we Lwowie. Wykładał jako visiting pro-
fessor na uniwersytetach w Wielkiej Bry-
tanii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, USA, 
Szwajcarii, Szwecji. Jest autorem ponad 
150 prac naukowych.

ZC

WIZYTA AMBASADORA UKRAINY
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W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu książę Hassan spotkał się ze studentami i pracownikami 
naszej Uczelni – wygłosił wykład dotyczący sytuacji geopolitycznej Bliskiego Wschodu
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Rektor UJ prof. Karol Musioł i Ambasador Ukrainy 
w Polsce prof. Markijan Malskyj

Ambasador Ukrainy w Polsce prof. Markijan Malskyj podczas wykładu w auli Collegium Maius
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Na obszarze Rzymu współistnieją trzy 
podmioty prawa międzynarodowe-

go: Republika Włoska, Stolica Apostolska 
oraz Suwerenny Wojskowy Zakon Mal-
tański. Koegzystencja tych podmiotów 
jest wyjątkowa na skalę światową, nie 
tylko w świetle prawa międzynarodowe-
go publicznego, ale także w kontekście 
stykania się w jednym miejscu monarchii 
z federacją, struktur zakonnych, państwo-
wych i kościelnych oraz odmiennych 
spojrzeń na politykę światową. 

Wzajemne wpływy Stolicy Apostol-
skiej i państwa włoskiego, problemy 
dyplomacji włoskiej i watykańskiej, 

W MURACH WIECZNEGO MIASTA

rola kultury wło-
skiej oraz specyfi ka 
włoskiego społe-
czeństwa, rozdar-
tego między religią 
a multikulturową 
Europą to główne 
tematy omawiane 
podczas konferencji 
naukowej zatytu-
łowanej W murach 
Wiecznego Miasta – 
między państwem 

a kościołem, która odbywała się 14 marca 
br. w Auditorium Maximum. Gościem ho-
norowym obrad był nuncjusz apostolski 
w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, 
który podczas wykładu mówił o funkcjo-
nowaniu Watykanu w kontekście stosun-
ków międzynarodowych. Przedsięwzięcie 
zostało zorganizowane przez Koło Stu-
dentów Stosunków Międzynarodowych 
UJ przy współpracy z Instytutem Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynaro-
dowych UJ. 

Wr

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ powstało w 2001 roku przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosun-
ków Międzynarodowych, kiedy  wyodrębnił się kierunek stosunki międzynarodowe. Od początku istnienia opiekunem 
Koła jest dr Artur Gruszczak. W roku akademickim 2008/2009 Koło było organizatorem wielu znaczących wydarzeń, 
między innymi projektów badawczych – wyprawy do Kosowa, Wiednia, na Litwę, Syberię, międzynarodowych symu-
lacji obrad ONZ: C’MUN Barcelona i VinMUN Wiedeń, kilkunastu konferencji naukowych (m.in. Ropa – czarne złoto, 
Dokąd zmierza Unia?, Barwy sąsiedztwa: polsko-niemieckie wyzwania XXI wieku, Współczesna Gruzja) oraz kilkunastu 
spotkań i wykładów otwartych. Koło wydaje także naukowy periodyk „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” oraz magazyn opinii 
„Arena. Sprawy Międzynarodowe”. W Kole działa sześć sekcji tematycznych: europejska, gospodarcza, praw człowie-
ka, prawa międzynarodowego i praktyki dyplomatycznej, wschodnia, projekt ONZ, funkcjonują też zespoły badawcze, 
w tym do spraw tarczy antyrakietowej. Rezultatem prac tego zespołu były spotkania z pracownikami MSZ, MON, amba-
sad Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej, a także z ekspertami z Polski i Stanów Zjednoczonych. 
Obecnie Koło przygotowuje, w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży akademickiej, program „Partnerstwo 
wschodnie młodych”, który łączy wymiar socjalizacyjno-kulturowy z wymiarem naukowo-badawczym. Więcej infor-
macji o działalności Koła można znaleźć na stronie http://www.kssm.pl/
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Honorowy gość konferencji arcybiskup Celestino Migliore

Obrady odbywały się w sali wystawowej Auditorium Maximum
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Już w dniu narodzin stajemy się adre-
satami wielu norm z zakresu prawa 

administracyjnego. Spotykamy się z nimi 
także w niezliczonej ilości przypadków 
każdego dnia, nie będąc tego nawet 
w pełni świadomymi. Znaczenie tej gałęzi 
prawa jest zatem ogromne. Uczestnicy 
konferencji Międzynarodowe Aspekty 
Prawa  Administracyjnego postanowili, 
prezentując ponad pięćdziesiąt referatów, 
przybliżyć słuchaczom tę problematykę 
w wymiarze krajowym, europejskim, a na-
wet globalnym. Collegium Novum, Pałac 
Larischa oraz Auditorium Maximum na 
trzy dni (18–20 marca 2011) stały się areną 
wymiany poglądów uczestników z wielu 
uczelni polskich i zagranicznych. 

Konferencję oficjalnie rozpoczęły 
przemówienia Marii Altmann, zastęp-
cy konsula generalnego Niemiec, oraz 
prof. Jerzego Pisulińskiego, prodziekana 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W auli Collegium 
Novum zasiedli goście z wielu ośrodków 
naukowych w Europie. Nie sposób na-
wet wspomnieć w niniejszym artykule 
o wszystkich prelegentach i referatach, ale 
warto przytoczyć przynajmniej fragment 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
WIDZIANE Z KAŻDEJ 
STRONY ŚWIATA

o burzy mózgów, której świadkami były 
mury gmachów najstarszego polskiego 
uniwersytetu.

Odpowiedzialność w administracji 
w kontekście porównawczym to tytuł 
referatu dr. Grzegorza Krawca z biura peł-
nomocnika rzecznika praw obywatelskich, 
który omówił regulacje prawne Francji, 
Niemiec, Włoch czy Wielkiej Brytanii. 
Wyróżnił też trzy modele odpowiedzialno-
ści w administracji: bezpośredniej odpo-
wiedzialności państwa z prawem regresu 
do konkretnego urzędnika, solidarność 
państwa oraz urzędnika, a także odpowie-
dzialność urzędnika z subsydiarnym udzia-
łem państwa. Doktor Krawiec odwołał się 
też do prawa Rady Europy, która również 
reguluje tę materię, ale miękkimi aktami 
prawnymi. Podkreślono też, że w Polsce 
dopiero od niedawna ta tematyka znajduje 
się w obrębie zainteresowań administra-
tywistów, gdyż dotychczas pozostawała 
domeną cywilistów.

Doktor Krystyna Celarek w swoim 
referacie Społeczeństwo informacyjne – 
lokalne i globalne problemy XXI wieku na-
kreśliła najistotniejsze aspekty działalno-
ści administracji publicznej w kontekście 

społeczeństwa informacyjnego i prawa 
administracyjnego, natomiast dr Joanna 
Smarż z Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa ukazała zagadnienia administra-
cyjno-prawne związane ze świadczeniem 
usług transgranicznych przez osobę wy-
konującą zawód inżyniera budownictwa. 
Równie dużym zainteresowaniem cieszył 
się referat Anny Kopeć, która poruszyła 
problematykę stosowania prawa europej-
skiego przez sądy administracyjne.

Gościliśmy także dr. Francisco Delga-
do Piquerasa z hiszpańskiego Uniwersy-
tetu Castilla la Mancha, który poświęcił 
swoje wystąpienie zatytułowane Towards 
an European Sheme for the Promotion for 
Green Power: Ensuring Energy Supply, 
Environmental Protection and Sustainable 
Development, jakże aktualnym kwestiom 
związanym z ochroną środowiska. Dok-
torowi Piquerasowi towarzyszyła Irene 
Ruiz Olmo, która wprowadziła słuchaczy 
w problematykę dotyczącą służby zdro-
wia.

Niewątpliwie referat dr. Piotra Szwedo, 
adiunkta w Zakładzie Prawa Między-
narodowego Publicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, należał do jednych z naj-

Prof. Jerzy Pisuliński (drugi z lewej) otworzył konferencję

Maria Altman, zastępca konsula generalnego Niemiec; dr Francisco Delgado Piqueras; Szymon Łajszczak, asystent sędziego NSA; 
Bartłomiej Wojtyniak, student V roku prawa
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ciekawszych. Przyczynił się do tego nie tyl-
ko poruszony przez dr. Szwedo temat (The 
Concept of Global Administrative Law), 
ale również niezwykły kunszt retoryczny, 
z jakim go wyłożył, oraz doskonała angiel-
szczyzna. Również słuchacze referatów Iwo 
Fisza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Foreign Direct Investment Law: Protection 
of Foreign Investors in Administrative 
Proceedings oraz Joanny Uchańskiej z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Promoting Free 
Movements of Documents in the European 
Union – the Draft of Harmonization in the 
Light of Current Regulations mieli powody 
do zadowolenia, wysłuchując stojących na 
wysokim poziomie prezentacji.

Szymon Łajszczak, asystent sędziego 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, w swoim referacie Some 
Refl ections on Benefi ts of Comparative 
Studies in Administrative Justice System 
mówił między innymi, o potrzebie po-
sługiwania się zwrotem legitymacy jako 
odpowiednikiem polskiego wyrazu inte-
res w odniesieniu do znanego w prawie 
i postępowaniu administracyjnym okre-
ślenia interes prawny. Szymon Łajszczak 
podkreślił wspólne korzenie instytucji 
prawa publicznego w Europie, co tłuma-
czy istniejące podobieństwa w różnych 
krajowych systemach prawnych, oraz 
wskazał atrakcyjność porównywania hi-
storycznych i współczesnych zagadnień 
z tym związanych. 

Uniwersytet Jagielloński reprezento-
wali między innymi Ilona Przybojewska 
(Energetic Solidarity in the European 
Union) oraz Bartłomiej Wojtyniak (Sta-
tus and Future Signifi cance of European 
Agencies), a ponadto Mateusz Kaliński 
(Relevant National Critical Infrastructure 
Protection Authorities After Implementa-
tion of Council Directive 2008/114/EC 

Regarding European Critical Infrastru-
ctures) oraz Kamil Dobosz (Decisions 
in European Law), którzy postarali się 
o zainteresowanie słuchaczy nie tylko pod-
czas wygłaszania referatów, ale również 
podczas dyskusji. Obu prelegentom nie 
można odmówić głębokiego zaangażowa-
nia w udzielaniu odpowiedzi na pytania, 
które pojawiły się podczas debaty.

Nie mniej ciekawa była dyskusja doty-
cząca referatów Wity Semkiw (Prospects 
of Ecological Policy of Ukraine Under the 
Process of European Integration) oraz Lu-
bow Szewczuk (The Role of Local Autho-
rities in Ukraine in Preperation to Football 
European Cup 2012), które reprezentowały 
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. 
Wasyla Stefanyka. Prelegentki zostały zasy-
pane pytaniami o Ukrainę na płaszczyznach 
prawnej, społecznej i politycznej. 

