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OD REDAKCJI
Trzykrotnym uderzeniem berła w ka-

tedrę oraz słowami: Quod bonum, 
felix, faustum, fortunatumque sit!, 
1 października 2011 rektor UJ prof. Ka-
rol Musioł otworzy 648. rok akademicki. 
Uroczystości inauguracyjne tradycyjnie 
już poprzedzi msza święta odprawiona 
przez metropolitę krakowskiego kardy-
nała Stanisława Dziwisza w kolegiacie 
św. Anny. Następnie orszak ubranych 
w odświętne togi profesorów przejdzie 
ulicami miasta z Collegium Maius do 
Auditorium Maximum, gdzie zgromadzi 
się blisko półtora tysiąca osób. Wśród 
nich nie zabraknie naprawdę Wyjątko-
wych Gości. 

W uroczystości, jak zawsze, we-
zmą udział studenci rozpoczynający 
właśnie pierwszy rok – będą świad-
kami wręczenia nagród i odznaczeń 
osobom zasłużonym dla Uniwersytetu. 
Wysłuchają też inauguracyjnego wy-
kładu prof. Tomasza Guzika o ideach 
współczesnej medycyny. Popołudnio-
wym akcentem uroczystości stanie 
się występ Chóru Akademickiego UJ 
„Camerata Iagellonica” pod dyrekcją 
Włodzimierza Siedlika oraz Lipskiego 
Chóru Synagogalnego pod dyrekcją 
Helmuta Klotza.

Rok akademicki 2011/2012 przy-
niesie wiele zmian, spowodowanych nie 
tylko wejściem w życie znowelizowanej 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ale przede wszystkim związanych z wy-
borem nowych władz Uczelni. Dlatego 
też z pewnością na brak wrażeń w tym 
roku nie będzie można narzekać.

Rita Pagacz-Moczarska
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□ Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
wchodzi w życie 1 października br., wymusza konkretne 
zmiany w statutach polskich uczelni. Senat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego debatował w tej sprawie 21 września br. 

■ Nie jest naszą intencją jakaś radykalna zmiana Statutu UJ. Je-
steśmy zmuszeni dostosować go do nowego prawa, które zacznie 
obowiązywać od 1 października br. Odzwierciedlenie w naszym 
Statucie muszą znaleźć wszystkie nowe kwestie, o których jest 
mowa w znowelizowanej ustawie, między innymi zmiany w spo-
sobie zatrudnienia pracowników czy te dotyczące zwiększenia 
praw studentów. Przypomnę, że nastąpią też zmiany w ustawach 
związanych ze służbą zdrowia, w związku z tym Collegium Me-
dicum również ma obowiązek ustosunkowania się do nich. 

Pierwszą wersję propozycji zmian, przygotowaną przez komisję 
statutowo-prawną, wszyscy członkowie Senatu UJ oraz wszyscy 
zainteresowani już otrzymali. 21 września br. odbyła się dyskusja, 
podczas której można było zgłosić uwagi do tych propozycji. Gło-
sowanie przewidywane jest natomiast na 28 września br. 

Wielokrotnie zachęcałem naszych pracowników do wyrażania 
swoich opinii dotyczących ważnych spraw naszej Uczelni, w tym, 
między innymi, ordynacji wyborczej UJ. Przypomnę, że zgodnie 
z nowelizacją ustawy możliwa staje się teraz opcja związana 
z konkursem na stanowisko rektora. 

Uwag dotyczących zmian w Statucie otrzymaliśmy sporo, 
wśród nich przeważają jednak takie, które sugerują, co należałoby 
zmienić, ale nie mówią – jak. Wszystkie te uwagi z pewnością 
przekażę komisji statutowo-prawnej i następnemu rektorowi, bo 
uważam, że rozstrzygnięcia w kwestiach, które mogą w istotny 
sposób wpłynąć na zmiany w Statucie, powinny się dokonywać na 
początku, a nie na końcu kadencji. A zatem, w najbliższym czasie 
zmienimy to, co jest niezbędne w związku z nowelizacją ustawy, 
a pozostałymi sprawami zajmie się już mój następca. 

□ W jakiej kondycji fi nansowej znajduje się Uniwersytet?

■ Kondycja fi nansowa Uczelni jest dobra, można by nawet 
powiedzieć superdobra, jeżeli weźmie się pod uwagę wartość 
środków europejskich, które w różnej postaci zdobyli na rozwój 
Uniwersytetu jego pracownicy i władze centralne. 

Budowa III kampusu jest fi nansowo domknięta. Powstaje 
właśnie nowa siedziba Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej. Sądzę, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę 
nowego gmachu Wydziału Chemii. Przypomnę też, że zdobyliśmy 
pieniądze na rozwój infrastruktury tak ważnego dla Uniwersytetu 

Małopolskiego Centrum Biotechnologii, rozwijamy Jagiel-
lońskie Centrum Innowacji, budujemy Narodowe Centrum 
Promieniowania Synchrotronowego. Biorąc pod uwagę euro-
pejskie pieniądze, którymi dysponujemy, można by powiedzieć, 
że Uniwersytet jest bardzo silny fi nansowo. Jak jednak wia-
domo, realne zagospodarowanie tych środków nie jest łatwe, 
wiąże się to, na przykład, z ryzykiem zaliczania wydatków do 
kosztów niekwalifi kowanych czy nieterminowych płatności ze 
strony instytucji, które te pieniądze mają nam przekazywać. 
Kiedy pojawiają się tego typu problemy, to każdy kierownik 
grantu czy projektu przychodzi do rektora, informując, że ma 
rachunek do zapłacenia, a nie dostał kolejnej raty. Dlatego też 
z zasobami fi nansowymi, które mamy, musimy obchodzić się 
niezwykle racjonalnie. Jesteśmy jedną z najbogatszych uczelni, 
jeżeli chodzi o rezerwy fi nansowe. Każdy rok fi nansowy do tej 
pory kończy się większym zyskiem, niż zakładalismy, ale lista 
zagrożeń dziś występujących jest znacznie dłuższa, niż była do 
tej pory. Kryzys europejski, który manifestuje się w niektórych 
krajach w dramatycznej postaci, na przykład, skutkując zmniej-
szeniem poziomu fi nansowania szkolnictwa wyższego nawet o 30 
procent – nam nie grozi. Ale też naiwnością byłoby sądzić, że 
polskie szkolnictwo wyższe będzie poza strefą kryzysu w każdej 
sytuacji. W tym roku mieliśmy wciąż najwyższy wzrost fi nanso-
wania w Polsce, ale już poniżej infl acji z zeszłego roku. Musimy 
brać pod uwagę zagrożenia, uwzględniając na przykład to, że 
będzie nam malała liczba studentów na studiach płatnych, co już 
obserwujemy od kilku lat.

Te kwestie wymuszają na Uniwersytecie działania związane 
z racjonalizacją wydatków i kosztów. W związku z powszechną 
świadomością nowych zagrożeń powstał projekt działań, który 
został jednogłośnie przyjęty przez Kolegium Rektorsko-Dziekań-
skie, Komisję Majątku i Finansów, a także Senat UJ. 

Jednak na razie na Uniwersytecie nie dzieje się nic takiego, 
co mogłoby szczególnie niepokoić pracowników. Nie chcemy 
nikogo zwalniać – regulacje w zatrudnieniu mogą odbywać się 
w naturalny sposób, na przykład w ramach przejścia na emeryturę 
czy odejścia z Uniwersytetu. Dokument, o którym wspomniałem, 
mówi o tym wszystkim bardzo wyraźnie. Myśląc o przyszłości 
fi nansów Uczelni, powinniśmy brać pod uwagę pewną stagnację 

DETERMINACJI 
NAM NIE ZABRAKNIE…
Rozmowa z rektorem UJ prof. Karolem Musiołem
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fi nansowania Uniwersytetu w przyszłym roku, może także w na-
stępnym, i z pewnością zmniejszenie przychodów Uniwersytetu 
ze studiów płatnych. Naszą ideą jest, by działać z wyprzedzeniem, 
i w tej kwestii determinacji nam nie zabraknie.

Mówiłem, że będziemy szukali dywersyfi kacji fi nansowania 
Uniwersytetu, i mamy już pierwsze dobre sygnały. Zaczyna 
na siebie zarabiać Auditorium Maximum,  coraz lepiej ma się 
Jagiellońskie Centrum Innowacji. Infrastrukturę pomagają też 
w części fi nansować indywidualne projekty naukowe.

Mówiąc o fi nansach Uczelni, trzeba jeszcze wspomnieć o nie-
proporcjonalnym wzroście kosztów mediów. Wybudowane na III 
kampusie w Pychowicach obiekty tak zwiększyły powierzchnię 
użytkową niektórym jednostkom, że trudno im jest wszystko 
od razu zaabsorbować. Instytut Nauk o Środowisku, Instytut 
Geografi i poradziły sobie z tym bez problemu, z małymi napię-
ciami z tematem uporał się także Wydział Biochemii, Biofi zyki 
i Biotechnologii. Natomiast pewne kłopoty miały w tej kwestii 
dwa wydziały – Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wy-
dział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ale po to właśnie 
wprowadzamy program racjonalizacji wydatków i racjonalizacji 
kosztów, żeby te wszystkie sprawy opanować. Jestem przeko-
nany, że nam się to uda, co nie znaczy, że w ogóle obejdzie się 
bez problemów. 

□ Wspomniał Pan Rektor o przedsięwzięciach realizowanych 
na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu, a jak 
przedstawia się sytuacja innych uniwersyteckich inwestycji 
powstających poza III kampusem, na przykład Paderevia-
num II?

■ Jeśli chodzi o Paderevianum II, to przeszliśmy już kilka pro-
cesów sądowych, więc mam nadzieję, że pierwsza łopata pod 
budowę tego gmachu zostanie wbita jeszcze w tym roku. Nato-
miast wracając do obiektów realizowanych na III kampusie, to 
przypomnę jeszcze, że teraz właśnie mamy wspaniałą okazję, by 
wybudować tam basen olimpijski – minister sportu i turystyki 

jest gotów przeznaczyć na ten cel 30 milionów złotych, być 
może z pieniędzy unijnych w urzędzie marszałkowskim uda się 
nam pozyskać kolejne 20 milionów. To duże przedsięwzięcie 
można by wówczas zrealizować za niewielkie pieniądze, które 
właściwie też nie pochodziłyby bezpośrednio z kasy Uniwersy-
tetu. W planach mamy bowiem sprzedaż majątku, który przez 
lata był w rękach szpitala w Witkowicach. Część z pozyskanych 
w ten sposób pieniędzy (kilkanaście milionów złotych) mogłaby 
wówczas zostać przeznaczona na dofi nansowanie budowy basenu. 
W moim przekonaniu warto tę okazję wykorzystać, bo druga taka 
już się nie pojawi. 

□ Jakie efekty przyniosła nowoczesna kampania reklamowa, 
na którą zdecydował się UJ podczas tegorocznej rekrutacji? 
Ilu młodych ludzi starało się w tym roku o indeks najstarszej 
polskiej uczelni?

■ Bardzo optymistyczne jest to, że Uniwersytet cieszy się ros-
nącą popularnością. W okresie od 13 kwietnia do 6 września 

2011 roku w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 

kandydaci założyli 34 687 indywidualnych kont i dokonali 

56 481 rejestracji na wszystkie rodzaje studiów. To o pięć ty-
sięcy rejestracji więcej niż w roku ubiegłym. To dobry znak, 
zwłaszcza gdy kandydatów na studia z roku na rok jest w Polsce 
coraz mniej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wpisane osoby 
automatycznie podejmą naukę na UJ. To zjawisko obserwowane 
jest wszędzie w naszym kraju – kandydaci składają dokumenty 
do wielu różnych uczelni i dopiero kiedy zostaną przyjęci, 
decydują, gdzie tak naprawdę będą studiowali. W związku 
z tym na poszczególnych kierunkach zdarza się, że kandydaci, 
których informujemy, że zostali na studia przyjęci, faktycznie 
ich nie podejmują. Są nawet tacy, którzy zapisują się na studia, 
ale potem się z nich wycofują. To nowa sytuacja i dopiero się 
jej uczymy. Generalnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studia 
stacjonarne bezpłatne są dobrze obsadzone, kłopot mamy nato-
miast – tak jak wszystkie inne uczelnie – ze studiami płatnymi, 
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Rozbudowa Jagiellońskiego Centrum Innowacji
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o czym już wspominałem, i tutaj nie należy spodziewać się 
żadnych zmian na lepsze.

□ Młodzi ludzie kształcący się na Uniwersytecie Jagiellońskim 
dają Panu wiele powodów do dumy, bo przecież nieustannie 
odnoszą spektakularne sukcesy na różnych płaszczyznach, 
ostatnio na przykład studenci matematyki wygrali 18. edycję 
International Mathematical Competition for University Stu-
dents, zdobywając w Bułgarii zaszczytny tytuł najlepszych na 
świecie, informatycy na realizację swoich projektów otrzymali 
od Motoroli 45 tysięcy dolarów, wspaniałymi umiejętnościami 
popisali się też podczas majowych ogólnopolskich zawodów 
studenci ratownictwa medycznego…   

■ Istotnie, zawsze są to dla mnie niezwykle radosne wydarze-
nia, bo przecież właśnie w tym celu kształcimy młodych ludzi 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chodzi o to, by studiowanie 
na tej Uczelni otwierało przed nimi wiele możliwości, dawało 
szansę na sukces poprzez realizację swoich pasji. To jest właśnie 
największy sprawdzian dla Uniwersytetu, który naprawdę uczy 
na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze nie mamy odpowiedniej 
infrastruktury badawczej, bo wciąż ją budujemy, ale za kilka lat, 
kiedy będzie już synchrotron i Małopolskie Centrum Biotech-
nologii, kiedy rozwiniemy wiele innych przedsięwzięć, które 
są właśnie w trakcie realizacji, to studiujący tu młodzi ludzie 
będą mieli jeszcze lepsze warunki do pracy i rozwoju. Wierzę, 
że to przełoży się na kolejne osiągnięcia, kto wie – może jeszcze 
bardziej spektakularne. 

□ W dniach 26–27 września br. w Collegium Novum odbędzie 
się spotkanie Atomium Culture, podczas którego jego uczest-
nicy będą dyskutować, co należy robić, by wspierać rozwój 
silnej i konkurencyjnej europejskiej przestrzeni badawczej 
i gospodarki opartej na wiedzy. Co ważne, dyskusja ta odbę-
dzie się z udziałem przedstawicieli czołowych uniwersytetów 
europejskich, gazet i fi rm. Czego spodziewa się Pan po tym 
spotkaniu?

■ Atomium Culture jest takim szczególnym forum, które za cel 
postawiło sobie przekazywanie informacji o nauce w najbardziej 
obiektywny i kompetentny sposób. W ten przekaz zaangażowane 
mają być dwie osoby – kompetentny dziennikarz, który rozumie, 

co mówi naukowiec, oraz naukowiec, który używa języka dają-
cego się przełożyć na język mediów. 

Jedną ze spraw dyskutowanych podczas spotkania na Uni-
wersytecie Jagiellońskim będzie założenie czegoś, co możemy 
nazwać Facebookiem naukowym. Chodzi o to, by były tam 
gromadzone informacje naukowe, ale bez śmieci. By publiko-
wano tam artykuły i informacje naukowe podpisane imieniem 
i nazwiskiem autora z adnotacją, w jakiej instytucji pracuje. Tam 
można by więc znaleźć kompetentne i uczciwie napisane artykuły, 
między innymi o ociepleniu klimatu, o energetyce jądrowej i wielu 
innych aktualnych problemach, jakimi zajmują się naukowcy na 
całym świecie. Dlatego właśnie popieram Atomium Culture. 

Swój udział w krakowskim spotkaniu, które realizowane jest 
również w ramach prezydencji Polski w Radzie Europy, zapowie-
działo wiele znakomitych osób, między innymi kilku ministrów 
nauki i szkolnictwa wyższego z różnych krajów. 

□ Uniwersytet Jagielloński często angażuje się w organizację 
przedsięwzięć wspierających rozwój Krakowa i regionu. Na 
tym polu współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Mało-
polskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. W realizację 
jakich przedsięwzięć tego typu Uczelnia będzie angażować 
się w najbliższym czasie?

■ Mam nadzieję, że dojdzie do realizacji szerokopasmowego 
internetu, bo na skalę naszego regionu jest to bardzo ważny pro-
jekt, który ma umożliwić dostęp do szybkiego internetu ponad 95 
procentom mieszkańców Małopolski. Dzięki temu spora liczba 
młodych ludzi otrzyma znacznie szerszy dostęp do informacji, 
do kultury. 

Uniwersytet uczestniczy również w projekcie budowania 
rozwoju ekonomicznego Małopolski w oparciu o 10 technologii, 
które zostały wyselekcjonowane z udziałem również naszych 
ekspertów, między innymi profesorów Piotra Tworzewskiego 
i Adama Juszkiewicza, a także mojej skromnej osoby. Projekt 
zwraca uwagę na największe atuty Małopolski, żeby rozwinąć 
w tym regionie idealny typ działalności gospodarczej z udziałem 
nauki. 

Jeśli natomiast chodzi o współpracę z miastem, to z pewnością 
skoncentrowana będzie na promocji Krakowa. Bo na przykład 
w promocji krakowskich uczelni będziemy kładli nacisk na okre-
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stan na wrzesień 2011
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ślenie study in Krakow, jako mocniejsze niż study in Poland. Liczę 
też na to, że ze strony miasta będzie większe zrozumienie faktu, 
że Kraków jest miastem akademickim, w którym 20 procent jego 
mieszkańców to studenci, wraz z uczelniami wyższymi wprowa-
dzający naprawdę sporo pieniędzy do budżetu. Ta współpraca 
pomiędzy miastem a innymi krakowskimi uczelniami, nie tylko 
Uniwersytetem Jagiellońskim, będzie się rozwijała także w zakre-
sie budowy szybkiego tramwaju na kampus w Pychowicach, mam 
także nadzieję, że również w kwestii zwolnienia studentów z części 
opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Jak widać, jest 
wiele obszartów, w których możemy działać razem.

□ Kilka lat temu władze UJ podjęły decyzję o rozpoczęciu 
pewnej niekonwencjonalnej działalności – w gospodarstwie 
doświadczalnym w Łazach koło Bochni powstała winnica, 
dzięki której Uczelnia dysponuje dziś kilkoma gatunkami 
własnego wina. Ostatnio w Łazach pojawiły się także ule... 
Czy to oznacza, że Uczelnia będzie mieć również własny 
miód?

■ Przede wszystkim chcę podkreślić, że rzeczywiście winnica 
rozwija się znakomicie.  Nasze wino było prezentowane, mię-
dzy innymi, w Sopocie podczas spotkań ministrów sprawied-
liwości oraz ministrów szkolnictwa wyższego. Tam uzyskało 
wiele pozytywnych opinii. Po takiej promocji możemy zrobić 

następny krok, to znaczy rozszerzyć działalność 
winnicy i na niej zarabiać, co od początku było 
naszym celem. Chcemy, by uniwersyteckie wino 
pojawiło się w dobrych w restauracjach oraz 
w dobrych sklepach. A pszczoły są potrzebne do 
zapylania. Ule są na razie inicjatywą pana Adama 
Kiszki, który winnicę prowadzi, natomiast jeżeli 
przedsięwzięcie w Łazach rozwinie się, to sądzę, 
że miód, który może być również skierowany 
w stronę pracowników, to dobry pomysł. Chodzi 
przecież o to, by te gospodarstwa rolne były bliżej 
Uniwersytetu. Produkcja pszenicy czy prosiaków 
przez Uniwersytet jest bez sensu. Róbmy więc coś, 
co jest na wyższym poziomie technologicznym, co 
pozwoli również, przy pewnym transferze wiedzy 
z naszej strony, rozwijać winnicę, a być może 
i pszczelarstwo w Małopolsce. 

□ Czego życzyć Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w przededniu  inauguracji 648. roku akademickiego?

■ W ostatnim roku mojej kadencji jako rektora UJ życzyłbym 
sobie, aby kryzys europejski, który jakoś dotknie również 
Polskę, nie odbił się na szkolnictwie wyższym i nauce. Bo taki 
schemat był stosowany przez rządy: że kiedy jest kryzys, to tnie 
się nakłady na szkolnictwo wyższe, naukę i zdrowie. Oby się to 
nie powtórzyło, bo Polska jest w dobrym momencie rozwoju. 
A infrastruktura naukowa, którą właśnie budujemy w Krakowie, 
za kilka lat musi mieć pieniądze na uruchomienie, utrzymanie 
i dalsze działanie. Więc oprócz pieniędzy europejskich, które, 
moim zdaniem, wykorzystujemy znakomicie, z budżetu państwa 
muszą się pojawić pieniądze na naukę. 

Chciałbym, by ta infrastruktura, którą budujemy z wielkim 
mozołem, w przyszłym roku częściowo już wystartowała, gdyż 
to będzie skokowy rozwój cywilizacyjny Polski. Będę też bardzo 
zadowolony, jeśli w przyszłym roku ten kryzys nas nie dotknie 
lub dotknie tylko w minimalnym stopniu. Bo oszczędność na 
szkolnictwie wyższym i nauce to najdroższa oszczędność, jaką 
można sobie zafundować.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Nowa siedziba Instytutu Zoologii na III kampusie

W numerze specjalnym „Alma Mater” (136/2011) w artykule Nowy budynek Wydziału Chemii na Kampusie 600-lecia Od-
nowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Janusz Szklarzewicz przedstawił przebieg działań prowadzących do budowy 
nowej siedziby Wydziału. 
Chciałbym uzupełnić informacje zawarte w zdaniu: [...] postawa władz UJ oraz Wydziału Chemii, a przede wszystkim 
pomoc ze strony małopolskich samorządowców, [...] doprowadziła do uchwalenia 3 kwietnia 2009 przez Sejm RP noweli 
ustawy o budowie Kampusu [...].
Warto przypomnieć, że o dodatkowe środki finansowe na pełną realizację planu budowy III kampusu wystąpili w Sejmie 
małopolscy posłowie, a w Senacie o tę sprawę skutecznie walczyli małopolscy senatorowie. Szczególne podziękowa-
nia należy skierować na ręce pani poseł Katarzyny Matusik-Lipiec, senatorów Stanisława Bisztygi i Kazimierza Wiatra 
oraz Kazimierza Barczyka – wówczas  wiceprzewodniczącego małopolskiego sejmiku. Podziękowania należą się również 
wszystkim parlamentarzystom, z różnych partii politycznych, którzy poparli nowelizację Programu Wieloletniego. To była 
piękna, niełatwa, ale wygrana batalia małopolskich parlamentarzystów. Jeszcze raz im za to dziękuję.

Karol Musioł
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Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego zwyciężył w piątym ran-

kingu wydziałów prawa polskich uczelni 
przygotowanym przez „Dziennik Gazetę 
Prawną” w kategorii uczelni publicznych. 
Wśród kryteriów znalazły się, między 
innymi: jakość i siła kształcenia, wymogi 
stawiane studentom oraz – w tym roku 
po raz pierwszy – liczba absolwentów 
dostających się na aplikację (według ran-
kingu prowadzonego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości). 

W rankingu „DGP” biorą udział 
prawie wszystkie polskie uczelnie kształ-
cące prawników. Kryteria składają się 
z 44 szczegółowych zmiennych. Nasz 
wydział uzyskał 93,5 na 100 możliwych 
punktów. Kolejne pięć miejsc zajęły: 
Uniwersytet Warszawski (90,5 punktu), 
Uniwersytet Wrocławski (89,25), Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(83,75), Uniwersytet Łódzki (83,3), Uni-
wersytet w Białymstoku (81,5). W kategorii 
uczelni niepublicznych pierwsze miejsce 
zajęła Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
uzyskując 69 na 100 możliwych punktów. 

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ 
kształci się łącznie na wszystkich latach 
studiów blisko 5200 studentów. Program 

WYDZIAŁ PRAWA NAJLEPSZY
studiów jest tak skonstruowany, aby nie 
tylko zawierał teorię prawniczą oraz wie-
dzę interdyscyplinarną (z dziedzin takich 
jak fi lozofi a, socjologia, politologia), ale 
także umożliwiał studentom nabycie umie-
jętności praktycznych szczególnie przy-
datnych w zawodzie prawnika. – Wszystko 
to powinno stanowić niezbędne wyposa-
żenie dobrze przygotowanego prawnika. 
Specyfi ka studiów prawniczych polega na 
tym, że są to także studia przygotowujące 
do zawodu, a więc powinny wyposażyć 
studenta w umiejętności praktyczne, które 
pozwolą mu na podjęcie dalszej nauki na 
aplikacjach. Nasz sukces polega na tym, 
że udało nam się osiągnąć równowagę 
między tymi dwoma elementami – mówi 
dziekan Wydziału prof. Krystyna Choj-
nicka („DGP Ekstra”, 29 czerwca 2011). 
Polega to na tym, że podczas ćwiczeń, 
warsztatów i egzaminów sprawdzana jest 
wiedza studentów z zakresu zagadnień 
teoretycznych, ale muszą też umieć wy-
kazać związek teorii z praktyką. Już od 
drugiego roku studenci uczą się więc roz-
wiązywać kazusy, w Uniwersyteckiej Po-
radni Prawnej pod okiem wykładowców 
w ramach kilku sekcji udzielają porad 
prawnych, a także dokonują analizy akt 

procesowych. Wielu studentów bierze też 
udział w konkursach krajowych i między-
narodowych, zajmując wysokie pozycje 
i wyprzedzając niejednokrotnie studen-
tów z kolegiów oksfordzkich i znanych 
uniwersytetów amerykańskich. Ponadto 
studenci mają możliwość indywidualne-
go dopasowania programu nauczania do 
swoich zainteresowań. W ciągu pięciu 
lat studiów jest tylko 11 obowiązkowych 
przedmiotów (jak prawo karne, prawo 
konstytucyjne, postępowanie cywilne 
sądowe), resztę studenci wybierają indy-
widualnie z bogatej oferty dydaktycznej. 
Aby utrzymać znakomitą renomę, Wy-
dział Prawa i Administracji UJ wciąż 
wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną, na 
przykład zwiększona zostanie liczba zajęć 
prowadzonych w językach obcych, tak 
aby każdy ze studentów na każdym roku 
studiów mógł uczestniczyć w co najmniej 
kilku wykładach w językach obcych. 
Uniwersytecką kadrę wspomogą w tym 
zaproszeni wykładowcy z zagranicy. 
Władze Wydziału liczą też na to, że dzięki 
rozwinięciu obcojęzycznej oferty dydak-
tycznej bardziej rozwinie się zagraniczna 
wymiana studencka. 

AWoj
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Najwięcej wniosków o fi nansowanie 
projektów badawczych w ramach 

konkursów Narodowego Centrum Nauki, 
do których nabór zakończył się 17 czerwca 
2011, złożyły jednostki naukowe sektora 
publicznego oraz osoby fi zyczne. W pierw-
szej kategorii wnioski składali najczęściej 
naukowcy z uczelni państwowych z naj-
większych polskich miast, z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim (wraz z Collegium 
Medicum), Uniwersytetem Warszawskim 
oraz Uniwersytetem im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu na czele.

Do udziału w czterech konkursach 
NCN: na fi nansowanie projektów badaw-
czych (ogólnym), dla osób rozpoczyna-
jących karierę naukową posiadających 
stopień naukowy doktora, dla osób roz-
poczynających karierę naukową nieposia-

dających stopnia naukowego doktora oraz 
na fi nansowanie projektów międzynaro-
dowych niewspółfi nansowanych, zakwa-
lifi kowano 7826 spośród 7890 złożonych 
w formie elektronicznej wniosków.

Po raz pierwszy w konkursach na fi -
nansowanie projektów badawczych wśród 
podmiotów, które mogą ubiegać się o środ-
ki, znalazły się osoby fi zyczne. Łącznie 
NCN rozpatruje 1473 takie wnioski na 
kwotę niemal 250 milionów złotych. Staty-
stycznie wnioski osób fi zycznych opiewają 
na sumy mniejsze niż wnioski składane 
przez pozostałe podmioty – niemal 19 pro-
cent wniosków opiewa na niecałe 10 pro-
cent wnioskowanych środków.

 – W tej formie o fi nansowanie ubiegają 
się najczęściej doktoranci polskich uczelni, 
którzy nie są formalnie pracownikami uczel-
ni, ale chcą prowadzić badania, na przykład 
związane z ich rozprawą doktorską. Tę op-
cję wybierają również niezależni naukowcy, 
którzy nie są obecnie zatrudnieni w żadnym 
podmiocie uprawnionym do fi nansowania, 
ale mają dobry pomysł i chcą samodzielnie 
pozyskać środki na badania – podkreśla 
Justyna Woźniakowska, zastępca dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki.

STATYSTYKI PIERWSZYCH KONKURSÓW NCN

Większość wniosków o fi nansowanie 
projektów badawczych spłynęła z jednostek 
naukowych sektora publicznego, czyli z pod-
miotów dysponujących tradycyjnie dużym 
zapleczem badawczym (uczelnie, instytuty 
badawcze). Stanowiły one niemal 68 procent 
(5306 z ogólnej liczby 7826) wszystkich 
otrzymanych przez NCN i zakwalifi kowa-

nych do udziału w konkursach wniosków. 
Najwięcej, bo aż 263 wnioski, złożyli 
naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wraz z Collegium Medicum, co stanowi 
w przybliżeniu 3,36 procent wszystkich roz-
patrywanych podań. Z drugiego w kolejności 
Uniwersytetu Warszawskiego spłynęło 238 
wniosków (ok. 3,04 procent), zaś zajmujący 
trzecią pozycję naukowcy z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu złożyli 
do NCN 215 wniosków (ok. 2,75 procent). 
Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce 
zajęły uniwersytety i uczelnie techniczne. 
Uczelnie publiczne ubiegają się łącznie 
o fi nansowanie niemal 4,5 tysiąca projektów 
na kwotę 1,48 miliarda złotych.

Wnioski o fi nansowanie przygotowane 
przez jednostki naukowe sektora nie-
publicznego stanowią niecałe 12 procent 

(930 z ogólnej liczby 7826) wszystkich 
złożonych do NCN i zakwalifi kowanych 
o udziału w konkursach wniosków. W tej 
kategorii o finansowanie w wysokości 
niemal 40 milionów złotych ubiegają się 
przedstawiciele instytutów badawczych, 
uczelni niepublicznych, muzeów oraz 
innych jednostek prowadzących badania 

naukowe, które nie są fi nansowane z bud-
żetu państwa. Wśród uczelni prywatnych 
najwięcej wniosków złożyły: Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w War-
szawie (ok. 0,58 procent), Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej (ok. 0,33 procent) 
oraz Akademia Leona Koźmińskiego (ok. 
0,19 procent).

W ramach konkursów NCN, do których 
nabór zakończył się 17 czerwca 2011, pol-
scy naukowcy wnioskowali o przyznanie 
ponad 2,5 miliarda złotych na badania pod-
stawowe. Łączna pula tych konkursów to 
ponad 500 milionów złotych. Wyniki będą 
znane w październiku 2011 roku.

Magdalena Duer-Wójcik
specjalista ds. promocji i informacji

Narodowego Centrum Nauki

Wnioskodawcy, którzy złożyli najwięcej wniosków w ramach pierwszych 
konkursów NCN (z wyłączeniem osób fizycznych): Uniwersytet Jagielloński 
(wraz z Collegium Medicum) – 263 (CM – 86); Uniwersytet Warszawski – 238; 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 215; Akademia Górniczo-
Hutnicza – 213; Politechnika Łódzka – 192; Politechnika Warszawska – 161; 
Politechnika Śląska – 147; Uniwersytet Łódzki – 124; Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (wraz z Collegium Medicum w Bydgoszczy) – 124 (CM 
w Bydgoszczy – 24); Politechnika Wrocławska – 118; Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski – 118.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspiera-
nia działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eks-
perymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu 
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez 
nastawienia na praktyczne zastosowania bądź użytkowanie.
Szczegółowe informacje na temat konkursów i działalności Narodowego Cen-
trum Nauki dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl
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Ponad tysiąc chirurgów z całej Europy, 
a także ze Stanów Zjednoczonych 

weźmie udział w XV zjeździe Europej-
skiego Towarzystwa Chirurgicznego (Eu-
ropean Society of Surgery – ESS), który 
odbędzie się w Krakowie w dniach 17–19 
listopada 2011. Honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objęła minister zdrowia 
Ewa Kopacz, a w komitecie honorowym 
znaleźli się rektor UJ prof. Karol Musioł, 
metropolita krakowski kardynał Stanisław 
Dziwisz, prezydent Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, prezydent elekt Polskiego 
Towarzystwa Chirurgów prof. Marek 
Krawczyk, prezydent Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgów prof. Adam Dziki, 
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. Tomasz Grodzicki oraz marszałek 
województwa małopolskiego Marek 
Sowa. Obrady naukowców odbywać 
się będą w Auditorium Maximum przy 
ul. Krupniczej 33. 

Jak doszło do tego, że na miejsce 
tegorocznego spotkania ESS – będącego 
największą i najbardziej prestiżową orga-
nizacją skupiającą specjalistów w tej dzie-
dzinie z całej Europy – wybrano właśnie 
Kraków? Otóż zgodnie z tradycją coroczne 
zjazdy organizuje się w mieście, z którego 
pochodzi prezydent Towarzystwa, a od 
ubiegłego roku tę zaszczytną funkcję pełni 
właśnie prof. Wojciech Nowak, kierownik 
III Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału 
Lekarskiego, prorektor UJ ds. Collegium 
Medicum. Warto też podkreślić, że wśród  
członków ESS jest ponad 20 naukowców 
z Collegium Medicum, w tym także prof. 
Jan Kulig, kierownik I Katedry Chirurgii 
Ogólnej UJ CM – sekretarz generalny 
ESS.

– Głównym celem Towarzystwa jest 
koordynowanie i wspieranie rozwoju chi-
rurgii w aspekcie klinicznym i naukowo-

EUROPEJSKI 
ZJAZD 
CHIRURGÓW

badawczym, a także promowanie najwięk-
szych osiągnięć z tej dziedziny w Europie 
i na świecie – akcentuje prezydent ESS 
prof. Wojciech Nowak. – W chirurgii 
musi istnieć interdyscyplinarność, musi 
być akceptacja i przyswojenie najnow-
szych osiągnięć techniki. Za trzydzieści 
lat 60–70 procent operacji będzie wyko-
nywać się przy pomocy robotów. I nie ma 
od tego odwrotu. We Wrocławiu mamy już  
robota da Vinci, ale to dopiero początek. 
Podczas spotkania w Krakowie liczę na 
dobrą wymianę poglądów dotyczących 
oceniania poszczególnych procedur pod 
kątem jakości w chirurgii. Bo to jest teraz 
niezwykle istotne.

Chęć wygłoszenia referatów zgłosiło 
blisko 200 osób, a wśród nich – co jest 
absolutnym novum – znajdą się też kra-
kowscy studenci z sekcji chirurgicznej 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
Collegium Medicum UJ, którzy zaprezen-
tują swoje najlepsze prace. 

Sporym wydarzeniem odbywającego 
się w Krakowie zjazdu ESS będzie z pew-
nością zaplanowany na 17 listopada br. eg-
zamin z chirurgii ogólnej, potwierdzający 
specjalistyczne umiejętności zawodowe 
lekarza, który po pomyślnie zdanym eg-
zaminie otrzyma tytuł Fellowship of the 
European Board of General Surgery. – Tę 
europejską specjalizację można uzyskać 
po trzech latach od uzyskania specjalizacji 
krajowych. Pozwala to na wyrównanie 
różnic w specjalizacjach w poszczególnych 
krajach pod względem wiedzy i liczby 

wykonanych operacji – informuje pro-
rektor Wojciech Nowak, który zasiądzie 
w komisji egzaminacyjnej w związku 
z tym, że podczas ubiegłorocznego posie-
dzenia European Board of Surgery (EBS) 
w Turynie  został członkiem Examination 
Board of the Division of General Surgery 
oraz skarbnikiem Association of UEMS 
Division of General Surgery & European 
Board of Surgery. Podobnie zresztą jak 
prof. Jan Kulig, którego z kolei wybrano na 
ESS Executive Representative oraz sekre-
tarza Examination Board of the Division 
of General Surgery. 

– Po raz pierwszy taki egzamin odbył 
się w 2010 roku w Turynie. Zdawało go 
11 lekarzy, między innymi, z Australii, 
Austrii, Emiratów Arabskich, Pakista-
nu, Syrii, Egiptu, Malty, Irlandii, Turcji 
i Polski. Zdało dziewięć osób – informuje 
prof. Nowak. – Egzamin trwa 60 minut i, 
oczywiście, prowadzony jest w języku an-
gielskim. Za jego organizację odpowiada 
prezydent Oddziału Chirurgii Ogólnej 
prof. Wolfgang Feil z Austrii. Ile osób bę-
dzie zdawać egzamin w tym roku, okaże 
się po 1 października, bo wtedy właśnie 
minie termin składania aplikacji.

W obliczu tych wszystkich wyda-
rzeń zjazd Europejskiego Towarzystwa 
Chirurgicznego z pewnością stanie się 
doskonałą promocją nie tylko Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, ale także Krakowa, 
regionu i Polski. 

Rita Pagacz-Moczarska

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciech Nowak 
– prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego
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SCIENTIA
SCIENTIA

Grupa pracowników i doktorantów 
z Instytutu Archeologii Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego wzięła udział 
w międzynarodowej konferencji na-
ukowej poświęconej powstaniu państwa 
faraonów, zorganizowanej w dniach 
26–30 lipca 2011 przez Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku. Była 
to czwarta konferencja z serii „Egypt at 
Its Origins”. Pierwszą zorganizowali-
śmy w Krakowie w 2002 roku, odnosząc 
wielki sukces i rozpoczynając między-
narodową debatę naukową na temat po-
wstania cywilizacji egipskiej. Kolejne 
konferencje odbyły się w Tuluzie i w 
British Museum w Londynie. 

Na wszystkich prezentowaliśmy 
wyniki badań w Tell el-Farcha w delcie 
Nilu, które wprowadziły nas do czołów-
ki światowej archeologii. Przyniosły 
one niezwykłe odkrycia, między innymi 
złotych fi gur ukazujących przedhisto-
rycznego władcę, depozytów świątyn-
nych oraz wielkich budowli kultowych 
i mieszkalnych z okresu powstawania 
monarchii egipskiej, czyli sprzed pięciu 
tysięcy lat. Nasze prace i ich regularnie 
publikowane wyniki cieszą się ogrom-

nym uznaniem środowiska naukowego na 
świecie, zaś najważniejsze zabytki odkryte 

TELL EL-FARCHA WCIĄŻ ZASKAKUJE!

w Tell el-Farcha znalazły się na stałej 
ekspozycji Muzeum Egipskiego w Kairze. 
Wyniki tych badań są corocznie prezen-
towane w najważniejszych instytucjach 
archeologicznych w kraju i za granicą. 
Organizatorzy tegorocznej, nowojorskiej, 
konferencji w uznaniu pozycji polskich 
naukowców pierwszy dzień konferencji 
niemal w całości przeznaczyli na prezen-

tacje polskich osiągnięć i najnowszych 
odkryć. 

Przypomnijmy, że nasze stanowisko 
znajduje się około 120 kilometrów na 
północny wschód od Kairu i składa się 
z trzech wzgórz o powierzchni około czte-
rech hektarów, kryjących w sobie wczesną 
świątynię, osadę i cmentarzysko datowane 
na okres pre- i wczesnodynastyczny (ok. 
3700–2600 p.n.e.). W ostatnim sezonie 
badań (marzec–kwiecień 2011) postawili-
śmy przed sobą kilka celów badawczych. 
Pierwszym było oczyszczenie rejonu 
wokół monumentalnej mastaby i założe-
nie sondażu na południowo wschodnim 
skłonie Komu Wschodniego, aby określić 
zasięg cmentarzyska w tym kierunku. Na 
Komie Centralnym chcieliśmy rozpocząć 
badania w rejonie przylegającym bezpo-
średnio do dużego założenia dolnoegip-
skiego, częściowo przebadanego w po-
przednich latach. Kolejnym celem była 
kontynuacja prac na Komie Zachodnim 
i dotarcie tam do ruin spalonej rezyden-
cji nagadyjskiej, której wschodnią część 
przebadaliśmy kilka lat temu. Niestety, ze 
względu na wydarzenia polityczne, które 
miały miejsce w Egipcie na początku 2011 
roku, realizację niektórych naszych planów 
musieliśmy ograniczyć, inne zaś opóźnić. 
Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo 

Mur grobu nr 119, którego fragment pojawił się w wykopie sondażowym na Komie E

Gliniany silos na zboże z północnej części Komu E
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ekipy, ostatni sezon prac przeprowadzili-
śmy w niepełnym składzie – zdecydowa-
liśmy się zrezygnować z udziału naszych 
studentów, zawsze stanowiących istotną 
część zespołu.

Z niezwykle interesującą sytuacją 
nadal mamy do czynienia na Komie. We-
wnątrz otoczonej grubymi murami prze-
strzeni, oznaczonej przez nas jako obiekt 
240, leżącej bezpośrednio pod wcześniej 
odkrytą kaplicą kultową, stoją mury bu-
dowli odsłoniętych w latach ubiegłych. 
Wystawiono je wyraźnie na warstwie za-
wierającej dużą liczbę palenisk. Niektóre 
z nich znajdowały się tuż przy dużym 
wschodnim murze, co doprowadziło do, 
nieintencjonalnego zapewne, wypalenia 
części cegieł. Po rozebraniu wspomnia-
nych wewnętrznych murów rozpoczęliśmy 
eksplorację na całej tej przestrzeni. Oby-
dwa potężne mury obiektu 240 są ważne 
z wielu względów. We wschodnim można 
zaobserwować interesujące rozwiązania 
konstrukcyjne, sugerujące istnienie drew-
nianych słupów wzmacniających mur lub 
podtrzymujących strop pomieszczenia. 
Przy czyszczeniu lica muru północnego 
odkryliśmy kościaną oprawę sierpa oraz 
rodzaj bazaltowych żaren. Na wschód 
od opisanego pomieszczenia pojawił 
się kolejny mur, zapewne związany już 
ze wspomnianą wcześniej rezydencją na-
gadyjską – ale z potwierdzeniem musimy 
zaczekać do przyszłego roku. Na całym 
eksplorowanym terenie licznie wystąpiły 
naczyńka niewielkich rozmiarów i niemal 
jednakowych kształtów oraz kilka dużych 
dzbanów zasobowych, co sugeruje, że 
weszliśmy w obszar magazynów owej 
spalonej rezydencji. 

Do najważniejszych odkrytych w ostat-
niej kampanii zabytków należy wzmianko-
wana oprawa sierpa wykonana z bydlęcego 
żebra – ciągle jeszcze niedostatecznie 
oczyszczona, ale to będzie zadanie dla 
konserwatora w kolejnym sezonie. Na-
tomiast bazaltowy przedmiot o kształcie 
typowych żaren ma bardzo gładką, niemal 
lustrzaną powierzchnię. Być może używa-
no go do rozcierania ochry, jak to sugerują 
znane analogie i badania mikrośladów na 
zabytkach z innych stanowisk. Również 
z bazaltu, co jest pewną niespodzianką, 
wykonano fragmentarycznie zachowany 
nóż, być może przedmiot o charakterze 
wotywnym lub obrzędowym, a nie realnie 
używane narzędzie. Kolejne zabytki to 
fragmenty palet kosmetycznych, o kształ-
tach typowych dla schyłkowego okresu 

predynastycznego, fragment glinianego 
modelu łodzi oraz cała seria niewielkich 
glinianych przedmiotów różnych kształ-
tów: krążków, stożków czy kulek. Nie-
wątpliwie służyły one do oznaczania ilości 
i rodzaju towarów sprowadzanych do Tell 
el-Farcha z Bliskiego Wschodu i z Egiptu. 
Rolę wymiany towarowej potwierdzają 
również gliniane pieczęcie z odciskami 
tkanin z jednej i pieczęci cylindrycznych 
z drugiej strony. 

