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OD REDAKCJI
Dla młodych ludzi, którzy 1 października 2011 

rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, przygotowano ponad 15 tysięcy miejsc na stu-
diach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
ponad 1100 miejsc na studiach doktoranckich oraz 
ponad 7,5 tysiąca na studiach niestacjonarnych. 
Warto też podkreślić, że aby sprostać wyzwaniom 
współczesności, Uczelnia nie tylko wzmacnia swój 
potencjał naukowy i dydaktyczny, ale także z wielką 
determinacją realizuje ambitny plan inwestycyjny. 
Powstają supernowoczesne obiekty – takie jak, na 
przykład, nowy budynek Instytutu Zoologii UJ, uroczy-
ście otwarty 18 października br. – w których do dys-
pozycji studentów są specjalistyczne laboratoria, sale 
wykładowe i seminaryjne wyposażone w nowoczesną 
aparaturę. – Nie wiemy jeszcze, gdzie w Europie 
urodzili się lub gdzie się urodzą najwięksi europejscy 
uczeni, artyści, biznesmeni czy wizjonerzy. Dlatego 
naszym obowiązkiem jest wykorzystanie wszystkich, 
dzisiaj niebywałych, szans rozwoju Uniwersytetu, 
aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju talentów 
młodych ludzi. Aby byli „w różnych umiejętnościach 
wyuczeni” – akcentował rektor UJ prof. Karol Musioł 
w Auditorium Maximum podczas inauguracji 648. 
roku akademickiego na UJ. Szczególny charakter tej 
wyjątkowej uroczystości nadała obecność prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, który podczas swo-
jego wystąpienia mówił o wyzwaniach, jakie stoją 
przed polskimi uczelniami w związku z wejściem 
w życie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. – Dobre prawo to jednak nie wszystko – za-
znaczył. – Klucz do sukcesu leży w dalszej rozważnej 
polityce państwa i w samym środowisku akademi-
ckim, które wciąż powinno znajdować wewnętrzną 
siłę i odwagę do wprowadzania koniecznych zmian, 
które mogą się przyczynić do realnego polepszenia 
standardów jakości nauczania. Jesteśmy to wszyscy 
winni studiującej młodzieży i wszystkim Polakom, 
którzy tak licznie chcą kształcić się na uczelniach 
wyższych.

Na podsumowanie tego, z jaką rozwagą w tym 
roku akademickim działali politycy, a z jaką siłą 
i odwagą środowisko naukowe, w tym rektorzy, 
dziekani, dyrektorzy instytutów – przyjdzie czas 
we wrześniu 2012. A tymczasem pozostaje mieć 
nadzieję, że wszystko wypadnie dobrze, szczęśliwie 
i pomyślnie...

Rita Pagacz-Moczarska
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Chcemy, aby warunki studiowania 
i prowadzenia badań naukowych były 

u nas na światowym poziomie. Robimy to, 
aby kolejne pokolenia studentek i studen-
tów naszej Uczelni były równorzędnymi 
partnerami i konkurentami absolwentów 
najlepszych uczelni w Europie – podkreślał 
rektor UJ prof. Karol Musioł 1 październi-
ka br. podczas inauguracji 648. roku aka-
demickiego UJ. – Aby sprostać wyzwaniom 
współczesności, z wielką determinacją, 
pokonując wiele przeciwności, wzmacnia-
my potencjał naukowy i dydaktyczny naszej 
Uczelni. Od kilkunastu lat rozwijamy infra-
strukturę badawczą i dydaktyczną. 

Zgodnie z tradycją uroczystość poprze-
dziła msza św. odprawiona w kolegiacie 
św. Anny, podczas której homilię wygłosił 
metropolita krakowski kardynał Stanisław 
Dziwisz. Po zakończeniu nabożeństwa 
przedstawiciele władz Uczelni oraz 
profesorowie reprezentujący wszystkie 
wydziały Uniwersytetu skierowali się do 
Collegium Maius – najstarszego budyn-
ku uniwersyteckiego, by stamtąd, ulicą 
św. Anny, Plantami, a następnie ulicami 
Piłsudskiego i Wenecja, przemaszerować 
do Auditorium Maximum. Jak nakazuje 
tradycja, orszak profesorów rozpoczynała 
grupa pracowników naukowych repre-
zentujących najmłodszy z wydziałów UJ 
– Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotech-
nologii, a zamykał rektor UJ prof. Karol 

QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!
Inauguracja 648. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim 
z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Musioł. Wśród uczestników pochodu 
nie zabrakło wyjątkowych gości, a także 
studentów i pracowników administracyj-
nych UJ.

UCZELNIE MUSZĄ WYKAZAĆ SIĘ ODWAGĄ

Inauguracja 648. roku akademickiego 
na Uniwersytecie Jagiellońskim miała 
wyjątkowy charakter. Odbyła się bowiem 

z udziałem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego.

Po wysłuchaniu pieśni Gaude Mater 
Polonia w wykonaniu chóru uniwersytec-
kiego licznie zgromadzonych w Auditorium 
Maximum gości powitał rektor UJ prof. 
Karol Musioł. – Nie wiemy jeszcze, gdzie 
w Europie urodzili się lub gdzie się urodzą 
najwięksi europejscy uczeni, artyści, biz-
nesmeni czy wizjonerzy. Dlatego naszym 
obowiązkiem jest wykorzystanie wszystkich, 
dzisiaj niebywałych, szans rozwoju Uniwer-
sytetu, aby stworzyć jak najlepsze warunki 
rozwoju talentów młodych ludzi. Aby byli 
„w różnych umiejętnościach wyuczeni” 
– akcentował rektor w swoim krótkim wy-
stąpieniu. Chwalił studentów Uniwersytetu 
za dotychczasowe osiągnięcia i spektaku-
larne sukcesy i zachęcał do podejmowania 
kolejnych wyzwań. 

Następnie głos zabrał prezydent RP 
Bronisław Komorowski. – To prawdziwe 
wzruszenie móc uczestniczyć w inaugura-
cji 648. roku akademickiego najstarszej 
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Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 
rektorowi UJ Karolowi Musiołowi

Rektor UJ Karol Musioł otworzył 648. rok akademicki na UJ 
trzykrotnym uderzeniem berła w katedrę
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Orszak profesorów wyruszył z Collegium Maius i ulicą św. Anny, Plantami, a następnie ulicami Piłsudskiego i Wenecja przemaszerował do Auditorium Maximum

Oprócz profesorów, studentów i pracowników Uczelni na uroczystości inauguracyjne do Auditorium Maximum przybyli przedstawiciele władz centralnych, władz 
regionu, duchowieństwa, a także posłowie, senatorowie, rektorzy małopolskich uczelni publicznych i niepublicznych, reprezentanci wielu organizacji społecznych 

i służb publicznych, jak również wojska, policji czy straży pożarnej. Nie zabrakło też gości zagranicznych

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczony został także prof. Andrzej Białas

Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent odznaczył prof.
prof. Jana Hertricha-Woleńskiego (pierwszy z lewej), Marka Jarnickiego (dru-
gi z lewej), Kalinę Kawecką-Jaszcz (trzecia z lewej), Stanisława Majewskiego 
oraz Wiesława Pleśniaka

Podczas uroczystości inauguracyjnej medal Merentibus otrzymał wybitny lekarz, 
uczony, urolog chirurg prof. Michael Marberger 

Odznakę Zasłużony dla UJ otrzymała Elżbieta Penderecka, 
gratulacje składa dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk
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polskiej uczelni. Tu jest źródło polskiej 
dumy i polskiej nadziei, jeśli chodzi o na-
sze ambicje związane z polską nauką. To 
tutaj, w murach krakowskiej Alma Mater, 
jak w żadnym innym miejscu w Polsce, 
czujemy ciągłość naszej historii, kultury, 
ciągłość myśli naszego narodowego i pań-
stwowego bytu. Ale też ciągłość wyzwań, 
jakie stoją przed polską nauką – mówił 
prezydent. – Ten rok akademicki, który 
się właśnie rozpoczyna, jest rokiem szcze-
gólnym, w którym będziemy razem stawali 
przed wielkim wyzwaniem wprowadzenia 
nowych reguł, otwierających nowe, lepsze 
perspektywy dla nauki w Polsce, także 
dobre perspektywy dla Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

W swoim wystąpieniu prezydent mó-
wił o zmianach, jakie zachodzą po wejściu 
w życie znowelizowanej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Zaznaczył, że 
przeprowadzana w kilku etapach poważna 
reforma nauki jest dobrym fundamentem 
działania na rzecz podniesienia poziomu 
edukacji w Polsce.

– Mam świadomość, że są sprawy, które 
budzą emocje i wątpliwości. Ale chciałbym 
podkreślić, że to rozwiązanie systemowe 
promuje jakość w nauce i nauczaniu 
na wyższych uczelniach i przygotowuje 
w większym stopniu do konkurowania 
w ramach czterech tysięcy uczelni dzia-
łających obecnie w Europie – akcentował 
Bronisław Komorowski, podkreślając, że 
odwagą muszą wykazać się uczelnie, które 
obdarzone zostały znacznie większymi 
uprawnieniami. – Mam nadzieję, że polskie 
uczelnie wykorzystają tę okazję i będą 
skutecznie przygotowywały się do tego, 
o czym wszyscy marzymy, mianowicie do 
awansowania w ramach nauki europejskiej 
i nauki światowej.

Podczas swojego wystąpienia prezy-
dent zwrócił uwagę na fakt, że w ostat-
nich latach nastąpił sukcesywny wzrost 
nakładów na naukę z budżetu państwa. 
– Z trzech miliardów złotych w roku 2006 
nakłady te wzrosły do pięciu miliardów 
złotych w roku 2011, a do tych kwot na-
leży dodać jeszcze środki z funduszy Unii 
Europejskiej oraz nakłady prywatne – pod-
kreślił. Dodał, że zgodnie z wieloletnim 
planem finansowania państwa co roku 
będzie też o 8 procent środków więcej 
na konkursy. – Do dzisiaj aż 65 procent 
pieniędzy przeznaczonych na naukę było 
wydawane na samo utrzymanie instytucji, 
a jedynie około 13 procent na tak zwaną 
czystą naukę. Jednak w wyniku tego wie-

loletniego planu zwiększania fi nansowania 
poziom wydatków na utrzymanie instytucji 
i na naukę powinien się zrównoważyć.

Prezydent Komorowski mówił rów-
nież, że wchodząca w życie reforma, 
zwiększając autonomię uczelni, zwiększa 
też społeczną odpowiedzialność, dotyczą-
cą, na przykład, kształtowania kierunków 
studiów w oparciu o realne potrzeby rynku 
pracy. – Dobre prawo to jednak nie wszyst-
ko – akcentował. – Klucz do sukcesu leży 
w dalszej rozważnej polityce państwa i w 
samym środowisku akademickim, które 
wciąż powinno znajdować wewnętrzną 
siłę i odwagę do wprowadzania koniecz-
nych zmian, które mogą się przyczynić do 
realnego polepszenia standardów jakości 
nauczania. Jesteśmy to wszyscy winni stu-
diującej młodzieży i wszystkim Polakom, 
którzy tak licznie chcą kształcić się na 
uczelniach wyższych.

Mówiąc o konkurencyjności i wyzwa-
niach, jakie stoją przed polskimi uczel-
niami, w tym przede wszystkim przed 
Uniwersytetem Jagiellońskim, prezydent 

zwrócił uwagę na konieczność zinten-
syfi kowania starań o zwiększenie liczby 
studentów obcokrajowców. Poinformo-
wał, że w polskich uczelniach studenci 
zagraniczni stanowią zaledwie 0,6 procent, 
podczas gdy, na przykład, w Niemczech 
– aż 30 procent. – Wielką pracę musimy 
wykonać, aby w ramach tej niełatwej kon-
kurencji okazać się lepszymi – akcentował 
prezydent.

ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Podczas inauguracji roku akademic-
kiego na Uniwersytecie Jagiellońskim 
prezydent Bronisław Komorowski wrę-
czył odznaczenia państwowe kilkunastu 
zasłużonym pracownikom naukowym 
Uczelni. Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali prof.
prof. Andrzej Białas oraz Karol Musioł. 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski – prof.prof. Jan Hertrich-Woleński, 
Marek Jarnicki, Kalina Kawecka-Jaszcz, 
Stanisław Majewski oraz Wiesław Pleś-
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Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas inauguracji 648. roku akademickiego na UJ

Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami 
nagrodzono podczas inauguracji gromkimi brawami 
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Wydział Prawa i Administracji
– prof. Andrzej Świątkowski 
– dr hab. Bartosz Brożek
– dr Nina Półtorak 
– dr Marta Soniewicka 
Wydział Filozoficzny
– prof. Jan Hertrich-Woleński 
– dr hab. Tomasz Placek, profesor UJ
– dr Ireneusz Kamiński 
– prof. Małgorzata Kossowska
– prof. dr hab. Jerzy Siuta
Wydział Historyczny 
– prof. Janusz Kozłowski
– prof. Andrzej Chwalba
– prof. Andrzej Nowak
– dr hab. Piotr Krasny
– prof. Edward Dąbrowa 
Wydział Filologiczny 
– prof. Marek Stachowski
– dr hab. Roman Sosnowski 
– dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, pro-
fesor UJ 
– dr hab. Katarzyna Dybeł, profesor UJ
– dr hab. Maria Maślanka-Soro
Wydział Polonistyki
– prof. Franciszek Ziejka
– prof. Renata Przybylska 
– prof. Małgorzata Sugiera
– prof. Władysław Miodunka

NAJBARDZIEJ AKTYWNI BADACZE 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W ROKU 2010

Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej
– dr hab. Jacek Golak, profesor UJ 
– prof. Paweł Moskal
– prof. Andrzej Oleś
– dr hab. Wojciech Słomiński, profe-
sor UJ
– dr hab. Marek Szydłowski, profesor UJ 
Wydział Matematyki i Informatyki
– dr hab. Leszek Gasiński, profesor UJ
– prof. Marian Mrozek 
– prof. Stanisław Migórski 
Wydział Chemii
– prof. Artur Michalak
– dr hab. Szczepan Zapotoczny 
– dr Barbara Gil-Knap 
– dr inż. Mariusz Mitoraj
Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
– prof. Katarzyna Turnau
– prof. Barbara Bilińska
– prof. Ryszard Laskowski 
– dr hab. Robert Twardosz
– prof. dr hab. Alfred Uchman 
Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej
– prof. Marek Bugdol 
– prof. Andrzej Pitrus
– prof. Mariusz Flasiński

oraz zespół w składzie:
– prof. Tadeusz Marek
– dr Magdalena Fąfrowicz
– dr Kinga Tucholska
– dr Krystyna Golonka 
Wydział Studiów Międzynarodowych
 i Politycznych
– dr hab. Krzysztof Szczerski
– prof. Marek Bankowicz
– dr hab. Artur Gruszczak
– dr Łukasz Jakubiak
Wydział Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii
– prof. Jan Potempa
– dr hab. Ewa Zuba-Surma
– dr Justyna Drukała 
oraz zespół, który przygotował publi-
kację w czasopiśmie „Science”, w skła-
dzie:
– dr hab. Artur Osyczka, profesor UJ
– dr Marcin Sarewicz
– mgr Monika Czapla 
– mgr Ewelina Cieluch
– mgr Arkadiusz Borek 
Wydział Nauk o Zdrowiu
– prof. Andrzej Pająk 
– prof. Andrzej Pilc 
– dr inż. Marcin Kautsch 
Wydział Farmaceutyczny
– prof. Gabriel Nowak 
– prof. Jan Krzek 
– prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz
Wydział Lekarski
– prof. Kalina Kawecka-Jaszcz 
– dr hab. Agnieszka Słowik, profesor UJ 
– prof. Tomasz Guzik 

niak. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski – prof.prof. Tadeusz 
Borkowski, Maria Chomyszyn-Gajewska, 
Ewa Okoń-Horodyńska, Barbara Opozda, 
Anna Raźny, Kamil Rusek, Marcela Świąt-
kowska, Tadeusz Wawak oraz Andrzej 
Wysocki.

Profesor Aleksander Koj – uhonorowa-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski, oraz prof.prof. Jerzy Om-

bach i Marek Wójcik 
– wyróżnieni Krzyżem 
Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, 
odbiorą odznaczenia 
w innym terminie.

W dalszej części 
uroczystości wręczo-
no medal Merentibus, 
którym, decyzją Se-
natu UJ, uhonorowa-
ny został wybitny le-
karz, uczony, urolog 
i chirurg, kierownik 
Katedry Urologii Uni-

wersytetu Wiedeńskiego prof. Michael 
Marberger. Laudację na cześć uczonego 
wygłosił prof. Zygmunt Dobrowolski. 

Odznakę Zasłużony dla UJ otrzymała 
natomiast działaczka kultury, członkini 
wielu międzynarodowych fundacji mu-
zycznych, w latach 1990–1995 prezes 
pierwszej prywatnej agencji Heritage 
Promotion of Music and Art Elżbieta 
Penderecka, która, notabene, przez 

rok studiowała fi zykę na UJ. Warto też 
przypomnieć, że to właśnie ona w marcu 
1997 roku zorganizowała pierwszy Wiel-
kanocny Festiwal Ludwiga van Beetho-
vena, który przez pierwsze siedem lat 
odbywał się w Krakowie, a od 2004 roku 
organizowany jest w Warszawie. – Była 
współzałożycielką Europejskiej Fundacji 
Mozartowskiej. Przyczyniła się także do 
powstania orkiestry kameralnej Sinfo-
nietta Cracovia, ofi cjalnej orkiestry Sto-
łecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
W 1997 roku stworzyła cykl „Koncerty 
wielkich mistrzów – Elżbieta Penderecka 
zaprasza”, a w latach 1996–2000 była 
przewodniczącą Rady Programowej 
Festiwalu Kraków 2000 – Europejskie 
Miasto Kultury – wyliczał wygłaszający 
laudację dyrektor Biblioteki Jagielloń-
skiej prof. Zdzisław Pietrzyk. – Elżbieta 
Penderecka jest dyrektorem generalnym 
odbywającego się w Warszawie od 2004 
roku festiwalu pianistycznego, który sta-
nowi kontynuację festiwalu „Mistrzowie 
fortepianu – wielkie talenty”. Jest także 
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Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowani 
przez prezydenta RP odznaczeniami państwowymi
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inicjatorką powstania orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej, złożonej z najzdolniej-
szych studentów i absolwentów krakow-
skiej Akademii Muzycznej. 

Tegorocznymi laureatami prestiżowej 
nagrody Laur Jagielloński, przyzna-
wanej za wybitne osiągnięcia naukowe 
dokonane w ciągu pięciu ostatnich lat 
kalendarzowych poprzedzających rok jej 
przyznania, zostali: w dziedzinie nauk hu-
manistycznych, społecznych i prawnych 
– prof. Andrzej Świątkowski z Wydziału 
Prawa i Administracji; w dziedzinie nauk 
medycznych – prof. Ryszard Korbut 
z Wydziału Lekarskiego CM; w dziedzi-
nie nauk ścisłych i przyrodniczych – prof. 
Marian Mrozek z Wydziału Matematyki 
i Informatyki.

Nagrody Pro Arte Docendi wręczono 
prof.prof. Elżbiecie Muskat-Tabakow-
skiej, Stanisławowi Majewskiemu oraz 
Andrzejowi Magierze.

Przybyli na inaugurację goście mieli 
okazję zapoznać się również z oceną 
wyników działalności pracowników 
naukowych i naukowo-dydaktycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedsta-
wił ją prorektor UJ ds. badań i współ-
pracy międzynarodowej prof. Szczepan 
Biliński. Warto przypomnieć, że analiza 
pracy badawczej uczonych została prze-
prowadzona we wszystkich jednostkach 
naszej Uczelni już po raz trzeci. – Tak jak 
poprzednio, ocena ta została dokonana 
za pomocą arkuszy oceny działalności 
naukowej, które na poszczególnych wy-
działach zostały dostosowane do specyfi ki 
prowadzonych badań – mówił prorektor 
Biliński. – Na większości wydziałów do-
tychczasowe doświadczenia pozwoliły na 
zmianę i poprawę arkuszy z roku ubiegłe-
go. Wypełnione arkusze samooceny posłu-
żyły do wyłonienia najbardziej aktywnych 
badaczy roku 2010. Osoby te otrzymały 
nagrody z funduszu centralnego Uczelni. 
Listę najaktywniejszych pracowników 
prezentujemy na stronie obok.

Uroczystość inauguracyjna stała się 
także okazją do poinformowania społecz-
ności akademickiej o innych nagrodach 
i wyróżnieniach przyznanych pracow-
nikom UJ. Prorektor UJ ds. polityki ka-
drowej i fi nansowej prof. Michał du Vall 
ogłosił, że laureatami Nagrody Prezesa 
Rady Ministrów za rok 2010 zostali: 
za wybitny dorobek badawczy – prof. 
Andrzej Świątkowski z Wydziału Prawa 
i Administracji; za wybitne osiągnięcia 
naukowe – prof. Sławomir Kołodziej 

z Wydziału Matematyki i Informatyki 
oraz dr hab. Artur Osyczka z Wydziału 
Biologii, Biochemii i Biotechnologii; za 
wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną 
– dr hab. Krzysztof Szczerski z Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Politycz-
nych; za wyróżniającą się rozprawę dok-
torską – dr Łukasz Kosiński z Wydziału 
Matematyki i Informatyki oraz dr Leszek 
Wroński z Wydziału Filozofi cznego.

Nagrody za wybitne osiągnięcia na-
ukowe nauczycielom akademickim UJ 
przyznała także minister zdrowia: za roz-
prawę habilitacyjną – dr hab. Katarzynie 
Kulig oraz dr. hab. Adamowi Windakowi; 
nagrodę zespołową za publikację A New 
Highly Versatile Handle for Chemistry 
on a Solid Support: the Pipecolic Linker 
otrzymali: prof. Maciej Pawłowski oraz 
dr Paweł Zajdel; nagrodą zespołową za 
cykl 10 publikacji będących wynikiem 
realizacji projektu międzynarodowego 
„Lipgene Diet, genomics and the meta-
bolic syndrome: an integrated nutrition, 
agro-food, social and economic analysis 
dietary fat modifi cation, genotype and 
the metabolic syndrome (FP6 FOOD-
CT-2003-505944)” wyróżnieni zostali: 
prof. Aldona Dembińska-Kieć, dr Iwona 
Leszczyńska-Gołąbek, dr Beata Kieć-
Wilk, dr Małgorzata Malczewska-Malec, 
dr Łukasz Partyka, dr Iwona Wybrańska, 
dr Jadwiga Hartwich, dr Dominika Wnęk 
oraz dr Paweł Wołkow.

IMMATRYKULACJA

Lata studiów, jakie są przed wami na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, będą naj-

wspanialszym okresem w waszym życiu. 
To, jak ten czas wykorzystacie, zależy 
jednak głównie od was. Pasja poszuki-
wania, zdobywania wiedzy i umiejętności, 
zdolność do skorzystania z bogatej oferty 
dydaktycznej Uczelni zmienią wasz pobyt 
w jej murach w sukces i dadzą satysfakcję 
– zwrócił się do studentów rozpoczyna-
jących właśnie studia na UJ prorektor ds. 
dydaktyki prof. Andrzej Mania. Następnie 
przedstawiciele studentów pierwszego 
roku z 15 wydziałów Uniwersytetu 
w obecności prezydenta RP oraz wszyst-
kich zgromadzonych w Auditorium 
Maximum profesorów i gości ślubowali 
uroczyście, że będą dążyć do prawdy, 
podstawy wszelkiej nauki; zdobywać wy-
trwale wiedzę i umiejętności z pożytkiem 
dla ojczyzny; przestrzegać norm, zasad 
współżycia i zwyczajów uniwersyteckich; 
dbać o dobre imię Uniwersytetu i godność 
studencką. Po ślubowaniu z rąk prezy-
denta RP oraz rektora UJ prof. Karola 
Musioła otrzymali indeksy i gratulacje.

Po wspólnym odśpiewaniu pieśni 
Gaudeamus igitur w imieniu studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego głos zabrał 
przewodniczący Samorządu Studentów 
UJ Dawid Kolenda. 

Ostatnim punktem ofi cjalnej części 
uroczystości był wykład inauguracyjny 
prof. Tomasza Guzika zatytułowany Wiel-
kie idee współczesnej medycyny.

Sympatycznym akcentem części 
nieofi cjalnej było natomiast wzniesienie 
toastu za pomyślność Uczelni uniwersy-
teckim winem. 

Rita Pagacz-Moczarska

Pełny tekst wystąpienia rektora UJ prof. Karola Musioła, a także wykład inaugu-
racyjny prof. Tomasza Guzika można znaleźć w okolicznościowej publikacji 
zamieszczonej na stronie internetowej UJ: www.uj.edu.pl 
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Każdy rok akademicki jest dla wszystkich na Uczelni początkiem fascynującej przygody, wyzwaniem i szan-
są – mówił do studentów rozpoczynających właśnie studia prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania
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Specjalistyczne laboratoria badaw-
cze, sale wykładowe i seminaryjne 

wyposażone w nowoczesną aparaturę 

NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

audiowizualną, pracownie komputero-
we, zespół specjalistycznych laborato-
riów dydaktycznych, przeznaczonych 

na zajęcia praktyczne, a także dwa 
piękne patia mają teraz do dyspozycji 
w nowej siedzibie pracownicy naukowi 
i studenci Instytutu Zoologii UJ. Ten 
supernowoczesny obiekt, znajdujący 
się na uniwersyteckim kampusie w Py-
chowicach, został uroczyście otwarty 18 
października 2011. 

– We wszystkich nowo otwartych bu-
dynkach na Kampusie 600-lecia Odno-
wienia UJ dajemy sobie szansę na nową 
naukę i edukację – mówił podczas uro-
czystości rektor UJ prof. Karol Musioł, 
a zwracając się do studentów zoologii, 
akcentował: – Macie tu warunki do nauki 
na światowym poziomie. Zróbcie z tego 
budynku prawdziwą świątynię nauki, bo 
Uniwersytet na to zasługuje. 

Powierzchnia wszystkich pomiesz-
czeń obiektu, zaprojektowanego z roz-
machem przez Pracownię Architekto-
niczną Czora & Czora, wynosi 14 tysięcy 
metrów kwadratowych. W budynku 
zastosowano wiele funkcjonalnych roz-
wiązań, między innymi zainstalowano 
system zarządzania BMS, zapewniający 
optymalizację bezpieczeństwa i kom-

Patio

Wejście główne do nowej siedziby Instytutu Zoologii UJ

Po przemówieniu rektora Karola Musioła oraz dziekana Kazimierza Krzemienia nową siedzibę Instytutu 
Zoologii poświęcił proboszcz miejscowej parafi i ksiądz Kazimierz Wyrwa 
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fortu, a jednocześnie minimalizację 
kosztów eksploatacji. 

W realizację przedsięwzięcia zaan-
gażowanych było wiele osób, których 
zasługi  wymienili dziekan Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi prof. Kazimierz 
Krzemień oraz dyrektor Instytutu Zoo-
logii dr hab. Henryk Głąb. Wiele słów 
wdzięczności padło pod adresem rektora 
Karola Musioła, a także byłych rekto-
rów prof.prof. Aleksandra Koja oraz 
Franciszka Ziejki – wielce zasłużonych 
w tworzeniu uniwersyteckiego kampu-
su. W sposób szczególny zaznaczono 
udział w powstawaniu obiektu dwóch 
prorektorów UJ: Szczepana Bilińskiego 
i Piotra Tworzewskiego. Podziękowania 
skierowano także do kierownika Działu 
Inwestycji Budowlanych UJ Teresy Ko-
zery, architektów z Pracowni Czora & 
Czora oraz przedstawicieli generalnego 
wykonawcy przedsięwzięcia – fi rm Re-
-Bau i Porr Polska.

Dziekan Kazimierz Krzemień przy-
pomniał, że pierwsza Katedra Zoologii 
na UJ powstała w 1850 roku, a siedziba 
tej jednostki mieściła się w Kolegium 
Kołłątaja przy ul. św. Anny 6, a następnie 
przy ul. Ingardena 6.

Warto podkreślić, że w nowoczesnym 
obiekcie przy ul. Gronostajowej 9, gdzie 
obecnie mieści się Instytut Zoologii, 
badania naukowe prowadzone są w 14 
zakładach o bardzo zróżnicowanym profi -
lu, obejmującym anatomię porównawczą, 
antropologię, cytologię, histologię, ento-
mologię, genetykę i ewolucjonizm, immu-
nobiologię, malakologię, neuroanatomię, 
zoologię systematyczną i zoogeografi ę, 
a także szeroko rozumianą fi zjologię, do 
której należy biochemia glikokoniugatów, 
endokrynologia, hematologia, fi zjologia 
i toksykologia rozrodu oraz neurofi zjo-
logia i chronobiologia. 

Teraz przed zoologią otwierają się 
nowe możliwości badawcze, które 
użytkownicy otwartego właśnie gmachu 
zamierzają dobrze wykorzystać.  Wkrót-
ce pojawią się także kolejne wyzwania, 
dotyczące, między innymi, przeniesienia 
zbiorów Muzeum Zoologicznego, znaj-
dującego się obecnie przy ul. Ingardena 6,
do mającego powstać na uniwersyteckim 
kampusie w Pychowicach Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej. Zwłaszcza że na 
budowę Centrum Uniwersytet uzyskał 
już pozwolenie…  

Rita Pagacz-Moczarska

Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości byli rektor UJ prof. Karol Musioł, prorektorzy: prof.prof. 
Szczepan Biliński, Piotr Tworzewski, Wojciech Nowak, Andrzej Mania, Michał du Vall oraz dziekani, 
kanclerz UJ, kwestor UJ, przedstawiciele Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, pracownicy Instytutu Zoologii, 
a także przedstawiciele władz miasta i województwa, przedstawiciele fi rmy architektonicznej projektującej 
budynek Grażyna i Aleksander Czora oraz reprezentanci generalnego wykonawcy obiektu – fi rm Re-Bau 
i Porr Polska. Nie zabrakło także byłego rektora UJ prof. Franciszka Ziejki

Symboliczną wstęgę przecięli, od prawej: prorektor UJ prof. Szczepan Biliński, senior budowy prof. Grze-
gorz Hess, rektor UJ prof. Karol Musioł, prorektor UJ prof. Piotr Tworzewski, dyrektor fi rmy Re-Bau An-
drzej Tombiński oraz dyrektor Instytutu Zoologii UJ dr hab. Henryk Głąb 

Powierzchnia nowej siedziby Instytutu Zoologii UJ wynosi 14 tysięcy metrów kwadratowych

Fragment 
laboratorium
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Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Prokocimiu dysponuje nowoczes-

nym blokiem operacyjnym z oddziałem 
intensywnej terapii i centralną steryliza-
tornią, umożliwiającym leczenie na naj-
wyższym światowym poziomie. Uroczyste 
oddanie do użytku obiektu odbyło się 30 
września br. 

– To doniosłe i niezwykłe wydarzenie 
w dziejach naszego szpitala. Z jednej 
strony, jest to ukoronowanie dotychcza-
sowych wysiłków na rzecz sukcesywnej 
odnowy szpitala, z drugiej zaś – zbiega 
się z początkiem planowej, całkowitej jego 
modernizacji, możliwej dzięki decyzji Rady 
Ministrów zatwierdzającej program prze-
budowy Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie na lata 2011–2016 
– mówił podczas uroczystości dyrektor 
szpitala dr hab. Maciej Kowalczyk. – Te 
dwa fakty w sposób spektakularny zamy-
kają pewną epokę i otwierają nową. Jest to 
więc moment szczególny, w którym warto 
z dumą spojrzeć w przeszłość, a z nadzieją 
– w przyszłość. 

Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach projektu „Budowa centralnego blo-
ku operacyjnego z centralną steryliza-
tornią i oddziałem intensywnej terapii 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie”. Budowa była fi nansowana 
ze, środków Unii Europejskiej w ramach 

NOWY BLOK OPERACYJNY 
W PROKOCIMIU

Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz bu-
dżetu państwa – wkładu środków Szpitala. 
Całkowita wartość projektu to blisko 47 
milionów złotych. 

Łączna powierzchnia użytkowa budyn-
ku wynosi nieco ponad trzy tysiące metrów 
kwadratowych. Na pierwszym piętrze (na 
powierzchni 1066 metrów kwadratowych) 
nowego budynku mieści się sześć znako-
micie wyposażonych sal operacyjnych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
na potrzeby bloku operacyjnego. Na dru-
gim piętrze (na powierzchni 1060 metrów 
kwadrartowych) znajduje się 30-łóżkowy 

oddział intensywnej terapii, dzięki które-
mu będzie możliwe przyjęcie większej niż 
dotychczas liczby pacjentów, a znacznie 
większa powierzchnia sal oraz separatki 
zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się 
zakażeń. Parter budynku (powierzchnia 
1080 metrów kwadratowych) przezna-
czony jest na w pełni zautomatyzowaną 
i skomputeryzowaną centralną steryliza-
tornię, zapewniającą najwyższą jakość wy-
jaławiania, oraz pomieszczenia techniczne 
obsługi budynku (maszynownie wentylacji 
i klimatyzacji, maszynownie sprężonego 
powietrza medycznego i centralnego ssa-
nia, rozdzielnie elektryczne itp.). 

Ponadto w części modernizowanej 
budynku B (stary blok operacyjny), na 
styku z nowym budynkiem, w kondygna-
cji pierwszego piętra powstał zespół śluz, 
sala wybudzeń, poczekalnia z zapleczem 
sanitarnym dla rodziców i dzieci oraz 
pomieszczenia administracyjne bloku. 
W kondygnacji drugiego piętra znalazły 
się śluza wejściowa oraz pomieszczenia 
administracyjne oddziału. W części par-
terowej przebudowano komunikację we-
wnętrzną. W ramach projektu zakupiono 
także wyposażenie technologiczne, meblo-
wo-gospodarcze oraz medyczne. – Idealna 
funkcjonalność bloku operacyjnego, zna-
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Uroczystość ofi cjalnego oddania do użytku nowego bloku operacyjnego 
zgromadziła wielu znakomitych gości

Nowy blok operacyjny został nazwany 
imieniem prof. Jana Grochowskiego, 
wieloletniego dyrektora Szpitala, 
zasłużonego dla jego rozbudowy i rozwoju
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Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Krakowie to ośrodek referen-
cyjny trzeciego stopnia. Posiada 
27 oddziałów reprezentujących 
wszystkie specjalności z zakre-
su pediatrii i chirurgii dziecięcej, 
w tym odziały intensywnej terapii 
(także kardiochirurgiczny i nowo-
rodkowy), Centrum Ambulatoryj-
nego Leczenia Dzieci, również 
z zakresu wszystkich specjalności 
(47 poradni). W szpitalu dostęp-
ne są wszystkie możliwości diag-
nostyczne, łącznie z rezonansem 
magnetycznym, tomografią kom-
puterową, genetyką, immunolo-
gią, scyntygrafią i endoskopią.
Liczba łóżek: 580, liczba leczo-
nych: 36 681 rocznie, liczba porad 
ambulatoryjnych: 157 445 rocz-
nie, liczba porad w SOR: 28 093 
rocznie, liczba zabiegów opera-
cyjnych: 5892 rocznie, w tym 371 
zabiegów kardiochirurgicznych 
(według danych z 2010 roku). 

komite wyposażenie sal operacyjnych oraz 
sal wybudzeniowych ułatwią zwiększenie 
liczby zabiegów i zapewnią większy kom-
fort pacjentowi i personelowi – dodawał 
dyrektor szpitala. 

Modernizacja bloku operacyjnego 
i oddziałów intensywnej terapii z central-
ną sterylizatornią znajdowała się wśród 
najpilniejszych potrzeb szpitala. – Wpraw-
dzie w 2000 roku nasze sale operacyjne 
dla postronnego obserwatora wyglądały 
całkiem przyzwoicie, ale nie spełniały no-
wych standardów i były bardzo uciążliwe 
dla personelu. Konieczna była całkowita 
wymiana wszystkich instalacji, wyposa-
żenie w specjalistyczną klimatyzację, ale 
przede wszystkim inne rozmieszczenie sal, 
w związku z wymogiem oddzielenia części 
„czystej” od części „brudnej” – wyjaśnia 
dr hab. Maciej Kowalczyk. – Po pokona-
niu wszelkich problemów biurokratycznych 
i wyłonieniu wykonawcy budowa prze-
biegała szybko. Pierwsze prace ruszyły 
we wrześniu 2009 roku, a ich tempo było 
imponujące, co w znacznej mierze jest 
zasługą fi rmy Mirbud. Następnie przyszła 
kolej na wyposażenie obiektu i zakupie-
nie odpowiedniego sprzętu. Mamy więc 
pewność, że uzyskaliśmy obiekt na miarę 
XXI wieku. 

Blok operacyjny otrzymał imię prof. 
Jana Grochowskiego, wieloletniego dy-
rektora Szpitala, najbardziej zasłużonego 
dla jego rozbudowy i rozwoju.
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W nowym oddziale znajduje się 30-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii, dzięki któremu 
będzie możliwe przyjęcie większej niż dotychczas liczby pacjentów

Goście mieli okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia nowego oddziału

Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowoczesny sprzęt zapewniający najwyższą jakość leczenia
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Przy ul. Kopernika 50 powstanie Cen-
trum Urazowe Medycyny Ratunkowej 

i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. Będzie to nowoczesny ośro-
dek typu trauma center, spełniający naj-
wyższe standardy obowiązujące w krajach 
Unii Europejskiej oraz wymogi ustawy 
o ratownictwie medycznym.

W Centrum wykorzystane zostaną 
najnowocześniejsze technologie medycz-
ne. Dodatkowa bliskość uniwersyteckich 
obiektów szpitalnych zapewni możliwość 
wielospecjalistycznego i szybkiego le-
czenia na najwyższym poziomie referen-
cyjnym. Ponadto inwestycja pozwoli na 
realizację zapisów ustawowych, zapew-
niając prawidłowe funkcjonowanie po-
szczególnych ogniw systemu ratownictwa 
medycznego w Małopolsce oraz komple-
mentarność z systemem ogólnopolskim.

W budynku CUMRiK znajdą się: 
nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunko-
wy, oddziały: zabiegowy, internistyczny, 
anestezjologii i intensywnej terapii, blok 
operacyjny z sześcioma specjalistycznymi 
salami, komora hiperbaryczna, steryli-
zatornia, zaplecze diagnostyczno-labo-

NOWOCZESNE RATOWNICTWO MEDYCZNE 
W KRAKOWIE

ratoryjne, sala hybrydowa (możliwość 
zabiegów hemodynamicznych i kardio-

chirurgicznych), zadaszony podjazd dla 
minimum dwóch karetek oraz lądowi-
sko dla helikopterów. 

Główne funkcje CUMRiK: diag-
nozowanie i leczenie skutków urazów 
u ofi ar wypadków pojedynczych i ma-
sowych, udzielanie poszkodowanym, 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia, niezwłocznej pomocy medycznej 
we właściwym zakresie, z uwzględnie-
niem zasady „złotej godziny” (to znaczy 
czasu, w którym powinna być udzielona 
pomoc, od której zależy, czy poszkodo-
wany przeżyje), psychologiczna opieka 
nad ofi arami urazów. 

Dzięki powstaniu Centrum zwięk-
szą się szanse na przeżycie uczestników 
wypadków i katastrof w naszym regio-
nie, skróceniu ulegnie także średni czas 
kompleksowego leczenia szpitalnego. 
Będzie możliwa również działalność 

dydaktyczna oraz konsultacyjna dla szpi-
talnych oddziałów ratunkowych z całego 
regionu. 

Generalnym wykonawcą robót jest 
konsorcjum fi rm Warbud SA i Bud-Inż 
Sp. z o.o. Wartość robót wynosi blisko 67 
milionów złotych. Dodatkowo zakupio-
ny zostanie sprzęt medyczny o wartości 
ponad 11 milionów złotych. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013.

Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę odbyło się 6 paź-
dziernika br. Poświęcenia aktu erekcyjne-
go dokonał kardynał Stanisław Dziwisz. 

Planowane uruchomienie Centrum  
Urazowego Medycyny Ratunkowej i Kata-
strof Szpitala Uniwersyteckiego w Krako-
wie przewidziano na lipiec 2013 roku.
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Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego – dr Andrzej Kulig, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie

Symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego 
dokonał także prorektor UJ ds. Collegium Medicum 
prof. Wojciech Nowak
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Trzy konkursy na fi nansowanie pro-
jektów badawczych ogłosiło 15 

sierpnia 2011 Narodowe Centrum Nauki. 
Naukowcy mogą starać się o środki z puli 
300 milionów złotych. Wnioski można 
składać do 15 grudnia 2011.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów 
– na finansowanie projektów badaw-
czych, w tym fi nansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-ba-
dawczej niezbędnej do przeprowadzenia 
tych projektów, jest przedsięwzięciem 
najbardziej ogólnym. Mogą brać w nim 
udział wszyscy naukowcy prowadzący 
badania podstawowe. Poprzednia edycja 
tego konkursu cieszyła się największym 
powodzeniem wśród polskich badaczy: 
ponad 47 procent wszystkich wniosków, 
jakie wpłynęły do NCN do czerwca 2011 
roku, zmieściło się w ramach właśnie tego 
konkursu.

Drugi konkurs – dla osób nieposiada-
jących stopnia naukowego doktora, jest 
skierowany do badaczy, którzy dopiero 
rozpoczynają karierę naukową. W tym 

KOLEJNE KONKURSY 
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

konkursie o granty ubiegają się zwykle 
doktoranci polskich uczelni, choć reguły 
konkursu nie zakładają konieczności po-
wiązania projektu z przygotowywaniem 
doktoratu. 

Trzeci konkurs dotyczy fi nansowania 
projektów badawczych mających na celu 
stworzenie unikatowego warsztatu na-
ukowego lub powołanie nowego zespołu 
naukowego. Jest on skierowany do osób 
rozpoczynających karierę, które posiadają 
stopień naukowy doktora. Do konkursu 
kwalifi kują się osoby, które uzyskały ten 
stopień nie wcześniej niż pięć lat przed 
złożeniem wniosku. W tej edycji będą to 
doktorzy, którym nadano stopnie naukowe 
w roku 2006 lub później. W konkursie 
mogą uczestniczyć również osoby, które 
uzyskały stopień doktora wcześniej, ale 
w międzyczasie przebywały na urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym.

Do składania wniosków o fi nansowa-
nie w ramach wszystkich konkursów NCN 
uprawnione są podmioty prowadzące ba-
dania naukowe, o środki mogą ubiegać się 

również osoby fi zyczne bez afi liacji.
Wniosek o fi nansowanie, który prze-

de wszystkim powinien zawierać opis 
projektu, harmonogram oraz kosztorys 
planowanych badań, należy przygotować 
w elektronicznym systemie OSF, wydru-
kować i po uzyskaniu wszystkich nie-
zbędnych podpisów dostarczyć do NCN 
w wersji wydrukowanej oraz wysłać drogą 
elektroniczną. 

W poprzednich edycjach konkursów 
NCN, do których nabór wniosków za-
kończył się 17 czerwca 2011, wpłynęło 
niemal osiem tysięcy wniosków. Pozy-
tywnie ocenione przez recenzentów NCN 
projekty otrzymają środki z puli ponad 500 
milionów złotych.

Magdalena Duer-Wójcik
specjalista ds. promocji i informacji

Narodowe Centrum Nauki

Więcej informacji na temat 
konkursów NCN znajduje się 
na stronie www.ncn.gov.pl

21 młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego o imponującym dorobku naukowym otrzyma stypendia przy-
znawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: dr Tomasz Bilczewski (Wydział Polonistyki UJ), dr Marta 
Cześnikiewicz-Guzik (Wydział Lekarski UJ CM), dr Sławomir Dinew (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), dr Grze-
gorz Dubin (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), dr Jerzy Franczak (Wydział Polonistyki UJ), dr Agniesz-
ka Jaźwa (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), dr Alicja Kędziora (Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ), dr Katarzyna Kuras (Wydział Historyczny UJ), dr Mariusz Mitoraj (Wydział Chemii UJ), dr Radosław 
Palonka (Wydział Historyczny UJ), dr Piotr Pietrzyk (Wydział Chemii UJ), dr Ewelina Pilarczyk (Wydział Filologiczny 
UJ), dr Bartosz Płachno (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ), dr Jakub Prauzner-Bechcicki (Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki UJ), dr hab. Adam Rycerz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ), dr Marcin Starzyński 
(Wydział Historyczny UJ), dr Wojciech Szczeklik (Wydział Lekarski UJ CM), dr Marcin Szwed (Wydział Filozoficzny 
UJ ), dr Paulina Święcicka (Wydział Prawa i Administracji UJ), dr Ewa Trojnar (Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ), dr Daniel Wliczak (Wydział Matematyki i Informatyki UJ).

Red.

WYBITNI I MŁODZI
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19 lipca 2011 minął rok od uru-
chomienia pilotażowej wersji 

Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC), 
pod adresem: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
dlibra. Obecnie JBC jest najszybciej roz-
wijającą się biblioteką cyfrową w Polsce. 
W 2010 roku zajmowała 39. miejsce w ze-
stawieniu Federacji Bibliotek Cyfrowych 
pod względem liczby zamieszczonych ma-
teriałów. W ciągu zaledwie jednego roku 
awansowała na czwartą pozycję, oferując 
czytelnikom najcenniejsze zbiory Biblio-
teki Jagiellońskiej z minionych epok.

Na odwiedzających stronę JBC czekają 
perły polskiej kultury i nauki. Rękopisy 
Fryderyka Chopina, dzieło Mikołaja 
Kopernika O obrotach sfer niebieskich, 
mapy dawnego Krakowa, „Gazeta Lwow-
ska”, „Almanach Nowej Sztuki” – to 
tylko niektóre tytuły z dostępnych on-line 
zbiorów. Ponadto na platformie czytelnicy 
znajdą 136 książek, starodruki, muzykalia, 
rękopisy, zbiory ikonografi czne i karto-
grafi czne. Na uwagę zasługuje również 
bogaty zbiór czasopism. Spośród jedynych 
w Polsce egzemplarzy opublikowano już 
143 tytuły z planowanych 215. Wyjątko-
wość opublikowanych czasopism wynika 

56 TYSIĘCY NAJCENNIEJSZYCH PUBLIKACJI
BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

nie tylko z ich unikatowości. Znajdują się 
wśród nich również numery czasopism 
poddawanych cenzurze, jednak z pełnymi 
tekstami artykułów, bez białych plam.

Z tytułów czasopism dostępnych w ca-
łości w bazie JBC warto wyróżnić: „Roz-
maitości” dodatek do Gazety Lwowskiej, 

„Co tydzień” (1798–1799), „Goniec Kra-
kowski” (1918–1926), „Goniec Obozowy” 
(1940–1945), „Kurjer Drohobycki” (1899–
1900), „Kurjer Stryjski” (1895), „Katolik” 
(1897–1900), „Ognisko: organ uczącej się 
młodzieży polskiej” (1889–1890), „Podgó-
rzanin” (1900), „Podhalanin” (1898–1900), 
„Pszonka” (1839–1845) oraz druki Sejmu 
Krajowego we Lwowie obejmujące nie tyl-
ko sprawozdania stenografi czne, protoko-
ły, alegata, uchwały, ale także regulaminy 
i wykazy członków. Korzystanie z bazy 
JBC nie wymaga specjalnego logowania, 
jest bezpłatne i możliwe praktycznie bez 
ograniczeń z każdego urządzenia pod-
łączonego do sieci. Publikacja zasobów 
BJ w internecie jest wynikiem realizacji 
projektu „Jagiellońska Biblioteka Cy-
frowa”. Celem projektu jest konserwacja 
najcenniejszych zbiorów Biblioteki oraz 
udostępnienie w postaci pełnotekstowych 
wersji jak największej liczbie czytelni-
ków. W pierwszej kolejności kopiowane 
i utrwalane w formie elektronicznej są 
pozycje najbardziej zniszczone, a jedno-
cześnie najchętniej czytane oraz egzem-
plarze jedyne w kraju.

Red.

Oprawa i fragment De revolutionibus Mikołaja Kopernika; Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Fragmenty De revolutionibus Mikołaja Kopernika; Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
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I OGÓLNOPOLSKIE FORUM 
MŁODYCH CHEMIKÓW

Wydział Chemii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w roku 2011, który 

ogłoszony został przez ONZ Międzynaro-
dowym Rokiem Chemii (YIC 2011), a w 
Polsce i we Francji również Rokiem Marii 
Skłodowskiej-Curie, podjął inicjatywę po-
wołania do życia Ogólnopolskiego Forum 
Młodych Chemików. 

Pierwsze Forum, które honorowym 
patronatem objął rektor UJ prof. Karol Mu-
sioł, odbyło się w dniach 15–18 września 
2011. Celem Forum jest zainteresowanie 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
studiami chemicznymi oraz propagowanie 
chemii jako gałęzi przemysłu i dyscypliny 
naukowej przyjaznej człowiekowi i śro-
dowisku naturalnemu. Forum otworzył 
prorektor UJ prof. Andrzej Mania wspólnie 
z nestorem polskich chemików prof. Ada-
mem Bielańskim, dziekanem Wydziału 
Chemii UJ prof. Grażyną Stochel i preze-
sem Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
prof. Bogusławem Buszewskim. 

W trakcie Forum wykłady wygłosili 
wybitni naukowcy z różnych ośrodków 
badawczych w Polsce. W wykładzie inau-
guracyjnym prof. Jerzy Vetulani z Krakowa 
mówił o chemii mózgu. Profesor Stanisław 
Penczek z Łodzi przekonywał zebranych, 
że polimery są wszędzie – ciało człowieka, 

dla przykładu, to głównie woda i polime-
ry. Profesor Paweł Kafarski z Wrocławia 
próbował odpowiedzieć na pytanie, czy 
wykorzystanie energii słonecznej rozwiąże 
problemy ludzkości. Używając termino-
logii sportowej, oznajmił zebranym, że 
„nauka jest na etapie rozgrzewki”, a nowe 
odkrycia są ciągle przed nami. Absorpcja 
fotonu przez chlorofi l trwa w przybliżeniu 
jedną femtosekundę. Tak krótki czas można 
wyliczyć albo sobie wyobrazić, ale trudno 
go mierzyć i eksperymentalnie śledzić 
niezwykle szybkie procesy. – Bądźmy 

jednak optymistami i wierzmy, że damy 
sobie w przyszłości z tym radę – mówił 
prof. Kafarski. Profesor Bogusław Bu-
szewski z Torunia starał się opowiedzieć, 
jak zobaczyć niewidzialne, czyli zapoznał 
zebranych z analitycznymi metodami roz-
działu substancji. Stosując terminy bliskie 
chemikom analitykom, stwierdził, że czas 
i stężenie to bariery, które trzeba pokonać, 
a czułość przyrządów i selektywność tech-
nik badawczych to czynniki, które będą 
bardzo istotne w podejmowanych w przy-
szłości badaniach.

Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików odbyło się na Wydziale Chemii UJ

Forum otworzył prorektor UJ prof. Andrzej Mania wspólnie z nestorem polskich chemików prof. Adamem Bielańskim, dziekanem Wydziału Chemii UJ 
prof. Grażyną Stochel i prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Bogusławem Buszewskim
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Na katedrę profesorską zaproszeni 
zostali też uczniowie. W okręgowych komi-
tetach Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicz-
nej wybrano, z zaproponowanych przez 
licealistów tematów, kilkanaście ustnych 
prezentacji. Ich autorzy zaprezentowali je 
w sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ. 

Michał Sawczyk z I LO w Katowicach 
przedstawił problemy dotyczące recyclingu 
elektrośmieci, Grzegorz Piasecki z I LO 
w Lublinie mówił o chemii na talerzu, a Ag-
nieszka Krasodomska z V LO w Krakowie 
zaprezentowała komunikat zatytułowany 
Magiczne ciecze niepodlegające prawom 
grawitacji. Krzysztof Giewoń i Tomasz 
Machałowski z IX LO w Szczecinie przy-
gotowali prezentację Nanotechnologia 
i polimery – techniki przyszłości. Wymie-
nione wystąpienia to tylko niektóre tematy 
uczniowskich komunikatów, których było 
kilkanaście. Towarzyszyły im prezentacje 
przygotowane przez studentów z Nauko-
wego Koła Chemików UJ.

Jak to bywa na poważnych konferen-
cjach naukowych, młodzi chemicy mieli 
też możliwość zaprezentowania swoich 
zainteresowań w formie plakatów. Tema-
tyka prezentacji była bardzo zróżnicowana. 
Dominujący temat plakatów to postać Marii 
Skłodowskiej-Curie, która wprawdzie ni-
gdy nie ukończyła formalnych studiów che-
micznych (na Sorbonie uzyskała licencjat 
z fi zyki, a potem z matematyki), ale drugą 
Nagrodę Nobla otrzymała właśnie w dzie-
dzinie chemii. Prezentowano też plakaty 
poświęcone wielu współczesnym i dawnym 
problemom, ważnym zarówno w rozwoju 
badań chemicznych, jak i w praktycznym 
zastosowaniu wyników tych badań.

W trakcie Forum emocje wzbudziły 
pokazy ciekawych doświadczeń chemicz-
nych zaprezentowane przez pracowników 
Wydziału. Zainteresowaniem cieszyło 
się też zwiedzanie pracowni badawczych 
Wydziału Chemii UJ oraz liczne imprezy 
towarzyszące.

Forum zakończył, entuzjastycznie przy-
jęty przez słuchaczy, wykład prodziekan 
Wydziału Chemii UJ dr hab. Barbary Rys, 
która wyjawiła młodzieży sekrety kolorów 
i przedstawiła historię syntezy barwników.

I Ogólnopolskie Forum Młodych Che-
mików ofi cjalnie zakończyła i podsumowała 
dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Grażyna 
Stochel. W słoneczny niedzielny dzień mło-
dzież zwiedziła jeszcze Kraków i podziemia 
Rynku.

W krakowskim Forum udział wzięło 
około 250 uczniów z terenu całej Polski. 
Organizacją spotkania zajmował się głównie 
Zakład Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii 
UJ. Wśród współorganizatorów Forum było 
Polskie Towarzystwo Chemiczne i dzie-
więć wydziałów chemicznych z polskich 
uczelni. Następne Ogólnopolskie Forum 
Młodych Chemików odbędzie się w 2012 
roku w Lublinie.

Alicja Rafalska-Łasocha
pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej

Profesor Adam Bielański podczas wykładu

Celem Forum było zainteresowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
studiami chemicznymi oraz propagowanie chemii jako gałęzi przemysłu 
i dyscypliny naukowej przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu

W trakcie Forum emocje 
wzbudziły pokazy ciekawych 
doświadczeń chemicznych 
zaprezentowane przez 
pracowników Wydziału
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Kilkanaście tysięcy młodych ludzi 
odwiedziło Krakowski Salon Ma-

turzystów, który odbywał się 26 i 27 
września w Auditorium Maximum. Wśród 
wystawców znalazły się szkoły wyższe 
z całej Polski, a także liczne wydawnictwa, 
szkoły językowe oraz policealne. 

Oficjalne otwarcie Salonu odby-
ło się w auli Auditorium Maximum 
z udziałem prorektora UJ prof. An-
drzeja Mani, rektora AGH prof. Anto-
niego Tajdusia, dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 
Lecha Gawryłowa oraz małopolskiego 
kuratora Aleksandra Palczewskiego. 
Pośród wystawców pojawiły się też uczel-
nie zagraniczne oraz Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego. Zaprezen-
towało się także Ministerstwo Obrony 
Narodowej, promując służbę przygo-
towawczą, którą można odbyć podczas 
studiów, oraz zapoznając zwiedzających 
z ideą i funkcjonowaniem Narodowych Sił 
Zbrojnych.  Można było także wysłuchać 
49 wykładów, z czego 25 (m.in. na temat 

OFERTA 
DLA MATURZYSTÓW

matury 2012 z matematyki i z języków 
obcych) przygotowała Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Krakowie. 

Podczas Salonu Maturzystów bogatą 
ofertę dydaktyczną zaprezentował nasz 
Uniwersytet. Dział Rekrutacji UJ oraz 
Biuro Promocji UJ przygotowały mul-

timedialne pokazy dotyczące struktury 
Uczelni, możliwości i warunków stu-
diowania oraz systemu stypendialnego 

i współpracy międzynarodowej. Natomiast 
na stoisku informacyjnym pracownicy 
Działu Rekrutacji oraz przedstawiciele 
Samorządu UJ udzielali zwiedzającym 
wszystkich niezbędnych informacji na te-
mat studiowania na UJ, rozdając materiały 
informacyjno-promocyjne. 

Tegoroczna edycja Salonu Maturzystów 
„Perspektywy” obejmowała 18 salonów 
w całej Polsce, które odwiedziło w sumie 

A
. W

o
jn

a
r

A
.W

o
jn

a
r

A
.W

o
jn

a
r

Prezentacja oferty Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowana została
przez Biuro Promocji UJ

Podczas ofi cjalnego otwarcia krakowskiego Salonu Maturzystów 
aula Auditorium Maximum była wypełniona po brzegi

Ofi cjalne przecięcie wstęgi

Salon 4. Stoisko Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odwiedziły tysiące młodych ludzi
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210 tysięcy maturzystów. Zaprezentowało 
się 540 wystawców, odbyły się setki spot-
kań z ekspertami okręgowych komisji eg-
zaminacyjnych i przedstawicielami uczel-
ni, rozdano ponad 40 tysięcy egzemplarzy 
Informatora dla maturzystów 2012. 

Honorowymi patronami Salonu Matu-
rzystów 2011 byli: minister nauki i szkol-
nictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, 
minister edukacji narodowej Katarzyna 
Hall, przewodnicząca Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich prof. 
Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz 
przewodniczący Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich prof. Wal-
demar Tłokiński. 

AWoj
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Niezbędnych informacji udzielali pracownicy Działu Rekrutacji UJ 
oraz przedstawiciele Samorządu Studentów UJ

WYJĄTKOWA CEREMONIA
Po raz pierwszy w siedemnastoletniej 

historii Szkoły Medycznej dla Ob-
cokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ 
CM odbyła się niecodzienna ceremonia –
White Coat Ceremony. 5 września br. 
w auli Centrum Dydaktyczno-Językowego 

UJ CM nowi studenci Szkoły uroczyście 
założyli białe fartuchy symbolizujące roz-
poczęcie studiów medycznych. 

Spotkaniu przewodniczyli prorektor UJ 
ds. CM prof. Wojciech Nowak oraz prze-
wodniczący Rady Szkoły Medycznej dla 

Obcokrajowców UJ CM prof. Piotr Laidler. 
White Coat Ceremony była częścią Orien-
tation Day, w trakcie którego studenci me-
dycyny mogli zapoznać się i zintegrować, 
a także otrzymali wszystkie informacje na 
temat studiów na naszej Uczelni. 

Red.

Studenci uroczyście założyli białe lekarskie fartuchy symbolizujące rozpoczęcie przez nich studiów medycznych

White Coat Ceremony odbyła się w auli Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM
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Dzięki utworzeniu na naszym Uniwer-
sytecie innowacyjnej platformy do 

zdalnego nauczania nauczyciele akade-
miccy będą mogli pogłębiać wiedzę doty-
czącą niepełnosprawności, metod efektyw-
nego kształcenia osób niepełnosprawnych, 
nowoczesnych technologii wspierających 
oraz międzynarodowych standardów funk-
cjonujących w tym obszarze. 

Środki na realizację projektu zostały 
pozyskane przez Biuro ds. Osób Niepełno-
sprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przy współpracy z Centrum Zdalnego 
Nauczania UJ. Fundusze na ten cel, w wy-
sokości blisko 300 tysięcy euro, pochodzą 
z europejskiego programu „Uczenie się 
przez całe życie”. 

Dzięki platformie możliwe będzie 
prowadzenie zdalnych szkoleń, które 
uzupełnią już istniejącą ofertę BON UJ, 
mającą na celu zwiększenie świadomości 
niepełnosprawności. Oferta jest realizowa-
na w ramach projektu DARE 2, będącego 
kontynuacją poprzedniej edycji programu 
DARE. – Nowoczesne kształcenie osób 
niepełnosprawnych przestaje być domeną 
wszelkiego rodzaju ośrodków specjalnych, 
a staje się częścią normalnego procesu 
dydaktycznego, a co za tym idzie – wiedza 
związana z odpowiednio dobraną metodo-
logią, formami alternatywnymi i techno-
logiami wspierającymi jest dydaktykom 
coraz bardziej potrzebna – podkreśla Ire-
neusz Białek, kierownik Biura. – Wycho-
dząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego przygotowało w 2007 
roku założenia do projektu europejskiego 
DARE (Świadomość niepełnosprawności –
nowe wyzwanie dla pracowników), który 
następnie został zaakceptowany i przyjęty 

INNOWACYJNA PLATFORMA
do finansowania w ramach programu 
Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe 
życie”. 

Głównym celem projektu DARE było 
zwiększenie świadomości niepełnospraw-
ności poprzez promocję postaw otwartoś-
ci i tolerancji w stosunku do osób niepeł-
nosprawnych, szczególnie wśród kadry 
akademickiej. Dzięki realizacji projektu 
opracowano system nowoczesnych, in-
teraktywnych programów szkoleniowych 
skierowanych do nauczycieli akademic-
kich i pracowników administracji pub-
licznej. Przy tworzeniu szkoleń w ramach 
programu DARE partnerami Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego były Uniwersytet 
w Padwie oraz organizacje zajmujące się 
problematyką niepełnosprawności w Hi-
szpanii i w Bułgarii. Wzorowano się także 
na już istniejących w Wielkiej Brytanii 
podobnych programach szkoleniowych 
prowadzonych przez fi rmę Learning-Dif-
ference. Na polskim rynku tego rodzaju 
nowoczesne programy dostosowujące 
proces edukacyjny do potrzeb osób 
niepełnosprawnych stanowią ofertę uni-
katową. Dzięki tej współpracy możliwe 
było także zorganizowanie konferencji 
Świadomość niepełnosprawności – nowe 
wyzwania dla edukacji, która odbyła się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w paź-
dzierniku 2009 i zgromadziła blisko 250 
uczestników. 

Założenia projektu DARE są obecnie 
kontynuowane w ramach projektu DARE 2, 
którego realizacja została zatwierdzona 
przez Komisję Europejską pod koniec 
2009 roku. Do projektu dołączyły też 
Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku 
i Stowarzyszenie Edukacji Osób Doro-
słych na Cyprze. 

Dzięki realizacji powyższych projek-
tów Uniwersytet Jagielloński dysponuje  
nowoczesnymi, interaktywnymi szkole-
niami dla kadry akademickiej w zakresie 
poszerzania kwalifikacji zawodowych 
o wiedzę dotyczącą efektywnych metod 
kształcenia osób z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami. – Szkolenia DARE 
zawierają bowiem nie tylko nowoczesną 
wiedzę, niejednokrotnie zupełnie prze-
budowującą dotychczasową świadomość 
niepełnosprawności, lecz także są zapro-
jektowane w sposób ciekawy i angażujący 
uczestników. Duża część ćwiczeń zawiera 
materiały multimedialne odnoszące się 
do sytuacji, w których nauczyciele akade-
miccy i pracownicy administracji mogą 
zetknąć się z problemami wynikającymi 
z niepełnosprawności. Odbycie całego 
kursu pozwoli uczestnikom na zrozumienie 
trudności, z jakimi spotykają się osoby 
niepełnosprawne w dostępie do edukacji 
i urzędów publicznych, ale również na 
wypracowanie skutecznych metod wspar-
cia leżących w zakresie indywidualnych 
możliwości pracowników tych grup 
zawodowych – dodaje Ireneusz Białek. 
W ramach projektu DARE 2 udoskona-
lany jest program szkoleń dla nauczycieli 
akademickich, ale powstaje także zupełnie 
nowy kurs dla menedżerów małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Ponadto, w dbałości 
o wysoką jakość szkoleń, została utwo-
rzona jednostka zarządzająca jakością 
(Quality Management Group), złożona 
z ekspertów europejskich posiadających 
doświadczenie w różnych obszarach 
kształcenia i szkoleń. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.DareProject.eu

AWoj

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, a także pracownicy – po okazaniu 
identyfikatora, mogą odebrać darmową wejściówkę na każdą z czynnych ekspozycji Muzeum UJ.
Przed zwiedzaniem należy dokonać rezerwacji na zwiedzanie ekspozycji stałej i II części ekspozycji z wystawą instrumen-
tów naukowych oraz rzeźby średniowiecznej: pod numerem telefonu 12 663 15 21 – na bieżący dzień, lub 12 663 13 07 
– z wyprzedzeniem. Rezerwacji na zwiedzanie wystawy interaktywnej Świat zmysłów można dokonać pod numerem 12 
663 13 19.
Wejście na dziedziniec Collegium Maius możliwe jest codziennie do zmroku
Godziny otwarcia poszczególnych ekspozycji dostępnie są na stronie internetowej Muzeum UJ: www.maius.uj.edu.pl

Red.

DARMOWA WEJŚCIÓWKA DO MUZEUM UJ
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We wrześniu 2010 o przyjęcie do 
Szkoły Prawa Niemieckiego ubie-

gało się ponad 80 kandydatów. W seme s-
trze zimowym, poprzedzającym kurs 
prawa niemieckiego, studenci brali udział 
w zajęciach z prawniczego języka niemiec-
kiego. Kurs językowy prowadziła Zofi a 

CZTERNASTA EDYCJA 
SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO UJ

Luranc-Mądry. W styczniu 2011 został 
przeprowadzony egzamin końcowy, który 
zdało 27 uczestników. Liczby te świadczą 
o wysokim poziomie przygotowania języ-
kowego kandydatów do udziału w semes-
trze letnim Szkoły Prawa Niemieckiego 
UJ. Dodatkową formę językowego i me-

rytorycznego przygotowania studentów 
w semestrze zimowym 2010/2011 stanowił 
fa kultatywny kurs prowadzony przez dr. 
Ulricha Ernsta Wprowa dzenie do studium 
nad prawem zagranicznym oraz porów-
nawcza analiza prawa na przykładzie 
prawa pol skiego i prawa niemieckiego, 
koncentrujący się na historycznych i meto-
dologicznych aspektach zagad nienia.

Czternasty kurs Szkoły Prawa Niemie-
ckiego przy Wydziale Prawa i Administra-
cji UJ został zainaugurowany 14 stycznia 
2011 w Konsulacie Generalnym RFN 
w Krakowie. Uroczystego powitania stu-
dentów dokonali konsul generalny Niemiec 
w Krakowie dr Heinz Peters, prodziekan 
WPiA UJ ds. współpracy międzynarodowej 
prof. Jerzy Pisuliński oraz prof. Christian 
Schubel, wykładowca Szkoły przybyły 
z Uniwersytetu w Heidelbergu.

W semestrze letnim SPN UJ 2010/2011 
odbyło się dwanaście wykładów z nastę-
pujących przedmiotów: niemieckie prawo 
konstytucyjne w Europie, wprowadzenie 
do niemieckiego prawa cywilnego, prawo 
zabezpieczeń kredytowych, podstawy pra-
wa europej skiego, metody rozwiązywania 
kazusów w prawie cywilnym na przykła-
dzie umów przenoszących prawa, prawo 
umów, w szczególności umowy sprzedaży, 
prawo administracyjne, prawo pracy, pra-
wo kon stytucyjne w świetle orzecznictwa 
Federalnego Sądu Konstytucyjnego, prawo 
gospodarcze, niemieckie i europejskie pra-
wo spółek z aspektami prawa upadłościo-
wego oraz prawo karne. Wykłady prowa-
dziło sześciu profesorów i wykładowców 
z Heidelbergu – profeso rowie: Christian 
Schubel, Christian Hattenhauer, Reinhard 
Mußgnug, Andreas Piekenbrock oraz 
dr Roman Guski i dr Friedemann Kainer, 
oraz sześciu profesorów i wykładowców 
z Moguncji – profesorowie: Dieter Dörr, 
Andreas Roth, Reinhard Hepting, Matthias 
Cornils, Volker Erb, i dr Katharina Dahm. 
Zgodnie z koncep cją Szkoły przedmioty 

A
. W

o
jn

a
r

A
. W

o
jn

a
r

Gościem honorowym uroczystości był prof. Peter-Christian Müller-Graff z Uniwersytetu w Heidelbergu

Wręczenie dyplomów 
odbyło się w auli 
Collegium Maius
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były wykładane w ramach bloków tema-
tycznych: prawo cywilne i prawo publicz-
ne. Wykłady wprowadzające umożliwiły 
studentom lepsze zrozumienie poszczegól-
nych dziedzin prawa i stworzyły solidne 
fundamenty dla rozumienia obszarów 
specjali stycznych prawa. Szczególny 
nacisk został położony na metodologię 
rozwiązania kazusów, która jest ważnym 
elementem studiów prawniczych w Niem-
czech. Wykładom w języku niemieckim 
towarzyszyły ćwiczenia w języku polskim, 
podczas których asystenci SPN UJ przybli-
żali studentom materiał z wykładu. Po każ-
dym bloku tematycznym, uzupełnionym 
o ćwiczenia, studenci pisali kolokwium 
w języku niemieckim z zagad nień praw-
nych omawianych na danym wykładzie.

W ramach czternastej edycji SPN 
zorganizowane zostały dwa seminaria dla 
studentów z Polski, Niemiec i Ukrainy. 
Jedno seminarium, Prawo społecznej go-
spodarki rynkowej, odbyło się w grudniu 
2010 w Heidelbergu. Drugie, zatytułowane 
Nowoczesne typy umów, miało miejsce 
w lipcu 2011 w Moguncji.

Zakończenie czternastego kursu Szkoły 
Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu Ruprechta i Karola 
w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Johannesa 
Gutenberga w Moguncji odbyło się 18 
czerwca 2011. Uczestników uroczystości 
powitali prorektor UJ prof. Michał du Vall 
oraz dyrektorzy Szkoły. Następnie wykład 
dotyczący integracji europejskiej i ustawy 
zasadniczej wygłosił prof. Carl Otto Lenz 
z Trybunału Unii Europejskiej. Podczas ce-
remonii w auli Collegium Maius absolwenci 
tegorocznego kursu otrzymali dyplomy oraz 
książki ufundowane przez Wydawnictwo 
C.H. Beck. Anna Jaskuła, absolwentka stu-
diów prawniczych na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UJ – jako najlepsza absolwentka 
roku SPN 2010/11 – została wyróżniona 
stypendium doktoranckim umożliwiającym 
w przyszłym roku napisanie rozprawy dok-
torskiej na Uniwersytecie Ruprechta i Karola 
w Heidelbergu. 

Realizacja czternastej edycji Szkoły 
Prawa Niemieckiego UJ była możliwa dzięki 
wsparciu fi nansowemu Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej, Niemieckiej Centrali 
Wymiany Akademickiej (DAAD), Marga 

und Kurt Möllgaard-Stiftung, Fundacji 
Roberta Boscha oraz ZEIT-Stiftung Ebelin 
und Gerd Bucerius.

Aleksandra Romanowska
koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego UJ
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Anna Jaskuła, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – jako najlepsza 
absolwentka roku SPN 2010/2011 – została wyróżniona stypendium doktoranckim umożliwiającym jej 
w przyszłym roku napisanie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu

Uczestnicy uroczystości – absolwenci  rocznego kursu Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji
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Stypendia małopolskiego funduszu sty-
pendialnego „Doktus” przeznaczone 

są dla uczestników studiów doktoran-
ckich przygotowujących pracę doktorską 
o tematyce uznanej za szczególnie istotną 
dla regionu, czyli zgodną z Regionalną 
Strategią Innowacji (RSI). Stypendia te 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
w szczególności adresowane są do dok-
torantów prowadzących badania, których 
efekty mogą być wykorzystane przez 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
na terenie województwa małopolskiego, 
przyczyniając się do poprawy ich konku-
rencyjności i rozwoju gospodarczego.

W listopadzie 2011 roku będzie trwał 
nabór wniosków stypendialnych na rok 
akademicki 2011/2012. Szczegóły zwią-
zane z zasadami uczestnictwa w projekcie 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.stypendia.mcp.malopolska.pl

Red.

„Doctus – małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i budżetu województwa małopolskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 
wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. 

Krakowski festiwal  Etiuda&Anima w 
tym roku odbędzie się w dniach od 18 

do 24 listopada br. Etiuda&Anima prezen-
tuje fi lmy niemal niemożliwe do zobaczenia 
gdziekolwiek indziej w kraju, produkcje 
niszowe i ignorowane przez rodzimych dys-
trybutorów. Powstały w 1994 roku festiwal 
zaczynał jako przegląd twórczości studen-
ckiej, by w ciągu osiemnastu lat przemienić 
się w siedmiodniowe święto kina. Dziś 
Etiuda&Anima to przede wszystkim dwa 
międzynarodowe konkursy: etiud nakręco-
nych w szkołach fi lmowych i artystycznych 
oraz animacji tworzonych przez studentów 
i profesjonalistów. Wokół tych punktów 
budowany jest oryginalny program, bogaty 
w atrakcyjne wydarzenia fi lmowe.

JEDYNY TAKI FESTIWAL
Osiemnasta odsłona imprezy to oka-

zja do wyświetlenia filmów laureatów 
poprzednich edycji (wśród nich Leszka 
Dawida, autora głośnego „Ki”) oraz zapre-
zentowania jedynego w Polsce przeglądu 
osiągnięć krajowych szkół fi lmowych „Pol-
skie dyplomy 2010–2011”. Stałą atrakcją 
festiwalu jest cykl „Autoportrety twórców 
animacji”, podczas którego najwybitniejsi 
autorzy pokazują widzom, jak powstają ich 
dzieła. Tegorocznymi gośćmi będą zdo-
bywczynie Złotej Palmy w Cannes Wendy 
Tilby i Amanda Forbis, amerykańska 
animatorka Suzan Pitt (poprowadzi także 
warsztaty) oraz nominowany do Oscara 
Barry Purves. Ten ostatni twórca odbierze 
również doroczną nagrodę Specjalnego 

Złotego Dinozaura 
dla wybitnego artysty 
i pedagoga. Organi-
zatorzy zapraszają na 
liczne pokazy spe-
cjalne, wśród których 
znajdzie się przegląd 
dorobku słynnej cze-
skiej szkoły FAMU i 
pokaz dziesięciu naj-

lepszych belgijskich animacji w wyborze 
Raoula Servais, laureata Złotej Palmy. 
Nie można przegapić również przeglądu 
hiszpańskich fi lmów krótkometrażowych, 
pokazów przypominających klasyków 
europejskiej animacji i innych atrakcji, 
obowiązkowych dla każdego ambitnego 
kinomaniaka. Więcej informacji i szcze-
gółowy program można znaleźć na stronie 
www.etiudaandanima.com

Red.

Kadr z fi lmu Sky Song, reż. Mati Kutt
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Tematem przewodnim 7. Międzyna-
rodowej Studenckiej Konferencji 

Naukowej 7th International Biomedical 
CROatian Student Summit (CROSS), zor-
ganizowanej w Zagrzebiu w dniach 13–16 
kwietnia 2011, była medycyna sportowa 
oraz ortopedia. Uczestników sympozjum 
powitali przedstawiciel prezydenta Chor-

wacji oraz dziekan Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu w Zagrzebiu Davor Miličić, 
który wygłosił powitalny wykład.

Przez kolejne dwa dni trwały prezentacje 
studenckie i odbywały się sesje plakatowe. 
Reprezentantką Koła Anatomicznego Kate-
dry Anatomii UJ CM była Monika Rybicka, 
studentka III roku Wydziału Lekarskiego, 
która na konferencji przedstawiła wstępne 
wyniki pracy Variations in the Confi gu-
ration of the Circle of Willis in the Polish 
Population. Praca została wygłoszona w 
formie referatu. Opiekunami naukowymi 
przedsięwzięcia byli dr Wiesława Klimek-
Piotrowska, prof. Jerzy Walocha oraz prof.
prof. Tomasz Brzozowski i Piotr Laidler, 
dzięki którym wyjazd na konferencję do-
szedł do skutku.

W przerwach między prezentacjami 
studentów odbywały się wykłady z zakresu 
medycyny sportowej. Dzięki nim studenci 
mogli dowiedzieć się, między innymi, 

MEDYCYNA SPORTOWA 
I ORTOPEDIA

o najczęstszych i naj-
ważniejszych chorobach 
związanych z nurkowa-
niem, metodach i pla-
nowaniu treningu tak, 
aby uniknąć urazów, specjalnych dietach 
przeznaczonych dla sportowców oraz o re-
habilitacji koniecznej w razie odniesionych 

urazów. Konferencja była także doskonałą 
okazją, by porozmawiać z wybitnymi chor-
wackimi sportowcami, między innymi z To-
misławem Smoljanowiciem – wioślarzem, 
zdobywcą brązowego medalu Igrzysk 
Olimpijskich 2000 w Sydney, oraz Duje 
Draganją – pływakiem, srebrnym medalistą 
na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 w 
Atenach na 50 metrów stylem dowolnym. 
Ponadto, ostatniego dnia konferencji, odby-

ły się warsztaty z zakresu umiejętności kli-
nicznych. Dotyczyły one nauki szycia ran 
oraz badania fi zykalnego ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na artroskopię, iniekcje 
dostawowe, domięśniowe i dożylne. 

– Konferencja umożliwiła mi poznanie 
wielu ciekawych ludzi, zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy. Była to fantastyczna okazja, 
by poszerzyć informacje z zakresu medy-
cyny sportowej – podkreśla reprezentantka 
Koła Anatomicznego Katedry Anatomii UJ 
CM Monika Rybicka. 

RA

Od lewej: Monika Pazura (Uniwersytet Warszawski), Monika Rybicka (Uniwersytet Jagielloński), Mag-
dalena Pawelec (Uniwersytet Warszawski), Dorota Łyko (Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu), Bar-
tłomiej Urbański (Uniwersytet Warszawski) oraz Stanisław Morawski i Paweł Chodór (Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Zabrzu)

Przemawia dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Zagrzebiu 
Davor Miličić

Donat Peter Sarlós podczas swojego wystąpienia
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PERSONAE
PERSONAE

6 listopada 1939 przed godziną 
8 rano dziewięcioletni wówczas 

Zdzisław szedł spokojnie, z teczką pełną 
zeszytów, z ul. św. Tomasza przez ul. 
Jagiellońską, koło głównego gmachu 
Uniwersytetu, aż na ul. Smoleńsk. To 
była jego codzienna droga z domu do 
szkoły. Ściślej: do Szkoły Podstawowej 
nr 4, która przed drugą wojną światową 
nosiła imię św. Jana Kantego, a dziś nosi 
imię Romualda Traugutta. 

– Ten dzień był jednak inny od 
poprzednich. Nauczyciel wypuścił nas 
ze szkoły o dwie godziny wcześniej, 
przed godziną 12. Postanowiłem więc 
to wykorzystać i, wracając do domu, po 
drodze odwiedzić kolegę z ławki Cześ-
ka Krępę – syna pedla, który mieszkał 
w Collegium Novum, a który od kilku 
dni leżał chory w łóżku. W maleńkim 

mieszkaniu (pokój z kuchnią) zabawiłem 
dłuższą chwilę. Wtem przyjechało wojsko 
niemieckie i otoczyło Uniwersytet. Bar-
dzo się tym przejęliśmy, ale sądziliśmy, 
że Niemcy urządzili sobie (a czasem tak 
robili) ćwiczenia na Plantach. Po chwili 
jednak przyszła matka Cześka z wiado-
mością, że nikt nie może opuścić budynku. 
Po dłuższej przerwie kolejna wiadomość: 
wszyscy nietutejsi mają opuścić budynek. 
Matka Cześka odprowadziła mnie więc do 
wyjścia, a żołnierz otworzył nam drzwi. Na 
ulicy usłyszałem za sobą trzask zamykanej 
„budy”. 

– Nie wiedział Pan, dlaczego ze szkoły 
wypuszczono was wcześniej i dlaczego 
Niemcy obstawili Uniwersytet?! – pytam 
prof. Zdzisława Gajdę. 

– Nie, nie wiedziałem. Dopiero późnym 
popołudniem po Krakowie rozeszła się 
wieść o zaskakującym, bestialskim, bru-
talnym aresztowaniu w Collegium Novum 
183 uczonych. Dobrze sobie wówczas 
zapamiętałem słowa ojca, wypowiedziane 

z głębokim bólem: – Synu, od tej chwili 
wszystko będzie inaczej, bo okupant targnął 
się na cywilów...

– Na drugi dzień dużo się o tym drama-
tycznym wydarzeniu mówiło w mieście, 
w szkole? – dopytuję.

– To był szok dla mieszkańców Krako-
wa, w ludziach obudził się bunt. Ale w szko-
le, pewnie ze strachu przed Niemcami, 
o tym bezprecedensowym zdarzeniu nawet 
nie szeptaliśmy po kątach. Nauczyciele 
również nic nie komentowali. Prowadzili 
lekcje jak zazwyczaj, czyli przekazywali 
nam wiedzę z różnych przedmiotów. Tyle 
że bez podręczników, bo tych już wtedy nie 
było – odpowiada profesor.

NA WŁASNE OCZY

Niemiecka akcja pacyfi kacyjna Sonder-
aktion Krakau, skierowana przeciw polskim 
profesorom, to początek tego, co później – 
już na własne oczy – widział kilkuletni 
chłopiec. A widział, jak w mieszkaniu 
rodziców – Felicji i Stanisława Gajdów – 
przed obozem koncentracyjnym w Aus-
chwitz ukrywała się przez jakiś czas Ży-
dówka. Widział, jak gestapo wkroczyło do 
kamienicy i zabrało sąsiada, który działał 
w konspiracji. Widział, jak do pracowni 
ojca przychodzili – udając klientów – lu-
dzie związani z Armią Krajową, a także 
jak ojciec „na lewo” zatrudnia osoby 
chroniące się przed zesłaniem do Niemiec. 
Ba, pomagał mu nawet fałszować dla nich 
dokumenty.

– Ojciec miał wtedy zakład krawiecki 
przy ul. św. Tomasza 9. Podczas niemieckiej 
okupacji ten zakład stał się też punktem 
kontaktowym Armii Krajowej, bo tata – dla 
mnie wzór patrioty – był, oczywiście, zwią-
zany z AK. Nauczył mnie, że ten patriotyzm 
odnosi się nie tylko do walki, ale przede 
wszystkim do poczucia własnej godności, 

także szacunku dla ludzi i dla języka pol-
skiego – wspomina profesor, który w czasie 
wojny został zarejestrowany jako Schnei-
derlehring u własnego ojca. Szkołę chłopca 
przy ul. Smoleńsk zajęli hitlerowcy, więc 
naukę przyszło mu kontynuować, „gdzie 
Bóg da”, głównie na tajnych kompletach 
w prywatnych mieszkaniach.

NIE SPOD KLOSZA

– Ma Pan rodzeństwo?
– Nie. Byłem jedynakiem, jednak 

w żadnym razie nie byłem wychowywany 
pod kloszem. Nie tak dawno odwiedziłem 
dom, a właściwie budynek na Grzegórz-
kach, przy ul. Chodkiewicza, w którym 
mieszkałem przez pierwsze swoje lata. Już 
tam parę razy byłem. Z potrzeby serca. 
I z wielkiego przywiązania do przeszłości 
„mojej” dzielnicy. Potem tą miłością obją-
łem jeszcze sąsiednią Wesołą. Katarzyna 
Ostrogska-Zamoyska, żona kanclerza 
wielkiego koronnego Tomasza Zamoyskie-
go, założyła osadę i nazwała ją Wesoła – 
z czasem ta nazwa przeszła na drogę tu 
istniejącą (przy niej kościół św. Mikołaja, 
swym początkiem sięgający czasów głę-

SMAK ŻYCIA– Dla mnie TA ulica jest ważna. Niedaleko stąd się urodziłem, tu mieszkałem we 
wczesnej młodości, tu prowadziły mnie „wyprawy” niemal za miasto w okupacyjne 
ciemne dni, z nią związałem się przez studia, w jej zasięgu naukowo pracowałem 
25 lat, by wreszcie pod koniec zawodowego życia osiąść w jej sercu – to słowa stoma-
tologa i historyka medycyny prof. Zdzisława Gajdy. 

MOJE ŻYCIE KOŁEM SIĘ TOCZY

Prof. Zdzisław Gajda
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bokiego średniowiecza), która teraz nosi 
nazwę ul. Kopernika.

ULICA W ŻYCIU MIASTA

Z ul. Chodkiewicza na równoległą do 
ul. Kopernika ul. Lubicz rodzina Gajdów 
przeprowadziła się po wojnie. Bliżej więc 
było młodemu, rosłemu i ambitnemu chło-
pakowi do obserwatorium astronomicz-
nego, do ogrodu botanicznego. Mógł też 
z bliska patrzeć, jak uniwersyteckie kliniki 
coraz bardziej zagęszczały ul. Wesołą, zwa-
ną później ul. Mikołaja Kopernika. Pewnie 
dlatego, będąc już na emeryturze, profesor 
sformułował takie słowa: Powiedzenie, że 
kogoś wychowuje ulica, rozumie się jedno-
znacznie negatywnie, kojarzy się bowiem 
z dzieckiem pozbawionym opieki i wzoru 
wychowawczego. Ale jeśli mówi się pozy-
tywnie, że kogoś wychowuje społeczność, 
w której żyje, kraj, w którym się urodził, 
i jego kultura, to ze spokojem można chyba 
powiedzieć, że wychowuje też miasto, dziel-
nica, wreszcie, w mniejszym zakresie, ulica. 
Zwłaszcza jeśli się wie, czym ona jest w ży-
ciu miasta, jeśli się wie, co się dzieje za jej 
murami, w głębi budynków o niegasnących 
nocą światłach, jeśli się oddycha proble-
mami ludzi związanych z tymi miejscami, 
jeśli wreszcie chce się z nią związać na czas 
niejaki, a może na całe życie. Czy można 
mówić o złym wychowaniu? Czy nie należy 
raczej mówić o wychowaniu do nieznanego, 
lecz bogatego w treść przeznaczenia.

Te słowa znajdują się na okładce 330-
-stronicowej książki O ulicy Kopernika 
w szczególności, o ulicy Wesołej w ogólnoś-
ci, która ukazała się w 2005 roku nakładem 
Wydawnictwa AA.

Jest to swego rodzaju przewodnik uka-
zujący niezwykłą atmosferę ul. Kopernika, 
z jej licznymi zabudowaniami powstałymi 
z myślą o chorych. A przede wszystkim 
przewodnik przybliżający sylwetki lekarzy 
(choć nie tylko) związanych z krakowskimi 
klinikami.
     

POŚRÓD KSIĄŻEK I ENCYKLOPEDII
     
Nietrudno pojąć, dlaczego ul. Koperni-

ka tak bardzo zafascynowała stomatologa, 
a później historyka medycyny, który w 1985 
roku objął kierownictwo Katedry Historii 
Medycyny Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i zarządzał nią aż do 
przejścia na emeryturę. I teraz, mając 81 lat, 
często tkwi w jej sercu.

– Widać, że lubi Pan tu przycho-
dzić – to stwierdzenie nasuwa atmo-
sfera niewielkiego lokum, obecnego 
„gabinetu” profesora usytuowanego 
na drugim piętrze budynku przy 
ul. Kopernika 7. Niewielki pokoik 
ma w sobie coś magnetycznego, 
a zarazem przytulnego. Dziesiątki 
książek, słowników i encyklopedii, 
które wypełniają półki wokół ścian, 
przypominają minibibliotekę. Biur-
ko ustawione pod wąskim oknem, 
zacienionym latem drzewami, 
a obok niego nieduży okolicznoś-
ciowy stolik, przy którym z biedą 
mieszczą się dwa krzesła – też mają 
swój urok. No i jeszcze ten czajnik 
z gorącą herbatą, pyszne ciastka...

– Lubię. Jak najbardziej! – tak 
lakonicznie, acz niezwykle emocjo-
nalnie na kolejnym spotkaniu odpo-
wiada mi bardzo wysoki i szczupły, 
bardzo energiczny i bardzo roz-
mowny naukowiec. 

ZA CZWARTYM PODEJŚCIEM

Dlaczego adept stomatologii, który 
w 1965 roku na podstawie pracy Psycho-
logiczne i pedagogiczne problemy leczenia 
ortodontycznego uzyskał doktorat, który 
przez wiele lat pracował na Uczelni (naj-
pierw w Katedrze Ortodoncji AM, a później 
CM UJ), który związał się z Kołem Sekcji 
Ortodoncji, a w Polskim Towarzystwie 
Stomatologicznym pełnił, między innymi, 
funkcję członka Zarządu Głównego, skarb-
nika, sekretarza – przeobraził się z czasem 
w historyka medycyny? To pytanie nie daje 
spokoju. Dlatego zamieniam się w słuch, 
gdy profesor obiecuje, że wszystko wy-
jaśni. Tyle że po kolei, a więc zaczynając 
od czasów, gdy został przyjęty na studia 
medyczne.

– Z tym przyjęciem nie poszło wcale tak 
prosto. Dopiero za czwartym podejściem do 
egzaminów wstępnych otrzymałem indeks. 
Co prawda, już nie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (pierwszy raz egzamin tam jeszcze 
zdawałem), a Akademii Medycznej, gdyż 
Wydział Lekarski władze komunistyczne 
zdążyły już oderwać od starej, z wielkimi 
tradycjami uczelni. 

– Tak trudno było przejść przez eg-
zaminacyjne sito, że aż tyle razy Pan 
próbował?

– Rzecz leżała nie w egzaminach 
(te, oczywiście, zdawałem, bo nie były 
trudne), a w moim „niewłaściwym” po-

chodzeniu. Ojciec z ubogiego krawca po 
latach ciężkiej pracy wzbogacił się, a na 
dodatek stał się również właścicielem zna-
nego w Krakowie zakładu, który zatrudniał 
ponad dziesięć osób. Ponadto był przecież 
związany z AK. Czy syn człowieka mają-
cego „prywatną inicjatywę”, na dodatek 
„wroga ludu”, mógł na początku PRL zna-
leźć się na liście osób przyjętych w poczet 
studentów?! Co innego syn spółdzielcy. 
Ojciec więc zlikwidował fi rmę, stał się 
spółdzielcą – a ja w 1951 roku dostałem 
się na stomatologię, a później zrobiłem 
specjalizację z ortodoncji. No, ale zanim 
opowiem Pani o moich studiach i profeso-
rach, z którymi spotkałem się w ich trakcie, 
proszę pozwolić, abym nieco cofnął się 
pamięcią w czasie.

W KOLEŻEŃSKIM GRONIE
 
W III Gimnazjum im. Króla Jana III 

Sobieskiego młody Zdzisław znalazł się 
w roku 1945. Tam też zdawał maturę – 
za czasów dyrektora Mieczysława Pa-
włowskiego, człowieka, który walczył na 
frontach drugiej wojny światowej i który 
zwykł paradować po szkole w angielskim 
battledressie z wyszytym stopniem majora. 
Tam zetknął się ze świetnym wycho-
wawcą, polonistą Marianem Deszczem, 
który zaszczepił w nim zainteresowanie 
naukami humanistycznymi. Tam wreszcie 
miał licznych kolegów, do których można 

Byłem jedynakiem, jednak w żadnym razie nie byłem 
wychowywany pod kloszem...
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zaliczyć, między innymi, Andrzeja Ki-
jowskiego (przez dwa lata siedział z nim 
w ławce), Ryszarda Chrzanowskiego, Je-
rzego Rejchana, Kazimierza Tarasiewicza 
i Stanisława Fijałka.

– Stasia z Kasiny Małej lubiłem chyba 
najbardziej. Małej postury był, za to wielki 
duchem! A przy tym niezwykle dynamicz-
ny i pomysłowy. Ten marzył od dzieciń-
stwa, żeby zostać księdzem. I nim został. 
Zapisał się zaś w historii tym, że w czasie 
swojej duchowej posługi zbudował trzy 
kościoły, a dla swoich ziomków zakład 
szkoleniowo-produkcyjny w Pcimiu. Po-
magał też głuchoniemym dzieciom.

– Czy to nie ten ksiądz, który jako pro-
boszcz w Karniowicach pod Krakowem 
pobudował katakumby? W tych mieli być 
pochowani, po skończonym żywocie, 
parafi anie potraktowani jakąś specjalną 
substancją mającą po latach ich ciała 
w proch obracać? – na moment przerywam 
profesorowi wspomnienia, gdyż akurat 
nie tak dawno byłam w Karniowicach 
i na własne oczy widziałam ów słynny 
nie tylko w kraju kurhan; brama do niego 
była zamknięta. 

– Cóż, wraz ze śmiercią Stasia Fijałka 
umarła idea pochówku, jaki sobie wymy-
ślił – konstatuje Zdzisław Gajda.

METAMORFOZA

Absolwent „Sobka” (tak mówi się 
o Liceum im. Sobieskiego) utrzymywał 

przyjazne kontakty ze szkolnym kolegą 
księdzem Fijałkiem niemal do końca 
jego życia. Spotykali się, między innymi, 
w podkrakowskiej „chacie” profesora, na 
działce. Obaj bowiem kochali przyrodę, 
zieleń, która działała kojąco na skołata-
ne czasem nerwy. Ale też obaj potrafi li 
przy grillu, herbacie, kieliszku domowej 
nalewki gadać godzinami albo też sobie 
pomilczeć.

Teraz profesor, wraz z żoną 
Barbarą (stomatologiem), 
na tej działce gościł innych 
przyjaciół – „baryczowców”. 
Co roku bowiem odbywa się 
miłe, towarzyskie spotkanie 
admiratorów Henryka Ba-
rycza (zmarł 18 lat temu), 
którzy utworzyli nawet tzw. 
koło. Co rok snują się więc 
wspomnienia z minionych lat, 
ale również toczą burzliwe 
dyskusje o etyce, o fi lozofi i, 
o kulturze, o muzyce... 

– Ze stomatologa prze-
obraziłem się w historyka 
medycyny pod wpływem prof. 
Barycza, choć po części także 
i księdza Alfonsa Schletza – 
mówi bez żalu w głosie na-
ukowiec, którego wcześniej 
swą wiedzą zauroczył prof. 
Kazimierz Dominik (ten był 
promotorem jego pracy dok-
torskiej). W Katedrze Orto-

doncji najpierw pracował na stanowisku 
asystenta, później adiunkta. W 1958 roku 
dzielnie pomagał przy przeprowadzce sto-
matologów z ul. Smoleńsk na ul. Lubicz 34,
zasiadając na koźle, obok woźnicy; na 
platformie przewoził sprzęt do przestron-
niejszego budynku. Skądinąd też wiem, 
że młody wówczas lekarz – ciesząc się, że 
wreszcie wszystkim przyjdzie pracować 
w lepszych warunkach – sprzątał i szo-
rował podłogi w pomieszczeniach, jakie 
wytypowano na pracownie i laboratoria.
      

WPŁYWY

Czekałam na to wyznanie. Zwłaszcza 
że o metamorfozę, zmianę profesji pytałam 
już wcześniej. Otóż był rok 1961. Wtedy 
praktykujący ortodonta został zaproszony, 
jako lekarz jednego z kleryków, do księży 
misjonarzy na krakowskim Stradomiu – na 
seminarium, które poprowadził ksiądz dr 
Alfons Schletz. Wykład wybitnego znawcy 
Kościoła, teologa, a zarazem fi lozofa przy-
padł gościowi nadzwyczaj do gustu. Od 
zawsze przecież interesowała go historia, 
nauki humanistyczne w ogóle. Dlatego 
późniejsze poznanie Henryka Barycza 
(profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
o rozległych zainteresowaniach badaw-
czych, a przy tym znakomitego historyka 
kultury i nauki, archiwisty), a także uczest-
niczenie w jego fascynujących wykładach 
okazało się już wodą na młyn. Pasja zwią-

Z rodzicami...

Sześcioletni Zdzisław Gajda na Rynku Głównym w Krakowie
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zana ze zgłębianiem wiedzy historycznej, 
zwłaszcza z poznawaniem ludzi minio-
nych epok, którzy przysparzali Polsce 
splendoru, skrystalizowała się wówczas 
jasno w umyśle młodego ortodonty. I na-
brała takiego rozmachu, że postanowił jej 
poświęcić kawał życia i książkę.

– Infułatowi, który zamierzał „zbaroki-
zować” gotycki kościół Mariacki?! – cie-
kawa jestem motywów zainteresowania 
się arcyprezbiterem.

– No, tym nadmiernym zamiłowaniem 
do baroku akurat Łopacki się nie popisał. 
Ten krakowianin nie był znawcą sztuki. 
Za to na pewno dobrze zapamiętana mu 
będzie jego działalność dobroczynna (dla 
krakowian w XVIII wieku był przykładem 
społecznikostwa) oraz pomoc ubogim lu-
dziom. Jako lekarz – a skończył też studia 
medyczne – odwiedzał cierpiących, bardzo 
biednych i schorowanych ludzi w ich 
domach, leczył ich za darmo. Ponadto 
Łopacki miał wiele cennych pomysłów, 
które realizował. Proszę mi wierzyć, to był 
naprawdę wielki i szlachetny człowiek! 
Dlatego ksiądz Alfons Schletz chciał, 
abym o nim napisał, a tekst pod okiem 
prof. Barycza rozrósł się wydatnie...

PO ODRZUCENIU

Profesor Barycz zasugerował temat 
pracy habilitacyjnej, a Zdzisław Gajda 
poświęcił jej kilka lat życia.

– Uzyskałem trzy obligatoryjne pozy-
tywne oceny i ponadto dwie wydawnicze, 
w tym pochlebną prof. Tadeusza Bilikiewi-
cza. Z przyczyn nigdy niepodanych praca 
ta nie została zatwierdzona przez Centralną 
Komisję Kwalifi kacyjną. Historia medy-
cyny była w PRL na cenzurowanym. Był 
czas, że zlikwidowano wszystkie  katedry 
historii medycyny. Tyle że Kraków miał 
wyjątkowe szczęście: gdy w całym kraju 
likwidowano katedry historii medycyny, 
tu nieocenionym okazał się prof. Zbi-
gniew Kukulski. On nie dość, że ocalił 
zbiory książkowe i muzealne z ówczes-
nego Zakładu Medycyny, to dla zmylenia 
przeciwnika ów Zakład nazwał Zakładem 
Organizacji Ochrony Służby Zdrowia. 

Notabene, to w tym uratowanym 
Zakładzie, dziś zwanym Katedrą, siedzę 
i rozmawiam w pokoiku na drugim pię-
trze z profesorem, ojcem trzech  synów: 
Macieja, Marcina i Grzegorza, i dziadkiem 
gromadki wnuków. 

–  Jednej pracy habilitacyjnej nie 
zatwierdzono, podjął Pan trud napisania 

drugiej? – pytam autora ponad stu publi-
kacji naukowych, który zamierza jeszcze 
zająć się sporządzeniem katalogu zbiorów, 
jakie są w posiadaniu Katedry. 

– Tak. Wyniki badań nad zjawiskiem 
przemieszczania zębowo-żuchwowego 
były tematem habilitacji, którą uzyskałem 
we Wrocławiu w 1986 roku. 

ZDRADA PRZEZ PRZYPADEK
 
Nietrudno zauważyć, że Zdzisław Gaj-

da przez długie lata zajmował się dwiema 
dziedzinami nauki. Przypadek jednak 
zrządził, że dopuścił się jawnej „zdrady” 
stomatologii. Że opuścił ją na zawsze, czas 
swój poświęcając już wyłącznie historii 
medycyny. 

Ten przypadek wiąże się z Kazimie-
rzem Lejmanem. Profesorem, którego 
cenił, na którego wykłady z historii me-
dycyny z przyjemnością chodził, bo go 
ciekawiły i wiele wiedzy dało się z nich 
wynieść. Tyle że ceniony dermatolog i we-
nerolog (również znawca historii medycy-
ny) zmarł i nagle trzeba było go zastąpić. 
Z prośbą o kontynuowanie wykładów 
z historii medycyny zwrócono się wów-
czas do mojego interlokutora. Ten, rzecz 
jasna, na początku był przerażony pomy-
słem pryncypałów, bo Lejman to wielka, 
znana nie tylko w Krakowie postać – 
a on? 

– Bardzo solidnie zacząłem się jed-
nak przygotowywać. Uczyć! I w efekcie 
zgodziłem się przez jeden semestr po-
prowadzić zajęcia ze studentami – tak 
o swej determinacji opowiada profesor, dla 
którego dziś najważniejsze spośród rozma-
itych przyznanych mu laurów jest hono-

rowe członkostwo Polskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny; na marginesie – 
ceni sobie również odznakę Przyjaciel 
Dziecka.

– A później znalazł się Pan w Zakładzie 
Historii Medycyny!

– Rektor uczelni, prof. Ryszard Gry-
glewski, poprosił, abym tam pozostał 
jakieś trzy miesiące, aż do przyjścia, 
a właściwie przyjazdu ze Szczecina no-
wego szefa. Profesor Romuald Wiesław 
Gutt do Krakowa jednak nie zdecydował 
się przyjechać, pięknie podziękował za 
propozycję – i tym sposobem Katedra 
Historii Medycyny, znajdująca się przy 
ul. Kopernika 7, stała się moim nowym 
miejscem pracy. Jak Pani wie, aż do emery-
tury. W roku 1996 zostałem tam mianowany 
profesorem, aczkolwiek uzwyczajnienia 
profesury nigdy się nie doczekałem.

PAMIĘĆ

Profesor ma wiele pasji. O tej najważ-
niejszej – historii medycyny, mógłby opo-
wiadać godzinami. Zwłaszcza o ludziach. 
Przede wszystkim jednak o lekarzach, bo 
ich losy najbardziej go interesują. Współ-
cześni nie doceniają ich osiągnięć, ich 
wielkiego talentu. A szkoda. Bo na pewno 
warte upamiętnienia są, między innymi, 
postacie Marcina Króla z Żurawicy, Janiny 
Kowalczykowej z Golkowic. Notabene 
z profesor Kowalczykową, jako student, 
miał okazję się zetknąć. Docenić nie tylko 
urok wielkiej damy, pierwszej kobiety z ty-
tułem docenta na Wydziale Lekarskim, ale 
i jej ogromną wiedzę oraz kulturę.

– Wielu lekarzy darzy Pan szacunkiem, 
często ich wspomina – stwierdzam.

Podczas odpoczynku...
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– Och, tak! W pamięci mam, na przy-
kład, Bronisława Giędosza ze Lwowa, 
który wykładał patofi zjologię. Profesor, 
bardzo życzliwie nastawiony do studen-
tów, nie szczędził czasu przeznaczonego 
na egzaminowanie, zwykł się z nami 
spotykać od 7 rano do 23 – sam kiedyś 
zdawałem u niego przed godziną 22. 
Dobrze zapamiętałem również Bolesława 
Skarżyńskiego, który fenomenalnie – 
przejrzyście, a zarazem błyskotliwie, 
z domieszką anegdot – wykładał chemię 
fi zjologiczną (biochemię). Nietuzinkową 
postacią był fi zjolog Jerzy Kaulbersz – 
straszny dziwak, ale jaka wiedza!

 
POMNIKI I TABLICE

Kazimierz Lejman, Henryk Barycz, 
Julian Aleksandrowicz, Tadeusz Ulewicz – 
to kolejne nazwiska uczonych, których 
miłośnik Bacha, Mahlera, Brücknera 
(uwielbia słuchać ich muzyki) bardzo 

wysoko sobie ceni. Tyle że słowo „ceni” 
mu nie wystarcza. Uważa, że o nich – o ich 
znaczącym wkładzie w naukę i kulturę – 
nie wolno nam zapomnieć! Poza tym 
pyta: dlaczego naszą pamięcią zawładnęło 
jedynie kilka nazwisk, żeby wymienić tu, 
dla przykładu, Kopernika, Mickiewicza, 
Kościuszkę czy nawet Jana Pawła II? Nie 
umniejszając, broń Boże, nic tym wielkim 
ludziom, Zdzisław Gajda chciałby jednak, 
aby w pamięci pokoleń zakodowały się 
nazwiska i innych znakomitych ludzi.

– Dlatego Pan zadbał, aby pomnikiem 
upamiętnić Miechowitę?

– Oczywiście. Pomnikiem został 
też upamiętniony Ludwik Bierkowski 
(1801–1860) – chirurg, który zorgani-
zował Krakowską Klinikę Chirurgiczną. 
Wmurowanymi tablicami zaś: Włady-
sław Szumowski (1875–1954, badacz 
dziejów medycznych), Antonii Kępiński 
(1918–1972, psychiatra), Andrzej Ba-
durski (1740–1788, patolog po studiach 
medycznych w Bolonii, który był pierw-
szym profesorem Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), Rafał Józef 
Czerwiakowski (1743–1816, anatom, chi-
rurg, położnik, twórca pierwszej w Polsce 
katedry chirurgii), Edmund Neusser. Temu 
ostatniemu – interniście i radiologowi pra-
cującemu w Wiedniu, wzywanemu często 
na lekarskie konsylia do samego cesarza – 
poświęciłem nawet publikację Kilka słów 
o Edmundzie Neusserze. 

MUZEUM, MEDALE, EKSLIBRISY

Pośród pasji historyka medycyny – od 
urodzenia mieszkającego w Krakowie – 
można jeszcze wskazać na medalierstwo, 
na zbieranie ekslibrisów. Choć pewnie 
powinnam tu wspomnieć o zorganizowa-
niu unikatowej ekspozycji (zalegającej 
wcześniej w magazynach), która pocho-

dziła głównie ze zbiorów prof. Walerego 
Jaworskiego (1849–1924) – jednego z pio-
nierów gastrologii w Polsce, założyciela 
pierwszego w Krakowie muzeum historii 
medycyny. I, co warto mocno podkreślić: 
lekarza, który pierwszy w świecie zwrócił 
uwagę, że „chorzy na wrzody” mają w żo-
łądku bakterie (nazwał je vibrio rugula) – 
tyle że nie potrafi ł wówczas laboratoryj-
nie ich wyhodować; to uczynili znacznie 
później Robin Warren i Barry Marschal, 
za co przyznano im w 2005 roku Nagrodę 
Nobla.

– Muzeum Wydziału Lekarskiego to 
najstarsze w Polsce i jedno z najstarszych 
w Europie muzeów! – z dumą mówi prezes 
Stowarzyszenia Wychowanków Wydziałów 
Medycznych CM UJ. Przy okazji zaprasza 
mnie do obejrzenia obiektu. Byłby jednak 
rad, abym wcześniej przeczytała książkę, 
którą mi wręcza w podarunku. Książka, 
bogato ilustrowana, traktuje o Muzeum. 

Medalierstwo? Jako historyk medycy-
ny profesor nie ukrywa, że ma określoną 
misję do spełnienia. Zamierza upamiętnić 
podobizny znakomitych krakowskich leka-
rzy także na medalach. Do tej pory zostało 
wybitych dwadzieścia (miałam okazję 
obejrzeć kilka z nich, między innymi ten 
z podobizną Juliana Aleksandrowicza), 
kolejne są w przygotowaniu.

ŻUCHWA KRÓLOWEJ I LIST PASTEURA
    
Są takie chwile w życiu, które zapa-

miętuje się na zawsze. Profesor ma ich 
na swym koncie kilka. Jedna z nich – co 
warte wspomnienia – wiąże się z rokiem 
1973. Z Wawelem. Wtedy bowiem lekarze 
z Katedry Medycyny Sądowej – pod okiem 
prof. Zdzisława Marka – otwarli trumnę 
i dokonali oględzin szczątków Elżbiety 
Rakuszanki, Wielkiej Księżnej Litewskiej 
i żony Kazimierza IV Jagiellończyka.

Zdzisław Gajda
Do historii medycyny – wprowadzenie

Niniejsza książka ma zaspokoić pierwszą ciekawość i zachęcić do sięgnięcia po obszerniejsze 
dzieła oraz do wnikliwszego zajęcia się przeszłością własnej specjalności. Im bardziej zbliża 
się w stylu do pogadanki, tym bardziej osiąga cel, jaki wyznaczył sobie autor, znając, niestety, 
z własnego doświadczenia, jak nudnym przedmiotem może być historia, a przecież jest to przed-
miot, bez którego nigdy nie zrozumiemy, kim jesteśmy: jako Europejczycy, jako Polacy, jako 
lekarze.

Zdzisław Gajda

Zdzisław Gajda na tle portretu 
prof. Zbigniewa Kukulskiego
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– Niewyobrażalną wprost radość 
odczułem, gdy na własne oczy zobaczy-
łem żuchwę królowej! – z emocjami tak 
silnymi, jakby to wydarzyło się wczoraj, 
mówi profesor. 

– Co?! Nie wiem, czy dobrze usły-
szałam... – to wyznanie mnie zaintrygo-
wało.

Profesor kontynuował, opowiadając, 
jak po dwudziestu latach (!) znalazł po-
twierdzenie tezy, jaką wysunął, prowadząc 
badania związane z dziedzicznością proge-
nii u Habsburgów, czyli wrodzonej wady 
kostnej żuchwy, często występującej w tym 
rodzie. Ogląd żuchwy Rakuszanki wska-
zywał na to, że miał absolutną rację, twier-
dząc, że tylko ci potomkowie tego rodu, 
którzy byli spokrewnieni z Jagiellonami, 

mieli żuchwę mocno wysuniętą do przodu, 
zaś Habsburgowie z linii albrechtyńskiej 
(a do tych należała królowa, w żaden sposób 
niespokrewniona z Jagiellonami) – nie.

– Podobno się Pan także mocno wzru-
szył, trzymając w ręku list napisany przez 
Ludwika Pasteura? – pytam muzealnika.

– I to jeszcze jak! Ten list to było 
własnoręcznie napisane podziękowanie 
za przyjęcie go do Polskiej Akademii 
Umiejętności na czynnego, zagranicznego 
członka.

Z INICJATYWY PROFESORA
 
Raz spieszne, raz mniej spieszne prze-

chadzanie się ulicami dawnej Wesołej, 
weszło Zdzisławowi Gajdzie w krew. Lubi 

patrzeć na to, co wcześniej widział oczami 
dziecka, młodego chłopaka, studenta me-
dycyny, pracownika naukowego.

Teraz na to wszystko patrzy z dystansu 
starszego pana. Popularyzatora historii 
medycyny, przychodzącego często do 
starego budynku, przed którym stoi – na 
niewielkim skwerku – fi gura prawdziwie 
renesansowej postaci: Macieja Miecho-
wity. Pomnik temu wybitnemu lekarzowi, 
historykowi, geografowi, księdzu, a zara-
zem astrologowi i alchemikowi żyjącemu 
w latach 1457–1523 wyrzeźbił Marek 
Maślaniec – oczywiście z inicjatywy i za 
sprawą profesora.

Teresa Bętkowska

Znakomity uczony, należący do grona 
najwybitniejszych amerykańskich 

matematyków, nominowany do Nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii, wybitny 
intelektualista, którego talent zawsze 
wiedzie od spraw teoretycznych ku 
człowiekowi i sposobom wykorzystania 
nauki dla jego dobra, wysoko ceniony na 
całym świecie negocjator, znawca dorobku 
muzycznego Ludwiga van Beethovena, 
człowiek renesansu, znany z sympatii do 
Polski – prof. Thomas L. Saaty z Uniwer-
sytetu w Pittsburghu otrzymał właśnie 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uroczystość nadania mu 
tego wyjątkowego wyróżnienia odbyła 
się 6 października 2011 w auli Collegium 
Maius.

Z inicjatywą uhonorowania uczonego 
tą godnością wystąpił Wydział Zarządza-
nia i Komunikacji Społecznej w 2010 
roku. – Senat UJ podjął odpowiednią 
uchwałę w tej sprawie 29 czerwca 2011, 
po zapoznaniu się z opiniami prof. Aloj-
zego Nowaka, ekonomisty z Uniwersytetu 
Warszawskiego, oraz prof. Kazimierza 
Goebla, matematyka z Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – in-

ŚWIATOWEJ SŁAWY NEGOCJATOR

formował prowadzący uroczystość rektor 
UJ prof. Karol Musioł. 

Thomas L. Saaty urodził się w Mosu-
lu, w Iraku, w 1926 roku. Obywatelstwo 
Stanów Zjednoczonych otrzymał, po-
nieważ jego ojciec był Amerykaninem. 

Nauki pobierał u egipskich nauczycieli 
i niemieckich wychowawców. Przez dwa 
lata kształcił się na American Univer-
sity of Beirut. W 1945 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie po dwóch 
latach otrzymał stopień licencjacki (BA) 

Prof. Thomas L. Saaty
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w Columbia Union College, w 1949 roku 
uzyskał tytuł magistra fi zyki (MA) na Uni-
wersytecie Katolickim w Waszyngtonie, 
a w roku 1951 tytuł magistra matematyki 
na Yale University. Stopień doktora ma-
tematyki, również na tym uniwersytecie, 
uzyskał w roku 1953, równocześnie 
kontynuując studia podyplomowe na 
paryskiej Sorbonie. – Od początku rzą-
dów Johna F. Kennedy’ego i Lyndona B. 
Johnsona rozwiązywał i nadal rozwiązuje 
najbardziej znaczące konfl ikty współczes-
nego świata – podkreślał wygłaszający 
laudację dr hab. Wiktor Adamus, profe-
sor UJ. – Prowadził wykłady prawie na 
wszystkich kontynentach. Przemawiał 
na zaproszenie rządów w parlamentach 
wielu krajów. Jest zaangażowany w dzia-
łania na rzecz pokoju, rozbrojenia oraz 
stabilizacji procesów gospodarczych na 
świecie, w tym w krajach rozwijających 
się. Z racji swoich multidyscyplinarnych 
zainteresowań zaangażowany jest od wielu 
lat w pracę w dziedzinach szeroko pojętej 
fi lozofi i nauki, w szczególności w odniesie-
niu do matematyki, badań operacyjnych, 

zarządzania, psychologii, procesów decy-
zyjnych, inżynierii i socjologii. Pragnąc 
wykorzystać swoją wiedzę w praktyce i dla 

dobra społeczności międzynarodowej, 
prof. Saaty pracował jako konsultant dla 
rządów Francji, Egiptu, Sudanu, Kuwej-
tu, Tanzanii, Izraela, Palestyny i Stanów 
Zjednoczonych. 

Profesor Saaty jest autorem 37 książek 
oraz 350 artykułów w dziedzinie matema-
tyki, badań operacyjnych i podejmowania 
decyzji. Jego prace zostały przetłumaczone 
na kilkanaście języków. Jest twórcą zna-
nych na całym świecie metod, takich jak 
Analytic Hierarchy Process (AHP), Ana-
lytic Network Process (ANP) oraz Neutral 
Network Process (NNP), służących do 
rozwiązywania złożonych problemów 
decyzyjnych. – W Polsce metody wykre-
owane przez profesora Saaty’ego zostały 
wykorzystane po raz pierwszy pod koniec 
XX wieku. Są one obecnie przedmiotem na-
uczania w kilku ośrodkach akademickich 
w ramach przedmiotów badania opera-

cyjne, metody organizacji i zarządzania 
i innych. Wykorzystywane są do rozwiązy-
wania doniosłych problemów naukowych 
i utylitarnych – akcentował laudator.

Z Uniwersytetem Jagiellońskim uczo-
ny współpracuje od wielu lat. To właśnie 
dzięki jego inspiracji, popartej także 
fi nansowym wsparciem, wielu młodych 
pracowników naukowych naszej Uczelni 
miało możliwość odbycia studiów pody-
plomowych na Uniwersytecie w Pitts-
burghu.

– Profesor Thomas Saaty to człowiek 
o niezwykłej osobowości, pełen niespo-
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius 6 października 2011

Laudację wygłosił dr hab. Wiktor Adamus, profesor UJ

Prof. Thomas Saaty z rąk rektora UJ 
prof. Karola Musioła odbiera dyplom 
doktora honoris causa UJ
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ODESZLI

W trakcie uroczystej inauguracji 648. 
roku akademickiego 2011/2012, któ-

ra, jak zwykle, odbywała się 1 października, 
do Krakowa nadeszła smutna wiadomość 
o śmierci naszego przyjaciela, śp. prof. 
Wojciecha Chełmickiego. Odszedł w dniu, 
kiedy jego uczelnia – Uniwersytet Jagiel-
loński – otwierała nowy rok akademicki. Do 
Luksemburga wyjechał służbowo na krótko. 
Żegnał się z nami na kilka dni. Chciał wrócić 
na sesję poświęconą pamięci Wiktora Rudol-
fa Ormickiego. Miał wiele innych rzeczy do 
załatwienia – ważnych i mniej ważnych. Po 
powrocie chciał odpocząć po intensywnej 
pracy nad ważną publikacją, którą – po 
ustosunkowaniu się do recenzji – wysłał 
jeszcze w dniu wyjazdu, o godzinie 4 rano, 

do renomowanego czasopisma zagranicz-
nego. Niecierpliwie oczekiwał na narodziny 
wnuka. Te słowa: będę z powrotem za kilka 
dni, brzmią nam w uszach nieustannie...

Okrutny los chciał inaczej. Nieszczęśli-
wie uczestniczył w wypadku, którego skutki 
początkowo zdawały się być niegroźne. 
Wkrótce jednak stan jego zdrowia się po-
gorszył. Ciągle mieliśmy nadzieję na cud! 
Niestety...

Dla wszystkich jego przyjaciół i kolegów 
nadszedł smutny czas. Powoli będzie docie-
rać do nas świadomość o nieodwracalności 
tego, co się stało. O tym, że w sąsiednim 
pokoju nie otworzą się już drzwi i już nigdy 
Wojtek nie zaprosi nas na zwyczajową po-
gawędkę o wszystkim.

Wojciech Chełmicki z Chełmicy, her-
bu Nałęcz, urodził się 29 listopada 1952 
w Gnieźnie. Wywodził się ze starego 

WSPOMNIENIE O PRZYJACIELU
Prof. Wojciech Chełmicki (1952–2011)

Prof. Wojciech Chełmicki; październik 2003 

żytej energii, otwarty, radosny, życzliwy 
ludziom, towarzyski i obdarzony dużym 
poczuciem humoru – podkreślał prof. 
Wiktor Adamus. Ciekawostką jest – co 
zaakcentował podczas swego wystąpienia 
laudator – że prof. Saaty oprócz licznych 
publikacji naukowych ma na swym koncie 
również 22 książki poświęcone związkowi 
humoru z naszym postrzeganiem świata. 
Poza tym jest miłośnikiem i znawcą dorob-
ku muzycznego Ludwiga van Beethovena. 
Kolekcjonuje wszystkie jego muzyczne 
dzieła  i wydawnictwa mu poświęcone.

– Przyjmując prof. Thomasa Saaty’ego 
w poczet doktorów honoris causa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, honorujemy 
człowieka, który całym swoim życiem 
zaświadcza, że realizuje dewizę naszej 
Uczelni: „plus ratio quam vis” – mówił, 
kończąc swoją przemowę, laudator. Życzył 
bohaterowi uroczystości, by jak najdłużej 
służył uczonym, politykom, menedżerom 
i młodzieży akademickiej, a swą ogromną 
wiedzę naukową przetwarzał na kolejne 
publikacje dla dobra ludzkości.

– Jest dla mnie ogromnym zaszczytem 
otrzymanie tytułu doktora honoris causa 

najbardziej znanego i najstarszego pol-
skiego uniwersytetu, uczelni Mikołaja 
Kopernika i Jana Pawła II – mówił 
wzruszony prof. Thomas Saaty, dziękując 
za wyróżnienie władzom Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, recenzentom prof.prof. 
Kazimierzowi Goeblowi i Alojzemu No-
wakowi, senatom ich uczelni, dziekanowi 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ prof. Jackowi Ostaszew-

skiemu, przyjacielowi prof. Wiktorowi 
Adamusowi oraz wszystkim zaangażo-
wanym w zorganizowanie tej wyjątko-
wej uroczystości. – Jestem wdzięczny 
zarówno za uznanie moich osiągnięć 
naukowych, jak i za docenienie dziedzi-
ny, której poświęciłem moje zawodowe 
wysiłki – podkreślił uczony. 

Rita Pagacz-Moczarska
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Prof. Thomasa Saaty’ego uhonorowano w szczególności za życzliwość dla ludzi i umożliwienie badań 
w Stanach Zjednoczonych i studiów na Uniwersytecie w Pittsburghu młodym polskim badaczom
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rodu Chełmickich, którego początki się-
gają XVII stulecia. Siedzibą rodową było 
wielkopolskie Zakrzewo, w którym nigdy 
nie dane mu było zamieszkać. Najpierw 
Chełmickich usunęli Niemcy, potem po-
siadłość przejęły władze PRL, skutecznie 
doprowadzając do znacznej dewastacji 
pałacu i parku. Wojtkowi bardzo zależało 
na powrocie, chociażby symbolicznym, do 
korzeni swego rodu. Podczas wręczania mu 
nominacji profesorskiej przez prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 2002 
roku wypomniał głowie państwa grzechy 
władzy komunistycznej wobec swojej 
rodziny. 

Wojtek ukończył szkołę średnią 
(V Liceum Ogólnokształcące) w Katowi-
cach w 1971 roku  i podjął studia geogra-
fi czne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Ukończył je w roku 1975. Od początku 
zwrócił uwagę kadry akademickiej swoją 
niebywałą inteligencją, wielkim i bardzo 
szerokim zakresem wiedzy (nie tylko 
geografi cznej) oraz rzadko spotykanym 
poczuciem humoru. Należał do grupy wy-
różniających się studentów. Nie wszyscy 
jednak zdawali sobie sprawę z tego, jak 
wielkim kosztem opłacane jest jego studio-
wanie, a ujmując to szerzej – jego życie. 
Kiedy chorował w młodości na banalną 
chorobę, lekarze postawili złą diagnozę 
i zaordynowali niewłaściwą terapię. Spo-
wodowało to, że przez całe swoje dalsze 
życie musiał być pod stałą opieką lekarską, 
a swój tryb życia musiał podporządkować 
trapiącym go schorzeniom. Znosił to 
bardzo mężnie i mimo często widzianego 
w jego oczach cierpienia nigdy nie tracił 
swojego błyskotliwego poczucia humoru. 
Na studiach spotkało go wielkie szczęście 
– poznał koleżankę geografkę Mariannę 
Krawczyk (nazywaną przez niego i przy-

jaciół Majką), która została później jego 
żoną i matką dwóch jego synów: Piotra 
(1981) i Tomasza (1985). Majka była 
równocześnie jego najbliższą przyjaciółką 
i powiernicą, która pozwalała przetrwać 
ciężkie chwile związane z chorobą (np. 
ciągłe dializy, przeszczep nerki itp.).

Mimo nie najlepszego zdrowia Woj-
tek starał się być stale aktywny, jako 
nauczyciel akademicki, a także jako ba-
dacz. Bezpośrednio po studiach, w latach 
1976–1978, brał udział w trzech kolejnych 
wyprawach do Mongolii, organizowanych 
przez Polską Akademię Nauk. Efektem 
tego była rozprawa doktorska zatytu-
łowana Obieg wody w stepowej strefi e 
Mongolii na przykładzie Równiny Środ-
kowochałchaskiej (1982). Pięć lat później 
wyjechał na roczny staż na Uniwersytecie 
Wisconsin w USA, w 1993 roku przebywał 
jako visiting professor na State Universi-
ty of New York w Buffalo, a w 1995 
roku na University College w Londynie. 

Współtworzył instytutową stację naukową 
w Łazach koło Bochni, którą kierował 
w latach 1993–2000. Stopień doktora ha-
bilitowanego uzyskał w roku 1993, tytuł 
profesora dziewięć lat później. W  2006 
roku został profesorem zwyczajnym. Od 
roku 1995 kierował w Instytucie Zakładem 
Hydrologii.

Opublikował blisko 150 prac, głów-
nie z zakresu hydrologii środowiska 
geografi cznego, hydrologii płytkich wód 
podziemnych, źródeł i strefy półsuchej, 
ochrony zasobów wodnych oraz an-
tropogenicznych przemian środowiska 
wodnego. Był wybitnym naukowcem, 
cenionym wśród geografów i hydrologów 
polskich, świetnie znanym w międzyna-
rodowym środowisku naukowym. Wiele 
prac opublikował za granicą, a jego liczne 
publikacje są stale cytowane w literaturze 
światowej. Był znakomitym edytorem prac 
geografi cznych.

Ale przede wszystkim był wspaniałym 
człowiekiem i przyjacielem, od którego 
nieustannie się uczyliśmy, z którego rad 
stale korzystaliśmy. Ciągle nie możemy 
pogodzić się z faktem, że ten niezwyczaj-
ny człowiek już nas opuścił, że nigdy nie 
pojawi się w Instytucie.

Wierzymy, że tam, gdzie jest obecnie, 
już nie cierpi i cieszy się sympatią wszyst-
kich niebiańskich aniołów. Mimo to cza-
sami trudno jest pogodzić się z wyrokami 
Opatrzności. Wojtek jest stale wśród nas 
i tak zapewne będzie do końca świata! 

Dziękujemy Ci, Wojtku, za Twoją 
przyjaźń i Twoją obecność! Do zobacze-
nia!

Antoni Jackowski 
Kazimierz Krzemień

Podczas badań terenowych w Masywie Centralnym (Francja). Profesorowie Wojciech Chełmicki
 (z lewej) i Kazimierz Krzemień; wrzesień 1996

Spotkanie w Zakładzie Hydrologii; od prawej profesorowie: Wojciech Chełmicki, Andrzej T. Jankowski, 
Joanna Pociask-Karteczka, 1999
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Niemal osiemdziesiąt lat temu, na 
początku 1932 roku, profesor Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
znakomity fi lozof i psycholog Kazimierz 
Twardowski wygłosił podczas uroczysto-
ści nadania mu godności doktora honoris 
causa Uniwersytetu Poznańskiego wykład 
zatytułowany O dostojeństwie Uniwer-
sytetu. Wykład ten, ogłoszony drukiem 
w roku następnym, został, niestety, prawie 
zapomniany i dopiero w roku 1992 ukazał 
się ponownie – w zbiorze jego artykułów, 
wydanych pod tytułem Wybór pism psy-
chologicznych i pedagogicznych. Po dwóch 
latach, z inicjatywy prof. Jana Woleńskiego, 
fragmenty tego wykładu zostały opubli-
kowane w ukazującym się wówczas na 
Uniwersytecie Jagiellońskim czasopiśmie 
„Universitas”, nad którym jako prorektor 
sprawowałem opiekę. Dziś, w skromnej 
formie kilku refl eksji, pragnę nawiązać do 
owej wypowiedzi prof. Twardowskiego, 
stanowiącej jego credo intelektualisty, 
uczonego i dydaktyka.

Wykład Kazimierza Twardowskiego, 
będący jednym wielkim hymnem na 
cześć Uniwersytetu, kreśli jego wizję na 
podstawie funkcji i zadań, które pełnić 
powinien: Dostojeństwo uniwersytetu pły-
nie nie tylko z sędziwego wieku i chlubnej 
tradycji uczelni noszących tę nazwę, ma 
ono swe źródło w samej idei uniwersytetu, 
która się z biegiem czasu ustaliła i która 
wyznacza mu funkcję, jaką on ma pełnić 
w życiu zbiorowym współczesnej ludzkości 
i rozlicznych jej odłamów narodowych. 
Według tej idei zadaniem uniwersytetu jest 
zdobywanie prawd i prawdopodobieństw 
naukowych oraz krzewienie umiejętności 
ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy 
uniwersyteckiej jest tedy twórczość nauko-
wa, zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i pod względem metodycznym. [...] 
Służąc temu celowi, uniwersytet istotnie 
promieniuje dostojeństwem, spływającym 
na niego z olbrzymiej doniosłości funkcji, 
którą pełni. Wszak niesie ludzkości świat-
ło czystej wiedzy, wzbogaca i pogłębia 
naukę, zdobywa coraz to nowe prawdy 
i prawdopodobieństwa – tworzy, jednym 
słowem, najwyższe wartości intelektual-

O WIELKOŚCI UNIWERSYTETU

ne, które przypaść mogą człowiekowi 
w udziale.

Mówiąc o wielkości Uniwersytetu, 
nie można nie cofnąć się do schyłku 
wczesnego średniowiecza, kiedy to nara-
stające zmiany cywilizacyjne w Europie, 
a zwłaszcza w jej zachodniej części, 
spowodowały tworzenie się pierwszych 
organizmów uniwersyteckich, najpierw 
jedno-, a po krótkim czasie wielowy-
działowych, łączących od początku 
dwie podstawowe funkcje: dydaktyczną 
i naukowo-badawczą. Kolejno nadawane 
tym uczelniom i zagwarantowane odpo-
wiednimi statutami prawa i przywileje – 
zwłaszcza wewnętrzna autonomia wspól-
not uniwersyteckich, prawo przybywania 
do miast i bezpiecznego w nich pobytu, 
wyłączenie spod jurysdykcji miejskiej, 
prawo do strajku i secesji z miasta, prawo 
swobodnego nauczania w całym ówczes-
nym chrześcijańskim świecie i wyłączne 
prawo nadawania stopni naukowych 
– rychło uczyniły z uniwersytetów cen-
tralne ośrodki nauki i wiedzy, skupiające 
zarówno wykładowców, jak i studentów 
z całej prawie Europy. Tak rozpoczynała się 
wielkość Uniwersytetu.

W okres pełnego średniowiecza wkro-
czyła Europa zasobna w kilka uniwersyte-
tów, które powstawały kolejno od końca 
wieku XI (Bolonia) i przez cały wiek XII 
(Paryż, Oksford). W dwóch następnych 
stuleciach ich liczba gwałtownie wzrastała, 
tak że pod koniec średniowiecza działało na 
naszym kontynencie około osiemdziesięciu 
ośrodków uniwersyteckich. Wprawdzie 
różniły się systemem organizacji, podpo-
rządkowanej dwóm wzorcom: bolońskiemu 
i paryskiemu, ale kilka podstawowych 
zadań realizowały wszystkie. Należało do 
nich kształcenie w zakresie takich nauk jak 
prawo, teologia, medycyna i sztuki wyzwo-
lone oraz prowadzenie prac naukowych, 
w tym szczególnie badań podstawowych. 
Główne cele i zadania nowo powstałej 
uczelni średniowiecznej ujmuje w jakże 
piękny sposób akt fundacyjny Kazimierza 
Wielkiego dla Akademii Krakowskiej: 
[...] postanowiliśmy w mieście naszym 
Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić 

i urządzić miejsce, na którym by Stu-
dium Powszechne w każdym dowolnym 
wydziale kwitnęło, a dla przyszłości na 
wieczne czasy tym pismem jego istnienie 
zapewnić chcemy. Niechże więc tam będzie 
nauk przemożnych perła, aby wydała męże 
dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót 
świetne i w różnych umiejętnościach wy-
uczone; niechaj otworzy się orzeźwiające 
źródło nauk, a z jego pełności niech czer-
pią wszyscy naukami napoić się pragnący. 
Studium to zaś ma być szkołą, [...] do któ-
rej zjeżdżaliby się swobodnie i bezpiecznie 
mieszkańcy królestwa naszego i krajów 
przyległych, ale i inni z różnych części 
świata, pragnący nabyć przesławną perłę 
wiedzy. Nic dodać i nic ująć.

Realizując tak nakreślone zadania, 
uniwersytety średniowieczne stymulowały 
w decydującym stopniu przełom umysłowy 
i rozkwit zarówno intelektualny, jak i kul-
turowo-cywilizacyjny ówczesnej Europy, 
zaś kształcąc studentów przybywających 
z jej najdalszych nawet zakątków, promie-
niowały światłem wiedzy i nauki na cały 
kontynent, a pod koniec epoki, zwłaszcza 
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w wieku XV, także poza jego granice. 
Zdaniem wielu historyków mediewistów, 
korporacje profesorów tworzyły rodzaj 
trzeciej, acz nieformalnej władzy – wła-
dzy intelektu, w wielu krajach Europy 
uzupełniającej, i to skutecznie, dwa jej 
podstawowe fi lary: władzę świecką i wła-
dzę duchowną, a niekiedy nawet z nimi 
konkurując. Tak wielkość Uniwersytetu 
się ugruntowywała.

Rozwój i szybko za nim idący rozkwit 
uniwersytetów ograniczony został mocno, 
a następnie wyraźnie zahamowany, około 
połowy XVI wieku. Przyczyn było wiele, 
a niepoślednią wśród nich rolę odegrały 
ruchy religijne, zwłaszcza reformacja 
i kontrreformacja. Ten stan nie trwał 
jednak długo i już w wieku XVII, a szcze-
gólnie XVIII i XIX, nastąpił kolejny okres 
świetności i wielkości, związany z powsta-
waniem licznych uczelni uniwersyteckich 
o nowych programach nauczania, realizo-
wanych nowymi środkami i sposobami, 
w oparciu o prace badawcze prowadzone 
w ramach nowo powstających dyscyplin 
naukowych. A jednocześnie zachowywały 
na ogół uniwersytety dawną, średnio-
wieczną strukturę i uprawnienia, z posza-
nowaniem podstawowej zasady łączenia 
nauczania z badaniami naukowymi oraz 
przestrzeganiem wolności nauki i dąże-
nia do prawdy na czele. Z niewielkimi 

wyjątkami te podstawowe zasady obowią-
zywały powszechnie, zaś reformy służące 
usprawnieniu procesu dydaktycznego 
i postępowania badawczego pozwoliły na 
ukształtowanie się nowoczesnego uniwer-
sytetu europejskiego i większości coraz 
liczniejszych uniwersytetów pozaeuropej-
skich. W kształtowaniu i rozwoju owego 
nowożytnego uniwersytetu przodowały 
Niemcy, Włochy i częściowo Niderlandy. 
W Polsce po pierwszym rozbiorze zrefor-
mowanie i unowocześnienie Uniwersytetu 
dokonane zostało, jak wiadomo, przez 
Hugona Kołłątaja i Marcina Poczobutta-
Odlanickiego na zlecenie Komisji Eduka-
cji Narodowej.

W wieku XX idea tworzenia uniwersy-
tetów objęła już cały świat, co spowodowało 
zróżnicowanie struktury, organizacji, a nawet 
sposobów realizacji głównych celów i zadań 
poszczególnych uczelni w różnych krajach. 
Charakterystyczne było jednak drastyczne 
ograniczenie swobody działań i wolności 
nauczania w krajach o ustroju totalitarnym, 
takich jak Związek Radziecki, a potem 
hitlerowskie Niemcy czy faszystowskie 
Włochy, gdzie całkowicie podporządkowano 
uniwersytety centralnej władzy i narzucono 
im ideologię przez te władze preferowaną. 
Niszczenie swobodnej myśli, typowej dla 
środowisk uniwersyteckich, ma zresztą 
tradycje sięgające w głąb historii i trwa do 

czasów współczesnych. Nasilało się znacz-
nie w czasach rewolucji, zaś najlepszych 
tego przykładów dostarcza rozwiązanie 
wszystkich uniwersytetów we Francji pod-
czas rewolucji 1789 roku czy wypędzenie 
kadry profesorskiej uniwersytetów chińskich 
do pracy na roli lub w raczkującym wówczas 
przemyśle podczas tak zwanej rewolucji 
kulturalnej. Rewolucje mają to zresztą do 
siebie, że – inspirowane przez intelektuali-
stów – stają się wkrótce ich grobem.

Polskie uniwersytety, bo o nich głównie 
będzie teraz mowa, ucierpiały najmocniej 
w swej historii w czasie okupacji hitle-
rowskiej. Ich zamykanie i likwidowanie 
rozpoczęła pamiętna Sonderaktion Krakau, 
przeprowadzona przez gestapo w listo-
padzie 1939. W jej wyniku aresztowano, 
a następnie osadzono w obozach koncen-
tracyjnych stu kilkudziesięciu profesorów 
i asystentów uczelni krakowskich, głównie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, z których 
kilkudziesięciu zmarło z wycieńczenia, 
głodu i chorób. Mniej znana, lecz równie 
tragiczna w skutkach była akcja przeprowa-
dzona przez niemieckich okupantów wspól-
nie z ukraińskim batalionem Nachtigall, 
w której efekcie w lipcu 1941 aresztowano, 
a następnie rozstrzelano kilkudziesięciu 
intelektualistów, głównie profesorów Uni-
wersytetu Lwowskiego. Nie można też 
zapomnieć o wymordowaniu na polecenie 
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Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bolesławowi Ginterowi odbyła się podczas inauguracji 
roku akademickiego w auli Uniwersytetu Wrocławskiego
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władz sowieckich w Katyniu i innych 
miejscach kaźni co najmniej kilkudziesięciu 
jeszcze profesorów i asystentów z róż-
nych polskich uniwersytetów. Ten czarny 
okres był jednak także okresem chwały 
i wielkości Uniwersytetu. Zatrudnieni 
tam poprzednio nauczyciele akademiccy 
rychło podjęli – mimo zagrożenia utratą 
życia – tajne nauczanie, które stopniowo 
objęło wszystkie niemal wydziały przed-
wojennych uczelni. Były to działania nieraz 
heroiczne, ale – co najważniejsze – sku-
teczne, bo wykształcono i wypromowano 
znaczną liczbę absolwentów, którzy wraz 
z ocalałymi profesorami gotowi byli do 
podjęcia wielkiego trudu wznowienia nor-
malnej działalności w ponownie otwartych 
po wojnie uczelniach.

Wznowienie działań niemal nazajutrz 
po zakończeniu wojny, dokonane ogrom-
nym wysiłkiem zarówno nauczycieli 
akademickich, jak i studentów, rozpoczęło 

kolejny, krótki, niestety, okres rozkwitu 
uniwersytetów polskich. Wnet bowiem 
władza, w znacznej części przyniesiona na 
bagnetach żołnierzy sowieckich, pokazała 
swe prawdziwe, znamienne dla rządów 
totalitarnych, oblicze. Zakazano wykłada-
nia i relegowano z uniwersytetów wielu 
światowej rangi uczonych, zaś typowe dla 
okresu okupacji fi zyczne niszczenie inteli-
gencji zastąpiono niszczeniem ich psychiki 
i zasad moralnych. Duchowa i umysłowa 
niezależność, nieodzowna w pracy badaw-
czej i dydaktycznej, była w coraz większym 
stopniu krępowana narzuconą i „jedynie 
słuszną” doktryną ideologiczną.

Rychło podjęto kroki administracyjne 
mające na celu rozbicie ukształtowanej 
w ciągu wieków wspólnoty akademickiej, 
owej universitas, stanowiącej spoiwo struk-
tury uczelni i istotę wspólnego dążenia do 
prawdy. Uważając, nie bez słuszności zresz-
tą, że uniwersytety są siedzibami oporu 

duchowego i miejscami utajonej, a niekiedy 
nawet całkiem jawnej opozycji, dokonano 
na początku lat 50. ich niezwykle bolesnego 
okaleczenia, odrywając od poszczególnych 
uczelni połowę lub nawet więcej niż połowę 
wydziałów. Z owych pojedynczych wy-
działów tworzono następnie samodzielne 
uczelnie, często kadłubowe, o narzuconych 
z góry władzach, którymi znacznie łatwiej 
było sterować.

W tym samym czasie z podobnych 
przyczyn zlikwidowana została (wpraw-
dzie nie formalnie, ale praktycznie) Polska 
Akademia Umiejętności – jako relikt 
„burżuazyjnej myśli” – a powołana Polska 
Akademia Nauk, z jej podwójną strukturą: 
z jednej strony – korporacyjną, z drugiej 
zaś – instytutową. Na wzór i podobień-
stwo do systemu panującego w Związku 
Radzieckim i innych państwach odciętych 
od Zachodu, tak zwaną „żelazną kurtyną”, 
instytuty PAN miały zachować wyłączność 

DOKTORAT HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
DLA PROF. BOLESŁAWA GINTERA
Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. Bolesław Ginter otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Uczony 
został uhonorowany tym zaszczytnym wyróżnieniem na wniosek Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, po uzyskaniu opinii prof. Stefana Karola Kozłow-
skiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Aleksandra Kośki z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 3 października 2011 
w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profesor przez niemal 30 lat kierował Zakładem Archeologii Epoki Kamienia UJ, 
a w latach 1984–1987 pełnił także funkcję prodziekana Wydziału Filozoficzno-
Historycznego UJ, w latach 1990–1993 był natomiast prorektorem do spraw ba-
dań naukowych. W obrębie zainteresowań badawczych profesora na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat znalazły się studia nad kompleksem magdaleńskim w Dzierży-
sławiu na Górnym Śląsku. – Odkrył on tam unikatowe obozowisko sprzed blisko 
16 tysięcy lat z dobrze zachowanymi reliktami struktur mieszkalnych oraz barwników mineralnych – podkreśla promotor 
doktoratu honorowego prof. Bolesława Gintera prof. Jan Michał Burdukiewicz, pełniący funkcję prodziekana Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. – Obecnie profesor Ginter wraz z zespołem prowadzi ba-
dania nad osadnictwem paleolitycznym w Jaskini Ciemnej w Ojcowskim Parku Narodowym. Do podstawowych zagadnień 
wieloletnich badań profesora Gintera należą kwestie przejścia od środkowego do górnego paleolitu oraz rozprzestrzeniania 
się Homo sapiens w Europie. Profesor kierował wieloma interdyscyplinarnymi, międzynarodowymi zespołami badawczymi 
w Bułgarii (jaskinie Baczo Kiro i Temnata) oraz w Grecji (jaskinia Klisoura), które przyniosły odkrycie najstarszych w Europie 
zespołów górnopaleolitycznych. W jaskini Klisoura razem z prof. Januszem K. Kozłowskim odkrył ceramiczne pojemniki 
sprzed 32 tysięcy lat, co przesunęło datowanie powstania ceramiki na świecie o ponad sześć tysięcy lat. 
Z dużym zainteresowaniem ze strony międzynarodowego środowiska naukowców spotkały się również badania prowadzo-
ne przez prof. Bolesława Gintera poza Europą. Warto bowiem przypomnieć, że przez ponad 40 lat w północno-wschodniej 
Afryce profesor zajmował się, między innymi, wyodrębnieniem jednostek kulturowych Moerian i Tarifian oraz przedstawie-
niem dynamiki wprowadzania gospodarki rolniczo-hodowlanej. 
Profesor ma na swym koncie ponad 160 publikacji, w tym 13 książek, których jest autorem, bądź współautorem. Jest członkiem 
wielu towarzystw i instytucji naukowych, w tym, między innymi, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk Pra- 
i Protohistorycznych PAN, Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Umiejętności, XXXII Komisji Międzynarodowej Unii 
Nauk Pra- i Protohistorycznych, Deutsches Archäologisches Instytut, International Association of Egyptologists. Podczas uroczy-
stości nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład zatytułowany O wielkości Uniwersytetu.
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na prowadzenie badań naukowych, zaś 
uniwersytetom pozostawiono działalność 
dydaktyczną. Dokonano tym samym ze-
rwania trwającej od stuleci jedności funkcji 
dydaktycznych i naukowo-badawczych, 
usiłując jednocześnie skłócić środowiska 
naukowe według zasady divide et impera. 
Dzięki niezłomnej postawie zdecydo-
wanej większości uczonych, zarówno 
uniwersyteckich, jak i z Polskiej Akademii 
Nauk, planów tych nie udało się w pełni 
zrealizować. Wyrazem uznania i odbiciem 
tego w świadomości społeczeństwa była 
w tych latach niezwykle wysoka pozycja 
Uniwersytetu, a także jego pracowników, 
zwłaszcza profesorów, w rankingach za-
ufania społecznego.

Jakże dalekie i nieosiągalne wówczas 
były słowa z cytowanego już wykładu 
Kazimierza Twardowskiego, będące 
rodzajem jego testamentu duchowego. 
Możność spełniania właściwych uniwer-
sytetowi zadań jest uwarunkowana jego 
bezwzględną duchową niezależnością. 
Duchową, bo materialnie uniwersytet, o ile 
nie stoi o własnych siłach, będzie zawsze 
zależny od tego czynnika, który mu daje 
fi nansowe podstawy istnienia i wyposaża 
go w środki pracy. Ale ci, co uniwersytety 
fundują i utrzymują, dowiedliby zupełnego 
niezrozumienia istoty uniwersytetu, gdyby 
chcieli w czymkolwiek krępować jego pra-
cę, z góry zastrzegać się przeciw pewnym 
jego wynikom, wskazywać, jakie rezultaty 
byłyby pożądane. I gdyby nawet wyniki 
pracy naukowej były niemiłe tym, którym 
on zawdzięcza swój byt, nie wolno by w tym 
upatrywać uprawnienia do nakładania mu 
jakichkolwiek więzów, do stosowania ja-
kichkolwiek ograniczeń. Albowiem badania 
naukowe rozwijać się i owoce nieść mogą 

tylko wtedy, gdy nie są niczym krępowane 
ani zagrożone.

Przemiany polityczne z roku 1989, 
z którymi związane było odzyskanie pełnej 
suwerenności, opartej na w pełni demokra-
tycznym ustroju, stworzyły szansę realiza-
cji wyrażonych wyżej postulatów, a tym 
samym umożliwiły wkroczenie naszych 
uniwersytetów w kolejny okres rozkwitu 
i świetności. Czy szanse te zostały wyko-
rzystane? Z pełnym przekonaniem można 
odpowiedzieć, że tylko w niewielkim 
stopniu. W dalszym ciągu szkoły wyższe, 
a szczególnie uniwersytety, są permanen-
tnie niedofi nansowane, pomimo obłudnych 
zapewnień kolejnych władz państwowych 
o ich wielkim zainteresowaniu sprawami 
nauki i nauczania. Dla ułagodzenia sporej 
części środowisk uczelni publicznych, 
zwykle marnie opłacanych, powołuje się 
do życia dziwne i bezsensowne twory 
zwane uniwersytetami „z przymiotni-
kiem”, w naiwnej i złudnej nadziei, że 
za zmianą nazwy pójdzie automatycznie 
polepszenie jakości. Żywiołowy rozwój 
szkół wyższych rozmaitego autoramentu, 
obok pozytywnego zjawiska w postaci 
dynamicznego wzrostu stopnia scholary-
zacji, powoduje także zjawiska negatywne, 
a nawet niebezpieczne, choćby w postaci 
osławionej wieloetatowości. Podejmowa-
nie pracy na kilku uczelniach jednocześnie 
pociąga za sobą w sposób oczywisty cał-
kowite zerwanie koniecznej w nauczaniu 
uniwersyteckim relacji mistrz – uczeń. 
Dodatkowym negatywnym efektem takich 
sytuacji jest, z konieczności, osłabienie 
tempa pracy naukowo-badawczej lub 
jej maksymalne ograniczenie, co z kolei 
uniemożliwia dydaktykę na odpowiednio 
wysokim poziomie.

Oprócz błędów systemowych z nieśmia-
łymi próbami poprawy w postaci kolejnych 
nowelizacji ustawy o szkołach wyższych wie-
le negatywnych zjawisk obserwować można 
wśród samych nauczających, od asystentów 
do profesorów. Erozji ulegają akademickie 
dobre obyczaje i normy etyczne. Następuje 
relatywizacja takich pojęć jak „prawda” czy 
„moralność”. Zapomina się o słowach takich 
jak „honor”, „lojalność” czy „etos pracy”. 
Wprawdzie zjawiska takie występowały także 
w przeszłości, ale – po pierwsze – nie w aż 
tak dużym nasileniu, a po drugie – poddawane 
były powszechnej krytyce; nieetyczne zacho-
wania spotykały się wręcz ze środowiskowym 
ostracyzmem. Dziś przechodzi się nad tymi 
sprawami do porządku dziennego i rzadko 
zachowania nielicujące z uniwersyteckimi 
dobrymi obyczajami są potępiane. Skutkuje 
to osłabieniem autorytetu uczonego, zwane-
go coraz częściej naukowcem, a także rangi 
Uniwersytetu, będącego w odczuciu społecz-
nym coraz częściej przedsiębiorstwem, a nie 
instytucją.

Co zatem z wyeksponowaną w tytule 
tego wystąpienia wielkością? Kto i w jaki 
sposób ma tę wielkość przywrócić? Pracują 
wprawdzie na nią i o niej decydują wszyscy 
członkowie społeczności uniwersyteckiej – 
studenci, asystenci, pracownicy administracji 
i obsługi – ale tak jak na samym początku, 
w średniowieczu, szczególną i najbardziej 
eksponowaną częścią owej społeczności 
są profesorowie. To my jesteśmy najbar-
dziej odpowiedzialni za to, co nazywane 
jest dobrym imieniem uczelni i co jest jej 
misją w społeczeństwie. To my w sposób 
szczególny jesteśmy depozytariuszami po-
naddziewięćsetletniej tradycji i strażnikami 
idei uniwersyteckiej. Tej idei, której istotą 
jest, jak wiemy, wspólne dążenie do prawdy 
i tej prawdy przekazywanie. To na nas ciąży 
obowiązek inicjowania koniecznych zmian 
i nadawania im kierunku. Wreszcie to my 
powinniśmy chronić całe środowisko  aka-
demickie przed manipulacjami polityków. 
Walczyć z ich błędnymi nieraz decyzjami 
i – jeszcze gorszą od tego – bezczynnością 
części kolegów. To od nas, Panie i Panowie 
Profesorowie, zależy w głównej mierze, czy 
nasz Uniwersytet znów będzie wielki. Ja, jako 
niepoprawny optymista, wierzę głęboko, że 
takim właśnie się stanie.

Bolesław Ginter

Wykład wygłoszony przez prof. Bolesława Gintera 
podczas uroczystości wręczenia mu doktoratu hono-
ris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, 3 paździer-
nika 2011. 

J.
 K

a
ta

rz
yń

sk
i

Prof. Bolesław Ginter został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem na wniosek Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
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Łysenkizm (albo inaczej miczurinizm-
-łysenkizm, nowa biologia lub twórczy 

darwinizm radziecki) jest interesującym 
epizodem w najnowszej historii nauki, 
w którym czynniki zewnętrzne, głównie 
określona ideologia, wywierały decydu-
jący wpływ na szczegółowe koncepcje 
przyjmowane jako naukowe. W historii 
łysenkizmu w ZSRR nierozerwalnie spla-
tały się dwa wątki: ewolucja tej doktryny 
i jej aspekt polityczny1.

Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku 
grupa agronomów rozpoczęła w Związku 
Radzieckim kampanię, która w ciągu 
kilkunastu lat doprowadziła do przejęcia 
kontroli nad radzieckimi instytucjami 
rolniczymi i biologicznymi. Grupie 
przewodził Trofi m Denisowicz Łysenko 
(1898–1976), który wykształcenie zdo-
był zaocznie w Kijowskim Instytucie 
Agrotechnicznym. W latach 1925–1929 
pracował w eksperymentalnej stacji agro-
technicznej w Azerbejdżanie, a od 1929 
roku – we Wszechzwiązkowym Instytucie 
Nasiennictwa i Genetyki, którym kierował 
w latach 1937–1966. W latach 1940–1965 
był także dyrektorem Instytutu Genetyki 
Akademii Nauk ZSRR.

W 1934 roku do zespołu Łysenki dołą-
czył zawodowy marksista Izaak Prezent – 
nadał pomysłom Łysenki formę teorii 
o podstawach marksistowskich. Wkrótce 
Łysenko rozpoczął w różnych radzieckich 
czasopismach publiczną polemikę z czo-
łowymi radzieckimi biologami. W tej 
polemice rozwinął swoje teorie dotyczące 
fi zjologii, cytologii, genetyki i ewolucjoni-
zmu. Już wtedy odrzucał koncepcję genu 
jako materialnej jednostki dziedziczności, 
zaprzeczał prawom Mendla i głosił, że 
warunki zewnętrzne mogą bezpośrednio 
wpływać na „dziedziczność” roślin. Piąta 
sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk 
Rolniczych im. Lenina (19–26 grudnia 
1936) była całkowicie poświęcona dysku-
sji nad doktryną Łysenki o „transformacji 
dziedziczności”. W tej sesji zwycięstwo 
odnieśli genetycy, jednak wielki terror, 
jaki wkrótce potem nastąpił w ZSRR, 
zniweczył je. Wielu genetyków zostało 
wtedy usuniętych ze stanowisk, na które 
Łysenko mianował swoich zwolenników.

ŁYSENKIZM

Po zakończeniu wielkiego terroru 
genetycy próbowali wykazać błędność 
doktryny Łysenki, jej niezgodność z dar-
winizmem. Komitet Centralny Wszech-
związkowej Partii Komunistycznej (bol-
szewików) powierzył rozstrzygnięcie 
sporu na gruncie fi lozofi cznym Instytutowi 
Marksa-Engelsa-Lenina. Opinia instytutu 
nie rozstrzygała sporu, natomiast samo 
przekazanie sprawy Instytutowi wska-
zywało, że w opinii KC WKP(b) nauka 
uprawiana w ZSRR ma być zgodna z za-
sadami marksizmu. W tamtym okresie 
Łysenko mianował się najwierniejszym 
kontynuatorem dzieła Miczurina2. 

W 1940 roku genetycy ponieśli dotkli-
wą stratę: Nikołaj Wawiłow (1887–1943), 
czołowy ówczesny genetyk radziecki, 
został aresztowany przez KGB pod za-
rzutem szpiegostwa. Wkrótce jego los 
podzielili współpracownicy. Jego miej-
sce w Instytucie Genetyki zajął Łysenko 
i miejsca po aresztowanych obsadził 
swoimi zwolennikami. W pracy z 1940 
roku Łysenko, kierując się wskazaniami 
Engelsa z Anty-Dühring, stwierdził, że 

zmiany w metabolizmie są najważniej-
szą częścią naturalnej selekcji, która 
może służyć całkiem dobrze, bez walki 
o byt. Odtąd Łysenko coraz częściej bę-
dzie używał dzieł klasyków marksizmu 
do korygowania Darwina.

Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej przeciwnicy Łysenki zapoczątko-
wali nową, zakrojoną na szeroką skalę 
dyskusję, w której do połowy 1947 roku, 
pomimo oporu Łysenki, zyskali przewa-
gę3. W 1947 roku Łysenko rozszerzył swój 
atak na genetykę przez wywołanie kwestii 
walki o byt w teorii Darwina. Łysenko 
zamienił trzeci czynnik ewolucji u Dar-
wina: przepełnienie, na przeżywalność. 
Uważał, że koncepcja walki o byt była 
„maltuzjańską pomyłką” w teorii Darwina, 
a współzawodnictwo wewnątrzgatunkowe 
nie istnieje w naturze. W toczonej dyskusji 
łysenkiści podkreślali jej praktyczny, ideo-
logiczny i polityczny wymiar, oponentów 
zaś oskarżali o maltuzjanizm i używali 
krytyki Malthusa przez Marksa do ich 
zdyskredytowania. Dyskusja ta osiągnęła 
punkt kulminacyjny w kwietniu 1948 roku. 

Trofi m Łysenko w siedzibie Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. Lenina w Moskwie, wrzesień 
1955. Zdjęcie wykonane przez Leszka Kuźnickiego (późniejszego prezesa PAN) podczas dyskusji Łysenki 
z polskimi biologami. W lewej ręce Łysenko trzyma zapalonego papierosa oraz pompkę rowerową, o której 
Kuźnicki pisze w swych wspomnieniach (L. Kuźnicki, Autobiografi a. W kręgu nauki, Centrum Upowszechnia-
nia Nauki PAN, Warszawa 2002, s. 65). Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów prof. Kuźnickiego
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Wykorzystując osobiste kontakty ze Stali-
nem, Łysenko informował go o swych po-
glądach na genetykę i o „szkodach” wywo-
ływanych przez „mendelizm-morganizm” 
(czyli tradycyjną genetykę). W maju 1948 
roku sprawa Łysenki została przedysku-
towana przez Biuro Polityczne WKP(b), 
Stalin (który wierzył w dziedziczenie cech 
nabytych) poparł Łysenkę i powierzył 
mu przygotowanie raportu O sytuacji 
w radzieckiej biologii4. W przygotowanym 
tekście Stalin dokonał licznych poprawek. 
Tak przygotowany raport Łysenko wy-
głosił podczas sesji Wszechzwiązkowej 
Akademii Nauk Rolniczych im. Lenina 
odbywającej się w dniach od 31 lipca 
do 7 sierpnia 1948. W rezultacie tej sesji 
łysenkizm stał się ofi cjalnie usankcjono-
wanym kierunkiem nie tylko radzieckiej 
genetyki, ale całej radzieckiej biologii. 
W krótkim czasie po sierpniowej sesji 
Akademii kampania „o miczurinowską 
biologię” przetoczyła się przez radzieckie 
instytuty zajmujące się nie tylko biologią, 
ale medycyną, pedagogiką, psychologią, 
a nawet językoznawstwem. Wszędzie de-
klarowano, że badania danej instytucji są 
„kwintesencją miczurinizmu”. W niecały 
miesiąc po sesji w Wszechzwiązkowej 
Akademii Nauk Rolniczych im. Lenina 
rozwiązano wszystkie placówki naukowe 
zajmujące się genetyką. Dziedzina ta 
została objęta całkowitym zakazem na-
uczania. Z księgarń i bibliotek zniknęły 
książki jej poświęcone. Na uczelniach i w 
instytutach naukowych ruszyła machina 
weryfikacji kadry: powstały specjalne 
komisje, mające ujawniać „odchylenia 
mendlowsko-morganowskie”.

W dalszym rozwoju swej doktryny Ły-
senko ogłosił tezę, że gatunek jest realnie 
istniejącym bytem. W następnych latach 
poszerzył swe koncepcje o transmutacje 
gatunków (np. przemiana żyta w pszenicę 
lub pokrzewki ogrodowej w kukułkę) czy 
samorództwo. By wyjaśnić mechanizm 
transmutacji, powoływał się na koncepcje 
Olgi Lepieszyńskiej (1871–1963) doty-
czące powstawania komórek z „żywej 
substancji bezkomórkowej”.

W ciągu kilkudziesięciu lat swej dzia-
łalności Łysenko stworzył – jak sądził – 
wiele „praktycznych metod”, na przykład, 
zwiększania plonów zbóż za pomocą zi-
mowych zasiewów grochu czy tzw. jarowi-
zacji, czyli moczenia i chłodzenia nasion 
zbóż ozimych dla ich wcześniejszego kieł-
kowania na wiosnę i zakwitania (metoda 
znana już w XIX wieku w Rosji i USA, 

i już wtedy uznana za nieefektywną). Jego 
autorstwa była teoria stadialnego rozwoju 
roślin oraz takie koncepcje, jak fazowe-
go starzenia się bulw ziemniaczanych, 
gniazdowego sadzenia drzew (wynikająca 
z przekonania o braku konkurencji we-
wnątrzgatunkowej) czy przekształcania się 
gatunków jednych w inne pod wpływem 
warunków zewnętrznych. Do swojej teorii 
włączył również idee dziedziczenia cech 
nabytych, a nawet samorództwa. Łysen-
kizm w swej rozwiniętej formie miał być 
nowoczesną teorią ewolucyjną, ujmującą 
z punktu widzenia całego dotychczasowe-
go dorobku wiedzy biologicznej, a także 
praktyki rolniczej, w oparciu o fi lozofi ę 
materializmu dialektycznego, zagadnienie 
rozwoju żywej materii, praw rządzących 
tym rozwojem oraz prawidłowości, które 
kierują powstawaniem i przekształcaniem 
się gatunków biologicznych. Według 
założeń łysenkizmu gatunek jest obiek-
tywnie istniejącą jednostką biologiczną. 
Walkę o byt prowadzi gatunek jako całość. 
Źródłem zmienności i dziedziczności jest – 
według Łysenki – dialektyczna jedność 
przeciwieństw, jaką stanowi organizm 
i warunki jego życia czerpane przezeń ze 
środowiska życiowego. Zmienność orga-
nizmu jest adekwatna do warunków jego 
życia. Dziedziczone są cechy nabyte przez 
organizm w toku jego rozwoju osobnicze-
go. Ewolucja jest łańcuchem skokowych, 
jakościowych przemian uwarunkowanych 
gromadzeniem się w gatunkach zmian iloś-
ciowych5. Jako ofi cjalna doktryna nauki 
w ZSRR łysenkizm funkcjonował aż do 
odsunięcia od władzy Nikity Chruszczowa 
(1894–1971) w 1964 roku.

Jeszcze przed drugą wojną światową 
łysenkizm przekroczył granice ZSRR. 
W niektórych krajach, na przykład w Ja-
ponii, znany był już od końca lat 30. XX 
wieku6. W Wielkiej Brytanii zwolennikiem 
łysenkizmu był, między innymi, John 
Haldane, w Belgii – Jean Brachet czy 
Paul Brien, a we Francji, między innymi, 
Marcel Prenant. Jednym z bardziej zna-
nych zwolenników Łysenki był brytyjski 
laureat Nagrody Nobla, dramaturg George 
Bernard Shaw. Na początku lat 50. powsta-
ły towarzystwa miczurinistów we Francji, 
Wielkiej Brytanii, Belgii, Argentynie czy 
Japonii. Szczególnie aktywne było Asso-
ciation Française des Amis de Mitchourine 
(1950–1963)7. 

W ślad za ZSRR łysenkizm w latach 
1948–1949 wprowadzono w krajach bloku 
wschodniego8. W Polsce zaczęto o łysenki-
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zmie mówić dopiero po przejęciu władzy 
przez gorliwych zwolenników Stalina, 
z Bolesławem Bierutem na czele, który 
rozpoczął wprowadzanie totalitarnego 
stalinizmu (łysenkizm od sierpniowej 
sesji Wszechzwiązkowej Akademii Nauk 
Rolniczych im. Lenina był już składni-
kiem tej ideologii)9. Ofi cjalnie łysenkizm 
został zaprezentowany 30 marca 1949. Od 
początku roku szkolnego i akademickiego 
1949/1950 zastąpił genetykę na wszyst-
kich szczeblach edukacji. W następnych 
latach propagowany był podczas specjal-
nych konferencji (m.in. w Kuźnicach w la-
tach 1950 i 1951, w Dziwnowie w 1952, 
w Kortowie dwukrotnie w 1953 roku).

Przyczyny ofi cjalnego porzucenia ły-
senkizmu w Polsce, tak jak i jego początki 
również miały swe źródło polityczne: 
śmierć Józefa Stalina (5 marca 1953) 
i późniejsze potępienie kultu jednostki, 
destalinizacja, w końcu „odwilż”. Na fali 
dyskusji, między innymi, nad łysenki-
zmem 17 kwietnia 1956 odbyła się narada 
biologów w redakcji czasopisma „Po pro-
stu”. Większość uczestników krytycznie 
wypowiadała się o minionym okresie10. 
Podczas VI sesji zgromadzenia ogólnego 
członków PAN w dniach 11 i 12 czerwca 
1956 ostrej krytyce poddano kierownictwo 
PAN, w tym jego działania wyrażające 
się narzuceniem łysenkizmu11. Genetyka 
została przywrócona do nauczania w szko-
łach i na uniwersytetach od początku roku 
1957/1958.

Łysenkizm znalazł w Polsce początko-
wo wąskie grono rozentuzjazmowanych 
i pozbawionych krytycyzmu populary-
zatorów. W przypadku botaników prace 
z łysenkizmu opublikowało niewielu 
autorów – tylko 55 osób (ok. 3,3 procent 
ówczesnych polskich botaników). Do jaw-
nych przeciwników łysenkizmu wśród bo-
taników należeli, między innymi, Wacław 
Gajewski (1911–1997) i Władysław Szafer 
(1886–1970). Pomimo uruchomienia przez 
władze całej machiny propagandowej, 
administracyjnych nacisków oraz pomimo 
poparcia rządu Polski dla tego kierunku12 
łysenkizm w polskiej nauce okazał się być 
zjawiskiem całkowicie marginalnym13.

Łysenko, pomimo braków w wykształ-
ceniu i wiedzy biologicznej, był jednym 
z prekursorów stosowania w nauce zasad 
marketingu i reklamy. By zadowolić swych 
mocodawców, wymyślał pseudonaukowe 
dowody (często fałszując wyniki badań) 
potwierdzające ich absurdalne pomysły, 
a jednocześnie przedstawiał rezultaty 
swych działań w taki sposób, jakby miały 
ważne znaczenie gospodarcze. Dzięki ły-
senkizmowi Stalin i komuniści utwierdzali 
się w przekonaniu, że w odpowiednich 
warunkach wszystko da się zmienić.

Piotr Köhler
adiunkt habilitowany w Instytucie Botaniki UJ
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– w ubiegłym roku została opub-
likowana na łamach prestiżowego 
czasopisma „Science”. 

Ponadto Monika Czapla jest 
tegoroczną laureatką programu 
START,  w ramach którego Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej przyznaje 
stypendia dla młodych uczonych. 

Uroczystość wręczenia nagrody 
odbyła się 18 września br., w dru-
gim dniu trwania III Europejskiego 
Kongresu Kobiet, podczas panelu 
zatytułowanego Bo była kobietą. 
Debata poświęcona Marii Skło-
dowskiej-Curie w setną rocznicę 
przyznania jej drugiej Nagrody 
Nobla. Współczesne szanse kobiet 
w nauce. Nagrodę w wysokości 16,5 
tysiąca złotych wręczyła laureatce minister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara 
Kudrycka.

Równorzędne nagrody odebrały także: 
Karolina Adrianowicz, doktorantka w In-

stytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, i Jadwiga Sławińska z Uni-
wersytetu Łódzkiego z Wydziału Biofi zyki 
i Informatyki Stosowanej.

Wr
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Z inicjatywy Katedry UNESCO do Ba-
dań nad Przekładem i Komunikacją 

Międzykulturową w dniach 29 września –

– 1 października br. gościł w Krakowie 
oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim 
dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej 
ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC) przy 
Komisji Europejskiej Marco Benedetti. 
Towarzyszyli mu jego osobisty sekretarz 
Javier Hernandez Saseta, koordynator 
polskiej prezydencji w SCIC Dorota 
Nofska-Sierant oraz szef polskich służb 
tłumaczeniowych SCIC Leszek Skib-
niewski. 

Marco Benedetti spotkał się, między 
innymi, z dziekan Wydziału Filologicz-
nego prof. Marcelą Świątkowską oraz 
z pracownikami Katedry UNESCO, 

DYREKTOR GENERALNY UE
W KATEDRZE UNESCO

która kształci tłumaczy przygotowanych, 
między innymi, do tego, by pracować 
w instytucjach Unii Europejskiej. 

Marco Benedetti oraz prodziekan ds. 
dydaktyki Wydziału Filologicznego prof. 
Elżbieta Górska 30 września br. w auli 

Collegium Maius wzięli udział w uro-
czystości rozdania dyplomów ponad stu 
absolwentom studiów podyplomowych 

dla tłumaczy konfe-
rencyjnych kształco-
nych przez Katedrę 
UNESCO UJ. Marco 
Benedetti w krótkim 
wykładzie przedstawił 
warunki i możliwości 
pracy dla polskich tłu-
maczy w instytucjach 
unijnych. W spotka-
niu uczestniczyli rów-
nież dyrektor Katedry 
UNESCO prof. Elżbie-
ta Tabakowska oraz 
koordynatorzy i wykła-
dowcy poszczególnych 
sekcji językowych.

Wizyta dyrektora 
generalnego SCIC oraz 
szefa polskich służb 
tłumaczeniowych SCIC 
Leszka Skibniewskiego 
w katedrze UNESCO 
to kontynuacja współ-
działania Katedry z in-
stytucjami tłumacze-

niowymi Unii Europejskiej oraz kolejny 
krok do zacieśniania współpracy. 

AG

Prof. Elżbieta Tabakowska oraz prof. Elżbieta Górska podczas uroczysto-
ści rozdania dyplomów ponad stu absolwentom studiów podyplomowych 
dla tłumaczy konferencyjnych kształconych przez Katedrę UNESCO UJ

Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC) przy Komisji Europejskiej Marco Benedetti 
mówił o warunkach i możliwościach pracy dla polskich tłumaczy w instytucjach unijnych

Marco Benedetti 
gratulował absolwentom studiów 

podyplomowych
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HISTORIAMAGISTRA
HISTORIA MAGISTRA VITAE 17 września 2011 minęło 70 lat od 

męczeńskiej śmierci w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, 
jednym z najcięższych w III Rzeszy, 
Wiktora Rudolfa Ormickiego, docenta 
w Instytucie Geografi cznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Jego śmierć 
zamyka okres dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego związany z Sonder-
aktion Krakau. Był ostatnim spośród 
profesorów aresztowanych 6 listopada 
1939, którzy zginęli w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym. 

Pragnąc uczcić tę tragiczną rocznicę, 
Instytut Geografi i i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Komisja Geografi czna  Polskiej 

Akademii Umiejętności zorganizowały 
właśnie 17 września 2011 na Kampusie 
600-lecia Odnowienia UJ sesję naukową 
zatytułowaną Do końca wierny Polsce 
i geografi i. W 70. rocznicę śmierci Wiktora 
Rudolfa Ormickiego.

Pomysłodawcą i współorganizatorem 
przedsięwzięcia był prof. Antoni Jackow-

NIE GINĘ NA MARNE, 
TO WSZYSTKO DLA POLSKI...
Sesja poświęcona pamięci Wiktora Rudolfa Ormickiego

ski. Przed rozpoczęciem obrad złożono 
kwiaty pod repliką tablicy upamiętniającej 
męczeńską śmierć w obozach koncentra-
cyjnych dwóch wybitnych geografów UJ: 
Jerzego Smoleńskiego i Wiktora Rudolfa 
Ormickiego (oryginalna tablica pozostała 
w dawnym budynku Instytutu Geografi i 
przy ul. Grodzkiej 64). W imieniu społecz-
ności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
uniwersyteckich geografów kwiaty zło-
żyli: prorektor UJ ds. badań i współpracy 
międzynarodowej prof. Szczepan Biliński, 
przewodniczący Komisji Geografi cznej 
PAU prof. Kazimierz Krzemień oraz 
dyrektor Instytutu Geografi i i Gospodarki 
Przestrzennej prof. Bolesław Domański. 
W imieniu rodziny kwiaty złożył syn 
Wiktora Ormickiego – Jacek.

Sesję otworzył dyrektor Instytutu prof. 
Bolesław Domański. Powitał przybyłych 
gości, między innymi prorektora UJ prof. 
Szczepana Bilińskiego, dziekana Wy-
działu Geografi i i Studiów Regionalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego prof. An-
drzeja Lisowskiego, a także Julię Ziemską 
z Wiednia, która reprezentowała Komitet 
Pamięci Gusen. Szczególnie ciepłe słowa 
skierował do licznie reprezentowanej 
rodziny Wiktora Ormickiego: jego syna 
Jacka z żoną Urszulą, bratanicy Julii Ormi-
ckiej-Gajdy z mężem Krzysztofem, wnuka 
Wacława z żoną Anną oraz ich dziećmi 
(prawnukami Wiktora) Dariuszem i Mar-
tą, a także wnuka Marka z córką, którzy 
przybyli ze Szwecji. 

Słowo wprowadzające wygłosił prof. 
Szczepan Biliński. Scharakteryzował on 
pokrótce sylwetkę Wiktora Ormickiego, 
podkreślając wielki jego wkład w rozwój 
polskiej geografi i, a także zwracając uwa-
gę na heroiczność jego postawy po uwię-
zieniu w ramach osławionej Sonderaktion 
Krakau – zarówno w obozach koncentra-
cyjnych, jak i w ostatnich chwilach życia. 
Na potwierdzenie tego wywodu przytoczył 
ostatnie wspaniałe słowa, jakie Ormicki 

Po złożeniu kwiatów przed tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć w obozach koncentracyjnych Je-
rzego Smoleńskiego i Wiktora Ormickiego – stoją od lewej: prof. Bolesław Domański, prorektor UJ prof. 
Szczepan Biliński, prof. Kazimierz Krzemień    

Jacek Ormicki, syn Wiktora, 
po złożeniu kwiatów przed tablicą 
poświęconą pamięci zamordowanych profesorów
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skierował do współwięźniów, idąc na 
śmierć: Wiem, po co mnie wołają [...]. Idę 
jednak ze spokojem. Idę w tym głębokim 
przeświadczeniu, że nie ginę na marne, że 
to wszystko dla Polski (17 września 1941). 
W drodze „łaski” pozwolono Ormickiemu 
wybrać rodzaj śmierci: przez utopienie lub 
powieszenie. Wybrał to drugie.

Na zakończenie swego wystąpienia 
prorektor Szczepan Biliński przytoczył 
fragmenty wspomnienia żałobnego o tym 
niezwykłym uczonym, jakie ze strony 
Uniwersytetu Jagiellońskiego niemal bez-
pośrednio po wojnie przedstawił dziekan 
Wydziału Humanistycznego UJ  prof. Jan 
Dąbrowski: Doc. dr Wiktor Ormicki na-
leżał do  najwybitniejszych pracowników 
naukowych młodszego pokolenia geogra-
fów polskich. Zdobywszy przygotowanie 
naukowe w bardzo trudnych warunkach 
osobistych, dał się rychło poznać w sze-
regu prac jako wybitna indywidualność 
naukowa. [...] W czasie pobytu w obozie, 
wedle zgodnego świadectwa kolegów, 
okazywał niezłomny charakter i męstwo, 
mimo świadomości gotowanej mu śmier-
ci, pracował czynnie nad podtrzymaniem 
i zorganizowaniem kolegów, zasługując 
tym, jak i swą pracą naukową na zaliczenie 
go w poczet zasłużonych dla Polski. Śmierć 
zamknęła mu drogę do katedry, która na 
pewno go czekała, a rodzinę jego (żonę 
i dwóch synów) skazała na nader ciężką 
walkę o byt w czasach okupacji oraz trud-
nych czasach powojennych1. 

Po prorektorze Bilińskim głos zabrał 
przewodniczący Komisji Geografi cznej 
PAU prof. Kazimierz Krzemień. Przypo-
mniał zaangażowanie Wiktora Ormickiego 
w prace Polskiej Akademii Umiejętności; 
w 1927 roku został członkiem Komisji 
Geografi cznej PAU, gdzie działał bardzo 
aktywnie. To właśnie na posiedzeniach 
Komisji prezentował nowatorskie me-
tody z zakresu kartografi i gospodarczej. 
Gdy w 1937 roku powstał przy Polskiej 
Akademii Umiejętności Komitet Badań 
Naukowych Ziem Górskich, Ormicki 
został jednym z pierwszych członków, 
odpowiadając za koordynację działań na-
ukowych na terenie Karpat Wschodnich. 
Wraz z Jerzym Smoleńskim i Stanisławem 
Leszczyckim zorganizował w paździer-
niku 1938 roku wielki zjazd naukowy 
poświęcony Karpatom Wschodnim. W ra-
mach prac Komitetu przygotował do druku 
materiał zatytułowany Życie gospodarcze 
Łemkowszczyzny, do którego załączony 
był  obszerny atlas. Niestety, nie udało się 

Słowo wstępne wygłosił prorektor UJ prof. Szczepan Biliński; obok siedzą profesorowie 
Bolesław Domański i Kazimierz Krzemień

Jacek Ormicki przekazuje Instytutowi Geografi i i Gospodarki Przestrzennej UJ oryginał dyplomu 
doktorskiego swego ojca, Wiktora Ormickiego. Od lewej: prof. Antoni Jackowski, Jacek Ormicki, 
prof. Bolesław Domański

Prof. Antoni Jackowski wręcza 
Jackowi Ormickiemu 

publikację poświęconą 
jego ojcu Wiktorowi
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odnaleźć tej pracy. Wreszcie Ormicki ak-
tywnie działał w Komitecie Wydawnictw 
Śląskich PAU, gdzie wspólnie z Jerzym 
Smoleńskim odpowiadał za publikacje 
geografi czne.

Na zakończenie części wstępnej sesji 
Jacek Ormicki przekazał Instytutowi 
Geografi i i Gospodarki Przestrzennej UJ 
unikatowy dar – oprawiony oryginał dy-
plomu doktorskiego swego ojca. Dar ten 
zostanie umieszczony w sali dydaktycznej  
noszącej imię Wiktora Ormickiego. 

W części naukowej sesji zaprezento-
wano siedem referatów: Droga życiowa 
Wiktora Rudolfa Ormickiego (prof. Antoni 
Jackowski, dr Izabela Sołjan, IGiGP UJ), 
Wiktor Rudolf Ormicki – prekursor badań 
geografi i ludności i osadnictwa w Polsce 
(dr hab. Maria Soja, dr hab. Andrzej Zbo-
rowski, IGiGP UJ), O niektórych metodach 
stosowanych przez Wiktora Ormickiego 
w badaniach geografii ludności (prof. 
Adam Jelonek, IGiGP UJ), Rozwój spo-
łeczno-gospodarczy Tarnowa na tle badań 
Wiktora Ormickiego (dr Janusz Ustupski, 
IG UP Kraków), Wiktor Ormicki jako geo-
graf rolnictwa (dr Piotr Trzepacz, IGiGP 
UJ), Problem polskich kolonii w dorobku 
naukowym Wiktora Ormickiego (dr Iza-
bela Sołjan, IGiGP UJ), Wkład Wiktora 
Ormickiego w rozwój krajoznawstwa (dr 
Elżbieta Bilska-Wodecka, IGiGP UJ), 
Antropogeografi a w dorobku naukowym 
Wiktora Ormickiego – wybrane problemy 
(prof. Antoni Jackowski, IGiGP UJ).

W przerwie obrad prorektor Szczepan 
Biliński w obecności rodziny Wiktora 
Ormickiego i uczestników sesji otworzył 
unikatową wystawę obrazującą życie oraz 
dorobek naukowy i organizacyjny Wiktora 
Ormickiego. Ekspozycja obejmuje wiele 
materiałów archiwalnych, które są po raz 
pierwszy eksponowane publicznie. Po-
chodzą one głównie z archiwum rodziny 
Ormickich. Wystawę przygotował zespół 
pracowników Biblioteki Nauk Przy-
rodniczych UJ pod kierunkiem Bożeny 
Kalickiej.

Podczas sesji honorowym gościom 
oraz członkom rodziny Wiktora Ormic-
kiego została wręczona  najnowsza pub-
likacja Instytutu Geografi i i Gospodarki 
Przestrzennej UJ zatytułowana Do końca 
wierny Polsce i geografi i. Wiktor Rudolf 
Ormicki (1898–1941), której redaktorem 
jest prof. Antoni Jackowski. Wydawnictwo 
jest dość nietypowe. Obok materiałów 
o charakterze merytorycznym (teksty 
wygłoszonych referatów) zawiera również 

Otwarcie wystawy poświęconej Wiktorowi Ormickiemu. Od lewej: mgr Bożena Kalicka, 
prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska, prof. Antoni Jackowski, prof. Bolesław Domański, 

prorektor UJ prof. Szczepan Biliński, prof. Kazimierz Krzemień

Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Prorektor UJ prof. Szczepan Biliński ogląda gablotę 
z eksponatami ilustrującymi aktywność Wiktora Ormickiego
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część archiwalną (Z domowego archi-
wum Wiktora Ormickiego), opracowaną 
przez Jacka Ormickiego, syna Wiktora. 
Zamieszczono w niej materiały znajdu-
jące się w zbiorach rodzinnych. Niemal 
wszystkie są publikowane po raz pierwszy. 
Na całość składają się: pamiętnik pisany 
przez Wiktora Ormickiego w warunkach 
frontowych pierwszej wojny światowej, 
zachowana korespondencja, a także 

wstrząsające relacje związane z ostatnimi 
chwilami życia Ormickiego (częściowo 
jest to przedruk z publikacji obecnie trudno 
dostępnej). Słowo pisane jest wzboga-
cone unikatowymi fotografi ami, a także 
licznymi komentarzami, opracowanymi 
przede wszystkim przez Jacka Ormickie-
go. Wreszcie w książce zawarto obszerną 
bibliografi ę (opracowaną przez Antoniego 
Jackowskiego), która jest pierwszą próbą 
pełnego zestawienia osiągnięć naukowych 
Wiktora Ormickiego (publikowanych 
i zachowanych w formie rękopisów czy 
maszynopisów). 

We wstępie do cytowanego wydaw-
nictwa Antoni Jackowski podkreślił, że 
do tej pory Wiktorowi Ormickiemu nie 
dedykowano specjalnych zgromadzeń na-
ukowych, więcej niż skromne były również 
dotychczasowe dokonania o charakterze 
biografi cznym. Równocześnie wyraził na-
dzieję, że obecna sesja oraz towarzyszące jej 
wydawnictwo i wystawa w sposób istotny 
poszerzą dotychczasowy zakres wiedzy o tej 
niezwykłej postaci. Oby tak się stało!

Red.

1  Pismo do Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 stycznia 

1946, Arch. UJ, sygn. S II 619.

Rodzina Wiktora Ormickiego, drugi od lewej: syn Wiktora – Jacek, obok wnuki Wiktora – Marek i Wac-
ław z żoną, w towarzystwie dziekana Wydziału BiNoZ prof. Kazimierza Krzemienia (pierwszy z lewej)
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Uchodźcy polscy w Rumunii podczas 
drugiej wojny światowej dowia-

dywali się o wydarzeniach w kraju nie 
tylko dzięki osobistym kontaktom i wia-
domościom prasowym, ale także drogą 
korespondencji pocztowej. Rumunia, 
zachowująca z początku neutralność, pod 
rządami generała Antonescu przystąpiła do 
wojny po stronie Rzeszy i listy z Polski, 
choć, oczywiście, poddawane wojskowej 

PO POWROCIE Z SACHSENHAUSEN... 

cenzurze niemieckiej, na ogół dochodziły 
jednak do adresata. Muzykolog Włady-
sław Hordyński, pracownik Biblioteki 
Jagiellońskiej, po przekroczeniu granicy 
rumuńskiej 17 września 1939 znalazł się 
wkrótce w Bukareszcie, gdzie udało mu 
się rozpocząć pracę w Bibliotece Akademii 
Rumuńskiej i dwu innych bibliotekach. 
Znając losy krakowskich profesorów 
wywiezionych do Sachsenhausen, latem 

1940 roku napisał list do promotora swej, 
obronionej krótko przed wojną, pracy ma-
gisterskiej – prof. Zdzisława Jachimeckie-
go (1882–1953), nie mając pewności, czy 
powrócił już z obozu. W liście opisywał 
losy swoje i spotkanych w Rumunii znajo-
mych ze środowiska muzycznego. Unikał 
podawania nazwisk i zbyt konkretnych 
informacji, używając swoistego szyfru – 
na przykład, by powiedzieć, że jeden ze 

List prof. Zdzisława Jachimeckiego
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wspólnych znajomych chce wyjechać do 
Francji, napisał, że miał zamiar wyjechać 
do krewnych Mikołaja Ch., a o innym, 
zamierzającym udać się do Palestyny, że 
myśli o okolicach posiadłości kuzynów 
Artura R. Dla muzykologa musiało być 
oczywiste, że chodziło o ojca Chopina i o 
Artura Rubinsteina.

Wkrótce nadeszła do Bukaresztu na-
stępująca odpowiedź:

 16 lipca 1940
Kochany Panie Władysławie,

nie potrzebuję chyba zapewniać Pana, 
jak wielką radość sprawił mi list Pański 
z 6-go (jak zdołałem odczytać na stemplu) 
lipca. Cieszę się niezmiernie, słysząc, że dał 
Pan sobie radę w obcem środowisku, i to 
w zakresie właściwego Pańskiego przygo-
towania i zamiłowania. Gratuluję najgo-
ręcej. Nic o Was aż do tej chwili do mnie 
[nie] doszło, więc jak o tyle bliskich nam 
osób byłem mocno zaniepokojony. Ja od 
7 marca jestem w Krakowie. Wróciłem 
dość zdrowo, ale zmiejsca rozchorowałem 
się ciężko i do końca kwietnia nie mogłem 
odzyskać sił. Instytucja, w której praco-
wał stryj Żony Pańskiej, jest nieczynna. 
Również i w Warszawie analogiczna fi rma 
uległa – zarówno materialnemu znisz-
czeniu w znacznej części, jak faktycznej 
likwidacji. Wogóle stolica, jak mi mówią 
wszyscy, którzy tam mieszkają, przedstawia 
od września obraz tragiczny, ruiny, której 
pewnie nie odbuduje kilka pokoleń. Kra-

ków ocalał, można powiedzieć, w całości. 
Za to Lwów bardzo ucierpiał. Polegam tu 
na opowiadaniach licznych osób, między 
innymi szefa Włodzimierza P., który był 
tam przez cały czas oblężenia. A Włodz. P. 
bawi ciągle na Węgrzech... Adaś R. jest na 
Litwie, w roli nauczyciela w domu jakiegoś 
właściciela ziemskiego. Żona jego jest przy 
jego rodzicach. Warunki codziennego życia 
są dla ludzi pozbawionych dawnych swoich 
stanowisk bardzo trudne. To jasne, że musi 
to potrwać do końca wojny. Więc też i dużo 
narzekań i ze wszystkich stron pragnienia, 
żeby to niedługo trwało. Kiedyż to zobaczy-
my się, Kochany Panie? Za sześć tygodni 
minie rok! Co słychać z dyr. Bronisławem 
Win.? Dawno nie widzieliśmy jego żony, 
Opiekun Krogulskiego, którego czasem 
spotykam, stara się o zdobycie środków eg-
zystencji, tzn. na pokrycie zaledwie drobnej 
części normalnych potrzeb, pracą fachową 
wprawdzie, ale o charakterze niezmiernie 
skromniejszym niż dawniej. Zresztą brakuje 
w Krakowie mnóstwo ludzi, wiele tuła się po 
niewiadomych stronach. Ale najsmutniejsze 

wieści dochodzą do nas o losie dziesiątek, 
nawet setek ludzi z nad Pełtwi, którzy zostali 
wywiezieni na daleki Wschód. Czy jeszcze 
kiedyś wrócą, nieszczęśliwi, do swoich 
stron, do swoich domów? Ponieważ miły 
list Pański tak rychło dotarł do mnie, więc 
może niebawem napisze mi Kochany Pan 
ponownie. Bardzo o to proszę. Serdecznie 
ściskam Kochanego Pana i składam naj-
lepsze wyrazy dla Pańskiej Mamy i Żony, 
łącząc ukłony od mojej Żony.

Oddany Kochanemu Panu

Zdzisław Jachimecki

Profesor Jachimecki również unikał 
w swym liście zbyt dosłownych informa-
cji: na przykład Instytucja, w której pra-
cował stryj, to Uniwersytet Jagielloński, 
stryj to profesor Michał Siedlecki. Włodz. 
P. to muzykolog Włodzimierz Poźniak, 
Adam R. to pianista i kompozytor Adam 
Rieger, mąż pianistki Marii Bilińskiej-
-Riegerowej.

Piotr Hordyński

List prof. Zdzisława Jachimeckiego wysłany po powrocie 
z Sachsenhausen do Władysława Hordyńskiego do Bukaresztu 

Awers i rewers koperty z pieczątką niemieckiej cenzury wojskowej
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Wdzięczną musi być nasza pamięć, jeżeli spojrzeć na dokonania naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów – profesorów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Takim dowodem naszej żywej wdzięczności jest przywoływanie pamięci o zmarłych profesorach 

podejmowane przez Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. W tym roku po raz kolejny. 28 października br. staraniem Ko-
mitetu ukazał się dodatek do „Dziennika Polskiego” zatytułowany Szlakiem pamięci. Groby profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na cmentarzu Rakowickim. Część 2*. Tegoroczna publikacja obejmuje 112 biogramów zmarłych profesorów naszej Almae Matris 
oraz informacje o lokalizacji ich grobów na cmentarzu Rakowickim. Mamy, naturalnie, świadomość, że publikacja ta, podobnie jak 
Lista pamięci na http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci, nie jest pełna. Nie będzie to jednak możliwe 
bez wsparcia żyjących. Stąd wszystkich, którym dzieło pielęgnacji pamięci o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego 
nie jest obojętne, prosimy o kierowanie wszelkich w tym zakresie informacji, uwag oraz pytań pod adresem: Biuro Informacji UJ, 
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, tel. 12 430 10 12, 12 663 14 77, e-mail: komitet-pamieci@uj.edu.pl

prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński
przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeżeli sami nie potrafi my pamiętać o naszych zmarłych,
 nie potrafi my przekazać innym potrzeby troski o taką pamięć,

 nie liczmy, że ci, którzy przyjdą po nas, zechcą pamiętać o nas.

INFORMACJA KOMITETU 
DS. OPIEKI NAD GROBAMI 
PROFESORÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

* Dodatek ten jest również dostępny bezpłatnie w Ośrodku 

Informacji i Promocji UJ przy ul. Piłsudskiego 8/1. 
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Podczas wakacji odbyła się kolejna edy-
cja inwentaryzacji grobów wojennych 

w województwie małopolskim. W tym 
roku prace zlecone przez Małopolski 
Urząd Wojewódzki, a wykonywane przez 
członków Koła Naukowego Historyków 
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
objęły Tarnów oraz niektóre gminy po-
wiatu tarnowskiego: Lisią Górę, Radłów, 
Ryglice, Skrzyszów, Wierzchosławice, 
Wietrzychowice, Wojnicz, Żabno i gmi-
nę wiejską Tarnów. Informacje zebrane 
podczas wakacyjnych badań terenowych 
posłużą do uzupełnienia strony interne-
towej: http://www.malopolska.uw.gov.
pl/grobywojenne/, na której umieszcza-
ne są zbierane od kilku lat informacje 
o grobach wojennych w całej Małopolsce. 
Badania terenowe, trwające od 25 lipca do 
10 sierpnia br., przeprowadzało trzynastu 
członków KNHS UJ, podzielonych na 
pięć dwuosobowych zespołów (Stanisław 
Szynkowski, Arkadiusz Więch; Dominika 
Jasiak, Izabela Piskorz; Ewa Kapusta, 
Piotr Kapusta; Marcelina Kordas, Michał 
Kowacki; Marta Niewiadomska, Dominik 
Kadzik) oraz jeden trzyosobowy zespół 
badawczy (Kamil Ruszała, Marek Wasi-
lewicz, Barbara Ziaja). Koordynatorem 
przedsięwzięcia był po raz kolejny Stani-
sław Szynkowski. 

Inwentaryzacja grobów wojennych to 
zadanie niezwykle praco- i czasochłonne. 
Do obowiązków studentów należało zapo-
znanie się z ankietami dostarczonymi przez 

INWENTARYZACJA GROBÓW WOJENNYCH 
W POWIECIE TARNOWSKIM

Urząd Wojewódzki, 
w których znajdowa-
ły się informacje na 
temat znanych już 
obiektów grobownic-
twa wojennego – czyli 
miejsc pochówków 
ofi ar wojennych wy-
mienionych w ustawie 
o grobach i cmenta-
rzach wojennych z 28 
marca 1933 (ze zmia-
nami). Te informacje 
należało następnie 
zweryfi kować, spraw-
dzając, w jakim stanie 
są opisane obiekty. 
Kolejnym ważnym zadaniem było także 
poszukiwanie takich grobów ofi ar wojen-
nych, które nie zostały ujęte w dostarczo-
nych przez urząd ankietach. Wiązało się to 
z koniecznością analizowania ksiąg para-
fi alnych czy dokumentów Urzędów Stanu 
Cywilnego oraz przeszukiwania cmenta-
rzy parafi alnych i komunalnych w poszu-
kiwaniu grobów ofi ar. Obowiązkiem było 
również sporządzanie dokumentacji foto-
grafi cznej i mierzenie obiektów. Należało 
także dotrzeć do informacji o numerach 
działek, na których znajdują się obiekty, 
oraz właścicielach owych działek, wpi-
sach do ewidencji zabytków w przypadku 
obiektów będących zabytkami, fundato-
rach, autorach projektu danego obiektu, 
opiekunach społecznych i wielu innych 

– informacje takie 
musiały się bowiem 
znaleźć w ankietach 
weryf ikacyjnych , 
wypełnianych przez 
uczestników projektu 
po zakończeniu badań 
terenowych. W trakcie 
badań przydatna jest 
również znajomość 
metodologii historii 
mówionej, zwłaszcza 

w czasie przeprowadzania wywiadów 
z mieszkańcami będącymi świadkami hi-
storii, pamiętającymi czasy drugiej wojny 
światowej. 

Dzięki kwerendom prowadzonym 
z pomocą różnorodnych publikacji, w tym 
również książek czy czasopism lokalnych 
odnalezionych w miejscowych bibliote-
kach, oraz informacjom pozyskanym z do-
kumentów, przede wszystkim z ksiąg para-
fi alnych, możliwe było stworzenie rysów 
historycznych, czyli opisanie okoliczności 
śmierci ofi ar działań wojennych. 

W gminie Ryglice studenci poznali, 
między innymi, historie miejscowych 
Żydów, którzy zostali zamordowani 
przez okupanta w czasie drugiej wojny 
światowej. Ofi ar narodowości żydowskiej 
było wiele. Na przykład, 16 lutego 1942 
funkcjonariusze gestapo rozstrzelali sie-
dem osób, z których jednej nie udało się 
zidentyfi kować. Zidentyfi kowani to Józef 
Basler, Jochen Friodferlik, Ita Prokrosch, 
Naftali Reich, Leon Szperber oraz Helena 
Wurcel – osoby w wieku od 20 do 60 lat. 
Wszystkie zostały pochowanie na miejsco-
wym cmentarzu żydowskim. 

Udało się także dotrzeć do licznych 
w tych okolicach cmentarzy z okresu 
pierwszej wojny światowej. Pochowani 

Inwentaryzacja grobów wojennych na cmentarzu komunalnym 
w Ryglicach

Inwentaryzacja grobów wojennych; 
grób w lesie w gminie Joniny
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są na nich żołnierze różnych narodowości: 
Austriacy, Rosjanie, Niemcy. Docieranie 
do tych obiektów w celu zbadania ich stanu 
stanowiło niejednokrotnie spore wyzwa-
nie: niekiedy konieczne było pokonanie 
pieszo kilku czy nawet kilkunastu kilo-
metrów. Często nieoceniona była pomoc 
okolicznych mieszkańców, wskazujących 
drogę do obiektów położonych wśród pól 
uprawnych czy w lasach. 

W przypadku każdego z cmentarzy, 
liczących czasem kilka, a niekiedy kilka-
set mogił, należało dotrzeć do listy osób 
tam pochowanych, w celu dokonania 
ewidencji. Przykładowo, na cmentarzu 
wojennym nr 167 w Ryglicach w 196 
grobach pochowanych zostało 312 osób, 
w tym aż 231 z nich nigdy nie zostało zi-
dentyfi kowanych. Byli to przedstawiciele 
wojsk rosyjskich i austrowęgierskich. 
Dzięki badaczom, którzy opracowywali 
publikacje na temat obiektów tego typu, 
możliwe jest podejmowanie prób dotarcia 
do informacji, jakie były okoliczności 
śmierci osób pochowanych na takich 
cmentarzach, w jaki sposób cmentarze 
powstawały, kto je ufundował i zaprojek-
tował. Informacje takie wraz z ewidencją 
osób pochowanych na danym cmentarzu 
umieszczone zostają następnie w ankiecie 
weryfi kacyjnej, wypełnianej dla Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Ogromną część pracy stanowiło także 
badanie cmentarzy parafi alnych i komu-
nalnych. Należało odnaleźć wszystkie 
osoby, których daty śmierci wskazywały 
na to, że mogły one być ofi arami wojenny-
mi. Czasami zdarzało się, że rodziny, przy-
gotowując nagrobek dla bliskiej osoby, 
dodawały na tabliczce napis, że była ona 
„ofi arą okupanta hitlerowskiego” czy „ge-
stapowców”. Znaczna część grobów nie 
została jednak w żaden sposób oznaczona 
i wówczas konieczne jest zweryfi kowanie 
w księgach parafi alnych bądź w ich odpi-
sach znajdujących się w Urzędach Stanu 
Cywilnego, jaka była przyczyna śmierci 
poszczególnych osób. Jeżeli znajduje się 
tam informacja o tym, że osoba taka jest 
ofi arą działań wojennych, poszukiwanie 
nieznanego wcześniej grobu wojennego 
zostaje zwieńczone sukcesem. Wiele 
osób, których często tragiczne historie 
odnotowały księgi metrykalne, spoczywa 
pod bezimiennymi krzyżami i nawet miej-
scowi nie byli w stanie nam pomóc w ich 
odnalezieniu.

Największą satysfakcję przynosi odkry-
wanie grobów, o których informacje dotąd 

nie znalazły się w danych Urzędu Wo-
jewódzkiego. W gminie Ryglice udało 
się odkryć kilka takich obiektów. Dwa 
z nich zostały odnalezione w miejscowo-
ści Joniny. Były to groby znajdujące się 
poza obrębem miejscowych cmentarzy. 
Pierwszy to grób Józefa Włodarskiego, 
położony przy lokalnej drodze Joni-
ny–Szerzyny, obok zabudowań pobli-
skiego gospodarstwa. Na umieszczonej 
na grobie tabliczce widnieje napis: Ś.P. 
Józef Włodarski. Przeżył lat 50. Zmarł 
śmiercią tragiczną. Zginął za Ojczyznę 
1914. Boże daj mu wieczny odpoczy-
nek. Obiekt ów jest znany okolicznym 
mieszkańcom, którzy wskazywali do 
niego drogę. Jest zadbany i w dobrym 
stanie technicznym, ciągle cieszy się 
pamięcią wśród lokalnej społeczności. 
Informacje o nim udało się uzyskać od 
żony sołtysa Jonin. 

Jeszcze większym wyzwaniem 
było odnalezienie innego grobu w tej 
samej miejscowości, tym razem pocho-
dzącego z czasów drugiej wojny świa-
towej. Był to grób zbiorowy, o którym 
wiadomo było, że znajduje się w lesie 
w jednym z przysiółków. Również w tym 
przypadku pomoc mieszkańców okazała 
się nieoceniona. Mogiłę nie tylko trudno 
było odnaleźć, ale ponadto autorzy ana-
lizowanych publikacji podawali różne, 
niejednokrotnie sprzeczne informacje na 
temat liczby pochowanych w niej osób 
i okoliczności ich śmierci. Wiadomo, 
że były to osoby cywilne zamordowane 
przez hitlerowców w czasie drugiej wojny 
światowej. Według Rejestru miejsc i fak-
tów zbrodni popełnionych przez okupanta 
hitlerowskiego na ziemiach polskich w la-
tach 1939–1945. Województwo tarnowskie 
w grobie spoczywają Tadeusz Frączek, 
Zofi a Nowak, Władysław Słota i Franci-
szek Świnionoga, którzy zostali zastrzeleni 
13 września 1943. Natomiast Arkadiusz 
Korona i Piotr Marcinek w publikacji 
Zarys dziejów Ryglic i gminy wymieniają 
Zofi ę Nowak i Kazimierza Frączka z Jonin 
oraz Stanisława Świnionogę z Zalasowej, 
którzy mieli zginąć w listopadzie 1943, 
kiedy to Niemcy wtargnęli do domu Zofi i 
Nowak podczas andrzejkowej potańcówki. 
W miejscowym czasopiśmie, zatytułowa-
nym „W paśmie Brzanki”, wymienieni są: 
Zofi a Nowak z Jonin, Kazimierz Frączak 
z Jonin i Franciszek Świnionoga z Zala-
sowej. Mieli oni zginąć 9 listopada 1943, 
co wykluczałoby, że działo się to w trakcie 
potańcówki andrzejkowej. W Księdze 

aktów zgonu 1939–1943 i 1944. Ryglice. 
Kopia księgi umarłych znajdujemy infor-
mację o Zofi i Nowak zastrzelonej przez 
policję 7 września 1943. Wszystkie źródła 
traktują o osobach pochowanych w leś-
nej mogile, jednak podają na ich temat 
sprzeczne informacje.

Powyższy przykład jest tylko jednym 
z wielu przypadków wątpliwości, na 
jakie natrafi ają studenci badający groby 
wojenne w Małopolsce. Ukazuje on, 
że prowadzenie takich badań wymaga, 
oprócz warsztatu metodologicznego 
i zastosowania wielu metod badawczych, 
niejednokrotnie umiejętności wręcz de-
tektywistycznych. Oczywiście, niezbędna 
jest również naprawdę dobra orientacja 
w terenie i umiejętność posługiwania się 
mapą. Nie bez znaczenia jest też otwartość 
i cierpliwość w kontaktach z bardzo róż-
nymi rozmówcami. Docieranie do praw-
dy, obok ogromu pracy, jakiej wymaga 
poszukiwanie obiektów grobownictwa 
wojennego oraz wszelkich informacji 
na ich temat, daje ogromną satysfakcję. 
Satysfakcję także ze świadomości, że taki 
sposób spędzania wakacji przyczynia się 
do tego, że zapomniane groby ofi ar wojen-
nych zostają objęte opieką. 

Ewa Kapusta 
studentka I roku socjologii studiów II stopnia oraz 

III roku porównawczych studiów cywilizacji I stopnia, 
członek Koła Naukowego Historyków Studentów UJ 

Piotr Kapusta 
student II roku studiów II stopnia historii, 

członek Koła Naukowego Historyków Studentów UJ

Inwentaryzacja grobów wojennych; Kowalowa
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Latem br. minęła 140. rocznica uro-
dzin Frana Ilešiča, a za niespełna rok 

upłynie 70. lat od jego śmierci. Stwarza 
to szczególną okazję do przypomnienia 
sylwetki słoweńskiego uczonego, którego 
polonofi lskie dokonania znane są u nas 

jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Nie 
przypadkiem dla realizacji tego zamierza-
nia zostały wybrane łamy listopadowego 
numeru miesięcznika Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Fran Ilešič  przyszed ł  na świat 
30 lipca 1871 w ubogiej rodzinie chłop-
skiej we wschodniostyryjskiej miejscowo-
ści Sv. Jurij ob Ščavnica. Szkołę średnią 
ukończył w pobliskim Mariborze. Studia 
na Uniwersytecie w Grazu uwieńczył 
uzyskanym w 1901 roku doktoratem. 
W latach 1896–1919 uczył w lubljańskich 
gimnazjach i seminarium nauczyciel-
skim. Ostatecznie zawodowo związał się 
z Uniwersytetem w Zagrzebiu, gdzie się 
habilitował, w latach 1919–1941 wykła-

FRAN ILEŠIČ A POLSKA …kocham Polskę nawet z jej wadami, i to jest prawdziwa miłość. 
Wy, Polacy, sami dość często zbyt ostro się osądzacie, 

sami powiększacie swoje wady, czego czynić nie należy.

Fran Ilešič (1931)

dając fi lologię słoweńską, a od 1924 roku 
również literaturę polską. 

Slawistyczne zainteresowania Ilešiča 
wyraźnie wykraczały poza ramy uczelni. 
Oprócz fi lologii zajmował się szeroko 
pojętą historią i polityką, a obok nauki 
pochłaniała go publicystyka i aktyw-
ność społeczna. Słowianoznawstwo szło 
w parze ze słowianofi lstwem, czyniąc go 
jednym z najważniejszych reprezentantów 
neoslawizmu i czołowych zwolenników 
współpracy słowiańskiej w okresie mię-
dzywojennym.

W obrębie Słowiańszczyzny miał 
wyraźne preferencje. Położył zasługi dla 
kultury ojczystej, jako prezes Macierzy 
Słoweńskiej, pedagog, autor czy redaktor, 
ale, urzeczony południowosłowiańskimi 
koncepcjami integracyjnymi, stał się 
gorącym orędownikiem jedności swych 
rodaków z Chorwatami, a potem również 
z Serbami. Takie radykalne stanowisko 
w międzywojniu nie przysporzyło mu 
popularności ani w Zagrzebiu, ani w Lub-
ljanie. Poza Jugosławią niepowtarzalnym 
uczuciem obdarzył Polskę. U zarania 
XX wieku wielkie i nieprzemijające 
wrażenie wywarło na Ilešiču zetknięcie 
się z jej duchem i literaturą romantyczną. 
W rezultacie Polskę uznał za centrum Sło-
wiańszczyzny. To z kolei zmobilizowało 
go do podejmowania studiów naukowych, 
krzewienia kultury i działania na rzecz 
zaprzyjaźnionego narodu, a potem pań-
stwa. 

Bezpośrednie kontakty z Polską i Pola-
kami zapoczątkował w 1907 roku wizytą 
w Krakowie. Znalazł tam wspólny język 
ze środowiskiem Klubu Słowiańskiego, 
kierowanego przez uczonych z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego – wśród nich Mariana 
Zdziechowskiego i Tadeusza Stanisława 
Grabowskiego wyróżniał za południowo-
słowiańskie dokonania literaturoznawcze. 
Nie mniej dobrze myślał o młodszym 
pokoleniu naukowców. Za dotyczące Ju-
gosławii badania językoznawcze na plan 
pierwszy wysuwał Mieczysława Małec-
kiego. Ilešič pozostawał pod wrażeniem 
slawistycznych osiągnięć historycznolite-
rackich, a potem historycznych Henryka 
Batowskiego. 

Zaprezentowane opinie o twórczości 
polskich uczonych pochodziły już z okre-
su międzywojennego, korespondując 
z ówczesnymi dokonaniami naukowymi 
Słoweńca. Trwały wkład do badań dziejów 
stosunków Polaków z narodami Jugo-
sławii wniósł licznymi pracami, między 
innymi Miklošičev prevod „Lipe” Jana 
Kochanovskega (1929), Iz Vrazove slo-
venske literarne zapuščine (1930), Ilirski 
„Przekład w wyjątkach z Ksiąg” [narodu 
i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickie-
wicza] (1931), Adama Mickiewicza pary-
skie „Wykłady” i serbskiego poety Simy 
Milutinovicia „Tragedia Obilić” [1827] 
(1933), „Grażyna. Powieść litewska przez 
Adama Mickiewicza” koju je „Sławianin 
znad Wisły” poklonio „Sławianom nad 
Sawą” (1935), Sto lat Ignacego Krasickie-
go u południowych Słowian (dzisiejszych 
Jugosłowian) (1936), Polskie momenty 
w literaturze (kulturze) jugosłowiańskiej 
(1939). Wiele z nich podarował Bibliotece 
Jagiellońskiej. Przyczynił się do tego jej 
wybitny pracownik i uczony Adam Bar. 
Do pierwszorzędnych prac swego huma-
nistycznego warsztatu informacyjnego 
Słoweniec zaliczał jego Słownik pseudo-
nimów i kryptonimów pisarzy polskich 
oraz Polski dotyczących i Bibliografię 
polską, zainicjowaną przez Karola Estrei-
chera starszego, wieloletniego dyrektora 
Biblioteki Jagiellońskiej. Sygnatura, jaką 
w bibliotece Uniwersytetu w Zagrzebiu 
nadano temu fundamentalnemu dziełu, 
znana była Ilešičowi na pamięć.

Słoweniec często przedkładał zaangażo-
wanie publiczne ponad badania naukowe. 
Znamienne, że najobszerniejszym wyda-
nym drukiem polonicum jego autorstwa 
była książka Maršal Jozef Pilsudski (1936). 
Ilešič był niewątpliwie zafascynowany jego 
postacią, co nie wykluczało bliskich kon-
taktów z reprezentantami innych orientacji. 
Piłsudczykowskie preferencje polityczne 
Słoweńca oddawało również dziełko Da-
našnja Poljska (1927), które ukazało się 
nakładem Towarzystwa Polsko-Jugosło-
wiańskiego w Zagrzebiu. Ilešič był jego 
wieloletnim przewodniczącym, wcześniej 
przewodząc Towarzystwu Miłośników 
Polski w Lubljanie. Do szerzenia dwustron-

Fran Ilešič (ze zbiorów Narodowej 
i Uniwersyteckiej Biblioteki Słowenii w Lubljanie)



nego zbliżenia wykorzystywał także odczyty 
i prasę. Apogeum polonofi lskiej aktywności 
przypadała na międzywojnie. Był gorącym 
orędownikiem II Rzeczpospolitej. Bronił jej 
przed nieprzychylnymi wystąpieniami krajo-
wych autorów, innych Słowian i Niemców. 
Jednocześnie stale przekonywał, że to nie 
Moskwa ani Praga, ale Warszawa zasługuje 
na objęcie roli regionalnego lidera. 

Po klęsce wrześniowej z życzliwym 
zainteresowaniem obserwował poczyna-
nia generała Władysława Sikorskiego, 
zwłaszcza działania na rzecz porozumie-
nia z emigracyjnym przedstawicielstwem 
Czechosłowacji. Niezwykle energicznie 
zaangażował się w niesienie pomocy 
uchodźcom polskim przewijającym się 
przez Zagrzeb. O obliczu okupacji nie-
mieckiej w Polsce Ilešič dowiadywał się 
od Vojslava Molè. Ten słoweński profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu pa-
miętnego 6 listopada 1939 udało się uniknąć 
aresztowania, po wyjeździe do Lubljany 
rozpoczął akcję na rzecz ratowania uwię-
zionych polskich kolegów. 

Te działania stanowią dobrze znaną 
kartę dziejów Sonderaktion Krakau, ale 
akty solidarności zainicjowane przez Ilešiča 
popadły w zapomnienie. Przybrały one 
postać upamiętnienia w prasie zagrzebskiej 
uczonych zamęczonych w Sachsenhausen. 
Opublikował klepsydrę powiadamiającą 
o nabożeństwie za ich dusze. Takie postę-

powanie uznał za swój moralny obowią-
zek. Bez śladu ustąpiły wyrażane dekadę 
wcześniej żale Słoweńca, że Kraków nie 
przewodzi w jego naukowych relacjach 
z Polakami.

Ilešič był również autorem nekrologów 
poświęconych Stanisławowi Estreicherowi, 
Ignacemu Chrzanowskiemu, Michałowi 
Siedleckiemu i Kazimierzowi Kostaneckie-
mu. Teksty ogłoszone między styczniem 
a kwietniem 1940 roku na łamach „No-
vosti” należą do najstarszych publikacji 
informujących zagraniczną opinię pub-
liczną o śmierci polskich profesorów za 
drutami obozu koncentracyjnego. Zapewne 
ze względów cenzuralnych Ilešič nie był 
w stanie przekazać do druku informacji 
o tragicznych okolicznościach ich śmierci, 
ograniczając się do podania miejsca zgonu: 
Sachsenhausen-Oranienburg, koło Berlina. 
W niczym nie obniża to wartości tekstów. 
Ukazane tak w skali narodowej, jak i świa-
towej dokonania zmarłych nie pozostawiały 
wątpliwości, że odeszli uczeni wielkiego 
formatu. Dzięki inwencji Słoweńca czy-
telnik mógł się dowiedzieć, że pochodzą 
z kraju o bogatej historii i kulturze, o czym 
najlepiej świadczyły krakowskie tradycje 
uniwersyteckie.

Fran Ilešič zaledwie o dwa lata przeżył 
polskich naukowców. Zmarł 1 lipca 1942 
roku w okupowanej przez Włochy Lub-
ljanie. W Polsce wspomnienia pośmiertne 

Fran Ilešič (czwarty od lewej) wśród członków 
słoweńskiego chóru Glasbena Matica. Kraków, 
1928 r. (ze zbiorów Narodowej i Uniwersyteckiej 
Biblioteki Słowenii w Lublanie)

pojawiły się dopiero po zakończeniu woj-
ny, wzbogacając listę licznych, zwłaszcza 
w międzywojniu, publikacji traktujących 
o Słoweńcu. Do grona najpoważniejszych 
autorów, którzy o nim pisali, należą repre-
zentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
Tadeusz Stanisław Grabowski, Henryk 
Batowski, Vojslav Molè, a także Wiktor 
Bazielich, absolwent Wydziału Prawa oraz 
tłumacz literatury serbskiej i chorwackiej. 
Co ciekawe, nawet im nie były znane ne-
krologi autorstwa Ilešiča. Już tylko za sam 
wojenny epizod zamykający jego piękną 
polonofi lską kartę społeczność najstarszej 
polskiej uczelni powinna zachować Sło-
weńca we wdzięcznej pamięci.

Sebastian Grudzień
kierownik Oddziału Informacji Naukowej 

i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej 

KRONIKA FILMOWA UJ

Od 2008 roku prezentuje istotne wydarzenia 
z życia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Filmy wideo są dostępnie pod adresem:
www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto
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Spotykają się co pięć lat. Wyjątkowy 
rocznik! Swoje studia rozpoczynali 

w pamiętnym roku polskiego Października. 
Tegoroczny wrześniowy zjazd otworzyli 
mszą świętą w akademickim kościele św. 
Anny, a następnie starym, 55 lat temu 
uczęszczanym szlakiem przeszli pod gmach 
Collegium Novum. Tam, pod Dębem Wol-
ności, złożyli kwiaty i na ul. Gołębiej, przy 
tablicy upamiętniającej polonistyczne studia 
wielkiego kolegi Karola Wojtyły, wspomi-
nali własną młodość. Jakże pomocne w jej 
uobecnianiu okazały się mury „Gołębnika”! 
Ile zachwytów budziły odnowione dziedziń-
ce gmachów uniwersyteckich!

Organizatorzy zjazdu, Maria Gaweł 
i prof. Jan Michalik (jednomyślnie okrzyk-
nięty dożywotnim starostą grupy), nie kryli 
wzruszenia. Czas zatrzymał się, przestał 
być ważny, dziesiątki lat minęły jak jedna 
noc. – Chcieliśmy się po prostu zobaczyć – 
powiedział prof. Jan Michalik, witając gości, 
a wśród nich dawnych asystentów: prof. 
Antoninę Łęgowską i prof. Tadeusza Bujnic-
kiego. Przekazał też pozdrowienia od prof. 
Henryka Markiewicza, któremu stan zdrowia 
nie pozwolił pojawić się na zjeździe daw-
nych studentów. – Gdyby ktoś chciał mnie 
kiedyś odwiedzić, będzie miłym gościem 
– zapewniał profesor w swym liście.

ZJAZD POLONISTÓW ROCZNIKA ‘56
Do daty „październik 1956” nawiązał 

prof. Tadeusz Bujnicki, mówiąc: – To nie-
słychanie ważne, że wasze studia zaczęły się 
w tym nie do końca docenianym, niezwyczaj-
nym roku. Dla mnie był to czas początków 
pracy asystenckiej. Cenię sobie zwłaszcza 
zawarte wtedy przyjaźnie i to, że wielu z was 
rozmawiało ze mną o wszystkim bez żadnego 
skrępowania. 

Jak na polonistów przystało, w progra-
mie zjazdu nie zabrakło miejsca dla litera-
tury. I tak, poeta Leszek Aleksander Mo-
czulski cieszył wszystkich mądrością swych 
wierszy, często powstałych z niepokoju 
wewnętrznego; potem powtarzano sobie 
zapamiętane z nich sentencje. Na przykład: 
Wolę, jak sprawiedliwość się sączy, niż jak 
szaleje. Albo: Dobro raz wyrządzone wra-
ca, i to jest piękne, że nie wiadomo, czyją 
przybierze postać. Albo: Następnego dnia 
wiem, co chciałem wczoraj powiedzieć. Były 
też utwory o kraju lat dziecinnych autora 
z prawdziwie Mickiewiczowskim pogłosem 
i bliskie wszystkim polonistom dumania na 
temat duszy, co to z ciała wyleciała, na zielo-
nej łące stała. Ten wątek twórczości Leszka 
Aleksandra Moczulskiego skłonił do osobi-
stych wyznań gościa z Watykanu, fi lozofa 
Stanisława Grygla, któremu, jak sam przy-
znał, spotkanie z biskupem Karolem Wojtyłą 

całkowicie zmieniło sposób przebywania 
na świecie. Było szczególną łaską, uczyło 
myślenia, pozwoliło zwiedzić z wykładami 
prawie cały świat. A oto teraz dar kolejny: 
przyjaźń kolegów, poezja Leszka. – Po tych 
wierszach będzie ciężko wrócić z tej dali, 
w którą on nas zaprowadził. Mojej matce 
też śniły się łąki zielone... – zwierzył się były 
wykładowca Uniwersytetu Laterańskiego. 
W drugim dniu zjazdu, za sprawą Marii 
Gaweł, przyjęła polonistów, gościnna jak 
zawsze, Piwnica Gotycka Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Tam, przy ul. Grodzkiej 53, przy ciastkach 
i kawie umożliwiono uczestnikom zjazdu 
swobodną opowieść o ścieżkach, po których 
chadza ich życie. Mówili więc o spełnionych 
i niespełnionych marzeniach, o dzieciach, 
wnukach... Przyznawali, że łagodniejsi są 
dziś w ocenie ludzi niż dawniej, wspominali 
profesorów i zmarłych kolegów. – My, wy-
chowani na wierze i literaturze, momentami 
metafi zyczni – przedstawiali się, nie stroniąc 
też od pełnych humoru anegdot i dykteryjek 
pokoleniowych. Czuło się w tym zgromadze-
niu, narastającą lawinowo wraz w wiekiem, 
chęć zwierzeń i radość spotkania, a także 
młodzieńczy wręcz apetyt na życie. 

Tak trzymać!
Ewa Owsiany 

J.
 S

a
w

ic
z



55ALMA MATER nr 141

IM
PR

ES
SIO

NE
S

IM
PR

ES
SIO

NE
S

Szczególna to wystawa zdjęć o Żaczku 
i „żaczkowiczach” – niepełna i osobista. 

Niepełna, bo ilustruje życie II Domu Stu-
denckiego UJ „Żaczek” i jego mieszkańców 
głównie w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. 
Osobista – bo składają się na nią fotografi e 
dostarczone przez tych, którzy wtedy tam 
mieszkali. 

Istnieje zaledwie kilka zdjęć z budowy 
akademika w latach 20.; zachowała się 
fotografi a najwcześniej oddanego skrzydła 
wschodniego, w którym pierwsi studenci 
zamieszkali 18 października 1926, nie ma 
natomiast fotosów z lat 30., 40. i 50. i bardzo 
niewiele jest z lat 80. i 90.  

Wystawa przypomina głównie uwiecz-
nione na kliszy chwile mieszkających w DS 
„Żaczek” we wspomnianych już latach 60. 
i 70. Z jednej strony, utrwala konferencje 
sprawozdawczo-wyborcze samorządu stu-
denckiego, wybory do Rady Samorządu, 
posiedzenia gremiów, wręczanie odznaczeń 
i dyplomów, a z drugiej – nasz udział w im-
prezach, nazwijmy je, towarzyskich – przed 
laty w pokojach i w klubach (były ich trzy: 

Stary i Nowy Żaczek, potem Rotunda), 
a dziś w Nowym Żaczku, gdzie wciąż się 
spotykamy na zlotach „żaczkowiczów”. 
To pierwsza grupa zdjęć. Warto zaznaczyć, 
że był to okres ożywienia w środowisku 
akademickim – najpełniej wyrażało się ono 
w twórczości i różnych formach kultury. 
Miejscem spełniania się twórczego były 
kluby – na Uniwersytecie Jagiellońskim 
powstał pierwszy klub studencki w Polsce, 

ŻACZEK I JEGO MIESZKAŃCY

powołany 6 marca 1956, nazwany potem 
Żaczkiem, a kiedy w roku 1964 w nowym 
skrzydle akademika powstał Nowy Ża-
czek, działał jeszcze czas jakiś jako Stary 
Żaczek. 

Nowy Żaczek odegrał ważną rolę w dzie-
jach kultury studenckiej – tu powstawały ka-

barety, zespoły jazzowe, kapele muzyczne, 
teatr i piosenka studencka. Gdy do tego do-
łączyć Alma-Radio, ciemnię fotografi czną, 
studio fi lmowe „202”, a potem Studenckie 
Centrum Kultury „Rotunda”, z wielkim 
wachlarzem przeglądów i festiwali – da to 
panoramę różnorodnych zjawisk artystycz-
nych w miejscu, z którego promieniowały 
one na świat. Fotografie z tej dziedziny 
stanowią drugą część wystawy. 

Wcześniej, z okazji 600-lecia UJ, 
w maju 1964 reaktywowano juwenalia – 
i sporo chwil ze święta studentów utrwa-
lono na papierze światłoczułym: wokół 
rektorów Kazimierza Lepszego, Mieczy-
sława Klimaszewskiego i Mieczysława 
Karasia gromadzi się młodzież akademic-
ka, poprzebierana za piętnastowiecznych ża-
ków. Zdjęcia z juwenaliów stanowią trzecią 
sekwencję ekspozycji. 

Czwarta dotyczy turystyki, działalności 
Almaturu i jego uczelnianych oddziałów. 
Na fotografi ach uwiecznione zostały sobot-
nio-niedzielne wyprawy na narty, wiosenne 
i jesienne rajdy górskie, żeglowanie na 
Mazurach, a w latach 70. wycieczki zagra-
niczne.  

Jest coś niezwykle pięknego w tych 
czarno-białych zdjęciach „żaczkowiczów” 
szóstej i siódmej dekady. Trochę tylko żal, że 
tak mało fotografi i dotyczy życia codzienne-
go ówczesnych mieszkańców akademika.

Leszek Wołosiuk

Żaczek i jego mieszkańcy to tytuł wystawy, którą jeszcze do 10 listopada 2011 
można oglądać w Bibliotece Jagiellońskiej. Organizatorami przedsięwzięcia, 
powstałego w ramach obchodów 85-lecia DS „Żaczek”, są Stowarzyszenie 
Mieszkańców DS „Żaczek”, Muzeum Fotografii w Krakowie oraz Biuro Rekla-
my i Plakatowania „Koneser”. 
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Wystawę Żaczek i jego mieszkańcy otworzył 24 września br. prorektor UJ prof. Andrzej Mania

Wystawa ilustruje życie codzienne mieszkańców Żaczka, gównie w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Na zdjęciach dostarczonych przez byłych mieszkańców można ogląd-
nąć m.in. konferencje sprawozdawczo-wyborcze samorządu studenckiego, wybory do Rady Samorządu, posiedzenia gremiów, wręczania odznaczeń i dyplomów, ale także 

imprezy towarzyskie i pochody Juwenalowie
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W przeddzień inauguracji 648. roku 
akademickiego w podziemiach 

Collegium Maius otwarto wystawę za-
tytułowaną Porta Fidei, prezentującą 
cykl fotogramów księdza prof. Ryszarda 
Knapińskiego przedstawiających słynne 
Drzwi Płockie. Historia drzwi sięga poło-
wy XII wieku, kiedy to biskup Aleksander 
z Malonne zamówił je do płockiej katedry, 
skąd zostały zrabowane pod koniec XIII 
wieku i zawieszone w cerkwi prawosław-
nej w Nowogrodzie Wielkim na Rusi na 
początku XV wieku. We wstępie katalogu 
czytamy, że  konstrukcja Drzwi składa 
się z rozmaitej wielkości 46 kwater, przy-
bitych do drewnianego podłoża i ujętych 

w wypukłe listwy bordiury o motywach 
zróżnicowanej wici roślinnej. Większość 
scen jest opatrzona inskrypcjami łaciń-
skimi, a niektóre ponadto ruskimi, dato-
wanymi na wiek XV. Ponieważ kwatery 
odlano oddzielnie i przybito na drewniany 
korpus, były one wielokrotnie demonto-
wane, a nawet zakopywane w ziemi i na 
nowo montowane, co zakłóciło pierwotny 
ich układ. Oryginał, zachowany do dziś 
w Nowogrodzie, wskazuje wiele miejsc 

PORTA FIDEI

po niestarannie przeprowadzonych na-
prawach ubytków i pęknięć, związanych 
z przeróbkami, które zaburzyły pierwotny 
układ kwater. Widoczne jest fl ekowanie 
i przycinanie listew bordiury, aby wtórnie 
wpasować reliefy, nawet przy zastoso-
waniu współczesnych wkrętów, zupełnie 
niepasujących do zabytku. W lutym 1982 
roku uroczyście poświęcono kopię Drzwi 
Płockich, wykonaną w latach 1971–1981 
przez pracownie konserwacji zabytków 
ze Szczecina i Warszawy. Choć kopia ta 
uchodzi za wierną, to jednak w wielu 
szczegółach różni się od oryginału, po-
nieważ cyzelerzy pozacierali lub zmienili 
pewne detale, „polepszając” swoje dzieło 

w stosunku do oryginału. Obecny układ 
kwater przedstawia rozmaite sceny ze 
Starego i Nowego Testamentu, postacie 
historyczne, liczne alegoryczne personi-
fi kacje i animizacje, które nie są ze sobą 
logicznie powiązane. Widać, że ci, którzy 
montowali kwatery, nie znali klucza do 
ich wzajemnego przyporządkowania. Od-
tworzenie podstaw pierwotnego programu 
ikonografi cznego stało się przedmiotem 
studiów, które doprowadziły do ustalenia, 
że kwatery nie ilustrują żywotu Jezusa, 
lecz dwanaście dogmatów wiary chrześ-
cijańskiej, określanych rozmaicie, jako, 
na przykład, skład apostolski, apostolskie 
wyznanie wiary.

Ksiądz prof. Ryszard Knapiński podczas wernisażu wystawy

Drzwi Płockie, detal
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Kuratorem wystawy z ramienia Mu-
zeum UJ jest Maria Natalia Gajek. Spe-
cjalnym gościem wieczoru był sam autor 
zdjęć, ksiądz prof. Ryszard Knapiński.

Wystawie, którą można oglądać do 
13 listopada br. codziennie od godziny 9 do 
zmroku, towarzyszy pokaz fi lmu, a także 
pięknie wydany katalog (do kupienia 
w sklepiku muzealnym). 

30 września 2011, tuż przed otwar-
ciem wystawy, poprzez symboliczne prze-
cięcie wstęgi przez prorektora UJ prof. 
Piotra Tworzewskiego i prof. Stanisława 

Waltosia uroczyście otwarto odnowiony 
dziedziniec arkadowy. Prace budowla-
no-konserwatorskie oraz instalacyjne na 
płycie dziedzińca arkadowego Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowa-
no w ramach projektu „Rewitalizacja – 
odnowienie dziedzińców i fasady Colle-
gium Maius”, współfi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013.

O muzyczną oprawę wydarzeń zadbał 
Mateusz Dudek, uzdolniony uczeń Państwo-

wej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Fryderyka Chopina w Kra-
kowie, stypendysta ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, koncertujący, między 
innymi, w Filharmonii Krakowskiej i Aka-
demii Muzycznej w Krakowie. Laureat VIII 
Litewskiego Międzynarodowego Konkursu 
Akordeonowego, wyróżniony i nagradzany 
na Gorlickich Konfrontacjach Akordeo-
nowych, Międzynarodowych Spotkaniach 
Akordeonowych. 

Katarzyna Zięba
pracownik Muzeum UJ

Uroczyste otwarcie odnowionego dziedzińca Collegium Maius Recital Mateusza Dudka na dziedzińcu Collegium Maius

Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie to wspólne przed-
sięwzięcie miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Fundacji „Tygodnika Po-
wszechnego”. Przez blisko tydzień wydarzeniom literackim towarzyszą pokazy filmów 
związanych z literaturą, wystawy, koncerty oraz wykłady, tworzące dla prezentowanych 
twórców lub dzieł literackich dodatkowe, pozaliterackie konteksty. 
Tegoroczna, trzecia, edycja Festiwalu Conrada rozpocznie się 2 i potrwa do 6 listopada. 
W tym czasie w Krakowie gościć będą wielkie osobistości światowej literatury oraz dobo-
rowe grono polskich pisarzy. Zaproszenie do udziału w festiwalu, uznawanym za jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Eu-
ropie, przyjęli, między innymi, Michel Houellebecq, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Dawid Grossman, Eva Hoffman, Zeruya Shalev, 
Namita Gokhale, Anders Bodegard, Andrej Chadanowicz, Uładzimir Niaklajew, Maciej Zaremba-Bielawski, a także Jacek Dehnel, An-
drzej Stasiuk, Tadeusz Sławek, Manuela Gretkowska i Marek Bieńczyk. Oprócz blisko czterdziestu spotkań z pisarzami festiwalowa pub-
liczność będzie także świadkami niezwykłych wydarzeń muzycznych. Poza operą Itamar Meets aRabbit,  3 listopada w Centrum Kultury 
„Rotunda” zorganizowane zostanie niezwykłe muzyczne spotkanie Andrzeja Stasiuka, Tomasza Budzyńskiego i Przyjaciół.  Także 
3 listopada w Starym Teatrze wystawiony zostanie nowy spektakl w reżyserii Jana Klaty: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni, 
powstały na podstawie dwóch powieści Josepha Conrada: W oczach Zachodu i Tajny agent.
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest prof. Michał Paweł Markowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dyrektorem programowym 
– Piotr Mucharski  z „Tygodnika Powszechnego”. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.
Szczegółowy program festiwalu, a także więcej informacji na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie: www.conradfestival.com
 

Red.

FESTIWAL LITERATURY IM. JOSEPHA CONRADA 

W ramach Festiwalu Conrada zorganizowana zostanie wyjątkowa wystawa mikrogramów szwajcarskiego pisarza Roberta Walse-
ra Robert Walser. Mikrogramy, przygotowana przez Grzegorza Jankowicza we współpracy z Robert Walser Zantrum w Zurychu 
i Szwajcarską Fundacją dla Kultury „Pro Helvetia”. Wystawa przygotowana na Festiwal Conrada ma szczególny charakter. 13 
mikrogramów Walsera będzie można obejrzeć w otoczeniu fotografii przedstawiających pisarza i innych obiektów wizualnych 
związanych z jego twórczością. Dzięki specjalnej aranżacji przestrzeni wystawienniczej oraz oryginalnemu sposobowi ekspozycji 
samych mikrogramów publiczność będzie mogła podjąć próbę rozwikłania zagadki Walserowskich rękopisów, która – jak łatwo 
się domyślić – nie dotyczy jedynie szwajcarskiego pisarza i jego twórczości literackiej, lecz każdego z nas.
Ekspozycję będzie można oglądać w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2) do końca listopada – wstęp wolny.
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CONVENTIONES
CONVENTIONES Przedstawieniem nowego projektu 

Atomium Culture – platformy 
internetowej REIsearch.eu, która ma 
dać możliwość dzielenia się swoimi 
badaniami przez naukowców z całego 
świata, zakończył się pierwszy między-
sektorowy szczyt w dziedzinie badań 
i innowacji, zorganizowany w Krakowie 
w dniach 26 i 27 września br. W spot-
kaniu uczestniczyli przedstawiciele 27 
szkół wyższych, 17 tytułów prasowych 
i przedsiębiorstw z kilkunastu krajów 
Europy współpracujących z Atomium 
Culture.

Portal ma umożliwiać tworzenie 
sieci powiązań między naukowcami 
w celu zwiększania efektywności nauki. 
Aktywny udział w jej tworzeniu wziął 
prof. Massimo Marchiori z Massachu-
setts Institute of Technology oraz przed-
stawiciele Orange Labs Poland. Podczas 
sesji zamykającej największe wrażenie 
zrobiła na wszystkich uczestnikach 
prezentacja wiceprzewodniczącego IAU 

– Międzynarodowego Stowarzyszenia Uni-
wersytetów, byłego rektora Uniwersytetu 
w Bolonii prof. Piera Ugo Calzolariego, 

POWSTANIE NAUKOWY FACEBOOK

której tematem była internacjonalizacja 
studiów oraz współpraca międzynarodowa 
uczelni z całego świata. 

Międzysektorowy szczyt w Krakowie, 
organizowany wspólnie przez Atomium 
Culture i Uniwersytet Jagielloński, to 
pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę 
Polski i Europy. Spotkanie, zorganizo-
wane w Collegium Novum, rozpoczęły 
wystąpienia rektora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego prof. Karola Musioła, doradcy 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
prof. Tomasza Boreckiego, prezydenta 
Atomium Culture Michelangelo Baracchi 
Bonviciniego, prezesa Telekomunikacji 
Polskiej Macieja Wituckiego, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. 
Barbary Kurdyckiej oraz ministra nauki 
Austrii prof. Karlheinza Töchterle. Słowo 
powitania dla uczestników konferencji 
przygotował, także w formie multimedial-
nej, przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego prof. Jerzy Buzek.

Konferencja stała się okazją do wymia-
ny myśli, doświadczeń i prezentowania 
diagnoz dla świata nauki, środowiska 
dziennikarskiego i przedstawicieli biznesu 
zaangażowanych w rozwój i upowszech-
nianie badań naukowych. Pierwszego 
dnia podczas trzech równoległych sesji 

Uczestników Atomium Culture powitał na Uniwersytecie rektor UJ prof. Karol Musioł

Erika Widegren – dyrektor wykonawczy Atomium Culture
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warsztatowych uczestnicy konferencji 
rozmawiali o tym, co rozwój interne-
tu i technologii przyniósł nauce, oraz 
o tym, jak wydobyć talenty drzemiące 
w obywatelach Europy. Swoje wystąpienia 
wygłosili, między innymi, prezes Ericpol 
Telecom Jan Smela, prezes PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej Tomasz Zadroga, 
prof. Soumitra Dutta z INSEAD Business 
School oraz redaktor naczelny dziennika 
„Rzeczpospolita” Paweł Lisicki.

Wśród gości konferencji znaleźli się, 
między innymi, były szef nowych tech-
nologii Nokii prof. Yrjö Neuvo z Aalto 
University, prof. Pär Omling z Uniwer-
syetu w Lund oraz sekretarz generalny 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

prof. Donald Dingwell. Nie zabrakło także 
profesorów z polskich szkół wyższych, 
między innymi Katarzyny Chałasiń-
skiej-Macukow, Włodzimierza Kurnika, 
Andrzeja Eliasza, Antoniego Tajdusia, 
Janusza Żmii, Andrzeja Jajszczyka.

26 września podczas wieczornego 
spotkania w Sukiennicach rektor UJ 
prof. Karol Musioł odznaczył prezydenta 
Atomium Culture Michelangelo Baracchi 
Bonviciniego medalem Plus Ratio Quam 
Vis. Na jego ręce rektor złożył również 
drugi taki medal przeznaczony dla ho-
norowego prezydenta Atomium Culture 
Valerego Giscarda d’Estaing.

Głównymi tematami warsztatów zor-
ganizowanych drugiego dnia konferencji 
były zagadnienia innowacyjności i budowy 
społeczeństwa opartego na wiedzy. Dysku-
towano także o potrzebie zacieśniania więzi 

pomiędzy naukowcami a społeczeństwem. 
W tych dyskusjach jako paneliści wzięli 
udział, między innymi, prof. Francesco 
Gui z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, 
Philipe Galiay z Komisji Europejskiej oraz 
minister innowacyjności i konkurencyjnoś-
ci Węgier prof. Zoltan Cséfalvay. 

Zwieńczeniem spotkania było podpisa-
nie międzyrządowej deklaracji adresowanej 
do Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, zawierającej propozycje 
poprawy sytuacji europejskich badań na-
ukowych. Do tych propozycji zdążył już 
się odnieść przewodniczący Jerzy Buzek, 
który zadeklarował zwiększenie nakładów 
fi nansowych na naukę i innowacje. Realiza-
cja tej obietnicy byłaby pierwszym krokiem 
do poprawy sytuacji nauki w Europie.

BP

W obradach konferencyjnych uczestniczyła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka

Michelangelo Baracchi Bonvicini otrzymał medal Plus Ratio Quam Vis. Rektor UJ przekazał także taki sam 
medal dla nieobecnego honorowego prezydenta Atomium Culture Valerego Giscarda d’Estaing

Głównymi tematami warsztatów były zagadnienia innowacyjności i budowy społeczeństwa 
opartego na wiedzy
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Jeśli za datę urodzin kodeksu uznać 
można dzień nadania mu sankcji pań-

stwowej, to można powiedzieć, że na rok 
2011 przypada 200. rocznica urodzin au-
striackiego kodeksu cywilnego, zwanego 
po niemiecku Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB).

W dniach 2–3 czerwca br. w Krakowie 
miało miejsce wydarzenie, które nazwać 
można przyjęciem urodzinowym na część 
ABGB.

URODZINOWY TORT 

Jak przystało na tak okrągły jubileusz, 
tort urodzinowy był wielowarstwowy 
i bardzo pyszny. Dyskusja naukowa, 
dzięki której uczestnicy przyjęcia mogli 
kosztować poważnych myśli, a to na te-
mat przeszłości, a to na temat przyszłości 
kodyfi kacji w Europie, przeplatana była 
dodatkowo lekkim i puszystym progra-
mem mniej ofi cjalnym. W pogodny letni 
wieczór 2 czerwca w pięknych salach 
reprezentacyjnych Urzędu Miasta Krako-
wa gości podejmował prezydent miasta 
prof. Jacek Majchrowski, zaś w piątkowe 
popołudnie i sobotnie przedpołudnie 
2 i 3 czerwca podziwiano Kraków.

ZNAMIENICI GOŚCIE 

Wśród gości, którzy zechcieli wygłosić 
krótkie urodzinowe mowy, znaleźli się: 

200. ROCZNICA URODZIN 
AUSTRIACKIEGO KODEKSU CYWILNEGO

minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiat-
kowski oraz minister sprawiedliwości Au-
strii prof. Beatrix Karl, premier Księstwa 
Liechtensteinu dr Klaus Tschütscher,
prezes Austriackiej Izby Notarialnej dr 
Ludwig Bittner i prezes Krajowej Rady 
Notarialnej Lech Borzemski.

Obok innych sponsorów konferencję 
hojnie wsparła fundacja jednego z naj-
starszych rodów austriackich Heinrich 
Graf Hardegg’sche Stiftung, a przyjęcie 

urodzinowe zaszczycił swoją obecnością 
przewodniczący kuratorium fundacji dr 
Friedrich Hardegg. 

GOSPODARZE PRZYJĘCIA

Gospodarzami przyjęcia były uniwer-
sytety krakowski i wiedeński, a bardziej 
„personalnie” – prodziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pi-
suliński oraz prof. Rudolf Welser. 

Profesora Pisulińskiego, wiceprzewod-
niczącego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa 
Cywilnego oraz członka grupy eksperckiej 
ds. projektu, będącego być może zaląż-
kiem przyszłego europejskiego kodeksu 
cywilnego, bliżej w Krakowie przedsta-
wiać nie potrzeba. Natomiast jakąkolwiek 
wypowiedź tyczącą prof. Welsera należy 
zacząć od zastrzeżenia, że trudno pokrót-
ce scharakteryzować tę postać. Wiedzą 
o tym zwłaszcza ci, którzy mieli okazję 
poznać profesora osobiście. W tym miej-
scu dość powiedzieć, że prof. Welser był 
wieloletnim kierownikiem Instytutu Prawa 
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Rektor UJ prof. Karol Musioł podczas otwarcia konferencji

Obrady konferencyjne 
odbywały się w auli 
Collegium Novum
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Cywilnego na Wydziale Nauk Prawnych 
Uniwersytetu Wiedeńskiego, a obecnie 
jest kierownikiem Jednostki Badawczej 
ds. Europejskiego Rozwoju i Reformy 
Prawa Prywatnego (Forschungsstelle für 
Europäische Rechtsentwicklung und Pri-
vatrechtsreform). Jest jednym z czołowych 
cywilistów austriackich, odznaczonym 
niedawno Krzyżem Honorowym I klasy za 
zasługi dla nauki i sztuki austriackiej. Jak 
sam żartował, przyjmując odznaczenie, 
szczególnie dumy jest z wyróżnienia za 
zasługi dla sztuki. Warto też przypomnieć, 
że prof. Welser przełożył tysiąc pięćset 
paragrafów ABGB na język poetów. Kto 
miał okazję słuchać jego wykładów, ten 
wie, że mało który mógł obejść się bez 
stosownego cytatu z Fausta Goethego. 
W druku ukazały się także prezentujące 
cięty dowcip profesora rymy zatytułowa-
ne Moje złośliwości na temat prawników 
(Böses über die Juristen), etc., etc.

Należy tutaj dodać, że pomysł wystawy 
dotyczącej prawa cywilnego austriackiego 
na ziemiach polskich poddał i wspierał go 
swoją wiedzą prof. Andrzej Mączyński, 
sędzia TK w stanie spoczynku i kierownik 
Katedry Prawa Prywatnego UJ, którego 
także w Krakowie nikomu przedstawiać 
nie trzeba. 

DLACZEGO W KRAKOWIE? 

Prawo austriackie zostało Polakom 
narzucone jako prawo obce po upadku ich 
państwa. Ale właśnie na gruncie ABGB 
znakomicie rozwinęła się uprawiana na 
uniwersytetach we Lwowie i w Krako-
wie polska nauka prawa cywilnego, co 
po odzyskaniu niepodległości pozwoliło 
stworzyć kodyfi kację polskiego prawa cy-
wilnego. Przytoczona myśl prof. Mączyń-
skiego, zawarta w programie konferencji 
jubileuszowej, niech stanowi odpowiedź 
na pytanie, które, być może, wyłoniło się 
w głowie czytelnika tego krótkiego szkicu 
urodzinowego: dlaczego mianowicie tak 
huczne urodziny, z udziałem ministrów 
sprawiedliwości Polski i Austrii, wy-
prawiać właśnie w Krakowie? Profesor 
Mączyński, w referacie – przyczynku do 
dyskusji przeprowadzonej na koniec war-
stwy naukowo-poważnej urodzinowego 
tortu, wskazał na kolejne jeszcze związki 
Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z Wiedniem. Przypomniał, że Collegium 
Novum powstało w okresie, gdy ministrem 
fi nansów w Austrii był profesor Wydziału 
Prawa UJ Julian Dunajewski. Funkcję 

ministra konstytucyjnej monarchii habs-
burskiej pełnił także inny profesor tego 
wydziału, cywilista Stanisław Madeyski, 
następnie członek Trybunału Państwa. To 
on w auli Collegium Novum z okazji 80. 
rocznicy wejścia w życie ABGB wygłosił 
wykład zatytułowany Charakterystyka 
prawodawstwa cywilnego w Austrii. 

Należy także przypomnieć, że uczelnie 
krakowska i wiedeńska powstały mniej 
więcej w tym samym czasie: w 1364 
i 1365 roku. Uniwersytet Jagielloński 
może szczycić się tym, że wyprzedził 
Rudolfi nę – jak od imienia założyciela, 
księcia Rudolfa IV, zwie się Uniwersytet 
Wiedeński – o rok. 

HISTORIA PEWNEJ KODYFIKACJI

Wykład na temat historii kodyfi kacyj-
nej ABGB, najważniejszych cech tego ko-
deksu i jego znaczenia w Europie wygłosił 
prof. Johannes Michael Rainer. Jak pod-
kreślił, dzieło ABGB należy postrzegać, 
po pierwsze, w kontekście wcześniejszych 
prac kodyfikacyjnych, prowadzonych 
w monarchii habsburskiej już od 1752 
roku, a po drugie – w świetle wpływu, jaki 
na ostateczną redakcję ABGB wywarły 
dwie wielkie prawnicze osobowości 
i zarazem główni twórcy tego kodek-
su: Anton von Martini oraz jego uczeń 
Franz von Zeiller. ABGB jest owocem 
ostatecznej rewizji nieco wcześniejszego 
kodeksu Martiniego, wprowadzonego 
w życie na terenie Galicji 13 lutego 1797 
i obowiązującego tu do czasu nadania 
sankcji cesarskiej ABGB w 1811 roku. 
Uczestnicy konferencji skonfrontowani 
zostali nie tyle z suchym przebiegiem 
prac kodyfi kacyjnych, co uzyskali wgląd 

w idee, które przyświecały twórcom 
ABGB – idee zarówno ogólnoegzysten-
cjalne, jak i „kodyfi kacyjne”.

Do tych pierwszych, idei ogólnych, 
należy sprawiedliwość – pojmowana 
przez Zeillera jako wolność i równość 
wszystkich ludzi. Na obszarze prawa 
cywilnego ta pierwsza powinna być 
realizowana poprzez możliwie daleko 
idącą swobodę kształtowania stosunków 
cywilnoprawnych, zarówno w zakresie 
ich treści, jak i formy. Równość powinna 
zaś wyrażać się w jednakowej ochronie 
dóbr prawnych wszystkich ludzi, gdyż 
każdemu człowiekowi przysługują prawa 
wrodzone, z samego rozumu poznawalne 
(frg § 16 ABGB). Ta podstawowa zasa-
da wywiedziona została z prawa natury 
– kierunku myślowego, który, za pośred-
nictwem Martiniego i Zeillera, wywarł na 
ABGB znamienny wpływ. Podobnie jak 
prawo rzymskie, którego znawcami byli 
zarówno Martini, jak i Zeiller. 

Zarówno Marini, jak i Zeiller mieli 
także podobną wizję tego, w jaki sposób 
wspomniane wyżej ogólne idee należy 
przełożyć na język przepisów. Chodzi tu 
o pewne „idee kodyfi kacyjne”, a zatem 
o to, jaki kształt powinna mieć ustawa 
cywilnoprawna stawiająca sobie za cel 
urzeczywistnienie sprawiedliwości. Ko-
dyfi kacja powinna zatem być czytelna dla 
przeciętnego człowieka, w podstawowym 
zakresie zaznajomionego z prawem. 
Powinna odznaczać się przejrzystością 
układu, a w warstwie językowej powinna 
eliminować zbyt techniczne ujęcie nor-
mowanej materii. 

Jak wspomniano na wstępie, celem 
wykładu prof. Rainera było także uzmysło-
wienie słuchaczom, że dobra kodyfi kacja 

A
. W

o
jn

a
r 

  

Prof. Jerzy Pisuliński podczas konferencji



62 ALMA MATER nr 141

nie powstaje szybko. W przypadku ABGB 
wszystko zaczęło się w 1752 roku. Wyni-
kiem tych prac jest tzw. kodex theresianus, 
stanowiący obszerne, ośmiotomowe, 
opracowanie o charakterze kompilacji. 
Ówcześni decydenci uznali je za przydatny 
zbiór materiałów stanowiących podbudo-
wę przyszłej kodyfi kacji, ale w żadnym 
razie nie myślano o nadaniu temu dziełu 
sankcji państwowej, jako zbiorowi obo-
wiązującego prawa. 

Na podobne procesy kodyfikacyj-
ne wskazał prof. Mączyński w swoim 
wystąpieniu poprzedzającym dyskusję 
panelową, a dotyczącym wpływu ABGB 
na proces tworzenia prawa polskiego po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. Przede wszystkim odrzu-
cono wtedy koncepcję przygotowania – 
ze względów politycznych, być może, 
pożądanego – pośpiesznego projektu jed-
nolitego prawa polskiego, który następnie 
miałby być ulepszany w drodze noweliza-
cji. Zaczęto od czasochłonnych prac praw-
noporównawczych, które objęły zresztą 
nie tylko prawo austriackie, niemieckie 
i francuskie, ale także szwajcarskie, a na-
wet skandynawskie. 

Za prof. Rainerem należy także za-
uważyć pewną paralelę pomiędzy pracami 
kodyfikacyjnymi w dawnej monarchii 
habsburskiej i w dzisiejszej Europie. 
Mówiąc o kodeksie terezjańskim, prof. 
Rainer wspomniał krótko, że z dzisiejszej 
perspektywy ten zbiór materiałów nazwa-
libyśmy z angielska „toolbox”. Zamiar 
Komisji Europejskiej stworzenia takiego 
właśnie „toolboksu”, czyli zbioru zasad 
i reguł obowiązującego europejskiego pra-

wa prywatnego, zmaterializowany został 
kilka lat temu pod postacią tzw. Common 
Frame of Reference. To dzieło stanowiło 
zaś istotną podstawę prac nad projektem 
instrumentu opcjonalnego, który, być 
może, stanowi zaczyn przyszłego euro-
pejskiego kodeksu cywilnego. Na temat 
instrumentu opcjonalnego czytelnik tego 
szkicu może dowiedzieć się nieco więcej 
z ostatniej jego części, zatytułowanej py-
taniem: Czy idzie nowe? W tym miejscu 
należy natomiast podsumować, że historia 
kodyfi kacji ABGB jest nie tyle historią 
kodyfi kacji ABGB, co historią kodyfi kacji 
i rekodyfi kacji w ogóle.

MYŚL O REFORMIE ABGB – KIEDYŚ I DZIŚ 

Kiedy już po wyżej wspomnianych 
długich pracach kodyfi kacyjnych doszło 
do wprowadzenia ABGB w życie, bardzo 
wstrzemięźliwie podchodzono do po-
ważniejszych jego zmian. Jak w swoim 
referacie na temat reform austriackiego 
kodeksu cywilnego podkreślił prof. Georg 
Kathrein, od 2008 roku przewodniczący 
Sekcji Cywilnej w Ministerstwie Spra-
wiedliwości Austrii, ABGB raczej „po-
zostawiono w spokoju” w ciągu 200 lat 
obowiązywania tej kodyfi kacji. Poza tzw. 
trzema nowelami częściowymi z lat 1914, 
1915 i 1916 długo nie ingerowano istotnie 
w kształt nadany ABGB w 1811 roku. Nie 
znaczy to, że prawo cywilne austriackie 
nie podlegało rozwojowi. Dokonywał 
się on jednak w znaczącej mierze poza 
ABGB, najpierw w drodze tzw. dekretów 
dworskich (Hofdekrete) – niejednokrot-
nie w twórczy sposób interpretujących 

przepisy ABGB, a następnie w drodze 
ustaw okołokodeksowych (poza ABGB 
uregulowano, na przykład, prawo ksiąg 
wieczystych, najem lokali czy prawo kon-
sumenckie). ABGB trwał zatem w stanie 
praktycznie niezmienionym aż do lat 70. 
XX wieku, kiedy to pewne przestarzałe 
instytucje usunięto, przede wszystkim 
z prawa rodzinnego, oraz dokonano zmian 
w prawie spadkowym. 

Przez niespełna dwie setki lat do myśli 
o reformie ABGB podchodzono zatem 
z wielką ostrożnością. Czy dzisiaj ten stan 
rzeczy ulega zmianie? Profesor Kathrein 
przedstawił obecne plany Ministerstwa 
Sprawiedliwości wobec ABGB, które naj-
krócej opisać można w następujący sposób: 
ostrożna, rozłożona na lata, a może nawet 
dziesiątki lat, niepochopna nowelizacja 
przy udziale przedstawicieli praktyki i na-
uki prawa cywilnego. 

ABGB W EUROPIE 

ABGB przyszło obowiązywać w zjed-
noczonej Europie, i to zjednoczonej w inny 
już sposób niż pod berłem Habsburgów. 
Niezależnie zatem od „chcę, nie chcę” usta-
wodawcy austriackiego materia unormowa-
na w ABGB musi podlegać co najmniej tym 
zmianom, których wymaga orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w Luksemburgu (ETS). 

W trakcie konferencji jubileuszowej 
ABGB przedstawiono dwa wykłady tyczą-
ce tej kwestii i traktujące o niej z różnych 
perspektyw. Profesor Verica Trstenjak, 
od 2006 roku rzecznik generalna ETS, 
przedstawiła orzecznictwo ETS dotyczące 
ABGB i prawa austriackiego w ogóle. 
W szczególności przypomniała słynną już 
sprawę Leitner nr C–168/00, w której ETS 
orzekł, że rodzinie zatrutej podczas wakacji 
salmonellą należy się zadośćuczynienie za 
zepsuty w ten sposób wypoczynek. Dotąd 
w prawie austriackim nie znano takiej kate-
gorii szkody. Dlatego zwłaszcza nauka au-
striacka zmuszona została do zastanowienia 
się, czy w świetle wspomnianego wyroku 
ETS konieczna jest zmiana interpretacji 
pojęcia szkody na gruncie ABGB. 

Drugim „wątkiem europejskim” było 
wystąpienie dziekana Wydziału Nauk 
Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego 
prof. Heinza Mayera. Referent krytycznie 
odniósł się do orzecznictwa ETS prowa-
dzącego do ograniczenia podstawowej 
zasady prawa cywilnego, jaką jest zasada 
autonomii woli stron. W uproszczeniu 
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chodzi tu o to, że z reguły można dokonać 
swobodnego wyboru, z kim zawrzemy 
umowę i na jakich warunkach. Tymczasem 
orzeczenie ETS w sprawie Raccanelli, 
opowiadające się za tzw. horyzontalnym 
skutkiem swobody przepływu osób, nie 
pozwala nie tylko państwom, ale także pry-
watnym podmiotom w procesie negocjacji 
umowy o zatrudnienie oglądać się na to, 
z którego państwa pochodzi potencjalny 
przyszły kontrahent.

A JEDNAK IDZIE NOWE?

Niniejszy szkic z przyjęcia urodzino-
wego ABGB należy zakończyć przypo-
mnieniem referatu jednego z gospodarzy 
wydarzenia, prof. Pisulińskiego, członka 
grupy ekspertów Komisji Europejskiej 
ds. projektu tzw. instrumentu opcjonalne-
go, który to instrument być może stanie 
się pierwszym przyczółkiem przyszłego 
europejskiego kodeksu cywilnego. Prze-
pisy projektu zwane są instrumentem 
opcjonalnym, ponieważ od decyzji stron 
przyszłej umowy ma zależeć, czy ich 
prawa i obowiązki w ramach tej umowy 
będą regulowane (tak jak dotychczas) 

prawem krajowym, czy też właśnie 
przepisami instrumentu. Ewentualne 
przyjęcie przez organy UE instrumentu 
opcjonalnego nie spowoduje zatem, że 
ABGB czy polski kodeks cywilny utracą 
swoją moc. Instrument będzie natomiast 
jakby dodatkowym, istniejącym obok tych 
porządków, systemem prawnym. Strony 
umowy będą miały dwie opcje do wybo-
ru: albo pozostać przy prawie krajowym, 
albo poddać umowę instrumentowi – 
w uproszczeniu zatem mówiąc, prawu 
europejskiemu. 

Należy jednak od razu wskazać, że 
poza ogólnymi kwestiami dotyczącymi 
zobowiązań umownych, także zresztą 
niepełnymi, projekt nie obejmuje swym 
zasięgiem wszystkich możliwych umów. 
Przedmiotem normowania jest jedynie 
umowa sprzedaży oraz umowa o świadcze-
nie niektórych usług. Profesor Pisuliński 
wskazał, że taka cząstkowa regulacja nie-
uchronnie spowoduje konieczność uzupeł-
niającego zastosowania prawa krajowego. 
To zaś z kolei sprawi, że właśnie na styku 
przepisów instrumentu opcjonalnego oraz 
przepisów prawa krajowego powstaną 
nowe problemy do rozwiązania. 

Czy istnieje zatem prostsza droga ujed-
nolicenia prawa prywatnego w Europie, po-
legająca po prostu na zastąpieniu krajowych 
porządków prawnych jednolitym i pełnym 
kodeksem europejskiego prawa cywilnego? 
Jak ocenił prof. Pisuliński, w tej chwili brak 
jest jednak w państwach członkowskich woli 
politycznej do aż tak głębokiej integracji, 
połączonej z rezygnacją z dotychczasowego 
krajowego dorobku prawnego.

Na razie istnieje zatem projekt instru-
mentu opcjonalnego. Czy przekształci się 
on w obowiązujący instrument opcjonalny 
i czy ten faktycznie stanie się zaczynem 
nowego europejskiego kodeksu cywilnego, 
który z kolei zajmie miejsce ABGB, nasze-
go szacownego jubilata? Choć w świetle 
nabierająch tempa prac kodyfi kacyjnych 
w Europie kusząca wydaje się pozytywna 
odpowiedź, to należy zachować wstrze-
mięźliwość i niniejsze wspomnienie 
z przyjęcia dwusetnych urodzin ABGB 
zakończyć jednak wielkim znakiem za-
pytania.

Barbara Łyszczarz 
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ 

asystentka w Instytucie Prawa Cywilnego 
Uniwersytetu Wiedeńskiego

„Science, Technology, Higher Educa-
tion and Society in the Conceptual 

Age” (STHESCA 2011) to tytuł międzyna-
rodowej konferencji interdyscyplinarnej, 
która w dniach 5–7 lipca br. odbyła się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, gromadząc 
312 uczestników z 47 krajów.

Idea konferencji STHESCA powstała 
w roku 2008. Był to pomysł dwóch pro-
fesorów: Tadeusza Marka z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Waldemara Karwow-
skiego z University of Central Florida, 
Orlando. 

Organizatorami tegorocznego przed-
sięwzięcia, dedykowanego polskiej prezy-
dencji w Unii Europejskiej, byli Uniwer-
sytet Jagielloński, Akademia Górniczo-
Hutnicza, University of Central Florida, 

STHESCA 2011

Orlando oraz Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST). Współ-
przewodniczącymi byli profesorowie Ta-
deusz Marek z UJ, Waldemar Karwowski 

z University of Orlando, Zbigniew Kąkol 
z AGH oraz Jussi Kantola z KAIST.

Komitet Organizacyjny STHESCA 
utworzony został przy Centrum Badań nad 
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Szkolnictwem Wyższym UJ. W jego skład 
weszli Marek Frankowicz – zastępca kie-
rownika CBSW (przewodniczący), Justyna 
Bugaj, Aleksandra Domagalik, Zofi a Go-
dzwon, Adelina Krupski, Aleksandra Lis, 
Agnieszka Poźniak, Anna Szopa, Roman 
Batko, Mariusz Pilch i Tadeusz Skarbek.

Podczas konferencji zwrócono uwagę 
na najnowsze trendy w rozwoju cywiliza-
cji (przejście od ery wiedzy do, bardziej 
dynamicznej, ery konceptualizacji) oraz 
otwartość naszego regionu na współpra-
cę z innymi regionami świata (nie tylko 
„competition”, ale i „coopetition”). 

W ramach przedsięwzięcia odbyło się 
sześć sesji plenarnych i trzy specjalne: se-
sja nordycka, sesja IBM oraz sesja drucke-
rowska. Zrealizowano także dwadzieścia 
dwie sesje równoległe, podzielone na trzy 
główne nurty: science and technology, ma-
naging complexity oraz society and higher 
education. Na zakończenie konferencji 
odbyła się dyskusja panelowa, Mixed 
Round Tables, z udziałem wszystkich 
uczestników spotkania, którzy wspólnie 

podsumowali spędzony w Krakowie czas 
oraz efekty konferencyjnych dyskusji.

Konferencję otworzył rektor UJ 
prof. Karol Musioł. Sesja inauguracyj-
na poświęcona była roli szkolnictwa 
wyższego u progu epoki konceptualnej. 
Opening Addresses wygłosili wicedy-
rektor Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC) Pavel Exner, dyrektor 
Departamentu Szkolnictwa Wyższego 
Rady Europy Sjur Bergan oraz Gavriel 
Salvendy z Purdue University w Stanach 
Zjednoczonych oraz Tsinghua University 
z Chin.

Sesje plenarne pierwszego i drugiego 
dnia konferencji przyciągnęły licznych 
słuchaczy, a także media. Swoją obec-
nością i wystąpieniami na światowym 
poziomie zaszczycili konferencję znako-
mici goście. Lista Keynote speakers jest 

długa i imponująca, a wygłoszone przez 
nich referaty – często przełomowe.

W sesji Beyond Technological Borders 
można było wysłuchać Marii Siemionow 
(Cleveland Clinic, USA), która wraz z ze-
społem dokonała pierwszego na świecie 
prawie całkowitego przeszczepu twarzy. 
W sesji tej wystąpienia mieli również 
Martin Stenkilde z IBM, mówiący o wy-
zwaniach branży w XXI wieku, a także 
Józef Spałek z UJ – przedstawiający 
„nanoświat”, oraz Stanisław Słomkow-
ski z Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 
omawiający najnowsze osiągnięcia chemii 
molekularnej.

Kolejna sesja plenarna, zatytułowana 
Neuroscience and Neuroadaptive Tech-
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nologies, wprowadziła słuchaczy w świat 
niemal graniczący z science fi ction. Kelvin 
Warwick – ekspert w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, robotyki i cyborgów, sam 
noszący chip, porywająco opowiadał 
o tym skomplikowanym zagadnieniu. 
Uczestnicy podkreślali lekkość, z jaką 
o technicznych i zawiłych zagadnieniach 
opowiadali speakerzy. Oprócz Kevina 
Warwicka byli to Richard Frąckowiak, 
światowej sławy specjalista w zakresie 
badań przy użyciu rezonansu magnetycz-
nego, oraz Gert Pfurtscheller, współautor 
sukcesu jednego z głównych ośrodków 
rozwoju nurtu „neuro” – Laboratory 
of Brain-Computer Interfaces w Grazu 
(Austria).

Ostatnia z sesji plenarnych pierwsze-
go dnia konferencji dotyczyła nowych 
horyzontów w naukach przyrodniczych. 
W czasie tej sesji można było wysłuchać 
Paula Falkowskiego z Rutgers University, 
USA, członka Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu – międzynarodowej 
organizacji uhonorowanej pokojową 
Nagrodą Nobla w roku 2007; Falkowski 
mówił o produkcji biopaliw na bazie 
alg. Zagadnienia związane z biopaliwa-
mi omawiali także Stanisław Karpiński 
z SGGW w Warszawie oraz Jan Ko-
złowski z UJ. Drugim nurtem w tej sesji 
były zagadnienia związane ze zmianami 
klimatu. Przedstawili je bardzo ciekawie 
Sami Solanki, który prowadzi misję SUN-
RISE w Niemieckiej Agencji Kosmicznej, 
Peter Lindblad z The Angstrom Labora-
tories Uppsala University w Szwecji oraz 
January Weiner z UJ.

Drugi dzień konferencji również 
rozpoczęto od sesji plenarnych: New Vi-

sion of Higher Education oraz Lifelong 
Learning in Conceptual Age. Na temat 
wizji szkolnictwa wyższego mówili oraz 
dyskutowali Ronald Barnett, autorytet 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego, autor 
wielu książek na ten temat, Pavel Zgaga 
z Uniwersytetu w Lubljanie oraz Julian 
Mahari z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zagadnienia kształcenia ustawicznego 
przedstawiali Patrick Werquin, ekonomi-
sta i doradca CNAM w Paryżu, Anne-Ma-
rie Charraud z Commission Nationale de 
Certifi cation Professionnelle we Francji, 
a także Mona Pielorz z Niemieckiego 
Instytutu Kształcenia Dorosłych i Rigo 
van Raai z Coffora BV w Holandii. 

Znakomicie wypadła także sesja nor-
dycka, prowadzona przez Ryszarda Czar-
nego. W dwóch tematycznych blokach 
tej sesji: Contemporary Arctic: Facts and 
Myths oraz Innovation and Creativity in 
Research of Nordic Countries. Sample or 
possibility?, wypowiadali się znakomici 
goście i znawcy tematu, między innymi 
Anders Björck, znany szwedzki polityk, 
odznaczony orderem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Plus Ratio Quam Vis. 

Wizjonerskim przedsięwzięciem była 
także sesja specjalna pod przewodnictwem 
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fi -
zyki w 1982 roku Kennetha Wilsona oraz 
Stanisława Głazka z Uniwersytetu War-
szawskiego i Josepha A. Maciariello, ucz-
nia Petera Druckera, który w konferencji 
brał udział za pośrednictwem łącza inter-
netowego. Uczeni zgromadzeni w Librarii 
Collegium Maius dyskutowali o spuściź-
nie Petera Druckera, a w szczególności 
o kontekście zachodzących zmian oraz 
przyszłości edukacji i uniwersytetów.

Sesje równoległe również prezento-
wały światowy poziom. Wielu mówców, 
którzy zabierali w nich głos, z powodze-
niem mogłoby pełnić rolę Keynote spea-
kerów. W nurcie Science and Technology 
przytoczyć warto, między innymi, sesję 
prowadzoną przez Grzegorza Króliczaka 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Neuroanatomical and Cogni-
tive Underpinning of Higher-order Move-
ment Disorders: From Basic Neuroscience 
Towards Neurorehabilitation, w której 
udział wzięli, między innymi, Richard 
Frąckowiak, Ferdinand Binkofski, James 
Dancert i Steven Jackson – czołowi przed-
stawiciele tej dziedziny nauki na świecie.

Dużą frekwencją, a także uznaniem 
ze strony uczestników cieszyła się też 
sesja Engineering for Future pod prze-
wodnictwem Michała Zasady z SGGW. 
Omawiano, między innymi, zagadnienia 
związane z energią, w inżynieryjnym kon-
tekście został także przedstawiony sektor 
rolniczy. 

W nurcie Society and Higher Educa-
tion wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się sesja New Visions of Higher Education. 
Development and didactics, pod przewod-
nictwem Radosława Rybkowskiego z UJ. 
Przeprowadzona w dwóch 90-minutowych 
blokach sesja zgromadziła chyba najwięk-
szą liczbę słuchaczy, a dyskusja, jaką roz-
poczęto w czasie sesji, znacząco wpłynęła 
na ostateczny kształt przesłania konferencji 
STHESCA.

Uznanie uczestników zdobyła także 
sesja poświęcona innowacyjności i przed-
siębiorczości w kontekście szkół wyższych 
pod przewodnictwem Ewy Okoń-Horo-
dyńskiej oraz Anny Szopy z UJ, a także 
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Davida Barbe z University of Maryland, 
USA. Wartością tej sesji byli liczni aktywni 
uczestnicy oraz panelowa struktura, która 
pozwoliła na przeprowadzenie burzliwej, 
merytorycznej dyskusji.

Spośród sesji trzeciego nurtu, Mana-
ging Complexity, warto wspomnieć o sesji 
Business and Political Marketing in the 
Conceptual Age, zorganizowanej przez 
Alicję Grochowską i Andrzeja Falkow-
skiego z SWPS w Warszawie). Również 
ta sesja przyciągnęła wielu słuchaczy oraz 
wielu interesujących mówców, którzy 
w czasie trwających łącznie trzy godziny 
dwóch bloków sesji przedstawili porywa-
jące prezentacje dotyczące bardzo cieka-
wej sfery – marketingu politycznego. 

Temat równie fascynujący, co kon-
trowersyjny zaproponował uczestnikom 
konferencji Jacek Klich z UJ, który prze-
wodniczył sesji Modern Markets in Heal-
thcare Systems, poświęconej zarządzaniu 
w obszarze ochrony zdrowia. O sektorze 
prywatnym w tej sferze mówił australij-

ski specjalista w tej dziedzinie Michael 
O’Rourke z Univerity of Sydney.

Wydarzeniem kończącym konferencję 
był panel dyskusyjny, Mixed Round Table – 
wyjątkowy ze względu na dyskusję w inter-
dyscyplinarnym gronie. Środowiska nauko-
we i techniczne, decydenci w sferze szkol-
nictwa wyższego, a także socjologowie, 
ekonomiści i studenci dyskutowali razem. 
Razem też sformułowali najważniejsze 
przesłanie konferencji: że nadszedł czas, 
by przedstawiciele nauki, technologii, 
szkolnictwa wyższego i środowisk spo-
łeczno-politycznych przestali rozmawiać 
we własnym gronie, a tworzyli wspólną, 
spójną wizję przyszłości. Wizję, która 
uwzględni każdy spośród tych punktów 
widzenia i sprosta wymogom nadchodzącej 
ery konceptualizacji.

Satelitarnymi imprezami przedsięwzię-
cia były spotkania projektów TEACAMP 
(kampusy wirtualne), GOMES (reforma 
szkolnictwa wyższego w Serbii), POL-
EDDA (polsko-islandzki projekt „Wsparcie 

dynamicznego rozwoju polskiej edukacji”) 
oraz DECOS (cykliczne seminaria Interdis-
ciplinary Description of Complex Systems). 
Uczestnicy tych spotkań zorganizowali 
również w ramach STHESCA sesje, pod-
czas których przedstawiano szerokiemu 
gremium rezultaty projektów oraz dysku-
towano ich globalny kontekst.

Pierwszym namacalnym owocem tego 
przesłania będzie pokonferencyjna pub-
likacja, która ukaże się w wydawnictwie 
Taylor & Francis. Przesłanie interdyscy-
plinarne oraz dyskusja w szerokim gronie 
są także stale kontynuowane na stronie 
konferencji www.sthesca.eu oraz jej profi lu 
na Facebooku www.facebook.com/sthesca. 
Przedstawiciele świata nauki, technologii, 
szkolnictwa wyższego i środowisk społecz-
no-politycznych będą mieli okazję spotkać 
się ponownie za dwa lata. Zapraszamy na 
kolejną konferencję STHESCA w dniach 
28–30 października 2013, tym razem w Or-
lando na Florydzie.

Aleksandra Lis

313 osób z 23 krajów wzięło udział 
w 6th European Meeting for 

Vascular Biology & Medicine – konferencji, 
która odbyła się w Krakowie w dniach 21–24 
września br. To jedno z najważniejszych 
wydarzeń związanych z biologią naczynio-
wą w naszym kraju w 2011 roku. Znaczący 
udział w organizacji przedsięwzięcia przy-
padł pracownikom Zakładu Biotechnologii 
Medycznej WBBiB UJ, a także członkom 
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Konferencja stanowiła kontynuację 
cyklu spotkań w ramach European Vascular 
Biology Organisation (powstałej w 2006). 
Obrady toczyły się w Centrum Kongre-
sowym UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 
w Krakowie.

Organizatorem sympozjum, obok 
EVBO, było Polskie Towarzystwo Bio-
logii Komórki, a komitet organizacyjny 
tworzyli badacze z Zakładu Biotechno-
logii Medycznej Wydziału Biochemii, 
Biofi zyki i Biotechnologii UJ (prof. Józef 
Dulak – przewodniczący komitetu organi-

BIOLOGIA KOMÓRKI
zacyjnego, członek zarządu EVBO, prof. 
Alicja Józkowicz – współprzewodnicząca 
komitetu organizacyjnego, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Biologii Komórki, 
dr Agnieszka Łoboda) oraz z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(prof. Tomasz Guzik, prof. Maciej Małec-
ki). Wykład otwierający konferencję wy-
głosił prof. Andrzej Szczeklik z II Katedry 
Chorób Wewnętrznych UJ CM. Referaty 
przedstawiło także kilkudziesięciu innych 
wybitnych naukowców z Europy, USA, 
Japonii oraz Australii, między innymi 
prof. Kari Alitalo (Finlandia), prof. Peter 
Carmeliet (Belgia), prof. John P. Cooke 
(USA), prof. Elisabetta Dejana (Włochy), 
prof. Ingrid Fleming (Niemcy – obecna 
prezydent EVBO), prof. Andrew Newby 
(Wielka Brytania – poprzedni prezydent 
EVBO), prof. Alain Tedgui (Francja). 

Patronat nad kongresem objęli: rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol 
Musioł, prezes Polskiej Akademii Umiejęt-
ności prof. Andrzej Białas, prezydent Kra-

kowa prof. Jacek Majchrowski, wojewoda 
małopolski Stanisław Kracik oraz marszałek 
województwa małopolskiego Marek Sowa. 

Podczas konferencji wyróżniono kil-
ku młodych badaczy za dotychczasowe 
osiągnięcia naukowe; wśród nich znaleźli 
się, między innymi, doktoranci Zakładu 
Biotechnologii Medycznej Urszula Florczyk 
(wyróżnienie European Society of  Cardio-
logy za prezentację ustną zatytułowaną Nrf2 
Defi ciency Diminishes Angiogenic Potential 
of Endothelial Progenitor Cells in Vitro But 
Improves Neovascularization Under Ische-
mic Conditions in Vivo) oraz Krzysztof Szade 
(nagroda za prezentację posteru zatytułowa-
nego A Novel Spheroid-plug Model to Study 
Tumor Angiogenesis and Development).

Więcej informacji na temat konferencji 
znajduje się na stronie internetowej: http://
www.emvbm2011.org/en

 
Joanna Uchto

pracownik Zakładu Biotechnologii Medycznej
Wydziału Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii UJ
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Na Wydziale Filozofi cznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w dniach 22–23 

września 2011 odbyło się V Seminarium 
Historyków Filozofi i Polskiej. Głównym 
organizatorem przedsięwzięcia był Zakład 
Filozofi i Polskiej UJ przy wsparciu Wydaw-
nictwa KABE, dyrektora Stanisława Tura, 
Instytutu Aurea Libertas, galerii Zderzak 
oraz Księgarni Akademickiej. 

Inicjatywa spotkań mających na celu 
integrację środowiska historyków polskiej 
fi lozofi i zrodziła się w grupie fi lozofów 
z Zakładu Historii Filozofi i Polskiej Insty-
tutu Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był – obec-
ny także na tegorocznym spotkaniu – prof. 
Stanisław Pieróg. Od początku idea ta spot-
kała się z aprobatą ze strony pracowników 
Zakładu Filozofi i Polskiej IF UJ, z prof. 
Janem Skoczyńskim na czele. Pierwsze se-
minarium odbyło się w Warszawie w 2006 
roku, zaś kolejne w Krakowie (2007), 
Warszawie (2009), Lublinie (2010). 

W tym roku hasłem przewodnim spot-
kania był temat Mit – historia – kultura. 
Wyniki swoich badań zaprezentowało 
pięćdziesięciu specjalistów, reprezentują-
cych najróżniejsze dziedziny badań nad fi -
lozofi ą polską. Wśród nich, obok uznanych 
już badaczy, znalazło się sporo młodych 
pracowników naukowych, doktorantów 
oraz studentów z ośrodków akademickich 
z całego kraju. 

Otwarcia obrad tegorocznego semina-
rium dokonała w auli Collegium Novum 
dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ prof. 
Maria Flis, zwracając uwagę na trudną sy-
tuację, w jakiej obecnie znajdują się nauka 
i kultura polska. W tym kontekście bada-
nia poświęcone historii polskiej fi lozofi i 

MIT – HISTORIA – KULTURA
stanowią wyzwanie szczególne, przy-
czyniając się do popularyzacji istotnej 
części naszego dziedzictwa kulturowego 
i naukowego.

Słowo wprowadzające wygłosił 
prof. Jan Skoczyński. Witając zebranych 
w imieniu organizatorów, podkreślił, że 
seminarium odbywa się w miejscu dla 
fi lozofi i polskiej szczególnym – w jej 
kolebce, Akademii Krakowskiej. Profe-
sor uważa, że jednym z przejawów coraz 
większego zainteresowania polską myślą 
fi lozofi czną jest zaangażowanie młodych 
badaczy tej myśli oraz różnorodność 
dyskutowanych problemów. Zaintere-
sowanie to w opinii prof. Skoczyńskiego, 
nie świadczy o zaściankowości – dorobek 
fi lozofi i polskiej jest bowiem wystarczająco 
oryginalny. Już ponad sto lat temu Maurycy 
Straszewski proszony był o przekazywanie 
informacji o stanie fi lozofi i polskiej poza 
granice naszego kraju. Obecnie wyzwaniem 
stojącym przed uczonymi zajmującymi się 
historią polskiej myśli fi lozofi cznej jest 
propagowanie dorobku rodzimych autorów 
w świecie. 

Popołudniowe obrady pierwszego 
dnia seminarium odbywały się w sekcjach 
tematycznych w salach Instytutu Filozofi i 
i Instytutu Socjologii przy ul. Grodzkiej 52. 
Szeroki wachlarz dziedzin reprezento-
wanych przez uczestników znalazł swoje 
odzwierciedlenie w układzie paneli dys-
kusyjnych. Wśród nich znalazły się sekcja 
fi lozofi i staropolskiej, fi lozofi i wieku XIX 
i filozofii XX-wiecznej. Drugiego dnia 
kontynuowano obrady poświęcone polskiej 
fi lozofi i wieku XX. Osobne obrady pro-
wadziła sekcja poświęcona zagadnieniom 
historii idei. 

Wśród wystąpień prezentowanych 
w ramach obrad sekcji fi lozofi i staropolskiej 
dominowały zagadnienia fi lozofi i przyrody. 
Pojawiły się także tematy związane z poję-
ciem prawa naturalnego i referaty poświę-
cone poszczególnym myślicielom. 

Rozważania członków sekcji fi lozofi i 
wieku XIX skupiały się w znacznej mierze 
wokół pojęcia mitu. Poruszano zagadnienie 
mitologizacji różnych aspektów rzeczywi-
stości w pismach polskich autorów tego 
okresu (m.in. mit narodu i państwa, mit ewo-
lucjonizmu, problem mesjanizmu czy złożo-
na konstrukcja pojęcia „matka Polka”).

Najliczniejszą grupę uczestników 
seminarium stanowili badacze XX-wiecz-
nej myśli polskiej. W ich wystąpieniach 
dominowała spora różnorodność, dzięki 
czemu, wraz z kontekstami polemicznymi, 
powstała panorama kilkudziesięciu postaci 
istotnych dla polskiej myśli fi lozofi cznej.

Z kolei wygłoszone podczas posiedze-
nia sekcji historii idei wystąpienia skupiały 
się głównie wokół problematyki historiozo-
fi cznej, ale nie tylko. Omawiano bowiem 
także zagadnienia dotyczące historii logiki, 
problemu polskiej mentalności czy obecno-
ści tomizmu w fi lozofi i polskiej.

Seminarium potwierdziło słuszność 
organizowania cyklicznych spotkań, dzięki 
którym środowisko badaczy polskiej myśli 
filozoficznej może się integrować oraz 
wymieniać doświadczenia. Należy żywić 
nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się 
do poszerzenia grona uczonych poświęcają-
cych się zgłębianiu historii myśli polskiej.

Marcin Konik

Od lewej: prof. Stanisław Pieróg, prof. Jan Skoczyński

Uczestnicy seminarium
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VARIA
VARIA

Na dziedzińcu wschodnim za 
kościołem św.św. Piotra i Pawła 

27 września 2011 wmurowano kamień 
węgielny oraz akt erekcyjny pod bu-
dowę Panteonu Narodowego. Uroczy-
stość zorganizowana została dokładnie 
w 399. rocznicę śmierci wybitnego 
kaznodziei, jednego z największych 

pisarzy politycznych i religijnych Pol-
ski, autora Żywotów świętych i Kazań 
sejmowych, z których pochodzi słynna 
Modlitwa za ojczyznę – księdza Piotra 
Skargi, spoczywającego w jednej z krypt 
kościoła. 

PANTEON NARODOWY 
W PODZIEMIACH KOŚCIOŁA 
ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Inwestycję realizuje 
Fundacja Panteon Naro-
dowy, powołana przez 
wszystkie  publiczne 
uczelnie Krakowa, Polską 
Akademię Umiejętności 
oraz archidiecezję kra-
kowską. Przedsięwzięcie 
ma kontynuować tradycje 
panteonu królewskiego 
na Wawelu oraz Krypty 
Zasłużonych na Skałce, 
którą otwarto w 1880 
roku –  dokładnie w 400. 
rocznicę śmierci Jana 
Długosza. Jak wiadomo, 
spoczywa w niej 13 pol-
skich artystów, pisarzy, 
malarzy, poetów – ludzi 
pióra i czynu. Jednak w związku z tym, 
że na kolejne groby wielkich Polaków nie 
ma już w niej miejsca, a ojcowie paulini 
wycofali się z projektu rozbudowy Krypty, 
pojawił się pomysł, by Panteon utworzyć 
w podziemiach kościoła św.św. Piotra 
i Pawła. 

–  Chcielibyśmy, by pierwsza część Pan-
teonu została otwarta 27 września 2012, 
dokładnie w 400. rocznicę śmierci księdza 
Piotra Skargi – mówił podczas uroczystości 
inicjator przedsięwzięcia, przewodniczący 
Rady Fundacji Panteon Narodowy prof. 
Franciszek Ziejka. – Myślę, że projekt, 

Przemawia inicjator przedsięwzięcia, przewodniczący Rady 
Fundacji  Panteon Narodowy prof. Franciszek ZiejkaKamień węgielny oraz akt erekcyjny 

tuż przed wmurowaniem

Akt erekcyjny podpisuje rektor UJ prof. Karol Musioł Poświęcenia dokonał metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz
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Cegiełka złotaCegiełka srebrnaCegiełka brązowa

Aby uzyskać dodatkowe środki, ale przede wszystkim pozyskać społeczne poparcie i zrozumienie dla wagi tego nadzwyczaj-
nego narodowego projektu, przygotowana została emisja trzech specjalnych „cegiełek”: złotej – w liczbie 400 sztuk i wartości 
500 złotych, srebrnej – 4000 sztuk o wartości 50 złotych, oraz brązowej – 40 000 sztuk o wartości 5 złotych każda.
Każdy nabywca jednej z cegiełek, jeśli tylko wyrazi wolę, znajdzie się na zamieszczonej na stronie internetowej Fundacji 
liście darczyńców na rzecz Panteonu Narodowego, a w dniu otwarcia Panteonu zostanie wpisany do specjalnej Księgi do-
brodziejów budowy Panteonu Narodowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakupu cegiełek można znaleźć na stronie: www.panteonnarodowy.pl

by to właśnie Kraków, miasto królewskie, 
przytulił do siebie prochy naszych rodaków 
szczególnie zasłużonych dla naszej kultury, 
nauki i sztuki, jest słuszny. Chodzi bowiem 
o to, by kolejne pokolenia Polaków uczyły 
się patriotyzmu, miłości ojczyzny. A poprzez 
stworzenie kolejnego ogniwa Panteonu 
w bliskim sąsiedztwie Wawelu i Skałki taka 
idea zostanie zrealizowana. 

O tym, kto w przyszłości spocznie 
w powstającym właśnie w podziemiach 
kościoła św.św. Piotra i Pawła Panteonie, 
decydować będzie dziewięcioosobowa 
kapituła pod przewodnictwem prezydenta 
Polski. Zostanie ona powołana najpóźniej 
na początku 2012 roku. Wiadomo już jed-
nak, że Panteon Narodowy w Krakowie nie 
stanie się miejscem pochówku polityków.

W uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego wzięło udział wielu znakomi-
tych gości – byli wśród nich przedstawiciele 
władz miasta i województwa, rektorzy kra-
kowskich uczelni, popierający ideę przedsię-
wzięcia reprezentanci krakowskiego świata 
kultury, a także władze Fundacji. Warto 
zaznaczyć, że wśród gości nie zabrakło także 
prawnuka prof. Józefa Łepkowskiego, twór-
cy Krypty Zasłużonych na Skałce – Zbig-
niewa Jacka Łepkowskiego. Poświęcenia 
dokonał kardynał Stanisław Dziwisz.

W tubie, w której umieszczony został 
akt erekcyjny, znalazły się także współczes-

ne monety, gazety codzienne z 27 września 
2011, świadectwa uczestnictwa z podpisami 
wszystkich uczestników uroczystości oraz 
podarowane przez kardynała Stanisława 
Dziwisza dwa różańce: Ojca Świętego Jana 
Pawła II oraz Benedykta XVI – o czym po-
informował podczas swojego wystąpienia 
Marek Wasiak, prezes zarządu Fundacji. 
Wmurowany kamień węgielny w 2006 
roku został poświęcony przez papieża 
Benedykta XVI. 

Bezpośrednio po uroczystości w koś-
ciele św.św. Piotra i Pawła zorganizowany 

został wyjątkowy koncert pod batutą Piotra 
Sułkowskiego, z udziałem prof. Tadeusza 
Malaka, śpiewaków: Agnieszki Cząstki, 
Karin Wiktor-Kałuckiej, Marcina Kotarby, 
Marcina Wolaka, oraz Chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego Lutnia, Chóru im. Jana Pawła 
II ze Strumian, Chóru Politechniki Kra-
kowskiej „Cantata”, Bocheńskiego Chóru 
Kameralnego „Salt Singers”, Chóru oraz 
Orkiestry „Ostinato” Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Krakowie. 

RPM

Po wmurowaniu kamienia węgielnego pod Panteon Narodowy w kościele św.św. Piotra i Pawła 
odbył się wyjątkowy koncert
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W Stradomskim Centrum Dialogu 
przy ul. Stradomskiej 11 odbyła się 

prezentacja oryginału Statutu Kaliskiego 
autorstwa Artura Szyka – największego 
miniaturzysty XX wieku. Ofiarowany 
przez artystę Ignacemu Paderewskiemu 
Statut należy do zbiorów biblioteki Pa-
derewskiego, przekazanych przez niego 
w testamencie Uniwersytetowi Jagiel-
lońskiemu, a przechowywanych obecnie 
w Instytucie Muzykologii UJ.

10 października 2011 uroczystego odsło-
nięcia dokonali prezydent Krakowa prof. Ja-
cek Majchrowski oraz rektor UJ prof. Karol 
Musioł. W spotkaniu ponadto udział wzięli, 

STATUT KALISKI
prodziekan Wydziału Historii dr hab. Mał-
gorzata Smorąg-Różycka, konsul generalny 
USA w Krakowie Allen Grunberg, przewod-
niczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
Tadeusz Jakubowicz oraz licznie przybyli 
profesorowie naszego Uniwersytetu. 

Z Kalisza, miasta, które Statut Kaliski 
Artura Szyka rozsławił na cały świat, przy-
jechał specjalny przedstawiciel prezydenta 
miasta – Ryszard Bieniecki, a Mieczysław 
Czuma, długoletni redaktor naczelny 
„Przekroju”, przedstawił swoje artykuły 
o twórczości Szyka, które pisał już w latach 
80. ubiegłego wieku. 

Gospodarz spotkania i organizator wy-
stawy prac Artura Szyka w Stradomskim 
Centrum Dialogu prof. Aleksander Skotnicki 
sugeruje, że reprint Statutu, wydany pod 
patronatem prezydenta i rektora, byłby wspa-
niałym darem dla gości Krakowa tak z kraju, 
jak i z zagranicy, przypominającym długą 
tradycję polskiej tolerancji i demokracji. 

Książę Bolesław Pobożny już w XIII 
wieku określił prawa Żydów w Polsce, zaś 
Artur Szyk przypomniał je w 1928 roku, 
iluminując karty Statutu i opisując przywi-
leje Żydów polskich w językach: polskim, 
hebrajskim, jidysz, włoskim, francuskim i hi-
szpańskim, angielskim oraz niemieckim.

Profesor Aleksander Skotnicki pro-
ponuje, aby na wiosnę przyszłego roku 
zaprezentować krakowianom wystawę 
prac Artura Szyka w Pałacu Sztuki.
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Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, prof. Aleksander Skotnicki oraz rektor UJ 
prof. Karol Musioł podczas prezentacji oryginału Statutu Kaliskiego autorstwa Artura Szyka
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Karty Statutu Kaliskiego autorstwa Artura Szyka
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Ponad 120 miłośników i kolekcjonerów starych książek
z 16 krajów wzięło udział w XXVII Kongresie Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia Bibliofi lów, który obradował 20 września 
br. w Bibliotece Jagiellońskiej. To wyjątkowe przedsięwzięcie 
zorganizowane zostało w Polsce dopiero po raz drugi, poprzednie 
odbyło się w 1973 roku. 

Po zakończeniu obrad uczestnicy Kongresu zwiedzili specjalnie 
na tę okazję przygotowaną ekspozycję prezentującą ponad dwieście 
niezmiernie cennych eksponatów ze zbiorów Biblioteki Jagielloń-
skiej, wśród których były, między innymi, pięknie iluminowane 
rękopisy średniowieczne, najwcześniejsze druki – odbitki próbne 
Gutenberga, cenne grafi ki i mapy, autografy Kopernika, Bacha, 
Chopina.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliofilów (Association 
Internationale de Bibliophilie A.I.B.) z siedzibą w Paryżu to najbar-
dziej prestiżowa organizacja zrzeszająca znawców i kolekcjonerów 
starych ksiąg. Jej członkowie co roku spotykają się w innym kraju, 
dwa lata temu byli w Wiedniu, rok temu w Brukseli. 

Red.

ZE STARĄ KSIĄŻKĄ 
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Uczestników XXVII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblio-
fi lów powitał w Bibliotece Jagiellońskiej dyrektor prof. Zdzisław Pietrzyk

W ramach kongresu przyjechało do Krakowa ponad 120 miłośników 
i kolekcjonerów starych książek z 16 krajów świata

Po zakończeniu obrad uczestnicy Kongresu zwiedzili ekspozycję prezentującą ponad dwieście niezmiernie cennych eksponatów ze zbiorów Biblioteki Jagielloń-
skiej, w tym między innymi pięknie iluminowane rękopisy średniowieczne, najwcześniejsze druki, odbitki próbne Gutenberga, cenne grafi ki i mapy, autografy 

Kopernika, Bacha, Chopina
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Podczas Nocy Naukowców każdy ma 
możliwość poznania tajemniczego 

i na co dzień niedostępnego świata badań 
i eksperymentów naukowych, bezpośred-
niego spotkania z naukowcami, którzy 
stają się przewodnikami po tajemniczych 
zakątkach laboratoriów i pracowni na-
ukowych. 

Wybuchowe eksperymenty, nieziem-
skie i fascynujące zjawiska wywołujące 
dreszcze emocji to tylko część atrak-
cji, jakie dla krakowian przygotował 
23 września br. koordynator projektu 
Małopolskiej Nocy Naukowców – Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego. Noc Naukowców stanowi część 
inicjatywy Komisji Europejskiej mają-
cej na celu popularyzację nauki wśród 
mieszkańców regionu, w tym przybliżenie 
dzieciom i młodzieży zawodu naukowca 
i tym samych zachęcenie ich do wybrania 
kariery naukowej.  Wyjątkowości tegorocz-
nej edycji Nocy Naukowców dodawało 
świętowanie rocznicy 100-lecia przyznania 
Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii, 100-lecia odkrycia 
jądra atomowego przez Ernesta Rutherfor-
da oraz... jubileuszu 500-lecia przybycia 
pierwszej świnki morskiej do Europy. 

W ramach Nocy Naukowców Uniwer-
sytet Jagielloński przygotował wiele atrak-
cji. Już podczas uroczystej inauguracji wy-
darzenia, która odbyła się w kinie Kijów, 
publiczność obejrzała widowisko teatralne 
z pokazami chemicznymi Była sobie che-
mia, przygotowane przez Wydział Chemii 
UJ.  Ponadto w siedzibie Wydziału można 
było zwiedzić, niedostępne na co dzień dla 
szerokiej publiczności, liczne pracownie, 
między innymi Badań nad Trwałością 
i Degradacją Papieru, Chemii Sądowej, 
a także Pracownię Mikroskopową, Pra-
cownię Spektroskopii Laserowej oraz 
Pracownię Rentgenografi czną. Natomiast 
podczas wykładów dr Marcin Karelus 
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Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ pod hasłem „Magiczna fi zyka” 
przygotowano dla zwiedzających wiele atrakcji

Wśród stoisk interaktywnych znalazła się m.in. zabawa momentem pędu

Podczas Nocy Naukowców każdy ma możliwość bezpośredniego 
spotkania z naukowcami, którzy w przystępny sposób wyjaśniają 

tajniki wiedzy naukowej
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i dr Jarosław Wilamowski opowiadali 
o kulisach magii i mitów, a dr hab. Lucjan 
Chmielarz – o współczesnych magicz-
nych kamieniach, czyli katalizatorach. 
Nie zabrakło także zabaw z chemią, czyli 
kolorowych pokazów i eksperymentów 
chemicznych.  

Tysiące zwiedzających odwiedziło 
także Wydział Fizyki, Astronomii i In-
formatyki Stosowanej UJ, gdzie pod ha-
słem „Magiczna fi zyka” zorganizowano 
wiele atrakcji, w tym budzące szczególne 
zainteresowanie pokazy doświadczeń 
fi zycznych oraz tematyczne warsztaty 
interaktywne. Można było, między inny-
mi, odkryć, jak działają zmysły wzroku, 
słuchu i równowagi,  poznać znaczenie 
pojęć takich jak: powidok, środek cięż-
kości, równowaga; zobaczyć, jak działa 
silnik spalinowy, oraz dowiedzieć się 
jakie mogą być paliwa przyszłości. 
Demonstrowano także działanie przy-
rządów, bez których współczesna nauka 
nie mogłaby się obejść, między innymi 
lasera, spektroskopu i mikroskopu. Moż-
na się także było dowiedzieć, czy istnieje 
życie we Wszechświecie, jak działa 
GPS, poznać Ruchy Browna i zjawiska 
paradoksalne. Ponadto przygotowano 
stanowiska interaktywne, takie jak krze-
sło fakira, zabawy momentem pędu czy 
też strzelanie powietrzem. Nie zabrakło 
także atrakcji dla pasjonatów informa-
tyki: gier na DDR, pokazów gier wideo 
i robotów Lego Mindstorms, prezentacji 
laptopa z obrazem 3D. 

W Obserwatorium Astronomicznym 
UJ prowadzono obserwacje księżyca 
i nieba za pomocą 37-centymetrowego 
teleskopu Maksutowa oraz 15-centyme-
trowego teleskopu przenośnego. Odby-
wały się także plenerowe warsztaty pre-
zentujące gwiazdozbiory i astronomiczne 
punkty orientacyjne. Podczas warsztatów 
można było się nauczyć, jak rozpoznawać 
podstawowe obiekty topografi i Księżyca 
oraz jak korzystać z obrotowej mapy nie-
ba i nomogramu faz Księżyca. 

W Instytucie Nauk Geologicznych 
oglądano unikalne zbiory mineralogiczne 
w skali Europy, gdzie został zaprezento-
wany kamień bogini Isztar. Na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UJ odbyła się 
seria wykładów o historii matematyki, 
sławnych matematykach i ich odkryciach. 
Liczne atrakcje przygotowano także 
w Instytucie Nauk o Środowisku UJ oraz 
w Ogrodzie Botanicznym UJ. 
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Wydział Chemii UJ udostępnił zwiedzającym m.in. Pracownię Badań nad Trwałością 
i Degradacją Papieru

Noc Naukowców ma na celu popularyzację 
nauki wśród dzieci i młodzieży i tym samym 
zachęcenie ich do wyboru kariery naukowej 

.

Aparatura w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru
cieszyła się wielkim zainteresowniem zwiedzających
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ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
Prof. Antoni Basta – Wydział Lekarski
Dr hab. Krzysztof Fyderek, prof. UJ – Wy-
dział Lekarski
Dr hab. Dorota Jasiecka, prof. UJ – Wy-
dział Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej
Prof. Jerzy Starzyk – Wydział Lekarski
Prof. Włodzimierz Włodarczyk – Wy-
dział Nauk o Zdrowiu

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
Mgr Maria Ogarek – Wydział Nauk o Zdrowiu

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Daniela Adamczyk – Dział Socjalny UJ
Prof. Janusz Andres – Wydział Lekarski
Mgr Angelina Bazes-Marczyńska – Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ
Mgr Urszula Bąk – Wydział Historyczny
Mgr Kazimierz Bierzyński – Wydział Lekarski
Elżbieta Bohacz – Kwestura UJ CM
Janina Boroń – Biblioteka Jagiellońska
Zofia Brajczewska – Wydział Lekarski
Anna Budek – Biblioteka Jagiellońska
Barbara Bulda – Dział Administracyjno-
-Gospodarczy UJ CM
Danuta Całek – Biblioteka Medyczna
Janina Ciechońska – Biblioteka Medyczna
Dr Marta Ciesielska – Wydział Lekarski
Stanisława Cieślawska-Wójcik – Wydział 
Filologiczny
Zygmunt Cieślik – Obiekty UJ CM
Andrzej Dąbrowa – Zespół Obiektów Dy-
daktycznych Wydziału Lekarskiego
Prof. Maria Dąbrowska-Partyka – Wydział 
Filologiczny
Dr Aniela Deja-Wąsik – Wydział Zarządza-
nia i Komunikacji Społecznej
Renata Dobrowolska-Wilk – Dział Współ-
pracy Międzynarodowej UJ

ODZNACZENIA I MEDALE KEN 
PRZYZNANE W 2011 ROKU PRACOWNIKOM 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali KEN odbyło się podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej 14 października 2011 w auli zespołu biblioteczno-
-dydaktycznego na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7.

Teresa Dobrut – Wydział Farmaceutyczny
Dr Danuta Drozdowicz – Wydział Lekar-
ski
Dorota Drożdż – Obiekty UJ CM
Zbigniew Dubiel – Działy Techniczne UJ 
CM
Mgr Teresa Dudek – Kwestura UJ
Wiesław Fudała – Dział Administracji Kam-
pusu 600-lecia Odnowienia UJ
Stanisław Gach – Obiekty Dydaktyczne 
Wydziału Farmaceutycznego
Mgr Elżbieta Gajos – Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu UJ CM
Leszek Galek – Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi
Urszula Gaweł – Biblioteka Jagiellońska
Dr hab. Józef Górka – Wydział Filologicz-
ny
Dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ – Wydział 
Filologiczny
Mgr Alicja Grzyborowska – Wydział Biolo-
gii i Nauk o Ziemi
Kazimierz Hajos – Dział Eksploatacji
Józef Hajto – Dział Administracji Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ
Prof. Janusz Hałuszka – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Bronisław Hankus – Wydział Chemii
Prof. Roman Herman – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Dr hab. Irena Iskra-Golec – Wydział Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej
Anna Janicka – Obiekty UJ CM
Małgorzata Jankowska – Wydział Lekarski
Mgr Grażyna Jankowska-Jamka – Wydział 
Filologiczny
Anna Janusz – Dział Socjalny UJ
Małgorzata Jasek – Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność”
Dr hab. Dorota Jasiecka, prof. UJ – Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Mgr Teresa Jaszczyńska – Wydział Filozo-
ficzny
Mgr inż. Krystyna Jenner – Biblioteka Me-
dyczna
Stanisław Kaczor – Dział Eksploatacji
Elżbieta Kamińska – Dom Studencki – bu-
dynek „C”
Prof. Jerzy Kapuścik – Wydział Filologicz-
ny
Jadwiga Karwala – Kwestura UJ
Beata Kącik – Obiekty UJ CM
Genowefa Kącka – Obiekty UJ CM
Prof. Józef Kąś – Wydział Polonistyki
Jan Kita – Obiekty UJ CM
Mgr Grażyna Kolasa – Dział Eksploatacji
Krystyna Kominowska – Dział Współpracy 
Międzynarodowej UJ
Mgr inż. Barbara Korpet – Wydział Histo-
ryczny
Prof. Maria Korytowska – Wydział Polo-
nistyki
Mgr inż. Janusz Kozina – Muzeum UJ
Mgr Ewa Krakowska-Krzemińska – Wydział 
Filologiczny
Mgr Marek Krośniak – Biblioteka Jagiel-
lońska
Elżbieta Król – Wydział Polonistyki
Dr Marian Kurek – Wydział Lekarski
Mgr Rozalia Kutrybała – Wydział Filolo-
giczny
Dr Andrzej Laska – Muzeum UJ
Dr hab. Bronisława Ligara – Wydział Po-
lonistyki
Dr Lidia Luchter – Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi
Andrzej Łuszcz – Dział Remontów UJ
Mgr inż. Małgorzata Machaj – Wydział 
Lekarski
Dr Józef Madej – Wydział Lekarski
Dr Marian Malicki – Biblioteka Jagielloń-
ska

POSTSCRIPTUM
POSTSCRIPTUM
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Dr Aleksander Marcinkowski – Wydział Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej
Dr Barbara Maroszyńska-Jeżowska – Wydział 
Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Halina Mieczkowska, prof. UJ – Wy-
dział Filologiczny
Dr hab. Jadwiga Miszalska, prof. UJ – Wy-
dział Filologiczny
Dr Andrzej Moniczewski – Wydział Farma-
ceutyczny
Ewa Mrówka – Biblioteka Jagiellońska
Dr hab. Krzysztof Mudyń – Wydział Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej
Roman Musiał – Dział Socjalny UJ
Prof. Aleksander Naumow – Wydział Filo-
logiczny
Ewa Niewitała – Dział Socjalny UJ
Dr hab. Barbara Oczko, prof. UJ – Wydział 
Filologiczny
Dr hab. Piotr Odrowąż-Pieniążek – Wydział 
Lekarski
Zdzisław Olechowski – Działy Techniczne 
UJ CM
Dr hab. Maria Olszowska – Wydział Le-
karski
Zbigniew Orzechowski – Dział Administra-
cyjny Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Dr Wanda Osikowska – Wydział Zarządza-
nia i Komunikacji Społecznej
Dr hab. Tadeusz Ostrowski – Wydział Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej
Krzysztof Panek – Dział Administracyjny 
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Dr hab. Maria Papierz – Wydział Filolo-
giczny
Barbara Pasiczyńska – Dział Administracyj-
no-Gospodarczy UJ CM
Mgr Adam Patoczka – Wydział Polonistyki
Mgr Maria Pawłowska – Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dr hab. Anna Pecio – Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi
Dr hab. Roman Pfitzner – Wydział Lekarski
Zbigniew Piątkowski – Obiekty UJ CM
Wiesław Pichórz – Dział Remontów
Dr hab. Barbara Pilecka, prof. UJ – Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Prof. Władysława Pilecka – Wydział Filo-
zoficzny
Mgr Anna Piskorz – Muzeum UJ
Janina Płaszewska – Dział Administracyjny 
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Anna Płatek – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Aleksander Płazak – Jagiellońskie Cen-
trum Językowe
Krystyna Primus – Biblioteka Jagiellońska
Piotr Raszke – Dział Eksploatacji
Wacław Raszke – Dział Eksploatacji
Lucyna Razowska – Wydział Prawa i Ad-
ministracji
Prof. dr hab. Alfred Reroń – Wydział Le-
karski
Mgr Halina Romanowska – Wydział Filo-
logiczny
Bożena Rusek – Dział Administracyjno-Go-
spodarczy UJ CM

Mgr inż. Henryk Rutkowski – Dział Admini-
stracyjny Kampusu 600-lecia Odnowienia 
UJ
Maria Rybicka – Wydział Historyczny
Dr Anna Sendur – Wydział Lekarski
Krzysztof Siemek – Wydział Fizyki, Astrono-
mii i Informatyki Stosowanej
Prof. Ewa Siemieniec-Gołaś – Wydział Fi-
lologiczny
Prof. Jerzy Siuta – Wydział Filozoficzny
Prof. Krystyna Slany – Wydział Filozoficzny
Prof. Maria Słomczyńska – Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi
Irena Sobczyk – Dział Socjalny UJ
Urszula Socha – Wydział Historyczny
Dr hab. Maria Soja – Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi
Mgr Maria Sokołowska-Zwoleń – Wydział 
Filologiczny
Antoni Sowiński – Dział Administracyjno- 
-Gospodarczy UJ CM
Barbara Sroka – Biuro JM Rektora UJ
Barbara Stachel – Obiekty UJ CM
Mgr Krystyna Stankiewicz – Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej
Edward Stępień – Obiekty UJ CM
Dr Wanda Stępniak-Minczewa – Wydział 
Filologiczny
Dr Krystyna Szafraniec – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Jerzy Szarkowski – Dział Remontów UJ
Dr hab. Leopold Śliwa – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Mgr Ewa Tomczyk – Wydział Filologiczny
Anna Trzaska – Wydział Filologiczny
Jerzy Trzaska – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Lucyna Wilczkiewicz – Biblioteka 
Medyczna
Dr hab. Anna Wojciechowska – Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Danuta Wojtaszek – Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej
Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki – Zespół Pieśni 
i Tańca „Słowianki”
Aurelia Woźniak – Dom Studencki – budy-
nek „B”
Marian Wróblewski – Muzeum UJ
Inż. Marek Wrześniewski – Wydział Le-
karski
Mgr Romana Wsołek – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Marian Zębala – Działy Techniczne UJ CM
Mgr inż. Grzegorz Zygier – Muzeum UJ
Grażyna Żurek – Dział Rozliczeń Działalno-
ści Podstawowej i Badawczej UJ CM
Dr hab. Krystyna Żuwała – Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Irena Adamczyk – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Elżbieta Bankowicz – Dział Spraw 
Osobowych UJ
Mgr inż. Joanna Barszczak – Wydział Far-
maceutyczny
Mgr Andrzej Bartczak – Wydział Filolo-
giczny

Mgr Emil Bator – Dom Studencki – budy-
nek „A”
Krystyna Białas – Dział Administracji Kampu-
su 600-lecia Odnowienia UJ
Mgr Anna Bober – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Bożena Brusik-Jach – Biblioteka Me-
dyczna
Mgr Kinga Brzezińska – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Lidia Cebula – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Monika Celary – Dział Spraw Osobo-
wych UJ
Bogdan Celary – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Jolanta Cieśla – Biblioteka Medyczna
Dr hab. Marzenna Czerniak-Drozdżowicz 
– Wydział Filologiczny
Ewa Dąbrowa – Obiekty UJ CM
Henryk Dziegciarz – Obiekty UJ CM
Mgr Iwona Gajda – Dział Technologii Infor-
macyjnej UJ
Mgr Danuta Gałyga – Wydział Studiów Mię-
dzynarodowych i Politycznych
Krystyna Górka – Biblioteka Jagiellońska
Dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ – Wydział 
Filozoficzny
Mgr Mariola Grylewicz – Dział Administra-
cyjno-Gospodarczy UJ
Prof. Jan Hartman – Wydział Nauk o Zdro-
wiu
Mgr Adnan Hasan – Wydział Filologiczny
Justyn Jędraszewski – Muzeum UJ
Mgr Grażyna Jurendt-Paruk – Wydział Filo-
logiczny
Mgr Anna Kałucka – Wydział Polonistyki
Mgr Elżbieta Kapusta – Wydział Filozoficzny
Marek Klejdysz – Działy Techniczne UJ CM
Krzysztof Klejdysz – Działy Techniczne UJ CM
Dr Mariusz Klimek – Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi
Małgorzata Klita – Kwestura UJ
Mgr Barbara Kochan – Wydział Filologiczny
Mgr Ireneusz Korfel – Biblioteka Medyczna
Dr hab. Krzysztof Krzemieniecki – Wydział 
Lekarski
Mgr Jolanta Kucała – Wydział Polonistyki
Mgr inż. Andrzej Kułakowski – Dział So-
cjalny UJ
Anna Kuraś – Biblioteka Jagiellońska
Dr Urszula Lewicka-Rajewska – Wydział 
Filologiczny
Dr hab. Kinga Maciuszak – Wydział Filolo-
giczny
Katarzyna Malicka – Dział Socjalny UJ
Tadeusz Nadwodny – Działy Techniczne 
UJ CM
Dr Ewa Nawrocka – Wydział Filologiczny
Mgr inż. Ryszard Niedzielski – Dom Studencki 
– budynek „A”
Mgr Monika Niewalda – Biblioteka Medyczna
Dr Małgorzata Pietrzak – Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi
Dr Barbara Podolak – Wydział Filologiczny
Teresa Radek – Obiekty UJ CM
Mgr Beata Rudnicka – Dział Socjalny UJ
Dr Anita Rutkowska – Wydział Farmaceu-
tyczny
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Mgr Elżbieta Ryś – Biblioteka Medyczna
Kazimierz Rzepisko – Działy Techniczne 
UJ CM
Marta Sadowska – Kwestura UJ
Krzysztof Setkowicz – Muzeum UJ
Dr hab. Kazimierz Sikora – Wydział Polo-
nistyki
Mgr Anna Soczówka – Wydział Filozoficzny
Janusz Stryszowski – Obiekty UJ CM
Robert Sujata – Biblioteka Jagiellońska
Maria Sułowska – Biblioteka Jagiellońska
Jolanta Surma – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Małgorzata Szafran – Dział Spraw Oso-
bowych UJ
Danuta Szewczyk – Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi
Mgr Ewa Tkaczyk – Biblioteka Medyczna
Zbigniew Tomerski – Obiekty UJ CM
Mgr Renata Turlej – Wydział Filologiczny
Mgr Bogumiła Ulma – Dział Rozliczeń Dzia-
łalności Podstawowej i Badawczej CM UJ
Dr Piotr Wałęga – Wydział Lekarski
Mgr Jadwiga Wichman – Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej
Mariola Wierzbicka – Kwestura UJ
Dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko – Wy-
dział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dr Grażyna Wyszyńska-Pawelec – Wydział 
Lekarski
Mgr inż. Izabela Zając – Dział Spraw Oso-
bowych UJ

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Dr Marcin Barczyński – Wydział Lekarski
Mgr Agnieszka Brzeziak – Biblioteka Jagiel-
lońska
Dr hab. Piotr Bukowski – Wydział Filolo-
giczny
Kinga Dąbrowa-Depta – Dział Administracyj-
no-Gospodarczy UJ CM

Mgr Katarzyna Dziwirek – Dział Współpracy 
Międzynarodowej
Mgr Agata Gąsiorek – Kwestura UJ
Dr Grzegorz Grudzień – Wydział Lekarski
Grzegorz Grzyb – Biblioteka Jagiellońska
Wojciech Hajduk – Dział Administracji Kam-
pusu 600-lecia Odnowienia UJ
Mgr Anna Jawor – Wydział Nauk o Zdrowiu
Wojciech Książek – Dział Administracji Kam-
pusu 600-lecia Odnowienia UJ
Mgr Tadeusz Krzywoń – Biblioteka Jagiel-
lońska
Mgr Katarzyna Maślanka – Biblioteka Jagiel-
lońska
Mgr Ewa Materek – Kwestura UJ
Dariusz Mirek – Biblioteka Jagiellońska
Mgr Joanna Nikodemowicz – Dział Kliniczny 
UJ CM
Dr Donata Ochmann – Wydział Polonistyki
Mgr Agata Pachytel – Dział Badań Nauko-
wych i Funduszy Strukturalnych CM UJ
Mgr Elżbieta Plata – Biblioteka Jagiellońska
Dr Małgorzata Przybyło – Wydział Biologii 
i Nauk o Ziemi
Dr hab. Agata Ptak-Belowska – Wydział 
Lekarski
Mgr Maciej Rogala – Biuro Prorektora UJ 
ds. CM
Michał Skórka – Biblioteka Jagiellońska
Dr Marcin Spyra – Wydział Prawa i Admi-
nistracji
Mgr Mariusz Staniszewski – Biblioteka Ja-
giellońska
Mgr inż. Ewa Staszak – Działy Techniczne 
UJ CM
Dorota Śliwińska – Wydział Lekarski
Mgr inż. Zofia Wajda – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Dr Małgorzata Zygmunt – Wydział Farma-
ceutyczny

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Prof. Jerzy Aleksandrowicz – Wydział 
Lekarski
Prof. Antoni Basta – Wydział Lekarski
Dr Bogusław Bieszczad – Wydział Filozo-
ficzny
Dr hab. Ewa Bobrowska – Wydział Filo-
zoficzny
Dr hab. Zofia Danilewska, prof. UJ – Wy-
dział Filozoficzny
Dr Stanisław Dzida – Wydział Filologicz-
ny
Mgr Irena Gruchała – Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej
Dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ – Wy-
dział Filozoficzny
Dr hab. Maria Kózka – Wydział Nauk 
o Zdrowiu
Dr Dominik Kwietniak – Wydział Matema-
tyki i Informatyki
Prof. Władysław Miodunka – Wydział 
Polonistyki
Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brandt 
– Wydział Polonistyki
Dr Małgorzata Pihut – Wydział Lekarski
Prof. Alfred Reroń – Wydział Lekarski
Prof. Mirosław Skarżyński – Wydział Po-
lonistyki
Dr Małgorzata Stypińska – Wydział Filo-
logiczny
Prof. Małgorzata Sugiera – Wydział Polo-
nistyki
Dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ – Wy-
dział Polonistyki
Dr hab. Zygmunt Warzecha – Wydział 
Lekarski
Dr Jarosław Wilamowski – Wydział Chemii
Dr hab. Ewa Willim – Wydział Filologiczny
Dr Grażyna Wiśniewska – Wydział Le-
karski

6 czerwca
Prorektor S. Biliński został wyróżniony przez 
Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta 
dyplomem uznania za wybitny wkład 
w Program Fulbrighta w Polsce oraz pracę 
na rzecz promocji współpracy międzynaro-
dowej w latach 2007–2011. 

27–28 czerwca
Prorektor M. du Vall uczestniczył w konferencji 
na temat nauczania w Unii Europejskiej własno-
ści intelektualnej, która odbyła się w Pradze.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
29 czerwca

W rektoracie Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie podpisano porozumienie 
o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Reha-
bilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, 
Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersy-
tetem Rolniczym, Akademią Wychowania 
Fizycznego i Uniwersytetem Jagiellońskim 
Collegium Medicum. Celem współpracy 
jest wspólne wykorzystanie infrastruktury, 
sprzętu, dorobku naukowego oraz pozycji 
naukowo-dydaktycznej tych instytucji dla 

realizacji działań służących rozwojowi 
stron porozumienia. Współpraca ma objąć, 
między innymi, prowadzenie wspólnych 
prac naukowo-badawczych, umożliwia-
nie pracownikom tych instytucji rozwoju 
naukowego, doskonalenie kwalifikacji, za-
pewnienie dostępu do najnowszych osiąg-
nięć, rozwój technologii doskonalących 
metody i materiały medyczne stosowane 
w leczeniu, a także wspólne przygotowy-
wanie aplikacji o finansowanie projektów 
naukowo-badawczych. W imieniu prorek-
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tora UJ ds. CM prof. Wojciecha Nowaka po-
rozumienie podpisała pełnomocnik rektora 
UJ ds. dydaktyki w CM prof. Beata Tobiasz-
-Adamczyk. Honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem objęli marszałek województwa 
małopolskiego i wojewoda małopolski.

1 lipca
Prorektor S. Biliński otworzył VI Między-
narodową Szkołę Letnią „Nauczanie o Ho-
lokauście” zorganizowaną przez Instytut 
Europeistyki.

3–6 lipca
Prorektor M. du Vall uczestniczył w Alicante 
w spotkaniu przedstawicieli sieci uniwersy-
tetów europejskich utworzonej przez OHIM 
(Europejski Urząd ds. Znaków Towarowych 
i Wzorów Przemysłowych).

4 lipca 
Rektor K. Musioł otworzył międzynarodową 
konferencję w dziedzinie analizy zespolonej 
Ceveral Complex Variables, zorganizowaną 
przez Instytut Matematyki UJ wraz z Polską 
Akademią Nauk z okazji 80. urodzin prof. 
Józefa Siciaka – jednego z twórców kra-
kowskiej szkoły teorii funkcji zespolonych, 
w siedzibie Wydziału Matematyki i Informa-
tyki UJ. W trakcie konferencji rektor złożył 
gratulacje jubilatowi i wręczył mu medal 
uniwersytecki Plus Ratio Quam Vis.

Rektor K. Musioł otworzył VI edycję Szko-
ły Letniej programu „Poławiacze Pereł”, 
którego celem jest nawiązanie współpracy 
z najzdolniejszymi licealistami z całego 
kraju. W trakcie dwutygodniowego pobytu 
na UJ licealiści, między innymi, poznają 
Uniwersytet i uczestniczą w warsztatach 
naukowych, warsztatach artystycznych oraz 
w treningach. Uroczystość miała miejsce 
w refektarzu Kolegium Olszewskiego 

5 lipca 
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu, 
podczas którego zaprezentowany został 
Raport o uczelniach niepublicznych w Pol-
sce. Gospodarzem spotkania był prof. Jerzy 
Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

6 lipca
W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 
podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu „Centrum Urazowe Medycy-
ny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie – etap I”, 
realizowanego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013. Umowę podpisał 
dyrektor SU Andrzej Kulig oraz marsza-
łek województwa małopolskiego Marek 
Sowa. Wartość projektu to 53,8 miliona 
złotych. Projekt otrzymał dofinansowa-

nie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 
procent kosztów – 45,7 miliona złotych. 
W ramach projektowanej inwestycji 
przewiduje się przygotowanie infrastruk-
tury technicznej – wraz z wyposażonym 
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym – 
dla utworzenia w Krakowie ośrodka typu 
Trauma Center, spełniającego standardy 
obowiązujące w krajach UE oraz wymogi 
ustawy o ratownictwie medycznym. Ośro-
dek zapewni możliwość leczenia na naj-
wyższym poziomie referencyjnym skutków 
urazów. Centrum Urazowe Medycyny Ra-
tunkowej i Katastrof ma powstać u zbiegu 
ulic Kopernika i Botanicznej (wmurowanie 
kamienia węgielnego pod tę inwestycję 
odbyło 6 października 2011). 

6–11 lipca
Prorektor S. Biliński przebywał z wizytą 
w Narodowym Uniwersytecie w Czer-
niowcach na Ukrainie. Celem wizyty było 
omówienie dalszej współpracy naukowo-
dydaktycznej między uczelniami.

7 lipca 
Rektor K. Musioł otworzył ALTE (The Asso-
ciation of Language Testers in Europe) The 
4th International Conference. Uroczystość 
odbyła się w Auditorium Maximum.

8 lipca
Rektor K. Musioł podpisał w imieniu 
Uniwersytetu akt notarialny formalnie 
powołujący spółkę CC Poland Plus Sp. 
z o.o. Jest to jeden z sześciu europejskich 
– obok niemieckiego, francuskiego, hi-
szpańskiego, szwedzkiego i belgijskiego 
– węzłów wiedzy utworzonych w ramach 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji INNO-
ENERGY. Jego koordynatorem jest Aka-
demia Górniczo-Hutnicza. Działający 
od grudnia 2009 polski węzeł jest repre-
zentantem naszego kraju w Europejskim 
Instytucie Innowacji i Technologii (EIT) 
w Budapeszcie.

12 lipca 
Rektor K. Musioł był obecny na otwarciu 
wystawy Skarby Korony hiszpańskiej w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie.

14 lipca
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
z okazji święta narodowego Francji. 

20 lipca
Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
ministrów ds. badań 27 krajów UE poświę-
conym Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
(European Research Area), które odbyło się 
w Sopocie pod przewodnictwem minister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary 
Kudryckiej.

26 lipca
Rektor K. Musioł wraz z dyrektorem Ma-
łopolskiego Centrum Biotechnologii prof. 
Kazimierzem Strzałką i przedstawicielką 
Instytutu Maxa Plancka dr Roosą Laitinen 
uczestniczył w konferencji prasowej po-
święconej utworzeniu na UJ laboratorium 
Towarzystwa Maxa Plancka. Doktor Roosa 
Laitinen wygrała międzynarodowy kon-
kurs na lidera laboratorium Towarzystwa 
Maxa Plancka na UJ. W laboratorium będą 
prowadzone badania z zakresu biologii 
molekularnej roślin.

29 lipca 
Prorektor S. Biliński spotkał się z Chrisem 
Collinsem z Eastern Institute of Technology. 
Rozmowa dotyczyła możliwości nawią-
zania współpracy naukowej z uczelniami 
z Nowej Zelandii.

22 sierpnia
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w po-
siedzeniu rady użytkowników ACK Cyfronet 
na AGH.

24 sierpnia
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w XVII 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego 
Małopolski Regionalny Program Opera-
cyjny, odbywającym się  w Rabce-Zdroju. 
Zaprezentowano tam bieżący stan realizacji 
MRPO, badanie ewaluacyjne „Ocena wpły-
wu projektów realizowanych w ramach 1. 
osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy w ramach 
MRPO” oraz uchwałę w sprawie propozycji 
zmian Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007–2013.

28–31 sierpnia 
Prorektor M. du Vall wygłosił referat na 
konferencji Teaching Intelectual Property 
in Countries in Transition, zorganizowanej 
przez WIPO w Kazachstanie.

31 sierpnia – 5 września
Prorektor S. Biliński wziął udział w inaugu-
racji roku akademickiego Przykarpackiego 
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwa-
nofrankiwsku na Ukrainie.

1–2 września
Prorektor Andrzej Mania uczestniczył w VIII 
Międzynarodowej Konferencji Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku w Gnieźnie.

2 września
Rektor K. Musioł powitał uczestników 14th 
International Congress of Radiation Research 
(ICRR 2011) przybyłych do auli Collegium 
Novum na zorganizowane w ramach tego 
kongresu sympozjum z okazji 100. rocz-
nicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie 
Nagrody Nobla Woman in Science in the 
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Service for Public and Medicine. Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber 
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. Tomasz Grodzicki otworzyli krakowskie 
sympozjum, składające się z dwóch sesji na-
ukowych: Social and Cultural Determinants of 
Women Health, której przewodniczyła prof. 
Beata Tobiasz-Adamczyk, kierownik Katedry 
Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej 
UJ CM, oraz Future Directions in Cardiovas-
cular Research – Would it Impact to Women 
Diagnostics?, której przewodniczyli prof. 
Danuta Czarnecka i prof. Kalina Kawecka-
-Jaszcz z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia 
Tętniczego UJ CM oraz prof. Waldemar 
Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca 
w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu. W ramach kongresu w Collegium 
Novum odbywało się równolegle sympozjum 
satelitarne Physical and Biological Basis of 
Hadron Radiotherapy.

5 września
Rektor K. Musioł dokonał otwarcia II Ogól-
nopolskiego Kongresu Biochemii i Biologii 
Komórki, który odbywał się w Auditorium 
Maximum UJ.

6 września
Rektor K. Musioł wziął udział w sesji otwie-
rającej IV Forum Inwestycyjne, które odbyło 
się w Tarnowie.

7 września
Prorektor A. Mania otworzył 7th European 
Conference of Iranian Studies, organizo-
waną przez Zakład Iranistyki oraz Instytut 
Orientalistyki UJ.

8 września
Rektor K. Musioł był uczestnikiem panelu 
Proces komercjalizacji wyników badań 
naukowych, który odbył się w ramach XXI 
Forum Ekonomicznego w Krynicy.

9 września 
Rektor K. Musioł wziął udział w III Kon-
gresie Polskich Towarzystw Naukowych 
na Obczyźnie, który odbył się w Polskiej 
Akademii Umiejętności.

Rektor K. Musioł spotkał się z Joaquinem 
Navarro-Vallsem – byłym dyrektorem Biura 
Prasowego i rzecznikiem Stolicy Apostolskiej. 
Rozmowy dotyczyły udziału Navarro-Vallsa 
w kapitule Oświęcimskiej Nagrody Praw 
Człowieka im. Jana Pawła II, a także popula-
ryzacji tej nagrody. W spotkaniu wzięli także 
udział kardynał Franciszek Macharski oraz 
Waldemar Rataj. 

Rektor K. Musioł spotkał się z wizytującą 
Uniwersytet Jagielloński delegacją dyploma-
tów akredytowanych przy Unii Europejskiej 
w Brukseli; wśród nich przedstawicieli am-

basad Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, 
Portugalii. Goście zwiedzili Collegium Maius. 
Była to jedna z wielu wizyt na naszej Uczelni 
z okazji prezydencji Polski w Unii Europej-
skiej, zorganizowana przez polskie MSZ.

Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją 
przedstawicieli Dumy Obwodowej z Jeka-
terynburga. W spotkaniu uczestniczył rów-
nież prorektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

10 września
Prorektor W. Nowak uroczyście otworzył 
35. Zjazd Europejskiego Towarzystwa 
Tyreologicznego (The European Thyroid 
Association – ETA) w Auditorium Maximum 
UJ. Program zjazdu był skoncentrowany 
na problematyce dotyczącej nowoczesnej 
diagnostyki i leczenia chorób tarczycy oraz 
na wyzwaniach, jakie stoją przed badaniami 
naukowymi i praktyką kliniczną w tym zakre-
sie. Organizatorami kongresu było Europej-
skie Towarzystwo Tyreologiczne, Centrum 
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
-Curie Oddział w Gliwicach oraz Uniwersy-
tet Jagielloński Collegium Medicum. 

Prorektor W. Nowak uroczyście otworzył 
wspólną sesję Sieci Badań nad Rakiem Eu-
ropejskiego Towarzystwa Tyreologicznego 
(European Thyroid Association – Cancer 
Research Network) oraz Europejskiego 
Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów 
(European Society of Endocrine Surgeons), 
zorganizowaną w ramach 35. Zjazdu Eu-
ropejskiego Towarzystwa Tyreologicznego. 
Sesja była poświęcona chirurgicznemu 
leczeniu raka tarczycy.

12 września 
Prorektor S. Biliński spotkał się z Wu Guang, 
radcą kulturalnym chińskiej ambasady 
w Warszawie. Rozmowa dotyczyła wizyty 
pana Zhou Hepinga – dyrektora Narodowej 
Chińskiej Biblioteki Ludowej, na UJ.

Prorektor Andrzej Mania otworzył orga-
nizowany przez European Space Agency 
Advance Training Course in Land Remore 
Sensing.

15 września
Prorektor A. Mania otworzył zorganizowaną 
w Zakładzie Indianistyki UJ konferencję 
History and Society as Described in Indian 
Literature and Art.

19 września
Prorektor S. Biliński otworzył galę inaugura-
cyjną Programu Stypendialnego im. Lane’a 
Kirklanda na rok akademicki 2011/2012.

19–20 września 
Prorektor M. du Vall na konferencji zor-
ganizowanej w Linzu przez Institut der 

Regionen Europas (IRE) wygłosił referat na 
temat pozyskiwania dodatkowych finansów 
dla uniwersytetów. 
 

21 września 
Rektor K. Musioł był gospodarzem spotkania 
przedstawicieli polskich uczelni z minister 
szkolnictwa wyższego Sułtanatu Omanu dr 
Rawya Saud Al Busaidi. 

Prorektor M. du Vall uczestniczył w XXX Se-
minarium Rzeczników Patentowych Szkół 
Wyższych, odbywającym się w Cedzynie. 
W jego trakcie prowadził sesję na temat 
powołania sądu patentowego.

22 września
W Auli Nowodworskiego UJ CM rektor 
K. Musioł otworzył konferencję naukową 
Michaił Bułhakow, jego czasy i my. 

22–23 września
Prorektor A. Mania uczestniczył w odbywa-
jącym się w Ciążeniu posiedzeniu Uniwer-
syteckiej Komisji Akredytacyjnej.

24 września
Podczas jubileuszowej inauguracji roku 
akademickiego uczelni niepublicznych, 
która miała miejsce w Akademii Leona Koź-
mińskiego w Warszawie, rektor K. Musioł 
wygłosił wykład Polskie szkolnictwo wyższe 
i nauka po 1989 roku. 

25 września
Rektor K. Musioł wziął udział w obcho-
dach Światowego Dnia Serca, które zo-
stały zorganizowane na Rynku Głównym 
w Krakowie.

26–27 września 
Rektor K. Musioł był gospodarzem konfe-
rencji European Intersectoral Summit on 
Research and Innovation, zorganizowanej 
przez Uniwersytet Jagielloński i Atomium 
Culture. 

INNE WYDARZENIA
18 czerwca 2011 Walne Zgromadzenie 
Polskiej Akademii Umiejętności  wybrało na 
członków PAU następujących profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego:
– na członka czynnego:
• prof. Andrzeja Borowskiego, profesora 
w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej
• prof. Andrzeja Mączyńskiego, profesora 
w Katedrze Prawa Prywatnego Międzyna-
rodowego;
– na członków korespondentów:
• prof. Jacka Purchlę, profesora w Instytucie 
Europeistyki
• prof. Alfreda Uchmana, profesora w In-
stytucie Nauk Geologicznych
• prof. Józefa Dulaka, profesora w Zakładzie 
Biotechnologii Medycznej.
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Profesor Andrzej Chwalba został wyróżnio-
ny Medalem św. Krzysztofa za wieloletnią 
pomoc, wsparcie merytoryczne i na ukowe 
świadczone dla Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. 
Medal św. Krzysztofa został ustanowiony 
jako dowód uznania za współpracę i pomoc 
dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
przez osoby, instytucje i firmy (poprzez 
wkład finansowy, wzbogacanie zbiorów, 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne) 
oraz wkład w rozwój i popularyzację in-
stytucji, upowszechnianie świadomości 
historycznej i podtrzymywanie krakowskich 
tradycji. Kanclerzem kapituły Medalu jest 
prezydent Krakowa.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospo-
darczej w Warszawie ogłosił 4 lipca 2011 
wyniki V edycji Konkursu im. prof. Jerzego 
Jakubowskiego na najlepszą pracę magi-
sterską dotyczącą problemów sądownictwa 
polubownego (arbitrażowego) i mediacji.
Dwa pierwsze miejsca zajęły absolwentki 
studiów prawniczych na UJ:
– I miejsce i nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 10 tysięcy złotych otrzymała Katarzyna 
Kempa za pracę Limits of Judicial Inter-
vention in Pending Arbitral Proceedings. 
Is Arbitral Autonomy Threatened by the 
Recent Decisions of the European Court 
of Justice? napisaną pod kierunkiem dr. 
Marcina Spyry; 
– II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
7 tysięcy złotych otrzymała Gabriela Pagacz 
za pracę Klauzula porządku publicznego 
w międzynarodowym arbitrażu handlo-
wym, która powstała pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Szumańskiego. 
Prace laureatek zostaną opublikowane.
Konkurs im. prof. Jerzego Jakubowskiego 
odbywa się co dwa lata i cieszy się dużym 
prestiżem w polskim środowisku arbitra-
żowym. Zajęcie dwóch pierwszych miejsc 
przez absolwentów UJ świadczy o tym, że 
to nasza uczelnia wysuwa się na pierwszą 
pozycję w dziedzinie, w której do tej pory 
za lidera uważany był Uniwersytet War-
szawski.

W piątej edycji corocznego rankingu wy-
działów prawa „Dziennika Gazety Praw-
nej” pierwsze miejsce zajął Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kierowany przez prof. Krystynę Chojnicką 
wydział uzyskał 93,5 punktu (maksymalna 
liczba punktów, jaką można było uzyskać, 
wynosiła 100). Na tę liczbę złożyły się: 
40 punktów za kadrę, 45 – za jakość i siłę 
kształcenia oraz 15 za wymogi stawiane 
studentom i jakość absolwentów.
Nowością w rankingu było wzięcie pod 
uwagę także tego, jak absolwenci wydziałów 
zdają na aplikacje. W tym celu posłużono się 
rankingiem przygotowywanym przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. Jego liderem jest 

Uniwersytet Jagielloński. To absolwenci tej 
uczelni najczęściej dostają się na aplikacje.

W auli II Katedry Chorób Wewnętrznych 
UJ CM 5 lipca 2011 odbyła się konferencja 
Opieka nad pacjentami z ciężką niewydol-
nością oddechową w Małopolsce. Organi-
zatorem spotkania był prof. Jacek Musiał, 
kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych 
oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie 
chorób wewnętrznych. W trakcie spotkania 
dyskutowano na temat wyzwań stwarzanych 
przez epidemie grypy, nowych możliwości 
leczenia śródmiąższowego wirusowego 
zapalenia płuc oraz na temat propozycji 
powołania Małopolskiego Centrum ECMO. 
Metoda ECMO (Extracorporeal Membrane 
Oxygenation – pozaustrojowe utlenowanie 
krwi), czyli „sztuczne płuco”, polega na 
zastosowaniu krążenia pozaustrojowego 
w leczeniu ostrej niewydolności płuc. Meto-
da ECMO jest stosowana w przypadku braku 
skuteczności innych dostępnych metod 
terapii. Planuje się, że bazą Centrum ECMO 
w Małopolsce będzie oddział intensywnej 
terapii znajdujący się na terenie II Katedry 
Chorób Wewnętrznych UJ CM przy ul. 
Skawińskiej 8. 

Departament Dziedzictwa Kulturowego Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go 18 lipca 2011 poinformował o wpisaniu 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego do 
Państwowego Rejestru Muzeów pod nume-
rem 110. 

Doktor Szymon Pustelny z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 
otrzymał 21 lipca stypendium zagraniczne 
w pierwszej tegorocznej edycji programu 
KOLUMB FNP na dwunastomiesięczny staż 
w Berkeley University of California w USA.

Państwowa Komisja Akredytacyjna przyzna-
ła Wydziałowi Nauk o Zdrowiu UJ CM ocenę 
wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia 
na kierunku zdrowie publiczne. Ocena 
taka oznacza, że Wydział nie tylko spełnia 
wszystkie standardy nauczania, ale wyróżnia 
się spośród innych uczelni medycznych pro-
wadzących ten kierunek studiów. 

Doktorantka Wydziału Filozoficznego Alek-
sandra Dzik  zdobyła 22 lipca 2011 szczyt 
Gasherbrum II w Karakorum (8035 m) – swój 
pierwszy ośmiotysięcznik. W poprzednich 
latach zasłynęła, zdobywając, jako pierw-
sza Polka, wszystkie siedmiotysięczniki na 
terenie byłego Związku Radzieckiego, co 
pozwoliło jej uzyskać  tytuł Śnieżnej Pantery. 
W 2010 roku w zawodach na Elbrusie pobiła 
kobiecy rekord trasy. 

Maciej Cieśla z Zakładu Biotechnologii 
Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofi-
zyki i Biotechnologii UJ znalazł się wśród 

dziewięciu najlepiej ocenionych badaczy 
VII edycji programu VENTURES Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej. Program ten 
wspiera projekty naukowe realizowane 
przez studentów, absolwentów i doktoran-
tów, mające zastosowanie w gospodarce. 
Maciej Cieśla realizuje projekt z onkologii 
Nowa strategia leczenia mięsaka prążkowa-
nokomórkowego – indukcja różnicowania 
nowotworu.

Dr Agnieszka Jaźwa z Zakładu Biotechno-
logii Medycznej na Wydziale Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii UJ została jednym 
z szesnastu laureatów III edycji programu 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej HOMING 
PLUS. W ten sposób FNP wspiera jej powrót 
z Instituto de Investigationes Biomedicas, 
Autonomous University of Madrid na Uni-
wersytet Jagielloński. 

The Motorola Solutions Foundation 
29 lipca przyznała Instytutowi Informatyki 
UJ grant w wysokości 45 tysięcy dolarów 
na Programming Devices. 

Instytut Europeistyki UJ może poszczycić się 
udziałem w elitarnym programie Erasmus 
Mundus Master of Excellence, finanso-
wanym przez Komisję Europejską. Celem 
tego programu jest podnoszenie poziomu 
studiów wyższych poprzez stypendia dla 
studentów i naukowców oraz wspieranie 
współpracy międzynarodowej wykracza-
jącej poza ramy Unii Europejskiej. Status 
Erasmus Mundus przyznawany jest przez 
Komisję Europejską jednostkom akademi-
ckim, które zostały ocenione najwyżej pod 
względem łączenia interdyscyplinarności, 
międzynarodowego charakteru oraz wy-
sokiego poziomu nauczania. Instytut Euro-
peistyki stał się członkiem tej wyróżnionej 
grupy uniwersytetów za program Master 
in Arts in Euroculture, realizowany przez 
konsorcjum prestiżowych uniwersytetów 
europejskich i pozaeuropejskich.

Letnia Szkoła Alergologii „Dermatitis & 
Egzema” odbyła się w Krakowie w dniach 
18–21 sierpnia. Głównym organizatorem 
Szkoły była Europejska Akademia Aler-
gologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) 
we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Alergologicznym (PTA) oraz Zakładem 
Dermatologii Doświadczalnej i Kosme-
tologii Wydziału Farmaceutycznego UJ 
CM, którego kierownik dr hab. Radosław 
Śpiewak pełnił rolę lokalnego gospodarza 
Szkoły. O zaszczyt organizowania Letniej 
Szkoły Alergologii EAACI ubiegają się co 
roku najsilniejsze ośrodki naukowe z całej 
Europy. Sierpniowa szkoła była dopiero dru-
gą w historii Letnią Szkołą EAACI w Polsce 
i pierwszą w Krakowie. Zajęcia prowadzili 
w niej wybitni międzynarodowi eksperci 
z dziedziny alergicznych chorób skóry. 
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5–9 września
W Auditorium Maximum odby ł  się 
II Ogólnopolski Kongres Biochemii i Biologii 
Komórki. W kongresie, podzielonym na 
28 sesji tematycznych, wzięło udział ponad 
700 uczestników z kraju i z zagranicy. Ob-
rady skupione były wokół aktualnych prob-
lemów badawczych w biochemii i biologii 
komórki. Współorganizatorami kongresu 
było Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 
Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, 
Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet 
Rolniczy. 

9 września
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
WL UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 miała 
miejsce uroczystość otwarcia IV Ogólno-
polskiego Zjazd Toksykologów Klinicznych, 
połączonego z sesją satelitarną dla ratowni-
ków medycznych. Zjazd zorganizowała Kli-
nika Toksykologii UJ CM kierowana przez 
dr Piotra Hydzika, a uroczyście otworzył 
go dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. Tomasz Grodzicki. Interdyscyplinarna 
tematyka zjazdu skierowana jest do toksyko-
logów, anestezjologów, specjalistów medy-
cyny ratunkowej, jak również ratowników 
medycznych i straży pożarnej. 

9–10 września
W Krakowie odbywał się III Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Tyreologicznego zorganizo-
wany przez Katedrę i Klinikę Endokryno-
logii UJ CM kierowaną przez prof. Alicję 
Hubalewską-Dydejczyk. W trakcie zjazdu 
omawiano najnowsze doniesienia na te-
mat patofizjologii, diagnozowania i terapii 
chorób tarczycy. Uroczyste otwarcie zjazdu 
odbyło się w Hotelu pod Różą przy ul. Flo-
riańskiej 14, przewodniczyli mu pełnomoc-
nik rektora UJ ds. klinicznych w CM prof. 
Antoni Czupryna oraz prodziekan Wydziału 
Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki. 

10 września 
Paleontolog Adrian Kin, który ma otwarty 
przewód doktorski na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, odkrył w opolskich kamieniołomach 

największego w Polsce amonita – mięczaka 
kopalnego sprzed dziesiątków milionów 
lat.

12 września
Profesor UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel, 
pracownik Katedry Prawa Karnego na Wy-
dziale Prawa i Administracji UJ, kierownik 
Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, 
a także Studium Podyplomowego Prawa 
Karnego Materialnego, został powołany do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 
Sądu Najwyższego.

Dr Jacek Urbaniec – kierownik Centrum 
Zdalnego Nauczania UJ – został powoła-
ny na członka Komitetu Naukoznawstwa 
PAN.

W opublikowanym 15 września przez 
miesięcznik „Menedżer Zdrowia” rankin-
gu akademickich jednostek kształcących 
menedżerów zdrowia Uniwersytet Jagiel-
loński Collegium Medicum znalazł się na 
pierwszym miejscu. Za najlepsze podyplo-
mowe studia menedżerskie w kraju uznano 
bowiem studia zarządzanie jednostkami 
opieki zdrowotnej, realizowane przez In-
stytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UJ CM.

ZMARLI
Mgr Genowefa Kretschmer – kustosz bi-
blioteki Wydziału Polonistyki UJ, z którą 
związana była przez całe swoje życie 
zawodowe. Znakomita znawczyni książek, 
przyjaciółka młodzieży i wychowawczyni 
wielu roczników bibliotekarzy. Zmarła 26 
czerwca.

Eugenia Łukasik – emerytowany pracownik 
Działu Nauczania UJ. Zmarła 28 czerwca.

Dr hab. Janusz Borysiewicz – emerytowany 
nauczyciel akademicki Wydziału Lekarskie-
go UJ. W latach 1987–1990 prodziekan 
Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Me-
dycznej, a następnie, w latach 1994–1996, 
dziekan Wydziału Pielęgniarskiego CM UJ. 
Zmarł 28 lipca.

Dr Paweł Waszkiewicz – błyskotliwy mate-
matyk, doktoryzował się na Uniwersytecie 
w Birmingham, a całą swoją pracę zawodo-
wą związał z Katedrą Podstaw Informatyki 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, 
w którym pracował od 2002 roku. Miał 
zaledwie 38 lat. Zmarł 3 sierpnia.

Prof. Zdzisław Szafran – emerytowany pro-
fesor, wieloletni kierownik Zakładu Bioche-
mii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego In-
stytutu Pediatrii, w latach 1969–1975 pełnił 
funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Zmarł 11 sierpnia.

Dr hab. Ewa Śledziewska – emerytowany 
docent w Zakładzie Chemii Organicznej na 
Wydziale Chemii UJ. Specjalistka w dziedzi-
nie syntezy, struktury i reaktywności związ-
ków kompleksowych, wychowawca wielu 
pokoleń chemików, przyjaciel młodych 
pracowników naukowych. Odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Zmarła 11 sierpnia br. 

Prof. Jadwiga Warszyńska – emerytowany 
profesor zwyczajny w Instytucie Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej UJ, w latach 
1974–1984 wicedyrektor Instytutu Geografii 
UJ, w latach 1979–1994 kierownik Zakładu 
Geografii Turyzmu, w latach 1979–1984 
członek Zespołu Dydaktyczno-Wycho-
wawczego przy MNSzWiT, członek Komisji 
Geografii Turyzmu Międzynarodowej Unii 
Geograficznej, członek Komisji Nauk Geo-
graficznych Oddziału PAN w Krakowie oraz 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 
i Złotą Odznaką PTG. Zmarła 19 sierpnia. 

Mgr Romana Żołobajło – emerytowany 
pracownik Instytutu Filologii Wschodniosło-
wiańskiej, ceniony tłumacz i znawca kultury 
rosyjskiej. Zmarła 26 sierpnia.

Informacje zebrał i opracował Leszek Śliwa 
z Biura Rektora UJ



Z SENATU UJ
28 września 2011 w Librarii Collegium 
Maius odbyło się pierwsze w tym roku 
akademickim posiedzenie Senatu UJ. 
Obradom przewodniczył rektor UJ prof. 
Karol Musioł. 

Rektor prof. K. Musioł wręczył mianowa-
nia:
– na stanowisko profesora zwyczajnego, 
które otrzymali:
• prof. Zbigniew Błocki – Instytut Matematy-
ki Wydziału Matematyki i Informatyki
• prof. Roman Herman – Zakład Chirurgii 
Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Fizjo-
terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu 
• prof. Tadeusz Paleczny – Instytut Studiów 
Regionalnych Wydziału Studiów Między-
narodowych i Politycznych 
• prof. Anetta Undas – Zakład Kardiochi-
rurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświad-
czalnej – Instytutu Kardiologii Wydziału 
Lekarskiego
– na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
które otrzymali:
• prof. Michał Baczkowski – Instytut Historii 
Wydziału Historycznego 
• prof. Halina Ekiert – Katedra Botaniki 
Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycz-
nego 
• prof. Piotr Kołodziejczyk – I Katedra Chi-
rurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego 
• prof. Magdalena Kosz-Vnenchak – Zakład 
Wirusologii Katedry Mikrobiologii Wydziału 
Lekarskiego 
• prof. Danuta Kowalczyk – Zakład Im-
munologii Klinicznej Katedry Immunologii 
Klinicznej i Transplantologii Polsko-Ame-
rykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału 
Lekarskiego 
• prof. Marcin Majka – Zakład Transplan-
tologii Katedry Immunologii Klinicznej 
i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego 
Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego 
• prof. Bożena Romanowska-Dixon – Kli-
nika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego 
• prof. Krzysztof Sacha – Instytut Fizyki 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej 
• prof. Radosław Śpiewak – Zakład Der-
matologii Doświadczalnej i Kosmetologii 
Wydziału Farmaceutycznego 

• prof. Jerzy Walocha – Katedra Anatomii 
Wydziału Lekarskiego 

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Politycznych:
• na niestacjonarnych studiach drugiego 
stopnia na kierunku politologia specjalno-
ści: dziennikarstwo polityczne, instytucje 
i zarządzanie polityką, transformacje poli-
tyczne i ustrojowe; 
• na stacjonarnych studiach drugiego stop-
nia na kierunku politologia specjalności: 
dziennikarstwo polityczne, instytucje i za-
rządzanie polityką, transformacje politycz-
ne i ustrojowe; 
• na niestacjonarnych studiach drugiego 
stopnia na kierunku stosunki międzynaro-
dowe specjalności: studia nad rozwojem, 
studia strategiczne; 
• na stacjonarnych studiach pierwszego 
stopnia na kierunku stosunki międzynaro-
dowe specjalności: integracja europejska, 
dyplomacja współczesna, bezpieczeństwo 
międzynarodowe; 
• na stacjonarnych studiach drugiego stop-
nia na kierunku stosunki międzynarodowe 
specjalności: studia nad rozwojem, studia 
strategiczne; 
– zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu 
UJ z 22 grudnia 2010 w sprawie zasad 
uwzględniania w po stę po wa niu rekrutacyj-
nym na pierwszy rok jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów pierwszego i dru-
giego sto pnia osiągnięć w ogólnopolskich 
olim pia dach stopnia centralnego, olim pia-
dach międzynarodowych oraz konkursach, 
począwszy od naboru na pierwszy rok stu-
diów w roku aka demickim 2012/2013; 
– zgłoszenia kandydatów na członków Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej; 
– zmiany w § 108 i w § 112 Statutu Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego; 
– uchylenia uchwały nr 18/97/98 Senatu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lutego 
1998 w sprawie wyrażenia zgody na pod-
wyższenie do 90 procent wynagrodzenia za 
okres choroby pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi; 
– zmiany w składzie Stałej Senackiej Ko-
misji ds. Finansowania Badań Naukowych 
i Współpracy Międzynarodowej;

– wyboru studenckich członków Stałych 
Komisji Senackich; 
– powołania przedstawicieli studentów 
do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Studentów i Komisji Dyscyplinarnej do 
spraw Nauczycieli Akademickich; 
– wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą „Wszechnica Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Sp. z o.o.”; 
– wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą „Jagiellońskie Centrum Transferu 
Technologii Sp. z o.o.”; 
– ustalania pensum dydaktycznego, warun-
ków jego obniżania oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych; 
– ustalania pensum dydaktycznego, warun-
ków jego obniżania oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych; 
Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie 
internetowej www.uj.edu.pl/bip

Następnie Senat:
– pozytywnie zaopiniował recenzję prof. 
Stanisława Biernata w sprawie nadania José 
Manuelowi Barroso godności doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Łódzkiego;
– przyjął wnioski o rozpisanie konkursów 
na stanowisko:
• profesora zwyczajnego:
– w zakresie systemu politycznego Unii Eu-
ropejskiej w Katedrze Systemu Politycznego 
Unii Europejskiej Instytutu Europeistyki 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych;
• profesora nadzwyczajnego:
– w zakresie językoznawstwa i translatologii 
w Instytucie Filologii Słowiańskiej Wydziału 
Filologicznego, 
– w zakresie metod obliczeniowych chemii 
kwantowej w Zakładzie Chemii Teoretycz-
nej Wydziału Chemii,
– w zakresie antropologii w Instytucie Zoo-
logii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
– w I Klinice Kardiologii i Nadciśnienia 
Tętniczego Instytutu Kardiologii Wydziału 
Lekarskiego.

Opracowano na podstawie protokołu przygoto-
wanego przez Lucynę Nycz z Biura Rektora UJ
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Antoni Wontorczyk
Niebezpieczne zachowanie kierowców.
Psychologiczny model regulacji 
zachowań w ruchu drogowym

Książka jest pierwszą na polskim rynku wy-
dawniczym obszerną, a zarazem syntetyczną 
pracą na temat zachowań kierowców. Autor 
podjął niezwykle ambitną próbę przedstawie-
nia dotychczasowego dorobku badawczego 
w zakresie przyczynowości wypadkowej, 
uwzględniając wiedzę psychologiczną doty-

czącą regulacji zachowania się człowieka w szczególnej sytuacji, jaką 
jest uczestnictwo w ruchu drogowym. Monografi a stanowi udaną próbę 
samodzielnego i twórczego wykorzystania istniejącego dorobku ba-
dawczego zarówno w obrębie psychologii, jak i nauk pokrewnych zaj-
mujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Stworzenie własnej 
propozycji wyjaśniającej niebezpieczne zachowania kierowców jest 
poważnym osiągnięciem autora.

Z recenzji Zofi i Ratajczak 

Friedrich Nietzsche
Z genealogii moralności 
przełożył i wstępem opatrzył 
Grzegorz Sowinski

Nietzsche z najwyższą ochotą oddala się od 
współczesności i podąża wstecz ku najodleg-
lejszym czasom, by dokonać anamnezy i re-
kognicji; przypomina i udowadnia, jak bardzo 
wyszedł człowiek poza swą prehistorię i jak 
bardzo oddalił się od praczłowieka – zwierza 
z krwi i kości. W tych „zamierzchłych pracza-

sach” (które notabene w każdym czasie są obecne czy ponownie moż-
liwe) wykształciła się nasza substancja. Historia jest już co najwyżej 
dzianiem się jej interpretacji.
Wszystkie dobre rzeczy niegdyś były okropnymi rzeczami; każdy 
grzech pierworodny stał się cnotą pierworodną.
Chorzy są największym niebezpieczeństwem dla zdrowych; nie najpo-
tężniejsi, lecz najsłabsi są nieszczęściem dla potężnych. Czy wiemy 
o tym?
Fakt, że ktoś czuje się „winny”, „grzeszny”, w żadnym razie nie do-
wodzi, że słusznie tak się czuje; podobnie, nikt nie jest zdrowy tylko 
dlatego, że czuje się zdrowy. Zgodnie z tą samą logiką uczucia w każdej 
religii pesymistycznej nicość zwie się bogiem.
Ascetyczny kapłan psuł zdrowie psychiczne, gdziekolwiek obejmował 
panowanie; zatem psuł też smak in artibus et litteris – nadal go psuje.
Jak można robić tyle wrzawy z powodu swych małych niecnot, ile robią 
jej ci pobożni mężulkowie! Pies z kulawą nogą się tym nie przejmuje, 
a cóż dopiero bóg.
Człowiek, najbardziej dzielne i nawykłe do cierpienia zwierzę, nie ne-
guje cierpienia; człowiek chce cierpienia, sam je wyszukuje, jeśli wska-
zać mu jakiś sens cierpienia, jakieś „po to cierpię”.

Friedrich Nietzsche
Narodziny tragedii 
zestawił, przełożył i wstępem
opatrzył Grzegorz Sowinski

Nietzsche długi czas żywił się przypadkami. 
Jego „Narodziny tragedii” również nie były 
wolne od przypadku. Najważniejszymi przy-
padkami w drodze Nietzschego do „Naro-
dzin...” są fi lologia klasyczna, Schopenhauer 
i Wagner. Również grecka tragedia, o której 
powstaniu, rozkwicie i zgonie opowiada to nie-

zrównane i bezprzykładne dzieło, w jego wizji stanowi owoc przypadku, 
który zwie się „Dionizos w Grecji”.
Grek znał i odczuwał przerażające i zatrważające momenty istnienia: 
by w ogóle móc żyć, musiał przed nimi postawić lśniący płód senny – 
Olimpijczyków.
W jakiż inny sposób mógłby udźwignąć istnienie ów tak pobudliwy 
w doznawaniu, tak porywczy w pożądaniu, tak niepowtarzalnie uzdol-
niony do cierpienia naród, gdyby to samo istnienie nie ukazywało mu 
siebie u bogów, otoczone wyższą glorią?
Bogowie usprawiedliwiają ludzkie życie, sami nim żyjąc – jedyna za-
dowalająca teodycea!
Dionizos został przegnany ze sceny tragicznej – przez demoniczną moc, 
która przemawiała ustami Eurypidesa. Również Eurypides pozostawał 
w pewnym sensie tylko maską: bóstwem, które przemawiało jego us-
tami, nie był Dionizos, nie był też Apollo, lecz nowo narodzony demon 
imieniem Sokrates. Oto mamy nowe przeciwieństwo: dionizyjskość 
i sokratejskość – przeciwieństwo, od którego zginęła grecka tragedia.

Jon Dovey, Helen W. Kennedy
Kultura gier komputerowych 

Książka stanowi wprowadzenie do najważ-
niejszych zagadnień i dyskusji, które mają 
wpływ na kształt dopiero powstającej dyscy-
pliny badań nad grami. Autorzy analizują gry 
komputerowe w kontekście kulturoznawstwa 
i studiów nad mediami jako najpopularniej-
szą współczesną formę produkcji i konsump-
cji nowych mediów.
Waga problematyki w obszarze kulturo-

znawstwa nie wymaga szerszego uzasadnienia: gra i zabawa plasują się 
w centrum kultury popularnej nastawionej na dostarczanie Erlebnis – 
doznań i przeżyć. [...] Książka jest ponadto znakomitym wprowadze-
niem do technokultury, pokazuje, że uproszczeniem jest twierdzenie, iż 
technika wchłania kulturę, znamionując tym samym prymat technosfe-
ry – sprawności i kompetencji, nad logosferą – sferą wartości, sensów, 
znaczeń.

z recenzji Kazimierza Krzysztofka 
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Seksualność człowieka. 
Wybrane zagadnienia
pod redakcją Grzegorza Iniewicza 
i Magdaleny Mijas

Książka stanowi bardzo wartościowe opra-
cowanie zarówno pod względem poznaw-
czym, jak i praktycznym. W sposób wie-
loaspektowy i interdyscyplinarny analizuje 
ono, poszerza i uzupełnia obraz współczes-
nej wiedzy na temat życia seksualnego 
człowieka. Z oczywistych względów ma 

charakter wyboru problemów czy też zagadnień odnoszących się do 
seksualności. W niczym nie obniża to jednak wartości całej książki. 
Wybór, jakiego dokonali redaktorzy, jest konsekwentny i przemy-
ślany, uwzględnia bowiem aktualne kierunki badawcze w obszarze 
życia seksualnego człowieka. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
w polskiej rzeczywistości wydawniczej książka ma niemal unikal-
ny charakter. Odczuwamy bowiem dotkliwy brak szerszych i wie-
loaspektowych opracowań na temat seksualności. Praca będzie 
pomocą i wsparciem zarówno dla tych czytelników, którzy jedynie 
interesują się seksualnością, jak i dla osób zajmujących się nią pro-
fesjonalnie (sic!), w tym także planujących nowe przedsięwzięcia 
badawcze. Stanowić też może inspirację do podejmowania dalszych 
poszukiwań naukowych dla badaczy, którzy zajmują się szeroko ro-
zumianym życiem seksualnym człowieka.

z recenzji Józefa K. Gierowskiego 

Zygmunt Pucko
Zrozumieć utratę. 
Magna quaestio w obliczu żałoby

Książka jest poświęcona fi lozofi cznym po-
szukiwaniom odpowiedzi na pytanie: Dla-
czego?, które człowiek stawia w okresie 
żałoby wywołanej śmiercią swojego dziec-
ka lub utratą jakiejś innej ważnej dla siebie 
wartości. W monografi i kwestia pytania 
„dlaczego?” omawiana jest z punktu widze-
nia osób osieroconych oraz z pozycji umie-

rającego dziecka lub człowieka dorosłego.
Refl eksje zawarte w książce dowodzą, że wszystkie próby udzielania 
fi lozofi cznych odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” ostatecznie kończą 
się fi askiem. Pomimo to niewskazana jest rezygnacja z pytania i chęć 
zastąpienia go innym, łatwiejszym. Zaniechanie dociekań w tej mate-
rii nie unieważnia skandalu zła, lecz tylko tłumi cierpienia.
Wartość rozprawy podkreśla fakt, że powstała na podstawie własnych 
kilkuletnich doświadczeń zawodowych jej autora. Książka może stać 
się ważną lekturą nie tylko dla osób osieroconych, lecz także pracow-
ników służby zdrowia, którzy w swej praktyce często konfrontowani 
są z moralnymi dylematami umierania, śmierci i żałoby.

Marcin Fatalski
Widmo rewolucji.
Polityka USA wobec Ameryki
Południowej 1961–1968

Cywilizacyjne zapóźnienie i niezaspokojone 
aspiracje znaczących grup ludności w krajach 
Ameryki Łacińskiej były w czasach zimnej 
wojny źródłem narastających napięć społecz-
nych i politycznych. W konsekwencji Ame-
ryka Południowa mogła się stać obszarem 

ekspansji ideologicznej, a za nią politycznej i gospodarczej ZSRR. 
Wprawdzie półkula zachodnia stanowiła tradycyjną strefę wpływów 
Stanów Zjednoczonych i sytuację tę Moskwa zdawała się akcepto-
wać, jednak na przełomie lat 50. i 60. nastąpiła zmiana związana ze 
zwycięstwem rewolucji na Kubie. Ustanowienie w kraju sąsiadującym 
z USA lewicowego i rewolucyjnego reżimu, który z czasem zadeklaro-
wał sojusz z ZSRR, stanowiło najpoważniejsze wyzwanie dla doktry-
ny Monroego, której śmierć proklamował radziecki przywódca Nikita 
Chruszczow. Oznaczało też pogorszenie sytuacji geopolitycznej USA 
i osłabienie autorytetu tego supermocarstwa w świecie. Strategicznym 
celem Waszyngtonu stało się zapobieżenie rewolucji latynoamerykań-
skiej i uniemożliwienie zdobycia przez „komunizm światowy” nowego 
przyczółka na półkuli zachodniej. Wyzwanie, jakim dla USA była groź-
ba rewolucji w Ameryce Południowej, stało się priorytetem polityki za-
granicznej tego kraju.

INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”

Stefan Symotiuk
Stany ducha

Już sam zestaw tytułów poszczególnych esejów 
książki Stefana Symotiuka Stany ducha (4. tom 
serii fi lozofi czno-humanistycznej „Myśli ocalo-
ne” pod redakcją prof. Tadeusza Sławka) musi 
budzić zainteresowanie czytelnika, jako że wyod-
rębnione przez autora stany ludzkiego ducha są 
nader oryginalne i dalekie od podręcznikowych 
zestawów. Są to, w kolejności: krnąbrność, de-
speracja, negatywność, inercja, głupota, obcość, 

prowizoryczność, pogłoska, sen, spojrzenie, uśmiech, nadzieja, przedsię-
biorczość, tolerancja, urzeczenie. Widać z tego, że nie idzie tu bynajmniej 
o zwyczajne stany psychiczne, ale o takie, w które zaangażowany jest (albo 
nimi owładnięty) ludzki duch, partycypujący w kulturze, historii, a także 
w transcendencji.
Autor, jako fi lozof kultury, ma wybitny talent do wypatrywania, na-
zywania i opisywania fenomenów wprawdzie mało uchwytnych, ale – 
może właśnie dlatego – przesądzających o naszym samopoczuciu 
w świecie. Czyni to zresztą w sposób fascynujący, prowadząc czytelni-
ka, jak gdyby na nowo, po narysowanej po swojemu „mapie” tego, co 
„ludzkie, arcyludzkie”. Omija główne, acz banalne, trakty psychologii, 
socjologii i nawet antropologii fi lozofi cznej, dostrzegając wyczulonym 
spojrzeniem to, co dotąd zostało przeoczone (np. krnąbrność, urzecze-
nie, inercja), a co nadaje specyfi czny ton i smak ludzkiej egzystencji. 
Ta wrażliwość i subtelność „widzenia niewidzialnego” znajduje dopeł-
nienie we wspaniałym stylu Symotiuka. Nieczęsta to okazja dla od-
biorców tekstów fi lozofi cznych, aby nie tylko dawać się zaskakiwać 
meandrami odświeżających myśli, ale też napawać precyzją i urodą ich 
wysłowienia. 
Bez wątpienia książka Stany ducha to świadectwo wielkiego eseistycz-
nego i literackiego talentu autora, godna zajęcia na półce miejsca obok 
takich klasyków tego gatunku, jak Leszek Kołakowski, Zygmunt Bau-
man, Umberto Eco czy Georg Simmel. 

J.M.
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INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”,
NARODOWE CENTRUM KULTURY

Dariusz Piotr Klimczak
Tango śmierci. 
Sławomira Mrożka rzeczy ostateczne

Książka Klimczaka stanowi trzecią, ostat-
nią część trylogii tanatycznej Teatru Absur-
du. Autor Tanga śmierci... analizuje dwie 
sztuki Mrożka (Tango i Wdowy), wpisu-
jąc je w makrokosmos absurdystycznego 
misterium mortis. Klimczak dowodzi, że 
u Mrożka misterium śmierci jest wymyślo-
ne i „ubrane” w kostium mieszczański, ro-

botniczo-chłopski, parciano-inteligencki, jest „mitologią społeczną”, 
w której rolę Thanatosa odgrywa zwykły, typowo mrożkowski „cham”. 
Trzeba podkreślić, że sieć motywów splata się u Mrożka w swoistą 
parabolę – rodem z przypowieści ewangelicznych, która została skary-
katuralizowana w Testarium. 
Oto sam fakt obecności śmierci i umierania wydaje się złagodzony 
obecnością zbawiennego śmiechu, zbawiennej kpiny i ironii, pozbawio-
nej jednak tego tragicznego piętna, jakie przydali mu Beckett i Ionesco. 
Chociażby w scenie ze sztuki Mrożka Wdowy, w której na randkę do 
kawiarni przychodzi elegancko ubrana dama w czerni i w kapeluszu 
z woalem, spod którego wyziera zwyczajna trupia główka. Symbolika 
Panny Śmierci odwołuje się u Mrożka do najstarszych toposów, a trupia 
główka z Wdów jest echem karnawalizacji postaci Śmierci – podobnie 
jak w folklorze meksykańskim (z którym zetknął się Mrożek podczas 
pobytu w Meksyku). Natomiast tango z najbardziej znanej sztuki Mroż-
ka jest widziane przez Dariusza Klimczaka jako współczesny danse 
macabre – „taniec śmierci”. Metafora tanga rozciąga się także w osob-
liwy obraz świata, w którym „zabawiają się” niewolnicy nowego po-
rządku prowadzeni przez „alfonsa-bolszewika” Edka. 
Oswojenie z „Panną Kostusią” następuje poprzez przyjęcie absurdu 
i dowcipu, owej absurdystycznej mitologii – czyli rzeczywistości odar-
tej ze złudzeń. Od Karola przez Zabawę i Śmierć porucznika zaczyna 
się zarysowywać proces odwrotny: absurd staje się nadbudową rzeczy-
wistości. Jednak to fatumiczny układ sił i mechanizm „wrzucenia w pu-
łapkę” obrazują to, co było już obecne w tragedii antycznej: Śmierć 
jako Deus ex machina objawia się nie tylko po to, aby służyć mitologii, 
ale aby tę mitologię uwiarygodniać – także wyzyskaniem nieustannie 
obecnego w wielu dramatach absurdu memento! – podsumowuje Klim-
czak.
Jak zauważył prof. Stefan Symotiuk w recenzji Tanga śmierci: Całość 
pod względem erudycyjnym, kompozycyjnym i interpretacyjnym jest 
błyskotliwa i pasjonująca [...]. Trylogia tanatyczna [zamyka się] w ca-
łość fascynującą i doniosłą dla „rozumiejącej humanistyki”, a jedno-
cześnie „diagnostyki” (a może i „terapeutyki”) współczesności oraz dla 
antropologii fi lozofi cznej w ogóle. 
Warto zaznajomić się z tą trudną lekturą, aby uzmysłowić sobie po-
wszechność śmierci i spraw ostatecznych, które spychamy w progi nie-
świadomości. Sławomir Mrożek, ustami bohaterów słuchowiska Rzeź-
nia, chce nas oswoić z podstawowym faktem umierania i uświadomić, 
że: Śmierć karmi się życiem jak pan wątróbką. Smacznego!

Marzena Rogowska 

Mirosław P. Kruk
Ikony-obrazy w świątyniach 
rzymsko-katolickich 
dawnej Rzeczypospolitej 
 
Autor jest adiunktem w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i kustoszem 
w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. W swoich badaniach zajmuje 
się kulturą i historią sztuki Europy okresu śred-
niowiecza i czasów nowożytnych, szczególnie 
Słowiańszczyzny i Bizancjum, a także dziejami 

kultury Kościoła Wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej, zwłaszcza 
historią malarstwa ikonowego, w odniesieniu do innych ośrodków ma-
larstwa ortodoksyjnego. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt 
publikacji z tego zakresu, związanych m.in. z pełnionymi obowiązkami 
kuratora kilku wystaw w Muzeum Narodowym, na których prezentowa-
ne były dzieła sztuki Kościoła Wschodniego ze zbiorów polskich i za-
granicznych. Przygotowana obecnie monografi a dotyczy recepcji ikon 
w dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozpoznanie ikonografi czno-sty-
listyczne, ze zwróceniem uwagi na ich nowe funkcje i świadectwa kultu 
w Kościele rzymsko-katolickim na tle europejskim. Omówione zostało 
funkcjonowanie formuł obiegowych w odniesieniu do towarzyszących 
ikonom legend, opisujących ich losy i cuda, czyli tzw. topoi, które można 
w wielu przypadkach traktować jako afi rmację wschodniego pochodze-
nia tych szczególnych dzieł. Ikony w nowej rzeczywistości stawały się 
obrazami, zyskującymi nieraz wkrótce status wizerunków cudownych.
 

Monika Kuleczka
Między sztuką a religią. Dramat i teatr 
protestancki w Prusach królewskich 
(Gdańsk, Toruń, Elbląg, 1550–1650) 
na tle mieszczańskiej kultury 
materialnej i duchowej

Przedmiotem analizy są tu protestanckie utwo-
ry dramatyczne, tworzone niemal wyłącznie 
w języku niemieckim, powstające w Prusach 
Królewskich w okresie od 1550 do 1650 roku. 
Autorka opisuje stan badań nad dramatem pro-

testanckim w kulturze europejskiej, uwzględniając przy tym badania nie-
mieckie, polonistyczne, a także anglojęzyczne. Dopiero wraz z rozwojem 
badań kulturoznawczych w latach 90. ubiegłego stulecia podjęto spojrze-
nie na dramat protestancki jako na część mieszczańskiej kultury Prus. Ta 
odmiana dramatu została opisana w dwojakim ujęciu: jako część kultury 
staropolskiej oraz w kontekście kultury niemieckojęzycznej, jak również 
europejskiej, co zmierza do wskazania znaczenia języka niemieckie-
go dla kultury Rzeczypospolitej, dotychczas prawie nie podnoszonego 
w badaniach polonistycznych. Autorka stawia następujące podstawowe 
pytania w swojej książce: w jaki sposób istniejące gatunki dramatyczne 
podlegały przekształceniu przez reformację? oraz jakie rezultaty przy-
niósł eksperyment z dramatem protestanckim? 

z recenzji Ulrike Jekutsch
 

COLLEGIUM COLUMBINUM



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  . . . . . . . . . . . . . . . . .