W komplementarny sposób została 
omówiona problematyka ukraińskiego 
prawa administracyjnego, gdyż Olena 
Szarwan z Uniwersytetu im. Iwana Franki 
we Lwowie oraz Aleksander Wróbel z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego szczegółowo 
zreferowali kwestie odpowiedzialności 
administracyjnej na Ukrainie, natomiast 
Kinga Koczara (Uniwersytet Jagielloń-
ski) ukazała ogół zagadnień dotyczących 
źródeł ukraińskiego prawa administracyj-
nego. Chcąc jeszcze bardziej dogłębnie 
poznać system prawny naszego sąsiada, 
należało wybrać referat Jurija Wengrynuka 
(również z Przykarpackiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka), który 
z ukraińskiej perspektywy opisał przyszłą 
rolę orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości dla organów krajowych 
Ukrainy.

Tematy referatów gości z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Karoliny Rokickiej i Anity Pikulskiej 

oraz Anny Głogowskiej z Uniwersytetu 
Łódzkiego świadczą o szerokim zakre-
sie podejmowanych aspektów prawa 
administracyjnego. Karolina Rokicka 
podzieliła się rezultatami swojej pracy 
badawczej o prawnym udziale czynnika 
społecznego w planowaniu przestrzen-
nym w wybranych krajach europejskich 
oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, a rozpoczęła swój wywód od 
tzw. Karty Ziemi ONZ, zaś Anita Pikul-
ska porównywała polską instytucję stanu 
cywilnego z odpowiednikami z innych 
państw, między innymi Izraela. Warto 
wspomnieć o burzliwej dyskusji dotyczą-
cej modeli reformy aktów określających 
stan cywilny w Polsce.  Anna Głogowska 
poruszyła dwie frapujące kwestie: obywa-
telstwa, a w zasadzie jego braku, tudzież 
podwójnego obywatelstwa oraz opieki 
dyplomatycznej, a dokładnie okoliczno-
ści, w jakich może ona nastąpić. 

Konferencje to okres wymiany poglą-
dów, poszerzenia horyzontów, zbierania 
doświadczenia i zawierania nowych zna-
jomości. Walor konferencji takich jak ta 
jest nie do przecenienia. Organizatorzy, 
a były nimi przede wszystkim dwie sek-
cje Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów 
Prawa, Sekcja Prawa i Postępowania 
Administracyjnego oraz Sekcja Prawa 
Unii Europejskiej, nie zapomnieli o zapeł-
nieniu czasu prelegentom po zakończeniu 
całodniowego dyskursu naukowego, mię-
dzy innymi poprzez spotkania integracyj-
ne połączone z poznawaniem Krakowa. 

Osoby zainteresowane tematyką poru-
szaną podczas sesji będą mogły sięgnąć 
do materiałów pokonferencyjnych, które 
powinny ukazać się już niebawem. 

Kamil Dobosz
student II roku prawa i II roku administracji

VI KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH
Do 1 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia uczestnictwa w Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych organizowanej 
przez grupę naukową Pro Futuro. Grupa zrzesza doktorantów, asystentów i młodych pracowników nauki krakowskich 
uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz osoby zaprzyjaźnione. Konferencja, która w zamyśle organizatorów jest 
interdyscyplinarną platformą wymiany myśli i poglądów, ma na celu integrację młodego środowiska naukowego i umożli-
wienie wymiany doświadczeń różnych dziedzin nauki.
Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia, wokół których zorganizowane będą po-
szczególne sesje: innowacyjne technologie, nowoczesna inżynieria, nauki ekonomiczne, inżynieria środowiska, nauki 
społeczne i humanistyczne.
Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 29 września do 1 października br., spotkają się osoby zainteresowane 
śmiałym formułowaniem i publikowaniem własnych koncepcji naukowych.
Informacje o warunkach uczestnictwa znajdują się na stronie: www.profuturo.agh.edu.pl/konferencja
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Dokładnie 100 lat temu Zdzisław Jachi-
mecki założył Seminarium Historii 

i Teorii Muzyki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, które dało początek krakowskiej 
muzykologii. Pierwszą odsłoną jubileuszo-
wych uroczystości, będącą zarazem ukło-
nem w stronę dokonań Fryderyka Chopina 
(w związku z 200. rocznicą jego urodzin ob-
chodzoną w ubiegłym roku) oraz Ignacego 
Paderewskiego (w związku z przypadającą 
w ubiegłym roku 150. rocznicą urodzin, a w 
2011 roku 70. rocznicą śmierci), było zorga-
nizowane przez Zakład Estetyki i Recepcji 
Muzyki Instytutu Muzykologii UJ spotka-
nie naukowe Z Chopinem i Paderewskim 
u siebie..., które miało miejsce 4 marca 2011 
w sali kameralnej Pałacu Pusłowskich. Re-
feraty na temat życia i twórczości Chopina 
i Paderewskiego wygłosili pracownicy oraz 
doktoranci Instytutu Muzykologii UJ.

WOKÓŁ CHOPINA

Wystąpienia poświęcone Chopinowi 
oscylowały wokół trzech głównych za-
gadnień: warsztatu kompozytorskiego, 
obecności jego muzyki w przestrzeni 
publicznej oraz dawnych i nowych publi-
kacji o artyście. Podczas pierwszej części 
konferencji słuchacze mogli dowiedzieć się, 
między innymi, w jaki sposób Chopin do-
bierał tonacje w swoich dziełach, dlaczego 
uważany jest za kompozytora narodowego, 
jaki wpływ na jego twórczość wywarł 
Vincenzo Bellini oraz przez pryzmat jakich 
wartości uniwersalnych postrzegali dzieła 
naszego wielkiego romantyka fi lozofowie 
i artyści.

CHOPIN I PADEREWSKI W PAŁACU PUSŁOWSKICH
Z dużym zaciekawieniem 

przyjęto referaty o działaniach 
popularyzujących twórczość 
Chopina, między innymi 
o upowszechnianiu wiedzy 
o kompozytorze w Krakowie 
i w Galicji w pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku, 
w czym – jak się okazało – 
duże zasługi położył Uni-
wersytet Jagielloński, oraz –
siłą rzeczy – skłaniających do 
porównań z analogicznymi 
ubiegłorocznymi wydarzeniami – pełnymi 
rozmachu obchodami Roku Fryderyka 
Chopina w 1949 roku.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać 
się też z najnowszą duńską publikacją na 
temat twórcy Etiudy Rewolucyjnej. Zapre-
zentowana podczas konferencji książka 
autorstwa Evy Marii Jensen i Knuda 
Ketlinga zatytułowana Drømmelandet. En 
Bog om Chopin (Kraina marzeń. Książka 
o Chopinie, Kopenhaga 2010) jest podobno 
pierwszą monografi ą o naszym wybitnym 
romantycznym kompozytorze, która po-
wstała w ojczyźnie Andersena. 

O MISTRZU PADEREWSKIM

Referaty poświęcone Ignacemu Jano-
wi Paderewskiemu potwierdziły po raz 
kolejny fakt, że o jego życiu i twórczości 
w dalszym ciągu niewiele wiemy. Z ustaleń 
prelegentów – wbrew powszechnie panu-
jącym sądom – wynika, między innymi, że 
zachowało się bardzo wiele nagrań dokona-
nych przez artystę dla rozmaitych wytwórni 

fonograficznych oraz że 
spuścizna kompozytorska 
Paderewskiego cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, 
czego dowodzą choćby 
rozliczne transkrypcje, czy-
li opracowania jego dzieł 
na inne niż przewidziane 
w oryginale instrumenty lub 
ich zespoły. Z wystąpień re-
ferentów wyłonił się obraz 
Paderewskiego nie tylko 
jako genialnego pianisty, 

zdolnego kompozytora oraz wybitnego 
polityka, ale także zaradnego biznesmena 
umiejętnie zarządzającego swymi fi nansa-
mi – autor słynnego Menueta był podobno 
jednym z pierwszych artystów sygnujących 
swoim nazwiskiem rozmaite produkty: od 
słodyczy po szampony do włosów i zabaw-
ki. Mało kto wie też, że Paderewski zade-
biutował jako aktor fi lmowy, grając samego 
siebie w Sonacie Księżycowej z 1937 roku 
w reżyserii Lothara Mendesa.

***

Spotkanie naukowe w Pałacu Pu-
słowskich okazało się nie tylko mocnym 
pierwszym akcentem rozpoczynającego się 
właśnie jubileuszu krakowskiej muzyko-
logii, ale dowiodło również, że twórczość 
Chopina i Paderewskiego ciągle jeszcze 
kryje przed badaczami wiele tajemnic.

   
Małgorzata Sułek

doktorantka w Katedrze Komparatystyki Literackiej 
Wydziału Polonistyki UJ,

pracownik Instytutu Muzykologii UJ 
 

Prelegenci: prof. Alicja Jarzębska, 
prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, 
prof. UJ dr hab. Zofia Fabiańska, dr 
hab. Zofia Chechlińska, dr Dagmara 
Łopatowska-Romsvik, dr Wojciech 
Marchwica, dr Anna G. Piotrowska, 
dr Andrzej Sitarz, dr Artur Szklener, 
Anna Brejta, Silvia Bruni, Michał 
Piekoszewski, Magdalena Stochniol 
i Magdalena Wąsowska
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Dr hab. Zofi a Chechlińska i dr Artur Szklener

Uczestnicy konferencji Z Chopinem i Paderewskim u siebie...
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VARIA
VARIA

□ Wydanie dziesiątego tomu serii „Komparatystyka 
polska” zostało ukoronowane spotkaniem promocyjnym 
19 stycznia 2011, które zgromadziło wielu zainteresowa-
nych. Inicjatywa powstania serii wydawanej nakładem 
wyszła z Katedry Komparatystyki. Proszę powiedzieć coś 
więcej na temat tej jednostki.

■ Około 1990 roku w Instytucie Filologii Polskiej powstał – 
z inicjatywy prof. Marii Korytowskiej – Zakład Komparaty-
styki Literackiej, który w 2000 roku przekształcił się w Kate-
drę Komparatystyki Literackiej. Na krakowskiej polonistyce 
funkcjonują – założone przez prof. Korytowską – dzienne 
i niestacjonarne studia z zakresu fi lologii polskiej ze specjal-
nością komparatystyczną, a także interdyscyplinarne studia 
podyplomowe wiedza o literaturze, kulturze i sztuce. 

□ Z ilu osób składa się działający w Katedrze zespół i jakie 
są główne zainteresowania badawcze pracowników?
 