Jak zwykle, największy zbiór zabyt-
ków stanowi ceramika: typowe naczynia 
stojące zazwyczaj w piecach, niewielkie 
dzbanki i miski oraz fragmenty naczyń 
używanych do przędzenia, sugerujących 
produkcję odzieży i tkanin w tym rejonie 
stanowiska. 

Na południowowschodnim skłonie 
Komu Wschodniego, w pobliżu granicy 
współczesnej wsi, otwarliśmy sondaż 
o wymiarach 10 na 3 metry. Jego głównym 
celem było uchwycenie wschodniej grani-
cy cmentarzyska. Szybko okazało się, że 
i w tym miejscu mamy do czynienia z taką 
samą sytuacją jak w obrębie głównego 
wykopu, gdzie konstrukcje osadnicze, 
warstwy zniszczeń i groby przeplatają się. 
Pierwszy z odkrytych w tym sezonie gro-
bów to mocno skurczony i bardzo słabo za-
chowany szkielet, bez wyposażenia, leżący 
w zwykłej jamie. W niższych warstwach 
zarysy grobów stały się bardziej czytelne. 
Nadal są to proste groby jamowe, a kości 
szkieletów, jak zwykle w Tell el-Farcha, 
są bardzo źle zachowane. Jeden z grobów 

Gliniany silos na zboże z północnej części Komu E po wstępnej konserwacji

Kom E po zakończeniu tegorocznych wykopalisk
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zawierał skurczony pochówek z głową 
skierowaną na północ, a twarzą na wschód, 
wyposażony w siedem dzbanów na piwo, 
polerowaną misę i schowane pod nią dwa 
naczyńka kamienne (z trawertynu). Drugi 
zmarły, podobnie ułożony, wyposażony 
był tylko w jedno trawertynowe naczyńko. 
Obydwa groby pochodzą z końca I lub 
początku II dynastii. 

Poniżej wspomnianych grobów zary-
sowała się wyraźna warstwa destrukcji 
związanej z wylewem Nilu, zaś pod nią 
niespodziewanie pojawił się narożnik 
potężnego ceglanego grobu. Jak to czę-

sto się zdarza, uchwyciliśmy fragment 
południowej ściany i komory grobowej, 
reszta schowana jest pod wschodnim 
i północnym profilem sondażu. Regu-
larny układ cegieł, a zwłaszcza typowe 
zaokrąglone narożniki muru i komory 
sugerują, że mamy do czynienia z grobem 
z początku państwa egipskiego. Czy jest 
on starszy od grobów znanych dotąd i po-
chodzących z dynastii 0, na co wskazuje 
stratygrafi a horyzontalna, wyjaśnią, mam 
nadzieję, badania w następnym sezonie. 
Na razie uzyskaliśmy kolejny dowód, 
że kolonizacja Delty nie była procesem 

jednorazowym, a warunki środowiskowe 
i zapewne również polityczne miały tu 
ogromne znaczenie.

W części północnej Komu Wschod-
niego badania prowadzone były na dwóch 
różnych poziomach stratygraficznych 
i chronologicznych. W najbardziej na 
północ wysuniętych częściach wykopu 
kontynuowano, zapoczątkowane w 2010 
roku, badania warstw wczesnodynastycz-
nych. Sytuacja zasadniczo się nie zmieniła. 
Przy północnym skraju wykopu uchwyco-
no fragment budowli – o długości ośmiu 
metrów i murach o grubości 1,5 cegły. Jej 
druga część ciągle skrywa się w nieeks-
plorowanym jeszcze rejonie.

Natomiast na południe od niej pojawił 
się szereg okrągłych konstrukcji o średnicy 
3–4 metrów, będących zapewne pozosta-
łościami silosów. W warstwie pomiędzy 
obiektami znaleziono, między innymi, 
fi gurkę zwierzęcia, kamienne naczynia, 
odciski pieczęci, liczne fragmenty form 
chlebowych, części naczyń zasobowych 
i żaren. Na szczególną uwagę zasługuje 
odkrycie kompletnie zachowanego glinia-
nego silosu. Miał on blisko metr wysokości 
i pół metra średnicy u podstawy. W jego 
wnętrzu znalezione zostały fragmenty 
ceramiki, kości zwierzęce i gliniane pa-
ciorki. Modele takich samych silosów 
odkryte były wcześniej w grobie nr 50. 
A współczesną analogię można zobaczyć 
na przykład we wsi Abu Umran koło 
badanego również przez nasz Instytut 
stanowiska Tell el-Murra.

Kontynuowane były także badania 
w rejonie mastaby, gdzie prowadzono 
eksplorację warstw datowanych na okres 
Naqada IIIB. Obszar jest podzielony na 
dwie części przez gruby mur, bezpośrednio, 
jak się wydaje, związany z mastabą. Po 
wschodniej stronie owego muru kontynuo-
wała się półtorametrowej szerokości droga, 
której górne warstwy eksplorowane były 
już wcześniej. Nasze prace pokazały, że 
południowy i wschodni mur mastaby biegły 
daleko poza jej korpus, wyznaczając dużo 
większy jej zasięg. Sytuacja na zachodzie 
nie jest jasna, ale od głównego korpusu nie 
odchodzi żadna tego typu konstrukcja. Jeże-
li istniał jakiś mur wyznaczający zachodnią 
granicę, to znajduje się on obecnie pod 
współczesną drogą. Na północy podobnego 
muru nie było, co może sugerować, że za-
mierzeniem konstruktorów było oddziele-
nie mastaby tylko od budowli mieszczących 
się na południe i wschód od niej, czyli po 
prostu od rozciągającej się tam nekropolii –

Grób 116 odkryty w wykopie sondażowym na Komie E

Kościana oprawa sierpa znaleziona w murze na Komie W
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na północ i zachód od mastaby nie ma 
żadnych grobów. Innym, częściowo rów-
nież potwierdzonym przez wyniki naszych 
prac, wyjaśnieniem jest uznanie, że mastaba 
nigdy nie została ukończona.

W 2011 roku wznowiliśmy, po rocz-
nej przerwie, prace na szczycie Komu 
Centralnego, gdzie w ubiegłych sezonach 
szczególnie interesujące były odkrycia 
związane z kulturą dolnoegipską. W za-
chodniej części wykopu zostały odkryte 
fragmenty tzw. rezydencji dolnoegipskiej, 
znaczne jej części ciągle znajdują się pod 
kilkumetrową warstwą późniejszych na-
warstwień. Ponieważ wystąpiła w niej 
niezwykła jak na tę epokę koncentracja 
importów, szczególnie z Górnego Egiptu, 
dotarcie do tych warstw jest zadaniem 
priorytetowym.

Na szczycie Komu, na niewielkiej 
powierzchni, zachowały się fragmenty 
prostokątnej budowli z okresu Starego 
Państwa. Znacznie lepiej przetrwały 
pozostałości z okresu wczesnodynastycz-
nego. Pomieszczenia wznoszone były 
z murów o grubości 1,5 cegły. Oprócz 
licznych znalezisk ceramiki – głównie 
fragmentów form chlebowych, warto 
wspomnieć o miedzianym przedmiocie 
z jednym z końców zwiniętym w uszko. 
Prawdopodobnie używano go do wypla-
tania sieci. Potwierdza to, znane z innych 
odkryć, olbrzymie znaczenie rybołówstwa 
dla mieszkańców Tell el-Farcha.

Z niższych warstw wczesnodynastycz-
nych wydobyto również dobrze zachowaną 
owalną paletę z łupku i fragment pieczęci 
z widocznym odciskiem cylindra oraz 
głowę krokodyla stanowiącą część fi gurki 
fajansowej. Dominującymi szczątkami 
zwierzęcymi w Tell el-Farcha są kości świń. 
W tym roku po raz pierwszy na naszym 
stanowisku odkryta została gliniana fi gurka, 
która ewidentnie przedstawia świnię – a jest 
to jedno z nielicznych przedstawień tego 
zwierzęcia w sztuce wczesnoegipskiej. 

Na Komie Centralnym rozpoczęliśmy 
również eksplorację warstw protodyna-
stycznych (Naqada IIIB). Chociaż pozycja 

niektórych murów jest inna, niż to miało 
miejsce później, to ogólna orientacja 
budynku pozostaje taka sama. Zabudowa 
ta znajduje swoją kontynuację w budowli 
badanej w części wschodniej wykopu 
w latach 2003–2005. Z tą warstwą wiąże 
się fragment serechu, z którego zacho-
wała się, niestety, tylko głowa sokoła, 
dość podobna stylistycznie do znanych 

wcześniej z naszego stanowiska zapisów 
imienia Iry-Hora, władcy zaliczanego do 
tzw. dynastii 0.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że 
przed nami jeszcze wiele pracy, a Tell el-
-Farcha nie zdradziło jeszcze wszystkich 
swoich tajemnic.

Krzysztof M. Ciałowicz
dyrektor Instytutu Archeologii UJ

W ramach subwencji przyznanej nam przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Exterius w latach 
2010–2011 zrealizowaliśmy wiele zadań związanych z konserwacją zabytków z Tell el-Farcha (Egipt) oraz badaniami 
na tym niezwykle ważnym stanowisku z okresu formowania się państwa egipskiego. 
Fundusze uzyskane z programu Exterius zostały przede wszystkim wykorzystane na wykonanie prac dotyczących rekon-
strukcji, konserwacji i analizy zarówno elementów architektury, jak i najważniejszych odkrytych zabytków. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
Najważniejsze cele i efekty zrealizowanego projektu:
– opracowanie unikalnego materiału odkrytego przez polskich archeologów,
– analiza i digitalizacja zabytków i struktur architektonicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod,
– udostępnienie wyników polskich badań naukowcom z innych placówek w kraju i za granicą,
– nowatorska konserwacja wybranych zabytków i konstrukcji odkrytych przez Polaków,
– promocja polskich sukcesów w dziedzinie badań nad powstaniem państwa egipskiego,
– umożliwienie młodym naukowcom uczestnictwa w prestiżowym projekcie badawczym.

Kamień żarnowy z Komu W

Mury pomieszczeń kultowych na Komie W
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Cypr – jedna z większych wysp śród-
ziemnomorskich – znany jest jako 

wyspa Afrodyty, gdyż według mitologii 
bogini miała się wynurzyć z piany morskiej 
u jej brzegów – w miejscu nazywanym dziś 
Petra tu Romiu. Znajduje się ono w pobliżu 
Palepafos (czyli Starej Pafos, dziś Kuklia, 
leżącej kilka kilometrów w głąb wyspy). 
Cypr przyciąga turystów ciepłym klimatem, 
pięknem swej przyrody, świetną kuchnią, 
ale też znakomitymi zabytkami archeolo-
gicznymi. Jego historia sięga epoki neolitu, 
a wspaniały rozkwit przeżywał w epoce 
brązu, kiedy główne bogactwo naturalne, 
czyli miedź (do której nawiązywać ma 
nazwa wyspy), stało się pożądanym towa-
rem w całym rejonie Morza Śródziemnego 
i głównym motorem napędowym – jakby-
śmy to dziś ujęli – gospodarki cypryjskiej. 
Od późnej fazy epoki brązu wyspa wchodzi 
w orbitę greckich wpływów. Najpierw były 
to ożywione kontakty handlowe i kulturo-
we z mykeńską Grecją, a potem, w ciągu 
wieków, osadnicy mykeńscy zasiedlali ją, 
w efekcie czego od XI wieku p.n.e. domi-
nującym żywiołem i językiem na Cyprze 
stał się grecki1. 

Palepafos, zasiedlone od około 1600 
p.n.e., było jednym z najważniejszych 
ośrodków na wyspie i miejscem kultu 
Afrodyty, a w epoce żelaza stało się na 
kilka wieków stolicą królestwa. Jednak 
brakowało mu portu, dlatego też ostatni król 
Palepafos – Nikokles postanowił założyć 
nowe miasto. Wybrał położony na zachód 
półwysep z naturalną zatoką nadającą się 
na port. Działo się to pod koniec IV wieku 

Z MAGICZNĄ INSKRYPCJĄ W JĘZYKU GRECKIM
Paphos Agora Project – nowy projekt Instytutu Archeologii UJ na Cyprze

p.n.e., a miasto otrzymało nazwę Nea (czyli 
Nowa) Pafos. Rozwijało się ono przez stule-
cia i przetrwało do dziś, stając się centrum 
administracyjnym zachodniego dystryktu 
wyspy – dystryktu Pafos. 

Pafos jest jednym z najważniejszych 
stanowisk archeologicznych na Cyprze, 
jego zabytki zostały wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Obok gospodarzy terenu, Cypryjczyków, 
badania w samym mieście oraz w dystryk-
cie pafi jskim prowadzą liczne zagraniczne 
misje archeologiczne, między innymi 
włoska, australijska, amerykańska, fran-
cuska, niemiecko-szwajcarska oraz polska 
– Uniwersytetu Warszawskiego, w której 
pracach pisząca te słowa uczestniczyła od 
wielu lat2.

Czasy, kiedy powstawało Nea Pafos, 
były niespokojne. Po śmierci Aleksandra 
Wielkiego jego generałowie walczyli mię-
dzy sobą o schedę po nim, a jedną z kart 
przetargowych we wschodniej części base-
nu Morza Śródziemnego był Cypr. W końcu 
wyspa przeszła pod panowanie Ptolemeu-
szy (zwanych też Lagidami), którzy objęli 
we władanie Egipt ze stolicą w Aleksandrii. 
Cypr pod rządami ptolemejskimi (295/4–58 
p.n.e.) przeszedł wielką transformację: 
istniejące tu wcześniej królestwa, zarzą-
dzane w sposób raczej autorytarny, zostały 
zlikwidowane, a w ich miejsce został wpro-
wadzony nowy system polityczny i admi-
nistracyjny. Pomimo utraty niepodległości 
Nea Pafos, podobnie jak inne stolice daw-
nych królestw, cieszyła się w ramach tego 
nowego systemu pewną formą demokracji 

– ograniczonej do odpowiedzialności lokal-
nego rządu za lokalne sprawy. To stworzyło 
stabilne podstawy dla rozwoju społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego. Pafos, które 
wraz z innymi miastami tworzyło cypryjską 
konfederację – Koinon ton Kyprion – pod-
ległą królestwu ptolemejskiemu Egiptu, 
było zarządzane przez stratega z pomocą 
antistratega. Inne ważne urzędy to skarbnik 
(grammateas), urzędnik odpowiedzialny 
za edukację (gymnasiarchos), najwyższy 
kapłan czuwający nad kultami i sprawami 
religii (archiereas). Rada (boule) oraz zgro-
madzenie ludowe (demos), czyli dwa ciała 
polityczne składające się z wybieralnych 
delegatów, reprezentowały ludność i w 
praktyce kontrolowały cały ptolemejski sy-
stem polityczny i administracyjny. Stabilna 
sytuacja przyczyniała się do rozwoju wyspy 
i Pafos, którą Ptolemeusze pod koniec III 
wieku p.n.e. uczynili swą stolicą na Cyprze 
(przeniesioną tu z podupadającej Salaminy). 
Po upadku Egiptu Lagidów i przejęcia go 
przez Rzym Pafos nadal pełniło rolę stolicy 
wyspy i miejsca urzędowania stratega, aż 
do IV wieku n.e. 

Nea Pafos, założone około 316 p.n.e., 
miało charakter miasta greckiego o regu-
larnej siatce ulic (tzw. plan hipodamejski), 
które zajmowało około 95 hektarów i oto-
czone było murami miejskimi3. Posiadało 
wszystkie niezbędne publiczne instytucje 
i budowle, wśród których były teatr (bada-
ny przez misję australijską Uniwersytetu 
w Sydney), gimnazjon (jeszcze niezlokali-
zowany, ale wspominany w źródłach  pisa-
nych), sanktuaria Apollina Hylatesa, Zeusa 
Polieusa, Leto, Artemis Agrotera, Hery 
oraz Afrodyty (o przydomku Pafi a?) – to 
ostatnie zlokalizowane zostało niedawno 
na wzgórzu Fabrika. W mieście o takiej 
randze i wielkości musiała też istnieć agora 
– rynek z budowlami o charakterze pub-
licznym, sakralnym i administracyjnym 
oraz handlowym. Na podstawie znalezisk 
archeologicznych w tzw. Domu Dioni-
zosa i wzmianek w źródłach antycznych 
wiemy na przykład, że w  Pafos istniało 
nomophylakion, a więc archiwum miej-
skie, które z reguły znajdowało się przy 
lub na agorze. 

Ekipa Paphos Agora Project 2011 
niemal w komplecie w fi rmowych koszulkach projektu
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Poszukiwanie, odkrycie i przebadanie 
agory miasta hellenistycznego Nea Pafos 
jest głównym celem nowego projektu 
archeologicznego zapoczątkowanego 
w roku bieżącym przez Zakład Archeologii 
Klasycznej Instytutu Archeologii UJ. Do tej 
pory w Pafos została zlokalizowana agora 
miasta rzymskiego, która znajdowała się 
naprzeciw odeonu (teatru muzycznego) 
i stanowiła prawie kwadratowy dziedzi-
niec otoczony portykami (perystyl) o boku 
niemal 100 metrów. Została ona odkryta 
i częściowo przebadana przez cypryjskiego 
archeologa Kyriakosa Nikolaou w latach 
1975–19784. Ponieważ w czasach anty-
cznych tradycje urbanistyczne były bardzo 
silne, w czasach rzymskich na terenie miast 
założonych wcześniej, w okresie greckim, 
często wykorzystywano podstawowe ele-
menty topografi czne, jak siatka ulic czy 
bloki mieszkalne (insulae) już istniejące, 
nie ma powodów przypuszczać, że w Pafos 
było inaczej. Podobnie mogło być z agorą 
– można się spodziewać, na podstawie 
tychże tradycji oraz na źródeł epigrafi cz-
nych i dotychczasowych odkryć archeolo-
gicznych, że agora miasta hellenistycznego 
znajdowała się poniżej agory rzymskiej. 

Paphos Agora Project działa na pod-
stawie licencji wykopaliskowej udzielonej 
przez dyrektor Departamentu Starożytności 
Cypryjskich dr Marię Hadjicosti, której 
w tym miejscu składamy serdeczne podzię-
kowania. Za wsparcie projektu jesteśmy 
też bardzo wdzięczni dziekanowi Wydziału 
Historycznego prof. Andrzejowi Banacho-
wi oraz dyrektorowi Instytutu Archeologii 
prof. Krzysztofowi Ciałowiczowi. Ekipa 
wyruszyła w teren 3 lipca, a prace trwały do 
6 sierpnia. W sumie w badaniach uczestni-
czyły 24 osoby, w tym pracownicy Zakładu: 
pisząca te słowa jako kierownik oraz dr 
Wojciech Machowski – odpowiedzialny za 
prace w terenie, studenci studiów doktoran-
ckich: Agata Dobosz, Agnieszka Fulińska, 
Edyta Marzec, oraz 15 studentów archeologii 
z naszego Instytutu, a także jeden student 
Cypryjczyk oraz wolontariuszka z Niemiec5. 
W pierwszym tygodniu  w pracach brało 
udział mniej osób, ponieważ wówczas za-
planowano badania geofi zyczne, które miały 
na celu lepsze rozpoznanie terenu, wykrycie 
ewentualnych struktur i obiektów znajdu-
jących się na głębokości do jednego metra 
i ułatwienie wyboru miejsca przyszłych 
wykopalisk. Prace te, prowadzone przez 
Artura Buszka (doktoranta w naszym In-
stytucie) oraz Dawida Święcha (absolwenta 
IA UJ) przy opiece merytorycznej Tomasza 
Herbicha z Instytutu Archeologii i Etnologii 

PAN w Warszawie, oparte były na metodzie 
elektrooporowej. Okazało się jednak, że bar-
dzo twarda i zbita ziemia pafi jska znacznie 
utrudnia ich przeprowadzenie, a rezultaty nie 
były tak klarowne, jak się spodziewaliśmy. 
Przyczyną tego niejasnego obrazu mogła być 
owa twarda ziemia oraz to, że tuż poniżej 
cienkiej warstwy humusu znajdowała się 
bardzo zbita warstwa ziemi z kamieniami, 
która prawdopodobnie stanowiła podkład 
pod ziemną powierzchnię agory. Mimo tego 
badania geofi zyczne wspomogły nas – na 
przykład w uzyskanym obrazie geofi zycz-
nym w centralnej partii perystylu zaryso-
wała się wyraźnie kolista struktura dużych 
rozmiarów. Padło przypuszczenie, że może 
to być kamienny ołtarz, więc ten fakt stał się 
jednym z powodów wyboru tego miejsca na 
nasz wykop I (jednak jak się później okazało, 
już w trakcie prac wykopaliskowych, były to 
pozostałości podłogi). Wykop II usytuowa-
ny został w centralnej części wschodniego 
portyku agory rzymskiej. 

Ze względu na wysoką temperaturę 
zastosowaliśmy system pracy w dwóch 
etapach: w godzinach przedpołudniowych 

(5.30–12.30) na wykopach, natomiast po 
przerwie kilka godzin popołudniowych 
(16.30–19) ekipa spędzała na myciu, 
czyszczeniu i wstępnej konserwacji oraz 
dokumentowaniu i rysowaniu  odkrytego 
materiału. 

W wykopie I przebadaliśmy 28 konteks-
tów i 13 struktur, a w niektórych częściach 
tego wykopu dotarliśmy do skały. Odkry-
liśmy pozostałości murów i podłóg oraz 
obiektów należących do trzech faz chro-
nologicznych. Najwcześniejsze, być może 
z okresu hellenistycznego, wydają się być 
resztki muru oraz cysterna o okrągłym ot-
worze (zablokowanym kamieniami i bloka-
mi kamiennymi) znajdujące się tuż nad ową 
skałą. Cysterna zostanie wyeksplorowana 
w przyszłym sezonie wykopaliskowym. 
Następna faza użytkowania odsłoniętego 
tu terenu wydaje się być wczesnorzymska 
(I–II wiek n.e.), a należą do niej różne 
mury, natomiast ostatnia to okres późno-
rzymski – z murami i podłogą (w dwóch 
fazach) odsłoniętymi w południowej części 
wykopu. Zabytki ruchome z tego wykopu 
to przede wszystkim fragmentarycznie 
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Studenci w trakcie pracy na wykopie II

Waga brązowa z odważnikiem 
w kształcie żołędzia, 

okres rzymski
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zachowana ceramika oraz jedna moneta. 
Jeżeli datowanie wspomnianych wyżej 
najwcześniejszych pozostałości zostanie 
potwierdzone, będziemy mieli do czynienia 
z pierwszymi odkrytymi przez nas pozo-
stałościami okresu hellenistycznego, ale 
kwestia, czy należały one do hellenistycznej 
agory Pafos, pozostaje otwarta.

Wykop II został wytyczony wokół 
centralnej części stylobatu wschodniego 
portyku agory rzymskiej, w miejscu, gdzie 
najprawdopodobniej znajdowało się wej-
ście na agorę, na co wskazuje rodzaj progu 
z bardzo zużytymi blokami. Ten wykop za-
krojony był na szerszą skalę, przebadaliśmy 
tu 27 kontekstów i 35 struktur w czterech 
obszarach, z których dwa położone były 
na wschód, a dwa na zachód od stylobatu. 
Pierwszy obszar znajdował się bezpośred-
nio na wschód od owego wejścia i został 
jedynie odczyszczony. Obszar drugi, na 
wschód od stylobatu, był najbardziej 
skomplikowany stratygrafi cznie, ale też 
najbogatszy jeżeli chodzi o odkrycia, szcze-
gólnie zabytki ruchome inne niż ceramika. 
Obszar trzeci i czwarty w ramach wykopu 
II znajdowały się na zachód od stylobatu.
Odkryliśmy tu mury i obiekty należące do 
okresów hellenistycznego, wczesno- i póź-
norzymskiego, w tym cysternę o prawie 
kwadratowym otworze, której z braku czasu 
nie byliśmy w stanie przebadać. 

W obszarze drugim wykopu II, który 
okazał się najbardziej „zabytkonośnym” 
– jeżeli można się tak wyrazić  –  zaryso-
wały się pozostałości pięciu pomieszczeń 
należących do późnej fazy użytkowania tego 
terenu, okresu późnorzymskiego. Były to 
małe pomieszczenia, najprawdopodobniej 
sklepiki – tabernae. Jednak w badanym 
obszarze natrafi liśmy także na pozostałości 
wcześniejszych faz użytkowania. Najwcześ-

niejszy (hellenistyczny?) jest, jak się wyda-
je, fragment muru o przebiegu wschód–za-
chód i szerokości 1,20 metra. Mur ten, 
o bardzo solidnej konstrukcji, wykonany 
z ogromnych bloków kamienia wapiennego, 
posiadający na jednym z bloków grecką 
inskrypcję (lub znaki kamieniarskie), był 
najprawdopodobniej kanałem lub tunelem. 
Później, przypuszczalnie w czasach wczes-
norzymskich, powstał tu system wodociągu 
z rur terakotowych z jedną odnogą, która 
została wcięta w górną partię tego muru. 
Ten system kanalizacyjny łączył się naj-
prawdopodobniej z fragmentami podobnego 
systemu odkrytego na zachód od stylobatu 
(na trzecim obszarze w ramach wykopu II). 
W późniejszym okresie system ten został 
zniszczony przez budowę stylobatu wschod-
niego portyku agory w II wieku n.e. (jeżeli 
datowanie powstania rzymskiej agory okre-
ślone na ten czas przez Kyriakosa Nikolaou 
jest prawidłowe, co musimy zweryfi kować 
w przyszłych sezonach badań). Ostatnia 
faza użytkowania tego obszaru to okres 
późnorzymski, kiedy powstały pomieszcze-
nia z murami o niezbyt solidnej konstrukcji 
wzniesionymi z wtórnie użytych bloków 
kamiennych i detali architektonicznych (np. 
półkolumna, fragment gzymsu itp.) i zwią-
zane z nimi podłogi, czyli owe tabernae, 
o których wspomniano wyżej. 

Znaleziska ruchome to przede wszyst-
kim ceramika: amfory transportowe, 
naczynia zasobowe, ceramika  stołowa, 
kuchenna itp. Naczynia te datują się głów-
nie na okres rzymski, ale mamy również 
fragmenty z okresu hellenistycznego i parę 
skorup bizantyńskich. Do materiału tzw. 
masowego zaliczyć też należy ogromne 
ilości fragmentów dachówek terakotowych 
użytych jako materiał utwardzający warstwy 
niwelacyjne (studenci zorganizowali nawet 
konkursy na temat ilości i wagi owych da-
chówek; więcej zob. na blogu ekspedycji: 
www.paphos-agora.eu). Mieliśmy dużo 
szczęścia, jeżeli chodzi o odkrycia innych 
niż ceramika zabytków, ten sezon przyniósł 
nam naprawdę sporą ich liczbę. Należy tu 
wymienić prawie 70 monet brązowych, 
przede wszystkim z obszaru 2 na wykopie 
II. Na pewno przyczynią się one do uści-
ślenia datowania różnych faz użytkowania 
tego terenu, jednak muszą najpierw zostać 
poddane konserwacji (w laboratorium De-
partamentu Starożytności w Nikozji). Inne 
interesujące zabytki to obiekty brązowe, 
wśród których należy wspomnieć brązową 
wagę z odważnikiem w kształcie żołędzia, 
brązowy dzbanek z uchwytem zdobionym 

na przyczepach, wiele brązowych gwoździ, 
szpil, fragmentów okładzin różnych przed-
miotów, zabytki żelazne, wśród których 
na uwagę zasługuje miecz rzymski niemal 
60-centymetrowej długości, obiekty oło-
wiane: ciężarki oraz naczynie z żelaznym 
długim uchwytem; wśród obiektów tera-
kotowych warto wymienić lampki oliwne 
oraz główkę Ateny w hełmie, która należała 
do fi gurki niewielkich rozmiarów, odkry-
liśmy również naczynia szklane. Bardzo 
dobrze zachowany egiptyzujący amulet 
z miękkiego kamienia z rytymi motywami 
na jednej stronie oraz magiczną inskrypcją 
w języku greckim na drugiej jest jednym 
z najcenniejszych znalezisk. Wbrew naszym 
wcześniejszym wstępnym określeniom nie 
należy on do okresu ptolemejskiego, lecz 
jest późniejszy i powinien być datowany na 
III–IV wiek n.e.6.

Pierwszy sezon Paphos Agora Project 
mamy już za sobą. Start był bardzo dobry, 
ekipa się sprawdziła i dzięki ciężkiej pracy 
w niezwykle gorącej atmosferze (nawet 43 
stopni Celsjusza) udało się osiągnąć wspa-
niałe rezultaty. Pod względem naukowym 
wyniki są wielkiej wagi i bardzo satys-
fakcjonujące, choć na razie nie możemy 
stwierdzić, że dotarliśmy do hellenistycznej 
agory starożytnego Pafos. Ale z drugiej 
strony, trzeba podkreślić, że to był prze-
cież dopiero pierwszy sezon wykopalisk 
i wszystko przed nami! 

Więcej na temat naszych badań można 
znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.paphos-agora.eu

Ewdoksia Papuci-Władyka
kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej 

Instytutu Archeologii UJ

1  Warto przypomnieć w tym miejscu, że dziś Cypr, członek 
Unii Europejskiej, nie należy do Grecji, lecz jest osobnym 
państwem – Republiką Cypru, powstałą w roku 1960, po 
dość długim czasie administrowania brytyjskiego; od 1974 
roku północna część wyspy jest okupowana przez samo-
zwańcze państwo o nazwie Republika Turecka Północne-
go Cypru, uznawane jedynie przez Turcję. 

2  Por. „Alma Mater”, nr specjalny 99/2008, s. 139–141.
3  Na temat Pafos i jego topografi i zob. K. Nikolaou, The 

Topography of Nea Paphos, [w:] Mélanges offerts ŕ Ka-
zimierz Michałowski, Warszawa 1966, s. 561–601; J. Mły-
narczyk, Nea Paphos, t. III Nea Paphos in the Hellenistic 
Period, Varsovie 1990.

4  Krótkie raporty ukazały się na łamach „Annual Report 
of the Department of Antiquities” for 1975–1978 [publ. 
1976–1979], „American Journal of Archaeology”, nr 79–
81 (1975–1977) oraz nr 84 (1980).

5  Byli to: A. Błaszczak, E. Domaradzka, P. Gołyźniak, B. Grzyw-
niak, M. Kajzer, J. Kałka, M. Kuśpiel, T. Laske, N. Małecka, 
D. Olbrycht, P. Pieprzyca, W. Siedlarz, A. Teper, M. Wacła-
wik, M. Zieliński oraz S. Christodoulou, K. Poterek.   

6  Za te informacje wdzięczna jestem profesorowi Joachimo-
wi Śliwie.

Szklane naczynie rzymskie w trakcie odkrycia
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Ponad 500 osób uczestniczyło w V Mię-
dzynarodowym Kongresie Polskiej 

Rady Resuscytacji, który odbył się 
w dniach 8–10 czerwca br. w Auditorium 
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Kongres zorganizowany został pod 
patronatem honorowym prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Obrady 
przebiegały pod hasłem przewodnim 
„Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia 
i działaj zgodnie z algorytmem 2010”. 
Tegoroczny kongres miał niezwykły 
wymiar – w tym roku resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa świętuje 50-lecie 
istnienia, a Polska Rada Resuscytacji 
obchodzi 10-lecie działalności.

W trakcie obrad konferencyjnych na 
ponad 30 sesjach naukowych, warszta-
tach oraz kursach okołokongresowych 
w ujęciu praktycznym przedstawiono 
najważniejsze aspekty Wytycznych 2010 
z naciskiem na zmiany w stosunku do 
Wytycznych 2005. W tematyce wykładów 
kongresu pod lupą znalazły się głównie 
Wytyczne 2010 resuscytacji. Szczególnym 
zainteresowaniem wśród uczestników 
cieszyły się sesje dotyczące pierwszej 
pomocy, utraty przytomności, bezpie-
czeństwa, urazów, medycyny katastrof, 
intensywnej terapii i transplantologii. 
Odbyła się również sesja ratowników 
i pielęgniarek.

Podczas ceremonii otwarcia prof. 
dr Bernd W. Böttiger z Uniwersytetu 
w Kolonii otrzymał tytuł członka honoro-
wego Polskiej Rady Resuscytacji. W ten 
sposób prof. Böttiger dołączył do grona 
takich osobistości, jak prof. Zdzisław 
Rondio, Aleksander Kwaśniewski, dr 
Peter Basket, prof. Leo Bossaert, prof. 
dr Dietrich Kettler, dr David Robinson. 
Również w trakcie ceremonii otwarcia 
prof. Böttiger wygłosił wykład inaugu-
racyjny Dlaczego należy implementować. 
Wytyczne 2010 resuscytacji ERC?

Spośród innych gości zagranicznych, 
którzy zaszczycili Polską Radę Resu-
scytacji swoją obecnością i cennymi do-
świadczeniami, nie sposób nie wymienić 
Richarda Arntza z Berlina. Wygłosił on 

ADRENALINA
W RESUSCYTACJI

bardzo ciekawy wykład zatytułowany 
Do We Reed PCI for All Cardiac Agrest 
Patients? Z kolei prof. Leo Bossaert z An-
twerpii zainteresował uczestników sesji 
rejestrem nagłych zatrzymań krążenia 
i przeżywalności w Europie (program 
EuReCa). Wśród innych wykładów gości 
zagranicznych można było wysłuchać 
doświadczeń prof. Rogera White’a z Ro-
chester w zakresie defi brylacji zgodnej 
z Wytycznymi 2010, dowiedzieć się od 
prof. Bernda W. Böttigera o kontro-
wersjach wokół stosowania adrenaliny 
w resuscytacji, a także zapoznać się z do-
świadczeniami dotyczącymi zatrzymania 
krążenia na sali operacyjnej (dr Andrea 
Gabrielli z Gainesville, USA) czy też 
z hiszpańskim systemem transplantacji 
(prof. Jose Ramon Nunez). W następnym 
dniu dr Jan Bahr z Getyngi skupił się na 
dostępności AED w Europie, a dr Pascal 
Cassan z Paryża omówił problem eduka-
cji społeczeństwa w zakresie pierwszej 
pomocy. W innej sesji dr Burkhard Dirks 
z Ulm przedstawił problem resuscytacji 

w urazach, a dr Andrea Gabrielli – postę-
powanie z pacjentem po urazie mózgu. 
Profesor Dietrich Kettler z Getyngi zajął 
się tematem etycznym bardzo ważnym 
w ostatnich latach: kiedy podejmować, 
a kiedy nie podejmować resuscytacji, 
a Bart Vissers z Europejskiej Rady Resu-
scytacji podczas innej sesji zaprezentował 
europejski system szkolenia.

Drugiego dnia kongresu uczestnicy 
mogli zapoznać się bliżej z Fundacją 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a szczególnie z programem „Ratujemy 
i uczymy ratować”. Jerzy Owsiak wraz 
ze swoimi instruktorami z fundacji pre-
zentowali umiejętności dzieci z jednej 
z krakowskich szkół podstawowych w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy.

Różnorodność tematów sprawiła, że 
wśród uczestników znaleźli się lekarze 
różnych specjalności, pielęgniarki, ratow-
nicy medyczni, ratownicy z organizacji 
wolontariackich (harcerze, Maltańska 
Służba Medyczna itp.), a także studenci 
pokrewnych kierunków studiów. Licznie 
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Podczas ceremonii otwarcia prof. Bernd W. Böttiger z Uniwersytetu w Kolonii 
otrzymał z rąk prof. Janusza Andresa tytuł członka honorowego Polskiej Rady Resuscytacji
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również zaprezentowały 
się firmy uczestniczące 
w kongresie; jest to znak, że 
przemysł medyczny odgry-
wa i nadal będzie odgrywał 
istotną rolę w postępie me-
dycyny resuscytacji, a także 
będzie wytyczał nowe kie-
runki rozwoju.

VI Międzynarodowy 
Kongres Polskiej Rady 
Resuscytacji odbędzie się 
wiosną 2013 roku. Spotka-
my się jeszcze raz w kró-
lewskim Krakowie.

Monika Szostak
pracownik Katedry Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii UJ CM
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Wśród laureatów pierwszej edycji 
konkursu „Mobilność Plus”, or-

ganizowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, znalazło się sześ-
ciu naukowców z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Celem programu jest umożliwienie 
naukowcom udziału w badaniach prowa-
dzonych w renomowanych zagranicznych 
ośrodkach naukowych pod opieką wybit-
nych specjalistów o międzynarodowym 
autorytecie w danej dziedzinie nauki. 
Działania te mają wspomóc uczonych 
w dalszym rozwoju kariery naukowej, 
umożliwiając zdobycie doświadczenia 
i szerszej wiedzy dzięki udziałowi w bada-
niach realizowanych przy wykorzystaniu 
aparatury i metod niedostępnych w na-
szym kraju. Ponadto możliwość wyjazdu 
z rodziną ma na celu wyeliminowanie 

MOBILNOŚĆ PLUS
ewentualnych dodatkowych barier, które 
mogłyby ograniczać mobilność uczestnika 
programu. 

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
różnieni zostali:
– dr Monika Srebro z Wydziału Chemii 
UJ (projekt Teoretyczna analiza lokalnej 
struktury chemicznej związków metali 
przejściowych),   
– dr Zofi a Wodniecka-Chlipalska z Wy-
działu Filozofi cznego UJ (projekt Dwu-
języczność, umysł, mózg – interdyscy-
plinarne badania nad konsekwencjami 
dwujęzyczności),
– dr Maria Dainotti z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 
(projekt Korelacja pomiędzy jasnością La 
i czasem Ta w błyskach gamma, obserwo-
wanych przez satelitę FERMI), 

– dr Halina Jurkowska z Wydziału Lekar-
skiego UJ CM (projekt Desulfuracyjne 
przemiany cysteiny w warunkach braku 
jej utleniania z powodu genetycznego uwa-
runkowanego niedoboru dioksygenazy cy-
steinowej. Stan zapalny a siarkowodór),
– dr hab. Bartłomiej Dybiec z Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
UJ (projekt Nierównowagowa fi zyka staty-
styczna jako narzędzie opisu dyfuzji ano-
malnej w układach biologicznych: metody 
teoretycznego opisu i ich weryfi kacja),
– dr Szymon Pustelny z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 
(projekt Magnetometria optyczna w po-
miarach ciemnej materii).

W sumie w ramach konkursu „Mo-
bilność Plus” wyróżniono 58 osób z całej 
Polski.

Wr

Obrady odbywały się w auli Auditorium Maximum
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Drużyna studentów matematyki z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła 

w 18. edycji konkursu matematycznego 
IMC (International Mathematics Com-
petition for University Students), który 
odbywał się w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 
br. w Bułgarii.

Drużyna UJ składała się z czterech 
studentów: Macieja Gawrona, Tomasza 
Kobosa, Jakuba Koniecznego i Przemysła-
wa Mazura. Przemysław Mazur i Tomasz 
Kobos kończą w tym roku studia, Maciej 
Gawron jest studentem czwartego, a Jakub 
Konieczny trzeciego roku. Wszyscy mają 
bogate doświadczenie zarówno w IMC, jak 
i w innych konkursach matematycznych. 
Przemysław Mazur w szkole średniej trzy-
krotnie zdobył złoty medal na Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Matematycznej, stając 
się tym samym najbardziej utytułowanym 
reprezentantem Polski w historii tego pre-
stiżowego konkursu. Pozostali zawodnicy 
także zdobywali medale w tym i innych 
konkursach: Przemysław Mazur zwyciężył 
w konkursie IMC w 2010 roku i ex aequo 
w 2008 roku, Jakub Konieczny w 2009 
roku zdobył nagrodę główną z drugą lo-
katą. UJ wystawił zatem drużynę bardzo 
doświadczoną. Tym niemniej, mimo swoich 
sukcesów, studenci byli kwalifi kowani do 
udziału w konkursie na podstawie wyni-
ków zawodów organizowanych przez cały 
rok w Instytucie Matematyki UJ przez dr. 
Leszka Pieniążka i kilku innych pracowni-
ków. Z uwagi na ograniczenia fi nansowe 
w gronie zawodników zabrakło, niestety, 
przedstawicieli pierwszych lat studiów. Stu-
denci UJ odnosili w konkursie IMC bardzo 
znaczące sukcesy. W ostatnich ośmiu latach 
tylko dwukrotnie wśród zdobywców naj-
wyższej nagrody zabrakło przedstawiciela 
UJ. W tym roku studenci UJ zwyciężyli 
we wspaniałym stylu. Przemysław Mazur 
zupełnie zdystansował konkurencję, roz-
wiązując wszystkie zadania; tym samym 
zdobył pierwszą lokatę i nagrodę „naj-
główniejszą”. Kolejni zawodnicy uporali 
się już z co najwyżej ośmioma z dziesięciu 

NASI MATEMATYCY 
NAJLEPSI NA ŚWIECIE!

zadań. Pozostali studenci także uzyskali 
bardzo dobre wyniki: Maciej Gawron zajął 
lokatę 13/14 (ex aequo), Jakub Konieczny –
18/19/20, a Tomasz Kobos – 26/27. Wszy-
scy oni otrzymali nagrody pierwszego 
stopnia. W klasyfikacji drużynowej UJ 
od wielu lat znajdował się wśród kilku 
najlepszych uczelni, ale pierwsze miejsce 
udało się uzyskać tylko raz – w 2006 roku. 
Tegoroczne zwycięstwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego było bezapelacyjne: zespół 
UJ zdobył 292,75 punktu i wyprzedził 
Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 
(275 pkt.), Uniwersytet Loránda Eötvösa 
w Budapeszcie (267,2 pkt.), Uniwersytet 
Petersburski (259,43 pkt.) oraz drużynę 
narodową Izraela (258 pkt.).

Konkurs trwa dwa dni, każdego dnia 
studenci rozwiązują po pięć zadań. Nie-
które z nich przypominają te ze szkolnych 
olimpiad matematycznych, wymagają od 
studentów przede wszystkim oryginalnego 
pomysłu lub sprawności technicznej. Więk-
szość zadań wymaga jednak umiejętności 
i wiedzy, którą studenci zdobywają w trak-
cie studiów. Zazwyczaj organizatorzy do-
kładają starań, by zadania bardzo różniły się 
stopniem trudności, tak aby nawet najsłabsi 

studenci mieli szansę zdobyć jakieś punkty, 
ale by najtrudniejsze rozwiązało co naj-
wyżej kilku zawodników. Wiele zadań ma 
atrakcyjne sformułowania, nawet jeśli ich 
rozwiązania bywają wyrafi nowane. Jedno 
z nich w tym roku dotyczyło pewnej spo-
łeczności kosmitów, w której małżeństwa 
składają się zawsze z trzech osobników, po 
jednym z każdej z występujących w tym 
gatunku trzech płci. Trzeba było wykazać, 
że całą społeczność można podzielić na 
zgodne małżeństwa, jeśli tylko kosmici 
dostatecznie często lubią się nawzajem. 

Przy tak dużej liczbie uczestników 
i ograniczonym czasie niemożliwe jest, by 
rozwiązania mogły być ocenione przez kil-
kuosobowe jury. Każdy z uczestniczących 
uniwersytetów proszony jest zatem o przy-
słanie opiekuna grupy, którego zadaniem 
jest wystawienie ocen. Szczególnej uwagi 
wymaga upewnienie się, że oceny wysta-
wione przez różnych sprawdzających są 
porównywalne. W tym celu sprawdzający 
dzieleni są na kilkunastoosobowe grupy, 
z których każda sprawdza jedno z zadań, 
starając się wypracować wspólne reguły 
przyznawania punktów (od 0 do 10). Praca 
każdego uczestnika sprawdzana jest przez 

Zwycięska drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego
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dwie osoby, które w przypadku rozbieżno-
ści negocjują między sobą oceną lub oddają 
sprawę do rozstrzygnięcia przewodniczące-
mu grupy. Następnie prace są odkodowywa-
ne i wyniki są ogłaszane; zazwyczaj udaje się 
to zrobić około drugiej nad ranem. Pomimo 
tej dość skomplikowanej procedury kolejny 
poranek rozpoczyna się zwykle od oburzenia 
studentów i opiekunów na niesprawiedliwe, 
ich zdaniem, oceny. Dlatego też cały dzień 
poświęcony jest na procedurę odwoławczą, 
w której opiekunowie występują w podwój-
nej roli: ich zadaniem jest walczyć o pod-
wyższenie ocen swoich studentów, ale też 
odprawiać nieuzasadnione żądania swoich 
kolegów. Zazwyczaj procedura ta przeciąga 
się daleko poza przewidziane na nią ramy 
czasowe. 

Zasady przyznawania nagród na IMC 
są również dość skomplikowane. Przyznaje 
się nagrody: główne, pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia, a także wzmianki ho-
norowe. Nagrodę główną otrzymuje kilku 
zawodników, nagrody kolejnych stopni już 
kilkudziesięciu, a wzmiankę honorową –
właściwie wszyscy zawodnicy, których 
wynik nie jest wyraźnie kompromitujący. 
Granice między poszczególnymi katego-
riami wyznacza się dopiero po uzyskaniu 
listy wyników, dokładając starań, by różnice 
między poszczególnymi grupami nagród 
były naturalne. Czasem, gdy jury chce 

dodatkowo wyróżnić jednego lub dwóch 
najlepszych zawodników, przyznaje się 
nagrody „najgłówniejsze” (Grand Grand 
First Prize). Obok klasyfi kacji indywidualnej 
IMC prowadzi także klasyfi kację drużynową. 
Każdy z uczestniczących uniwersytetów 
może wystawić drużynę (o dowolnej licz-
bie zawodników). Wynik drużyny oblicza 
się, sumując rezultaty trzech najlepszych 
zawodników oraz średnią wszystkich wyni-
ków. Każdy z uniwersytetów musiał zatem 
zdecydować, jaka strategia wyboru drużyny 
daje największe szanse na sukces. Większość 
uniwersytetów tworzyła drużyny ze wszyst-
kich swoich zawodników, ale już Uniwersytet 
Tarasa Szewczenki w Kijowie przysłał 14 
zawodników, a drużynę stworzył z czterech 
rokujących najlepiej. Co ciekawe, nie po-
mylili się – wskazana przez nich czwórka 
rzeczywiście osiągnęła najlepsze wyniki. 
Moskiewski Uniwersytet Państwowy przy-
słał dwie czteroosobowe drużyny, a cztery 
izraelskie uniwersytety sformowały wspólną 
siedmioosobową drużynę narodową.

Historia konkursów matematycznych 
(dla uczniów szkół średnich) sięga końca 
XIX wieku i związana jest z Rumunią 
i Węgrami. IMC jest prawdopodobnie naj-
większym i najbardziej prestiżowym spo-
śród wielu międzynarodowych konkursów 
matematycznych dla studentów wyższych 
szkół. Mogłyby z nim zapewne konkurować 

jedynie zawody Putnama, w których jednak 
startują wyłącznie studenci z USA i Kanady. 
Pierwsze zawody odbyły się w 1994 roku 
w Płowdiwie. Głównym organizatorem od 
początku istnienia konkursu jest brytyjski 
matematyk John E. Jayne. Od tego czasu 
konkurs odbywał się w różnych europej-
skich miastach, szczególnie często jednak 
powracał do Bułgarii. Także i tegoroczne 
zawody odbyły się w Bułgarii, współ-
organizowane przez University College 
w Londynie i Uniwersytet Amerykański 
w Błagojewgradzie. W latach 90. konkurs 
gościł niemal wyłącznie przedstawicieli 
uniwersytetów europejskich, startowało 
w nim kilkudziesięciu zawodników. Od 
tego czasu wielokrotnie zwiększyła się 
zarówno liczba uczestników, jak i odsetek 
zawodników spoza Europy. W tegorocznej 
edycji zawodów wzięło udział 305 studen-
tów z ponad 80 uniwersytetów Europy, 
Azji, Afryki i obu Ameryk. Liczba uczest-
ników zmniejszyła się nieco w porównaniu 
z rokiem poprzednim, głównie z uwagi na 
problemy kilku irańskich uniwersytetów 
z terminowym uzyskaniem wiz. 

Szczegółowe wyniki konkursu i więcej 
informacji można znaleźć na stronie zawo-
dów www.imc-math.org

Jakub Byszewski
asystent w Instytucie Matematyki UJ

□ W tym roku ukończył Pan studia medyczne na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan 
ich przebieg? Jaką dziedziną medycyny szczególnie się Pan 
zainteresował? 

STUDENCKI NOBEL 2011
Rozmowa z Pawłem Matusikiem, tegorocznym absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM, 
laureatem Studenckiego Nobla 2011. 

■ Studia medyczne są bardzo wymagające, ale jedocześnie 
niezwykle ciekawe, ponieważ pozwalają poznawać coraz to 
głębsze tajemnice ludzkiego ciała, co więcej, na każdym roku 
studiów z nieco innej perspektywy. Na studiach w szczególny 

W konkursie organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów wyróżniani są utalentowani studenci szkół 
wyższych w Polsce oraz wybierany najlepszy z najlepszych – laureat Studenckiego Nobla. Paweł Matusik odebrał 
nagrodę 27 czerwca br. w Sejmie RP. 
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sposób zainteresowałem się zagadnieniami dotyczącymi chorób 
wewnętrznych, kardiologii oraz problematyki osób w wieku po-
deszłym. W kręgu moich zainteresowań związanych z medycyną 
znajdują się biologia molekularna oraz biotechnologia. Obie 
wymienione dziedziny nauki ściśle łączą się z medycyną, często 
dając początek ogromnemu postępowi, jaki niemal każdego dnia 
następuje w naukach medycznych.

□ Gdzie w trakcie studiów odbywał Pan 
praktyki? 

■ Podczas studiów odbyłem wiele praktyk 
zawodowych, które umożliwiły mi posze-
rzenie, zdobywanej podczas zajęć na naszej 
Uczelni, wiedzy teoretycznej o aspekty me-
dycyny praktycznej. Odbywałem praktyki nie 
tylko na oddziałach szpitalnych, ale również 
w lecznictwie otwartym. W trakcie studiów 
uczestniczyłem (i nadal uczestniczę) również 
w pracach laboratorium badawczego, gdzie 
miałem możliwość poznania różnych za-
awansowanych metod naukowych. Ponadto 
dwukrotnie, przez dwa miesiące, przebywa-
łem w Wielkiej Brytanii, gdzie poza dosko-
naleniem językowym i szeroko rozumianą 
nauką poznawałem pracę brytyjskiej opieki zdrowotnej. 

□ Czy poza ścisłym programem studiów angażował się Pan 
w działalność studencką? Mam na myśli różnego rodzaju 
organizacje studenckie, koła naukowe czy też stowarzyszenia 
i fundacje.

■ Oczywiście. Przede wszystkim aktywnie działałem w czterech 
studenckich kołach naukowych, gdzie nie tylko poszerzałem 
wiedzę zdobytą na zajęciach, ale również uczyłem się metodyki 
prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, miałem też możli-
wość kierowania trzema naukowymi projektami studenckimi. Na 
trzecim roku studiów zostałem przewodniczącym Studenckiego 
Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych 
i Gerontologii, kierowanej przez prof. Tomasza Grodzickiego, 
gdzie opiekę nad działalnością Koła sprawował, między inny-
mi, doc. Jerzy Gąsowski. Aktywne uczestnictwo w działalności 
kół naukowych pozwoliło mi w szerszym zakresie zaznajomić 
się z interesującymi mnie zagadnieniami z zakresu medycyny 
i badań naukowych. Aspekty kardiochirurgii i elektrokardiologii 
poznawałem pod opieką doc. Romana Pfi tznera i doc. Jacka Lela-
kowskiego, natomiast metody medycyny molekularnej, zwłaszcza 
w chorobach układu krążenia, pod opieką prof. Tomasza Guzika, 
wybitnego specjalisty w tej dziedzinie. Miałem szczęście, że 
spotkałem na swojej naukowej drodze życzliwe osoby, ludzi 
o zbliżonych zainteresowaniach i naukowej pasji. 

Na studiach starałem się rozwijać nie tylko jako przyszły 
lekarz i naukowiec. Od początku studiów byłem członkiem Aka-
demickiego Związku Sportowego, gdzie reprezentowałem sekcję 
tenisa stołowego, a przez niemal dwa lata byłem wiceprezesem 
Klubu Uczelnianego. Brałem udział w organizacji, między in-
nymi, międzynarodowych studenckich konferencji naukowych, 
zawodów sportowych, byłem wolontariuszem w Towarzystwie 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie” 
oraz pełniłem dyżury społeczne jako ratownik Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.

□ Gdzie obecnie Pan pracuje, czy też odbywa staż po stu-
diach? Jaką specjalizację w medycynie Pan wybrał?

■ Obecnie kontynuuję działalność na-
ukową, głównie w zespole prof. Tomasza 
Guzika, gdzie poznając nowe mechanizmy 
nadciśnienia, jednocześnie poszukujemy 
nowych leków, aby skuteczniej i bardziej 
przyczynowo zapobiegać i leczyć tę bardzo 
częstą chorobę. W październiku rozpocznę 
kliniczny staż podyplomowy. W przyszłości 
chciałbym specjalizować się w chorobach 
wewnętrznych lub kardiologii.

□ Nobel studencki to nie pierwsze Pana 
wyróżnienie. Proszę powiedzieć coś więcej 
o swoich wcześniejszych osiągnięciach 
i nagrodach.

■ Ciężka praca naukowa, którą wykonywa-
łem i nadal prowadzę, została doceniona. Do 

najważniejszych wyróżnień zaliczam: honorowe wyróżnienie 
i medal Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 
„Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” za współautor-
stwo cyklu prac dotyczących oceny stanu zdrowia pensjonariuszy 
domów opieki społecznej, stypendium naukowe Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej celem udziału w projekcie „Immune me-
chanisms of hypertension and vascular dysfunction – the search 
for new anti-hypertensive strategies” oraz nagrodę Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego dla laureatów Grand Prix XXIII 
Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej. To bar-
dzo miłe, gdy tak ważne i cenione gremia naukowe zwrócą uwagę 
na młodego człowieka. Mimo to żadne nagrody nie były ani nie 
są celem prowadzonej przeze mnie działalności naukowej, której 
poświęcałem i poświęcam zdecydowaną większość wolnego 
czasu. Chciałbym, aby te wysiłki kiedyś znalazły zastosowanie 
w praktyce klinicznej. 

□ Jakie są plany na przyszłość najlepszego studenta RP?

■ Nigdy nie czułem się najlepszym studentem RP, natomiast 
zawsze starałem się wypełniać obowiązki i zamiłowania tak 
dobrze, jak tylko potrafi łem. Obecnie chciałbym kontynuować 
pracę naukową i mam nadzieję, że możliwe będzie jej łączenie 
z wykonywaniem zawodu lekarza. Obie aktywności wymagają 
znacznego nakładu pracy i czasu, co więcej, ich wykonywanie 
jest niezwykle trudne i często uczy pokory. Mam nadzieję, że 
będę miał wystarczająco dużo sił i możliwości, aby pogodzić 
ich rzetelne wykonywanie z korzyścią dla nauki i przyszłych 
pacjentów. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wojnar

 Paweł Matusik
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W dniach 3–20 października 2011 
Komitet Lokalny AIESEC Kraków 

rozpoczyna rekrutację do organizacji. W 
tym roku można uczestniczyć w kilku 
projektach realizowanych w krakowskim 
środowisku edukacyjnym, korporacyjnym 
i organizacjach pozarządowych. Podczas 
ich trwania można nauczyć się wielu przy-
datnych umiejętności, jak autoprezentacja, 
sprzedaż, negocjacje czy zarządzanie cza-
sem. Aplikacja jest dostępna od początku 
października na www.krakow.aiesec.pl

PRAKTYKA LUB WOLONTARIAT 

Każdy student, który chce być wolon-
tariuszem w jednym z krajów takich jak 
Indie, Chiny, Bułgaria czy Rosja, ma taką 
możliwość w zasięgu ręki. Wolontariat 
trwa od 6 do 8 tygodni i polega najczęściej 
na pracy z dziećmi, ich edukacji na temat 
odrębnych kultur, zwiększaniu świadomo-
ści pod względem zagadnień dotyczących 
HIV/AIDS i ochrony środowiska oraz na 
pracy w organizacjach pozarządowych. 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne i 
wolontariat z AIESEC odbywać się bę-
dzie w dniach 6–28 października 2011. 

NABÓR DO AIESEC
Wolontariusze nie muszą legitymować się  
wykształceniem kierunkowym i najczęś-
ciej jedynym wymogiem jest znajomość 
języka angielskiego.

Proces rekrutacji jest prosty: trzeba 
złożyć aplikację, a potem odbyć rozmowę 
z członkiem organizacji. Jeśli przejdzie 
się te etapy, trzeba jeszcze zaliczyć te-
sty językowe i weekendowe szkolenie 
przygotowawcze. Potem już tylko należy 
znaleźć praktykę lub wolontariat w wyma-
rzonym kraju, ustalić odpowiedni termin 
i wyjechać. O pracę w wolontariacie 
mogą starać się studenci wszystkich lat, 
natomiast płatne praktyki zagraniczne 
skierowane są do osób po trzecim roku 
studiów oraz absolwentów (do dwóch lat 
po ukończeniu studiów). Praktyka trwa 

od 6 do 18 tygodni, a wśród krajów, do 
których można wyjechać dzięki AIESEC, 
są Chiny, Brazylia, Turcja, Niemcy i Indie. 
Do wyboru, zależnie od wykształcenia i 
posiadanego lub pożądanego doświadcze-
nia zawodowego, są trzy rodzaje praktyk: 
praktyki techniczne (polegające na progra-
mowaniu, tworzeniu i administrowaniu 
baz danych, sieci komputerowych i gra-
fi ki komputerowej), praktyki biznesowe 
(związane z zarządzaniem, marketingiem, 
fi nansami, tworzeniem strategii w przed-
siębiorstwach) oraz praktyki edukacyjne 
(przeznaczone dla studentów fi lologii). 

Więcej informacji na temat wolonta-
riatu i praktyk można znaleźć na stronie 
www.krakow.aiesec.pl

Red.

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 50 tysięcy 
członków, działająca w 107 krajach, na około 1600 uniwersytetach. Organi-
zacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, między 
innymi dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferen-
cjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. 
AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktyw-
nego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną.

I znów październik. I znów początek 
roku akademickiego. Nowe siły, plany, 

perspektywy, możliwości i, niewykluczone, 
nowe dalekie podróże. Jak w ubiegłym roku 
o tej samej porze, kiedy to dopinaliśmy 
ostatnie kwestie organizacyjne związane 
z naszą wyprawą. „Naszą” – to znaczy wy-
prawą jedenastoosobowej grupy studentów 
i dwojga pracowników Instytutu Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu UJ: dr. Łukasza Fy-
derka i autorki niniejszego tekstu – w ciągle 
nieodkryty, choć coraz bardziej rozpozna-
walny zakątek Bliskiego Wschodu zwany 
powszechnie Kurdystanem irackim. 

KURDYSTAN NIEODKRYTY
Od połowy sierpnia 

br. doniesienia medialne 
z tego regionu informują 
o krwawych tureckich 
nalotach w północnym 
Iraku na pozycje sepa-
ratystów z Partii Pra-
cujących Kurdystanu 
(PKK)1. Turcja, nie mogąc poradzić sobie 
z antypaństwową działalnością bojowników 
kurdyjskich na swoim terytorium, dokonuje 
bezprawnych ataków na ich domniemane 
bazy zlokalizowane na górskich terenach 
w pobliżu granicy iracko-tureckiej. Opera-

cje tureckiego lotnictwa stanowią oczywiste 
naruszenie suwerenności Iraku i skutkują 
dużą liczbą ofi ar śmiertelnych. Sytuacja jest 
niezwykle poważna i wywołuje uzasadnio-
ne protesty zarówno ze strony regionalnych 
władz kurdyjskich w Erbilu (Hawler), jak 

Napis nad turecko-irackim przejściem granicznym Silopi/Ibrahim Khalil
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i rządu centralnego w Bagdadzie. Warto jed-
nak przypomnieć, że nie jest ona nowym, 
zaskakującym zjawiskiem – pojawia się 
jako stały element polityki regionalnej od 
co najmniej dwóch dekad. Kurdystan iracki, 
który zobaczyliśmy podczas dwutygodnio-
wej, objazdowej wizyty w październiku 
2010 roku, to całkowicie inna rzeczywi-
stość aniżeli przemoc militarna i rozlew 
krwi. Od czasu amerykańskiej inwazji 
w 2003 roku, w odróżnieniu od reszty kraju, 
jest on najbardziej stabilną i bezpieczną 
częścią Iraku. Formalnie znajdując się 
w irackich granicach, Region Kurdystanu 
de facto funkcjonuje jak samodzielna, co 
więcej – przeżywająca boom ekonomiczny 
i rozkwit w wielu dziedzinach życia, jed-
nostka polityczna. Jej dużą niezależność 
i dynamiczny rozwój odczuwaliśmy na każ-
dym etapie naszej podróży – przekraczając 
granicę turecko-iracką w Zakho, gdzie na 
bramie wjazdowej widnieje napis: Welco-
me to Iraqi Kurdistan Region, i powiewa 
wyłącznie fl aga kurdyjska, podczas jazdy 
po drogach o gładkich nawierzchniach, 
mijając najnowsze modele czołowych 
amerykańskich i japońskich koncernów 
samochodowych, podziwiając nowoczesne 
budynki, osiedla mieszkaniowe, kampusy 
akademickie, stadiony, kolorowe place za-
baw i niezliczone przepiękne parki czy też 
korzystając z uroków galerii handlowych, 
wesołego miasteczka i lodowiska. Rozmach 
inwestycyjny, tempo prac modernizacyj-
nych i przemian w przestrzeni publicznej 
budzi niekłamany podziw i szacunek. Za-
obserwowaliśmy też w Kurdystanie silną 
obecność turecką, jednak obecność o innym 
niż militarne obliczu. Przekraczając grani-
cę, musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, 
stojąc w kilkukilometrowej kolejce cięża-
rówek wypełnionych materiałami budow-
lanymi i rozmaitego rodzaju asortymentem 
wywożonym i przywożonym do Turcji. 
Państwa, rzecz warta podkreślenia, będące-
go najważniejszym inwestorem i partnerem 
handlowym Regionu Kurdystanu. 

Zmiany, jakie zachodzą na obszarze 
Regionu Kurdystanu, są zdumiewające, 
zważywszy na jego niedawne dramatyczne 
dzieje. Odwiedziliśmy miejsca pieczołowi-
cie przez Kurdów kultywowanej pamięci 
narodowej i te spotkania z kurdyjską 
historią były dla nas szczególnie porusza-
jącym doświadczeniem. Dotarliśmy do 
usytuowanego w pobliżu granicy z Iranem 
miasta Halabdża, gdzie w marcu 1988 
roku w ramach antykurdyjskiej kampanii 
ludobójstwa pod kryptonimem „Al-An-

Spotkanie z burmistrzem miasta Dohuk Tamarem R. Fattahem
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Wieczorny spacer po jednym z niezliczonych parków kurdyjskich w Erbilu
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Spotkanie z marszałkiem 
kurdyjskiego parlamentu 

dr. Kemalem Kerkuku
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fal” („Łupy Wojenne”) na skutek ataków 
chemicznych lotnictwa irackiego zginęło 
około pięciu tysięcy osób. W miejscowości 
Barzan złożyliśmy hołd kilkuset peszmer-
gom2, członkom plemienia Barzanich, 
zamordowanym w 1982 roku przez armię 
iracką w sposób podobny do mordu na pol-
skich ofi cerach w Katyniu, a  także „ojcu” 
kurdyjskiego ruchu nacjonalistycznego 
i bohaterowi narodowemu, Meli Mustafi e 
Barzaniemu3, który walczył z kolejnymi 
rządami w Bagdadzie przez kilka dziesię-
cioleci. Zwiedziliśmy również Muzeum 
Amna Suraka (Muzeum Służb Specjal-
nych) w Sulajmaniji, stworzone w byłej 
siedzibie i więzieniu służb specjalnych 
partii Baas. Muzeum prezentuje metody 
terroru stosowane przez reżim baasistow-
ski wobec lokalnej ludności kurdyjskiej. 
Zwiedzający mają tu możliwość obejrzenia 
cel więziennych i sal przesłuchań, gdzie 
odtwarzane są sposoby torturowania więź-
niów i wymuszania zeznań przez irackie 
siły bezpieczeństwa. 

Tragiczna przeszłość odeszła bezpo-
wrotnie, a Kurdowie, mimo kultywowania 
pamięci o ofi arach zbrodni, koncentrują 
się na budowaniu przyszłości Kurdystanu. 
Przyszłość ta jednak stoi nadal pod znakiem 
zapytania. Niestabilna sytuacja polityczna 
Iraku, nierozstrzygnięte spory wokół dys-
trybucji ropy naftowej i przynależności 
roponośnej prowincji Kirkuk pomiędzy 
rządem centralnym a autonomicznymi wła-
dzami kurdyjskimi, jak również zapowiedź 

całkowitego wycofania się amerykańskiej 
armii z irackiego terytorium i trudna do 
przewidzenia reakcja sąsiadów nie wydają 
się być zwiastunami spokojnego jutra. Pod-
czas naszego pobytu, który przybrał formę 
warsztatów zatytułowanych „New Chal-
lenges of Global Politics in XXI Century”, 
skorzystaliśmy z niepowtarzalnej okazji, 
by o perspektywy regionu, bieżącą sytuację 
oraz regionalny i międzynarodowy wymiar 
jego funkcjonowania zapytać osoby, które 
w kurdyjskiej autonomii piastują najwyższe 
urzędy. Byliśmy gośćmi ministra spraw za-
granicznych, ministra spraw wewnętrznych, 
ministra ds. służb specjalnych, marszałka 
zgromadzenia regionalnego, prezydentów 
miast oraz rektorów uczelni wyższych 
w Erbilu, Sulajmaniji i Dohuk. Wszyscy 
nasi rozmówcy, świadomi przeciwności 
stojących na drodze do rozwoju Kurdysta-
nu, stanowczo podkreślali konieczność pro-
wadzenia rozważnej polityki zewnętrznej, 
kontynuowania pragmatycznych działań 
i dalszej wytężonej pracy na rzecz regionu 
i jego mieszkańców. 

Nasza wyprawa obfi towała w wizyty 
oraz spotkania o charakterze formalnym 
i te mniej ofi cjalne, podczas których za-
znaliśmy wiele serdeczności, otwartości 
i gotowości, zwłaszcza w ośrodkach aka-
demickich, do nawiązania bądź ożywienia 
dotychczasowej współpracy4. Nie udałoby 
się przeprowadzić tak trudnego logistycznie 
przedsięwzięcia bez wsparcia ze strony 
gospodarzy oraz kurdyjskiej życzliwości. 

Nasze odkrywanie Kurdystanu doszło do 
skutku dzięki pomocy przedstawiciela rzą-
du kurdyjskiego w Polsce Ziyada Raoofa, 
a na miejscu zorganizowane zostało przez 
związanego z UJ dr. Karima Abdulkarima 
oraz innych członków Związku Studen-
tów Kurdystanu. Doskonała organizacja 
i troska o zapewnienie nam komfortowych 
warunków pobytu i podróżowania sprawi-
ły, że wyprawa była nie tylko interesująca 
pod względem poznawczym, ale również 
przebiegała w przyjacielskiej, niemalże 
rodzinnej atmosferze. Kurdystan iracki 
opuściliśmy ze świadomością, że pozostało 
tu wiele jeszcze do odkrycia. No cóż, przed 
nami przecież nowy rok akademicki i nowe, 
dalekie podróże. 

Renata Kurpiewska-Korbut
asystent w Instytucie Bliskiego

i Dalekiego Wschodu

1  Partia Pracujących Kurdystanu (kurd. Partiya Karkeran 

Kurdistan), założona przez Abdullaha Öcalana, jest uwa-

żana za organizację terrorystyczną przez Turcję, USA i UE. 

Szacuje się, że trwający od 1984 r. konfl ikt w tureckim 

Kurdystanie pochłonął ok. 45 tys. ofi ar śmiertelnych.
2  Peszmergowie (kurd. pêşmerge – „wojownicy śmierci” lub 

„gotowi na śmierć”) – tradycyjna nazwa kurdyjskich bo-

jowników walczących w partyzantce i powstaniach o nie-

podległość Kurdystanu.
3  Syn Meli Mustafy, Masud Barzani, jest obecnie prezyden-

tem Regionu Kurdystanu i liderem Partii Demokratycznej 

Kurdystanu.  Jego wnuk, Nechirvan Barzani, jest premie-

rem kurdyjskiego rządu regionalnego.
4  Podstawy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiel-

lońskim a uniwersytetami w Kurdystanie irackim zostały 

zawarte w Memorandum of Understanding.
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We współpracy z Muzeum Miejskim 
Suchej Beskidzkiej w dniach 18–22 

maja 2011 zorganizowane zostały ćwicze-

nia terenowe studentów historii sztuki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Część zadań 
uczestników przedsięwzięcia polegała na 
sporządzeniu dokumentacji eksponatów 
tego muzeum, część na inwentaryzacji 
licznych obiektów sakralnych rozrzuco-

nych w obrębie Suchej. Efektem prac było 
sporządzenie kart zabytku dla kilkudzie-
sięciu obrazów oraz przedmiotów rze-
miosła artystycznego, a także i dla ponad 
czterdziestu kaplic, kapliczek i pomników 
zlokalizowanych w okolicy. Pozyskane 
dane, uporządkowane w standardowych 
formularzach, zawierają informacje o cza-
sie powstania obiektu, materiale z jakiego 
został wykonany, i technice wykonania, 
historii, zaobserwowanym stanie zachowa-
nia i potrzebach konserwatorskich. 

Wyjazd ten był okazją do odbycia 
niezapomnianej praktyki inwentaryza-
torskiej. Spośród wielu lokalnych zabyt-
ków nasze zainteresowanie wzbudziły, 
między innymi, dwie ikony ze zbiorów 
muzeum w Suchej, przekazane tam przez 
wnuczki Wojciecha Weissa, związanego 
za życia z miastem. Ikony, dziwacznie 
skomponowane i mocno podniszczone, 
skojarzyły się nam z rysunkami Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu rozma-
itych typów pomników – kapliczek były 
kolejnym ciekawym doświadczeniem. 
Zaintrygowała nas ich różnorodność i kul-
towy charakter. Jedne ozdabiane sztuczny-
mi kwiatami, plastikowymi doniczkami 
– inne niszczone, jak na przykład fi gury 
świętych przy ul. Role, biegnącej z Suchej 
w kierunku Stryszawy, którym nieznani 
sprawcy dwukrotnie w ciągu ostat-

nich kilku lat zniszczyli 
twarze. 

Naszą uwagę skupili-
śmy także na znakomitej 
architekturze kościoła 
Najświętszej Marii Pan-
ny, zaprojektowanego 
przez Teodora Talow-
skiego. O tej spójnej, 
przemyślanej w detalach, 
doskonałej rzemieślniczo 
realizacji i opowiadała 
nam dr Urszula Bęcz-
kowska. Podczas naszego 
pobytu w Suchej mie-

ĆWICZENIA TERENOWE 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 

liśmy także okazję usłyszeć wykład dr. 
hab. Piotra Krasnego, poświęcony sztuce 
Węgier epoki nowożytnej, wygłoszony na 
zamku w Suchej. 

Ten zaledwie kilkudniowy wyjazd 
dostarczył nam niezapomnianych wrażeń, 
wiele nas nauczył, a ponadto skłonił do 
refl eksji nad misją współczesnego historyka 
sztuki.

Agata Zuzanna Jabłońska
studentka historii sztuki UJ 
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Na naszym Uniwersytecie istnieje dłu-
ga tradycja związków Almae Matris 

ze szkołami średnimi. Przed wojną wielu 
profesorów i docentów rozpoczynało 
swoją karierę dydaktyczną w gimnazjach, 
nieraz kontynuując te zajęcia po przej-
ściu na Uniwersytet. Po wojnie zajęcia 
pozaszkolne przeznaczone dla młodzieży 
szczególnie uzdolnionej na Uniwersytecie 
były i są realizowane nadal. Tradycję tę 
podejmuje również  Instytut Historii, pro-
wadząc różne zajęcia dla szkół średnich. 
Najdłużej trwa współpraca z Liceum Ogól-
nokształcącym im. Józefa Piłsudskiego 
w Ustrzykach Dolnych. W dniach 15–17 
marca br. po raz piętnasty odbyły się zaję-
cia w ramach fakultetu humanistycznego 
dla uczniów klas drugich. Współpraca ze 
szkołami staje się szczególnie aktualna, 
gdy Ministerstwo Oświaty w swoich pla-
nach zwraca uwagę na konieczność akty-
wizacji młodzieży szczególnie uzdolnionej 
i otoczenia jej opieką, a uczelnie muszą 
zabiegać o zdolnych kandydatów. W tej 
sytuacji Uniwersytet, w miarę możliwości, 
powinien stać się miejscem rozwoju ich 
zainteresowań i przygotowania do wyboru 
przyszłych studiów.

Propozycja organizacji zajęć dla 
młodzieży licealnej z Ustrzyk została mi 
przedstawiona w czasie bieszczadzkich 
wakacyjnych rozmów z dyrektorem Li-
ceum Arkadiuszem Lupą, absolwentem 
historii UJ. Od razu wyraziłem zgodę. Od 
wielu lat miałem bowiem okazję obserwo-
wać wysiłki dyrektora i grona pedagogicz-
nego z Ustrzyk, by w małej miejscowości 
stworzyć wzorcową placówkę pedagogicz-
ną1. Aby poszerzać zainteresowania mło-
dzieży w szkole, zorganizowano oddziały 
o różnych kierunkach kształcenia, w tym 
również humanistycznym, z poszerzonym 
programem nauczania historii, języka 
polskiego i łaciny oraz kultury antycznej. 
Uznałem, że Uniwersytet powinien udzie-
lić tej inicjatywie naukowego i dydaktycz-
nego wsparcia. Po uzyskaniu akceptacji 

INSTYTUT HISTORII 
SZKOŁOM
Piętnaście lat współpracy 
z Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych

dyrekcji Instytutu Historii podjąłem się 
organizacji tych zajęć i prowadzę je od 
piętnastu lat.

Pierwsze zajęcia odbyły się w kwietniu 
1997 roku. Bardzo szybko ukształtował 
się ich model, który – modyfikowany 
z biegiem czasu – jest realizowany do dnia 
dzisiejszego. Pobyt w Krakowie już od 
wielu lat trwa trzy dni, każdy poświęcony 
jest innym zajęciom. W pierwszym dniu 
odbywają się wykłady, w drugim zwie-
dzanie wybranych wystaw w krakowskich 
muzeach, trzeci jest przeznaczony na 
zwiedzanie najważniejszych zabytków 
miasta. Każdy cykl zajęć ma swój wiodą-
cy temat, zmieniający się z roku na rok, 
powiązany z historycznymi rocznicami, 
dużymi wystawami odbywającymi się 
w Krakowie oraz ważnymi wydarzeniami 
politycznymi. Dzięki temu uczniowie mają 
okazję powiązać historię, którą poznają na 
lekcjach, ze współczesną kulturą, nauką, 
sztuką i polityką.

Trudno zaprezentować przegląd wszyst-
kich tematów podejmowanych w ciągu 
piętnastu lat, chciałbym jedynie zwrócić 
uwagę na niektóre z nich, ilustrujące głów-
ne kierunki zajęć. Często ich tematem jest 
Kraków i wybrane aspekty jego historii, 
kultury i sztuki. Kraków tętniący życiem 
naukowym i artystycznym, ze swoją sto-
łeczną historią, strukturą urbanistyczną 
zachowaną bez zniszczeń i bogatymi 
zbiorami muzealnymi to idealne miejsce 
do realizacji zajęć. 

W 1999 roku zajęcia były poświęcone 
tematowi Polska i Kraków około roku 1000. 
Z okazji 750-lecia lokacji miasta odbyły 
się zajęcia poświęcone przedlokacyjnemu 
Krakowowi, połączone ze zwiedzaniem 
wystawy Wawel zaginiony. W 2005 roku, 
w stulecie odzyskania zamku na Wawelu 
z rąk Austriaków, odbyły się wykłady na 
temat Wawel w historii i kulturze narodu 
polskiego, połączone ze zwiedzaniem 
wystawy Wawel narodowi przywrócony. 
W roku przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej tematem zajęć były Polskie unie, 
pokazujące szczególną podatność naszych 
przodków na tworzenie unii z sąsiednimi 
krajami, wyprzedzające o wiele stuleci 
powstanie Unii Europejskiej. Rok wcześ-
niej, jako wprowadzenie do tego tematu, 
odbyły się wykłady pod tytułem Cudzo-
ziemcy w dawnej Polsce: swoi czy obcy? 
W ubiegłym roku, gdy Muzeum Narodo-
we zorganizowało wystawę Sarmatyzm. 
Sen o potędze, jej zwiedzanie poprzedziły 
wykłady na temat Sarmatyzm: potęga czy 
sny? Połączenie wykładów i wystaw daje 
możliwość bardzo interesującej dla ucz-
niów konfrontacji historii i sztuki.

Szczególne miejsce w czasie zajęć 
zajmuje nasza Alma Mater. Kilkakrotnie 
w ciągu piętnastu lat podejmowano prob-
lematykę uniwersytecką. Już pierwsze 
spotkanie w 1997 roku było zatytułowane 
Kultura średniowieczna w kręgu uniwersy-
tetu i dworu królewskiego. Uniwersytetowi 
było też poświęcone spotkanie w 2000 roku, 
w 600-lecie odnowienia Uczelni. W czasie 
zajęć, które odbyły się w bieżącym roku, 
wygłosiłem wykład poświęcony historii 
Collegium Novum, połączony ze zwie-
dzaniem budynku. Kilkakrotnie uczniowie 
zwiedzali też Collegium Maius. Od przy-
szłego roku zamierzam na stałe włączyć 
to do programu zajęć. Wykłady na temat 
historii Uniwersytetu są okazją do zapozna-
nia uczniów również z jego teraźniejszością 
oraz zachętą do podjęcia tutaj studiów.

Grono wykładowców wywodzi się 
przede wszystkim z pracowników Instytutu 
Historii, a w szczególności kierowanego 
przeze mnie Zakładu Nauk Pomocniczych 
Historii, w którym odbywają się wykłady. 
Zajęcia prowadzili też zaprzyjaźnieni pra-
cownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Instytutu Pamięci Narodowej, Zamku 
Królewskiego na Wawelu oraz Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Osoby wy-
kładowców gwarantują najwyższy poziom 
merytoryczny zajęć. Często na wykładach 
prezentowane są wyniki najnowszych 
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Zajęcia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 
Oddział w Starej Synagodze. Anna Jodłowiec-Dziedzic 
prezentuje zabytkową Torę
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badań, nieraz wręcz niepublikowanych. 
Pamiętając o tym, że słuchacze są licealista-
mi, staramy się jednocześnie, aby wykłady 
nic nie traciły ze swego uniwersyteckiego 
poziomu. Preferowane są indywidualne, 
nowe i niestereotypowe interpretacje wy-
branych aspektów procesu historycznego. 
Uczeń powinien wyjść z tych wykładów 
w przekonaniu, że pogłębione poznawanie 
przeszłości jest niekończącym się proce-
sem, wymagającym dużej wiedzy i wysił-
ku intelektualnego. Jedynym ustępstwem 
na rzecz szkolnych zwyczajów jest to, że 
trwają one najczęściej  45–60 minut, ale 
gdy temat jest obszerniejszy – uczniowie 
muszą wysłuchać typowego uniwersy-
teckiego półtoragodzinnego wykładu. 
W końcu wielu z nich za rok zostanie stu-
dentami, jest to więc pierwsza konfronta-
cja z trudami studenckiego życia. Wysoki 
poziom naukowy staram się też utrzymać 
przy zwiedzaniu wystaw muzealnych. 
Jeśli tylko jest to możliwe, zwracam się 
do kuratorów wystaw, aby zechcieli opro-
wadzić młodzież po przygotowanej przez 
siebie wystawie.

Dwa punkty zajęć od wielu lat są nie-
zmienne: w ramach zwiedzania wystaw 
muzealnych zawsze odbywa się zwiedza-
nie Starej Synagogi na Kazimierzu, w któ-
rej nieoceniona Anna Jodłowiec-Dziedzic 
z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
prezentuje wykład Historia i kultura kra-
kowskich Żydów. Wykład, zaczynający 
się w synagodze, często przenosi się na 
zewnątrz, na ulicę Szeroką i cmentarz 
Remuh. Celem zajęć jest nie tylko za-
poznanie młodzieży z tytułową „historią 
i kulturą”, ale również – poprzez edukację 
– zapobieganie potencjalnym postawom 
antysemickim.

Młodzież ustrzycka jest do tego dobrze 
przygotowana, gdyż wychowuje się na 
terenie wielokulturowym i ma okazję na 
co dzień obcować ze śladami kultury łem-
kowskiej, a także żydowskiej – nielicznymi 
w Ustrzykach, ale bogatymi w pobliskim 
Lesku, gdzie znajduje się piękna synagoga 
oraz rozległy cmentarz żydowski. Szkoła 
stara się też wykorzystać atut nadgranicz-
nego położenia, podejmując współpracę 
ze szkołami i instytucjami naukowymi 
Ukrainy i Słowacji. Wspólne konferencje 
i wycieczki służą lepszemu poznaniu się 
młodzieży i grona pedagogicznego z obu 
stron granicy oraz konfrontacji różnych 
spojrzeń na historię ich dużej i małej ojczy-
zny. Również Uniwersytet ma w tym swój 
udział. W 2008 roku w zajęciach prowa-

dzonych w Krakowie uczestniczyła grupa 
ukraińskiej młodzieży z przygranicznych 
Striłek, a w ubiegłym roku odbyła się 
w Ustrzykach polsko-słowacka konferen-
cja będąca podsumowaniem współpracy 
z gimnazjum w Gieraltovcach, na której, 
między innymi, dr Andrzej Marzec z Insty-
tutu Historii UJ wygłosił referat na temat 
karpackiego pogranicza, opublikowany 
w materiałach pokonferencyjnych2.

Drugim stałym punktem programu jest 
kilkugodzinne, prowadzone przeze mnie, 
zwiedzanie zabytków Krakowa, połączo-
ne z wykładem Sztuka i kultura dawnego 
Krakowa. Trasa rozpoczyna się na Wawelu 
zwiedzaniem zamku, katedry, grobów kró-
lewskich, z obowiązkowym zatrzymaniem 
się przy grobie patrona szkoły marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a następnie ulicami 
Kanoniczą i Grodzką (kościoły św. An-
drzeja, św. Piotra i Pawła oraz Collegium 
Iuridicum) do kościoła Franciszkanów, 
pod „okno papieskie”, następnie kwartał 
uniwersytecki, Collegium Maius i Novum. 
Zwiedzanie kończy się w kościele Mariac-
kim przed ołtarzem Wita Stwosza.

Nie jest to typowe zwiedzanie z prze-
wodnikiem, ale próba prezentacji kilku-
godzinnego wykładu ściśle powiązanego 
z oglądanymi zabytkami, ilustrującymi 
różne aspekty historii, sztuki i kultury 
nie tylko Krakowa, ale również dawnej 
Polski. Uczniowie mają okazję zobaczyć 
różne oblicza dawnej stolicy Polski: Kra-
ków królewski, kościelny, mieszczański, 
uniwersytecki i żydowski, zapoznać się 
z wybitnymi postaciami historycznymi, 
królów, biskupów, dostojników świeckich, 
profesorów Uniwersytetu, mieszczan. 
Stają twarzą w twarz z najwybitniejszymi 
zabytkami sztuki europejskiej (arrasy, na-
grobki królewskie, kaplica Zygmuntowska, 
ołtarz Wita Stwosza) w miejscach, gdzie 
odbywały się najważniejsze wydarzenia 
z dziejów Polski. W wykładzie staram się 
zwracać uwagę na wyjątkowość przeżyć 
historycznych i artystycznych, w których 

uczestniczą, z nadzieją, że będą one procen-
tować w dalszym procesie dydaktycznym.

Wykłady, wystawy i zwiedzanie miasta 
dają uczniom duży ładunek wiedzy, który 
stanowi uzupełnienie procesu dydaktycz-
nego realizowanego w szkole. Ponieważ 
w zajęciach zawsze uczestniczy nauczyciel 
historii Marek Andruch oraz towarzyszą-
cy mu drugi pedagog (zmiennie), grono 
pedagogiczne zna zagadnienia podejmo-
wane w czasie zajęć i może wykorzystać 
tę wiedzę w dalszym procesie kształcenia 
młodzieży. 

Chcę zwrócić uwagę na głęboki sens 
współpracy ze szkołą z niewielkiej, pro-
wincjonalnej miejscowości. W dużych mia-
stach, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu 
czy Poznaniu, młodzież we współpracy 
z nauczycielami łatwiej może rozwijać swe 
zainteresowania. O wiele trudniej jest to 
osiągnąć z dala od centrów. A jednak przed 
wojną udało się w niewielkich miejscowoś-
ciach stworzyć szkoły kształcące wybitnych 
absolwentów. Jeśli obecnie Uniwersytet ma 
szansę pomóc szkołom, aby odzyskały ten 
poziom – musi to zrobić. To nasz obowią-
zek. W skali jednej szkoły staramy się to 
robić od piętnastu lat. Ogromną satysfakcję 
sprawia mi pełne zrozumienie i bezintere-
sowna chęć współpracy ze strony koleżanek 
i kolegów zaangażowanych w ten program. 
Znaczy to, że dobrze rozumieją swoje 
powołanie nauczycielskie. Wszystkim 
dziękuję za trud włożony w zajęcia i mam 
nadzieję, że następne piętnastolecie będzie 
równie owocne.

Zenon Piech
kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 

Instytutu Historii UJ

1  Na temat organizacji procesu nauczania oraz współpracy 

z Instytutem Historii UJ zob. Księga pamiątkowa Liceum 

Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych 1951–2001, 

Ustrzyki Dolne 2001, s. 77–81.
2  A. Marzec, Codzienność na karpackim pograniczu w póź-

nym średniowieczu, [w:] Odnajdujemy wymiary wspólnego 

sąsiedztwa – budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczno-

ści, Ustrzyki Dolne – Gieraltovce 2010, s. 31–43.
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Koniec zajęć, tradycyjne zbiorowe zdjęcie 
przed kościołem Mariackim
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22 czerwca 2011 w auli rektoratu 
Uniwersytetu Warszawskiego 

odbyła się ceremonia nadania tytułu 
doktora honoris causa prof. Stanisła-
wowi Waltosiowi z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Najwyższa akademicka 
godność została przyznana uczonemu 
na mocy uchwały senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 16 marca 2011, 
na wniosek Rady Wydziału Prawa i Ad-
ministracji. Uzasadniając tę decyzję, 
prof. Krzysztof Rączka, dziekan WPiA 
UW, podkreślił, że wydział kierował 
się nie tylko działalnością naukową 
i dydaktyczną prof. Waltosia. – Powo-
dem była też troska profesora o jakość 
prawa polskiego. Ważny był również 
wkład profesora w życie społeczne 
kraju – podkreślał dziekan.
Promotorem dorobku naukowego 

prof. Waltosia został prof. Piotr Kruszyń-
ski z WPiA UW, a recenzentami – profe-
sorowie: Andrzej Buisiewicz z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zofi a 
Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Tomasz Grzegorczyk z Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Laudację wygłosił prof. Piotr Kruszyń-
ski. Przedstawił sylwetkę prof. Waltosia, 
który jest jednym z najwybitniejszych 
polskich prawników, specjalistą z zakresu 
prawa karnego procesowego. Od począt-
ku swojej kariery naukowej jest związany 
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracował 
w Katedrze Postępowania Karnego UJ. 
Jest członkiem Polskiej Akademii Umie-
jętności oraz Polskiej Akademii Nauk, 
autorem bądź współautorem ponad 350 
publikacji, w tym licznych monografi i, 
podręczników z zakresu prawa i procesu 
karnego, skryptów, opracowań dydak-
tycznych, blisko 200 artykułów. Na jego 
opracowaniach wykształciło się kilka 
pokoleń polskich prawników i do dziś 

DOKTORAT HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
DLA PROF. STANISŁAWA WALTOSIA

są one przywoływane w piśmiennictwie 
i orzecznictwie sądowym. Do najważniej-
szych publikacji jego autorstwa należą: 
Postępowanie szczególne w procesie 
karnym, Model postępowania przygoto-
wawczego na tle prawnoporównawczym, 
Akt oskarżenia w procesie karnym, Proces 
karny. Zarys systemu oraz Świadek w pro-
cesie sądowym. 