■ Obecnie w Katedrze Komparatystyki Literackiej pracuje 
siedem osób uprawiających szeroko pojętą komparatystykę 

interdyscyplinarną i ściśle literacką. Są to, oprócz prof. Marii 
Korytowskiej, zajmującej się literaturą powszechną XIX wieku 
oraz problematyką europejskiego romantyzmu, dr hab. Kata-
rzyna Mroczkowska-Brand, znawczyni realizmu magicznego, 
dr Magdalena Siwiec, znawczyni romantyzmu polskiego i fran-
cuskiego, dr Iwona Puchalska, eksplorująca obszar związków 
literacko-muzycznych, dr Małgorzata Sokalska, zainteresowana 
operą i pieśnią jako gatunkami synkretycznymi łączącymi lite-
raturę i muzykę, dr Anita Całek, badająca problemy biografi i 
i psychologii twórczości. Moje zainteresowania koncentrują się 
wokół zjawiska italianizmu, przekładu literackiego i metodologii 
komparatystycznej.

□ „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność” zy-
skała już renomę w świecie polskich humanistów: literaturo-
znawców, historyków sztuki, historyków muzyki, teatrologów, 
fi lmoznawców, fi lozofów i psychologów (z tych środowisk 
badawczych wywodzą się autorzy książek zbiorowych), jak 
i wiernych odbiorców, z zainteresowaniem oczekujących na-
stępnych tomów, które są w przygotowaniu. Jak zrodził się 
pomysł wydawania serii? 

■ Serię „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność”, 
której redaktorem jest prof. Maria Cieśla-Korytowska, zapo-
czątkowało wydanie w 2007 roku obszernej księgi – pokłosia 
międzynarodowej konferencji, zatytułowanej Dziedzictwo Ody-

KOMPARATYSTYKA POLSKA
Rozmowa z dr hab. Olgą Płaszczewską, adiunktem 
w Katedrze Komparatystyki Literackiej 
Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

seusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfi kacja, przestrzeń, 
pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej i moją. To wówczas prof. 
Korytowska poddała pomysł, by stworzyć serię publikacji poświę-
conych komparatystyce, w której znalazłyby miejsce zarówno 
książki autorskie lub zbiorowe współczesnych polskich kompa-
ratystów, jak i wznowienia zapoznanych lub słabo dostępnych 
książek i artykułów polskich badaczy dawniej zajmujących się 
komparatystyką. Zarówno nazwa, jak i logo nowej serii, w którym 
widnieje otwarta książka, paleta i nuta, określać miały jej zakres 
tematyczny: literaturoznawstwo porównawcze i komparatystyka 
interdyscyplinarna.

W ciągu niespełna trzech lat, jak się okazało, zdołałyśmy 
wydać dziesięć tomów nowej serii. Trzy z nich to obszerne księgi 
zbiorowe, powstałe na podstawie wybranych tekstów uczestników 
międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych 
co dwa lata przez Katedrę Komparatystyki Literackiej Wydziału 
Polonistyki UJ (następna przewidziana jest na listopad 2011). 
Oprócz wyżej wspomnianej (Dziedzictwo Odyseusza, 34 autorów) 
są to: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele (2008) pod 
redakcją Iwony Puchalskiej, Magdaleny Siwiec i Marii Cieśli-
-Korytowskiej (38 autorów), gdzie znalazły się teksty podejmu-
jące z różnych perspektyw badawczych problem artystycznych 
realizacji mitu Narcyza oraz – jako jego literacką pochodną 
– kwestię ujawniania się bądź ukrywania autora we własnym 
dziele, oraz Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości (2010) 
pod redakcją Małgorzaty Sokalskiej i Marii Cieśli-Korytowskiej 
(35 autorów) – tom poświęcony zagadnieniu dualizmu w różnych 
sferach kultury i nauki.

Zbiorowy charakter ma także książka Archipelag porównań. 
Szkice komparatystyczne (2007) pod redakcją Marii Cieśli-Kory-
towskiej (kilkanaście tekstów). Książka ta miała na celu zaprezen-
towanie zakresu zainteresowań tematycznych i metodologicznych 
osób związanych z Katedrą Komparatystyki UJ.

 
□ W kolejnych latach pojawiły się też książki autorskie o cha-
rakterze monografi cznym. 

■ Cykl ten otwarła Romantyczna korespondencja sztuk: Stendhal, 
Hoffmann, Baudelaire, Norwid Ilony Woronow (2008). W na-
stępnym roku ukazały się dwie kolejne pozycje. Pierwsza to 
Opera a dramat romantyczny: Mickiewicz, Krasiński, Słowacki 
Małgorzaty Sokalskiej (2009), poświęcona interpretacjom pol-
skich dramatów romantycznych w kontekście ich relacji z dzie-
więtnastowieczną sztuką opery oraz teatrem operowym. Druga 
– Romantyzm i zatrzymany czas Magdaleny Siwiec (2009), doty-
czy stosunku romantyków do tradycji i współczesności, a także 
autoreferencjalności i nowoczesności ich poezji. W 2010 roku 
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ukazała się moja książka Przestrzenie komparatystyki – italianizm, 
pełniąca podwójną rolę: z jednej strony, jest to książka autorska, 
poświęcona zagadnieniu italianizmu, z drugiej – bardzo obszerne 
i jedyne w Polsce opracowanie historii komparatystyki na świecie 
i w Polsce oraz jej obszarów badawczych.

Cel ukazania dorobku polskiej komparatystyki spełniają do 
tej pory dwie publikacje: wznowienie po 100 latach Mistyki Sło-
wackiego Jana Gwalberta Pawlikowskiego (2008), pod redakcją, 
ze wstępem i w opracowaniu Marii Cieśli-Korytowskiej, poprze-
dzone przedmową Karola Tarnowskiego, oraz Literatura a ma-
larstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX 
wieku (2009), po redakcją Grażyny Królikiewicz (słowo wstępne), 
moją, Iwony Puchalskiej i Magdaleny Siwiec. Na tom ten składa 
się dwadzieścia sześć rozpraw polskich uczonych zajmujących 
się relacjami literatury i malarstwa w wieku XX. 

□ Seria nie jest jednak jedynym przedsięwzięciem, w ramach 
którego prezentowane są rezultaty badań Katedry.

■ Poza serią w ostatnich dwóch latach wydane zostały trzy tomy: 
zbiorowy Ja – poeta. Juliusz Słowacki pod redakcją Marii Cieśli--
Korytowskiej (2010) ukazujący twórczość autora Balladyny z róż-
nych perspektyw badawczych, oraz dwa indywidualne. Pierwszy 

z nich to zrywająca z tradycją europocentrycznego spojrzenia na 
literaturę książka Katarzyny Mroczkowskiej-Brand Przeczucia 
innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze świa-
towej XX i XXI wieku (2009), która prezentuje analogie i różnice 
tzw. literatury fantastycznej i realizmu magicznego w światowym 
piśmiennictwie iberoamerykańskim i anglojęzycznym. Drugi, 
złożony z kilkunastu szkiców i esejów tom, to Autor, autor! Marii 
Cieśli-Korytowskiej (2010) poruszający problem odsłaniania się 
autora w dziele literackim oraz różnorodnych, nierzadko pozali-
terackich, uwarunkowań krytyka, który tekst interpretuje.

Inną formą popularyzacji wyników badań Katedry jest ich 
prezentacja w środowisku naukowym podczas sympozjów, 
kongresów i konferencji. Najbliższa międzynarodowa impreza 
o charakterze interdyscyplinarnym, jaką organizujemy jako Ka-
tedra, odbędzie się w dniach od 16 do 18 listopada 2011. Temat 
konferencji brzmi Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, 
prób i przeciwności. Zapraszamy na obrady! 

□ Dziękuję za rozmowę. Życzę owocnej pracy przy kolejnych 
konferencjach i tomach.

Rozmawiała Karolina Pawłowska
pracownik Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Stradomskim Centrum Dialogu 
w Krakowie 14 marca 2011 odby-

ła się promocja książki prof. Aleksandra 
Skotnickiego poświęconej Juliuszowi 
Feldhornowi – poecie, tłumaczowi, wybit-
nemu poloniście Gimnazjum Hebrajskiego 
w Krakowie.

Główny bohater tej opowieści urodził 
się 110 lat temu w Tarnopolu, jednak całe 
swoje życie związał z Krakowem. To tu 
w 1919 roku zdał maturę w Gimnazjum 
św. Jacka przy ul. Siennej i wstąpił na 
Uniwersytet Jagielloński, gdzie studio-
wał polonistykę, romanistykę i fi lozofi ę. 
Po ukończeniu studiów w 1923 roku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel języka 
polskiego w Gimnazjum Hebrajskim, zaś 
w 1927 roku obronił u prof. Stanisława 

ODKRYWANIE 
ZAGINIONEGO ŚWIATA

Windakiewicza na UJ pracę doktorską 
zatytułowaną Hamlet w Polsce. Nie zre-
zygnował jednak z pracy w gimnazjum, 
przeciwnie – nauczanie stało się jego pasją 
i powołaniem. Jak do dziś twierdzą jego 
byli uczniowie – gdyby nie prof. Feldhorn, 
nie byliby tym, kim są.

W latach 1922–1932 wydał trzy tomiki 
poezji: Domy, Wczoraj, dziś, jutro oraz 
W ogrodzie brata Chryzostoma, które 
spotkały się z przychylną opinią krytyki. 
Pisał także książki popularnonaukowe dla 
młodzieży – o samolotach: Ludziom rosną 
skrzydła, o historii lokomotywy: O smoku 
żelaznym, w interesujący sposób przedsta-
wił młodym ludziom powstanie i rozwój 
pisma (ABC zdobywa świat) czy historię 
poczty i telegrafu (Wieści płyną w świat).
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W latach 20. i 30. XX wieku Juliusz 
Feldhorn był także współpracownikiem 
krakowskiej „Gazety Literackiej” i „Mie-
sięcznika Żydowskiego”, gdzie zajmował 
się motywami żydowskimi w literaturze 
polskiej i światowej.

W 1936 roku wydał pod pseudonimem 
Jan Las powieść z wątkami autobiografi cz-
nymi Cienie nad kołyską.

Ożenił się ze Stellą Landy, absolwentką 
i doktorantką UJ, anglistką i germanistką, 
tłumaczką przysięgłą i poetką. Spod jego 
pióra wyszły przekłady Pieśniarza Dante-
go i Fiammetty Boccaccia. Z niemieckiego 
tłumaczył Do Delfi ny Potockiej Goethego, 
z hebrajskiego Pieśń nad pieśniami Salo-
mona, z francuskiego Verlaina i Rimbauda, 

z rosyjskiego między innymi Rusłana 
i Ludmiłę Puszkina.

Jako prawdziwy humanista interesował 
się nie tylko literaturą, ale i sztuką. I tak, 
w 1938 roku powstały Dzieła i twórcy – 
prawdziwy elementarz dla początkujące-
go historyka sztuki (ukazał się drukiem 
z uratowanego rękopisu po 20 latach, 
w 1961 roku).

Wybuch wojny przerwał działalność 
literacką i zawodową tego niezwykłego 
człowieka. Zmobilizowany do wojska 
polskiego, brał udział w kampanii wrześ-
niowej. Wzięty do niewoli niemieckiej 
koło Lublina, z której udało mu się uciec, 
przedostał się do Lwowa, gdzie dołączył 
do żony i córki. Uczył w szkole zawodo-

wej do czasu wkroczenia Niemców w 1941 
roku. Po zajęciu Lwowa przez wojska 
hitlerowskie cała rodzina przedostała 
się z powrotem do okupowanej Polski. 
Zamieszkali najpierw w Kopalinach koło 
Wiśnicza niedaleko Bochni. Zaangażo-
wany w pracę konspiracyjną i zagrożony 
aresztowaniem Juliusz Feldhorn musiał się 
przenieść wraz z rodziną do Swoszowic 
pod Krakowem, gdzie pod nazwiskiem 
Krawczyk uczył na tajnych kompletach.

11 sierpnia 1943 roku wraz z żoną 
został aresztowany przez Niemców i wraz 
z innymi stracony na rynku w Wieliczce 
w publicznej egzekucji.

Postać Juliusza Feldhorna została przy-
pomniana współczesnym mieszkańcom 
Krakowa dzięki działalności prof. Alek-
sandra Skotnickiego. To już kolejna mo-
nografi a autorstwa tego znanego lekarza, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który z pasją odkrywa dawne karty z histo-
rii naszego miasta i jego obywateli. 

Spotkanie w Stradomskim Centrum 
Dialogu było potwierdzeniem niezwy-
kłego zaangażowania prof. Skotnickiego 
w „odkrywanie zaginionego świata”. 
W uroczystości wzięli udział, między in-
nymi, córka profesora Feldhorna – Maria 
Krawczyk, która przyjechała z Warszawy, 
konsul generalny USA w Krakowie Allan 
Greenberg wraz z małżonką oraz Tadeusz 
Jakubowicz – przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Wiersze poświęcone Juliuszowi Feld-
hornowi, pisane przez jego uczniów, oraz 
teksty autorstwa Natana Grossa przeczytał 
znany krakowski aktor, profesor i były 
rektor Szkoły Teatralnej w Krakowie 
Tadeusz Malak. 

Małgorzata Ostoja-Wilamowska

Stella Landy-Feldhorn z córką Marysią Prof. Aleksander Skotnicki i Maria Krawczyk

Uczestnicy spotkania w Stradomskim Centrum Dialogu 
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24 marca 2011 w sali kinowej Fabryki 
Emalia Oskara Schindlera odbyła 

się promocja książki Geografi a polska 
w latach II wojny światowej powstałej pod 
redakcją prof. Antoniego Jackowskiego 
i dr Anny Michno. 

Wydawnictwo stanowi pokłosie ogól-
nopolskiej konferencji naukowej za-
tytułowanej PAMIĘTAMY... Geografia 
polska w latach II wojny światowej, 
którą w dniach 6–7 listopada 2009 roku 

GEOGRAFIA POLSKA W LATACH 
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

zorganizował Instytut Geografi i i Gospo-
darki Przestrzennej UJ. Była ona wyrazem 
szacunku oraz wdzięczności środowiska 
polskich geografów wobec Wielkich An-
tenatów. Organizatorzy tamtej konferencji 
oraz redaktorzy i autorzy książki pragnęli 
okazać należną im cześć za dokonania 
i wspaniałą postawę, stanowiącą ciągle 
niedościgniony wzór zarówno dla na-
ukowca, jak też dla zwykłego człowieka. 
Konferencja była „wkomponowana” 

w Uniwersytecki Dzień Pamięci, związany 
z 70. rocznicą hitlerowskiej Sonderaktion 
Krakau skierowanej przeciwko profesorom 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pośrednio 
całej polskiej inteligencji...
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Promocja książki przyciągnęła wiele zainteresowanych tą tematyką osób Przemawia prof. Antoni Jackowski, z lewej dr Anna Michno, 
z prawej prowadząca spotkanie kurator Muzeum Grażyna Lichończak-Nurek 

Redaktorzy książki podczas prezentacji Geografi i polskiej 
w latach II wojny światowej

Prof. Antoni Jackowski w rozmowie z prof. Aleksandrem Skotnickim
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Od kilku lat Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa zaangażowane było 

w prace zmierzające do powstania w pod-
ziemiach Rynku krakowskiego ekspozycji 
Śladem europejskiej tożsamości Krakowa 

– szlak turystyczny po podziemiach Rynku 
Głównego. Od grudnia 2010 roku pod-
ziemna trasa turystyczna jest użytkowana 
przez Muzeum.

Obecnie ukazał się drukiem wyjątko-
wy, 28., rocznik periodyku „Krzysztofory. 
Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa”. Obszerne, dwuczęściowe 
wydawnictwo prezentuje najnowszy stan 
badań nad historią przestrzeni architek-
toniczno-urbanistycznej i środowiskowej 
krakowskiego Rynku. Jest to zbiór 28 artyku-
łów napisanych głównie przez naukowców 
zatrudnionych przy realizacji badań archeo-
logiczno-architektonicznych krakowskiego 
Rynku w latach 2003–2010.

Wydawnictwo rozpoczyna opracowa-
nie przedstawiające historię powstania 

W PODZIEMIACH 
RYNKU GŁÓWNEGO

podziemnej ekspozycji 
w powiązaniu z przebu-
dową nawierzchni placu 
i odnową gmachu Sukiennic. W następnym 
artykule zaprezentowano krakowski Ry-

nek na tle innych kompozycji miejskich 
średniowiecznej Europy. Zagadnienie to 
pogłębiają opracowania dotyczące rozwo-
ju zabudowy śród- i przyrynkowej w śred-
niowieczu, w tym temat najstarszych 
krakowskich kamienic. Kolejni autorzy 
prezentują wyniki badań nad czołowymi 
obiektami architektury placu rynkowego: 
Sukiennicami (wyniki archeologiczne, 
fazy budowy), niezachowaną Wagą Wiel-
ką (archeologia budowli, rekonstrukcje, 
funkcjonowanie) i Wagą Małą (próba 
rekonstrukcji), bazyliką mariacką (fazy 
budowy – modele rekonstrukcyjne). Sen-
sacyjne odkrycie XIII-wiecznej najstarszej 
zabudowy handlowej Kramy Bolesławowe 
na Rynku – oraz przemiany późniejszych 
Kramów Bogatych zostały opisane przez 
archeologów. Także ci specjaliści dokonali 
analizy cmentarzyska szkieletowego z XI 
wieku oraz charakterystyki osady przed-
lokacyjnej z przełomu XII i XIII wieku. 
Do niezwykłych rezultatów badań należy 
zaliczyć opisane odkrycie domniemanego 
pochówku konia (XI w.). Przedstawiono 
zagadnienie wytwórczości średniowiecz-
nych ozdób oraz wyniki analiz metalo-
znawczych odkrytych zabytków.

Wielka Waga 
oraz Targ Ołowny w XV wieku 

na krakowskim Rynku. 
Konsultacje naukowe: 

K. Schejbal-Dereń, S. Sławiński; 
model cyfrowy P. Opaliński; 

w zbiorach Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa

Kościół św. Wojciecha i kościół Mariacki wraz z otoczeniem, według stanu z pierwszej połowy XIV w.; 
model cyfrowy P. Opaliński; konsultacje nauk.: E. Zaitz, prof. nadzw. dr hab. T. Węcławowicz, dr inż. 
arch. M. Łukacz; w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
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Kolejna grupa tematów badawczych 
dotyczy archeologii środowiskowej, między 
innymi badań kości zwierzęcych czy oceny 
pokarmów roślinnych spożywanych w śred-
niowiecznym Krakowie (badania archeozoo-
logiczne i archeobotaniczne). Antropolodzy 
scharakteryzowali ludność pochowaną na 
wczesnośredniowiecznym cmentarzysku 
w oparciu o analizy anatomiczne, biode-
mograficzne i patologiczne. Omówiono 
warunki hydrogeologiczne podłoża Rynku, 
funkcjonowanie kanalizacji i wodociągu 
w okresie od XIII do XVII wieku. Scharak-
teryzowano zanieczyszczenia antropogenne 
metalami (metale ciężkie, ołów, miedź) 
w rejonie Sukiennic oraz Kramów Bogatych, 
przeanalizowano także skład minerałów 
w nasypach i poziomach użytkowych Rynku 

(badania geochemiczne, geotechniczne), 
określając funkcję badanego miejsca.

Bogata szata grafi czna „Krzysztoforów” 
(m.in. fotografie dokumentalne z badań 
i wizualizacje komputerowe odkrytych 
budowli) uatrakcyjnia przekaz naukowej 
wiedzy badaczy.

Lektura najnowszego rocznika naukowe-
go Muzeum dostarczy wszystkim zaintere-
sowanym obszernej wiedzy o najnowszych 
ustaleniach dotyczących historycznego 
krajobrazu architektonicznego i środowiska 
antropogenicznego (przekształconego przez 
człowieka) krakowskiego Rynku, opartych 
na badaniach odkrytych zabytków arche-
ologicznych, szczątków ludzkich, makro-
szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz na 
analizach składu mineralnego i fi zykoche-
micznego warstw kulturowych.

Elżbieta Firlet

Mury piwnic Kramów Bolesławowych z  drugiej połowy XIII w., widoczne wnętrze z almariami. 
U góry mur magistralny Kramów Bogatych z drugiej  połowy XIV w.;  2007 r.

Kramy Bogate i Sukiennice w pierwszej połowie XV w. Małą 
Wagę i kramy drewniane zaznaczono jako rzuty na powierzch-
ni terenu; modele cyfrowe P. Opaliński, M. Kobiela; konsultacje 
nauk.: S. Sławiński, W. Niewalda, W. Głowa, E. Firlet, P. Opaliń-
ski; w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Wschodnia połowa Rynku Głównego w Krakowie w trakcie prac archeologicznych i antropologicznych. 
W wykopie, na pierwszym planie, eksploracja cmentarza wczesnośredniowiecznego i badanie odsłoniętych 
szkieletów. Teren przeznaczony do dalszych badań zadaszony. Przy pomniku A. Mickiewicza, z lewej, odsło-
nięte mury Małej Wagi. Widoczne fragmenty świeżo położonej nowej nawierzchni Rynku; listopad 2005 r.

P
. G

u
zi

k

P
. G

u
zi

k



88 ALMA MATER nr 134–135

30 kwietnia 2011 
(sobota) 

Tu wszystko się zaczęło..., Wadowice – Beskid Mały
Kalwaria Zebrzydowska lub Wadowice, wycieczka z Ponikwi 
na Leskowiec. 
Istnieje możliwość udania się na górską wycieczkę rano bez 
wcześniejszego zwiedzania.

2–8 maja 2011 
(poniedziałek–niedziela) 

Tajemnice Pomorza Zachodniego, Polska – Niemcy
W razie braku odpowiedniej liczby zainteresowanych 8 maja 
odbędzie się wycieczka jednodniowa.