Wśród licznych zainteresowań ba-
dawczych uhonorowanego uczonego 
znajdują się, między innymi, organiza-
cja prokuratury i rządzących nią zasad, 
nadzór prokuratorski i wymóg bezstron-
ności tego organu, instytucja świadka 
koronnego i jego ochrona w procesie 
karnym. Profesor Waltoś odegrał ważną 
rolę w kształtowaniu przepisów kar-
noprocesowych i ich zmiany, między 
innymi jako członek komisji ds. reformy 
prawa karnego i zespołu prawa karnego 

procesowego, przygotowującego projekt 
kodeksu postępowania karnego w 1997 
roku i towarzyszącej mu ustawy o świad-
ku koronnym.

Równolegle do kariery prawniczej 
profesor rozwijał swoje zainteresowania 
dotyczące muzeologii. Od roku 1976 
sprawuje funkcję dyrektora Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Collegium 
Maius. Kiedy obejmował schedę po pro-
fesorze Karolu Estreicherze jun., Muzeum 
było znanym już, ale zamkniętym, niszo-
wym miejscem. Profesor Waltoś uczynił 
z Muzeum instytucję, która wzbudza 
szacunek i uznanie nie tylko przez jakość 
utrzymywania zbiorów, dbałość o wyso-
ki standard ekspozycyjny, ale również 
szeroką działalność muzeologiczną, na 
którą składają się publikacje, wystawy, 
działalność edukacyjna. Profesor jest 
wiceprezydentem Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOM, wiceprzewodni-
czącym Rady Naukowo-Konsultacyjnej 
Instytutu Muzeologii UKSW, autorem 
wielu publikacji dotyczących muzealni-
ctwa. Za działalność na tym polu został 
uhonorowany Nagrodą im. Aleksandra 
Gieysztora i złotym medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis.

Po wygłoszeniu laudacji przez profe-
sorów Kruszyńskiego i Rączkę promotor 
doktoratu prof. Piotr Kruszyński odczytał 
w języku łacińskim treść dyplomu dok-
tora honoris causa, po czym rektor UW 
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow 
wręczyła dyplom prof. Stanisławowi 
Waltosiowi. 

Po otrzymaniu dyplomu głos zabrał 
bohater uroczystości, dziękując na wstępie 
za tak zaszczytne wyróżnienie. Profe-
sor wspominał inne osoby, profesorów 
pracujących na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, którzy zostali również wyróżnieni 
nadaniem doktoratu honoris causa przez 

Prof. Stanisław Waltoś
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Uniwersytet Warszawski. Wśród nich był 
prof. Stefan Grzybowski – były rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor 
kilkakrotnie przywoływał chwile, kiedy to 
myślał o przeniesieniu się na Uniwersytet 
Warszawski. W roku 1976, kiedy pakował 
walizki, zadzwonił do niego prof. Karol 
Estreicher, który zaproponował mu objęcie 
kierownictwa Muzeum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. I na tym rozważania o prze-
prowadzce do Warszawy się skończyły. 
Profesor całym sercem zaangażował się 
w sprawy Collegium Maius.

Nowy doktor honoris causa UW 
w swym wykładzie nawiązał do kon-
ferencji w Popowie w roku 2001. Tam 
padło pytanie o przyszłość procesu kar-
nego w XXI wieku. Wywód profesora 
ograniczył się do omówienia ostatniej 
dekady zmian w polskim prawie, polega-
jących na jego harmonizacji z przepisami 
Unii Europejskiej, i zakończony został 
stwierdzeniem, że prognozy dotyczące 
tak długiego okresu czasowego nie mają 
sensu. – Życie toczy się dalej, a procedury 
muszą za nim nadążać – skonkludował 
swoje wystąpienie prof. Waltoś. 

Pierwszą część uroczystości zakoń-
czył warszawski chór akademicki trady-
cyjnym Gaudeamus igitur.

Po zakończeniu ofi cjalnych wystą-
pień zgromadzone gremium zostało 
zaproszone przez rektor UW do sali 
recepcyjnej. Tam, po wzniesieniu toastu, 
profesor przyjmował listy gratulacyjne, 

adresy płynące ze wszystkich kierunków 
naszego kraju. Wszyscy obecni, przyja-
ciele profesora, mieli okazję złożyć mu 
najserdeczniejsze życzenia zakończone 
chóralnym Ad multos annos!

Anna Jasińska
kierownik Działu Sztuki Muzeum UJ

Profesor Gaetano Platania, wybitny 
włoski historyk, dołączył do grona 

doktorów honorowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uroczystość nadania 
tytułu odbyła się 22 czerwca br. w auli 
Collegium Maius. Posiedzeniu Senatu 
UJ przewodniczył rektor UJ prof. Karol 
Musioł, laudację wygłosiła prof. Danuta 
Quirini-Popławska, łaciński tekst dyplomu 
odczytał prof. Andrzej Banach, dziekan 
Wydziału Historycznego UJ.

Profesor Gaetano Platania otrzymał 
godność doktora honoris causa na mocy 
uchwały Senatu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego z 17 listopada 2010, w szczegól-
ności za: osiągnięcia naukowe w zakresie 
badań nad epoką Jana Kazimierza Wazy, 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz 
Augusta II Mocnego; powołanie do życia 
i wieloletnie kierowanie na Uniwersytecie 

Prof. Stanisław Waltoś i rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
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SKRUPULATNY  I  NIEWIARYGODNIE  PRACOWITY
w Viterbo Centro Studi sull’Eta dei Sobie-
ski e deglia Polonia Moderna; prowadze-
nie współpracy naukowej ze środowiskami 
historycznymi w Krakowie i w Warszawie; 

pomoc młodym polskim badaczom w po-
zyskiwaniu stypendiów na prowadzenie 
kwerend naukowych w archiwach i bi-
bliotekach włoskich; zasługi w propago-

Prof. Gaetano Platania



32 ALMA MATER nr 139

waniu osiągnięć nauki i kultury polskiej 
we Włoszech i Europie Zachodniej oraz 
za konsekwentne, wieloletnie budowanie 
w społeczeństwie włoskim prawdziwego 
wizerunku Polski i Polaków. 

Profesor Gaetano Platania pełni 
obecnie funkcję dziekana Wydziału Hi-
storycznego Uniwersytetu w Viterbo we 
Włoszech. Już w czasach studenckich 
zainteresował się historią i kulturą polską, 
co konsekwentnie rozwinął w później-
szej pracy naukowej. Bogata twórczość 
naukowa prof. Platanii w znacznej mie-
rze dotyczy historii Europy Środowej 
i Wschodniej XVII i XVIII wieku oraz 
związków między Włochami a Polską, 
w tym dziejów religii. – W badaniach na-

ukowych prof. Platanii dają się zauważyć 
cztery zasadnicze wątki badawcze: obej-
mujące historię Polski XVII i XVIII wieku, 
dzieje Europy Środkowowschodniej tego 
okresu, problematykę życia codziennego, 
w tym, między innymi, podróże, oraz dzie-
je nowożytnych Włoch. Pozostał jednak 
wierny wybranej tematyce, która objęła 
okres panowania Jana II Kazimierza 
Wazy, Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
oraz Augusta II Mocnego. Jednak szcze-
gólne znaczenie i miejsce w jego twór-
czości naukowej zajął Jan III Sobieski, 
jego elekcja, polityka zagraniczna, a więc 
zwycięstwo odniesione pod Wiedniem, 
jego kontakty z Francją Ludwika XIV oraz 
Austrią Habsburgów. Tym zagadnieniom 

poświęcił większość z 16 dotąd opubliko-
wanych książek. Drugi nurt jego badań 
nad dziejami Polski wiąże się z  relacjami 
jej oraz Europy Środkowowschodniej ze 
Stolicą Apostolską w XVII i XVIII wieku 
– mówiła, wygłaszając laudację, prof. 
Danuta Quirini-Popławska.

Profesor Gaetano Platania od począt-
ku swej pracy na wyższych uczelniach, 
obok szerokiej współpracy z wieloma 
ośrodkami naukowymi we Włoszech i za 
granicą, nawiązywał kontakty z insty-
tucjami naukowymi w Polsce. Pracując 
na Uniwersytecie w Udine, był jednym 
z inicjatorów nawiązania współpracy 
naukowej pomiędzy uniwersytetami 
w Udine i w Krakowie, obejmującej 
wymianę pracowników i studentów. 
Umowa została podpisana w 1980 roku. 
Natomiast w 1982 roku profesor uczest-
niczył w utworzeniu periodyku „Studia 
Italo-Polonica”, pełnił funkcję członka 
komitetu redakcyjnego, był także au-
torem licznych prac publikowanych na 
jego łamach. W tym czasie prof. Platania 
utrzymywał też bliskie kontakty z Uni-
wersytetem Jagiellońskim, prowadząc 
współpracę głównie z rektorem prof. 
Józefem Gierowskim i kierowanym przez 
niego Zakładem Historii Powszechnej 
Nowożytnej. – W Krakowie odbywał 
staże, przeprowadzał badania naukowe, 
wygłaszał odczyty i spotykał się ze stu-
dentami Instytutu Historii. Do Krakowa 
kierował swych uczniów – studentów 
oraz doktorantów zainteresowanych 
historią i kulturą polską. Począwszy od 
1990 roku, prof. Gaetano Platania wziął 
udział w kilku konferencjach naukowych 
organizowanych w Krakowie, a także 
w Warszawie i w Rzeszowie – dodała prof. 
Danuta Quirini-Popławska.

W marcu 1997 roku prof. Platania 
zorganizował i został dyrektorem Centro 
Studi sull’Eta dei Sobieski e deglia Po-
lonia Moderna przy Facolta di Lingue e 
Letterature Straniere Moderne Uniwersy-
tetu w Viterbo, tworząc zespół młodych 
włoskich badaczy zajmujących się prob-
lematyką dziejów Europy Środkowo-
wschodniej, ze szczególnym naciskiem 
na historię Polski nowożytnej. – Założone 
przez niego Centro Studi jest jedynym 
ośrodkiem we Włoszech, którego zasad-
niczym celem jest badanie i przybliżenie 
wyników poszukiwań naukowych doty-
czących Polski włoskiemu środowisku 
naukowemu. Dlatego też konsekwentne 
i wieloletnie propagowanie historii i kul-
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Wystąpienie prof. Gaetano Platanii podczas uroczystości

Prof. Gaetano Platania odbiera dyplom doktora honoris causa z rąk rektora UJ prof. Karola Musioła
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tury polskiej w Italii zaliczyć trzeba do 
głównych osiągnięć prof. Platanii. Nale-
ży on do tej nielicznej grupy europejskich 
uczonych, którzy wprowadzają wiedzę 
o Polsce do międzynarodowego obiegu –
stwierdziła prof. Danuta Quirini-Popław-
ska. – Znakomity warsztat naukowy, zna-
jomość archiwaliów, systematyczność, 
skrupulatność badacza, niewiarygodna 
pracowitość przyniosły profesorowi 
rezultaty budzące podziw i uznanie. Był 
i jest niezmordowany w poszukiwaniu 
nowych źródeł oraz w poszerzaniu 
horyzontów badań nad powiązaniami 
polsko-włoskimi w XVII i XVIII wieku. 
Te jego cechy spowodowały, że cieszy się 
on w świecie naukowym dużym uznaniem. 
Jest pod tym względem nieporównywalny 
z żadnym innym włoskim historykiem. 
Nikt bowiem inny nie uczynił tyle dla 
poznania i popularyzacji historii Polski 
co on. Jego twórczość naukowa wywarła 

poważny wpływ na młodych włoskich 
badaczy, dając podstawy do powstania 
własnej szkoły historycznej, a stwo-
rzoną przez niego placówkę naukową 

w Viterbo uznać można za ambasadę 
promującą kulturę polską – podsumo-
wała pro fesor.

AWoj

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” 
w Chlewiskach koło Siedlec jest 

miejscem, gdzie od 1991 roku, cyklicz-
nie co dwa lata, odbywa się konferencja 
poświęcona neutronowym i komplemen-
tarnym badaniom materii skondensowa-
nej. Organizatorami są Instytut Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut 
Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Polskie 
Towarzystwo Rozpraszania Neutronów 
oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Konferencja jest ogólnopolskim forum, 
na którym naukowcy prowadzący badania 
własności kryształów oraz miękkiej ma-
terii przedstawiają wyniki swoich badań. 
Uczestnicy reprezentują ośrodki naukowe 
z Białegostoku, Krakowa, Otwocka-Świer-
ku, Poznania, Siedlec, Warszawy i Wroc-
ławia, a prezentowane prace powstają 
w ścisłej współpracy z innymi ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi. Znaczna część 
prezentowanych prac publikowana jest 
w „Acta Physica Polonica A”. 

JUBILEUSZE W „REYMONTÓWCE” 

Tegoroczna VII Ogólnopolska Konfe-
rencja Rozpraszanie neutronów i metody 
komplementarne w badaniach fazy skon-
densowanej odbywała się w dniach 12–16 
czerwca i miała wyjątkową oprawę ze 
względu na celebrację 70. rocznicy urodzin 
profesorów Andrzeja Szytuły i Stanisława 
Urbana z Zakładu Fizyki Ciała Stałego 
Instytutu Fizyki UJ. W czasie uroczystej 

kolacji dostojni Jubilaci odbierali życze-
nia, gratulacje oraz wyrazy najwyższego 
szacunku i uznania. Jako pierwszy głos 
zabrał nestor krakowskich fi zyków prof. 
Jerzy Janik. W ciepłych słowach zwrócił 
się do Jubilatów, podkreślając, że rozpo-
czynają właśnie najlepszy okres w swoim 
życiu naukowym. Następnie, w imieniu 
byłych i obecnych współpracowników 

Od lewej: prof.prof. Jerzy A. Janik, Stanisław Urban, Andrzej Szytuła i Janusz Chruściel
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Laudację wygłosiła prof. Danuta Quirini-Popławska
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z Zakładu Fizyki Ciała Stałego i Zakładu 
Inżynierii Nowych Materiałów IF UJ, 
głos zabrał prof. Stanisław Wróbel. Jako 
wieloletni współpracownik obu profeso-
rów nakreślił ich sylwetki i przypomniał 
kilka drobnych anegdot z ich pracy 
naukowej i organizacyjnej w IF UJ, na 
koniec składając im najserdeczniejsze 
życzenia dalszej wieloletniej naukowej 
aktywności w dobrym zdrowiu i kondycji. 
Okolicznościowe adresy skierowane do 
dostojnych Jubilatów odczytały dr Teresa 
Jaworska-Gołąb i dr hab. Monika Marzec. 
W imieniu Wydziału Fizyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej życzenia i gratu-
lacje przekazała dr hab. Wiesława Bażela. 
Swoimi wspomnieniami związanymi z Ju-
bilatami podzieliły się również prof. Maria 
Massalska-Arodź z Instytutu Fizyki Jądro-
wej PAN w Krakowie oraz prof. Danuta 
Bauman z Wydziału Fizyki Technicznej 
Politechniki Poznańskiej. Także drugi 
z obecnych na konferencji nestorów pol-
skich fi zyków, prof. Janusz Leciejewicz, 
w ciepłych słowach wspomniał lata swojej 
współpracy z prof. Szytułą. Na zakończe-
nie części ofi cjalnej gospodarz konferencji 
dr hab. Janusz Chruściel, profesor Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, złożył profesorom życzenia 
w imieniu uczestników konferencji i wrę-
czył okolicznościowe adresy oraz wzniósł 
toast. Jubilaci podziękowali obecnym za 
miłą niespodziankę i podzielili się krótkimi 
refl eksjami obejmującymi minione lata.

Obaj profesorowie związani są z Uni-
wersytetem Jagiellońskim od ponad 50 
lat, przeszli tu wszystkie szczeble kariery 
naukowej – od magistra fi zyki do stano-
wiska profesora zwyczajnego. Swój talent 
i najlepszy okres aktywności zawodowej 
poświęcili dla nauki i dydaktyki akade-
mickiej, przekazując kilku pokoleniom 
studentów i doktorantów oraz swoim 

współpracownikom doświadczenie 
i wiedzę, gromadzone i wzbogacane 
przez lata. Nie sposób wymienić 
wszystkich zasług, jakie ci oddani 
swoim studentom dydaktycy oraz 
mistrzowie wielu profesorów, dok-
torów i magistrów wnieśli w rozwój 
krakowskiego, polskiego i między-
narodowego środowiska naukowego 
fi zyków.

Profesor Andrzej Szytuła urodził 
się 4 listopada 1940 w Tarnowie. 
Studiował fi zykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie w roku 1970 
uzyskał stopień doktora nauk fi-

zycznych. Jest specjalistą fi zyki ciała sta-
łego, w tym wybitnym znawcą własności 
magnetycznych i struktury elektronowej 
związków międzymetalicznych ziem 
rzadkich oraz wysokotemperaturowych 
nadprzewodników. Wypromował 49 ma-
gistrów i 20 doktorów fi zyki. Jest także 
autorem ponad 100 recenzji w przewodach 
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich 
oraz autorem lub współautorem około 
480 publikacji, w tym pięciu prac prze-
glądowych i dwóch książek. Prace te są 
powszechnie znane, o czym świadczy 3256 
cytowań. Działania profesora zawsze ce-
chowały rzetelność i poczucie obowiązku, 
co sprawiło, że zyskał zasłużone uznanie 
wśród współpracowników i wychowanków, 
a także członków Rady Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 
Rady Instytutu Fizyki UJ. Nieprzerwanie 
od 1972 roku kieruje Zakładem Fizyki 
Ciała Stałego, a w latach 1991–1993 był 
dyrektorem Instytutu Fizyki UJ. Dzięki jego 
zaangażowaniu Instytut Fizyki UJ 
wzbogacił się o nowoczesne Labo-
ratorium Spektroskopii Fotoelek-
tronowej i wielofunkcyjny system 
pomiaru parametrów fizycznych 
(PPMS) z mikroskraplarką helową 
umożliwiającą pracę ciągłą. Profe-
sor Andrzej Szytuła jest profesorem 
honoris causa Uniwersytetu im. 
Cyryla i Metodego w Skopje, człon-
kiem Komitetu Krystalografi i PAN, 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
i Zarządu Europejskiego Towarzy-
stwa Rozpraszania Neutronów oraz 
Przewodniczącym Polskiego Towa-
rzystwa Rozpraszania Neutronów. 
Za swoje dokonania otrzymał liczne 
nagrody i wyróżnienia, w tym Ze-
społową Nagrodę I stopnia Ministra 
Edukacji Narodowej i Zespołową 
Nagrodę I stopnia Państwowej 

Rady ds. Energii Atomowej. Profesor An-
drzej Szytuła rozwinął bogatą współpracę 
międzynarodową (z naukowcami z Insty-
tutu Vinča k. Belgradu, uniwersytetów 
w Skopje, Zagrzebiu, Lwowie i Lancy 
oraz Instytutu im. O. Hahn i L. Meitner 
w Berlinie) oraz krajową (z fizykami 
z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutów PAN 
we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie 
oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 
w Warszawie i Instytutu Energii Atomowej 
w Świerku).

Profesor Stanisław Urban urodził się 30 
marca 1940 w Nielepkowicach koło Jaro-
sławia. Ukończył fi zykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie w roku 1972 uzyskał 
stopień doktora nauk fi zycznych. Jako stu-
dent był zapalonym turystą – uczestniczył, 
między innymi, w przejściu korony pol-
skich gór z okazji 600-lecia UJ. W swojej 
pracy naukowej zajmuje się badaniami 
fi zycznych właściwości miękkiej materii, 
między innymi badaniami ciśnieniowymi, 
pozwalającymi na zdobycie informacji na 
temat podstawowych oddziaływań w ciałach 
stałych i cieczach. Wypromował dwóch 
doktorów i blisko 20 magistrów. Jest auto-
rem 130 prac oryginalnych w czasopismach 
z listy fi ladelfi jskiej, 12 prac w materiałach 
konferencyjnych oraz ośmiu artykułów 
w podręcznikach lub monografi ach. Jest 
członkiem Międzynarodowego Towarzy-
stwa Ciekłokrystalicznego (ILCS), a od 
2008 roku – przewodniczącym Polskiego 
Towarzystwa Ciekłokrystalicznego. Jego 
wysokie kwalifi kacje znane są w Polsce 
i na świecie. Jako najważniejsze jego osiąg-
nięcie należy wymienić zapoczątkowanie 

Wystąpienie prof. Andrzeja Szytuły

Prof. Stanisław Urban dziękuje za życzenia
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i konsekwentne prowadzenie unikalnych 
w skali światowej badań własności ciekłych 
kryształów pod wysokim ciśnieniem. W In-
stytucie Fizyki UJ prof. Stanisław Urban 
zbudował komorę ciśnieniową pozwalającą 
badać anizotropię dielektryczną nematyków 
w funkcji temperatury i ciśnienia oraz zmo-
dernizował i uruchomił podarowaną przez 
Uniwersytet Ruhry w Bochum aparaturę 
ciśnieniową do badań przejść fazowych, 
tworząc tym samym znakomitą bazę do 
badań ciśnieniowych ciekłych kryształów. 
Rozwinął współpracę naukową z Uniwer-
sytetem Ruhry w Bochum, Naval Research 

Laboratory w Waszyngtonie, Uniwersytetem 
w Uppsali, Uniwersytetem w Pizie, Labo-
ratorium Rutherforda w Wielkiej Brytanii, 
Uniwersytetem Marcina Lutra w Halle, 
Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej 
oraz ośrodkami krajowymi, z których 
wymienić należy w szczególności Instytut 
Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, Wojskową Akademię Techniczną 
w Warszawie i Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie. Znany jest również z wielkiego 
talentu organizacyjnego. Jego poświęcenie, 
pracowitość i niezrażanie się trudnościami 
zadecydowały o sukcesie dużej międzyna-

rodowej konferencji ciekłokrystalicznej, 
która odbyła się w Krakowie w lipcu 2010 
roku (23rd ILCC). 

Teresa Jaworska-Gołąb 
starszy wykładowca 

w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Monika Marzec
adiunkt w Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów
kierownik Biura Karier i Promocji Wydziału Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Stanisław Wróbel
kierownik Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów Wy-
działu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
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Instytut Botaniki zorganizował 27 
czerwca 2011 w auli Collegium 

Novum uroczystą sesję naukową za-
tytułowaną Dokonania embriologa, 
lichenologa i fitogeografa w nauce. 
Okazją do tego szczególnego spotka-
nia było przejście na emeryturę trzech 
zasłużonych profesorów Instytutu: Ro-
many Izmaiłow – cytologa i embriologa 
roślin, Marii Olech – lichenologa, oraz 
Adama Zająca – taksonoma i fi togeogra-
fa. W sympozjum wzięło udział ponad 
200 osób z różnych ośrodków Polski, 
a także goście zagraniczni z Niemiec 
i Ukrainy. 

Uczestników powitał rektor UJ prof. 
Karol Musioł, który wyraził uznanie dla 
dokonań jubilatów, a także dla wszyst-
kich botaników prowadzących badania 
nad roślinami – obiektami przyrody 

symbolizującymi jej piękno. Obrady pro-
wadził przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Botaniki UJ prof. Zbigniew 
Dzwonko. Pierwszy referat, zatytułowany 
Prof. Romana Izmaiłow – poważny uczony 
i dydaktyk, wygłosił prof. Józef Bednara 
z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Przypomniał on, że prof. 
Izmaiłow – pracownik Zakładu Cytologii 
i Embriologii UJ, jest wychowanką na-
ukową prof. Marii Skalińskiej, twórczyni 
szkoły naukowej cytologii i embriologii 

DOKONANIA EMBRIOLOGA, LICHENOLOGA 
I FITOGEOGRAFA W NAUCE

roślin działającej w tym Zakładzie. Na-
stępnie omówił główne kierunki poszu-
kiwań badawczych Romany Izmaiłow, 
stwierdzając przy tym, że cechuje ją 
niezwykła solidność i dokładność, dzięki 
czemu nawet dawne prace są wciąż cyto-
wane przez specjalistów. Po wystąpieniu 
prof. Bednary dyrektor Instytutu Botaniki 
prof. Maria Zając odczytała list gratulacyj-

ny dla prof. Romany Izmaiłow, w którym 
podkreśliła jej najważniejsze osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Następnie prof. Alicja Zemanek z In-
stytutu Botaniki UJ przedstawiła prezenta-
cję Wśród polarnych lodów i tatrzańskich 
turni – życiorys naukowy lichenologa 
prof. Marii Olech. Poszczególne etapy 
działalności uczonej zilustrowała foto-
grafi ami z różnych lat z wielu obszarów 
świata. Profesor Maria Olech jest sławną 
polarniczką, badaczką porostów obydwu 
biegunów, a także eksploratorką Karpat, 
zwłaszcza Tatr. Pracowała najpierw w Za-
kładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografi i, 
a później w zorganizowanym przez siebie 
Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej 
im. prof. Zdzisława Czeppego Instytutu 
Botaniki. Szerokie uznanie przyniosły jej 
badania słabo dotąd poznanych porostów 
dalekiej Północy i dalekiego Południa. 
Autorka referatu podkreśliła jej przywią-
zanie do macierzystej uczelni, do której 
zawsze powracała z dalekich ekspedycji, 
żeby opracowywać zebrane materiały 

Jubilaci; od lewej: prof. Adam Zając, prof. Maria Olech, prof. Józef Bednara, prof. Romana Izmaiłow

Uczestnicy sesji naukowej Instytutu Botaniki UJ 
Dokonania embriologa, lichenologa 
i fi togeografa w nauce 
w auli Collegium Novum, 27 czerwca 2011



oraz prowadzić działalność dydaktyczną. 
W czasie przerwy wystąpił dziecięcy 
zespół instrumentalno-wokalny Promyki 
Krakowa działający przy Ośrodku Kultury 
im. Cypriana Kamila Norwida pod dyrek-
cją Romy Doniec-Krzemień. 

Drugą część konferencji rozpoczęła 
prof. Maria Olech prezentacją Antarktyka 
unikatowym laboratorium dla biologa, uka-
zującą piękne fotografi e przyrody polarnej 
oraz żyjących tam organizmów. Polarniczka 
przedstawiła fascynujące, interdyscyplinar-
ne zagadnienia badawcze z wielu dziedzin 
biologii, oczekujące na rozwiązanie przez 
przyszłe generacje przyrodników. W liście 
gratulacyjnym dla jubilatki prof. Maria 
Zając podsumowała jej najważniejsze 
sukcesy jako uczonej i nauczyciela aka-
demickiego. 

Trzecim spośród jubilatów był prof. 
Adam Zając, długoletni dyrektor Instytutu 
Botaniki UJ oraz kierownik Zakładu Takso-
nomii Roślin i Fitogeografi i. Jego prace na 
polu geografi i roślin były tematem referatu 
Adam Zając w kręgu fi togeografi i, który 
został wygłoszony przez prof. Zbigniewa 
Mirka z Instytutu Botaniki im. Włady-
sława Szafera PAN. Autor wystąpienia 
przypomniał, prof. Zając jest uczniem 
znakomitego badacza szaty roślinnej Polski 
i Afryki Jana Kornasia, twórcy krakowskiej 
szkoły geobotanicznej. Adam Zając przejął 
i zrealizował wiele idei swego nauczyciela, 
a później sam stał się mistrzem dla młodego 
pokolenia badaczy fl ory. Profesor Mirek 
podkreślił zwłaszcza jego ogromne zasługi 
w opracowaniu i redagowaniu (wraz z żoną 
prof. Marią Zając) pomnikowego dzieła 
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce (ATPOL) wydanego w 2001 roku. 
Zaznaczył też, że wyrazem przywiązania 
jubilata do uczelni była dedykacja dla 
krakowskiej Alma Mater poprzedzająca 
tę ponad 700-stronicową księgę. Ostatnim 
punktem programu był referat prof. Zająca 
zatytułowany Tajemnice natury motorem 
poszukiwań naukowych. Znakomite wystą-
pienie jubilata było pewnym zaskoczeniem 
dla zebranych, ponieważ nie mówił on 
o wielkiej pasji swego życia – botanice, ale 
głównie o innych zainteresowaniach, wy-
kraczających daleko poza biologię, między 
innymi o swoich fascynacjach kosmosem 
oraz możliwością istnienia pozaziemskich 
cywilizacji. Wspominał też nauczycieli, 
zwłaszcza wymagającego mistrza Jana 
Kornasia, oraz swoich uczniów, wyrażając 
przy tym radość, że w przyszłości będą 
oni kontynuowali jego prace. W liście 

gratulacyjnym dziekan Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi prof. Kazimierz Krzemień 
zwrócił szczególną uwagę na osiągnięcia 
organizacyjne jubilata oraz sukcesy dydak-
tyczne. Ich wyrazem był, między innymi, 
fakt, że na ostatnim wykładzie prof. Zająca 
z systematyki roślin studenci ofi arowali mu 
oprawiony w ramki specjalnie napisany 
przez nich na tę okazję wiersz.

Należy podkreślić niezwykle serdeczną 
atmosferę sesji. Oprócz opisanych wyżej 
wystąpień adresy gratulacyjne wygłosili 
goście z wielu ośrodków uniwersyteckich, 
a jubilaci zostali obdarowani kwiatami 
i innymi upominkami. Zaprezentowa-
no też wydawnictwa: specjalny numer 
„Polish Polar Reaserch” (Vol. 32, No 2, 
2011) dedykowany prof. Marii Olech, tom 
„Biodiversity Resarch and Conservation” 
(Vol. 19, 2010) poświęcony prof. Adamowi 

Zającowi oraz zbiór artykułów zatytułowa-
ny Geobotanist and Taxonomist. A Volume 
Dedicated to Professor Adam Zając on the 
70th Anniversary of His Birth redagowany 
przez Bogdana Zemanka. 

Po południu odbyło się spotkanie towa-
rzyskie w szklarni ogrodu botanicznego. 
Ponieważ dopisała pogoda, rozmowy to-
czyły się nie tylko pod palmami oranżerii, 
ale również pod gołym niebem, wśród 
kwitnących kwiatów. Szczególną atrakcją 
spotkania było wyświetlanie w sali wykła-
dowej na piętrze Collegium Śniadeckiego 
fi lmów z wycieczek pracowników i stu-
dentów  Instytutu Botaniki UJ nakręconych 
w latach 70. ubiegłego wieku przez prof. 
Zbigniewa Dzwonko. 

 
Alicja Zemanek

profesor Instytutu Botaniki UJ

Jubilaci wraz z członkami dziecięcego zespołu instrumentalno-wokalnego Promyki Krakowa z Ośrodka 
Kultury im. Cypriana Kamila Norwida wraz z ich kierownikiem Romą Doniec-Krzemień

Kierownik Ogrodu Botanicznego UJ prof. Bogdan Zemanek wygłasza toast na cześć jubilatów w czasie 
spotkania w ogrodzie. Od lewej: prof. Elżbieta Haduch, prof. Kazimierz Krzemień, dr Maria Niklińska, 
prof. Bogdan Zemanek, prof. Maria Zając, prof. Maria Olech, prof. Krystyna Grodzińska (z tyłu) oraz 
prof. Adam Zając
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Profesor Romana Izmaiłow jest Mało-
polanką, ukończyła studia biologiczne 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1963 
roku. Magisterium uzyskała w Katedrze 
Anatomii i Cytologii Roślin na pod-
stawie pracy Badania embriologiczne 
nad gatunkiem Ranunculus cassubicus 
przygotowanej pod naukową opieką prof. 
Marii Skalińskiej. Opisała w niej, między 
innymi, rzadko spotykane pozapłciowe, 

apomiktyczne drogi rozmnażania roślin, 
w których nasiona powstają bez zapłodnie-
nia, a wyrastające z nich potomstwo jest 
genetycznym klonem rośliny macierzystej. 
Materiały te zostały szybko opublikowane 
w czasopismach botanicznych i docenio-
ne. Trafi ły także do pisanego w latach 
1968–1969 podręcznika Embriologia 
roślin Bohdana Rodkiewicza. Rysunki, 
cytaty i obszerne komentarze wczesnych 
publikacji prof. Izmaiłow, z dorobku przed 
doktoratem i późniejsze, znalazły się także 
we wznowieniach oraz kilku innych pod-
ręcznikach embriologii roślin, polskich 

WOKÓŁ KARIOLOGII I CYTOTAKSONOMII ROŚLIN  
i europejskich autorów. Jak wiadomo, pod-
ręczniki są specyfi cznymi publikacjami, 
gdzie ze względu na szczupłość miejsca 
mogą być zawarte jedynie ważne i bardzo 
wiarygodne materiały.

Profesor Romana Izmaiłow przez 
całą karierę zawodową była związana 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, najpierw 
przez cztery lata jako asystent wolonta-
riusz, później, po formalnym zatrudnie-

niu na UJ, kolejno na etatach 
asystenta, adiunkta, docenta 
i profesora.

Stopień naukowy doktora uzy-
skała w roku 1972 na podstawie 
pracy Zagadnienia mechanizmów 
różnicowania kariologicznego 
w obrębie gatunku zbiorowego 
Ranunculus cassubicus. Promo-
torem pracy była prof. Maria 
Skalińska. Praca habilitacyjna, 
sfi nalizowana w roku 1989, do-
tyczyła Kariologii i biologii 
rozmnażania 11 gatunków roślin 
z rodzaju Alchemilla. Obydwie 
prace, doktorska i habilitacyjna, 
zostały wyróżnione: pierwsza 
– Nagrodą III stopnia Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, druga – Nagrodą 
Rektora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Tytuł naukowy profesora 
otrzymała od prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w roku 2005.

Zainteresowania naukowe 
Romany Izmaiłow dają się po-
dzielić na trzy grupy tematyczne: 
kariologia i cytotaksonomia ro-

ślin okrytozalążkowych, badania procesów 
reprodukcyjnych u taksonów apomiktycz-
nych lub mających skłonność do odchyleń 
rozmnażania oraz wpływ zanieczyszczeń 
środowiska na procesy reprodukcyjne 
roślin.

W każdej z grup tematycznych jest wy-
sokiej klasy specjalistką, ale zwłaszcza dwie 
ostatnie znalazły szeroki oddźwięk w kraju 
i na świecie. Badania te były podejmowane 
nieco wcześniej, niż tematyka ta spopulary-
zowała się i zaczęła być realizowana w in-
nych ośrodkach naukowych przez wielu 
badaczy. Efektem tego było pierwszeństwo 

cytowania w piśmiennictwie światowym. 
W sensie merytorycznym wyniki badań 
prof. Romany Izmaiłow rzucają światło 
na powstawanie nowych taksonów roślin 
i ich współczesną ewolucję oraz pokazują, 
jak dokonuje się przełączanie mechani-
zmów reprodukcji z drogi seksualnej na 
apomiktyczną.

Innym ważnym polem działania Romany 
Izmaiłow była dydaktyka, gdzie ma także 
imponujące dokonania. W czasie swojej 
pracy dla UJ prowadziła wszystkie typy 
zajęć. Były wśród nich wykłady obowiąz-
kowe, monograficzne, zajęcia terenowe, 
ćwiczenia laboratoryjne, seminaria, pro-
wadzenie prac magisterskich i doktorskich 
oraz opieka nad stażami naukowymi osób 
z zagranicznych uczelni. Do działalności 
dydaktycznej trzeba także zaliczyć kon-
sultacje na rzecz młodszych pracowników 
nauki własnej uczelni i innych, w zakresie 
trudnych specjalności. Na pograniczu 
działalności dydaktycznej i organizacyjnej 
świadczonych na rzecz własnego Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi i Uczelni była praca 
w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wy-
konywana przez 27 lat: w roli egzaminatora –
15 lat, sekretarza – rok, wiceprzewodniczą-
cego Komisji – sześć lat, oraz pięć lat w roli 
przewodniczącego Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej. Ponadto prof. Romana Izma-
iłow uczestniczyła w pracach Rady Peda-
gogicznej i Programowej Wydziału BiNoZ, 
Senackiej Komisji Dydaktycznej oraz Rek-
torskiej Komisji Statutowo-Prawnej. Przez 
14 lat pełniła ważną dla dydaktyki funkcję 
zastępcy dyrektora Instytutu Botaniki UJ ds. 
dydaktycznych.

Profesor Romana Izmaiłow jest wybit-
nym naukowcem oraz oddanym dydakty-
kiem, którego wysiłek był doceniony przez 
studentów oraz władze resortu i Uczelni, 
o czym świadczą Nagrody Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 
wielokrotne Nagrody Rektora UJ. Spo-
łeczność botaniczna Polski wyróżniła ją 
zaszczytnym tytułem honorowego członka 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Józef Bednara
profesor Uniwersytetu 

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Prof. Romana Izmaiłow
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Profesor Maria Olech bada porosty gór 
oraz organizmy występujące w pobliżu 

obydwu biegunów, a pionierskie prace 
dotyczące biologii polarnej przyniosły 
jej międzynarodową sławę. Urodziła się 
w Nowym Sączu. Jej pierwszym przewod-
nikiem w poznawaniu przyrody był ojciec, 
Ludwik Olech, absolwent studiów rolni-
czych. Zainteresowania naturą rozwijała 
w czasie nauki w II Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nowym Sączu, zachęcona przez 
nauczycielkę biologii Ewę Berger. W la-
tach 1958–1963 Maria Olech studiowała 
biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pod kierunkiem prof. Bogumiła Szafrana 
(1897–1968), badacza mszaków, zaczęła 
się specjalizować w badaniach porostów –
słabo wówczas poznanych organizmów, 
będących rezultatem symbiozy glonów 
i grzybów. W 1963 roku obroniła pracę 
magisterską Zbiorowiska porostów naziem-
nych w Dolinie Kobylańskiej, a po studiach 
doktoranckich w Instytucie Botanicznym 
UJ (1964–1968) – pracę doktorską zatytu-
łowaną Stosunki lichenologiczne Beskidu 
Sądeckiego (opublikowaną w 1973 roku). 
Dużo wcześniej, bo już w czasie studiów, 
zaczęła rozwijać swoją drugą obok nauki 
pasję: poznawanie gór. Przyjęta w poczet 
członków Klubu Wysokogórskiego, zrobi-
ła wiele dróg wspinaczkowych, najpierw 
w Tatrach, później w Alpach, brała też 
udział w eksploracjach jaskiń. Zdolność 
do pokonywania trudnych górskich szla-
ków okazała się bardzo przydatna przy 
opracowaniu rozprawy habilitacyjnej 
Zbiorowiska porostów w wysokogórskich 
murawach nawapiennych w Tatrach 
Zachodnich (1985). W 1985 roku Maria 
Olech uzyskała tytuł doktora habilitowa-
nego, a w 1986 roku została docentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Na uczelni pracowała już od 1968 
roku, najpierw na stanowisku starszego 
asystenta Katedry Systematyki i Geografi i 
Roślin, od 1971 roku adiunkta w Zakładzie 
Taksonomii Roślin i Fitogeografi i Instytu-

WŚRÓD POLARNYCH LODÓW 
I TATRZAŃSKICH TURNI

tu Botaniki UJ. W 1992 roku uzyskała tytuł 
profesora nauk biologicznych, w 1993 –
stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
a w 2002 – profesora zwyczajnego. Prze-
łomowym momentem w jej życiorysie stał 

się rok 1982, kiedy to prof. Zdzisław Czep-
pe (1917–1991) – geomorfolog i geograf 
fi zyczny z Instytutu Geografi i UJ, zapropo-
nował jej uczestnictwo w uniwersyteckiej 
wyprawie naukowej na Spitsbergen. Tak 
zaczęły się polarne eksploracje Marii 
Olech. Na Spitsbergenie, gdzie badała 
porosty i zbiorowiska roślinne półwyspu 
Sörkapland, przebywała w latach 1982 
i 1985. W ciągu trzech lat (1997, 1998, 
1999 – po kilka miesięcy każdego roku) 
uczestniczyła w śmiałej wyprawie jach-
tem, kierowanej przez Janusza Kurbiela, 
w czasie której zbierała glony i porosty 

północnej Norwegii, Islandii i wschodniej 
Grenlandii. 

Dużo większą rolę w jej życiorysie 
odegrały jednak ekspedycje na dalekie 
Południe, gdzie spędziła wiele lat (wyjeż-
dżała tam 10 razy w okresie 1986–2009), 
uczestnicząc w polskich i międzynarodo-
wych programach badawczych. Szerokim 
echem na świecie odbiły się jej dwa pobyty 
na dalekim Południu. W latach 1991–1993 
jako pierwsza w historii kobieta kierowała 
XVI wyprawą antarktyczną zimującą 
w Stacji im. Henryka Arctowskiego PAN 
na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu 
Szetlandów Południowych. Na przełomie 
lat 2003 i 2004 Maria Olech była przez 
trzy miesiące kierownikiem naukowym 

23. Indyjskiej Ekspedycji na Antarktydę, 
zorganizowanej przez National Centre for 
Antarctic and Ocean Research, w stacji 
Maitri w Oazie Schirmachera. W wypra-
wie uczestniczyło osiemdziesięciu Hin-
dusów; ona – jedyna kobieta – była ich 
kierownikiem.

Maria Olech jest autorką lub współ-
autorką ponad 350 publikacji, w tym 
wielu monografi i. Początkowo jej prace 
dotyczyły porostów polskich Karpat, do 
których powróciła w 2004 roku, ogłaszając 
ważną monografi ę Lichens and Licheni-
colous Fungi of the Tatra National Park. 

Prof. Maria Olech
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A Checklist. Porosty Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Szeroką sławę przyniosły jej 
prace poświęcone porostom polarnym –
jest jedynym w świecie znawcą porostów 
obydwu biegunów. W Tatrach, w Ark-
tyce i Antarktyce opisała (sama lub ze 
współpracownikami) blisko 100 nowych 
dla nauki gatunków porostów, grzybów 
naporostowych i autonomicznych, sinic 
oraz glonów, a także pięć nowych rodza-
jów. Do najważniejszych jej prac poświę-
conych biologii polarnej należą, między 
innymi, pierwsza krytyczna lista porostów 
antarktycznych – Annotated Checklist of 
Antarctic Lichens and Lichenicolous Fungi 
(2001) oraz pierwsza monografi a porostów 
Wyspy Króla Jerzego – Lichens of King 
George Island, Antarctica (2004). 

Posiada też duże osiągnięcia organiza-
cyjne. W 1994 roku zorganizowała w Za-
kładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografi i 
Pracownię Lichenologii i Lichenoindyka-

cji, a w 1996 roku – Zakład Badań i Do-
kumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława 
Czeppego w Instytucie Botaniki UJ. Zgro-
madzony przez nią zielnik porostów liczy 
około 30 tysięcy jednostek – jeśli chodzi 
o porosty polarne, jest to jeden z najwięk-
szych i najcenniejszych zbiorów tego typu 
na świecie. Z wielkim zamiłowaniem pro-
wadziła zajęcia dydaktyczne, a jej wykład 
z biologii polarnej był jedyny w Polsce. 
Wypromowała 200 magistrów i ośmiu 
doktorów, a niektórzy z nich podążyli 
jej szlakiem w dalekie regiony polarne. 
Stworzyła szkołę botaników polarnych, 
która ma wymiar międzynarodowy.

Rodzima uczelnia doceniała jej osiąg-
nięcia: otrzymała osiem razy Nagrody 
Rektora UJ, a w 1999 roku została uho-
norowana prestiżowym Laurem Jagiel-
lońskim. Została też wyróżniona Nagrodą 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Od 2001 roku wchodzi w skład elitarnego 

Explorers Club zrzeszającego odkrywców 
z całego świata. W Antarktyce, na Wy-
spie Króla Jerzego, jeden z łańcuchów 
wzgórz nosi od kilku lat nazwę Olech 
Hills. W bieżącym roku dwaj duńscy 
współpracownicy nazwali jej imieniem 
gatunek antarktycznego porostu Massa-
longia olechiana (Søchting, Alstrup 2011).
Wyrazem uznania przez władze miasta 
było przyznanie jej tytułu Krakowianka 
Roku 2006. Warto podkreślić, że w wie-
lowiekowej historii krakowskiej Alma 
Mater nie było kobiety podobnej do Marii 
Olech – w swojej działalności naukowej 
i eksploratorskiej przemierza szlaki zare-
zerwowane dotąd wyłącznie dla mężczyzn. 
Młodym badaczom i studentom warto 
przypominać jej słowa: Marzeń nie trzeba 
się bać, tylko trzeba je realizować.