8 maja 2011 
(niedziela)

Galicyjskie trakty, Dolina Białej
Kąśna Dolna, Bobowa, Jeżów, Szalowa, Łużna, Staszkówka, 
Ciężkowice

15 maja 2011 
(niedziela)

Ogrody i parki Wrocławia
Park Szczytnicki, Ogród Japoński, Ogród Botaniczny Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocławski Ogród Zoologiczny 

22 maja 2011 
(niedziela)

Piękno ziemi spiskiej i Na spiskim szlaku architektury drew-
nianej
Rezerwat Przełom Białki, Czarna Góra, Jurgów, Jaworzyna Spi-
ska, Łapszanka, Niedzica 

28 maja 2011 
(sobota)

WYCIECZKI DLA PRACOWNIKÓW UJ

Skarby Ponidzia – od współczesności do średniowiecza
Opatowiec, Nowy Korczyn, Wiślica, Solec-Zdrój, Stopnica, 
Szczaworyż, Busko-Zdrój, Wełcz, Chotel Czerwony 

5 czerwca 2011
(niedziela)

Przez trzy kraje w jeden dzień – Beskid Śląski, Polska – Sło-
wacja – Czechy
Do wyboru: 
– trasa górska: Čierne/Słowacja – Trójstyk (miejsce, w którym 
zbiegają się granice trzech państw: Polski, Słowacji i Czech) 
– Hračava/Czechy – Komorovsky Grúň – Girova – Jablunkov 
n. Olši
– Jablunkov/Jabłonków

12 czerwca 2011 
(niedziela)

Śląski Wawel – szlak polichromii brzeskich
Małujowice, Brzeg nad Odrą

18 czerwca 2011 
(sobota)

Słowacja (Chočske Vrchy – Veľky Choč)
Do wyboru: 
– trasa górska: parking pod przełęczą Brestova – Veľky Choč 
– Valaska Dubova 
– Oravsky Podzamok 
– Bešenova – kąpiele w basenach termalnych 

20–26 czerwca 2011 
(poniedziałek–niedziela) 

W cieniu Śnieżki, Dolina zamków i pałaców, Z wizytą w Pradze 
Polska – Czechy
W razie braku odpowiedniej liczby zainteresowanych odbędzie 
się wycieczka jednodniowa.
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26 czerwca 2011 
(niedziela)

Słowacja – park narodowy Slovensky Raj
Do wyboru: 
– trasa górska: Podlesok – Hrdlo Hornadu – Zelena Hora – Čer-
tova Sihot – Tomašovsky Vyhlad – Čingov parking 
– indywidualne spacery w rejonie Čingova
– Vrbov – możliwość kąpieli w basenach termalnych 

3 lipca 2011 
(niedziela)

Lewocza – słowackie ślady Jana Pawła II
Spišsky Štvrtok (Spiski Czwartek), Mariaňska Hora – sanktua-
rium maryjne, Levocza

 9 lipca 2011 (sobota), Kultura szlachecka i ludowa
Szczurowa, Jadowniki Mokre, Wał Ruda, Zabawa, Zalipie, 
Biskupice Radłowskie, Dołęga, Radłów, Wierzchosławice, 
Szczepanów, Dębno, Porąbka Uszewska

16 lipca 2011 
(sobota) 

Z Zaolzia w Beskid Śląski – Szlakiem im. Jerzego Kukuczki, 
Istebna Wilcze – Izba pamięci w domu wielkiego himalaisty, 
Czechy – Polska

Do wyboru:
– trasa górska: Bystřice nad Olši/Bystrzyce nad Olzą – Filipka 
– Vel’ký Stožek/Wielki Stożek (schronisko PTTK z 1927 r.) 
– Kiczory – Istebna Wilcze nr 340 – Izba Pamięci Jerzego 

Zgłoszenia udziału w wycieczkach przyjmuje Dział Socjalny UJ, tel. 12 663 14 49, 12 421 04 81, w tygodniu poprze-
dzającym wyjazd od poniedziałku do środy do godziny 12.00, natomiast wpłaty przyjmowane są w czwartki w godzi-
nach 8–15.

Odpłatność za jednodniowe wycieczki krajowe dla pracowników i uprawnionych członków rodzin wynosi 24 zł, a za-
graniczne 27 zł. Osoby towarzyszące płacą 30 zł za krajowe wycieczki i 35 zł za wycieczki zagraniczne.

Pełny opis wycieczek można znaleźć na stronie internetowej http://wycieczkidsuj.orangespace.pl

Kukuczki – Istebna
– indywidualne spacery w rejonie Wisły

24 lipca 2011 
(niedziela) 

Na maziarskim szlaku – W krainie magurskich cerkwi, Magura 
Małastowska – Pieniny Gorlickie

Przełęcz Małastowska, Przysłup, Nowica, Leszczyny, Kunkowa, 
Łosie – wędrówka dawnym szlakiem maziarskim
 

30 lipca 2011 (sobota)
Czechy (Beskid Śląsko-Morawski)
– trasa górska: Oldžichovice – Maly Jaworovy – Trzyniec, Cie-
szyn, Beskid Śląski 
– Cieszyn – możliwość indywidualnego zwiedzania miasta

JESIENNE WYCIECZKI WIELODNIOWE:

19–25 września 2011 
(poniedziałek–niedziela)

Od Tarnicy do Pikuja – Bieszczady polskie i ukraińskie, Polska 
– Ukraina

4–6 listopada 2011 
(piątek–niedziela)

Wielkopolskimi śladami Mickiewicza, Śmiełów, Ląd, Poznań

2–4 grudnia 2011 
(piątek–niedziela) 

Warszawa przełomu wieków. Historia, władza, nowoczesność
W programie wizyta w Sejmie RP, Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki

Pogórze Spiskie

Zalipie
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23–25 lutego
Rektor K. Musioł wziął udział w kon-
ferencji Studenci zagraniczni w Polsce 
2011, która odbyła się w Łodzi, a także 
przewodniczył posiedzeniu komisji ds. 
współpracy międzynarodowej KRASP.

24–25 lutego
W Krakowie odbywały się XXXV Spotkania 
Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pedia-
trami zorganizowane przez Instytut Pediatrii 
CM UJ oraz Uniwersytecki Szpital Dziecię-
cy. Organizowana rokrocznie konferencja 
umożliwia prezentację dorobku naukowego 
pracowników Instytutu i szpitala, osią gnięć 
w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji 
i profilaktyce chorób wieku dziecięcego. 
W trakcie spotkania, w gronie specjalistów 
z czołowych ośrodków medycznych w Pol-
sce, omawiano trudne problemy medyczne 
istotne dla lekarzy klinicy stów i lekarzy 
lecznictwa otwartego. Podczas tegorocznej 
konferencji omawiano zagadnienia związa-
ne z embriologią prak tyczną w odniesieniu 
do leczenia wad wrodzonych u dzieci, 
a także poddano ocenie odległe wyniki 
leczenia pediatrycznego i chirurgicznego 

w wybranych jednostkach chorobowych. 

28 lutego
Rektor K. Musioł uczestniczył w posie-
dzeniu plenarnym Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa, które odbyło 
się w Sukiennicach.

Prorektor A. Mania otworzył spotkanie ze 
studentami, którzy w ramach programu 
ERASMUS przyjechali na studia na Uniwer-
sytet Jagielloński.

2–3 marca
Rektor K. Musioł uczestniczył w posiedze-
niu EUA Research Policy Working Group, 
które odbyło się w Brukseli.

4–5 marca
W Auditorium Maximum odbyła się konferen-
cja naukowo-szkoleniowa III Krakowskie Dni 
Hepato-Gastroenterologiczne. Organizatorem 
konferencji był Oddział Krakowski Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedra 
Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaź-
nych CM UJ kierowana przez prof. Tomasza 
Macha. W trakcie konferencji poruszano 
najbardziej aktualne tematy dotyczące patoge-
nezy i leczenia chorób żołądka, jelita grubego 
i wątroby, a także postępów w rozpoznawaniu 
chorób przewodu pokarmowego.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

POSTSCRIPTUM
POSTSCRIPTUM  4–23 marca

Prorektor A. Mania odbył spotkania z przed-
stawicielami Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej, których przedmiotem była akredy-
tacja studiów na kierunkach: administracja 
na Wydziale Prawa i Administracji, kul-
turoznawstwo na wszystkich wydziałach, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna na 
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej, oraz na dwóch makrokierunkach: 
biologia i geologia oraz studia biologiczno-
-geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi. 

5 marca 
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
WL UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 w Kra-
kowie odbyła się konferencja Polskiego 
Towarzystwa Studentów Stomatologii. 
Organizatorem konferencji był Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Studentów Stoma-
tologii Oddziału Kraków.
Prorektor A. Mania wraz z innymi przed-
stawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego 
uczestniczył w Małopolskim Forum Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku.

6–9 marca
Kwestor M. Hulicka uczestniczyła w wyjeź-
dzie studyjnym delegacji ministerialnej do 
Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdu odbyły 
się spotkania w London School of Economics,
University College London, The Russel 
Group of Universities, Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE) oraz 
BIS (Department for Business Innovation & 
Skills). W trakcie spotkań dyskutowano na 
temat modelu finansowania szkolnictwa 
wyższego w Wielkiej Brytanii.

6–12 marca
Prorektor S. Biliński przebywał z wizytą 
w United Arab Emirates University. Celem 
wizyty było nawiązanie współpracy pomię-
dzy UJ a UAEU. 

7 marca
Rektor K. Musioł wziął udział w uroczysto-
ści wręczenia tytułów Małopolanina Roku 
2010 i Człowieka Roku 2010, przyznawa-
nych przez Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Małopolski.

9–11 marca
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w zor-
ganizowanej w Zakopanem przez Akademi-
ckie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 
IV Konferencji Użytkowników Komputerów 

Dużej Mocy (coroczne spotkanie naukowe 
poświęcone obliczeniom prowadzonym 
w Centrum z wykorzystaniem komputerów 
dużej mocy, klastrów obliczeniowych i za-
instalowanego oprogramowania).

10 marca 
PKA przyznała ocenę wyróżniającą stu-
diom I i II stopnia oraz jednolitym studiom 
magisterskim na kierunku informatyka na 
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Kie-
runek ten wyróżnia się wysokim poziomem 
prowadzonej działalności dydaktycznej, 
znakomitymi efektami kształcenia, wdrożo-
nym kompleksowym systemem zapewnienia 
jakości kształcenia, doskonałą bazą material-
ną, a także wysokim poziomem prowadzonej 
działalności naukowej, zakresem i charak-
terem współpracy międzynarodowej oraz 
kadrą wybitnych uczonych, rozpoznawal-
nych w skali międzynarodowej. Organizacja 
studiów zapewnia studentom i doktorantom 
właściwy rozwój ich aktywności naukowo-
-badawczej. 

10–11 marca
Rektor K. Musioł wziął udział w posiedzeniu 
prezydium KRASP oraz spotkaniu prezydium 
KRASP i reprezentacji Konferencji Rektorów 
Niemieckich Szkół Wyższych (HRK). Go-
spodarzem spotkań był prof. Adam Hamrol, 
rektor Politechniki Poznańskiej.

11 marca 
Prorektor A. Mania spotkał się z podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Zbigniewem Mar-
ciniakiem. Spotkanie dotyczyło Krajowych 
Ram Kwalifikacji. 

12 marca
W Krakowie odbyła się II Szkoła Diabetolo-
gii Dziecięcej, zorganizowana przez Klinikę 
Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry 
Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu 
Pediatrii CM UJ kierowaną przez prof. 
Jerzego Starzyka oraz Fundację Uniwersy-
teckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 
„O zdrowie dziecka”. II Szkoła Diabetologii 
Dziecięcej zgromadziła lekarzy specjali-
stów – diabetologów, endokrynologów, 
pediatrów, lekarzy rodzinnych i wszystkich 
zainteresowanych leczeniem cukrzycy 
u dzieci i młodzieży.

14 marca
Rektor K. Musioł spotkał się z nuncjuszem 
apostolskim w Polsce arcybiskupem Celes-
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tino Migliore, który był gościem specjalnym 
konferencji W murach Wiecznego Miasta 
– między państwem a Kościołem, odby-
wającej się w Auditorium Maximum UJ. 
Głównym organizatorem konferencji było 
Koło Studentów Stosunków Międzynaro-
dowych UJ.

15 marca
Prorektor S. Biliński spotkał się z przedsta-
wicielami Związku Studentów Kurdystanu. 
Celem spotkania było omówienie form 
współpracy pomiędzy UJ a uczelniami 
Kurdystanu.

16 marca
Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
poświęconym prezentacji książki prof. 
Andrzeja Zolla zatytułowanej Zollowie. 
Opowieść rodzinna. Spotkanie odbyło się 
w teatrze Groteska.

17 marca 
Prorektor A. Mania wziął udział w IV Forum 
Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego.

18 marca
Rektor K. Musioł wziął udział w posiedzeniu 
komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych 
KRASP, poświęconym nowelizacji statutu 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich.

21 marca
Rektor K. Musioł spotkał się z przedstawi-
cielami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
Rozmowa dotyczyła akredytacji studiów na 
kierunku kulturoznawstwo na wszystkich 
wydziałach i na dwóch makrokierunkach: 
biologia i geologia oraz studiów biologicz-
no-geograficznych na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi. 

INNE WYDARZENIA
Dwie zawodniczki KS Bronowianka AZS 
UJ Kraków, Karolina Gruszka i Karolina 
Kowalczyk, zostały powołane przez Polski 
Związek Piłki Nożnej – Wydział Piłkarstwa 
Kobiecego na konsultacje reprezentacji 
Polski U-19 w piłce nożnej.

23 lutego
Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. 
Andrzej Banach otrzymał od prezydenta 
RP nominację profesorską w zakresie nauk 
humanistycznych.

24 lutego
Akty nominacji profesorskich z rąk prezy-
denta RP otrzymali:
w zakresie nauk fizycznych: 
– dr hab. Jacek Dziarmaga z Instytutu Fi-
zyki UJ
– dr hab. Paweł Artur Moskal z Instytutu 
Fizyki UJ

– dr hab. Krzysztof Franciszek Sacha – z In-
stytutu Fizyki UJ
w zakresie nauk humanistycznych:
– dr hab. Marta Eliza Kudelska z Katedry 
Porównawczych Studiów Cywilizacji Wy-
działu Filozoficznego
– dr hab. Andrzej Witold Nowak z Instytutu 
Historii UJ
w zakresie nauk medycznych:
– dr hab. Walentyna Balwierz z Wydziału 
Lekarskiego UJ
– dr hab. Bożena Romanowska-Dixon z Wy-
działu Lekarskiego UJ

Tegoroczne Krakowskie Nagrody Allianz 
„Kultura, Nauka, Media” otrzymali:
– w dziedzinie kultury – prof. Franciszek 
Ziejka
– w dziedzinie nauki – prof. Andrzej Białas

Władze regionu zadecydowały, że nie 
3 miliony euro, ale 2,5 miliona zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie budo-
wy Panteonu Narodowego w Krakowie. 
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej 
i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Krakowie zamiast 1,5 miliona euro wspar-
cia ma otrzymać 1 milion euro. Natomiast 
zgłoszony przez Szpital Uniwersytecki 
projekt „Uniwersytecki Ośrodek Diagnos-
tyki i Leczenia Chorób Nowotworowych” 
zamiast 2 milionów euro ma otrzymać 
3 miliony dofinansowania. Decyzję podjęto 
po konsultacjach społecznych, które zakoń-
czyły się 23 lutego. Zmiany zostaną przed-
stawione do akceptacji ministra rozwoju 
regionalnego, a po ich zatwierdzeniu przez 
Komitet Monitorujący MRPO zostaną przeka-
zane Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem 
o przegląd i renegocjację programu.

4 marca
Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przedstawili pięć wynalazków na ogólnopol-
skim konkursie „Student wynalazca”. Dwa 
z nich uzyskały wyróżnienie komisji konkur-
sowej. Wyróżnienia za wynalazki otrzymali:
– Kamil Kamiński – za zastosowanie usie-
ciowanego polimeru chitozanowego do 
usuwania heparyny
– Kamil Kamiński, współtwórca – za za-
stosowanie polimeru chitozanowego do 
neutralizacji heparyny (pozostali twórcy: 
Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, 
Karolina Zazakowny) 
– Kamil Kamiński, współtwórca – za za-
stosowanie modyfikowanych polisachary-
dów do neutralizacji heparyny (pozostali 
twórcy: Maria Nowakowska, Krzysztof 
Szczubiałka)
– Monika Cieślik, współtwórczyni – za 
wielowarstwową powłokę ochronną do 
zabezpieczenia powierzchni metalowych 
materiałów implantacyjnych i jej zastoso-
wanie (pozostali twórcy: Andrzej Kotarba, 
Klas Engvall, Annika Lindström)

5 marca
W Bukowinie Tatrzańskiej odbyły się co-
roczne zawody sportowe w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie O Puchar Prorek-
tora UJ ds. Collegium Medicum. Na stoku 
narciarskim Rusiński Wierch wystartowało 
ponad 100 zawodników i zawodniczek 
w kilku konkurencjach.

7 marca
Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta poinformował, że dziewięcio-
miesięczne stypendia Senior Fulbright Ad-
vanced Research Awards otrzymali:
– dr Katarzyna Kijania-Placek, adiunkt 
w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filo-
zofii UJ
– dr Magdalena Modrzejewska, adiunkt 
w Katedrze Amerykanistyki Instytutu Ame-
rykanistyki i Studiów Polonijnych
Stypendia Junior Fulbright Advanced Re-
search Awards otrzymali:
– Dariusz Piwowarczyk, Katedra Języko-
znawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego
– Jacek Wawer, Instytut Filozofii

8 marca
Rzecznik Praw Obywatelskich powołał Ire-
neusza Białka w skład Komisji Ekspertów ds. 
Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku 
Praw Obywatelskich.

10 marca
W tym roku stypendia naukowe miasta 
Krakowa w wysokości 13 818,32 zł brutto 
otrzymało 37 osób. Wśród wyróżnionych 
jest 10 studentów z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego:
– Magdalena Godowska 
– Karolina Kawa 
– Paulina Koczurkiewicz 
– Karolina Mania 
– Paweł Mikuś 
– Anna Pasieka 
– Aneta Stachowicz 
– Renata Szymańska 
– Katarzyna Witkowska 
– Tomasz Żuradzki

11 marca
Biuro Narodowego Centrum Nauki po-
informowało, że dr hab. Wojciech Sowa 
z Instytutu Filologii Klasycznej wygrał 
konkurs i został wybrany przez Radę NCN 
na koordynatora w grupie dyscyplin nauk 
humanistycznych i społecznych. 

22 marca
Wśród ośmiu laureatów VI edycji progra-
mu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej znalazło się dwoje doktorantów 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego:
– Marcin Krzykawski – uczestnik studiów 
doktoranckich na Wydziale Lekarskim, 
otrzymał dofinansowanie na realizację pro-
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jektu „Badanie migracji i immunogenności 
ksenogenicznych komórek nowotworowych 
u myszy w celu sprawdzenia hipotezy o ich 
selektywnej lokalizacji w pierwotnym gu-
zie nowotworowym”, który w przypadku 
powodzenia otworzy nowe możliwości 
w sposobie myślenia o terapii nowotwo-
rowej. Projekt o wartości 231 tysięcy zł 
będzie realizowany w Katedrze Immuno-
logii CM UJ
– Urszula Borowska – uczestniczka studiów 
doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi, otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 185 tysięcy złotych na prowadzenie 
badań geologicznych w polskich Tatrach 
(projekt „Analiza potencjału zbiornikowego 
porowatości i przepuszczalności wapieni 
dolnej kredy jednostek wierchowych w Ta-

trach polskich w kontekście przepływu wód 
termalnych pod nieckę podhalańską”).

ZMARLI
Dr Jerzy Dumański – emerytowany asystent 
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zmarł 4 marca.

Dr Krzysztof Kmieć – starszy wykładowca 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zatrudniony w Katedrze 
Farmakognozji, członek Senatu UJ. Zmarł 
13 marca.

Prof. Stanisław Więckowski – emerytowany 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, wybitny specjalista w zakresie 

fizjologii i biochemii roślin, wieloletni 
kierownik Zakładów Biochemii Roślin oraz 
Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 
W latach 1974–1976 zastępca dyrektora 
Instytutu Biologii Molekularnej UJ. Autor 
lub współautor ponad 150 prac doświad-
czalnych i artykułów przeglądowych oraz 
pięciu książek, podręczników i skryptów 
akademickich. Był wychowawcą kilku po-
koleń uczonych – wykształcił 60 magistrów, 
był promotorem w 11 zakończonych prze-
wodach doktorskich i sprawował opiekę 
nad czterema przewodami habilitacyjnymi. 
Zmarł 22 marca.
 

 Informacje zebrał i opracował:
Leszek Śliwa

pracownik Biura Rektora UJ

SENAT
23 lutego  2011 roku odbyło się szóste w tym 
roku akademickim posiedzenie Senatu UJ.  
Obradom przewodniczył rektor UJ prof. 
Karol Musioł.