Alicja Zemanek
profesor Instytutu Botaniki UJ

Profesor Adam Zając, trafiając po 
studiach w roku 1966 do katedry 

kierowanej przez jednego z najwybitniej-
szych polskich fi togeografów, prof. Jana 
Kornasia, wybrał tym samym, jak sam 
kiedyś zauważył, główny kierunek swojej 
działalności naukowej na całe życie. Ogra-
niczoność miejsca pozwala mi na przywoła-
nie tylko najważniejszych kierunków prac 
i osiągnięć jubilata z tego zakresu. Pierwsza 
z poważniejszych jego prac (rozprawa 
doktorska) ma charakter taksonomiczno-fi -
togeografi czny i poświęcona jest gatunkom 
trudnej sekcji Fugacia rodzaju Cerastium 
w Polsce. Równolegle prof. Zając rozpoczął 
i prowadzi konsekwentnie do dziś badania 
fl or synantropijnych, zarówno ruderalnych 
(na obszarach zurbanizowanych), jak i se-
getalnych (tereny pól uprawnych) w kraju 
i za granicą (Macedonia, Ukraina). Szcze-
gólnym dokonaniem w zakresie tej tematyki 
jest praca habilitacyjna o pochodzeniu wy-
stępujących w Polsce archeofi tów (obcych 
gatunków przybyłych na nasze ziemie przed 

WŚRÓD  FLOR  SYNANTROPIJNYCH

XV wiekiem). Na odrębną wzmiankę 
zasługują publikacje dotyczące rozprze-
strzeniania się nowych obcych gatunków, 

w tym roślin inwazyjnych. Ważną rolę 
w rozwoju badań nad fl orą synantropijną 
odegrały i odgrywają ogólnopolskie wyka-

Prof. Adam Zając
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zy różnych grup apofi tów i antyropofi tów 
przygotowane przez Andrzeja Zająca we 
współpracy z innymi autorami. Obok kilku 
regionalnych opracowań kartograficz-
nych, których jest współautorem, trzeba 
wymienić najważniejsze ogólnopolskie 
przedsięwzięcie fi togeografi czne w dorob-
ku jubilata, jakim jest przygotowany pod 
jego redakcją i przy jego współautorstwie 
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych 
Polski (2001). Przez blisko ćwierć wieku 
mobilizował kilkudziesięciu autorów 
i współpracowników ze wszystkich ośrod-
ków akademickich kraju, by ukończyć 
to podstawowe dzieło, które samo jedno 
wystarczyłoby dla zapewnienia mu trwałej 
pozycji wśród wybitnych polskich fi togeo-
grafów. Nie mniej ważny jest jego udział, 
jako jednego z regionalnych współpra-
cowników, w wydawanym od lat 70. ubie-
głego stulecia „Atlas Florae Europaeae”,
najpierw u boku prof. Jana Kornasia, 
a potem samodzielnie. Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem, które przejął po swym 
mistrzu i kontynuuje wraz ze współpra-
cownikami, jest Atlas rozmieszczenia ro-
ślin naczyniowych w Karpatach polskich, 
będący obecnie na ukończeniu. Z liczą-
cych się ogólnopolskich dzieł o znaczeniu 
podstawowym dla rozwoju fi togeografi i, 
fl orystyki i systematyki krajowej trzeba 
wymienić krytyczny wykaz gatunków 

fl ory Polski przygotowany w kilkuosobo-
wym zespole autorskim: Vascular Plants 
of Poland. A Checklist (2002). Podobne 
znaczenie ma opracowana w tym samym 
zespole autorskim, z udziałem kilku in-
nych specjalistów od grup krytycznych, 
terenowa Flora roślin naczyniowych Pol-
ski, która obecnie przygotowywana jest 
do druku. Pragnę zwrócić także uwagę na 
bardzo aktualne dziś badania i publikacje 
jubilata poświęcone ważnym grupom fl ory, 
jakimi są gatunki chronione oraz gatunki 
rzadkie, wymierające i zagrożone, a także 
wspominane już rodzime i obce gatunki 
inwazyjne. 

Podsumowując całokształt dokonań 
prof. Adama Zająca w zakresie fi togeogra-
fi i, można stwierdzić, że z dużym powo-
dzeniem kontynuuje on i twórczo rozwija 
dzieło swego wybitnego mistrza, a jego 
własne osiągnięcia stanowią stawiają go 
niewątpliwie w gronie najwybitniejszych 
polskich fi togeografów. Jako wieloletni 
dyrektor Instytutu Botaniki UJ w szczegól-
ny sposób troszczył się o unikatowe zbiory 
naukowe swej macierzystej placówki, 
zarówno o zbiory zielnikowe roślin współ-
czesnych, jak i zbiory kopalne. Nie tylko 
zadbał o ich właściwe zabezpieczenie, ale 
także o ich dynamiczny rozwój, dzięki 
czemu jest to dziś jeden z pięciu najwięk-
szych i najlepiej utrzymanych zbiorów 

botanicznych w kraju i mocna podstawa 
badań taksonomicznych, fl orystycznych 
i fi togeografi cznych.

Przez ostatnie 12 lat, aż do tego roku, 
miałem możliwość współpracy z naszym 
jubilatem jako dyrektor Instytutu Botaniki 
PAN. Udawało nam się zawsze na gruncie 
koleżeńskim rozwiązywać wiele prob-
lemów i podejmować wspólne przedsię-
wzięcia dla dobra naszych macierzystych 
placówek, a tym samym dla dobra całości 
polskiej geobotaniki, dla której krakowska 
szkoła geobotaniczna i ośrodek krakowski 
są solidną podstawą i mocnym fi larem. 

Korzystając z okazji, pragnę w tym miej-
scu, w swoim własnym imieniu, ale także 
w imieniu polskich botaników i obrońców 
polskiej przyrody – mam bowiem przy-
jemność pisania tych słów nie tylko jako 
kolega, ale także jako przewodniczący 
dwu ważnych instytucji, Komitetu Botaniki 
PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN 
– życzyć naszemu szanownemu jubilatowi 
przede wszystkim sił do dalszej twórczej 
pracy i sprostania oczekującym go dalszym 
zadaniom. Życzę radości z wykonywanej 
pracy i wszelkiego dobra, także tego, które 
wyprowadza poza codzienny trud, pięknej 
skądinąd, pracy naukowej.

Zbigniew Mirek
profesor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN

W Archiwum Nauki PAN i PAU 
w Krakowie 17 czerwca br. zo-

stała otwarta wystawa zatytułowana Na 
szlakach życia i nauki, poświęcona prof. 
Andrzejowi Pelczarowi (1937–2010), 
wybitnemu matematykowi, rektorowi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990–
–1993), przewodniczącemu Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego (1996–2002) oraz 

NA SZLAKACH ŻYCIA I NAUKI. 
ANDRZEJ PELCZAR (1937–2010)  
wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

organizatorowi nauki, społecznikowi, 
sportowcowi i zdobywcy tatrzańskich 
szlaków. Ekspozycja zorganizowana przez 
Polską Akademię Umiejętności i Archi-
wum Nauki, w ramach cyklu „W służbie 
nauki...”, który już od 1996 roku przypo-
mina sylwetki uczonych XIX i XX wieku, 
jest prezentowana w sali wystawowej 
Archiwum przy ul. św. Jana 26. Wystawę 
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można oglądać do 21 października br., 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9 do 15.

Na wernisażu powitania licznie zebra-
nych gości dokonał sekretarz generalny 
PAU prof. Jerzy Wyrozumski, a dyrektor 
Wydziału III PAU prof. Andrzej Fuliński 
przypomniał sylwetkę bohatera wystawy. 
Następnie krótkie wprowadzenie na temat 
koncepcji scenariusza przedstawiła autor-
ka. Symbolicznego otwarcia ekspozycji 
dokonała siostra Andrzeja Pelczara dr Ma-
ria Pelczar. Wśród wielu przybyłych gości 
nie zabrakło dawnych kolegów z okresu 
studiów, współpracowników i studentów 
Profesora, między innymi z Instytutu Ma-
tematyki UJ, Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego, Akademickiego Związku 
Sportowego, a przede wszystkim z okresu 
jego działalności jako rektora. Honoro-
wymi gośćmi byli członkowie rodziny 
Profesora – jego córki i siostra.

Ekspozycja składa się z trzech części. 
Pierwsza, zatytułowana Zaszczytny tytuł, 
odnosi się do najważniejszej i ostatniej 
otrzymanej od środowiska akademickiego 

godności: profesora honorowego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Znajdują się tutaj 
fotografi e z uroczystości nadania mu tego 
tytułu, pismo rektora UJ prof. Karola 
Musioła zawiadamiające o przyznaniu 
godności, fragment przemówienia Andrze-
ja Pelczara, gratulacje od Koła Seniorów 
AZS i kolegów z ławy szkolnej z V Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie 
oraz biret i epitogium. 

Druga część wystawy, Portret mój 
wyblaknie – pamięć pozostanie, to próba 
ukazania poprzez fotografi ę portretu An-
drzeja Pelczara jako uczonego, rektora, 
turysty, sportowca, przyjaciela, syna, brata, 
ojca i dziadka. 

Ostatnia część nosi tytuł Na szlakach 
życia i nauki i zawiera materiały archiwal-
ne dokumentujące środowisko rodzinne 
oraz kolejne etapy życia i obszary dzia-
łalności Andrzeja Pelczara. Na początku 
zaprezentowano materiały dotyczące 
rodziców Profesora: wywodzącej się z kra-
kowskiej rodziny nauczycielskiej Marii 
z Trnków Pelczarowej oraz historyka, 
pedagoga i społecznika, rodem z Nowe-

go Sącza – Mariana Pelczara. Na uwagę 
zasługują zaświadczenia o uczestnictwie 
obojga rodziców w tajnym nauczaniu oraz 
archiwalia z 1945 roku, dokumentujące 
działalność Mariana Pelczara jako koordy-
natora prac związanych z zabezpieczeniem 
i porządkowaniem księgozbioru przyszłej 
Biblioteki Gdańskiej PAN.

Andrzej Pelczar urodził się i dorastał 
w Gdańsku. Okres ten ilustrują, między 
innymi, fotografi e rodzinne, poświadcze-
nie obywatelstwa Państwa Polskiego wy-
dane przez prezydenta Gdańska członkom 
rodziny Pelczarów, świadectwo maturalne 
oraz dyplom z zawodów lekkoatletycznych. 
Kolejny etap w życiu przyszłego profesora 
to podjęcie w 1954 roku studiów matema-
tycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Z tego okresu pochodzą prezentowane na 
wystawie zeszyt z notatkami, dyplomy 
ukończenia studiów Profesora oraz jego 
przyszłej żony Janiny Fajczak, książeczki 
Górskiej Odznaki Turystycznej obojga 
oraz wiele zdjęć z wędrówek górskich czy 
zawodów sportowych. Studia dla Andrzeja 
Pelczara to przede wszystkim spotkanie 
z Mistrzem – prof. Tadeuszem Ważewskim, 
który nie tylko ukierunkował zainteresowa-
nia naukowe przyszłego rektora, ale rów-
nież, jak wspominał sam Profesor, stał się 
dla niego wzorem nauczyciela i człowieka 
odpowiedzialnego, który nie uchyla się od 
obowiązków. Wieloletnią relację między 
mistrzem i uczniem dokumentują, między 
innymi, Ocena pracy habilitacyjnej i dorob-
ku naukowego Andrzeja Pelczara Tadeusza 
Ważewskiego, jego list z 15 sierpnia 1972 
z gratulacjami z okazji narodzin córki Anny 
oraz fotografi e. 

Interesującym etapem w życiu bohatera 
wystawy był wyjazd do Nigerii w 1978 
roku, gdzie wykładał na Uniwersytecie 
w Zarii do 1981 roku. Na wystawie ilustrują 
ten okres fotografi e, książeczka Motorowej 
Odznaki Turystycznej z rejestrem wy-
cieczek samochodowych po Nigerii oraz 
pismo do rektora UJ z prośbą o wyrażenie 
zgody na przedłużenie pobytu na Uniwer-
sytecie im. Ahmadu Bello. 

Lata 80. XX wieku to dla Profesora 
wzmożony rozwój kariery naukowej, 
pełnienie odpowiedzialnych funkcji: dyrek-
tora Instytutu Matematyki i prorektora na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prezesa 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 
Do tego dodać należy jeszcze działalność 
w Akademickim Związku Sportowym 
i aktywne uprawianie wraz z żoną turystyki 
górskiej. Wśród prezentowanych na wysta-

Zwiedzający wystawę Na szlakach życia i nauki

Goście zgromadzeni 
w części ekspozycyjnej 
korytarza Archiwum Nauki
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wie materiałów dokumentujących ten czas 
na uwagę zasługują: dyplom AZS za zajęcie 
II miejsca w trójboju rektorskim podczas 
igrzysk studentów lat pierwszych, pismo 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego infor-
mujące o powołaniu Andrzeja Pelczara na 
dyrektora Instytutu Matematyki, pismo se-
kretarza Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego zawiadamiające o składzie nowo 
wybranego zarządu oraz dyplom Nagrody 
Indywidualnej I stopnia Ministra Edukacji 
Narodowej dla Andrzeja Pelczara za książ-
kę Wstęp do równań różniczkowych.

W 1990 roku Profesor został wybrany 
na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pełnił tę funkcję przez trzy lata, a jej zwień-
czeniem było najważniejsze jego (i prof. 
Andrzeja Szczeklika) osiągnięcie, czyli 
doprowadzenie do powrotu nauk medycz-
nych w strukturę Uniwersytetu. Właśnie to 
wydarzenie stało się przyczynkiem do ofi a-
rowania mu przez społeczność Collegium 
Medicum, podczas uroczystości nadania 
tytułu profesora honorowego, statuetki 
Amicusa, w dowód pamięci o zasługach 
dla powrotu wydziałów medycznych do 
Almae Matris. Ten szczególny „szlak” 
rektorski w życiu i działalności Profesora 
zilustrowano materiałami archiwalnymi, 
przede wszystkim fotografi ami, między 
innymi z wręczenia doktoratu honoris 
causa Jerzemu Giedroyciowi i matce 
Teresie z Kalkuty, ze spotkań z rektorem 
Uniwersytetu Buffalo w Nowym Yorku, 
z podpisania aktu donacyjnego z Fundacją 
Sasakawa czy z uroczystości powrotu nauk 
medycznych do Uniwersytetu oraz wyżej 
wspomnianą statuetką Amicusa.

Końcowa część wystawy to próba 
prezentacji ostatnich lat działalności 
w Polskiej Akademii Umiejętności i Pol-
skim Towarzystwie Matematycznym, 
udokumentowana, między innymi, dekre-
tami na członka korespondenta i członka 
czynnego PAU, pismem powołującym 
Profesora w skład Rady Naukowej Ar-
chiwum, której został przewodniczącym, 
fotografiami, adresem jubileuszowym 
Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 
wręczonym Profesorowi na uroczystości 
z okazji 70-lecia urodzin.

Wystawę zamyka pismo prezesa 
oddziału krakowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego z życzeniami 
z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 
fotografi e z ostatnich spotkań Towarzy-
stwa. Całość ekspozycji jest przeplatana 
tekstami Andrzeja Pelczara. Oto ostatni 

z nich: Matematyka uczy pokory. Zmusza 
do precyzyjnego myślenia, ale wymaga 
też wyobraźni. Gdy jej zabraknie, na-
wet proste do sformułowania problemy 
nie dają się rozwiązać. Były i są takie 
problemy, które opierają się pokoleniom 
matematyków, ale matematyka pozwala 
czasem zachłysnąć się specyfi cznym pięk-
nem, pięknem twierdzenia, rozumowania, 
zaskakującego przykładu. Chyba niewielu 
naukowcom dane jest takie przeżycie 
w odniesieniu do własnego wyniku, ale 
można je odczuć także po zapoznaniu się 
i zrozumieniu rezultatu kogoś innego – tak 
jak można odczuć piękno po wysłuchaniu 
znanego dzieła muzycznego.

Wystawie towarzyszy katalog autorski 
Marzeny Włodek zatytułowany Na szla-
kach życia i nauki.

Po wernisażu odbyło się posiedzenie 
naukowe w auli PAU, zorganizowane 
przez Polską Akademię Umiejętności, 
Uniwersytet Jagielloński, Archiwum 
Nauki i Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne, które słowem wprowadzającym 
rozpoczął prezes Akademii prof. Andrzej 
Białas. Następnie referaty wygłosili: 
Jerzy Ombach – Andrzej Pelczar – ma-
tematyk, mistrz, człowiek, Roman Duda –
Wspomnienie o przyjaźni z Andrzejem 
Pelczarem, Dominik Kwietniak – O piąt-
kowym seminarium profesora Andrzeja 
Pelczara, ksiądz Adam Olszewski –
O pojęciu przedmiotu matematycznego, 
Michał Kokowski – Andrzej Pelczar 
i historia nauki. Posiedzenie zakończyły 
wspomnienia uczniów, kolegów i przyja-
ciół oraz członków rodziny.

Marzena Włodek
Archiwum Nauki PAN i PAU

Uczestnicy sesji naukowej poświęconej prof. Pelczarowi zgromadzeni w auli PAU

Rodzina prof. Andrzeja Pelczara
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Non omnis moriar – pisał Horacy. Cyto-
wał te słowa Jan Łuczyński w jednym 

WSPOMNIENIE 
O DR. HAB. JANIE ŁUCZYŃSKIM
W pierwszą rocznicę śmierci

ze swoich tekstów o rozwoju człowieka 
w dorosłości, pisząc o więzi międzypo-

koleniowej. Los odwrócił 
naturalny porządek rzeczy 
i ja – ze starszego pokole-
nia – daję świadectwo jego 
ciągłej tutaj obecności. Nie 
mam śmiałości mianować 
się jego nauczycielem, cho-
ciaż on prawdopodobnie nie 
sprzeciwiałby temu. Dziś 
uzmysławiam sobie, jak 
wiele mu zawdzięczam, ile 
się od niego nauczyłem. To 
właśnie wydaje mi się peda-
gogicznym odkryciem na-
szych czasów – doniosłość 
uczenia się nauczycieli od 
uczniów. Nie wiem, czy 
w tym uczeniu się okazałem 
się wystarczająco dobry. 
Wiem natomiast, czego 
mogłem się nauczyć.

Jan Łuczyński był po-
wściągliwym, uprzejmym 
człowiekiem o dobrych 
manierach. Pamiętam wiele 
wspólnie z nim organizo-
wanych konferencji i spot-
kań naukowych, zwłaszcza 
międzynarodowych, wspo-
minam jego tak klarownie 

widoczne otwarcie na różnorodność 
kulturową.

Kulturalne formy obcowania z inny-
mi, bogate wnętrze Jana Łuczyńskiego 
znajdowało elegancką ekspresję w toku 
wykładu akademickiego, dyskursu se-
minaryjnego czy zwykłej konwersacji. 
Żywy nurt intelektualnego wywodu, za-
angażowanie po stronie dobrej edukacji 
ujęte w formy logicznej argumentacji, 
nienaruszająca dobrego smaku krytyka 
rzeczywistości edukacyjnej, odsłaniająca 
zarazem możliwości zmiany na lepsze – to 
rysy charakterystyczne uprzejmego zapro-
szenia do salonu intelektualnego, jakie 
Jan Łuczyński skierował do czytelników 
w swej ostatniej publikacji.

Uderzające było w każdym zetknięciu 
się z Janem Łuczyńskim, nawet chwilo-
wym i powierzchownym, że jego dobre 
maniery wiązały się z tym głębszym 
pokładem arystokraty ducha – roman-
tyczną formacją motywującą Byrona do 
wyzwalania ludów od ich krzywdzicieli, 
Mickiewicza do pochwały wylatującej 
nad poziomy młodości i potępienia sa-
molubów, Słowackiego do ironii wobec 
tych, którzy pielęgnują w sobie duchowa 
gnuśność. 

Przez wiele lat był Jan Łuczyński 
aktywistą INEPS-u, międzynarodowej 
sieci zajmującej się młodzieżą wykluczo-

Monografia Jana Łuczyńskiego, która ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zosta-
ła napisana i złożona w wydawnictwie, zanim autora dopadła straszliwa choroba i zabrała go po miesiącach zmagań 
w czerwcu 2010 roku. Roman Dorczak wykonał korektę wydawniczą, której Autor nie był już w stanie zrobić. Monogra-
fia, będąca rozprawą habilitacyjną Jana Łuczyńskiego, powstała jako samodzielne twórcze dokonanie członka zespołu 
zajmującego się zarządzaniem w oświacie od blisko dwudziestu lat, najpierw w Zakładzie Psychologii Rozwojowej 
i Wychowawczej UJ w ramach międzynarodowego programu Unii Europejskiej o rozwoju szkół i służb społecznych dla 
demokracji w Europie (Developing Schools and Social Services for Democracy in Europe), a następnie, od 1998 roku, 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Zakładzie Zarządzania w Oświacie Instytutu Spraw Publicznych. 
Napisana została głównie w 2009 roku, lecz dojrzałość jej treści to rezultat wspomnianych lat poznawania szkół, wspo-
magania ich funkcjonowania oraz zgłębiania znaczenia edukacji w życiu i rozwoju człowieka. 

AN
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ODESZLI…

Książka jest jedną z pierwszych w polskiej litera-
turze z zakresu zarządzania w oświacie prób po-
kazania specyfiki zarządzania w sferze edukacji. 
Autor stawia w niej, i wnikliwie uzasadnia, tezę 
o konieczności tworzenia wiedzy o zarządza-
niu szkołą na podstawie przyjętych założeń, że 
centralną wartością, na której należy budować 
wiedzę z tego zakresu oraz praktyczne działa-
nia w kierowaniu 
szkołą, musi być 
rozwój indywidu-
alny ucznia. Myśl 
ta, nieobecna – jak 
się zdaje – wystar-
czająco dobitnie 
w dyskusji o zarzą-
dzaniu szkołą, ma 
dzięki temu szansę 
na trwale zagościć 
w świadomości lu-
dzi zajmujących 
się zarządzaniem 
w oświacie. 

27 maja 2011 zmarł prof. Andrzej Bu-
dzanowski, członek PAU i PAN, 

wybitny uczony w dziedzinie fizyki 
jądrowej. 

Urodził się w 1933 roku i należał do 
znikającego już dzisiaj pokolenia, które 
pamiętało czasy drugiej wojny światowej 
oraz trudny okres powojenny. Pochodził 
ze Lwowa. Uciekając z rodziną przed 
Sowietami, znalazł się w Krakowie. Po 
ukończeniu liceum dostał się na Uniwer-
sytet Jagielloński. Nie obeszło się przy tym 
bez trudności, sterowanych przez komu-
nistycznych urzędników. Bardzo prędko 
został rozpoznany przez prof. Henryka 
Niewodniczańskiego jako uzależniony 
od fi zyki pasjonat, który niezależnie od 
okoliczności całe swe życie będzie wiązać 
z nauką.

Bez trudu zaliczał kolejne etapy na-
ukowej kariery: magisterium, doktorat, 

PROFESOR ANDRZEJ BUDZANOWSKI (1933–2011)

Prof. Andrzej Budzanowski

ną z głównego nurtu krajowych systemów edukacyjnych w Europie, 
i organizatorem w Krakowie jednego z jej systematycznie odbywanych 
kongresów.

Dla naszego zespołu w Zakładzie Zarządzania w Oświacie UJ jest to 
pierwsze tak pełne, systematycznie wyłożone i komunikowane szerszemu 
gronu odbiorców opracowanie problematyki, którą żyją wszyscy w Zakła-
dzie.

Adam Niemczyński

Dr hab. Jan Łuczyński

habilitację, i został profesorem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Działał w kraju i za 
granicą. Większość swego czasu poświęcał 

badaniu mechanizmu reakcji jądrowych 
i miał na tym polu sukcesy, znane i uzna-
wane przez międzynarodową społeczność 
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naukową. Jego umysł cechowała głęboka 
intuicja, która pozwalała mu wynajdywać 
interesujące problemy i ich błyskotliwe 
rozwiązania – jest, między innymi, współ-
odkrywcą efektu glorii w rozpraszaniu 
cząstek alfa.

Miał udane i szczęśliwe życie ro-
dzinne: żonę Elżbietę, znanego lekarza, 
dwóch synów, Macieja i Mikołaja, oraz 
gromadkę wnuków. Wielkim ciosem 
była śmierć Elżbiety, która odeszła sześć 
lat temu.

Poza nauką życiową pasją Andrzeja 
było obcowanie z przyrodą. Chodzili 
z Elżbietą po górach lub kajakiem prze-
mierzali jeziora i rzeki. Ale sportem, który 
z największym zamiłowaniem uprawiał, 
była wspinaczka wysokogórska i eks-
ploracja jaskiń. Miało to swój wydźwięk 

polityczny. Andrzej Budzanowski należał 
do działającego w ukryciu Krakowskiego 
Klubu Grotołazów, który liczył kilkunastu 
członków. Aby zostać do niego przyjętym, 
trzeba było być zdecydowanym antykomu-
nistą. Inni członkowie musieli być pewni, 
że w tym gronie można swobodnie wyra-
żać opinie, opowiadać polityczne kawały 
czy, dla zabawy, śpiewać w jaskini pieśni 
legionowe! Członkowie Klubu Grotoła-
zów eksplorowali znane i odkrywali nowe 
jaskinie. Byli pionierami podziemnego 
„taternictwa jaskiniowego”. Organizowali 
krajowe i zagraniczne wyprawy. Z ukrycia 
sterowali powstaniem jaskiniowej sek-
cji Klubu Wysokogórskiego. Po latach 
zostali profesorami lub pracownikami 
naukowymi wyższych uczelni i instytutów 
naukowych na kierunkach przyrodniczych, 

a przewodniczący tego nieformalnego klu-
bu, Kazimierz Kowalski, został prezesem 
Polskiej Akademii Umiejętności.

Życie prof. Budzanowskiego nie było 
jednym pasmem przyjemności. Przez 14 
lat pełnił odpowiedzialną i niewdzięczną 
funkcję dyrektora Krakowskiego Instytutu 
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewod-
niczańskiego. Miał tam na koncie wiele 
sukcesów, ale, jak sam mówił, musiał 
przyjmować również porażki. 

Andrzej był uzależniony od fizyki, 
ale jego miłością była muzyka. W swych 
wspomnieniach z żalem mówił o czasach, 
głównie z dzieciństwa, ale również póź-
niejszych, nam znanych, kiedy grywał na 
fortepianie...

Kazimierz Grotowski
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Christian Leprette, architekt i fotograf, 
Francuz o polskich, artystycznych ko-

rzeniach, wykonał cykl fotografi i portreto-
wych Czesława Miłosza w trakcie jednego 
z wykładów z literatury porównawczej, 
prowadzonych na Harwardzie w 1982 
roku. Wystawa jego fotografi i zatytułowana 
Miłosz, mój fi luterny samuraj była prezen-
towana w Muzeum UJ Collegium Maius 
od 13 lipca do 15 września br. Ekspozycja 
rozwinięta była w formie fryzu, prezentując 
jak na klatkach taśmy fi lmowej bogatą mi-
mikę poety, czasami skupioną, kiedy indziej 
groteskowo groźną, nasuwającą samemu 
autorowi zdjęć skojarzenia z samurajem 
– z polskim samurajem, który nie uległ 
zniewoleniu. Ta dwugodzinna sesja foto-
grafi czna, w której Christian Leprette był 

FILUTERNY SAMURAJ

zaangażowany nie tylko jako ar-
tysta, ale również jako słuchacz, 
ma charakter niezobowiązujący. 
W wykonanych zdjęciach jest 
gra przypadku, zaskoczenia, ale 
też i akceptacja świata z całym 
jego zniekształceniem, jakie 
niesie codzienność. Miłosz za-
akceptował pomysł swojego 
studenta, prosząc go o wysłanie 
kilku najlepszych ujęć do jego 
domu w Berkeley. Było w tym 
geście sympatii coś szczególne-
go, radość z odnalezienia wśród 
młodzieży na Harwardzie bratniej 
duszy, w której również tliła się 
tęsknota za Polską. 

Red.
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Od 10 września można zwiedzać nową 
ekspozycję sztuki polskiej XIX 

wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie, zorganizowaną na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach. 

Nowa ekspozycja w Niepołomicach 
będzie różna zarówno od tej prezento-
wanej w zamkowych salach w latach 
2007–2010, jak i od otwartej w lipcu 2010 
roku Galerii Sztuki Polskiej XIX Wieku 
w Sukiennicach. Dotychczasowa wysta-
wa w niepołomickim zamku ukazywała 
stylistyczne przemiany w sztuce polskiej 
od ostatniego ćwierćwiecza XVIII wieku 
aż po koniec wieku XIX, a więc od klasy-
cyzmu po symbolizm, akcentując wybrane 
zjawiska dotyczące poszczególnych epok 
czy środowisk artystycznych. 

Koncepcja nowego pokazu została 
oparta na przedstawieniu poszczególnych 
gatunków malarstwa, wyodrębnionych 
i zhierarchizowanych w XVII wieku przez 
francuską Królewską Akademię Malarstwa 
i Rzeźby. Najwyższą rangę przyznano 
wówczas dziełom zawierającym najwięcej 
pierwiastka intelektualnego, wymagającym 
od artysty wszechstronnej wiedzy huma-
nistycznej i przyrodniczej, a także dużych 
umiejętności kompozycyjnych i warsztato-
wych; najniżej oceniono te, które uznawano 
za pozbawione głębszej myśli, a w sensie 
warsztatowym – za nieskomplikowaną imi-
tację natury. Na szczycie hierarchii stanęło 
więc malarstwo historyczne, do którego 
zaliczano zarówno przedstawienia ukazu-
jące ważne wydarzenia z dziejów państw 
i narodów, jak i sceny mitologiczne, reli-
gijne, alegoryczne oraz oparte na wątkach 
zaczerpniętych z literatury. Niżej plasował 
się portret, często zawierający elementy 
alegorii czy rodzajowości. Po nim nastę-
powało malarstwo rodzajowe i pejzażowe. 
To ostatnie zyskiwało uznanie wtedy tylko, 
gdy ukazywało naturę jako dzieło Boga, 
odbicie jego doskonałości. Musiało zatem 
przedstawiać jej piękno, niezniszczalność 
i potęgę, eliminować zaś to, co brzydkie 
i przypadkowe. 

SUKIENNICE W NIEPOŁOMICACH 2
Znane i nieznane.
Sztuka polska XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Poglądy estetyczne zmieniały się 
w kolejnych epokach, przynosząc prze-
obrażenia ideowe i stylistyczne w obrębie 
poszczególnych gatunków. Niemniej 
ustanowione w XVII wieku zasady wartoś-
ciowania dzieł z uwagi na temat obowią-
zywały w ofi cjalnym życiu artystycznym 
i nauczaniu akademickim niemal aż do 
modernistycznego przełomu. 

W sztuce polskiej XIX wieku, z uwa-
gi na utratę państwowej suwerenności 
i podział społeczeństwa na obywateli 
dzielnic rządzonych przez zaborców, za-
znaczyły się odrębne cechy tematyczne, 
egzemplifi kujące własne doświadczenia 
historyczne, ukazujące materialny doro-
bek narodu i wypracowane przez wieki 
wartości kulturowe. Malarstwo i rzeźba 
stały się „orężem w walce” o zachowanie 
narodowej tożsamości. Zyskały moc oca-
lającą, mitotwórczą, przenoszącą życie 
narodu w sferę duchową, niedostępną dla 
wrogów. W ostatnim ćwierćwieczu XIX 
wieku zaznaczyła się jednak w sztuce 
polskiej silna tendencja do uwolnienia 
twórczości od pozaartystycznych zadań 
i uwarunkowań. Wielu artystów podążyło 
w kierunku rozwiązywania w malarstwie 
i rzeźbie zagadnień czysto formalnych, 
w duchu nowych założeń ideowych i este-
tycznych epoki. 

Wokół tych zagadnień powstał scena-
riusz nowej ekspozycji. Będzie ona miała 
inną wartość poznawczą. Zasygnalizowa-
ne problemy zostaną ukazane, rzecz jasna, 
na tyle, na ile pozwalają muzealne zbiory 
malarstwa i rzeźby XIX wieku. Zobaczy-
my dzieła już znane z dotychczasowej 
ekspozycji – obrazy Marcella Bacciarel-
lego, Józefa Peszki, Kazimierza Wojnia-
kowskiego, Piotra Michałowskiego, Artura 
Grottgera, Maurycego Gottlieba, Wojcie-
cha Gersona, Franciszka Kostrzewskiego, 
Aleksandra Kotsisa, Leona Kaplińskiego, 
Henryka Siemiradzkiego, Aleksandra 
Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, Jana 
Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskie-
go, rzeźby Wiktora Brodzkiego, Antoniego 
Kurzawy czy Franciszka Wyspiańskiego –
ale i inne, pochodzące z zasobów ma-
gazynowych Muzeum: płótna Ludomira 
Benedyktowicza, Józefa Unierzyskiego, 
Franciszka Żmurki, Jana Ciąglińskiego 
i Olgi Boznańskiej oraz rzeźby Marcelego 
Guyskiego, Teodora Rygiera i Tadeusza 
Barącza.

Wystawa zostanie rozmieszczona 
w ośmiu salach niepołomickiego zamku, 
za wystawą sztuki zachodnioeuropejskiej 
ze zbiorów Muzeum Narodowego. 

Wacława Milewska

Jacek Malczewski (1854–1929), Jesienią (Pasterka), 1890



49ALMA MATER nr 139

Muzeum Narodowe w Krakowie za-
prezentuje, po raz pierwszy w Pol-

sce, wystawę obrazów Josepha Mallorda 
Williama Turnera – największego malarza 
angielskiego romantyzmu, prekursora im-
presjonizmu i symbolizmu. Artysty, który 
w swoich widokach wody i chmur zbliżył 
się do malarstwa abstrakcji. 

Wystawę, która prezentowana będzie 
od 15 października 2011 do 8 stycznia 
2012, przygotowało Bucerius Kunst 
Forum w Hamburgu. Pokazane zostaną 
84 prace Turnera przedstawiające żywioły: 
ziemi, wody, powietrza i ognia, pocho-
dzące z Galerii Tate oraz kilku kolekcji 
angielskich i amerykańskich. 

Wiliam Turner (1775–1851) urodził 
się i mieszkał w Londynie. Był członkiem 
Królewskiej Akademii Sztuki. Pozostawił 
po sobie blisko trzydzieści tysięcy prac, 
z czego prawie dwadzieścia tysięcy zapisał 
w testamencie narodowi. Malował obra-
zy akwarelą, rzadziej farbami olejnymi. 
Szkice rysował ołówkiem lub malował 
akwarelą i gwaszem. 

W swoim rozumieniu idei pejzażu 
opierał się na teorii francuskiego malarza 
Pierre’a-Henri’ego de Valenciennes (1750–
1819), który jako pierwszy zalecał malowa-
nie widoków wprost z natury. Jego teoria, 
zwana „portretem krajobrazu”, odbiła się 
szerokim echem w kręgach artystycznych, 
zachęcając artystów do malowania kon-
kretnych miejsc zamiast wyimaginowanych 
kompozycji krajobrazowych. Pierre-Henri 
de Valenciennes był jednym z tych, którzy 

MALARZ ŻYWIOŁÓW

uwolnili pejzaż z historycznego lub biblij-
nego kostiumu i zaczęli go traktować jako 
temat sam w sobie. Jego poglądy podzielali 
malarze angielskiego romantyzmu, którzy, 
inaczej niż zaangażowani politycznie ro-
mantycy francuscy (dwaj najsławniejsi to 
Théodore Géricault i Eugène Delacroix), 
stanowili grupę wypowiadającą się głównie 
poprzez pejzaż. Obok Turnera byli to przede 
wszystkim Samuel Palmer, Richard Parkes 
Bonington i John Constable. Angielski 

pejzaż był ucieleśnieniem, 
gloryfikacją i metaforą 
Natury i określał miejsce 
człowieka we wszech-
świecie. 

Kuratorzy wystawy 
przyporządkowali prezen-
towane rysunki i obrazy 
Turnera poszczególnym 
żywiołom: ziemi, wo-
dzie, powietrzu, ogniowi, 
i ich zespoleniu, zwanemu 
fuzją. Są to kompozy-
cje, w których żywioły są 
przemieszane i połączone. 
Turner zaniechał w tych 
kompozycjach podziału na 

odrębne plany przestrzenne. Obraz rozwija 
się centrycznie: od środka we wszystkich 
kierunkach. W późnych pracach kompozy-
cja wiruje. Szczególną rolę w obrazach Tur-
nera odgrywa światło. Artysta wielokrotnie 
twierdził, że jego ideałem jest malowanie 
czystego światła. John Ruskin, przyjaciel 
malarza i wielbiciel jego twórczości, 
w książce Współcześni malarze w 1843 
roku napisał: Wspaniały w zamysłach 
– niezgłębiony w wiedzy – w swej potędze 
jedyny – żywioły mając na skinienie, a noc 
i brzask posłuszne jego władzy, wysłany 
jako prorok wszechświata, jawi się wielkim 
aniołem Apokalipsy, odzianym w obłok, 
z tęczą na głowie, słońce i gwiazdy dzierżąc 
w dłoniach. Także Ruskinowi zawdzięcza-
my informację, że w ostatnich tygodniach 
przed śmiercią Turner zwykł powtarzać: 
Słońce jest Bogiem. Widzimy je na obra-
zach Turnera jako delikatną zorzę świtu, 
jasne promienie wschodu, pełne światło 
południa, krwiste i karmazynowe pożogi 
zachodu, ale także dramatyczne światło 
sączące się poprzez chmury i opary w czasie 
burz morskich. 

Magdalena Czubińska 
kurator wystawy

William Turner, Księżyc w nowiu, czyli „Straciłem łódkę, nie będziesz mieć sersa”, 1840 
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William Turner, Łodzie rybackie sprowadzają uszkodzony okręt 
do portu Ruysdael, 1844
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CONVENTIONES

ŚNIADANIE PROFESORSKIE

CONVENTIONES 26 lipca profesorowie naszej Uczelni oraz zaproszeni goście spotkali się podczas Śniadania Profesorskiego. Uroczystość 
odbywa się tradycyjnie co roku w rocznicę wykładu inaugurującego działalność odnowionej przez Władysława Jagiełłę 

krakowskiej Alma Mater.
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Tegoroczne spotkanie odbyło się na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego, gdzie zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof. Karol Musioł

Wykład zatytułowany Poławiacze światła – krótka kronika barwników wygłosiła dr hab. Barbara Rys z Wydziału Chemii UJ

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy spotkania udali się na tradycyjny poczęstunek
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Zakład Gleboznawstwa i Geografii 
Gleb w Instytucie Geografi i i Gospo-

darki Przestrzennej na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi UJ obchodzi w tym roku 
25-lecie powstania. Z tej okazji 10 czerwca 
2011 zorganizowane zostało seminarium 
naukowe zatytułowane Kierunki rozwoju 
geografi i gleb w Polsce. 

Obrady, w których uczestniczyli 
znakomici znawcy tematu (także goście 
zaproszeni z ośrodków naukowych w Lub-
linie i Toruniu), odbywały się w siedzibie 
Instytutu na III kampusie UJ. Podczas 
jubileuszowego wydarzenia uhonorowa-
no również odchodzącego niebawem na 
emeryturę prof. Stefana Skibę – wybitnego 
geografa gleb i gleboznawcę, od 25 lat 
związanego z Zakładem Gleboznawstwa 
i Geografi i Gleb. Wieloletniej pracy w Za-
kładzie i licznych osiągnięć naukowych 
gratulowali profesorowi współpracownicy 
i przyjaciele, w tym dziekan Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi prof. Kazimierz 
Krzemień oraz prof. Antoni Jackowski.

Początki nauki o glebie na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim sięgają drugiej połowy 
XIX wieku. Początkowo gleboznawstwo 
znajdowało się na Wydziale Filozofi cznym 

GLEBOZNAWSTWO NA UJ

UJ,  następnie, od 1890 roku, w Studium 
Rolniczym, a od 1923 roku na Wydziale 
Rolniczym UJ – do czasu utworzenia 
w 1953 roku z Wydziału Wyższej Szko-
ły Rolniczej. W okresie powojennym, 
przez ponad 30 lat (1952–1985), zajęcia 
z gleboznawstwa dla studentów geografi i 

UJ prowadził wybitny prof. Tomasz Ko-
mornicki. – Największą zasługą profesora 
Komornickiego wobec geografii było 
dostrzeżenie wśród swoich wychowanków 
niejakiego Stefana Skiby i przekonanie 
go do podjęcia pracy naukowej. Po pro-
fesorze Komornickim relacje geografów 
z gleboznawcami nie były już tak wyraziste, 
aż do czasu, gdy w Instytucie pojawił się 
młody docent z tego zakresu o znanym dziś 
w środowisku naukowym nazwisku Skiba 
– wspominał prof. Antoni Jackowski. Tak 
też w 1987 roku prof. Stefan Skiba został 
zatrudniony w Instytucie Geografi i UJ i od 
tej pory obserwuje się intensywny rozwój 
gleboznawstwa na naszej Uczelni. – Mam 
w oczach Stefana, gdy po raz pierwszy prze-
kraczał próg gabinetu dyrektora Instytutu. 
Był spięty, ale uśmiechnięty, a w klapie 
marynarki miał wpięty opornik – odznakę 
podziemnej „Solidarności”. To nas zbliży-
ło, bo ja byłem podobnie „udekorowany” 
– dodaje prof. Jackowski. – Po spotkaniu 
z dyrekcją podjęto decyzję o wystąpieniu do 
władz Uniwersytetu z wnioskiem o zatrud-
nienie tego „dobrze się zapowiadającego” 
gleboznawcy. Rektor i Senat przychyliły 
się do naszego wniosku i w październiku 
1987 roku docent Skiba rozpoczął swoją 
działalność w naszym Instytucie. 
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Obrady konferencyjne odbywały się w Instytucie Geografi i UJ
A

. W
o

jn
a

r

W obradach uczestniczyli goście z ośrodków naukowych w Lublinie i Toruniu
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Na początku gleboznawstwo uloko-
wano w Zakładzie Geografi i Fizycznej 
Kompleksowej, a w roku 1990 utworzo-
no odrębną Pracownię Gleboznawstwa. 
– Stefanowi Skibie udało się skompletować 
interesujący, prężnie się rozwijający zespół 
badawczy. Zaczęto prowadzić pionierskie 
badania w Bieszczadach, Beskidzie Niskim 
oraz w Tatrach. Podejmowano również 
akcje ekspedycyjne w strefie polarno-
tundrowej Spitsbergenu i półwyspu Kola, 
a także na Saharze – opowiadał prof. An-
toni Jackowski. W 1995 roku Pracownię 
przekształcono w Zakład Gleboznawstwa 
i Geografi i Gleb. Od tego czasu główne 
obszary badawcze Zakładu stanowią 
studia z zakresu genezy, klasyfikacji 
i kartografi i gleb, geografi i gleb, paleo-
geografi i i ochrony gleb. W szczególności 
badania koncentrują się na zagadnie-
niach genezy gleb w relacji do innych 
elementów środowiska przyrodniczego. 
Prowadzone studia porównawcze dotyczą 
gleb wykształconych w różnych strefach 

klimatyczno-roślinnych, takich jak tundra, 
tajga, pustynia, oraz w różnych piętrach 
geoekologicznych w terenach górskich  
Karpat, Sudetów i Masywu Centralnego. 
Przedmiotem badań jest również wpływ 
działalności osadniczej kultur prehisto-
rycznych na pokrywę glebową na terenie 
Małopolski oraz przekształcenia gleb 
wynikające z antropopresji. Pracownicy 
Zakładu Gleboznawstwa i Geografi i Gleb  
biorą udział w tworzeniu planów ochrony 
przyrody nieożywionej i gleby dla parków 
narodowych. 

Od 1987 roku w Zakładzie Glebo-
znawstwa i Geografi i Gleb wypromowano 
50 magistrów, 11 doktorów, powstała też 
jedna rozprawa habilitacyjna (dr hab. 
Marek Drewnik). Pracownicy Zakładu 
Gleboznawstwa i Geografi i Gleb opub-

likowali łącznie ponad 150 prac oraz 
brali udział w licznych konferencjach 
i kongresach w Polsce i za granicą. Stwo-
rzony został fachowy i prężny zespół 
naukowo-dydaktyczny, na co również 
miały wpływ bardzo dobre warunki 
laboratoryjno-dydaktyczne w nowych 
pomieszczeniach kampusu UJ. Obecnie 
w Zakładzie prowadzone są zajęcia nie 
tylko dla geografów, ale również dla bio-
logów, w tym dla studentów kierunków 
biologiczno-geografi cznego, biologiczno-
geologicznego (ochrona przyrody), dla 
międzywydziałowego kierunku ochrona 
środowiska oraz dla studentów arche-
ologii. – Efekty działalności Zakładu 
zostały prędko docenione przez środo-
wiska naukowe, zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Największym osiągnięciem 
jest jednak to, że efektem tej niebywałej 
aktywności naukowej było wykształcenie 
się w naszym Instytucie badawczej szkoły 
geografi czno-gleboznawczej, wykazującej 
się niekwestionowanym dorobkiem i cie-
szącej się wielkim autorytetem na całym 
świecie – podsumowuje prof. Antoni 
Jackowski.
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Profesor Stefan Skiba podczas otwarcia konferencji

Od prawej: dziekan Wydziału BiNoZ UJ prof. Kazimierz Krzemień, prof. Stefan Skiba, 
prof. Antoni Jackowski i prof. Bolesław Domański

Wieloletniej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim gratulowali prof. Stefanowi Skibie 
współpracownicy i przyjaciele 



53ALMA MATER nr 139

Wiedza o rozwoju w poznawaniu 
człowieka to hasło, pod jakim od-

była się XX Jubileuszowa Ogólnopolska 
Konferencja Psychologii Rozwojowej, 
zorganizowana w dniach 13–16 czerwca 
2011 w Krakowie pod patronatem honoro-
wym rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Karola Musioła. 

Spotkania naukowe poświęcone dys-
kusjom nad zagadnieniami z zakresu psy-
chologii rozwoju człowieka są corocznie 
organizowane przez Sekcję Psychologii 
Rozwojowej Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Pierwsza konferencja 
odbyła się w styczniu 1992 roku w Prze-
gorzałach koło Krakowa. Kolejne spot-
kania psychologów rozwojowych miały 
miejsce w różnych ośrodkach naukowych 
w Polsce. Tegoroczna konferencja została 
zorganizowana przez Sekcję Psychologii 
Rozwojowej oraz Instytut Psychologii Wy-
działu Filozofi cznego i Instytut Psycho-
logii Stosowanej Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.                                                                                   

  W spotkaniu wzięło udział 148 osób, 
reprezentujących ośrodki naukowe z całej 
Polski. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli 
wysłuchać siedmiu wykładów plenarnych, 
które wygłosili przedstawiciele różnych 
dziedzin naukowych (fi lozofi a, socjologia, 
prawo) oraz przedstawiciele różnych sub-
dyscyplin psychologii (neuropsychologii, 
psychologii ewolucyjnej, psychologii 
twórczości). W ramach konferencji odbyło 
się także 11 sympozjów, dziewięć sesji 
tematycznych, dwie sesje plakatowe, war-
sztaty i dyskusja panelowa. Nie zabrakło 
jubileuszowych akcentów, jak wręczenie 
odznak i dyplomów osobom zasłużonym 
dla psychologii rozwoju człowieka. W cza-

CZY PSYCHOLOGIA 
POTRZEBUJE 
KONCEPCJI 
LUDZKIEJ NATURY?

sie konferencji wygłoszono 124 referaty 
oraz przedstawiono 25 plakatów. Wymia-
nie doświadczeń i wiedzy o rozwoju towa-
rzyszyły również spotkania towarzyskie, 
podczas których uczestnicy dzielili się 
konferencyjnymi wspomnieniami.

Pierwszego dnia konferencji jej uczest-
ników w auli Collegium Novum przywitali 
przedstawiciele władz Uczelni: prorektor 
UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, 
dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ prof. 
Maria Flis, dyrektor Instytutu Psychologii 
UJ prof. Małgorzata Kossowska, dyrektor 
Instytutu Psychologii Stosowanej UJ dr 
hab. Józef Maciaszek, przewodnicząca 
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego Anna Turczyń-
ska, oraz organizatorzy konferencji: prof. 
Maria Kielar-Turska – przewodnicząca 
Komitetu Programowego konferencji, 
a jednocześnie przewodnicząca Sekcji 
Psychologii Rozwojowej PTP, oraz dr 
Dorota Czyżowska – przewodnicząca Ko-
mitetu Organizacyjnego konferencji.

Mowę powitalną wygłosiła prof. Maria 
Kielar-Turska, która zwróciła uwagę na 
tezę wyrażoną przez Jeana Piageta, że 
każdą dziedzinę wiedzy należy pogłębiać 
w duchu interdyscyplinarnym, a więc 
uogólniać struktury, którymi posługuje 
się dana dziedzina wiedzy, i ponownie 
umieszczać je w systemach całościowych 
obejmujących inne dyscypliny. Wiedza, 
także ta o rozwoju człowieka, podlega cią-
głym  transformacjom – obecnie zaznacza 
się wyraźne zintensyfi kowanie prac nad 
fazą dorosłości i odkrywanie ważnych 
rozwojowo momentów przejściowych, 
jak choćby okresu „stającej się dorosło-
ści”. Obok wskazywania na korelacyjne 
powiązania różnych sfer rozwoju coraz 

wyraźniej poszukuje się predyktorów roz-
woju. Profesor Kielar-Turska podkreślała, 
że konferencja jest okazją do refl eksji nad 
zakresem i jakością wiedzy o rozwoju, 
wiedzy, która jest udziałem wszystkich 
uczestników zarówno tej konferencji, jak 
i poprzednich dziewiętnastu.

Po powitaniu uczestnicy spotkania 
mogli wysłuchać w pięknym wnętrzu 
auli Collegium Novum utworu Henryka 
Wieniawskiego, wykonanego przez duet 
skrzypiec i fortepianu.

Inauguracyjny wykład, zatytułowany 
Psychologia rozwojowa jako nauka o ge-
nezie życia psychicznego: przełomowe 
odkrycia i kierunki przyszłych badań, wy-
głosił prof. Janusz Trempała (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz). Zwró-
cił w nim uwagę na przełomowe zmiany 
w rozumieniu rozwoju w psychologii roz-
woju człowieka w następujących sferach: 
pytań o naturę zmian rozwojowych i me-
chanizmy zmian rozwojowych oraz meto-
dologię badań. Osiągnięcia współczesnej 
psychologii rozwoju człowieka uświa-
domiły potrzebę zmiany w pojmowaniu 
rozwoju, brak ogólnego modelu zmian 
w funkcjonowaniu i rozwoju człowieka 
oraz małą użyteczność standardowych 
modeli statystycznej analizy danych we 
wnioskowaniu o dynamice zmian. Psy-
chologia rozwojowa jako nauka o genezie 
życia psychicznego tworzy podstawy dla 
zrozumienia zasad zachowania ludzkiego, 
a osiągnięcia w tym zakresie wyznaczają 
kierunek przyszłych badań.

W wykładzie plenarnym prof. Maria 
Flis (Uniwersytet Jagielloński) starała się 
odpowiedzieć na pytanie Czy psychologia 
potrzebuje koncepcji ludzkiej natury? Od-
wołanie się do fundamentalnego pojęcia 

Dr Dorota Czyżowska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego i prof. Maria Kielar-Turska, 
przewodnicząca komitetu programowego, witają uczestników jubileuszowej konferencji
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antropologii filozoficznej i społecznej, 
a także psychologicznych koncepcji na-
tury ludzkiej pozwoliło pozytywnie od-
powiedzieć na to pytanie. Z różnorodności 
i pluralizmu powstałych w dziejach fi lozofi i 
obrazów człowieka można wywnioskować, 
że człowiek ma naturę uwikłaną w historię, 
a oddziaływanie „istotowej” koncepcji 
człowieka było i jest silniejsze niż oddzia-
ływanie historii. Podstawowymi formami 
realizacji człowieczeństwa są myślenie 
i działanie. Zaistniały mit rozumu jest 
efektem niezgody człowieka na swoją inte-
lektualną przypadkowość i kolejną daremną 
próbą zakorzenienia się w niepodlegającym 
relatywizacji sensie, co skazuje nas na hor-
ror metafi zyczny.  

Kolejny wykład plenarny, Psychologicz-
ne i społeczne konsekwencje ewolucyjnego 
konfl iktu rodzice–potomstwo, wygłoszony 
przez dr. hab. Andrzeja Łukasika, (profe-
sora Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa 
im. H. Chodkowskiej, Warszawa) poru-
szał zagadnienia z zakresu psychologii 
ewolucyjnej. Ewolucyjna teoria konfl iktu 
rodzice–potomstwo Roberta Triversa (1974) 
zakłada, że urodzenie i wychowanie dzie-
cka wiąże się z inwestycjami czynionymi 
przez rodziców. Potomstwo dąży jednak 
do uzyskania większych inwestycji, niż ro-
dzice są skłonni mu dać. Rodzi się konfl ikt, 
który jest uniwersalny w świecie zwierząt. 
Badacze szukają również przejawów tego 
konfliktu u człowieka. Z genetycznego 
konfl iktu między rodzicami i potomstwem 
wynikają określone skutki psychologiczne 
i społeczne: dzieciobójstwo, wybór partnera 
czy rywalizacja między rodzeństwem.

Drugiego dnia konferencji (14 czerw-
ca) wygłoszono dwa wykłady plenarne. 

Pierwszy, z dziedziny fi lozofi i, zatytuło-
wany Troska o siebie a rozwój człowieka, 
czyli o pewnej zapomnianej idei, wygłosił 
dr hab. Marek Drwięga, profesor UJ. Idea 
troski o siebie jako podstawa kształtowania 
się człowieczeństwa pojawiła się już w sta-
rożytnej Grecji, w czasach helleńskich 
i rzymskich osiągnęła szczyt rozwoju, po 
czym została zasymilowana przez wczesne 
chrześcijaństwo. Następnie została zatra-
cona i skojarzona z formą egoizmu. Do 
tej idei nawiązało dwóch XX-wiecznych 
fi lozofów: Jan Patočka i Michel Foucault. 
Idea troski o siebie współcześnie może 
odgrywać istotną rolę, szczególnie kiedy 
popatrzymy na nią z punktu widzenia 
filozofii człowieka i rozwoju, a także 
może być istotna dla psychologicznych 
koncepcji rozwoju człowieka.

Drugi wykład, zatytułowany Ochrona 
dzieci przed reklamowym przekazem, 
wygłosiła prof. Ewa Nowińska (Uni-
wersytet Jagielloński). Dzieci także są 
konsumentami i dążąc do zaspokajania 
własnych potrzeb, wpływają na gospo-
darcze decyzje dorosłych. By chronić 
dzieci przed negatywnym wpływem 
wszechobecnych reklam, wprowadzono 
różne prawne i etyczne zasady konstruo-
wania reklam skierowanych do dzieci. Nie 
doprowadziło to jednak do standaryzacji 
zachowań w tym zakresie i ciągle prze-
waża ekonomiczny interes producentów, 
wykorzystujących podatność dzieci na 
reklamowy przekaz.

W ramach konferencji odbyła się rów-
nież dyskusja panelowa, w której udział 
wzięli eksperci z różnych subdyscyplin 
psychologii: prof. Augustyn Bańka (psy-
chologia zarządzania, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza, Poznań), profesor 
UW dr hab. Ewa Czerniawska (psychologia 
edukacji, Uniwersytet Warszawski), prof. 
Edward Nęcka (psychologia poznawcza, 
Uniwersytet Jagielloński), prof. Piotr 
Oleś (psychologia osobowości, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), 
profesor UG dr hab. Beata Pastwa-Wojcie-
chowska (psychologia sądowa, Uniwersytet 
Gdański), prof. Grzegorz Sędek (psycho-
logia społeczna, Państwowa Akademia 
Nauk, Warszawa). Dyskusję moderował 
prof. Janusz Trempała. Uczestnicy panelu 
starali się odpowiedzieć na główne pytanie 
dyskusji: czy wiedza o rozwoju człowieka 
jest potrzebna innym subdyscyplinom 
badań psychologicznych? Postawiono trzy 
szczegółowe pytania: czy teorie rozwoju 
są wykorzystywane w innych subdyscy-
plinach badań psychologicznych; czy i w 
jakim zakresie plany badań rozwojowych 
są stosowane w gromadzeniu danych em-
pirycznych na temat zjawisk psychicznych, 
badanych w ramach reprezentowanych 
przez nich subdyscyplin, oraz w jakich 
obszarach praktyki psychologicznej wie-
dza o rozwoju jest stosowana i w jakim 
zakresie jej zastosowanie należy poszerzyć? 
W różnych subdyscyplinach psychologicz-
nych: psychologii nauczania, psychologii 
sądowej, poznawczej, klinicznej, nawią-
zuje się do koncepcji psychologii rozwoju 
człowieka, między innymi koncepcji Jeana 
Piageta i Paula Baltesa. Uczestnicy dysku-
sji podkreślali również ważną rolę badań 
longitudinalnych, charakterystycznych dla 
psychologii rozwoju człowieka, w gro-
madzeniu danych empirycznych na temat 
zjawisk psychologicznych. Zaznaczono 
jednak potrzebę stosowania zaawansowa-
nych analiz statystycznych w psychologii 
rozwoju człowieka. Dyskusja panelowa 
była ważnym wydarzeniem konferencji, 
pozwalającym zaobserwować znaczenie 
wiedzy o rozwoju w poznawaniu człowie-
ka z perspektywy różnych subdyscyplin 
psychologii. 

Kolejny dzień obrad rozpoczął się 
wykładem plenarnym Neuropsychologia 
jesieni życia, wygłoszonym przez profe-
sora Uniwersytetu Gdańskiego, dr. hab. 
Krzysztofa Jodzio. Profesor zwrócił uwagę, 
że w badaniach prowadzonych wśród osób 
starszych (np. wśród polskich stulatków) 
nie udało się odnaleźć jednego wzorca 
starzenia się funkcji poznawczych. Oprócz 
równomiernego pogarszania się funkcjono-
wania w sferze poznawczej lub zachowania 
dobrego funkcjonowania poznawczego 

Honorowi uczestnicy konferencji (od lewej): prof. Maria Flis, dr hab. Adam Niemczyński, dr hab. Ewa 
Czerniawska, prof. UW, prof. Małgorzata Kossowska, dr hab. Józef Maciuszek, prof. Maria Kielar-Turska



55ALMA MATER nr 139

obserwowano również wiele rodzajów dys-
harmonii, gdy niektóre funkcje poznawcze 
pozostawały na wysokim poziomie, a po-
ziom innych znacznie się obniżał. Sytuacja 
taka wymaga stosowania w badaniach 
funkcji poznawczych w okresie starzenia 
się podejścia profi lowego pozwalającego 
na określenie zróżnicowania intraindywi-
dualnego w tym zakresie. Wykładowca 
omówił również mózgowe predyktory 
poznawczego starzenia się, znane z badań 
eksperymentalnych oraz klinicznych, pod-
kreślając jednak, że pogorszenia funkcjono-
wania poznawczego w starości nie można 
w prosty sposób przypisać tylko i wyłącznie 
starzeniu się mózgu. 

Problematyka starzenia się była rów-
nież tematem wykładu wygłoszonego 
przez laureata Nagrody im. Stefana 
Szumana. Nagroda została ustanowiona 
w 2004 roku przez zarząd Sekcji Psycho-
logii Rozwojowej, a jej celem jest pro-
mowanie polskich osiągnięć badawczych 
wnoszących wkład do wiedzy o rozwoju 
psychicznym człowieka w ciągu życia. 
Nagroda może być przyznawana w dwóch 
kategoriach: za najlepszą pracę doktorską 
lub za najlepszą publikację w dziedzinie 
psychologii rozwojowej. W tym roku 
laureatem Nagrody im. Stefana Szumana 
został dr Tomasz Frąckowiak z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Nagrodzono 
jego pracę doktorską, przygotowaną 
pod kierunkiem prof. Marii Straś-Roma-
nowskiej, Poczucie jakości życia osób 
długowiecznych w kontekście cech oso-
bowości, doświadczeń autobiografi cznych 
i sposobu życia. Temu zagadnieniu został 
poświęcony również wykład dr. Tomasza 
Frąckowiaka, w którym zaprezentował on 
wyniki badań prowadzonych w ramach 
pracy doktorskiej. Przedstawił nie tylko 
dane liczbowe, wskazujące na różne oso-
bowościowe korelaty poczucia jakości 
życia osób długowiecznych, ale również 
osobiste wypowiedzi autobiograficzne 
polskich stulatków. 

W trzecim dniu konferencji miały 
również miejsce wydarzenia związane 
z jubileuszem – po raz pierwszy wręczono 
dyplomy oraz odznaki osobom zasłużonym 
dla polskiej psychologii rozwojowej. Wy-
różnieniami tymi odznaczono wieloletnich 
działaczy Sekcji Psychologii Rozwojowej 
i członków zarządu, którzy od początku 
istnienia sekcji brali udział w pracach na 
rzecz środowiska psychologii rozwojowej 
w Polsce. Dyplomy uznania otrzymali dr 
Marta Białecka-Pikul (Uniwersytet Jagiel-

loński), prof. Maria Czerwińska-Jasiewicz 
(Uniwersytet Warszawski), dr Dorota 
Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński), 
dr Michał Grygielski (Wyższa Szkoła 
Biznesu – National Louis University), 
dr Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet 
Jagielloński), dr hab. Hanna Liberska 
(profesor Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy) oraz dr hab. Anna 
Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski). 
Odznaczeniami „Za zasługi dla psycholo-
gii rozwoju” uhonorowano: prof. Adama 
Niemczyńskiego (Uniwersytet Jagielloń-
ski) – inicjatora i współzałożyciela sekcji, 
prof. Janusza Trempałę (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
– współzałożyciela sekcji, oraz prof. Marię 
Kielar-Turską (Uniwersytet Jagielloński) – 
współzałożycielkę oraz wieloletnią prze-
wodniczącą sekcji. 

Ostatni wykład plenarny, wygłoszony 
przez profesor UŚ dr hab. Grażynę Men-
decką (Uniwersytet Śląski), nosił tytuł 
Aktywność własna jako czynnik rozwoju 
wybitnych twórców. Profesor Mendecka 
postawiła w swoim wykładzie tezę, że 
to aktywność własna – w odróżnieniu od 
wpływu środowiska oraz wychowania – jest 
czynnikiem, który w największym stopniu 
determinuje rozwój wybitnej twórczości. 
Teza ta została wsparta nie tylko wynikami 
badań i danymi pochodzącymi z literatury, 
ale również analizą faktów z biografi i wy-
bitnych twórców, zarówno artystów, jak 
i wynalazców oraz naukowców.

Podczas konferencji jej uczestnicy 
zaprezentowali swoje najnowsze wyniki 
badań, analizy teoretyczne oraz projekty 
badawcze. Poruszanych tematów i zagad-
nień było wiele i dotyczyły one wszystkich 

okresów rozwojowych, począwszy od 
wczesnego dzieciństwa aż po okres póź-
nej dorosłości, a także całego spektrum 
zagadnień, zarówno teoretycznych, jak 
praktycznych i metodologicznych. Od-
były się również warsztaty, poświęcone 
przede wszystkim nowym narzędziom 
diagnostycznym w sferze poznawczej; 
jeden z warsztatów został przygotowany 
przez Pracownię Testów Psychologicz-
nych PTP.

Podsumowując, należy podkreślić 
bogactwo i zróżnicowanie zarówno form 
spotkań naukowych, jak i podejmowanych 
zagadnień. Warto zwrócić również uwagę, 
że Ogólnopolska Konferencja Psychologii 
Rozwojowej jest największym tego typu 
wydarzeniem w Polsce, gromadzącym 
corocznie znaczną liczbę naukowców 
i praktyków, zajmujących się w swojej pra-
cy zagadnieniami podejmowanymi przez 
psychologię rozwojową. Są wśród nich nie 
tylko psychologowie, ale również przed-
stawiciele innych dziedzin, na przykład 
pedagodzy, socjolodzy, psycholingwiści. 
Ponadto uczestnikami konferencji są nie 
tylko osoby zajmujące się psychologią 
rozwojową, ale również psychologią kli-
niczną, psychologią rehabilitacyjną, psy-
chologią zdrowia, psychologią poznawczą, 
psychologią pracy i organizacji, psycholo-
gią sądową czy też neuropsychologią. Fakt 
ten stanowi niewątpliwie potwierdzenie 
słuszności hasła tegorocznej konferencji, 
bez wiedzy o rozwoju trudno bowiem zro-
zumieć człowieka i jego zachowanie.

Magdalena Kosno

Małgorzata Stępień-Nycz
doktorantki w Instytucie Psychologii UJ

Dyskusja panelowa (od lewej): prowadzący dyskusję prof. Janusz Trempała, dr hab. Ewa Czerniawska, 
prof. UW, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. UG, prof. Grzegorz Sędek, prof. Edward Nęcka, 
prof. Piotr Oleś, prof. Augustyn Bańka
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W bieżącym roku uroczyste obchody 
100-lecia powstania krakowskiej 

muzykologii na UJ zbiegły się w czasie 
z 70. rocznicą śmierci Ignacego Jana 
Paderewskiego, wielkiego pianisty, kom-
pozytora i współtwórcy naszej niepodle-
głości. Rozpoczynający obchody zjazd 
absolwentów, który odbył się 24 czerwca, 
uświetniło odsłonięcie pomnika Pade-
rewskiego, usytuowanego przed pałacem 
Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10, 
wieloletnią siedzibą naszego Instytutu, 
we frontowym ogrodzie pałacu (właś-
nie odrestaurowanym dzięki środkom 
SKOZK). Ofi arodawcą statui Paderew-
skiego, jej brązowego odlewu niemal 
naturalnej wielkości, jest Harry E. Blythe 
z Kalifornii, postać znana i ciesząca się 
znacznym prestiżem w swoim środowi-
sku jako kolekcjoner dzieł sztuki, w tym 
wielu pamiątek po Paderewskim, wielki 
znawca, admirator dokonań artystycznych 
i politycznych naszego rodaka. Od wielu 
lat Harry Blythe jest też właścicielem jed-
nego z dwu ranch (rancho Santa Helena) 
położonego w Paso Robles w hrabstwie 
San Luis Obispo, a należącego niegdyś do 
Paderewskiego. 

Wyrazem admiracji dla Paderewskiego 
stało się też bez wątpienia zamówienie 
przed laty przez Harry’ego Blythe’a pom-
nika naszego pianisty do ogrodów swojej 
posiadłości u Jessego Corsauta, znanego 
amerykańskiego rzeźbiarza i malarza 
portrecisty. Artysta ten tworzył podobizny 
prezydentów Stanów Zjednoczonych, wielu 
postaci z Hollywood oraz wybitnych osób 
z kręgów uniwersyteckich i innych. Jego 
rzeźba przedstawiająca Johna Wayne’a 
znajduje się od okresu prezydentury Ro-
nalda Reagana w Białym Domu. 

Gdy Harry Blythe, Amerykanin o szko-
ckich korzeniach, odsłonił uroczyście 
„swój” pomnik, usytuowany, notabene, 
pod biało-czerwoną fl agą powiewającą 
na maszcie przed rezydencją, postanowił 
ufundować trzy kolejne jego odlewy: 
pierwszy ofiarował naszej ambasadzie 
w Waszyngtonie, drugi – Uniwersytetowi 
Południowej Kalifornii w Los Angeles (na 

PADEREWSKI U PUSŁOWSKICH

którym Paderewski otrzymał w 1923 roku 
jeden ze swych 12 tytułów doktora honoris 
causa), gdzie działa dziś prężnie Polish 
Music Center przy Thornton School of 
Music. Placówkę tę ufundowali przed laty 
Wanda i Stefan Wilkowie, niezapomniani 
działacze polonijni. Doktor Stefan Wilk 
był znanym lekarzem i fi lantropem, czo-
łowym radiologiem w USA, który, między 
innymi, zapraszał z Polski wielu lekarzy, 
zwłaszcza pediatrów, by mogli dokształcać 
się za Oceanem w najlepszych ośrodkach 
medycznych. Obecny dyrektor Polish 
Music Center, prof. Marek Żebrowski, 
jest zarazem dyrektorem artystycznym 
dorocznego Festiwalu im. Paderewskiego 
w Paso Robles i Los Angeles, promującego 
z wielkim sukcesem postać naszego artysty 
wśród Amerykanów, i gdzie w ubiegłym 
roku zaproszono przedstawicielkę Ośrod-
ka Paderewskiego UJ na cykl odczytów.

Trzeci odlew pomnika Paderewskie-
go Harry Blythe postanowił ofiarować 
Krakowowi – naszemu Uniwersytetowi. 
Jak się wyraził w liście skierowanym 
w 2007 roku do rektora UJ prof. Karola 
Musioła, pomnik ów, pochodzący ze 
Stanów Zjednoczonych i przedstawiający 

jednego z największych obywateli Polski, 
potwierdza trwałość stosunków naszych 
dwu krajów, ustanowionych przez Igna-
cego Jana Paderewskiego i prezydenta 
Thomasa Woodrowa Wilsona. Harry 
Blythe miał też na uwadze prestiż naj-
starszej polskiej uczelni oraz jej związki 
z osobą Paderewskiego: tytuł honorowy 
z 1919 roku, zapis testamentalny artysty 
na rzecz uczelni. Wreszcie określił ten dar 
jako wyraz uznania dla prac naukowych, 
a zwłaszcza wydania „Dzieł wszystkich 
Paderewskiego”, opracowania jego listów 
oraz dla wieloletnich starań dr Perkow-
skiej o stworzenie na Uniwersytecie cen-
trum badań nad Paderewskim. 

Harry Blythe miał tu na myśli dzia-
łalność Ośrodka Dokumentacji Życia 
i Twórczości Paderewskiego (obecnie 
działającego pod nazwą Ośrodek Doku-
mentacji Muzyki Polskiej XIX Wieku 
im. Ignacego Jana Paderewskiego) przy 
Instytucie Muzykologii UJ, w którym po-
wstało wiele prac poświęconych pianiście 
i kompozytorowi. Ośrodek utworzono, 
przypomnijmy, z inicjatywy dr Elżbiety 
Dziębowskiej w połowie lat 70., wówczas, 
gdy nasza muzykologia objęła opieką, 

Uroczyste odsłonięcie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Od lewej: dziekan Wydziału Historycznego 
prof. Andrzej Banach, dyrektor Instytutu Muzykologii dr hab. Renata Suchowiejko, rektor UJ prof. Karol Musioł
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między innymi, księgozbiór artysty, 
przejęty po wojnie przez UJ w toku po-
stępowania spadkowego po artyście, i gdy 
rozpoczęto pierwsze prace badawcze nad 
działalnością muzyczną artysty. 

Sięgając głębiej do historii, warto wy-
jaśnić zarazem, w jaki sposób splotły się 
losy nie tylko Ośrodka Paderewskiego, ale 
i samego artysty z pałacem Pusłowskich, 
a raczej z ostatnim ze znamienitego rodu 
Pusłowskich – Franciszkiem Ksawerym. 
Był on również, jak wiemy, jednym z do-
brodziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dokonał aktu darowizny pałacu wraz ze 
zbiorem ponad 100 obiektów (z licznych 
dzieł sztuki gromadzonych od pokoleń) 
na rzecz Uczelni w 1953 roku. Wyróżnił 
zarazem właśnie muzykologię, zaprasza-
jąc do siebie już w 1945 roku jej kadrę 
i studentów (także anglistyki i początkowo 
germanistyki) w swoje progi.

Paderewski i Pusłowski znali się oso-
biście, ale nie mogli wiedzieć, że pałac 
Pusłowskich udzieli po latach gościny 
zbiorom po wielkim muzyku i patriocie 
(kolekcja Pusłowskich obecnie znajduje 
się m.in. w Muzeum UJ). Znajomość tych 
wybitnych ludzi nawiązała się w okresie 
działalności politycznej Paderewskiego 
– negocjacji pokojowych w Paryżu, 
gdy Paderewski, jako premier i minister 
spraw zagranicznych, stał na czele naszej 
delegacji wraz z Romanem Dmowskim. 
Wówczas Franciszek Ksawery Pusłow-
ski, porucznik 8. pułku ułanów (wkrótce 
mianowany majorem), pełnił służbę przy 
Paderewskim; był czasowo nawet jego 
sekretarzem. W tej roli, na przykład, 
podejmował w Krakowie – obok wielu 
znamienitych ofi cjalnych gości i delega-
cji – między innymi Herberta Hoovera, 
późniejszego prezydenta, a w 1919 roku 
szefa Amerykańskiej Komisji Aprowiza-
cyjnej, która staraniem Paderewskiego 
sprowadziła ponad 700 wagonów pomocy 
żywnościowej, medycznej i innej dla rato-
wania głodujących ofi ar wojny w Polsce, 
zwłaszcza dzieci. Znana jest fotografi a 
z tego czasu, na której widnieje Herbert 
Hoover, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Pa-
derewski i Franciszek Ksawery Pusłowski 
(stojący za nim) w gronie polskich ofi ce-
rów na dziedzińcu Belwederu. 

Pusłowski, prawnik, poeta, poliglota 
(tłumacz i lektor), notabene skoligacony 
z najlepszymi domami arystokratycznymi, 
oddawał się jeszcze przed 1918 rokiem 
pracy niepodległościowej, a po „abdykacji” 
Paderewskiego z funkcji państwowych peł-

nił od 1923 roku urząd szefa 
kancelarii wojskowej i za-
stępcy adiutanta generalnego 
prezydenta RP Stanisława 
Wojciechowskiego. Z Pade-
rewskim łączyły go jednak 
nadal poglądy polityczne, 
postawa patriotyczna (w tym 
gotowość do hojnych da-
rów), niezależność i odwaga 
cywilna. Toteż gdy w 1924 
roku na łamach prasy wyraził 
swój sprzeciw wobec polityki 
obozu piłsudczyków, został 
zwolniony z czynnej służby. 
Nie chciałoby się powiedzieć, 
że tak piękne życiorysy oby-
dwu tych postaci popadły 
z czasem w zapomnienie 
wskutek „niewłaściwych” 
poglądów politycznych, ale 
nuta prawdy w tym tkwi...

Na zakończenie warto 
przywołać imiona kilku 
z tych wielu osób, które 
swoją przychylnością i dzia-
łaniem dopomogły w dziele 
przywracania pamięci o Pa-
derewskim, jakim jest bez 
wątpienia sprowadzenie 
i odsłonięcie pomnika Pa-
derewskiego w Krakowie. 
Wdzięczność dla ofiaro-
dawcy jest tu, rzecz jasna, 
pierwszoplanowa, dla władz 
UJ również (z rektorem UJ 
Karolem Musiołem, dziekanem Wydzia-
łu Historii prof. Andrzejem Banachem, 
kanclerzem dr. Tadeuszem Skarbkiem 
na czele), dla pionu technicznego pod 
wodzą Franciszka Stopy, dla Ewy Bier-
nat, Roberta Burka, Anny Korczyńskiej 
i prof. Bogdana Zemanka, dyrektora 
Ogrodu Botanicznego. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy też do prof. Franciszka 
Ziejki i całego SKOZK – za przychylność 
dla działań związanych z pałacem Pu-
słowskich, dziś prawdziwej perły wśród 
gmachów UJ, co dopomogło w sfi nali-
zowaniu przyjęcia daru – pomnika ze 
Stanów Zjednoczonych po trzech latach 
od jego przybycia...

Ale za pomoc w pokonaniu trudnych 
spraw formalnych i technicznych (skom-
plikowany transport – przewóz pomnika 
Paderewskiego do Polski bez kosztów 
dla Uczelni...) należy się wielkie podzię-
kowanie zarówno pani konsul RP w Los 
Angeles Małgorzacie Cup, jak i attaché 

ambasady Małgorzacie Szum, a zwłaszcza 
szefowi Kongresu Polonii Amerykańskiej 
w Kalifornii Richardowi Widerynskiemu. 
Ponadto prof. Markowi Żebrowskiemu, 
Jerzemu Onzolowi z Los Angeles (z Pade-
rewski Music Society), a także władzom 
portu lotniczego Balice, oddział Cargo-
KRK Airport Services, oraz właścicielom 
fi rm transportowych zarówno w Kalifornii, 
jak i na terenie kraju. 

Podczas uroczystości odsłonięcia po-
mnika Paderewskiego w wystąpieniach 
przedstawicieli władz Uczelni, konsula 
USA w Krakowie, wicewojewody i wi-
cemarszałka Małopolski, władz Tarnowa 
i mera miasta Paso Robles podkreślano 
jednomyślnie zasługi Ignacego Jana Pade-
rewskiego dla Polski i jego ścisłe związki 
z historią artystyczną i polityczną Europy 
oraz Stanów Zjednoczonych. To ważny, 
kolejny krok na drodze utrwalania o nim 
pamięci.

M.P-W

Absolwentki krakowskiej muzykologii 
przed pomnikiem Paderewskiego
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Gdy w 1911 roku Zdzisław Jachime-
cki, wybitny polski muzykolog, humani-
sta, zwolennik nieustannego muzycznego 
edukowania polskiego społeczeństwa, 
rozpoczynał wykłady z zakresu zasad i 
rozwoju dramatu muzycznego w ramach 
utworzonego wówczas Seminarium Hi-
storii i Teorii Muzyki przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim, nie spodziewał się za-
pewne, że ta założona przezeń instytucja 
na przestrzeni stu lat przekształci się w 
jeden z najprężniej działających polskich 
ośrodków akademickich zajmujących się 
naukowo refl eksją o muzyce oraz że liczba 
wszystkich absolwentów sto lat później 
sięgnie blisko sześciuset. 

Jednym z akcentów – podniosłym, ale 
też i wzruszającym – obchodów stulecia 
istnienia muzykologii przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim był zjazd absolwentów 
krakowskiej muzykologii zorganizowany 

ZJAZD ABSOLWENTÓW 
MUZYKOLOGII 

24 czerwca 2011 przez dyrekcję i kadrę aka-
demicką Instytutu Muzykologii UJ. Pałac 
Pusłowskich, w którego murach mieści się 
obecnie krakowski Instytut Muzykologii, 
przeżył tego dnia prawdziwe oblężenie. Na 
uroczysty jubileusz z różnych stron Polski 
i z wielu zakątków świata przybyli tłumnie 
absolwenci, wieloletni pracownicy oraz 
osoby, których indywidualne losy splotły 
się z historią krakowskiej muzykologii. 
Spotkaniu absolwentów towarzyszyło 
uroczyste odsłonięcie pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego dłuta Jessego Corsauta, 
daru Harry’ego E. Blythe’a, miłośnika i 
propagatora muzyki polskiego artysty, dla 
Instytutu Muzykologii UJ. 

Uroczystość uświetniły dwie wysta-
wy: pierwsza z nich – Remont pałacu 
Pusłowskich (2002–2006) – stanowiła 
fotografi czną dokumentację prac remonto-
wo-konserwatorskich przeprowadzonych 

w zabytkowym pałacu Pusłowskich przy 
ul. Westerplatte 10, obecnej siedzibie kra-
kowskich muzykologów; druga – Wspo-
mnienia absolwentów muzykologii na fo-
tografi i – była prezentacją zdjęć zebranych 
przez pracowników oraz otrzymanych od 
absolwentów, na których uwieczniono 
wydarzenia ważne dla historii Instytutu 
Muzykologii, a także ujęto osobiste wspo-
mnienia jego wychowanków.

Na podkreślenie zasługuje ogromne 
zaangażowanie się wielu absolwentów 
w przygotowanie czerwcowego święta. 
Nadsyłali oni, a nawet przynosili osobiście 
fotografi e z czasów studiów, informowali 
koleżanki i kolegów z roku o planowanej 
uroczystości, przekazywali organizatorom 
zjazdu informacje o aktualnym miejscu 
zamieszkania swoich znajomych. Bez tak 
znacznego wsparcia i wydatnej pomocy ze 
strony absolwentów nie byłoby możliwe 

Powitanie uczestników zjazdu absolwentów; od lewej: prof. Małgorzata Woź-
na-Stankiewicz, kustosz dypl. Stanisław Hrabia, dr hab. Renata Suchowiejko

Absolwenci Instytutu Muzykologii UJ
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powiadomienie aż tylu osób o tym podnio-
słym jubileuszu. 

Zjazd absolwentów stał się nie tylko 
okazją do nawiązania i odnowienia wielu 
towarzyskich kontaktów, ale i sentymental-
ną podróżą do czasów studiów: nostalgicz-
nym wspomnieniem zmarłych profesorów 
i kolegów, przytaczaniem pełnych humoru 
anegdot związanych z czołowymi postacia-
mi polskiej muzykologii oraz żartobliwych 
dykteryjek z życia studenckiej braci: wspól-
nych wyjazdów czy wywołujących salwy 
śmiechu osobistych doświadczeń z niekiedy 

„bolesnego” przyswajania muzykologicznej 
wiedzy. Cennym doświadczeniem dla pro-
motorów i absolwentów okazało się także 
porównanie tematyki prac dyplomowych 
powstałych w Instytucie Muzykologii na 
przestrzeni stulecia. 

Podczas spotkania muzykologów, 
oczywiście, nie mogło zabraknąć muzy-
ki. Wieczorem w auli Collegium Novum 
wystąpili pianista Marek Żebrowski oraz 
wiolonczelista Lars Hoefs, prezentując 
utwory Chopina i Paderewskiego. Innym 
muzycznym akcentem czerwcowego świę-

ta krakowskiej muzykologii był sobotni 
koncert w wykonaniu młodych pianistów, 
uczestników wymiany kulturalnej pomiędzy 
miastami kultywującymi pamięć o Ignacym 
Janie Paderewskim: Paso Robles w Kalifor-
nii oraz Tarnowem i Kąśną Dolną.

Szacownej Jubilatce życzymy kolejnych 
stu lat!

Małgorzata Sułek
doktorantka w Katedrze Komparatystyki Literackiej 

Wydziału Polonistyki UJ
pracownik Instytutu Muzykologii UJ

8 czerwca br. Towarzystwo Lekarskie 
Krakowskie, wspólnie z Okręgową 

Radą Lekarską i Komisją Nauk Me-
dycznych Oddziału PAN w Krakowie, 
zorganizowało w swojej siedzibie przy 
ul. Radziwiłłowskiej 4 posiedzenie, na 
którym prezes Towarzystwa prof. Igor 
Gościński przedstawił historię zabytko-
wego budynku, wnętrze i meble zapro-
jektował Stanisław Wyspiański. W 1945 
roku budynek został uszkodzony; ucierpiał 
słynny witraż Apollo, przedstawiający 
system kopernikański. W 1950 roku Dom 
Towarzystwa Lekarskiego został przejęty 
przez Akademię Medyczną im. Mikołaja 
Kopernika, utworzoną w miejsce Wydziału 
Lekarskiego UJ, i był użytkowany do 1991 
roku, kiedy to został oddany prawowitemu 
właścicielowi. Niestety, doszło do uszko-
dzenia gmachu i dewastacji wyposażenia. 
W 1973 roku odrestaurowano meble, a w 
latach 1980–1982 wykonano komplekso-
we prace konserwatorskie, które doprowa-
dziły do przywrócenia pierwotnego stanu 
budynku i jego walorów artystycznych. Tu 
należy dodać, że w 1972 roku właściciel –
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie –
z własnych funduszy fi nansował rekon-
strukcję witraża, a do dnia dzisiejszego, 
przy wsparciu Społecznego Komitetu Od-

20. ROCZNICA ODZYSKANIA DOMU
TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO

nowy Zabytków Krakowa, przeprowadza 
remonty i konserwację budynku. 

Za zasługi przy odnowie domu, jego 
renowacji, konserwacji i utrzymaniu 
w latach 1950–1990 zostali odznaczeni 
godnością członka honorowego TLK 
kolejni obecnie żyjący rektorzy Akademii 
Medycznej w Krakowie: Tadeusz Popiela 

(1972–1981), Ryszard Gryglewski (1981–
–1984), Tadeusz Cichocki (1987–1990) 
i Andrzej Szczeklik (1990–1993). 

W dniu otwarcia Domu Lekarskiego –
2 marca 1905 – prof. Julian Ignacy Nowak, 
prezes Towarzystwa Lekarskiego Kra-
kowskiego, powiedział między innymi: 
My, lekarze, wzięci jako część naszego 

Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
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społeczeństwa, założyliśmy dowód zdol-
ności do wytrwałej organicznej pracy 
zbiorowej i do zestrzelenia sił ku jednemu 
celowi. Wiadomo, że nie brak nam zapału 
i pięknych porywów, [...] ale daleko nam 
trudniej indywidualności nasze wspólnej 
podporządkować myśli. Dzisiejsza uroczy-
stość świadczy, że i tego się uczymy, i to 
z coraz lepszym skutkiem. Słowa te, mimo 
że minęło od ich wygłoszenia 106 lat, są 
wyjątkowo aktualne. Odbyte posiedzenie 

o tym świadczy – honoruje się rektorów, 
wychowanków naszej Uczelni, którzy 
w różnych warunkach politycznych mieli 
zawsze na uwadze dobro wspólne, czego 
dowodem była dbałość nie tylko o uczel-
nię, ale i o siedzibę Towarzystwa.

Prezes Towarzystwa, w asyście sekre-
tarza dr. Adama Wiernikowskiego, wręczył 
byłym rektorom dyplomy członków hono-
rowych, odznaki TLK i jubileuszowe wy-
dawnictwa. Dla Towarzystwa Lekarskiego 

Od lewej: prezes TLK – prof. Igor Gościński, prof. Tadeusz Popiela, prof. Ryszard Gryglewski, 
prof. Andrzej Szczeklik, prof. Tadeusz Cichocki, prezes OIL w Krakowie dr hab. Andrzej Matyja

Krakowskiego jest dużym wyróżnieniem, 
że rektorzy, wybitni naukowcy i organiza-
torzy, wyrazili zgodę na przyjęcie członko-
stwa honorowego – najwyższego uznania, 
jakim może obdarzyć ich Towarzystwo. 

W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 
zabrał głos prezes dr hab. med. Andrzej 
Matyja, który podkreślił zasługi rektorów 
dla uczelni i medycyny, którzy obecnie 
zajmują wiele odpowiedzialnych stano-
wisk na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w lecznictwie. Wręczył byłym rektorom 
okolicznościowe adresy i kwiaty.

W imieniu honorowanych wystąpił 
prof. Andrzej Szeczeklik, który podzię-
kował za zorganizowanie uroczystości 
i zaszczyt, jakim obdarzyło ich TLK. 
Licznie zebrani uczestnicy posiedzenia 
wielokrotnie nagradzali członków hono-
rowych brawami.

W dalszej części posiedzenia wy-
świetlono piękny film, zrealizowany 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie, 
poświęcony artystycznym walorom 
Domu Towarzystwa Lekarskiego i osobie 
Stanisława Wyspiańskiego na tle sztuki 
europejskiej. 

Adam Wiernikowski
sekretarz TLK

Wydział Filologiczny UJ we współpracy z Międzynarodowym Fun-
duszem Wyszehradzkim zaprasza na wykład otwarty prof. Haydena 
White’a, wybitnego naukowca, którego prace znacząco wpłynęły na stan 
współczesnych badań nad historią i literaturą. Hayden White, amerykań-
ski badacz teorii i historii historiografii, krytyk kultury i profesor literatury 
porównawczej, jest autorem, między innymi, książek Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth- Century Europe
(1973), Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism (1978) i Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect (1999). 
Wykład jest częścią projektu Confronting the Burden of History: Anglophone Literature Studies in V4 Countries / Wobec brze-
mienia historii: wyszehradzkie studia nad literaturą anglojęzyczną, realizowanego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ przy 
finansowym wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.org). 

Wykład, otwarty dla całej społeczności akademickiej, odbędzie się w języku angiel-
skim 3 listopada 2011. Miejsce i godzina zostaną podane na stronie internetowej pro-
jektu www.burdenofhistory.pl.
Kontakt z osobami koordynującymi projekt w Instytucie Filologii Angielskiej:
Izabela Curyłło-Klag (izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl); Bożena Kucała, (bozena.kuca-
la@uj.edu.pl).

 

WYKŁAD PROFESORA HAYDENA WHITE’A
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Wydaje się, że było to wczoraj. W wy-
pełnionej do ostatniego miejsca sali 

wykładowej Zakładu Chemii Fizjologicz-
nej przy ul. Kopernika 7 wysłuchaliśmy 
pożegnalnego wykładu prof. Bolesława 
Skarżyńskiego. Wykładowcę wybrano 
jednogłośnie. Wieczorem w Klubie Ofi -
cerskim odbyło się spotkanie towarzyskie. 
Było nas około 230 świeżo upieczonych 
absolwentów Wydziału Lekarskiego i Od-
działu Stomatologii Akademii Medycznej 
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Pół 
żartem, pół serio postanowiliśmy wów-
czas, że spotkamy się za... 50 lat. 

Tak się też stało, 18 czerwca 2011 
w auli Collegium Novum UJ doliczyliśmy 
się obecności 104 osób. Niełatwo było się 
rozpoznać, zgadnąć, kto jest kto? Listę 
zmarłych z naszego rocznika wypełniło 45 
nazwisk. Na wieczną wartę odeszli wszy-
scy nasi profesorowie. Uroczystą mszę 
świętą w kolegiacie św. Anny dedykowa-
liśmy ich pamięci, a na grobach cmentarza 
Rakowickiego złożyliśmy kwiaty.

Naszych profesorów zachowujemy 
w wiecznej pamięci i wdzięczności; 
przypominamy ich tutaj z potrzeby serca: 
Jadwiga Ackerman, Julian Aleksandro-
wicz, Julian Blicharski, Józef Bogusz, 

WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ
50-lecie absolutorium medyków 1961–2011

Właściwie stale, żyjąc na ziemi,
spacerujemy już po granicy wieczności

 ks. Jan Twardowski

Eugeniusz Brzezicki, Kazimierz Domi-
nik, Władysław Fejkiel, Błażej Gastoł, 
Bolesław Giędosz, Tadeusz Giza, Romu-
ald Wiesław Gutt, Bogusław Halikowski, 
Zygmunt Hanicki, Tadeusz Horzela, 
Władysław Jakimowicz, Alicja Kacz-
marczyk-Stachowska, Jerzy Kaulbersz, 
Maria Keller-Sarnecka, Antoni Kępiński, 
Zofi a Knychalska-Karwan, Jan Kobiela, 
Irena Kocyan, Janina Kowalczykowa, 

Zbigniew Kukulski, Adam Kunicki, Ka-
zimierz Lejman, Jan Miodoński, Jan Sta-
nisław Olbrycht, Jan Oszacki, Zdzisław 
Przybyłkiewicz, Tadeusz Rogalski, Ste-
fan Schwarz, Jan Sekuła, Maksymilian 
Seidler, Bolesław Skarżyński, Stanisław 
Skowron, Janusz Wiktor Supniewski, 
Ludwik Teichmann, Tadeusz Tempka, 
Leon Tochowicz, Franciszek Mikołaj 
Walter, Marian Stanisław Wilczek. Pleja-
da znakomitości, wśród nich ofi ary wojny 
i obozów koncentracyjnych. 

Część ofi cjalną spotkania zaszczycił 
obecnością i uroczystym słowem prorektor 
UJ ds. Collegium Medicum prof. Wojciech 
Nowak, młodszy od nas tylko o 35 lat! 
Profesor Zdzisław Gajda przypomniał 
w wykładzie nieżyjących już profesorów 
i poprowadził nas po zakamarkach historii 
krakowskiej medycyny. Rektor wręczył 
nam ozdobne pamiątkowe dyplomy.

Starosta roku Olgierd Smoleński, 
dzisiaj wybitny profesor nefrologii, przy-
pomniał, że to właśnie nasz rocznik 
zainicjował i wprowadził do tradycji 
uniwersyteckiej tę piękną uroczystość 
– absolutorium, powtarzaną już pół wieku. 
Choć najważniejsze było samo spotkanie 
po latach, to przecież nie mogło się obyć 
bez wspomnień. Ożyły na nowo sceny 

Uroczystość 50-lecie absolutorium w auli Collegium Novum

Uczestnicy jubileuszowego spotkania odebrali z rąk prorektora UJ prof. Wojciech Nowaka 
pamiątkowe dyplomy
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z wykładów i zajęć klinicznych, anegdoty 
związane z naszymi profesorami, sukcesy 
i porażki egzaminacyjne. Ale nade wszyst-
ko wspomnienia romantycznej młodości. 
Nie bez przyczyny powstał wówczas kaba-
ret medyków Cyrulik z Leonem Pawlikiem 
i Frankiem Serwatką i jego nieśmiertelną 
piosenką Konik na biegunach. W tym 
gronie pierwsze kroki artystyczne sta-
wiała Ewa Demarczyk – Czarna Madonna 
polskiej piosenki. Czarno-białe fotografi e 
zreprodukowane w okolicznościowym 
albumie przypominają momenty z życia 
studenckiego, zajęcia sportowe, górskie 
wycieczki, ale też uroki poligonu wojsko-
wego w Tarnowie, gdzie zdobywaliśmy 
szlify ofi cerskie. Wojskowym politrukom 
odpowiedzieliśmy... utworzeniem kaba-
retu wojskowego, z męskim kankanem 
w repertuarze! Urok naszych koleżanek 
w mundurach obowiązkowego wówczas 
Studium Wojskowego również przypo-
minał kabaret. – Nasze koleżanki miały 
to szczęście, że Akademia Medyczna, 
jako jedyna uczelnia, szkoliła wojskowo 
kobiety. Przypomnijcie sobie – przemawiał 
Bogusław – jak co poniedziałek o szóstej 
rano jechałyście tramwajem na ulicę 
Podchorążych w „ślicznie” niedopaso-

wanych polowych mundurach, a matki 
straszyły wami dzieci zdążające do przed-
szkola. 

W ten sposób siermiężnej socjalistycz-
nej biedzie i ideologicznemu zniewoleniu 
odpowiadaliśmy poczuciem humoru i dy-

stansem. Ale nade wszystko uczyliśmy 
się najpiękniejszego z zawodów – lekarza 
medycyny, który tak bliski jest sztuce. 

Podczas spotkania towarzyskiego 
w hotelu Pod Różą, przy roladce z łososia 
i sandacza w sosie z płatków szafranu, przy 
kremie ze szparagów z grillowaną krewet-
ką, przy kaczce po krakowsku i sufl ecie 
czekoladowym z lodami ze świeżej mięty 
kabaret Cyrulik powtórzył swój występ 
z Konikiem na biegunach, choć bez Ewy 
Demarczyk. 

A starosta Olgierd nadal wspominał: 
– Pięćdziesiąt lat temu, „tej jesieni z dy-

plomami już w kieszeni”, rozjechaliśmy się 
w odległe miejsca naszego kraju i niemal 
całego świata, skąd dziś przybywamy do 
Krakowa. Wszędzie, gdzie rzucił nas los, 
staraliśmy się promować dobre imię ponad 
600-letniej krakowskiej szkoły medycznej. 
Wspaniale się stało, że studia medyczne 
wróciły do uniwersyteckiej kolebki. Zosta-

wiliśmy też jakiś ślad w rozwoju medycyny 
polskiej. Dziesięciu z nas uzyskało godność 
profesora. Jednemu powierzono zaszczyt-
ną funkcję prorektora naszej przesławnej 
Uczelni, a trzech pełniło funkcje dziekań-
skie w krakowskiej i katowickiej Akademii 
Medycznej.

Mamy za sobą 50 lat lekarskiej posługi, 
przed sobą emeryturę. Nie sposób byłoby 
opisać tę niezwykłą misję służby choremu. 
Któż mógł przypuszczać, że dwie nasze 
koleżanki zostaną generałami w armii 

Grono profesorskie

Przysięga Hipokratesa

Występ kabaretu 
na poligonie w Tarnowie
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amerykańskiej? Jedna w mundurze US 
Air Force, druga w mundurze generała 
armii amerykańskiej w Bethesda. Jak 
widać, nauka w Studium Wojskowym i w 
Katedrze Medycyny Wojskowej nie poszła 
na marne... Dalej wyliczał starosta: – Czy 
prowadząc w „Jaszczurach” ze Zdzichem 
konkursy podczas juwenaliów, mogłem 
przypuszczać, że mam zaszczyt przebywać 
z przyszłą gwiazdą polskiej dyplomacji, 
zdobywcą Andów, współpracownikiem 
Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia i autorem 30 książek, w tym szoku-
jącej „Medycyny indiańskiej”, że fi glarna 
Myszka zostanie ekspertem Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, a kpiący 
ze wszystkiego Marek będzie pionierem 
w oznaczaniu glikolizowanej hemoglobiny 
i PSA? Czy spodziewałem się, że moją 
wyobraźnią zawładną problemy moczu 
i znajdę się w doborowym towarzystwie 
lekarzy, którzy dokonają drugiej w Polsce, 
a pierwszej w Krakowie udanej transplan-
tacji nerki?

I jeszcze jedna uwaga: ilekroć słucham 
chóru Filharmoników Wiedeńskich i patrzę 
na uśmiechnięte ich twarze, to uświada-
miam sobie, że wspaniały stan ich uzębienia 
jest dziełem naszego Franka – lekarza sfer 
artystycznych cesarskiego Wiednia.

Były pamiątkowe zdjęcia na dziedziń-
cu Collegium Nowodworskiego, był spa-
cer po podziemiach krakowskiego Rynku, 
wizyta w Tyńcu i w sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego w Łagiewnikach. Był też hołd 
i symboliczne podziękowanie nad grobami 
naszych profesorów i zmarłych kolegów. 
Jednak nic nie przyćmiło najpiękniejszych 
wspomnień studenckiej młodości i nie 
osłabiło młodzieńczych przyjaźni. 

Marek, podczas zakończenia pracy, 
przed Radą Wydziału skomentował z hu-
morem słowa księdza Jana Twardowskie-
go. – Mówiłem mianowicie, że przychodzi 
czas, że trzeba odejść. Można, co prawda, 
wcześniej zejść, a wtedy odejście jest auto-
matyczne, ale przy pewnej dozie szczęścia 
odejście może o pewien czas wyprzedzać 
zejście. Jeśli zaszła taka szczęśliwa 
okoliczność, a zaszła, skoro czytacie ten 
tekst, to odstęp czasu między odejściem 

a zejściem warto wypełnić z pożytkiem nie 
tylko dla siebie. Nie wiem jak wy, ale ja od-
czuwam głęboką wdzięczność Collegium 
za dziesięciolecia spokojnej pracy, pozwa-
lającej na spełnienie ambicji zawodowych 
i zapewniającej mi dostatnie życie. 

Marek w imieniu nas wszystkich wyra-
ził najważniejsze uczucia wobec Uczelni: 
wdzięczność i pamięć. Naszej Almae 
Matris Jagellonicae z Collegium Medicum 
życzymy dalszego rozkwitu i utrwalania 
należnej sławy w świecie. 

Semper idem – chociaż już z siwymi 
głowami, wołamy: Vivat Academia, vivant 
professores!

Zdzisław Jan Ryn

Studium Wojskowe dla dziewcząt „zaowocowało” dwiema nominacjami na stopień generalski w armii USA!

Pamiątkowa fotografi a na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego
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VARIA
VARIA

Uroczysta inauguracja 42. edycji Let-
niej Szkoły Języka i Kultury Polskiej 

dla Obcokrajowców odbyła się 4 lipca 
br. w auli Collegium Novum. Licznie ze-
branych uczestników kursów języka pol-
skiego ofi cjalnie powitał rektor UJ prof. 
Karol Musioł. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się, między innymi, konsul gene-
ralny USA w Krakowie Allen Greenberg, 
członek Beijing Language and Cultural 
Center for Diplomatic Missions prof. Wu 
Lan oraz przedstawiciele Fundacji Koś-
ciuszkowskiej Addy Tymczyszyn i Joe 
Herter. Uroczystość poprowadził dyrektor 
Szkoły Letniej prof. Piotr Horbatowski, 
wykład inauguracyjny wygłosił prezydent 
Fundacji Kościuszkowskiej Alex Storo-
zynski. 25 lipca br., również w auli Col-
legium Novum, odbyła się inauguracja 
trzytygodniowego kursu języka i kultury 
polskiej, odbywającego się w ramach 
42. edycji Szkoły Letniej.  Gości powitał 
prorektor UJ prof. Wojciech Nowak. 

Wykład inauguracyjny, zatytułowany Język 
polski jako nowe okno na świat, wygłosił 
w języku polskim dziekan Wydziału Języ-
ków i Kultur Europejskich  Uniwersytetu Ję-
zyków Obcych w Pekinie prof. Zhao Gang. 

Z 45 KRAJÓW
ŚWIATA
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Uczestnicy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej zebrali się w auli Collegium Novum

Uroczystego powitania gości dokonał rektor UJ prof. Karol Musioł

Uczestnicy kursów języka polskiego na UJ

Tego roku w kursach Letniej Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej uczestniczyło ponad 370 

studentów z 45 krajów świata. Najliczniejsza 
była grupa uczestników z Niemiec  i USA.  

Wr



65ALMA MATER nr 139

Fale w układzie wahadeł to interaktyw-
na instalacja edukacyjna, którą Uni-

wersytet Jagielloński przekazał Ogrodowi 
Doświadczeń im. Stanisława  Lema w Kra-
kowie. Urządzenie zostało zaprojektowane 
i wykonane w Instytucie Fizyki UJ. 

Ofi cjalne przekazanie instalacji odbyło 
się 29 czerwca br. w Ogrodzie. W spot-
kaniu wzięli udział: dyrektor Instytutu 
Fizyki UJ prof. Andrzej Warczak oraz 
dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej 
Marek Golonka. Urządzenie stanowi układ 
szesnastu niezależnych wahadeł o staran-
nie dobranych długościach. Gdy wahadła 
zostaną wprawione w ruch z jednakową 
fazą i amplitudą, ich ruch odtwarza ko-
lejno różne fale biegnące i stojące, by po 
wykonaniu pełnego cyklu wrócić do stanu 
początkowego. Doświadczenie w spek-

SZESNAŚCIE
NIEZALEŻNYCH
WAHADEŁ

takularny sposób pokazuje zachowanie 
układu niezależnych obiektów tak, jakby 
zachodziło pomiędzy nimi sprzężenie. 

Współpraca naszej Uczelni z Ogrodem 
Doświadczeń trwa od 2006 roku. – Nie jest 
to współpraca sformalizowana w rozumie-
niu podpisanej umowy o współpracy, ale 
związana z uczestnictwem pracowników 
Uniwersytetu w projekcie – wyjaśnia dr 
Marek Gołąb z Instytutu Fizyki UJ, autor 
koncepcji merytorycznej i dydaktycznej 
ekspozycji, konsultant do spraw meryto-
rycznych Ogrodu. Ponadto w skład Rady 
Nauki Ogrodu Doświadczeń wchodzili: 
rektor UJ prof. Karol Musioł,  prof.  
Jerzy Szwed, prof. Reinhard Kulesza, 

dr Ewa Wyka oraz dr Maciej Kluza. Fale 
w układzie wahadeł to pierwsze podaro-
wane przez Instytut Fizyki UJ Ogrodowi 
Doświadczeń urządzenie, ale najprawdo-
podobniej nie ostatnie, ponieważ Instytut 
planuje dalszą współpracę z interaktyw-
nym Ogrodem. 

Ogród Doświadczeń im. Lema, który 
mieści się przy al. Pokoju 68 w Krakowie, 
jest pierwszym sensorycznym parkiem 
edukacyjnym w Polsce. Inspiracją był 
podobny ogród funkcjonujący już od wielu 
lat w Norymberdze. W 2004 roku, dzięki 
Programowi Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL i projektowi Partnerstwo Inicja-
tyw Nowohuckich „Nowa Huta – nowa 
szansa”, powstała możliwość realizacji 
tego eksperymentalnego przedsięwzięcia, 
fi nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Powstanie Ogrodu Doświad-
czeń było więc lokalną inicjatywą spo-
łeczną skupiającą różnorodne środowiska 
i zróżnicowane kompetencje – naukowe 
i wykonawcze. Po zakończeniu Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL projekt 
jest kontynuowany przez Muzeum Inży-
nierii Miejskiej w Krakowie.

Krakowski Ogród Doświadczeń został 
otwarty w czerwcu 2007 roku. Obejmu-
je obszar sześciu hektarów, na którym 
znajduje się 60 urządzeń edukacyjnych  
z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. 
Jest to interaktywna ekspozycja mająca 
na celu przybliżenie szerokiej publiczno-
ści podstawowych praw fi zyki. Co roku 
w sezonie Ogród odwiedza ponad 60 ty-
sięcy osób, którzy w twórczy sposób mają 
niepowtarzalną szansę spędzić aktywnie 
czas, łącząc edukację z zabawą. 
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Dyrektor Instytutu Fizyki UJ prof. Andrzej Warczak oraz dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej 
Marek Golonka podczas uroczystego przekazania urządzenia

Fale w układzie wahadeł to interaktywna instalacja edukacyjna, która w spektakularny sposób pokazuje 
zachowanie układu niezależnych obiektów w taki sposób, jakby zachodziło pomiędzy nimi sprzężenie
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POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

POSTSCRIPTUM 19–21 maja 
W Chicago przebywała delegacja Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Celem wizyty było przepro-
wadzenie egzaminu wstępnego oraz 
rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły 
Medycznej dla Obcokrajowców Wydzia-
łu Lekarskiego  UJ CM oraz inauguracja 
działalności Klubu Absolwenta Szkoły 
Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ 
CM podczas spotkania z absolwentami, 
partnerami i przyjaciółmi Szkoły. Infor-
mację o wizycie przedstawicieli  UJ CM 
i spotkaniu w USA zamieścił „Dziennik 
Związkowy” w Chicago. 

25 maja 
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotka-
niu z okazji święta wojsk specjalnych, 
które odbyło się w siedzibie dowództwa 
przy ul. Tynieckiej 45.

26 maja 
Rektor K. Musioł spotkał się w auli Col-
legium Novum z delegacją niemieckich 
przedsiębiorców skupionych w kręgu 
„Baden-Badener Unternehmergesprä-

che” oraz z przedstawicielami Fundacji Ro-
berta Boscha z prezesem zarządu dr. Kurtem 
Liedtke. Do statutowych zadań tej fundacji 
należy wspieranie szeroko pojętej nauki, 
oświaty, kultury oraz projektów służących 
bezpośrednio człowiekowi, jak powszechna 
opieka zdrowotna i socjalna czy wyrównanie 
szans młodzieży z uboższych środowisk.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. 
Jana Pawła II odbyła się uroczystość odsło-
nięcia tablicy upamiętniającej zasługi prof. 
Antoniego Dziatkowiaka dla rozwoju kra-
kowskiej kardiochirurgii. Odsłonięcie tablicy 
było częścią uroczystości zorganizowanych 
z okazji 80. urodzin prof. Antoniego Dziatko-
wiaka – obecnie emerytowanego profesora UJ, 
a przez wiele lat dyrektora Instytutu Kardiologii  
UJ CM, twórcy akademickiego ośrodka kardio-
chirurgicznego w Krakowie. 

26–27 maja 
Prorektor A. Mania reprezentował Uniwersytet 
Jagielloński podczas obrad Coimbra Group 
w Padwie.

27 maja 
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w po-
siedzeniu Rady Programowej Funduszu Za-
lążkowego Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego.

29 maja 
W Auditorium Maximum UJ odbyła się uro-
czystość absolutoryjna studentów kierunku 
lekarskiego w latach 2005–2011 Wydziału 
Lekarskiego  UJ CM. Uroczystość miała 
podniosły charakter – absolwenci ubrani 
w togi złożyli przysięgę Hipokratesa i otrzy-
mali karty absolutoryjne. Przewodniczył jej 
prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. 
Uroczystość poprzedziła msza św. w kole-
giacie św. Anny. 

29 maja – 3 czerwca
Prorektor A. Mania brał udział w 63rd 
NAFSA Conference w Vancouver, jednej 
z największych na świecie konferencji, po-
łączonej z targami edukacyjnymi. 10 tysięcy 
uczestników i 500 stanowisk targowych, na 
których prezentowały się m.in. uczelnie i fir-
my rekrutacyjne z całego świata, stanowiło 
unikatową możliwość nawiązania nowych 
kontaktów i rozszerzenia liczby partnerów 
zagranicznych. Podczas NAFSA prorektor 
A. Mania odbył wiele spotkań z przedstawi-
cielami uczelni, z którymi UJ współpracuje, 
nawiązano też nowe kontakty.

30 maja 
Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
European Institute of Innovation and Tech-
nology (EIT) Governing Board z przedsta-
wicielami Węzła Wiedzy CC Poland Plus 
KIC InnoEnergy, które odbyło się w Sali 
Senackiej Collegium Novum.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego zdobyło tytuł najlepszej uczelni 
medycznej w kraju w rankingu szkół 
wyższych tygodnika „Wprost”. Drugi był 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, trzeci –
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 
Uniwersytet Jagielloński został sklasyfiko-
wany na drugim miejscu, za Uniwersytetem 
Warszawskim, w klasyfikacji generalnej 
tego rankingu.

31 maja
Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
prezydium Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa z przedstawicielami 
Fundacji Panteon Narodowy.

Gościem rektora K. Musioła był nowy amba-
sador Słowacji w Polsce Vasil Grivna.

31 maja – 2 czerwca
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w III Fo-
rum Regionów Polski i Rosji, które odbyło 

się w Moskwie pod patronatem Senatu RP 
i Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego 
Federacji Rosyjskiej. Tematem spotkania 
była rola współpracy regionalnej w rozsze-
rzeniu współdziałania Rosji i Polski w dzie-
dzinie edukacji, nauki, zaawansowanych 
technologii oraz innowacji.

1 czerwca
Rektor K. Musioł był obecny na pogrzebie 
byłego marszałka województwa mało-
polskiego Marka Nawary na cmentarzu 
Rakowickim.

2 czerwca 
Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystym 
posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, podczas którego 
godność doktora honoris causa otrzymał 
Ali Bin Ibrahim Al-Naimi.

3 czerwca 
Rektor K. Musioł i rektor Uniwersytetu 
Wiedeńskiego prof. Georg Winckler do-
konali otwarcia konferencji Od ABGB do 
europejskiego prawa prywatnego. 200 lat 
austriackiego kodeksu cywilnego w Euro-
pie, która miała miejsce w auli Collegium 
Novum UJ. 
Rektor K. Musioł spotkał się także z gośćmi 
konferencji, wśród których byli: premier 
Liechtensteinu Klaus Tschütscher, minister 
sprawiedliwości Republiki Austrii Claudia 
Bandion-Ortner, minister sprawiedliwości 
RP Krzysztof Kwiatkowski.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Prokocimiu odbyło się spotkanie i kon-
ferencja prasowa z udziałem minister zdro-
wia Ewy Kopacz, poświęcone planowanej 
realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą 
„Program przebudowy Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 
2011–2016”. W trakcie spotkania minister 
potwierdziła przyznanie przez Radę Mini-
strów kwoty 201 mln zł z przeznaczeniem 
na tę inwestycję. W spotkaniu uczestniczył 
m.in. prorektor W. Nowak oraz dyrektor 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego dr 
hab. Maciej Kowalczyk. 

4 czerwca 
W auli Collegium Maius miał miejsce jubile-
usz 40-lecia zakończenia studiów medycz-
nych i odnowienia dyplomów lekarskich. 
W uroczystości uczestniczyli absolwenci 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej w Krakowie rocznika 1971. Spotkaniu, 
które miało charakter okolicznościowy 
i wspomnieniowy, przewodniczył prorektor 
Wojciech Nowak.

6 czerwca 
Prorektor A. Mania otworzył międzyna-
rodową konferencję organizowaną przez 
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University of Rochester i UJ na temat Mul-
tinational Corporations.
 
Prorektor A. Mania uczestniczył w konferen-
cji organizowanej przez władze wojewódz-
twa samorządowego dotyczącej realizacji 
programu DOCTUS.
 

8 czerwca
Rektor K. Musioł powitał uczestników spot-
kania przedstawicieli Europejskiego Komite-
tu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki 
(CENELEC), które odbyło się w auli Colle-
gium Novum.

9 czerwca 
W Collegium Nowodworskiego przy ul. 
św. Anny 12 miała miejsce konferencja na-
ukowa Problemy badawcze i dydaktyczne 
w medycynie prewencyjnej, zorganizowana 
przez kierownika Zakładu Higieny i Die-
tetyki Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. 
Emilię Kolarzyk. Konferencję uroczyście 
otworzyli prorektor Wojciech Nowak oraz 
dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz 
Grodzicki. 

9–10 czerwca 
Prorektor A. Mania uczestniczył w 4th An-
nual Meeting of Council of Doctoral Educa-
tion of the EUA w Madrycie.

12 czerwca
Prorektor A. Mania otworzył konferencję 
Holocaust Studies Today w Collegium 
Maius. W konferencji brał udział również 
prorektor Wojciech Nowak.

W Auditorium Maximum UJ odbyła się 
uroczystość absolutoryjna Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UJ CM, w której wzięli udział 
absolwenci magisterskich studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych kierunków pielęg-
niarstwo i położnictwo. Spotkanie miało uro-
czysty charakter – absolwenci ubrani w togi 
otrzymali karty absolutoryjne; niektórym 
towarzyszyły rodziny i dzieci. Uroczystości 
przewodniczyli prorektor Wojciech Nowak 
oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  UJ 
CM prof. Jolanta Jaworek. 

13 czerwca
Rektor K. Musioł wziął udział w inauguracji 
20. edycji The International Business and 
Trade Summer Law Program 2010 organizo-
wanego w Krakowie przez Catholic Univer-
sity of America i Uniwersytet Jagielloński.

Rektor K. Musioł był moderatorem sesji Unia 
Europejska – Polska: bilans siedmiolecia, 
która odbyła się w ramach IV Konferencji 
Krakowskiej „Unia Europejska. Dylematy 
XXI wieku” zorganizowanej w Międzynaro-
dowym Centrum Kultury w Krakowie. 

16 czerwca
Rektor K. Musioł uczestniczył w sesji na-
ukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 
75-lecia urodzin prof. Andrzeja Białasa 
i wręczył jubilatowi medal Plus Ratio Quam 
Vis. Sesja miała miejsce w Zakopanem 
w ramach 50. Krakowskiej Szkoły Fizyki 
Teoretycznej.

Prorektor P. Tworzewski uczestniczył 
w uroczystym podsumowaniu projektu 
„Młodzieżowa e-akademia nauk matema-
tyczno-przyrodniczych”. Projekt jest najno-
wocześniejszą w Polsce formą pracy poza-
lekcyjnej młodzieży, zajęcia w większości 
odbywają się przez internet, przy użyciu 
nowoczesnego narzędzia, jakim jest e-lear-
ning. Nauka w e-akademii prowadzona jest 
przez najlepszych specjalistów z dziedziny 
informatyki, matematyki, fizyki, chemii, bio-
logii i geografii, pod stałą kontrolą UJ i AGH. 
Program finansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16–19 czerwca
Prorektor A. Mania reprezentował UJ 
podczas uroczystości jubileuszowych Uni-
wersytetu Minzu w Pekinie, z którym UJ 
prowadzi wymianę studencką.

17 czerwca
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotka-
niu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich, które odbyło się w sali Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

18 czerwca
Rektor K. Musioł uczestniczył w uroczystym 
posiedzeniu publicznym Polskiej Akademii 
Umiejętności.

W auli Auditorium Maximum UJ odbyła się 
uroczystość zakończenia studiów i wręcze-
nia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation 
Day) 49 absolwentom kierunku lekarskiego, 
programu sześcioletniego Szkoły Medycznej 
dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego  
UJ CM. Nowi absolwenci pochodzą z Nor-
wegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Szwecji, Indii, Tunezji i Ukrainy. Uroczy-
stości przewodniczyli prof. Beata Tobiasz-
Adamczyk – pełnomocnik rektora UJ ds. 
dydaktyki w CM, oraz prof. Piotr Laidler – 
przewodniczący Rady Szkoły Medycznej 
dla Obcokrajowców WL  UJ CM. W trakcie 
uroczystości prof. Beata Tobiasz-Adamczyk 
ogłosiła powołanie przez Uczelnię (dla 
drugiej już grupy absolwentów) Klubu Ab-
solwenta Szkoły Medycznej dla Obcokra-
jowców. Tegoroczni absolwenci nagrodzili 
dyplomami najlepsze kursy i wykładowców 
Szkoły. Dyplomy otrzymali prof. Jan Litwin 
z Katedry Histologii  UJ CM (za kurs z histo-
logii) oraz dr Piotr Kruczek z Kliniki Chorób 

Dzieci Katedry Pediatrii UJ CM (za kurs 
z pediatrii). Najlepszymi wykładowcami 
w opinii absolwentów zostali prof. Marek 
Sanak z II Katedry Chorób Wewnętrznych  
UJ CM (w uznaniu zajęć z zakresu nauk 
przedklinicznych) oraz dr hab. Andrzej 
Budzyński z II Katedry Chirurgii Ogólnej (za 
zajęcia z zakresu nauk klinicznych). 

Prorektor M. du Vall uczestniczył w uroczy-
stości zakończenia 14. edycji Szkoły Prawa 
Niemieckiego oraz 9. edycji Szkoły Prawa 
Polskiego przy WPiA UJ.

21 czerwca
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w XIV 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego Ma-
łopolski Regionalny Program Operacyjny.

22 czerwca
Rektor K. Musioł przewodniczył uroczyste-
mu posiedzeniu Senatu UJ, podczas którego 
tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. 
Gaetano Platania.

INNE
Zakończyły się rozgrywki Uniwersyteckiej 
Ligi Sportowej 2010/2011. Turniej siat-
kówki był ostatnim wydarzeniem w cyklu 
rozgrywek Uniwersyteckiej Ligi Sportowej 
2010/2011. Najbardziej usportowionym 
wydziałem okazał się Wydział Chemii. 
Drugie i trzecie miejsce przypadło, odpo-
wiednio, Wydziałowi Matematyki i Informa-
tyki i Wydziałowi Prawa i Administracji. Te 
trzy wydziały zdecydowanie zdominowały 
tegoroczne rozgrywki Uniwersyteckiej Ligi 
Sportowej. Inicjatywa Biura Sportu UJ w po-
staci organizacji ULS spotkała się z bardzo 
dużym odzewem ze strony uczestników, 
o czym świadczy liczba zgłoszonych dru-
żyn i rozegranych meczów podczas trzech 
turniejów.

Hubert Dudkiewicz, absolwent Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych UJ, otrzymał III nagrodę 
w konkursie ministra spraw zagranicznych 
RP na najlepszą w 2010 roku pracę magi-
sterską z zakresu współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Nagrodzone praca 
nosi tytuł Prawnomiędzynarodowy aspekt 
problemu państwa upadłego, a powstała 
pod opieką dr. hab. Roberta Kłosowicza, 
profesora UJ.

22 maja 
Na Wiśle pod Wawelem odbył się II Mię-
dzyuczelniany Wyścig Smoczych Łodzi. 
W tegorocznych zawodach, zorganizowa-
nych pod patronatem Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa, prezydenta 
miasta i Instytutu Konfucjusza UJ, wzięły 
udział osady 13 szkół wyższych, w tym re-
prezentacja studentów Uniwersytetu Jagiel-
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lońskiego. Nasza drużyna zaprezentowała 
się na nowej, oryginalnej chińskiej smoczej 
łodzi, zakupionej dla istniejącej od ubie-
głego roku rekreacyjnej sekcji smoczych 
łodzi w Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu UJ. 

1 czerwca 
Na zaproszenie organizatorów ODRA CUP 
2011 na wyścigi wioślarskie do Wrocławia 
pojechało ośmiu studentów z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Wyścigi wioślarskich 
ósemek we Wrocławiu mają już kilkuna-
stoletnią tradycję. Początkowo, wzorem 
najstarszych wioślarskich wyścigów stu-
denckich na świecie rozgrywanych na 
Tamizie w Londynie od 1829 roku między 
studentami z Oxfordu i Cambridge, w szran-
ki na Odrze stawały ósemki reprezentujące 
Politechnikę i Uniwersytet Wrocławski. Po 
raz pierwszy studenci tych uczelni wiosło-
wali przeciw sobie w 1997 roku.
Po 10 latach postanowiono rozszerzyć 
formułę. Do zawodów zaproszono repre-
zentantów najlepszych uczelni z kraju 
i zagranicy. Tak zrodziła się idea ODRA 
CUP, czyli Pucharu Odry. Rywalizacja jest 
zawsze niezwykle zacięta, a największych 
emocji dostarcza bieg finałowy, w którym to 
cztery najlepsze osady wyłonione w drodze 
wcześniejszych eliminacji walczą o Puchar 
Odry.
Wyniki 6. regat ODRA CUP 2011:
1. Uniwersytet w Bremie 
2. UMK w Toruniu 
3. Politechnika Wrocławska 
4. Uniwersytet w Lubljanie 
5. Uniwersytet Wrocławski 
6. Uniwersytet Jagielloński 
7. Politechnika Warszawska 

8. Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny

6 czerwca
Dr Marcin Grabowski otrzymał wyróżnienie 
w konkursie o Nagrodę im. prof. Józefa Ku-
kułki za najlepszą rozprawę doktorską po-
dejmującą teoretyczne aspekty stosunków 
międzynarodowych. Wyróżniona praca nosi 
tytuł Stany Zjednoczone a procesy integracji 
gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 r.,
ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASE-
AN i została napisana pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Mani. Konkurs zorganizował Instytut 
Stosunków Międzynarodowych UW.

8 czerwca 
Odbyło się zebranie wyborcze Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów UJ (kadencja 
2011–2013). W głosowaniu tajnym na 
przewodniczącego Samorządu Studen-
tów UJ na kadencję 2011–2013 wybrano 
bezwzględną większością głosów Dawida 
Kolendę. Przewodniczącą Uczelnianej 
Komisji Ekonomicznej została Joanna 
Frydrych (Wydział Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej), przewodniczącym 
Uczelnianej Komisji Dydaktycznej został 
Tomasz Kocoł (Wydział Prawa i Admini-
stracji), sekretarzem URSS – Wiktor Kordyś 
(Wydział Prawa i Administracji). Wybrano 
również przedstawicieli wydziałów do 
Komisji Finansowej SSUJ:
Aleksander Kędzieja – Wydział Prawa 
i Administracji
Damian Kowalski – Wydział Lekarski
Martyna Pisańczuk – Wydział Farmaceu-
tyczny
Dorota Ławrynowicz – Wydział Nauk 
o Zdrowiu

Urszula Szczurek – Wydział Filozoficzny
Karol Antoniewski – Wydział Historyczny
Paulina Górak – Wydział Filologiczny
Radosława Rodasik – Wydział Polonistyki
Adam Ciesielski – Wydział FAiIS
Cezary Olszowiec – Wydział MiI
Anna Latosińska – Wydział Chemii
Marta Kaczorowska – Wydział BiNoZ
Krzysztof Piechota – Wydział ZiKS
Tomasz Tkaczyk – Wydział SMiP
Katarzyna Buczak – Wydział BBB
Patryk Szatan – MISH
Kadencja nowych władz samorządu roz-
poczyna się 15 września 2011.

W realizowanym w latach 2008–2011 pro-
jekcie „DOCTUS – małopolski fundusz sty-
pendialny dla doktorantów” wzięło udział 
czterech doktorantów z CM UJ: Katarzyna 
Dubas (z zakresu medycyny), Marek Ellnain 
(z zakresu nauk farmaceutycznych), Mag-
dalena Nastałek (z zakresu medycyny) oraz 
Maciej Suski (biologia medyczna). Dzięki 
środkom finansowym uzyskanym ramach 
stypendiów doktoranci mogli zrealizować 
swoje projekty badawcze niezbędne do 
napisania pracy doktorskiej. W tegorocz-
nym naborze do programu „DOCTUS” 
znaleźli się kolejni dwaj doktoranci z CM 
z II roku studiów. 

14 czerwca 
Studentka V roku filologii arabskiej UJ 
Karolina Jaworska wygrała zorganizowany 
przez NZS konkurs w zakresie języków 
obcych, którego celem było wyłonienie 
najlepszego w Polsce specjalisty w tej 
dziedzinie. W związku z tym otrzymała 
Studenckiego Nobla w zakresie języków 
obcych. 

Uniwersytet Jagielloński otrzymał dofinan-
sowanie dwóch projektów w konkursie 
ministerialnym na kierunki zamawiane. 
Specjalnym programem Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego zostały objęte 
projekty „Zwiększenie liczby absolwentów 
matematyki UJ i ich kompetencji” oraz 
„Zwiększenie liczby absolwentów innowa-
cyjnych kierunków studiów: Zaawansowa-
ne Materiały i Nanotechnologia oraz Studia 
Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim”. Dofinansowanie na 
prowadzenie strategicznych kierunków uzy-
skało w tym roku 39 najwyżej ocenionych 
projektów, Uniwersytet Jagielloński znalazł 
się na 7. i 39. miejscu z dofinansowaniem 
4972 729,65 zł i 4882 445,72 zł. 

ZMARLI
Prof. Jacek Puchała – profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Wielo-
letni pracownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej 
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii 
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CHEMII 48 15 8 5 
(3+2) 6 14 (12 + 2)

MATEMATYKI 
I INFORMATYKI 41 7 

(6 + 1) 0 13 9 12 (9 + 3)

PRAWA I ADMINISTRACJI 37 18 0 7 12 0

ZARZĄDZANIA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 26 6 

(5 + 1) 5 4 5 (3 + 2) 6

STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
I POLITYCZNYCH 25 25

(12 + 9 + 4) 0 0 0 0

HISTORYCZNY 17 7 0 10 0 0

FIZYKI, ASTRONOMII
 I INFORMATYKI STOSOWANEJ 11 8 0 1 1 1

BIOCHEMII, BIOFIZYKI 
I BIOTECHNOLOGII 1 1 0 0 0 0
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Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wybitny chirurg dziecięcy, specjali-
zujący się w dziedzinie chirurgii plastycznej 
i rekonstrukcyjnej. Zmarł 27 maja.

Doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak – eme-
rytowany pracownik Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej UJ, ceniony znawca 

literatury i kultury rosyjskiej, nauczyciel 
i wychowawca wielu pokoleń rusycystów, 
tłumacz literatury rosyjskiej. Przez wiele lat 
pełniła ważne funkcje: wicedyrektora Insty-
tutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, wice-
przewodniczącej Komisji Słowianoznawstwa 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie. Była członkiem Komisji Historycznoli-

terackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, Komisji Wschodnioeuropejskiej 
Polskiej Akademii Umiejętności oraz komisji 
programowych Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. Zmarła 4 czerwca.

Informacje zebrał i opracował 
Leszek Śliwa z Biura Rektora UJ

Z SENATU UJ
29 czerwca 2011 w Librarii Collegium 
Maius odbyło się dziesiąte w roku akade-
mickim 2010/2011 posiedzenie Senatu UJ. 
Obradom przewodniczył rektor UJ prof. 
Karol Musioł.

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Polonistyki oraz 
na Wydziale Historycznym stacjonarnych 
międzykierunkowych studiów drugiego 
stopnia w języku angielskim o nazwie: 
międzykierunkowe studia magisterskie 
w języku angielskim z zakresu polonistyki, 
judaistyki i historii (An Interdisciplinary MA 
Programme In Polish Studies, Jewish Stu-
dies, and History), od roku akademickiego 
2012/2013,
– zamknięcia od roku akademickiego 
2012/2013 niestacjonarnych studiów drugie-
go stopnia na kierunku filologia specjalność 
filologia angielska, prowadzonych w trybie 
wieczorowym, i otwarcia w ich miejsce 
niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 
prowadzonych w trybie zaocznym,
– utworzenia na Wydziale Prawa i Admini-
stracji dwusemestralnych kwalifikacyjnych 
studiów podyplomowych: mediacje i inne 
metody alternatywnego rozwiązywania spo-
rów, od roku akademickiego 2011/2012,
– utworzenia na Wydziale Historycznym 
dwusemestralnych doskonalących studiów 
podyplomowych: Żydzi polscy w XX wieku. 
Historia – kultura – dziedzictwo, od roku 
akademickiego 2011/2012,
– utworzenia na Wydziale Historycznym 
dwusemestralnych doskonalących studiów 
podyplomowych: zarządzanie dokumen-
tacją i archiwum w sektorze publicznym 
i prywatnym, od roku akademickiego 
2011/2012,
– utworzenia na Wydziale Historycznym 
dwusemestralnych doskonalących studiów 
podyplomowych: dziedzictwo kulturo-
we Krakowa, od roku akademickiego 
2011/2012,
– szczegółowych zasad pobierania opłat 
za usługi edukacyjne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim,

– zasad udzielania zwolnień z opłat za 
świadczone usługi edukacyjne na studiach 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
oraz jednolitych studiach magisterskich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim,
– zmian w uchwałach Senatu UJ: nr 46/
VI/2010 z 30 czerwca 2010 – w spra wie 
ustalenia szcze gółowych warunków i trybu 
naboru na pierw szy rok stu diów trzeciego 
stopnia w roku aka de mickim 2011/2012, 
nr 32/V/2010 z 26 maja 2010 – w sprawie 
ustalenia szczegółowych wa runków i trybu 
na boru na pierwszy rok je dno litych studiów 
magisterskich oraz studiów pierwszego 
i drugiego stopnia w roku akademickim 
2011/2012, oraz nr 11/II/2011 z 23 lutego 
2011 – w spra wie ustalenia warunków 
i trybu naboru na pierwszy rok jednoli-
tych studiów magisterskich oraz studiów 
pierwszego, drugiego i trze ciego stopnia 
dla cudzoziemców ubiegających się o przy-
jęcie na studia na za sadach innych niż 
obowiązujące obywateli pol skich w roku 
akademickim 2011/2012 oraz w latach 
następnych,
– zmian w uchwale Senatu UJ nr 26/V/2011 
z 25 maja 2011 w sprawie zmian w szczegó-
łowych warunkach i trybie naboru na pierw-
szy rok je dno litych studiów magisterskich 
oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia 
w ro ku akademickim 2012/2013,
– ustalenia szczegółowych warunków i try-
bu naboru na pierwszy rok stu diów dru gie go 
stopnia prowadzonych w językach obcych 
na Wydziałach Historycznym, Po lo nis ty ki, 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
oraz Biochemii, Biofizyki i Bio tech no logii 
w roku aka de mickim 2012/2013,
– ustalenia szczegółowych warunków i trybu 
naboru na pierwszy rok stu diów trzeciego 
stopnia w roku akade mic kim 2012/2013,
– ustalenia wysokości Nagrody im. Henryka 
Jordana za rok akademicki 2010/2011,
– odwołania z funkcji członka Stałej Sena-
ckiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 
2008–2012 oraz wyboru członka Stałej Se-
nackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 
2008–2012,

– odwołania z funkcji członka Stałej Se-
nackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 
2008–2012 oraz wyboru członka Stałej 
Senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 
2008–2012,
– powołania do składu Uczelnianej Komisji 
Wyborczej przedstawiciela pracowników 
niebędących nauczycielami akademicki-
mi.

Senat wyraził zgodę na rozpisanie konkursu 
na stanowisko:
• profesora zwyczajnego w:
– Instytucie Filologii Wschodniosłowiań-
skiej Wydziału Filologicznego 
– Katedrze Historii Literatury Staropolskiej 
Wydziału Polonistyki 
– Katedrze Historii Języka i Dialektologii 
Wydziału Polonistyki 
– Katedrze Teatru Wydziału Polonistyki 
– Instytucie Matematyki Wydziału Matema-
tyki i Informatyki 
• profesora nadzwyczajnego w:
– Instytucie Historii Sztuki Wydziału Hi-
storycznego 
– Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału 
Filologicznego 
– Katedrze Historii Literatury Oświecenia 
i Romantyzmu Wydziału Polonistyki 
– Katedrze Historii Literatury Staropolskiej 
Wydziału Polonistyki 
– Katedrze Teatru Wydziału Polonistyki 
– Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału 
Chemii 
– Zakładzie Promocji Zdrowia Instytutu 
Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu 
– Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
Katedry Chorób Wewnętrznych i Geronto-
logii Wydziału Lekarskiego.

Senat poparł program działań zmierzają-
cych do racjonalizacji kosztów i wydatków 
wszystkich jednostek organizacyjnych UJ. 

Opracowano na podstawie protokołu przygoto-
wanego przez Danutę Turchan-Srokosz z Biura 
Rektora UJ.
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Doktoraty:
Maria Rożnowska
Łukasz Kurek
Radosław Zyzik
Adam Bulandra
Krzysztof Felchner
Maciej Koszowski
Marcin Wujczyk
Jacek Dybiński
Tomasz Tabaszewski

Habilitacje:
Piotr Mikuli

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Doktoraty:
Tadeusz Perzanowski
Remigiusz Ryziński
Tomasz Kubik
Paweł Wójs
Beata Nowak
Marek Moroń
Seweryn Krupnik
Marta Warat
Mariusz Dąsal
Marcin Konik
Piotr Michalik
Robert Czyżykowski

Habilitacje:
Arkadiusz Żukiewicz
Tomasz Kowalski 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty:
Łukasz Jewuła
Joanna Sapeta
Łukasz Burkiewicz
Jakub Adamski
Dobrosława Horzela

Habilitacje:
Michał Stachura
Wojciech Mruk
Aleksandra Patalas
Jan Jacek Bruski
Piotr Wróbel
Marek Daniel Kowalski

Tytuły profesora 
(nadane przez prezydenta RP)
Zbigniew Libera

NADANE W KWIETNIU, MAJU I CZERWCU 2011 ROKU

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
Andrzej Banach
Andrzej Nowak

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Doktoraty:
Michał Gwiżdż
Marta Kurzeja
Michał Németh
Dorota Pudo
Magdalena Wrana
Katarzyna Sonnenberg
Adam Jarosz
Justyna Pacukiewicz
Dominika Kaniecka
Anna Oczko

Habilitacje:
Magdalena Sitarz
Roman Sosnowski
Sylwia Nowak-Bajcar
Cezary Galewicz
Ewa Nawrocka
Agnieszka Korniejenko 

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Doktoraty:
Małgorzata Herchel
Viktoryia Hudyka
Katarzyna Drąg
Justyna Budzik
Anna Miśkowiec
Agnieszka Fluda-Krokos

Habilitacje:
Michał Nawrocki
Kazimierz Sikora
Marek Bernacki

Tytuły profesora 
(nadane przez prezydenta RP)
Anna Czabanowska-Wróbel 

WYDZIAŁ CHEMII

Doktoraty:
Juliusz Adamski
Mariusz Radoń
Krzysztof Zwoliński
Katarzyna Podolska
Leszek Zaraska

Habilitacje:
Barbara Gil-Knap
Stanisław Walas
Grażyna Adamus

Tytuły profesora
(nadane przez prezydenta RP)
Henryk Flakus

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Doktoraty:
Zofia Mączyńska
Mikołaj Zalewski

Habilitacje:
Rafał Czyż

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
 I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Doktoraty:
Małgorzata Fidelus
Tomasz Rok
Łukasz Cincio
Orest Hrycyna
Katarzyna Kulpa-Dybeł

Habilitacje:
Ulrich Geppert
Bartłomiej Dybiec
Paweł Staszel
Jan Kaczmarczyk
Szymon Godlewski
Grzegorz Goryl
Jakub Jędrak
Mariusz Stopa

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI 
I BIOTECHNOLOGII

Doktoraty:
Renata Szymańska
Katarzyna Pustelny
Marta Derecha
Anna Kwasek

Habilitacje:
Piotr Suder
Przemysław Płonka
Martyna Elas

Tytuły profesora 
(nadane przez prezydenta RP)
Jerzy Dobrucki

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Doktoraty:
Paweł Kroh
Paweł Weber
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Andrzej Kotarba
Jadwiga Spyrka
Magdalena Sztaba
Piotr Boroń
Renata Kędzior
Piotr Kłapyta
Przemysław Naks
Łukasz Zaborowski
Łukasz Binkowski
Tomasz Lech
Rafał Martyka
Agnieszka Mazur-Biały
Anna Michalik
Krystyna Nadachowska
Zofia Prokop
Łukasz Quirini-Popławski
Elżbieta Rożej
Wojciech Szymański

Habilitacje:
Janusz Fyda
Michał Gradziński
Anna Pecio

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Doktoraty:
Mateusz Lewandowski

Habilitacje:
Piotr Sitarski

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

Doktoraty:
Konrad Piątkowski
Maciej Zakrzewski

Habilitacje:
Anna Citkowska-Kimla

Tytuły profesora 
(nadane przez prezydenta RP)
Witold Stankowski
Barbara Krauz-Mozer

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Doktoraty:
Agnieszka Galanty

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty:
Danuta Piniewska
Paweł Rostoff
Tomasz Cegielny
Hanna Korabel

Jacek Kuźma
Wioletta Lenda-Tracz
Wojciech Milanowski
Wojciech Rachel
Tomasz Bereza
Sylwia Bukowczan
Krzysztof Ciszowski
Dorota Krochmalczyk
Witold Libionka

Habilitacje:
Katarzyna Stolarz-Skrzypek 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło 
Anna Skalska 
Beata Piątkowska 
Grzegorz Gajos 
Andrzej Gackowski 
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO AVALON

Dzieje spisza w średniowieczu

8 lipca 2011 roku w Collegium Maius Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta pro-
mocja książki Historia Scepusii, vol. 1 (red. M. 
Homza, S.A. Sroka, Bratislava–Kraków 2010) 
zorganizowana przez Konsulat Generalny Re-
publiki Słowackiej w Krakowie, Instytut Histo-
rii UJ oraz Katedrę Historii Słowacji Wydziału 
Filozofi cznego Uniwersytetu Komeńskiego 
w Bratysławie. Uroczystość zgromadziła ponad 
sto osób zainteresowanych średniowiecznymi 
dziejami Spisza. Książka jest efektem pracy 

Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, która działa pod au-
spicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwa 
Szkolnictwa RS. Obecnie wydany tom pierwszy stanowi podsumowanie 
wiedzy na temat dziejów Spisza w średniowieczu (do roku 1526). Opasła, 
bo licząca grubo ponad 600 stron formatu A4, książka zawiera omówie-
nie geografi i Spisza, przyrody, fauny i fl ory, a przede wszystkim historii, 
poczynając od archeologii, poprzez dzieje wczesnośredniowieczne, a koń-
cząc na dacie granicznej dla historycznego Królestwa Węgierskiego, czyli 
roku 1526. Książka zawiera liczne aneksy, a wśród nich wykazy żupanów 
spiskich, polskich starostów, prepozytów, przełożonych klasztorów, wykaz 
patrociniów, wreszcie tablice genealogiczne średniowiecznych rodów pa-
nujących w Kotlinie Karpackiej. Zdobi ją kilkaset kolorowych fotografi i 
spiskich zabytków, w części do tej pory niepublikowanych. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem dwóch kolejnych tomów, w których historia 
tego pięknego zakątka Europy Środkowej zostanie doprowadzona do cza-
sów współczesnych.

Stanisław A. Sroka 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Jan A. Litwin, Mariusz Gajda
Podstawy technik mikroskopowych  

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów 
kierunku analityka medyczna. Mogą z niego 
również korzystać studenci innych kierunków 
medycznych oraz nauk przyrodniczych, a także 
osoby rozpoczynające pracę w placówkach ba-
dawczych i diagnostycznych wykorzystujących 
techniki mikroskopowe.
W książce omówiono założenia i zasady pracy 
z mikroskopami oraz przygotowania materiału 

biologicznego do badań mikroskopowych, nie jest ona anatomiast zbiorem 
szczegółowych procedur laboratoryjnych. Tylko przy najprostszych i naj-
częściej stosowanych technikach podano ograniczony wybór przepisów 
praktycznych, które mogą być wykorzystywane w ramach ćwiczeń studen-
ckich lub wstępnego szkolenia laboratoryjnego. W podręczniku omówio-
ne zostały następujące zagadnienia: mikroskopy świetlne i elektronowe, 
rutynowe techniki histologiczne, histochemia, immunohistochemia i hi-
stochemia lektyn, hybrydyzacja i PCR in situ, badanie żywych komórek: 
fl uorescencyjne znaczniki organelli i poziomu jonów, metoda FRET, białka 
fl uoryzujące, autoradiografi a, hodowla komórek i tkanek, cytometria, mor-
fometria i cyfrowa analiza obrazu.

Antropologia doświadczenia  
z epilogiem Clifforda Geertza
pod redakcją Victora Turnera, 
Edwarda M. Brunera 

Czternastu autorów, najbardziej znanych specja-
listów w swoich dziedzinach wiedzy, rozważa, 
jak ludzie doświadczają swojej kultury i w jaki 
sposób wyrażają te doświadczenia poprzez for-
my tak rozmaite, jak opowieść, dzieło literackie, 
teatr, karnawał, rytuał, wspomnienie i przegląd 
życia. Studia te będą szczególnie interesujące dla 

wszystkich zajmujących się antropologią społeczną i kulturową, przydadzą 
się również innym przedstawicielom nauk społecznych, badaczom folklo-
ru, teoretykom literatury i fi lozofom. 

Marcin Gabryś
Stosunki kanadyjsko-amerykańskie 
w polityce premiera Pierre’a Elliotta 
Trudeau 1968–1984

Niniejsza książka przedstawia współpracę su-
permocarstwa (Stanów Zjednoczonych) i pań-
stwa o średnim potencjale (Kanady) w okresie, 
gdy w ich wzajemnych relacjach zachodziły 
poważne zmiany. Podjęta tematyka jest cieka-
wa i w Polsce bardzo mało znana. Głównym 
celem, który postawił sobie autor, jest zbada-

nie skali swobody i możliwości działania Kanady. Kilkunastoletnie rządy 
Trudeau stały się tłem do prześledzenia tych zjawisk w długiej perspek-
tywie i pokazania ewolucji stosunków między obu państwami. Autor 
konfrontuje swoje ustalenia z powszechnymi opiniami na ten temat. Jest 
to możliwe dzięki podjęciu w tekście szerokiego zakresu spraw. [...] Pub-
likacja wnosi wiele nowego do badanej tematyki, pobudza do refl eksji 
i przemyśleń nad relacjami kanadyjsko-amerykańskimi, funkcjonowa-
niem stereotypów, a także mitów i uprzedzeń.

Z recenzji Andrzeja Mani

Rafał Majerek
Pamięć – mit – tożsamość. 
Słowackie procesy autoidentyfikacyjne 
w okresie odrodzenia narodowego

Autor postanowił zmierzyć się z problematyką 
pozornie już niemal wyeksploatowaną, sięgając 
po temat, który doczekał się największej liczby 
różnorakich opracowań. [...] Stanął zatem przed 
odważnym wyzwaniem, zainspirowany, czego 
nie ukrywa, Znamení zrodu – pracą czeskie-
go badacza Vladimíra Macury, który w latach 

osiemdziesiątych XX wieku zaproponował nowe spojrzenie na czeskie 
odrodzenie narodowe: spojrzenie semiotyczne, traktujące tę epokę jako 
pewien typ kultury. Doktor Majerek, idąc tropem Macury – ale nie tyl-
ko, opowiada się bowiem za wykorzystaniem innych jeszcze propozycji 
(przede wszystkim koncepcji Łotmana i częściowo Lyotarda) – podjął się 
sprawdzenia, czy kultura słowacka poddaje się podobnej typizacji jak cze-
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ska kultura odrodzeniowa. W efekcie powstała praca, która interesująco 
wpisuje nierzadko znane i komentowane już fakty w nową strukturę.

z recenzji Joanny Goszczyńskiej

Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. 
Perspektywa kliniczna
pod redakcją Władysławy Pileckiej

Podręcznik przygotowano z myślą o studentach, 
którzy zamierzają się specjalizować w psycho-
logii zdrowia, ze szczególnym jej odniesieniem 
do populacji dzieci i młodzieży, jak również 
o tych, którzy swoje zainteresowania skupiają 
na psychologii klinicznej dziecka, aby w przy-
szłych decyzjach zawodowych uwzględniali 
ścisłe powiązania między organizmem i psy-

chiką, zwłaszcza te sprzyjające rozwojowi oraz polepszające jakość życia 
młodego człowieka. 
Będzie on przydatny dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczy-
cielskich, gdyż w każdym przedszkolu, szkole i innych instytucjach eduka-
cyjnych uczą się dzieci ze specyfi cznymi potrzebami zdrowotnymi, które 
muszą być brane pod uwagę w planowaniu i realizacji działań dydaktycz-
nych, wychowawczych i terapeutycznych. Mogą z niego korzystać rów-
nież studenci medycyny, pielęgniarstwa i socjologii, aby lepiej rozumieć 
potrzeby swoich przyszłych pacjentów czy podopiecznych. Jednym sło-
wem, książka może zainteresować każdą osobę, dla której zdrowie dzieci 
i młodzieży jest ważną wartością.

z wstępu

Jane Ogden
Psychologia odżywiania się.  
Od zdrowych do zaburzonych 
zachowań żywieniowych

Napisana żywym i przystępnym językiem książ-
ka pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego jemy to, 
co jemy, oraz stanowi bezcenne źródło informa-
cji zarówno dla laików, jak i specjalistów prag-
nących poszerzyć swoją wiedzę na temat zacho-
wań związanych z jedzeniem.
Książka zawiera szczegółowe omówienie naj-

nowszych badań dotyczących tej rozległej dziedziny. Chociaż w analizie 
różnych zachowań związanych z jedzeniem autorka nawiązuje do socjo-
logii, psychiatrii i innych pokrewnych dyscyplin, kładzie nacisk przede 
wszystkim na psychologię odżywiania się ujmowaną z punktu widzenia 
społecznego, zdrowotnego i klinicznego. Zostały tu poruszone takie te-
maty, jak istota zdrowego odżywiania się, sposób dokonywania wyborów 
dotyczących jedzenia, stosowanie diet czy kwestia niezadowolenia z ciała, 
a także przyczyny otyłości, bulimii i anoreksji oraz metody ich leczenia.

Obszary społecznego świata.  
Wokół socjologii Pawła Rybickiego
pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego, 
Anny Karwińskiej, 
Marty Smagacz-Poziemskiej

W wielu dziedzinach nauki są takie książki 
„zaprzyjaźnione”, do których lubimy zaglądać. 
Czasami po to, by odszukać w nich nieco za-
pomniane w bezustannie zmieniającej się rze-
czywistości ważne pojęcia i tematy. Czasami, 
by zadawać na nowo te same pytania, szukając 

aktualnych odpowiedzi, a czasami, by znaleźć inspirację. Na pewno warto 
wracać do dawnych mistrzów, warto dyskutować ich dzieła. Twórczość 
naukowa prof. Pawła Rybickiego jest właśnie takim szczególnie cennym, 
znaczącym i aktualnym dziedzictwem intelektualnym, z którego mogą 
czerpać badacze społecznego świata. Stąd też idea tej publikacji, będącej 
pokłosiem refl eksji nad pozostawionymi nam i niezmiennie pobudzają-
cymi dziełami Profesora. Książka jest również dowodem, że o dziełach 
mistrzów chcą rozmawiać nie tylko ich uczniowie, ale też młodzi badacze, 
tworząc w ten sposób swoistą sztafetę pokoleń w naukach społecznych.

David J. Wallin
Przywiązanie w psychoterapii  

Autor łączy najważniejsze odkrycia w dziedzinie 
teorii przywiązania z badaniami nad ich zastoso-
waniem w psychoterapii oraz skrupulatnie objaś-
nia i ilustruje przykładami klinicznymi złożone 
koncepcje naukowe.

Peter Fonagy 

Społeczne skutki zmiany oświatowej 
w Polsce
pod redakcją Mariana Niezgody

Niewątpliwą zaletą niniejszego tomu jest wie-
loaspektowość zamieszczonych w nim arty-
kułów. Autorzy wyszli poza schemat szuka-
nia odpowiedzi na pytania o skutki procesów 
społecznych w masowych badaniach typu 
sondażowego (chociaż takie dane także bio-
rą pod uwagę). Analizują różnorodny mate-
riał pokazujący szkołę, nauczyciela i uczniów 

z różnych punktów widzenia, wykorzystując – co warte podkreślenia – 
rozmaite perspektywy teoretyczne mechanizmy zmiany społecznej, repre-
zentacji społecznych, socjologii organizacji, socjologii zawodów oraz uję-
cie systemowe, instytucjonalne i aktywistyczne (podmiotowe). Analizy są 
dokonywane z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społecznego.
Od strony metodologicznej położono nacisk na wykorzystanie danych ja-
kościowych, a także szukanie sposobów myślenia i sensów nadawanych 
przez badanych zjawiskom, którymi interesują się autorzy. [...] Cały tom 
stanowi dobry przykład zastosowania w jednym projekcie triangulacji 
technik badawczych oraz wykorzystania różnorodnych źródeł i danych.

z recenzji Lesława Habera

KSIĄŻKA WYDANA NAKŁADEM 
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE

Maciej Bilek
Krakowskie izby aptekarskie

Rok 2011 obfi tuje w bardzo ważne rocznice 
związane z historią samorządu aptekarskiego 
w Krakowie i Małopolsce. Przede wszystkim 
mija 20 lat od momentu powstania Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie w 1991 roku, po 
drugie – obchodzimy 60. rocznicę likwidacji 
krakowskiej Izby Aptekarskiej w roku 1951, po 
trzecie zaś – 120 lat temu po raz pierwszy w Ga-
licji użyto określenia „izba aptekarska”.

Wszystkie te rocznice władze krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
postanowiły uczcić, wydając dwie publikacje książkowe. Pierwszą z nich 
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Czytelnik trzyma właśnie w rękach. Złożyły się na nią trzy odrębne opra-
cowania historyczne: Dyskusja nad kształtem i zadaniami planowanych 
izb aptekarskich na terenie zaboru austriackiego i w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego, Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für 
das Generalgouvernement oraz Krakowska Okręgowa Izba Aptekarska 
w latach 1945–1951. Pierwszy z rozdziałów poświęcony jest niezwykle 
ciekawej historii kształtowania i krystalizowania się idei samorządu apte-
karskiego aż do roku 1939, kiedy to światło dzienne ujrzała ustawa Izby 
aptekarskie. Część druga omawia historię Izby Aptekarskiej w Izbie Zdro-
wia Generalnego Gubernatorstwa, która wprawdzie nie miała charakteru 
samorządu aptekarskiego, będąc jedynie formą organizacyjną narzuconą 
przez niemieckich okupantów, jednak jej istnienie miało ogromny wpływ 
na późniejszą działalność Krakowskiej Izby Aptekarskiej po roku 1945. 
Temat Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa 
zasługuje ponadto na uwagę jako niezwykle ważny epizod w dziejach 
krakowskiej i małopolskiej farmacji, tym bardziej że do tej pory nie do-
czekał się drobnego choćby opracowania historycznego. Trzecim wreszcie 
i najobszerniejszym rozdziałem niniejszej książki jest historia Krakowskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w jakże trudnych dla Polski latach 1945–
1951. Na drugą, jubileuszową, książkę złożą się wspomnienia kolejnych 
prezesów reaktywowanej w roku 1991 krakowskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej – magistrów farmacji Hanny Rybackiej, Barbary Sanowskiej oraz 
Piotra Jóźwiakowskiego i innych aptekarzy, którzy zechcą się podzielić 
wspomnieniami z najnowszej historii aptekarstwa i aptek. [...] 

Źródłami do trzech wzmiankowanych powyżej opracowań historycznych, 
składających się na niniejszą publikację, były nie tylko liczne dawne czaso-
pisma aptekarskie, ale także archiwalia i dokumenty, m.in. z krakowskiego 
Muzeum Farmacji, archiwum cmentarza Rakowickiego i Archiwum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Książka nie powstałaby, gdyby nie wspomnie-
nia i zbiory wielu osób prywatnych.

od autora

Oddajemy w Państwa ręce pozycję, która ma zaznaczyć, że Izby Aptekar-
skie, powstałe w roku 1991 na mocy ustawy, to reaktywacja samorządu za-
wodowego aptekarzy, a jego korzenie sięgają zaboru austriackiego i dwu-
dziestolecia międzywojennego, kiedy to kształtowała się i krystalizowała 
idea izb. W niniejszym opracowaniu Autor, korzystając w dużej mierze ze 
wspomnień i zbiorów aptekarzy, szczegółowo i wyjątkowo skrupulatnie 
przybliża historię Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Życzymy przyjemnej 
lektury i mamy nadzieję, że książka zainteresuje nie tylko farmaceutów, 
ale i szersze grono czytelników. 

Piotr Jóźwiakowski 
prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 

WYDAWNICTWO MUZEUM NARODOWEGO
 W KRAKOWIE

Skarby Korony Hiszpańskiej
Treasures of the Spanish Crown
pod redakcją 
José Gabriela Moya Valgañóna

Katalog towarzyszący wystawie jest zna-
komitym źródłem wiedzy o dziejach sztu-
ki i kultury Hiszpanii. Otwierają go teksty 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
i króla Hiszpanii Juana Carlosa I, dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie Zofi i 
Gołubiew i prezesa Patrimonio Nacional Ni-

colása Martíneza-Fresno y Pavía. Część katalogową poprzedzają eseje au-
torstwa José Gabriela Moya Valgañóna poświęcone Patrimonio Nacional, 

instytucji sprawującej pieczę nad dobrami narodowymi, Delfína Rodrígue-
za Mecenat i monarchia w Hiszpanii od renesansu do oświecenia, Moniki 
Poliwki Polska i Hiszpania. Dwanaście wieków dialogu, Alfredo Alvara 
Ezquer-ry oraz José Ignacio Ruiz Rodrígueza na temat pamięci i tożsa-
mości, o analogiach i różnicach między Hiszpanią a Polską w XVI, XVII 
i XVIII wieku i później. Hasła katalogowe o obiektach zgromadzonych 
na wystawie napisali wybitni specjaliści. Zawierają one, między innymi, 
opisy dzieł artystów tej klasy co El Greco, Diego Velázquez, José Ribera, 
Francisco de Zurbarán, Jan Brueghel Starszy i Młodszy, Daniel Seghers, 
Guido Reni, Francisco de Goya.
W tej pięknej książce można znaleźć reprodukcje wspaniałych obrazów 
olejnych, tapiserii, zbroi i uzbrojenia, ceramiki, szkła, mebli, rzeźb, wyro-
bów złotniczych.

INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
Vujica Rešin Tucić (1941–2009) 
Struganie marzeń

W ramach Bałkańskiej Serii Literackiej nakła-
dem Instytutu Wydawniczego „Maximum” 
ukazał się wybór wierszy jednego z najwy-
bitniejszych przedstawicieli jugosłowiańskiej 
awangardy poetyckiej lat 70. XX wieku Vujicy 
Rešina Tucicia. Z jego nazwiskiem wiąże się 
wiele przedsięwzięć artystycznych spod znaku 
dadaizmu, futuryzmu i absurdu. Poeta wydał 
siedem tomów poezji (m.in. Jaje u čeličnoj lju-
sci, 1970; San i kritika, 1977; Reform grotesk, 

1983) oraz dzieła zebrane (Struganje mašte, 1991). Tucić uprawiał tzw. 
wiersz wizualny w formie komiksu, odkrył ponadto poezję dyskursywną, 
charakteryzującą się paradoksami, skojarzeniami, prozaicznością, eko-
nomią słowa, jak też ubóstwem duchowym (np. wiersze Kurwicę przez 
kapturnicę; Nie bądź ćwok, naucz się cmok). Zabawa słowem, lapidarność 
i sięganie do „bebechów życiowych” (jak Witkacy) każą poecie tworzyć 
wiersze z pogranicza codzienności i obsceny, jak Poranek: Szczoteczka./
Golarka./Wyścig do WCe./ Sporty wodne./ Na fi niszu mocz!). 
Czytelnik w Bałkańskiej Serii Literackiej odkryje świadectwo przemiany 
myśli poetyckiej, teorii powieści, odniesienie do historii byłej Jugosławii, 
gdzie rozgrywa się wojna archaicznych form językowych z nowymi środ-
kami wyrazu. Seria stanowi wielobarwny kalejdoskop nurtów i prądów 
współczesnej literatury bałkańskiej. Obecna w warstwie tekstowej pogoń 
za własną tożsamością i zderzenie z kulturą masową usprawiedliwiają afi r-
mację własnej kultury i korzeni (serbskich, chorwackich, czarnogórskich 
czy bośniackich – jak w przypadku Šejli Šehabović). W ten sposób autorzy 
przekonują nas, że zasadą wielokulturowości jest akceptacja starożytnej 
zasady: Varietatis delectat!

D.K.

Enes Halilović 
Zjawiska kapilarne

Krótkie opowiadania-przypowieści obfi -
tują w szczegóły, nie stronią od, typowej dla 
paraboli, pozornej konkretyzacji, co sprawia 
niezwykle wiarygodne wrażenie opowieści „z 
życia wziętej”. Celowe oderwanie od współ-
czesności na rzecz „kostiumu orientalnego” 
sprawia, że opowiadania zawarte w Zjawi-
skach kapilarnych czyta się z zaciekawieniem, 
wręcz z zapartym tchem. Jak zaznaczył serb-
ski wydawca, Haliloviciowi udało się zestawić 

zderzenie dwóch całkowicie różnych sposobów egzystencji: orientalnego 
miasteczka i globalnej wioski. Stare wartości rodzinne, surowa moral-
ność i tradycyjne pojmowanie honoru doznały uszczerbku wskutek ga-

S   

Wybór wierszy

БAŁKAŃSKA SERIA LITERACKA
   INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”

ZJAWISKA 
KAPILARNE

БAŁKAŃSKA SERIA LITERACKA
   INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
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starbajterskiego stylu życia, cudzołóstwa i kar więzienia... Autor wyzna-
je, że na Bałkanach wydarzyło się tyle zła, iż dzisiaj sprawy, które w innej 
sytuacji zostałyby uznane za normalne, tam należy uznawać za wielkie. 
Pamiętamy, że do podobnych, postapokaliptycznych wniosków docho-
dzono po 1945 roku, gdy zastanawiano się, czy możliwa jest w ogóle 
poezja i fi lozofi a „po Auschwitz”. Tymczasem na Bałkanach współcześni 
literaci zastanawiają się, czy możliwa jest poezja po Srebrenicy... 
Co ważne, narrator zawsze sytuuje się jedynie w roli pasywnego obserwa-
tora, który przekazuje historie z należnym dystansem. Natomiast wyda-
rzenia, w których czytelnik mógłby się doszukiwać okruchów wydarzeń 
współczesnych (jak np. wojna na Bałkanach), stanowią jedynie pretekst do 
głębszej refl eksji o prawach naturalnych i uniwersalnych prawdach.  

Agnieszka Żuchowska

Milisav Popović 
Zapomniana góra. 
Mityczne istoty dawnych Bałkanów

W ramach Bałkańskiej Serii Literackiej ukazała 
się powieść Milisava Popovicia Zapomniana 
Góra. Mityczne istoty dawnych Bałkanów, która 
w ciągu zaledwie dwóch miesięcy 2008 roku sta-
ła się prawdziwym bestsellerem w Czarnogórze 
i Serbii. W lutym 2009 r. Zapomniana Góra...
zdobyła nagrodę dla najlepszej książki czarno-
górskiej. Na początku 2010 roku Popović otrzy-

mał nagrodę państwową dla najlepszego autora w kraju Wild Beauty Award. 
Krótkie opowiadania Popovicia obfi tują w szczegóły dotyczące różnych 
stworów z mitologii bałkańskiej. Oprócz tradycyjnych wilkołaków, wam-
pirów, występują takie oryginały jak Glizwitoweie, Trokloki, Zasoleniec, 
Morena, Zagrywilk, Kałdun, Kolczykarze i wielki bożek prasłowiański 
Swaróg. Mitologia Popovicia nawiązuje do tradycyjnych legend i podań 
bałkańskich, wykorzystuje też motywy obecne w czarnogórskiej obycza-
jowości, jak „prawo zemsty”, wołoska magia itd. Z książki Popovicia mo-
żemy się również dowiedzieć, dlaczego Siedmioręki, posiadający moc od-
mieniania ludzkiego losu, zamienił księcia w królika, skąd się biorą upiory 
i demony oraz że dusza ludzka jest najsilniejszym źródłem mocy. Całość, 
zakotwiczona w magii i ludowości, przekazuje barwny obraz tradycji i kul-
turowego dziedzictwa Bałkanów, który jednak nie jest wolny od przemocy, 
zemsty, ciemnych stron mocy.

D.K.

WYDAWNICTWO WAM
Henryk Andrzej Gaertner
Henryk Ludwik Gaertner
Rodzinne rodowody i wspomnienia

Prawdziwym życiem człowieka jest to, że żyje 
on w myślach innych ludzi (Joseph Conrad Ko-
rzeniowski). Dotyczy to szczególnie naszych 
najbliższych – przodków i potomków oraz 
przyjaciół. Niełatwo jest opowiadać o dawnych 
i obecnych członkach własnej rodziny. Mimo 
to jesteśmy im winni pamięć, o którą trudno 
jest w wartkim nurcie codziennego życia. Tym 
bardziej że szybko płynący czas nie sprzyja ani 

naszej pamięci, ani przetrwaniu wielu materialnych dowodów rodzin-
nej przeszłości.
Przedstawienie dziejów rodzinnych oparliśmy na wspomnieniach o bli-
skich nam osobach i o najważniejszych dla nas wydarzeniach, na ar-
chiwach domowych, na wynikach poszukiwań w różnych archiwach 
(parafi alnych, uniwersyteckich, miejskich, państwowych itd.) oraz na 
wybranych publikacjach. Po Przedmowie genealogię i losy rodziny 
przedstawiamy w kolejnych rozdziałach naszej książki: I. Genealogia 
Gaertnerów, II. Genealogia Bachledów-Curusiów, III. Henryk Karol 
Gaertner: Życiorys i działalność oraz O Chopinie, IV. Anna Natalia 
Gaertnerowa, V. Włodzimierz Bronisław Gaertner, VI. Henryk Andrzej 
Gaertner: Życiorys i działalność oraz Wspomnienia, VII. Ludwika Ma-
ria Gaertnerowa i VIII. Henryk Ludwik Gaertner.

ZAPOMNIANA GÓRA
Mityczne istoty dawnych Bałkanów

БAŁKAŃSKA SERIA LITERACKA
   INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”

WYDAWNICTWO LITERACKIE
Ludwik Hirszfeld
Historia jednego życia

Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – lekarz, bak-
teriolog, twórca polskiej szkoły immunolo-
gicznej, wielki humanista i światowej sławy 
uczony o prawdziwej pasji oraz niespotyka-
nych zdolnościach organizacyjnych i pedago-
gicznych. Jego największe osiągnięcia nauko-
we to odkrycie praw dziedziczenia grup krwi 
i wprowadzenie oznaczeń grup krwi przyję-
tych na całym świecie.

W napisanej w 1943 roku autobiografi i Ludwik Hirszfeld opowiada 
o tym, jak narodziła się jego naukowa pasja, wspomina swoich nauczy-
cieli, mistrzów, współpracowników i uczniów, pisze o medycznych fa-
scynacjach i drodze, która prowadziła go do wielkich odkryć. 
Wojennej osobistej tragedii towarzyszył dramat uczonego, któremu 
dane było patrzeć, jak reżim faszystowski wykorzystał w machinie lu-
dobójstwa również jego naukowe odkrycia.
Zawarty we wspomnieniach opis życia w getcie warszawskim to przej-
mujące autentyzmem świadectwo Holkaustu.

COLLEGIUM COLUMBINUM
NOWA LOGOPEDIA , t. 2: 
Biologiczne uwarunkowania 
rozwoju i zaburzeń mowy

Pismo założone przez Małopolski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, re-
prezentujące określoną logopedyczna postawę 
rozumianą jako pełnia czynności diagnostycz-
nych, terapeutycznych i prognostycznych.
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PROWINCJONALNA OFICYNA WYDAWNICZA
Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek
Przygody z metacodziennością. 
Teatr 38 w latach 1960–1972, t. 2 

Tuż po lekturze tomu wierszy Sytuacje bez-
graniczne. Wybór wierszy Jerzego Gizelli, 
którego poezja pełna jest czasami skrajnych 
emocji, niepozwalających przejść obojętnie 
obok jego twórczości, otrzymałem książkę 
autorstwa Stanisława Dziedzica i Tadeusza 
Skoczka Przygody z metacodziennością. Teatr 
38 w latach 1960–1972 (Prowincjonalna Ofi -

cyna Wydawnicza, 2010). Obie pozycje łączy osoba Tadeusza Skoczka. 
Zafascynowany twórczością Gizelli, nie potrafi ł jednak odmówić sobie 
naszkicowania we wstępie do jego książki obrazu kultury studenckiej 
w Krakowie w latach 70., kiedy Jerzy Gizella rozwijał swój poetycki 
talent. Wszak był to czas swoistego, romantycznego, rozwoju kultury 
studenckiej, kiedy w ofi cjalnych wydawnictwach szalała cenzura, jedynie 
kluby studenckie zdawały się być oazą wolności, nieskrępowania, spon-
taniczności. Oczywiście, były to zaledwie pozory, ale w ułudzie wolności 
PRL-u żyli wtedy wszyscy. Do takich miejsc zaliczał się klub Nowy Ża-
czek, w którym szlifował poetyckie pióro, między innymi, Jerzy Gizella. 
Ale takich miejsc w Krakowie było przecież wiele. Wśród nich poczesne 
miejsce od dawna zajmował Teatr 38, któremu Stanisław Dziedzic i Ta-
deusz Skoczek poświęcili też wydaną w 2007 roku książkę Teatr 38. 
Awangardowy zespół Waldemara Krygiera. Niedawno na krakowskim 
cmentarzu Rakowickim pożegnano Irenę Wollen (1934–2011) – reżyser 
telewizyjną, fi lmową i teatralną związaną z Ośrodkiem Telewizji Kra-
ków, która była związana także z zespołem kierowanym przez Waldema-
ra Krygiera. Warto nadmienić, że w 1985 roku ukazała się Monografi a 
Teatru 38 tychże autorów, która, jak się okazało po latach, nie do końca 
wyczerpała temat działalności tego teatru, wtedy jeszcze funkcjonują-
cego i przygotowującego kolejne premiery. Gizella nie miał wprawdzie 
swego udziału w twórczym bycie Teatru 38, ale bez wątpienia musiał by-
wać gościem tego kultowego przez lata miejsca. Jego magia trwa zresztą 
do dziś, choć nic szczególnego na deskach sali teatralnej od lat się nie 
dzieje.  Zjawisko pod nazwą kultura studencka powoli więdnie.
Książka Przygody z metafi zycznością. Teatr 38 w latach 1960–1972 
chronologicznie obejmuje okres po odejściu pierwszego dyrektora i za-
łożyciela teatru Waldemara Krygiera (1928–2006), kiedy to zespół, znu-
żony jego dyktatorskimi rządami, powołał radę artystyczną, a kierowanie 
zespołem powierzono Andrzejowi Skupieniowi (1936–1989), współza-
łożycielowi teatru. Na stanowisku dyrektorskim Skupień trwał przez sie-
dem „tłustych” lat – jak twierdzą autorzy książki – do 1968 roku. Na ten 
okres przypada artystyczna aktywność Helmuta Kajzara (1941–1982). 
Kierownictwo nad zespołem Teatru 38 objął na krótko Bogdan Hussa-
kowski (1941–2010). Wówczas Teatr 38 zaczął poszukiwać nowej for-
muły. Targany wewnętrznymi konfl iktami, na co nałożył się przez jakiś 
czas brak własnej sceny (okres niekończącego się remontu), a na dodatek 
dołączył się konfl ikt z rozwijającym swe skrzydła Teatrem STU Krzysz-
tofa Jasińskiego. Ta sytuacja doprowadziła do formalnej likwidacji teatru 
w 1972 roku. Doszło wówczas do ostrego konfl iktu między władzami 
Krakowskiego Okręgu Związku Studentów Polskich z artystami Tea-
tru 38, który – nie poddając się – przetrwał w tej formule jeszcze do 
1973 roku. Nie potrafi ąc rozwiązać konfl iktu w Krakowie, odwoływano 
się aż do Warszawy, do Zarządu Głównego ZSP, któremu przewodniczył 
wówczas Stanisław Ciosek. Autorzy, skupiając się na artystycznej dzia-
łalności teatru, nie do końca wyświetlili w swej książce sprawę tego kon-
fl iktu, a szkoda. Można domniemywać, że uczynią to w kolejnym tomie, 
który – jak zapowiadają – ukaże się jeszcze w bieżącym roku. Wszak 
tradycję tej sceny usiłował jeszcze utrzymać i odbudować w latach  70. 
i 80. XX wieku Piotr Szczerski – od 1992 roku reżyser i dyrektor Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

W opisywanym przez Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka okresie 
na scenie Teatru 38 zaprezentowano 37 premier, których wykaz, zawiera-
jący obsadę wraz z fotografi ami afi szy, plakatów lub programów, autorzy 
prezentują w końcowej części książki. Spektakle Teatru 38 pokazywane 
były w wielu miastach Polski, a także na scenach wielu miast europejskich 
– bywali we Włoszech, Hiszpanii, Czechach (wówczas Czechosłowacji), 
Chorwacji (wówczas Jugosławii), Rosji (wówczas ZSRR), Niemczech 
(tych zachodnich, wówczas RFN). Niewątpliwie arcyciekawym uzupeł-
nieniem byłoby zamieszczenie w książce recenzji z tych spektakli, do któ-
rych – rozproszonych w prasie nie tylko krakowskiej – autorom udało się 
przecież dotrzeć. Niech będzie to postulat do zapowiadającej się szczegó-
łowej monografi i tego zjawiska, którą autorzy niewątpliwie zamkną swój 
„romans” z Teatrem 38. 
W tamtych czasach przez zespół przewinęło się mnóstwo postaci, które 
po latach spotykamy jako twórców działających na wielu różnych płasz-
czyznach kultury polskiej. Dość wspomnieć zmarłych niedawno Bog-
dana Hussakowskiego – znamienitego aktora i reżysera, wieloletniego 
dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego, Wandę Błońską (1934–2010) 
– dziennikarkę i redaktorkę związaną z Wydawnictwem Literackim, jej 
brata prof. Jana Błońskiego (1931–2009) – krytyka literackiego, wykła-
dowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Andrzeja Kreütz-Majewskiego 
(1936–2011) – scenografa i artystę malarza, Helmuta Kajzara – uznane-
go dramaturga, reżysera i publicystę, a także Mieczysława Święcickiego 
i Wiesława Dymnego (1936–1978) – artystów związanych z kabaretem 
Piwnica pod Baranami, prof. Józefa Lipca, fi lozofa, którego urocza fo-
tografi a ze spektaklu Alkoholicy zamieszczona jest na s. 75, Jerzego Pie-
karczyka – dziennikarza i publicystę prasy krakowskiej, i wielu innych, 
których przygoda ze sceną skończyła się po zakończeniu studiów. Wspo-
mnieć należy też o epizodycznej współpracy teatru z Krzysztofem Pende-
reckim, który napisał muzykę do sztuki Sofoklesa Król Edyp (premiera 
w 1963 roku). Szkoda, że autorzy w swej książce nie zamieścili biogra-
mów choćby ważniejszych aktorów i twórców związanych przez opisy-
wane lata z tą sceną, działającą obok równie znanego klubu studenckiego 
Pod Jaszczurami przy Rynku Głównym. Jestem jednak w tym względzie 
wyrozumiały, wszak obecnie, po latach, nie jest to łatwe zadanie dla ba-
daczy, bo zespół teatru studenckiego musiał nolens volens być niestabilny, 
a studenckie, legendarne wręcz, archiwum, zgromadzone przez Andrzeja 
Potoka (1941–1999), w okresie transformacji ustrojowej, na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku, zostało bezpowrotnie przez ówczesnych działaczy 
studenckich zaprzepaszczone. Nie zmienia to faktu, że poszukiwanie in-
formacji o ludziach Teatru 38 mogłoby zasadniczo rozszerzyć wiedzę na 
temat codziennego życia teatru. Tym bardziej że większość twórców na-
dających ton temu teatrowi już nie żyje, co celowo zaznaczałem, wymie-
niając najważniejsze dla tego teatru nazwiska. Miejmy jednak nadzieję, że 
te i inne informacje znajdą się w zapowiadanym tomie trzecim dziejów 
studenckiego Teatru 38.
Książki Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka poświęcone Teatrowi 38 
są ważne dla dokumentacji i naukowej analizy, jakże istotnego dla polskiej 
kultury, fenomenu działalności studentów krakowskich. Z jednej strony, 
szkoda, że pracę jednego tylko teatru podzielili na trzy części, ukazujące 
się w dużych odstępach czasu. Ale w tej metodzie jest ukryty cel: pobu-
dzić i zachęcić tych, którzy mogą jeszcze uzupełnić swymi wspomnienia-
mi dzieje tego teatru, wyczerpać do dna wszelkie źródła informacji, by 
na koniec stworzyć rzetelną i niepowtarzalną monografi ę krakowskiego 
Teatru 38, która zawierać będzie wykaz premier, szczegółową bibliogra-
fi ę, zapisane wspomnienia artystów Teatru 38 (w dotychczas wydanych 
książkach autorzy powołują się już na, jakże interesujące, wspomnienia 
chociażby prof. Ryszarda Przewłockiego, prof. Józefa Lipca, Waldemara 
Krygiera, Helmuta Kajzara, Piotra Szczerskiego i wielu innych) oraz ich 
biogramy, ukazujące również ich dalszą drogę artystyczną. Czekają na nią 
wszyscy, dla których teatr i jego dzieje są pasją życia. Takich nie brakuje, 
o czym świadczą wypełnione sale krakowskich – i nie tylko – teatrów. 
Zagrzewamy zatem autorów do wytężonej pracy!
A swoją drogą – inne studenckie teatry i kabarety wciąż czekają na swych 
dziejopisów!

Janusz M. Paluch



KLUB CZYTELNIKA   „ALMA MATER”  

Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” słu ży do 
pre zen ta cji życia wspólnoty akademickiej naj star szej pol skiej uczelni. W cią gu
piętnastu lat – dzięki wspólnemu wy siłko wi au to rów, współpra cow ni ków 
i re dak to rów, dzięki życz li wo ści Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – uda-
ło się stwo rzyć otwarte forum wy mia ny in for ma cji i poglądów. Suk ce syw nie 
zwięk szała się czę sto tli wość ukazywania się pi sma – kwar tal nik stał się naj-
pierw dwu mie sięcz ni kiem, a następnie mie sięcz ni kiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzy my wa niem naj now-
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma pro po nu je my członkostwo w Klubie 
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpła ci na konto Uni wer sy te tu Ja giel loń skie-
go dowolną kwotę, po zwa la jącą na opłacenie kosz tów prze syłki pocztowej, 
staje się człon kiem na sze go Klubu. Każdy Klu bo wicz otrzy mu je pocztą gra ti-
so wy eg zem plarz kolejnych numerów mie sięcz ni ka „Alma Mater”. Fun du sze 
zgro ma dzo ne dzięki hojności na szych Czy tel ni ków prze zna cza my na pokrycie 
kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie prze słać na adres redakcji wy peł nio ną de kla ra cję:

Imię i nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefon – faks – e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Absolwent UJ: tak      nie      Jeś l i  tak, proszę podać wydzia ł, kierunek i rok ukończenia studiów:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości  . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r.
Proszę o za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesy łanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę  –  n ie wyrażam zgody (n iew łaśc iwe skreś l ić )  na opubl ikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.

Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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