Senat wyraził zgodę na rozpisanie konkursu 
na stanowisko:
– profesora zwyczajnego w:
• Katedrze Współczesnego Języka Polskiego 
Wydziału Polonistyki
• Zakładzie Historii Powszechnej Nowo-
czesnej Wydziału Historycznego 
• Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka 
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wy-
działu Nauk o Zdrowiu 
• Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku 
i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego 

• Katedrze Farmakobiologii Wydziału Far-
maceutycznego 
– profesora nadzwyczajnego w:
• Katedrze  Prawa Administracyjnego Wy-
działu Prawa i Administracji 
• Katedrze Teorii Literatury Wydziału Po-
lonistyki

Senat przyjął następujące uchwały w spra-
wie:
– zmiany regulaminu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz zmiany sposobu doku-
mentowania przebiegu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich;

– ustalenia warunków i trybu naboru na 
pierwszy rok jednolitych studiów magister-
skich oraz studiów pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia dla cudzoziemców 
ubiegających się o przyjęcie na studia na za-
sadach innych niż obowiązujące obywateli 
polskich w roku akademickim 2011/2012 
oraz w latach następnych.

Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie 
internetowej www.uj.edu.pl/bip

Opracowano na podstawie protokołu 
przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz
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Wydział Prawa i Administracji
Doktoraty:
Barbara Jelonek-Jarco
Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Beata Filipcova

Wydział Filozoficzny
Doktoraty:
Jan Piasecki
Roman Płoński
Sylwia Cichowska
Andrzej Wilk
Adam Cebula
Dobrosława Wiktor-Mach

Tytuł profesora:
Franciszek Wojciechowski

Wydział Historyczny
Doktoraty:
Magdalena Łanuszka
Aleksander Sołtysik
Michał Wojenka
Dominik Ziarkowski
Magdalena Banaszkiewicz
Ewelina Szpak
Łukasz Malinowski
Dawid Ślusarczyk

Habilitacje:
Teresa Rodzińska-Chorąży
Andrzej Szczerski

Wydział Filologiczny
Doktoraty:
Joanna Rybarczyk-Dyjewska
Ewa Dębicka-Borek
Agnieszka Hawrot
Małgorzata Zioło
Paweł Moskała

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2010

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
Habilitacje:
Magdalena Dyras

Wydział Polonistyki
Doktoraty:
Edyta Gracz-Chmura
Magdalena Komorowska

Habilitacje:
Alicja Jakubowska-Ożóg

Wydział Matematyki i Informatyki
Doktoraty:
Dariusz Zawisza
Jerzy Rydlewski
Lech Duraj

Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej
Doktoraty:
Dagmara Rozpędzik

Habilitacje:
Krzysztof Szymaniec

Wydział Chemii
Doktoraty:
Marcin Kunicki
Katarzyna Wybrańska
Joanna Załucka

Tytuły profesora:
Janina Zięba-Palus
Janusz Szklarzewicz

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Doktoraty:
Dominika Wrońska-Wałach
Michał Kasina
Agnieszka Kloch
Piotr Wałach

Habilitacje:
Krzysztof Ptak

Dorota Matuszko
Katarzyna Hrynkiewicz

Wydział Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii
Doktoraty:
Grzegorz Szewczyk
Stanisław Malicki
Paulina Chorobik

Tytuł profesora:
Krystyna Urbańska

Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej
Doktoraty:
Edyta Bobel
Iwona Hudzik

Habilitacje:
Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych
Doktoraty:
Kamila Mazurek
Małgorzata Kułakowska
Agata Krzywdzińska
Bożena Sobczak
Artur Skorek

Habilitacje:
Piotr Kimla

Wydział Farmaceutyczny

Doktoraty:
Marek Bajda

Habilitacje:
Paweł Zagrodzki
Elżbieta Wyska
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WYDAWNICTWO UNIVERSITAS 
Stanisław Salmonowicz, 
Janusz Szwaja, Stanisław Waltoś
Pitaval krakowski

Tytuł książki nie jest oryginalny. Pitaval 
to nie tylko nazwisko słynnego praw-
nika francuskiego, który w roku 1734 
zapoczątkował w Paryżu serię słyn-
nych wydawnictw pod tytułem Causes 
célèbres et intéressantes, obejmującą 
opisy głośnych procesów karnych. To 
także wywodząca się z czasów tego 
właśnie wydawcy potoczna nazwa zbio-
ru opisów procesów karnych. Tytuł nie 

jest oryginalny jeszcze z innego powodu: w Polsce opublikowano już 
liczne pitavale – pióra Stanisława Szenica, Wandy Falkowskiej, Kazi-
mierza Larskiego, Barbary Seidler, Mieczysława Szerera, by wymienić 
tylko niektóre. Pitaval krakowski jest nawiązaniem do tej serii. Opisane 
zostały sprawy rozpatrzone tylko do 1939 roku. Decydowała o tym ko-
nieczność zachowania dystansu czasowego. Są jednak – zdaniem au-
torów – pewne różnice dzielące tę książkę od innych pitavali. Chodzi 
przede wszystkim o dobór tematu. Zamierzeniem autorów było zebrać 
takie sprawy sądowe, które w pewnym okresie były najgłośniejsze, 
które – choć czasem nie przedstawiały zagadek kryminalnych – świad-
czyły o ówczesnym układzie stosunków społecznych i stopniu rozwoju 
kultury społeczeństwa. Jest to zbiór spraw krakowskich, a więc tych, 
które rozegrały się w mieście Krakowie i które były rozpoznawane 
w zasadzie przez sądy krakowskie. W obręb pracy weszły tylko proce-
sy kryminalne. Tak się już bowiem utarło, że pitavale to zbiory takich 
właśnie procesów. Opisywane procesy sądowe zostały przedstawione 
na tle środowiska krakowskiego, połączone z ówczesnymi wydarzenia-
mi i ukazane w scenerii starego Krakowa. W związku z tym nieunik-
nione stało się niekiedy wyrażenie własnego poglądu krytycznego na 
dotychczasowy sposób interpretacji historycznej lub prawniczej opisy-
wanych zdarzeń.

Maria Maślanka-Soro
Tragizm w Komedii Dantego

Niniejsza książka jest próbą szczegó-
łowej interpretacji jednego z ważnych 
aspektów poematu wielkiego fl oren-
tczyka, który dotąd nie był przedmio-
tem wnikliwszych badań. Dzieło to, 
mimo struktury narracyjnej, wymyka 
się wszelkim próbom przyporządkowań 
genologicznych ze względu na tematy-
kę, bogactwo znaczeń i relacji komuni-
kacyjnych oraz struktur stylistyczno-ję-
zykowych. Tytuł nadany przez Dantego 

– Comedia (określenie Divina pochodzi od Boccaccia) – i mający swo-
je uzasadnienie w świetle średniowiecznych poetyk nie wyklucza obec-
ności w nim elementów tragicznych. Istotnie, Boska komedia zawiera 
szereg epizodów – zogniskowanych wokół „wielkich” potępionych 
z piekła, tworzących swoiste mikrostruktury tragiczne ze względu na 

PÓŁKA NOWOŚCI
sposób ukształtowania owych postaci, „odgrywających” swoje drama-
ty przed Dantem-pielgrzymem. Analogie pomiędzy nimi a bohatera-
mi greckich tragedii dochodzą do głosu na poziomie świata wartości, 
rodzajów konfl iktów, koncepcji winy i pewnych elementów narracji 
owych postaci czy epizodów, których są protagonistami, jak również 
ich nacechowania stylistyczno-językowego. Jednak dyskurs Dantego-
autora, wywierający istotny wpływ zarówno na ową rzeczywistość, jak 
i na sposób, w jaki dochodzi ona do głosu w wypowiedziach poszcze-
gólnych postaci, dokonuje stopniowego demontażu tego, co tragiczne, 
znajdując dlań rozwiązanie w makrostrukturze „komicznej” dzieła.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Kodeks pracy i zabezpieczenia 
społecznego Unii Europejskiej
pod redakcją 
Andrzeja M. Świątkowskiego, 
Haliny Wierzbińskiej

Kodeks pracy i zabezpieczenia społecz-
nego Unii Europejskiej to zaktualizo-
wana edycja książki Dokumenty źród-
łowe instytucji Wspólnot Europejskich 
w zakresie prawa socjalnego, wydanej 
nakładem Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie w 1999 roku. Mimo że, 
formalnie rzecz ujmując, europejskie 

prawo pracy i zabezpieczenia społecznego nie zostało skodyfi kowane, 
autorzy niniejszego wyboru źródeł uznali, iż upoważnione jest użycie 
określenia „kodeks” w stosunku do usystematyzowanego zbioru prze-
pisów prawnych zamieszczonych w aktach prawa pierwotnego (trakta-
tach) i wtórnego (dyrektywach i rozporządzeniach) z dziedziny euro-
pejskiego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, przyjętych przez 
właściwe instytucje Unii Europejskiej (Parlament Europejski i Radę), 
obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Od autorów 

Ted C. Lewellen
Antropologia polityczna. 
Wprowadzenie

Autor prezentuje rozwój antropologicz-
nej refl eksji o polityce, przy czym samo 
pojęcie polityki, zgodnie z tradycją we-
berowską, jest rozumiane bardzo szero-
ko – jako relacje władzy. Dzięki lekturze 
tej książki możemy zdobyć gruntowną 
wiedzę i zrozumieć skomplikowane 
procesy polityczne w ich zróżnicowa-
nym kulturowo i społecznie kontekście. 
Jednocześnie uzyskujemy pogląd na 

rozwój myśli antropologicznej i poznajemy główne dylematy współ-
czesnej antropologii. 

 Z recenzji Zdzisława Macha 
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Wojciech Szulczyński
Reżyseria teatralna 

Szulczyński precyzyjnie, a nie nachalnie 
ukazuje rozległość wiedzy niezbędnej 
w zawodzie reżysera. Pokazuje podsta-
wowe wiadomości z fi lozofi i, historii, 
kultury, szeroko pojętej sztuki, historii 
i teorii literatury, oczywiście teatru – od 
antyku do współczesności (uwzględ-
niając premierę sprzed kilku miesięcy). 
Charakteryzując zwięźle epoki, style, 
gatunki, konwencje, nie traci z pola wi-
dzenia wybitnych twórców, szczególnie 
tych z XX wieku.

Autor jest wyjątkowo cennym, wiarygodnym, kompetentnym informa-
torem i doradcą. Łączy doświadczenie praktykującego reżysera z po-
nadćwierćwiekowym doświadczeniem pedagoga. Teatr zna nie tylko 
z licznych opracowań (bibliografi a wykorzystanych pozycji z wielu 
dziedzin, m.in. teatru, zajmuje pięć stron), także z bezpośredniej ob-
serwacji procesu twórczego najwybitniejszych, a bardzo różnych in-
dywidualności polskiego teatru (Tadeusz Kantor, Konrad Swinarski, 
Jerzy Jarocki) i wreszcie własnej pracy artystycznej. Encyklopedyczna 
wiedza niejednokrotnie bywa wspierana, uzupełniana własnymi spo-
strzeżeniami, przemyśleniami.

Z recenzji Jana Michalika 

Zarządzanie międzykulturowe 
pod redakcją Beaty Glinki, 
Adama W. Jelonka

Praca z całą mocą uświadamia, że różno-
rodne zmiany, jakie zachodzą w organi-
zacjach ze względu na dostosowanie do 
innych kultur, prowadzą do zwiększenia 
efektywności funkcjonowania fi rmy. 
Pokazuje, jak umiejętne i dynamiczne 
wprowadzanie zasad zarządzania mię-
dzykulturowego ułatwia znajdowanie 
nowych inwestorów zagranicznych 
i partnerów handlowych. Wreszcie, cen-
nym wymiarem pracy jest płynne skore-

lowanie aspektów teoretycznych z praktycznymi.
Publikacja nie tylko systematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania mię-
dzykulturowego, cechuje ją również świeże spojrzenie, które jest tak 
ważne dla wszystkich modnych tematów, narażonych na dewaluację 
i banalizację. Praca z całą pewnością ułatwia lepsze, niebierne zro-
zumienie kulturowych modeli organizacji. Inspiruje do zdobywania 
umiejętności negocjowania znaczeń i celów zachowań, które obowią-
zują w danej kulturze. Dla międzynarodowych instytucji i korporacji 
wszystko to ostatecznie prowadzi do integracji, serdeczności i moralnej 
dyscypliny poszczególnych pracowników, czego widocznym rezulta-
tem jest „poczucie wspólnoty codziennych praktyk”. 

Z recenzji ks. Krzysztofa Kościelniaka 

Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Jaka informacja? 
Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej

Książka Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego jest pierwszym systematy-
zującym opracowaniem modelu odbioru i odbiorcy fotografi i dziennikar-
skiej. Jej autor odpowiada na pytanie, jaka informacja płynie z dzienni-
karskiego obrazu fotografi cznego, pokazuje, do czego przywiązują wagę 

odbiorcy, a także czy fotoreporterzy poma-
gają im w rozumieniu i postrzeganiu świa-
ta. Nie dotyczy to odczytania z fotografi i 
dziennikarskiej kronikarskiego, chrono-
logicznego obrazu wydarzeń, lecz tego, 
ile czytelnik dowiaduje się o zdarzeniu 
z jednej sporadycznie obejrzanej fotografi i 
(prasowej, fotofelietonu, zdjęcia okładko-
wego) lub zbioru fotografi i (fotoreportażu, 
fotokroniki), jak ją postrzega i jak potra-
fi  podaną informację zinterpretować, do 
czego ona mu służy i w jakim stopniu za-
stępuje mu informację słowną?
Mamy do czynienia z pracą dojrzałą, 
wnoszącą do dotychczasowych badań nad 

problemem wiele nowych ustaleń. Jest poważnym osiągnięciem badaw-
czym. 

Z recenzji Wiktora Peplińskiego 

John M. Gottman, Nan Silver
Siedem zasad udanego małżeństwa 

Doskonale napisana, fachowa książka 
z dziedziny psychologii, a równocześnie 
praktyczny poradnik dla każdego, kto 
chce dzielić swoje życie z drugą osobą.
• Jak zapobiec rozpadowi małżeństwa albo 
uratować związek, który już się rozpadł?
• Dlaczego związek dwojga ludzi bywa 
czasem taki trudny?
• Dlaczego niektóre pary żyją szczęśliwie, 
podczas gdy inne są niczym bomba zega-
rowa?
Szczęśliwi małżonkowie nie są zazwy-

czaj ani mądrzejsi, ani bogatsi, ani bardziej przebiegli psychologicznie od 
innych. Jednak w codziennym życiu znajdują sposób, który nie pozwala 
negatywnym myślom i emocjom wobec partnera wziąć górę nad tymi po-
zytywnymi. Ich małżeństwo jest inteligentne emocjonalnie. 

John M. Gottman 

Przeskoczyć tę studnię strachu. 
Autor i dzieło a cenzura PRL
pod redakcją Ewy Skorupy

Niniejsza publikacja jest pracą zbio-
rową, która powstała po zakończeniu 
prowadzonego przeze mnie seminarium 
magisterskiego o ograniczeniach wol-
ności słowa i kultury w rzeczywistości 
peerelowskiej, wpływie cenzury na 
kształt polskiego życia artystycznego 
(muzycznego, literackiego, teatralnego), 
o sposobach omijania zakazów cenzu-
ralnych, alternatywnych metodach za-
istnienia na rynku czytelniczym, a także 

o trudnych wyborach emigracyjnych. Zagadnienia te nadal są jeszcze 
niedostatecznie doinwestowane naukowo, szczególnie przez kręgi po-
lonistyczne. Celem, jaki przyświecał twórcom tej książki, było więc 
– przynajmniej częściowe – zapełnienie owej luki.
Publikacja składa się z najciekawszych i zredagowanych na nowo frag-
mentów prac magisterskich dotykających rozmaitych meandrów kultu-
ry w czasach socjalistycznych. 

Z wprowadzenia
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KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Andrzej B. Pernal
Rzeczpospolita 
Obojga Narodów a Ukraina.
Stosunki dyplomatyczne 
w latach 1648–1659

W książce tej autor pragnął przedstawić 
proces, dzięki któremu hetman zaporo-
ski i Kozacy zostali przekształceni z we-
wnętrznego składnika w zagranicznej 
polityce Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów w zewnętrznego partnera w dy-
plomatycznych negocjacjach. Unia Ha-
dziacka – utworzona w celu integracji 

kozackiej Ukrainy jako Wielkiego Księstwa Ruskiego ze strukturą Rze-
czypospolitej, symbolizowała akceptację przez jej władze dyplomatów 
ukraińskich jako partnera w dyplomatycznych negocjacjach.
Autor chciał wykazać, że nawet przed 1648 rokiem kozacka dyplomacja 
nie stanowiła anomalii w systemie dyplomatycznym Rzeczypospolitej. 
Przeciwnie, pragnął wykazać, że Kozacy posiadali prawa dyplomatycz-
ne, wewnętrzne i zewnętrzne, podobne do tych, jakie posiadały pewne 
osobistości, instytucje, korporacje oraz państwa wasalne, udzielone im 
przez Rzeczpospolitą i oparte na podstawie interpretacji ius legationis. 
Tak więc jest rzeczą właściwą i konieczną przedstawić dyplomatyczne 
stosunki, opisać proces negocjacji oraz ukazać główne warunki poro-
zumienia między Ukrainą i Rzeczpospolitą lub Ukrainą a państwami 
wasalnymi czy suwerennymi.

WYDAWNICTWO PAU
Józef Andrzej Gierowski
Dziennik.
1 września 1981 – 13 grudnia 1981

l września 1981 rektor Józef Andrzej 
Gierowski rozpoczął prowadzenie 
Dziennika, w którym koncentrował się 
w istocie nie tyle na sprawach osobi-
stych, ile raczej na niezwykle różno-
rodnych wydarzeniach politycznych 
i działaniach urzędowych zarówno uni-
wersyteckich, jak i środowiskowych, 
a nawet ogólnopaństwowych, w których 
przyszło mu uczestniczyć. W zasadzie 
Dziennik kończy się 13 grudnia 1981, 
wkrótce po tym, jak dało się odczuć 
pierwsze spodziewane konsekwencje 
wprowadzenia stanu wojennego. Decy-

zja o zaprzestaniu pisania Dziennika w tym czasie była dla starego kon-
spiratora i żołnierza Armii Krajowej decyzją całkowicie naturalną. [...]
Mimo że zapisy Dziennika obejmują tylko cztery miesiące, stanowią 
one kapitalne źródło do zrozumienia tego, co działo się na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, w społeczności akademickiej Krakowa, jakie były 
relacje rektorów szkół wyższych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, a także szerzej – w stosunkach z władzami partyjno-pań-
stwowymi.

Ze wstępu Andrzeja Leona Sowy

INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Irena de Dynowska-Balcer
1929–1995
Pro memoria
pod redakcją Marii Baścik

Mija piętnaście lat od śmierci prof. Ireny 
Dynowskiej. Dla jednych – wybitnego 
hydrografa, dla innych – niezapomnia-
nego nauczyciela, dla jeszcze innych 
– świetnego koordynatora i organizatora 
badań i pracy. Zapewne wszyscy, którzy 
zetknęli się z Nią, zapamiętają jednak 
przede wszystkim Jej wyjątkową otwar-
tość, życzliwość i uczciwość. Upływ 

czasu zamazuje obrazy, ale też sprzyja refl eksji. Spotkanie po latach 
tych, którzy Ją znali i pamiętają, ale też tych, którzy zetknęli się jedynie 
z Jej publikacjami: podręcznikami, książkami i innymi opracowaniami, 
pozwala, choćby na chwilę, przywołać i przypomnieć sylwetkę tej wy-
jątkowej osoby.

Wojciech Chełmicki

WYDAWNICTWO ANTYKWA
Krzysztof Pilarczyk
Katalog judaików – starych druków 
w zbiorach Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie z dawnej Pruskiej 
Biblioteki Państwowej w Berlinie, 
z faksymiliami wybranych elemen-
tów opisanych druków
Catalogue of judaica – old prints 
of the collection of the Jagiellonian 
Library in Kraków from the former 
Prussian State Library in Berlin: with 
facsimiles of selected elements of 
the described prints

Katalog obejmuje judaika – stare druki znajdujące się w zbiorach Bi-
blioteki Jagiellońskiej w Krakowie pochodzące z dawnej Pruskiej Bi-
blioteki Państwowej w Berlinie. Wytłoczono je w różnych ośrodkach 
drukarskich Europy, Azji i Afryki. Nie mają jednej proweniencji et-
niczno-religijnej. Wytwarzali je zarówno Żydzi, jak i nie-Żydzi. Mia-
nem „judaika” określone tu zostały druki, które w berlińskim zbiorze 
stanowiły wydzieloną kolekcję, a wydrukowane zostały czcionkami 
hebrajskimi w różnych językach, przede wszystkim po hebrajsku, ale 
też po aramejsku, w jidysz, ladino czy judeoarabsku. Przynależą do 
nich również druki w innych językach: syryjskim, łacińskim, wło-
skim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim 
i angielskim, treściowo dotyczące Żydów i judaizmu, w tym antyży-
dowskie, oraz karaimika (dotyczące Karaimów) i palestinika (doty-
czące dawnej Palestyny). Zbiór ten stanowią książki wydrukowane od 
początku XVI do końca XVIII wieku, z ponad stu pięćdziesięcioma 
wyjątkami – drukami XIX- i XX-wiecznymi, które z różnych powo-
dów trafi ły do tej kolekcji. Łącznie opisano 3407 jednostek katalogo-
wych. To jedna z najcenniejszych kolekcji nie tylko w Europie, ale i w 
świecie. Stanowi cenne źródło do badań bibliologicznych nad książką 
żydowską i studiów judaistycznych. Niegdyś skrywana, od lat 80. XX 
wieku mało dostępna, wreszcie przez niniejszy katalog przywrócona 
nauce i kulturze. Do katalogu dołączona jest płytka DVD z faksymi-
liami.

Krzysztof Pilarczyk



Missale Cracoviense,  Norymberga, Georg Stuchs, nakład Jan Haller, 1494 r., 
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej




