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OD REDAKCJI
Społeczność akademicka Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego z wielkim żalem 
przyjęła wiadomość o śmierci Wisławy 
Szymborskiej. – Wraz z jej odejściem 
przemija epoka mistrzów polskiego słowa 
– taką refleksją władze Uczelni żegnają tę 
niezwykle skromną poetkę, która ze szcze-
gólną dociekliwością i precyzją starała się 
przybliżać i oswajać tajemnice ludzkiego 
istnienia…
Wisława Szymborska była mocno zwią-
zana z Krakowem, a z Uniwersytetem Ja-
giellońskim – jak sama mówiła – łączyły ją 
silne duchowe więzi. To właśnie tu w 1946 
roku rozpoczęła studia polonistyczne, 
a następnie socjologiczne. Pięćdziesiąt lat 
później, po otrzymaniu literackiej Nagrody 
Nobla, ofiarowała tej Uczelni swój złoty 
medal, który – początkowo jako depo-
zyt – był przechowywany w Muzeum UJ. 
Obecnie, zgodnie z wolą Noblistki, medal 
ten stał się własnością Uniwersytetu. 
Początek miesiąca przyniósł także kolejną 
smutną wiadomość: 3 lutego odszedł 
światowej sławy naukowiec, wybitny lekarz 
i humanista prof. Andrzej Szczeklik. Razem 
z prof. Andrzejem Pelczarem był współ-
twórcą i współrealizatorem idei powrotu 
wydziałów medycznych do Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a w latach 1993–1996 po 
urzeczywistnieniu tej myśli, pełnił funkcję 
prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Na 
łamach tego numeru zamieszczamy tekst, 
który profesor przekazał redakcji na dwa 
tygodnie przed śmiercią…  

Rita Pagacz-Moczarska
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Rozwój farmakoterapii doświadczalnej 
chorób cywilizacyjnych oraz współ-

praca z przemysłem w tym zakresie to 
główny cel działalności Jagiellońskiego 
Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian 
Centre for Experimental Therapeutics – 
JCET). W ramach projektu tej inicjatywy 
Uniwersytet Jagielloński, we współpracy 
z Politechniką Łódzką oraz Instytutem 
Fizyki Jądrowej PAN, prowadzi interdyscy-
plinarne badania naukowe, których celem 
jest rozwój farmakoterapii doświadczalnej 
i rozwój współpracy z przemysłem. JCET 
to pierwszy w Polsce i unikatowy w skali 
europejskiej specjalistyczny, interdyscy-
plinarny akademicki ośrodek badania 
i rozwoju leków. 

Uroczyste otwarcie laboratoriów JCET 
odbyło się 8 grudnia 2011 w siedzibie 
Centrum w budynku Jagiellońskiego 
Centrum Innowacji Krakowskiego Parku 
Technologicznego Life Science przy ul. 
Bobrzyńskiego 14. Wydarzeniu towarzy-
szyła trzydniowa konferencja zorganizo-
wana przez JCET – II Interdyscyplinarne 
Seminarium JCET Śródbłonek naczyniowy 
w chorobach cywilizacyjnych – od badań 
poznawczych do oferty innowacyjnego leku 
o działaniu śródbłonkowym, które zgroma-
dziło siedem zespołów badawczych z pię-
ciu wydziałów UJ oraz zespoły badawcze 
z 10 jednostek naukowych w Polsce reali-
zujących strategiczny projekt badawczy na 
lata koordynowany przez JCET.

Głównym celem działalności JCET 
jest lepsze zrozumienie mechanizmów 
choroby śródbłonka i ściany naczyń krwio-
nośnych, a w oparciu o tę wiedzę poszu-
kiwanie nowych metod leczenia farmako-
logicznego chorób cywilizacyjnych, które 
związane są z zaburzeniami czynności 
śródbłonka. Badania prowadzone w JCET 
będą miały, z jednej strony, charakter po-
szukiwań innowacyjnych mechanizmów 
farmakoterapeutycznych śródbłonka 
i ściany naczynia, a z drugiej – posłużą do 
oceny bezpieczeństwa działania związków 

chemicznych, potencjalnych leków. – 
Obecnie istnieją mocne podstawy dla 
rozwoju nowej dziedziny farmakologii 
– farmakologii śródbłonka, która, choć 
koncentruje się na leczeniu śródbłonka 
naczyniowego i ściany naczyń krwiono-
śnych, to jednak posiada zastosowanie 
terapeutyczne w wielu chorobach, między 
innymi w miażdżycy, cukrzycy i ich powi-
kłaniach naczyniowych (takich jak zawał 
serca), niewydolności serca, mikroangio-
patiach chorób neurodegeneracyjnych, 
przerzutowości nowotworowej czy cho-
robach zapalnych wątroby – mówi prof. 
Stefan Chłopicki, dyrektor JCET. – Poszu-
kiwanie nowych leków oddziałujących na 
śródbłonek naczyniowy może więc przy-
nieść nieznane dotąd sposoby prewencji 
i leczenia wielu różnych chorób, w tym 
chorób cywilizacyjnych takich jak choroby 
układu krążenia, cukrzyca czy choroby 
nowotworowe. W ramach realizowanego 
projektu badawczego zespoły JCET wy-
pracują również unikatową technologię 
całościowej oceny działania związków 
chemicznych na śródbłonek naczyniowy 
i ścianę naczynia, która będzie stanowić 
specjalistyczną ofertę dla przemysłu. Ten 
kierunek badań jest szczególnie istotny 
ze względu na fakt, że kilka obiecujących 
leków, które ostatnio wprowadzono do 

INNOWACYJNA FARMAKOTERAPIA NA UJ 

Sorter komórkowy MOFloZDP (Beckman Coulter) – Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka JCET
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Układ izolowanego, pracującego serca myszy (HSE-HA)  
– Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka JCET
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badań klinicznych lub na rynek, wywierało 
niekorzystne działania na ścianę naczynia, 
dlatego badania kliniczne nad nimi zostały 
zawieszone, a leki wycofane. – Istnieje 
więc pilna potrzeba rozwinięcia nowych 
i skutecznych metod badań przedklinicz-
nych leków, które byłyby ześrodkowane 
na wyspecjalizowanej ocenie działania 
związków chemicznych na śródbłonek i na 
ścianę naczyń krwionośnych – wyjaśnia 
profesor. Stosowane w medycynie leki, 
bez względu na wskazania terapeutyczne, 
powinny być „przyjazne” dla śródbłonka 
i dla ściany naczynia. Nie mogą więc 
wywierać niekorzystnego działania na 
śródbłonek i ścianę naczynia, które może 
prowadzić, na przykład, do powikłań 
zakrzepowych, wywoływać nadciśnienie, 

czy też przyspieszać rozwój miażdżycy. 
– Dalekosiężnym celem JCET jest rozsze-
rzenie unikatowej specjalizacji w zakresie 
farmakologii śródbłonka i ściany naczyń 
krwionośnych oraz osiągnięcie statusu 
liczącego się w Europie ośrodka innowa-
cyjnej farmakologii śródbłonka w oparciu 
o unikatową aparaturę badawczą i wyniki 
realizowanego strategicznego projektu 
badawczego JCET. JCET ma więc przed 
sobą ambitne zadania i interesujące per-
spektywy. Najbliższe lata pokażą, jak tym 
zadaniom sprosta – dodaje prof. Chłopicki.

W ramach projektu infrastrukturalne-
go koordynowanego przez UJ stworzono 
nowoczesną infrastrukturę badawczą 
laboratoriów JCET, które stanowią nową 
jednostkę pozawydziałową UJ. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim nowo 
otwarte laboratoria JCET tworzą zespoły 
naukowe z czterech wydziałów: Lekar-
skiego, Farmaceutycznego, Chemii oraz 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. 
W skład laboratoriów JCET wchodzi kilka 
komplementarnych pracowni: Farmakologii 
Doświadczalnej Śródbłonka, Analityki i Far-
makokinetyki, Farmakologii Molekularnej 
Śródbłonka, Spektroskopii Ramanowskiej, 
Spektroskopii EPR oraz Kwarantanna 
Zwierząt. Laboratoria JCET zlokalizowane 
są w Parku Technologicznym Life Science 
w Krakowie. Ściśle z nimi współpracują 
ośrodki satelitarne: Pracownia Syntezy 
Chemicznej w Międzyresortowym Instytu-
cie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemii 
Politechniki Łódzkiej, Pracownia Obrazo-
wania In Vivo w Zakładzie Tomografii Ma-
gnetyczno-Rezonansowej Instytutu Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie oraz Pracownia 
Farmakologii Klinicznej Śródbłonka w II 
Katedrze Chorób Wewnętrznych CM UJ. 
Wszystkie pracownie JCET tworzą mery-
torycznie spójną infrastrukturę badawczą 
umożliwiającą interdyscyplinarne badania 
farmakologiczne obejmujące syntezę związ-
ków chemicznych, badanie ich reaktywności 
chemicznej, ocenę ich działania farmakolo-
gicznego (in vitro, ex vivo), charakterystykę 
profilu farmakokinetycznego (ADME), 
badania metabolitów, kompleksową ocenę 
potencjalnych właściwości terapeutycznych 
badanych związków w modelach zwie-
rzęcych chorób in vivo, z zastosowaniem 
metod fenotypowania czynnościowego, 
bioanalizy (analizy biomarkerów), nowocze-
snych metod obrazowania histologicznego, 
biochemicznego (spektroskopia EPR, spek-
troskopia ramanowska) oraz wielofunkcyj-
nego (multimodal imaging), w szczególności 
w odniesieniu do związków chemicznych 
o działaniu na śródbłonek i ścianę naczyń 
krwionośnych. JCET w przyszłości planuje 
także prowadzenie badań klinicznych u ludzi 
oceniających działanie farmakologiczne 
leków na śródbłonek i ścianę naczynia 
z wykorzystaniem kilku uzupełniających się 
metod oceny czynności śródbłonka.

Utworzenie laboratoriów JCET oraz 
prowadzenie działalności badawczej przez 
JCET jest możliwe dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Program 
Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka). 
Zespół JCET otwarty jest na współpracę 
z wydziałami UJ. Więcej informacji na temat 
projektów JCET oraz o samym laboratorium 
można znaleźć na stronie www.jcet.eu

Anna Wojnar

Spektroskop ramanowski (WITec alpha 300) – Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej JCET

System oczyszczania próbek osocza TurboFlow – Pracownia Analityki i Farmakokinetyki JCET 
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BUDOWA PADEREVIANUM II RUSZY WIOSNĄ

Wizualizacja wewnętrznego dziedzińca Paderevianum II

Wizualizacja Paderevianum II od strony Alei Mickiewicza

12 stycznia 2012 uprawomocniło się 
pozwolenie, jakie Uniwersytet Ja-

gielloński uzyskał na budowę dla jednego 
z obiektów Paderevianum II. – Ten ważny 
dokument otwiera teraz drogę generalnemu 
realizatorowi inwestycji, którym jest konsor-
cjum firm Budostal 2 SA i Elektromontaż 
Kraków SA, do prowadzenia prac budowla-
nych – informuje prorektor UJ ds. rozwoju 
prof. Piotr Tworzewski. – Plac budowy został 
już oficjalnie przekazany. Obecnie trwają 
czynności związane z zabezpieczeniem i or-
ganizacją terenu budowy. Prace budowlane 
rozpoczną się wraz z poprawą warunków 
atmosferycznych, jednak nie wcześniej niż 
po 15 lutego br. 

W ramach prac przygotowawczych prze-
widziano opracowanie pełnej dokumentacji 
wykonawczej, ogrodzenie placu budowy, 
wycinkę drzew i krzewów, przełożenie 
podziemnych instalacji znajdujących się 
pod miejscem planowanej budowy. Pełne 
prace murarsko-instalacyjne ruszą na wiosnę 
2012 roku. 

To dopiero początek procesu inwesty-
cyjnego. Przed wykonawcą jeszcze sporo 

wyzwań. – Równolegle do prac przygoto-
wawczych przy budynku A trwają prace pro-
jektowe dotyczące budynku B – dodaje Paweł 
Moń, opiekun projektu ze strony CITTRU. 
– Uzyskanie drugiego pozwolenia na budo-

wę planowane jest na koniec I kwartału 2012 
roku. Obecnie wszystkie prace przebiegają 
zgodnie z założonym harmonogramem. Od-
danie obydwu budynków do użytkowania 
planowane jest na koniec 2013 roku. 

Inwestycja Uniwersytetu Jagiellońskiego 
jest finansowana ze środków Unii Europej-
skiej oraz budżetu państwa w ramach pro-
jektu „Budowa kompleksu Paderevianum II 
UJ szansą na wzmocnienie potencjału eduka-
cyjnego regionu – etap I”, wpisanego na listę 
projektów kluczowych Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007–2013 (Działanie 1.1. Poprawa jakości 
usług edukacyjnych, Schemat A Rozbudowa 
infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa 
wyższego). Zakres prac obejmuje wybudo-
wanie i wyposażenie dwóch nowoczesnych 
obiektów dydaktyczno-badawczych dla 
Wydziału Filologicznego UJ. Powierzchnia 
użytkowa kompleksu wyniesie ponad 9200 
metrów kwadratowych. 

O realizacji tej niełatwej inwestycji 
informować będziemy w kolejnych edyc- 
jach pisma.

RPM

            

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007–2013
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Polska po raz pierwszy stanęła na czele 
Rady Unii Europejskiej (UE) i od 1 lipca 

2011 przez sześć miesięcy przewodniczyła 
jej pracom. W związku z prezydencją pol-
ską w UE przy Wspólnotowym Centrum 
Badawczym (Joint Research Centre, JRC) 
Komisji Europejskiej powstał Komitet 
Organizacyjny Polskiej Prezydencji pod 
przewodnictwem dr Anny Bal-Price, absol-
wentki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. JRC w Isprze, 
położonej pośród włoskich Alp w północ-
nych Włoszech, 50 kilometrów od Mediola-

POLSKA PREZYDENCJA WE WSPÓLNOTOWYM 
CENTRUM BADAWCZYM KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
W ISPRZE WE WŁOSZECH

nu, nad brzegiem jeziora Maggiore, 
jest jednym z siedmiu ośrodków 
Komisji Europejskiej o najszerszym 
spektrum badawczym. 

W naszym Centrum (http://
www.jrc.ec.europa.eu) pracuje 
blisko dwa tysiące osób, nie tylko  
z 27 krajów europejskich należących 
do UE (w tym 45 Polaków), ale 
także z innych krajów całego świata 
(Japonia, Rosja, USA, Kanada). 
JRC stanowi największe zaplecze 
badawcze Komisji Europejskiej 

dające naukowcom 
szansę na realizację 
badań w kluczowych dla Euro-
py dziedzinach – dotyczących 
ochrony zdrowia, bezpieczeń-
stwa oraz tworzenia zasad 
prawodawstwa. Instytuty ba-
dawcze JRC służą niezależną, 
naukową i techniczną, radą 
Komisji Europejskiej, Par-
lamentowi Europejskiemu, 
Radzie Unii Europejskiej, 
a także krajom członkowskim 
w tworzeniu zasad wspól-
nej polityki europejskiej na 
różnych płaszczyznach (np. 
redukowanie ryzyka zagrożeń 
niebezpiecznymi związkami 
chemicznymi, zrównoważone 
zarządzanie zasobami natural-
nymi, tworzenie najwyższych 
standardów bezpieczeństwa 
jądrowego).

***

Komitet Organizacyjny 
Polskiej Prezydencji 2011 
w JRC, któremu miałam za-
szczyt przewodniczyć przez 

sześć miesięcy, wykorzystał szansę, jaką 
daje przewodnictwo w UE, i zaproponował 
ambitny i różnorodny program promujący 
osiągnięcia Polski w dziedzinie polityki, 
nauki, kultury i sportu. Jednocześnie była 
to niepowtarzalna okazja, aby przedstawić 
Polskę jako kraj atrakcyjny pod względem 
turystycznym, gdyż, niestety, szczególnie 
we Włoszech, wciąż jest za mało informa-
cji na ten temat. Była to także wspaniała 
okazja, aby zaprosić do Centrum wybitne 
osobistości z naszego kraju, które dzięki 
swoim osiągnięciom z różnych dziedzin 
życia politycznego, naukowego i kultural-
nego stały się wspaniałymi ambasadorami 
Polski we Włoszech.

Do przedstawienia wykładów zaprosi-
liśmy księdza prof. Michała Hellera z Cen-
trum Badań Interdyscyplinarnych w Kra-
kowie, prof. Ewę Bulską z Uniwersytetu 
Warszawskiego (Wydział Chemii), prof. 
Bożenę Birkenfeld z Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego (Zakład Medycyny 
Nuklearnej) w Szczecinie, a także prof. 
Jacka Krelowskiego z Centrum Astro-
nomicznego Uniwersytetu Toruńskiego. 
Swoją obecnością zaszczycili nas też prof. 
Pierre Joliot, prawnuk Marii Skłodow-

Logo polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, którego au-
torem jest Jerzy Janiszewski, prezentuje skierowane w górę 
i stykające się ze sobą strzałki z biało-czerwoną flagą, sym-
bolizujące dynamikę, pozytywną energię i solidarność. Logo 
jest symbolem tego, co działo się w Polsce przez ostatnie  
20 lat, nawiązując jednocześnie do dziedzictwa „Solidarności”. 
Jerzy Janiszewski jest również autorem znaku „Solidarność”

Obchody polskiej prezydencji we Wspólnotowym Centrum Ba-
dawczym (JRC) zostały zainaugurowane 1 lipca 2011 uroczystym 
wciągnięciem polskiej flagi na maszt przed głównym wejściem do 
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Isprze



skiej-Curie, wraz z małżonką, z Instytutu 
Biofizyki i Chemii (CNRS) w Paryżu – 
w związku z obchodami Roku Chemii 
i 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-
-Curie.

Na liście zaproszonych gości był także 
prof. Jerzy Vetulani, który, niestety, z waż-
nych powodów osobistych do nas nie przy-
jechał. Swoją obecnością zaszczycił nas 
natomiast prof. Krzysztof Zanussi, który 
podczas wieczoru autorskiego opowiadał 
bardzo ciekawie o historii polskiego kina, 
a także o swoim dorobku filmowym, który 
we Włoszech jest dobrze znany.

W ramach atrakcji muzycznych na 
koncert do teatru w Varese zaprosiliśmy 
Marcina Wyrostka z grupą Coloriage, 
a także młodego, ale jakże wspaniałego 

pianistę z Krakowa Marcina Koziaka. Oba 
koncerty zachwyciły włoską publiczność, 
dając nam, Polakom, powód do dumy 
z tak wspaniałych muzyków młodego 
pokolenia. 

W ramach programu sportowego 
zorganizowaliśmy bieg pod patronatem 
polskiego konsulatu w Mediolanie; wzięło 
w nim udział ponad 100 biegaczy (bieg na 
5 i 10 km) w różnych kategoriach, a na-
grody wręczył sam konsul generalny RP 
w Mediolanie Krzysztof Strzałka. Dzię-

ki ścisłej współpracy 
z konsulatem general-
nym RP w Mediola-
nie mogliśmy pokazać 
pracownikom JRC i lo-
kalnej ludności takie 
wystawy jak Enigma 
czy Heweliusz, wy-
stawę zdjęć satelitar-
nych Polski znanego 
fotografa dr. Marka 
Ostrowskiego, a także 
bardzo ciekawą wy-
stawę o życiu i pracy 
Marii Skłodowskiej-
-Curie, którą obejrzał 
też prof. Pierre Joliot.

Nie zabrakło polskich akcentów kuli-
narnych, gdyż gościliśmy przez tydzień 

uczniów wraz z nauczycielką z Zespołu 
Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krako-
wie, którzy przygotowali dla pracowników 
JRC wspaniałe polskie dania.

Będąc absolwentką Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, starałam się pokazać Kraków jako 
jedno z najciekawszych miast polskich 
nie tylko pod względem atrakcji tury-
stycznych, ale też jako skarbnicę polskiej 
historii, nauki i kultury. Udało mi się to 
zrealizować dzięki wciąż utrzymywanym 
kontaktom z koleżankami i kolegami 
z okresu studiowania na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, który ukończyłam w 1980 
roku. W tym miejscu pragnę gorąco 
podziękować mojej koleżance dr hab. 
Annie Pecio, pracownikowi naukowemu 
Instytutu Zoologii UJ, która zainspirowała 
mnie do ukazania Polski obcokrajowcom 
w ciekawy sposób. W związku z tym, że 
przebywam poza krajem prawie 25 lat, 
taka pomoc bardzo mi się przydała. Dzięki 
tej współpracy udało nam się przetrans-
portować trzy modele fortepianów, które 
podczas obchodów 200. rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina były częścią dekoracji 
Krakowa, a w JRC w Isprze wraz z muzy-
ką Fryderyka Chopina stały się symbolem 
polskiej prezydencji.

1 lipca 2011 przed budynkiem Komisji Europejskiej w Isprze Anna  
Bal-Price, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, wygłosiła przemó-
wienie, które otwarło oficjalne obchody polskiej prezydencji w JRC. Na tej 
uroczystości byli obecni przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Me-
diolanie z konsulem Krzysztofem Strzałką, dyrekcja JRC, władze lokalne, 
pracownicy JRC i ludność lokalna

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2011 ksiądz prof. Michał Heller z Ośrodka 
Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie wygłosił wykład pod tytułem Did It Start with a Bang? The Story 
of Cosmic Time and Human Time; na zdjęciu ksiądz prof. Michał Heller z Anną Bal-Price

Symbolem polskiej prezydencji w JRC był fortepian 
i muzyka Fryderyka Chopina. Replika fortepia-
nu z 1847 roku, na którym grał Chopin, została 
sprowadzona z Krakowa. Jej oprawa plastyczna 
jest dziełem Pawła Moczarskiego, Ryszarda Idzika, 
Tarcyzjusza Michalskiego, Marka Betleja, Tomasza 
Chwai i Macieja Renowicza – twórców wszystkich 
siedmiu replik Pleyela, które w 2010 roku, w ra-
mach obchodów 200. rocznicy urodzin Chopina, 
prezentowane były w Krakowie. Na zdjęciu przy 
fortepianie członkowie Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów Polskiej Prezydencji w JRC (Ispra)



Polacy tutaj pracujący są dumni z tego, 
że udało nam się zainteresować pracowni-
ków JRC polską kulturą, sztuką, muzyką, 
a także naszymi atrakcjami turystycznymi. 

Praca dla Komisji Europejskiej to 
niesamowita przygoda, ale jednocześnie 
prawdziwe wyzwanie. Trudno znaleźć 
podobną organizację, czy to pod względem 
rodzaju wykonywanej pracy i doskonale 
wyposażonych laboratoriów, czy też praw-
dziwie wielokulturowego środowiska pra-
cy. Osoby zainteresowane zatrudnieniem 
mogą znaleźć potrzebne informacje na 
stronie internetowej Europejskiego Urzę-
du Doboru Kadr (EPSO) (http://europa.
eu/epso/index_en.htm). Zadaniem EPSO 
jest organizowanie otwartych konkursów, 
w wyniku których wybierani są pracow-

nicy o wysokich kwalifikacjach, których 
mogą zatrudnić takie instytucje Unii 
Europejskiej, jak Parlament Europejski, 
Komisja Europejska, Trybunał Sprawie-
dliwości, Trybunał Obrachunkowy, Ko-
mitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet 
Regionów oraz Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Na stronie EPSO można 
się zapoznać z procedurą nadsyłania zgło-
szeń, znaleźć odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania i dowiedzieć się, gdzie 
można uzyskać więcej informacji.

Chętnie też podzielę się własnym do-
świadczeniem na temat pracy naukowej 
w Instytucie Zdrowia i Ochrony Kon-
sumenta, w którym pracuję jako biolog 
od 10 lat. Doskonałe wykształcenie, 
które zdobyłam, studiując biologię na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
pozwoliło mi przez wiele lat pracować 
na Wydziale Biochemii Uniwersytetu 
w Cambridge, a następnie pomogło mi 
w przejściu do Komisji Europejskiej. 
Absolwenci UJ i innych polskich uczelni 
są świetnie przygotowani merytorycznie, 
dlatego też zachęcam zainteresowanych do 
konkursów EPSO, gdyż polscy naukowcy 
są nadal mniejszością w Komisji Euro-
pejskiej w porównaniu z innymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

Anna Bal-Price 
European Commission 

Joint Research Centre (JRC)
Institute for Health and Consumer Protection

JRC.I.03. Validation of Alternative Methods
Developmental Neurotoxicity

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu można znaleźć informacje o nadchodzących konkur-
sach, które są przepustką do zatrudnienia w różnych instytucjach Unii Europejskiej. Informacje te są skierowane do 
absolwentów uniwersytetów i politechnik oraz ogólnie do osób z wyższymi kwalifikacjami: studentów, absolwentów, 
nauczycieli i naukowców.

Trzy krakowskie uczelnie: Uniwersytet 
Jagielloński, Akademia Górniczo-Hut-

nicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny, po-
łączyły siły, by wesprzeć Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, która w tym roku 
zagrała 8 stycznia.

Sztab UJ liczył kilkudziesięciu mło-
dych wolontariuszy, którzy od wczesnych 

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY NA UJ

godzin porannych do późnej nocy zbierali 
datki do puszek WOŚP. Poza kwestą, wzo-
rem ubiegłego roku, zorganizowano aukcje 
internetowe, cieszące się ogromnym za-
interesowaniem. Do wylicytowania były, 
między innymi, kursy językowe, szkolenia 
i studia podyplomowe, wino Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, noclegi w hotelach i pen-

sjonatach należących 
do uczelni, sportowe 
pamiątki (m.in. piłka 
koszykarska z auto-
grafami akademic-
kich mistrzów z AZS 
UJ oraz piłka z pod-
pisami zespołu siat-
karskiego Armatura 
Eliteski AZS UEK, 
karnety na sportowe 
obiekty AGH, presti-
żowe wejściówki na 
wydarzenia kulturalne 

(juwenalia, Przegląd Kapel Studenckich, 
SHANTIES 2012), wydawnictwa i kalen-
darze z dedykacjami, unikatowe, ekolo-
giczne torby, wykonane z ubiegłorocznego 
banneru WOŚP – UJ, zestaw kosmetyków 
od partnera UEK, zwiedzanie kopalni 
AGH, a także prenumerata miesięcznika 
„Alma Mater”.

XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy na UJ uświetniły występy grup 
artystycznych związanych z teatrami ulicz-
nymi oraz pokaz fireshow, za co pragniemy 
bardzo podziękować przedstawicielom 
Samorządu Studenckiego.

W ostatnim momencie do sztabu UJ 
dołączyła także Restauracja Staropolska, 
która przekazała do puszek znaczącą część 
dziennego utargu oraz zagwarantowała 
wolontariuszom ciepłe posiłki i pyszną 
szarlotkę.

W sumie na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przekazanych zostało 
ponad 18 tysięcy złotych! 

Dziękujemy darczyńcom, wolontariu-
szom, uczelniom krakowskim oraz wszyst-
kim osobom zaangażowanym w XX finał 
WOŚP na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Michał Rdzanek
pracownik Biura Promocji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Profesor Janusz H. Skalski, kierownik 
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej CM 

UJ w Krakowie, w grudniu 2011 udostępnił 
Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej część 
swojej interesującej i cennej kolekcji druków 
medycznych. Obecnie trwają prace przy 
ich opracowaniu i digitalizacji, a od marca 

DEPOZYT CYFROWY W JBC
2012 będzie można zapoznać się z nimi na 
platformie JBC.

Oryginały najcenniejszych druków, 
a także ryciny i zabytkowe narzędzia lekar-
skie ze zbiorów prof. Skalskiego zostaną 
zaprezentowane na wystawie w Bibliotece 
Jagiellońskiej, którą będzie można oglądać 

w sali wystawowej 
BJ w dniach 2–15 
marca w godzinach 
10–15. Wernisaż 
wystawy odbędzie 
się  1 marca 2012 
o godzinie 14. MK

PIERWSZA ŚWIATOWA 
OLIMPIADA FIZYCZNA
Podczas pierwszej Światowej Olimpiady 

Fizycznej, zorganizowanej w dniach  
28 grudnia 2011 – 3 stycznia 2012 w Mata-
ram na wyspie Lombok w Indonezji, srebrny 
medal zdobyli Wojciech 
Tarnowski i Adam Wyrzy-
kowski, studenci pierwszego 
roku Międzywydziałowych 
Studiów Matematyczno-
-Przyrodniczych na Wy-
dziale Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ich sukces cieszy tym 
bardziej, że byli oni jedyny-
mi reprezentantami z Polski, 
którzy podjęli to wyzwanie 
na skalę światową. 

Wśród ośmiu jurorów 
ŚOF z Azji, Ameryki Północnej i Europy 
zasiadł prof. Jan Mostowski, wieloletni 
przewodniczący, a obecnie członek Komi-
tetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady 
Fizycznej. Zamysłem autorów i organiza-
torów tego konkursu było zgromadzenie 
w jednej rozgrywce i skonfrontowanie ze 
sobą wszystkich złotych i srebrnych meda-
listów Międzynarodowej Olimpiady Fizycz-
nej i Azjatyckiej Olimpiady Fizycznej oraz 
uczestników z całego świata wyselekcjono-
wanych na podstawie wyników uzyskanych 
przez nich w rundzie eliminacyjnej. Wyspa 

Lombok w okresie Nowego Roku stała się 
zatem intelektualną przystanią dla młodych, 
ambitnych i bardzo dobrze rokujących fizy-
ków z całego świata.

Nasi laureaci mają już na swym kon-
cie kilka innych osiągnięć. W roku 2009 
Adam Wyrzykowski, uczeń V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkow-
skiego w Krakowie w klasie fizycznej 
uniwersyteckiej, prowadzonej przez pra-
cowników WFAIS UJ, będąc wówczas 
w I klasie, zdobył historyczne I miejsce 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Fizycznej. 
W tym samym roku otrzymał brązowy 
medal w Międzynarodowej Olimpia-
dzie Fizycznej. Wojciech Tarnowski zajął 
IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Fizycznej w 2011 roku i otrzymał srebrny 
medal Olimpiady Międzynarodowej. Obaj 
w latach 2008–2011 regularnie zajmowali 
także jedno z trzech pierwszych miejsc 

w Międzynarodowym Kon-
kursie Fizycznym „Lwiątko”. 

Obaj studenci pochodzą 
spoza Krakowa: Wojciech Tar-
nowski z Rzeszowa, a Adam 
Wyrzykowski z Olsztyna. 
Cieszy zatem, że spośród 
wielu propozycji kształcenia 
wyższego wybrali właśnie 
studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim.

Sukces Wojciecha Tar-
nowskiego i Adama Wyrzy-
kowskiego nie byłby możliwy, 
gdyby nie przychylność rek-

tora UJ prof. Karola Musioła oraz poparcie 
prorektora UJ prof. Andrzeja Mani. Rektor 
UJ wsparł finansowo naszych studentów, 
umożliwiając im sfinansowanie podróży 
do odległej Indonezji. Zdobyte przez nich 
medale świadczą o tym, że była to bardzo 
dobra inwestycja w młodych, niezwykle 
zdolnych reprezentantów naszego Uniwer-
sytetu. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatni 
sukces naszych studentów w tak prestiżo-
wych zawodach. 

Dagmara Sokołowska
adiunkt WFAIS UJ

Adam Wyrzykowski (z lewej) i Wojciech Tarnowski (z prawej) 
w towarzystwie dwóch kolegów – reprezentantów Indonezji

I Światowa Olimpiada Fizyczna – uroczystość rozdania 
srebrnych medali
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□ W Małopolsce już od dwóch lat odnoto-
wywany jest najniższy w Polsce wskaźnik 
umieralności okołoporodowej noworod-
ków ważących więcej niż 500 gramów. 
Według danych Instytutu Matki i Dziec-
ka w Warszawie wskaźnik  ten wynosi 
tu  4,77  procent,  podczas  gdy  średnia 
dla całego kraju to około 6, a w niektó-
rych województwach przekracza nawet  
7 procent. Proszę powiedzieć, jak udało 
się osiągnąć taki wynik?

■ Wskaźniki umieralności okołoporodowej 
wczesnej, do szóstej doby życia, oblicza 
się na dwa sposoby: w jednym istotne 
jest miejsce zameldowania matki wcze-
śniaka, w drugim miejsce jego urodzenia. 
Województwo małopolskie odnotowuje 
najlepsze wyniki w kraju, jeśli ten wskaźnik 
oblicza się, analizując właśnie miejsce urodzenia dziecka. 

Czynników, które złożyły się na tak dobry wynik, jest wiele. 
Po pierwsze, jesteśmy w Małopolsce bardzo dobrze zorgani-
zowani. W Krakowie są trzy oddziały, które mają możliwość 
ratowania życia i zdrowia bardzo niedojrzałych wcześniaków: 
Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa 
Wydziału Lekarskiego UJ CM, prywatny Szpital Położniczo-
-Ginekologiczny „Ujastek” w Krakowie oraz Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Standard opieki 
zdrowotnej w szpitalu „Ujastek” jest porównywalny do tego, 
jaki istnieje w klinice UJ. Notabene, pracują w nim nasi lekarze 
i pielęgniarki. Poza tym, w obu tych ośrodkach jest oddział 
położniczy, dzięki czemu te maleńkie dzieci zaraz po urodzeniu 
nie muszą być transportowane, a co więcej, już w pierwszej 
minucie życia otrzymują optymalną pomoc neonatologiczną. 
Wiem, że w wielu regionach naszego kraju wcześniaki nie mają 
tak komfortowych warunków. 

Trochę na innej zasadzie funkcjonuje Oddział Intensywnej 
Terapii Noworodka w szpitalu w Prokocimiu. Ma on całe zaple-
cze pediatryczne, dysponuje wieloma specjalistami z różnych 
dziedzin, między innymi z kardiochirurgii, chirurgii, ale nie ma 
tam położnictwa i w związku z tym dzieci muszą być do niego 
transportowane z innych ośrodków.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasze oddziały dys-
ponują stosunkowo dużą liczbą miejsc intensywnej terapii nowo-
rodków, a także coraz lepszym sprzętem. Warto zaznaczyć, że od 
kilku lat, z bardzo dobrym skutkiem, w leczeniu wcześniaków 

NIEINWAZYJNE LECZENIE WCZEŚNIAKÓW
Rozmowa z prof. Ryszardem Lauterbachem, kierownikiem Kliniki Neonatologii 
Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego UJ CM 
oraz konsultantem wojewódzkim ds. neonatologii w Małopolsce

stosujemy nieco inne metody niż te, które 
obowiązują w większości ośrodków neona-
tologicznych w naszym kraju. 

□ Ma Pan na myśli wentylację nieinwa-
zyjną?

■ Tak. Ale nie tylko. Wentylację niein-
wazyjną, a zwłaszcza jej stosowanie od 
pierwszej minuty życia zaczęliśmy rozwi-
jać jako pierwsi w Polsce. Tą metodą le-
czymy wielu małych pacjentów, a przede 
wszystkim tych urodzonych w 24.–28. 
tygodniu ciąży. Te dzieci wymagają na-
szego największego zaangażowania i po-
trzebują właśnie nieinwazyjnych metod 
terapii. Ich niedojrzałe płuca wymagają 
działania wspierającego z naszej strony. 
Jeszcze kilka lat temu najprostszym spo-

sobem wsparcia oddechowego była intubacja i wentylacja, 
czyli metoda inwazyjna, prowadząca do wielu powikłań. 

Nasza klinika od ponad 10 lat stosuje metodę polegającą na 
tym, że do nosa dziecka wkłada się tylko końcówki specjalnego 
układu, który generuje ciągłe ciśnienie dodatnie pozwalające 
utrzymywać układ oddechowy w otwarciu. Dzięki temu może 
dochodzić do normalnej wymiany gazowej. Nie doprowadza 
się wówczas, co występuje podczas wentylacji mechanicznej, 
do gwałtownego otwierania się i zamykania płuc. Co najważ-
niejsze, nie powoduje to dodatkowych powikłań w postaci 
przewlekłej reakcji zapalnej i następującej skutkiem tego 
niewydolności oddechowej. 

Ponad siedem lat temu zaproponowaliśmy kolegom 
z innych ośrodków zastosowanie tej metody u wcześnia-
ków w pierwszej minucie życia. Skonstruowaliśmy pewien 
szczególny zestaw: inkubator z odpowiednią ilością tlenu 
z powietrzem połączony z aparatem do nieinwazyjnej wen-
tylacji oraz monitorem akcji serca i utlenowania krwi. Z tym 
sprzętem zaczęliśmy jeździć na sale porodowe, gdzie rodziły 
się małe, niedojrzałe dzieci. Niezmiernie ważne jest to, że 
dzieci korzystających z naszego inkubatora najczęściej nie 
musimy intubować. Można spokojnie czekać i obserwować, 
jak się adaptują do nowych warunków. Wszystko odbywa się 
w warunkach komfortowych dla noworodka, łącznie z tym, 
że matka ma możliwość kontaktu z dzieckiem. Obecnie już 
około 40 ośrodków w kraju posiada tego typu sprzęt, który jest 
dowożony na salę porodową czy operacyjną.
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□ Klinika Neonatologii UJ CM ma, oczywiście, taki inkubator 
na miejscu.

■ Obecnie mamy już dwa takie inkubatory. W przypadku, gdyby 
urodziły się tu bliźnięta, możemy zabezpieczyć dwoje dzieci 
w taki sam sposób. 

□ A gdyby urodziły się kolejne pięcioraczki? Taka sytuacja 
wydarzyła się w Klinice w 2008 roku... 

■ To było rzeczywiście duże wyzwanie. Mama pięcioraczków 
została przyjęta na oddział położniczy w 19. tygodniu ciąży. Na 
szczęście, mieliśmy trochę czasu, by się do tej operacji przy-
gotować, a także by na czas zdobyć odpowiednią ilość sprzętu. 
Dzięki uprzejmości firm udało mi się ten sprzęt na określony 
czas wypożyczyć. Kiedy pięcioraczki przychodziły na świat, 
cały oddział był postawiony na baczność. Najmniejsze z dzieci 
ważyło 570 gramów, największe 800. Na początku każdy z tych 
maluchów potrzebował do opieki aż trzech osób. Wszystkie 
dzieci przeżyły, bez retinopatii, bez zaburzeń słuchu, bez zabu-
rzeń neurologicznych. Oczywiście, wymagały wentylacji, nie 
tylko tej nieinwazyjnej, ale także inwazyjnej, miały też pewne 
powikłania, ale jakoś szczęśliwie udało nam się nam te wszystkie 
trudności pokonać. Dziś dzieci mają trzy i pół roku, i rozwijają 
się prawidłowo.

□ Wypożyczony  sprzęt  pozostał w Klinice dzięki  Jurkowi 
Owsiakowi i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

■ Udało mi się namówić Jurka Owsiaka, by przyjechał do nas, 
zobaczył nasze pięcioraczki i na własne oczy przekonał się, jak 
bardzo ten sprzęt jest nam niezbędny. Proszę sobie wyobrazić, że 

kiedy pięcioraczki opuszczały Klinikę, Jurek przyjechał do nas 
ponownie i ten sprzęt nam kupił. 

Dzięki temu jesteśmy teraz przygotowani na przyjęcie kolej-
nych pięcioraczków.

□ W tym roku fundacja Jurka Owsiaka ponownie zbierała 
pieniądze właśnie na zakup najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków, w tym na respiratory wy-
posażone w system automatycznej regulacji tlenu, inkubatory 
hybrydowe. Czy Klinika ma  szanse na pozyskanie  jeszcze 
jakiegoś sprzętu od Orkiestry? 

■ Jurek Owsiak jest naszym protektorem. Jesteśmy mu za to 
ogromnie wdzięczni. Daliśmy temu wyraz jako pierwsi w Polsce, 
nazywając nasz oddział Odziałem im. Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Jurek ten oddział otwierał. Teraz też mamy na-
dzieję, że za pośrednictwem Orkiestry będziemy mogli w jeszcze 
większym stopniu pomagać naszym małym pacjentom.

Jedno z pomieszczeń Kliniki Neonatologii UJ CM

W leczeniu wcześniaków Klinika Neonatologii UJ CM 
stosuje nieco inne metody niż te, które obowiązują 

w większości ośrodków neonatologicznych w naszym kraju 
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□ Ile szpitalnych miejsc przeznaczonych dla małych pacjen-
tów wymagających  intensywnej  terapii mają krakowskie 
oddziały?

■ W trzech krakowskich ośrodkach mamy takich miejsc około 
70, w tym 25 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przy 
obecnej liczbie urodzeń w Małopolsce, których jest około 36 
tysięcy rocznie – to na razie wystarcza.

□ Niebywały postęp w medycynie sprawia, że ratuje się dzie-
ci o coraz niższej wadze urodzeniowej. To jednak generuje 
pewne powikłania.

■ Postęp w medycynie zawsze naraża na jakieś skutki uboczne, któ-
rych czasem nie udaje się wyeliminować od razu. W zawodzie lekarza 
pracuję już ponad 35 lat. Pamiętam, że kiedy zaczynałem pracę, to 
noworodek z masą ciała wynoszącą dwa kilogramy budził nasz wielki 
niepokój, czy uda się nam go utrzymać 
przy życiu. W miarę upływu czasu ten 
lęk mijał, bo ratowaliśmy coraz mniejsze 
dzieci, ważące najpierw do 1500, a po-
tem do 1000 gramów. Dziś 1000-gra-
mowe noworodki ratujemy w 98–99 
procentach, ale też trzeba podkreślić, że 
stosujemy nowe metody leczenia. Poza 
tym generalnie zmieniło się żywienie 
wcześniaków, do dyspozycji mamy dużo 
nowocześniejszy sprzęt, zupełnie inaczej 
wygląda też monitorowanie stanu zdro-
wia u wcześniaków niż, na przykład, 
dziesięć lat temu. Postęp jest olbrzymi. 
Ale, moim zdaniem, granica naszych 
możliwości w ratowaniu niedojrzałych 
dzieci urodzonych przedwcześnie już 
niedługo zostanie osiągnięta, bo biologii 
nie da się oszukać nawet najlepszymi 
sposobami leczenia czy żywienia.

□ A dziś gdzie znajduje się ta granica? 
Od którego  tygodnia  ciąży można 
uratować dziecko?

■ Jeżeli rodzi się dziecko w 23. czy 
w 24. tygodniu ciąży, to mamy zaledwie 
kilkanaście procent szans na uratowa-

nie mu życia i bardzo mały odsetek szans na uratowanie zdrowia. 
Te dzieci są bowiem na tyle niedojrzałe, że, niestety, w zdecydo-
wanej większości nie rozwijają się odpowiednio pod względem 
neurologicznym czy psychomotorycznym. Ale wcześniaki uro-
dzone powyżej 25. tygodnia radzą sobie już zdecydowanie lepiej. 

□ Czy dziś odnotowuje się więcej przypadków przedwczes- 
nych porodów niż „na przykład” 10 lat temu? 

■ Nie można tego w ten sposób określić. Liczba przedwczesnych 
porodów od kilku lat utrzymuje się, mniej więcej, na tym samym 
poziomie, stanowi około 6–7 procent wszystkich urodzeń. 

W ostatnich latach częściej natomiast rodzą się noworodki 
z powikłaniami. Problemem są infekcje wewnątrzmaciczne czy 
zaburzenia wynikające z nieodpowiedniego odżywiania się ko-
biet w czasie ciąży. Niektóre matki, zwłaszcza kilkunastoletnie, 
zgłaszają się do lekarza dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się akcja 
porodowa. 

□ Jakie są najczęstsze przyczyny przedwczesnych porodów?

■ Zły stan zdrowia matki, stres, palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu, o czym powinno się mówić coraz więcej, dlatego że jest 
to niezwykle istotny czynnik ryzyka. Szkodliwy wpływ na rozwój 
dziecka ma nawet najmniejsza ilość alkoholu, bo nie ma dawki 
minimalnej. Alkohol bardzo szybko przedostaje się z organizmu 
matki do organizmu dziecka, a tam nie ma możliwości jego meta-
bolizowania. Niedojrzałość enzymów wątrobowych powoduje, że 
alkohol utrzymuje się w krążeniu płodowym znacznie dłużej niż 
w krążeniu matki i w sposób toksyczny działa przede wszystkim 
na ośrodkowy układ nerwowy dziecka.

 
□ Intensywnej  terapii  poddawane 
są nie  tylko dzieci urodzone przed 
37. tygodniem ciąży. Czasem potrze-
bują jej także noworodki urodzone 
w terminie.

■ Niestety, liczba małych pacjentów, 
którzy rodzą się w 37., 38. czy 39. ty-
godniu ciąży i wymagają intensywnej 
terapii, wyraźnie wzrasta. Najczęściej 
powodem jest właśnie niewłaściwe 
postępowanie matki podczas ciąży, 
w tym stosowanie przez nią niewłaś- 
ciwej diety. 

□ Na  jakie  problemy  zdrowotne 
najczęściej narażone  są wcześniaki 
w ich dalszym życiu? 

■ Najbardziej wrażliwym na uszko-
dzenie narządem jest mózg. To od 
niego zależy, jak dziecko będzie dalej 
funkcjonować. Niezwykle istotne są 
również płuca – zbyt inwazyjne dzia-
łania mogą prowadzić do pewnego 
zahamowania rozwoju płuc u wcze-
śniaków. Konsekwencją tego może 

Liczba przedwczesnych porodów od kilku lat wynosi około 6–7 procent 
wszystkich urodzeń

Dziś, dzięki nowym metodom leczenia i odpowiedniej aparatu-
rze medycznej, w Klinice Neonatologii UJ CM 1000-gramowe 

noworodki ratuje się w 98–99 procentach
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być w dalszym okresie ich życia niewydolność oddechowa, która 
nie pozwoli im na normalne funkcjonowanie. Dlatego właśnie tak 
niezwykle ważne jest, by działanie lekarzy było jak najmniej inwa-
zyjne. Niebezpieczne są także infekcje, przed którymi staramy się 
te dzieci zabezpieczać. Ostatnio sporo mówiło się o infekcjach spo-
wodowanych wirusem RS, bo próbujemy walczyć o jak największą 
refundowaną ilość leku o nazwie Synagis, który zabezpiecza przed 
zachorowaniem. Program rządowy obejmuje bardzo wąską grupę 
noworodków, przez co dochodzi do paradoksów, polegających na 
tym, że niektóre dzieci, pomimo tego, że są wcześniakami, nie mogą 
zostać objęte tym programem, bo urodziły się albo kilkanaście dni 
wcześniej, albo kilkanaście dni później, niż wyznaczają to odgórne 
zarządzenia. Niestety, do przedstawicieli NFZ nie trafiają żadne 
argumenty. Próbujemy coś w tej kwestii zmienić, wykorzystać 
lokalne możliwości. Niestety, czasem nawet dobre chęci lokal-
nych urzędników są hamowane centralnymi zarządzeniami, które 
wywracają do góry nogami całą logikę postępowania z pacjentem. 
Może jakimś rozwiązaniem byłoby przyznanie znacznie większych 
kompetencji lokalnym oddziałom NFZ i wtedy współpraca na 
miejscu byłaby zdecydowanie lepsza?

 
□ Jakie ma Pan plany związane z rozwojem Kliniki?

■ Obecnie w Klinice trwa remont, dzięki któremu niebawem 
zwiększy się powierzchnia niektórych pomieszczeń, a także po-
prawią warunki pracy, co z pewnością pozytywnie wpłynie na 
efekty naszych działań. 

Wiążę też pewne nadzieje z naszymi badaniami dotyczący-
mi poszerzania i modyfikowania diety, zwłaszcza 
wśród tych najmniejszych wcześniaków, które 
rodzą się w 25., 26. tygodniu. Pracujemy nad tym, 
by wzbogacać i zmieniać tę dietę w takim stopniu, 
by była ona jeszcze bardziej podobna do tej, jaką 
otrzymuje dziecko przebywające w łonie matki. 
Na przykład, już od trzech lat dożylnie podajemy 
wcześniakom od pierwszej doby życia pewien 
dodatek kwasów tłuszczowych omega-3, które 
w okresie życia wewnątrzmacicznego są bardzo 
intensywnie transportowane przez łożysko matki 
do dziecka. Mają one ogromne znaczenie przede 
wszystkim w dojrzewaniu ośrodkowego układu 
nerwowego, siatkówki. W naszych badaniach 
klinicznych zaobserwowaliśmy, co zresztą opubli-
kowaliśmy w prestiżowym zachodnim czasopiśmie 
„Pediatrics”, że po wprowadzeniu tej diety udało 
się nam zmniejszyć liczbę przypadków retinopatii 
wcześniaczej, a poza tym poprawić funkcje wą-
troby u tych maluszków, co jest dość obiecujące. 
Stosowane do tej pory mieszanki zawierały tylko 
kwasy omega-6, a obecnie zaczyna się to zmieniać. 
Chciałbym więc, aby te nasze badania były konty-
nuowane. Liczę na to, że uda się pozyskać pewien grant aparatu-
rowy, o który wystąpiliśmy do ministerstwa, a który umożliwiłby 
monitorowanie naszych działań. 

□ A jeśli chodzi o rozwój nieinwazyjnych metod terapii?

■ Moje marzenie w tej kwestii wyraziłem w programie na-
ukowym, który czeka na odpowiedź z ministerstwa. Jeżeli 

uda się go zrealizować, to 
będziemy mieć dużo większe 
możliwości nieinwazyjnego 
monitorowania utlenowania 
noworodka. Monitorowanie 
utlenowania mózgu w sposób 
nieinwazyjny pozwoli ustalić 
idealną dawkę tlenu potrzeb-
ną konkretnemu dziecku. Na 
świecie cały czas toczy się 
dyskusja dotycząca właśnie tej 
optymalnej dawki. Bo przecież 
doskonale wiemy, jak niezwy-
kle wrażliwym narządem jest 
mózg, który konsumuje 90 
procent tlenu dostającego się 
do organizmu. Jakiekolwiek 
zaburzenia w utlenowaniu 
mogą odbić się niekorzystnie na funkcji mózgu. Z drugiej 
strony, zbyt duża dawka tlenu może spowodować retinopatię 
wcześniaczą, czyli zaburzenie struktury siatkówki oka, co może 
prowadzić do bardzo poważnych następstw – z utratą wzroku 
włącznie. Dlatego cały czas balansujemy, by tego tlenu było na 
tyle mało, aby zmniejszyć retinopatię, ale by nie było go zbyt 
mało, by nie spowodować zaburzenia funkcji ośrodkowego 
układu nerwowego. 

Na ten temat ukazuje się mnóstwo prac, ale jeszcze nie udało 
się znaleźć złotego środka. Jest to bardzo trudne, gdyż każdy pa-

cjent ma własne, indywidualne zapotrzebowanie na tlen i żeby je 
oznaczyć, niezbędne są, między innymi, te urządzenia, o których 
myślę, a które, mam nadzieję, uda mi się niedługo w Klinice 
zainstalować. 

□ Tego Panu serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

 

Do dyspozycji małych pacjentów wymagających intensywnej terapii Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie ma 25 miejsc
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SCIENTIA
SCIENTIA

□ Z  rąk  prezydenta  RP  Bronisława 
Komorowskiego otrzymała Pani Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-
-badawczej  i dydaktycznej oraz za za-
sługi w popularyzowaniu nauki w Polsce 
i  na  świecie.  Prestiżowych  odznaczeń 
i  nagród na Pani koncie  jest  znacznie 

więcej,  by wymienić  tylko Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej,  austriacki 
Krzyż Honorowy I klasy za zasługi w dzie-
dzinie  nauki  i  sztuki, Nagrody Ministra 
Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę 
Rektora UJ „Laur Jagielloński”. 

Czy uważa Pani, że w Polsce osiągnię-
cia naukowe kobiet są doceniane w takim 
samym  stopniu  jak  osiągnięcia naukowe 
mężczyzn?

■ Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponie-
waż nie bardzo wiadomo, co mogłoby stanowić właściwą miarę 
poziomu „docenienia”. Jeśli uznać, że miarą tą jest liczba przy-
znawanych nagród i wyróżnień, to bez wątpienia więcej ich trafia 
do mężczyzn niż do kobiet. Wydaje się jednak, że fakt ten ma swe 
podłoże w dość złożonej naturze organizacji procesu badawczego. 
Splot czynników historycznych, społecznych i psychologicznych 
sprawia, że nauka jest wciąż zdominowana przez mężczyzn.

□ W kręgu Pani zainteresowań badawczych znajdują się poli-
mery, a zwłaszcza tzw. zaawansowane funkcjonalne materiały 
polimerowe  i hybrydowe. To właśnie za badania dotyczące 

tych zagadnień w 1998 roku została Pani 
uhonorowana Nagrodą Rektora UJ „Laur 
Jagielloński”. W artykule zamieszczonym 
w 136.  numerze  „Alma Mater”,  poświę-
conym chemii, zaznaczyła Pani, że chemia 
polimerów przeżywa obecnie okres dyna-
micznego  i  niezwykle owocnego  rozwoju, 
odpowiadając na oczekiwania także innych 
dyscyplin: medycyny,  farmacji,  biologii, 
biotechnologii, ochrony środowiska,  inży-
nierii materiałowej  czy  nanotechnologii. 
Proszę  powiedzieć,  jakie  nadzieje wiąże 
z  polimerami medycyna,  zwłaszcza  jeśli 
chodzi o transplantologię?

■ Polimery to związki chemiczne, które po-
zwalają na otrzymywanie materiałów o bardzo 
szerokiej gamie właściwości, a co za tym idzie 
– szerokim spektrum możliwych zastosowań 
praktycznych. Jeden z takich obszarów, w któ-

rym materiały polimerowe wydają się dziś trudne do zastąpienia, 
stanowi medycyna. Obok zastosowań klasycznych, takich jak 
produkcja rękawic, jednorazowych strzykawek, rurek, opakowań, 
butelek, worków, etc., pojawiają się zupełnie nowe pomysły na 
wykorzystanie tych unikalnych materiałów. Wśród nich są także 
i te, o które Pani pyta, a mianowicie zmierzające w kierunku rozwią-
zania jednego z podstawowych problemów transplantologii, jakim 
jest uniknięcie odrzutu przeszczepu. Koncepcja ta zakłada moż-
liwość opłaszczenia tkanek dawcy ultracienkimi warstwami bio-
zgodnych polimerów, które zapewniłyby izolację immunologiczną, 
a jednocześnie pozwoliłyby na niezaburzone ich funkcjonowanie. 
Wyniki wstępnych badań prowadzonych na liniach komórkowych 

ZASŁUŻONE DLA NAUKI

W ŚWIECIE POLIMERÓW
Rozmowa z prof. Marią Nowakowską, kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii 
oraz kierownikiem Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów 
Wydziału Chemii UJ

W związku z zakończeniem Roku Marii Skłodowskiej-Curie, 14 grudnia 2011 prezydent RP Bronisław Komorow-
ski uhonorował 26 wybitnych kobiet, doceniając ich zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz 

podkreślając zasługi w popularyzowaniu nauki w Polsce i na świecie. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy uczone z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Maria Nowakowska, która uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, prof. Barbara Bilińska – odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz dr hab. 
Joanna Cichy, która otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
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oraz pewnych ich zespołach, na przykład na tzw. 
trzustkowych wyspach Langerhansa, są bardzo 
obiecujące. Szczególnym obszarem zainteresowań 
badawczych jest możliwość wykorzystania tej me-
tody w realizacji przeszczepów ksenogenicznych, 
czyli międzygatunkowych, co pozwoliłoby na 
wyeliminowanie podstawowego problemu, jakim 
jest ograniczona liczba dawców oraz związanych 
z transplantacją problemów natury etycznej. 

□ Kilkanaście  lat  temu sporym Pani osiągnię-
ciem było  zsyntetyzowanie  fotokatalizatorów 
polimerowych przydatnych do  fotokatalitycz-
nej detoksyfikacji  zanieczyszczeń  środowiska 
naturalnego. Inne zsyntetyzowane przez Panią 
fotokatalizatory, zaprojektowane do prowadze-
nia procesów utleniania związków organicznych 
z wykorzystaniem promieniowania słonecznego do aktywacji 
tlenu atmosferycznego, umożliwiały, między innymi, produkcję 
olejków różanych z cytronelolu. Czy badania dotyczące tych 
olejków są przez Panią kontynuowane? 

■ Ten wskazany przez Panią szczegółowy temat został już dawno 
zamknięty; przeprowadziliśmy badania, które pozwoliły określić 
mechanizm procesu utleniania cytronelolu do aromatycznych 
tlenków różanych i zaproponowaliśmy określone rozwiązanie. 
Nie oznacza to, że zaniechaliśmy badań nad fotokatalizatorami 
polimerowymi. Prace nad nimi weszły obecnie w nową fazę. Otrzy-
maliśmy serię fotokatalizatorów na bazie polimerów naturalnych. 
Staramy się także zoptymalizować otrzymane materiały, tak aby 
wykorzystać ich właściwości fotochemiczne, a jednocześnie ogra-
niczyć problemy wynikające z ich relatywnie niskiej stabilności 
chemicznej. Realizując ten pomysł, otrzymaliśmy ostatnio serię no-
wych, bardzo efektywnych i ciekawych, materiałów hybrydowych 
opartych na połączeniu polimeru z nośnikiem nieorganicznym. 

□ Kieruje Pani Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii 
oraz Zespołem Nanotechnologii Polimerów  i Biomateriałów 
Wydziału Chemii UJ. Co zmieni się w organizacji pracy obu 
tych zespołów po przeprowadzce do nowej siedziby na kampu-
sie w Pychowicach? Czy z uwagi na lepsze warunki pojawią się 
perspektywy prowadzenia nowych badań, których uruchomie-
nie jest utrudnione w budynku przy ul. Ingardena?

■ To, czego nam obecnie najbardziej brak, to dostęp do nowo-
cześnie zaprojektowanych pomieszczeń laboratoryjnych. Rozwój 
nauki opartej na eksperymencie, tak w zakresie badań, 
jak i kształcenia, wymaga odpowiedniego zaplecza, 
nowoczesnej infrastruktury. Bardzo liczymy, że 
w nowym budynku będzie możliwe utworzenie 
pracowni do badań otrzymywanych przez nas 
materiałów pod kątem ich zastosowań biome-
dycznych oraz nanotechnologicznych. Marzy 
nam się utworzenie tzw. pracowni akredyto-
wanych spełniających bardzo rygorystyczne 
wymagania formalne, ale umożliwiających 
współpracę z podmiotami zewnętrznymi i pozys- 
kiwanie środków na prowadzenie innowacyjnych 
badań podstawowych. 

□ Z jakimi ośrodkami badawczymi na świecie Pani współpra-
cuje i na czym ta współpraca polega?

■ Przez wiele lat moim głównym partnerem zagranicznym był 
Uniwersytet w Toronto. Wraz z dywersyfikacją zainteresowań 
badawczych, rozwojem kierowanego przeze mnie zespołu badaw-
czego, a także pojawieniem się możliwości udziału w projektach 
wspieranych finansowo przez Komisję Europejską lista partnerów 
znacząco wzrosła. Obecnie zespół współpracuje z kilkunastoma 
laboratoriami zagranicznymi w Europie, Azji i Ameryce Pół-
nocnej. Współpraca ta dotyczy głównie realizacji wspólnych 
projektów badawczych oraz rozwoju młodej kadry naukowej. 

□ Pani dorobek naukowy obejmuje ponad 200 oryginalnych 
prac naukowych opublikowanych w specjalistycznych mię-
dzynarodowych czasopismach naukowych, a także trzy paten-
ty (jeden zgłoszony w Polsce, drugi w USA, trzeci w Kanadzie) 
i dwanaście zgłoszeń patentowych (polskich i międzynarodo-
wych). Jakiej sfery badań dotyczą opatentowane przez Panią 
wynalazki, a jakiej zgłoszenia patentowe?

■ Odpowiedź na to pytanie ujawnia ewolucję moich zaintereso-
wań naukowych oraz odzwierciedla fakt, że proces patentowania 
jest procesem żmudnym i długotrwałym. Moje patenty są wy-
nikiem wcześniej prowadzonych badań naukowych i dotyczą 

fotokatalizatorów polimerowych. 
Przedmiotem zgłoszeń paten-

towych są zaś opracowania 
nowsze, dotyczące głównie 
materiałów polimerowych 
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Nanocząstki alginianowo-chitozanowe 
– zdjęcie obrazu uzyskanego 

w mikroskopii elektronowej

Od lewej: prof. Stanisław Hodorowicz, prof. Zofia Stasicka, prof. Maria Nowakowska,
prof. Roman Dziembaj
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i hybrydowych, potencjalnie użytecznych do konkretnych zasto-
sowań biomedycznych. Wśród tych ostatnich wymienić można 
superparamagnetyczne nanocząstki, które mogą pełnić funkcję 
kontrastów do obrazowania techniką magnetycznego rezonansu 
jądrowego (MRI), bakteriobójcze nanocząstki srebra, materiały do 
kontrolowanego dostarczania leków oraz do usuwania nadmiaru 
heparyny z płynów ustrojowych.

□ W roku 2009 zdobyła Pani duży grant w ramach programu 
TEAM, który jest koordynowany przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej,  a  finansowany  z  funduszy  strukturalnych 
UE. Program został stworzony dla liderów zespołów nauko-
wych prowadzących badania we współpracy z zagraniczny-

mi partnerami  i planujących zatrudnienie 
w swych zespołach studentów, doktorantów 
i młodych doktorów. Projekt obejmuje lata 
2009–2013. Ile osób do tej pory zaangażowa-
nych było w realizację tego projektu? Czy 
taka forma pracy naukowej się sprawdza? 

■ Program TEAM to, w moim przekonaniu, 
jeden z najlepszych programów, jakie powstały 
w ostatnich latach w Polsce. Pozwala on bowiem 
na harmonijne, wręcz modelowe, łączenie badań 
i kształcenia kadr. Z założenia nowatorskie 
badania prowadzone są bowiem przez zorga-
nizowany w trybie otwartego postępowania 
konkursowego zespół młodych badaczy: stu-
dentów, doktorantów oraz uczestników staży 
podoktorskich, pod kierunkiem legitymującego 
się znaczną aktywnością naukową lidera. W re-

alizacji badań prowadzonych w ramach kierowanego przeze mnie 
projektu uczestniczyło już 15 studentów, sześciu doktorantów 
i jeden stażysta (postdoc). Badania te wspiera ponadto dwóch 
doktorów i dwóch doktorów habilitowanych. Rezultaty badań stały 
się już przedmiotem 20 publikacji w prestiżowych czasopismach 
naukowych, a także pozwoliły na przygotowanie czterech prac 
doktorskich i 12 magisterskich. Wydaje się, że dane te świadczą 
o tym, iż pozyskane w ramach grantu środki są wykorzystane 
w sposób optymalny.

□ Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Od lewej: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. Maria Nowakowska, mgr Kamil Kamiński, Monika Płonka

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
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□ Podczas uroczystości 14 grudnia 2011 
otrzymała Pani Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Prezydent RP, 
gratulując wszystkim  odznaczonym, 
podkreślił,  że  reprezentują Panie naj-
wyższy poziom polskiej nauki, aspiracji 
i ambicji kobiet i, podobnie jak Maria 
Skłodowska-Curie, posiadają Panie 
umiejętność działania w niełatwych wa-
runkach. Czy uważa Pani, że kobietom 
w Polsce jest trudniej niż mężczyznom 
osiągnąć sukces w nauce?

■ Sądzę, że wszystkim młodym kobie-
tom jest trudniej wystartować, zwłaszcza 
gdy są zaangażowane w życie rodzinne, 
a w tym życiu pojawiają się dzieci. 
Kobieta naukowiec rzeczywiście musi 
dokonać wtedy ogromnego wysiłku, żeby wszystkiemu podo-
łać. Na szczęście, coraz więcej jest takich, którym się to udaje. 
W naszym Instytucie, na przykład, jest sporo kobiet, które mają 
i pełne życie rodzinne i odnoszą sukcesy w pracy naukowej. Ja 
również się do nich zaliczam, będąc szczęśliwą mamą dwojga 
dorosłych dzisiaj dzieci. 

Doktorat zrobiłam bardzo szybko, już jako mężatka, ale jesz-
cze przed urodzeniem dzieci, natomiast okres do habilitacji był 
dłuższy. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, nie przerywając 
pracy zawodowej, wróciłam do badań i obowiązków dydaktycz-
nych. Dzieliłam wówczas dzień 
na pracę naukową i obowiązki 
rodzinne. Z tego punktu widze-
nia mogłoby się wydawać, że 
mężczyźni istotnie mają szansę, 
by szybciej zrealizować swoje 
naukowe plany, ale ja bym tego 
jednak nie generalizowała. 

Obecnie w sferze organi-
zacji nauki istnieje wiele pro-
gramów, realizowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego czy Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej, a także 
Narodowe Centrum Nauki, 
które są specjalnie dedykowane 
kobietom – młodym matkom. 
Dzięki nim, pomimo większych 
wyzwań, kobiety świetnie sobie 

O SZCZEGÓLNEJ ROLI ANDROGENÓW
Rozmowa z prof. Barbarą Bilińską,
kierownikiem Zakładu Endokrynologii Instytutu Zoologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

radzą i nie chcą żadnej taryfy ulgowej – co 
podkreślano także podczas uroczystości  
14 grudnia 2011. Notabene, było to bardzo 
sympatyczne i wzruszające spotkanie, 
z udziałem pary prezydenckiej w związku 
z zakończeniem Roku Marii Skłodow-
skiej-Curie. Tę nadzwyczajną atmosferę 
wzmacniał jeszcze fakt, że o uroczystości 
dowiadywałyśmy się telefonicznie zaled-
wie dwa–trzy dni wcześniej, a informację 
o rodzaju odznaczenia pozostawiono 
w tajemnicy. Jednak pomimo tych miłych 
wzruszeń żadna z nas nie chciała się tam 
czuć odznaczona jedynie jako kobieta. 

□ Od 1997 roku kieruje Pani Zakładem 
Endokrynologii  Instytutu Zoologii UJ, 
który objęła Pani po prof. Stanisławie 

Stokłosowej. Jak wspomina Pani tę uczoną?

■ Gdyby nie pani profesor, nie byłabym w tym miejscu, gdzie 
jestem. Atmosferą pracy, którą ona stworzyła, żyłam przez 20 lat. 
Profesor Stokłosowa swoje zawodowe życie związała z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim. W 1962 roku w Zakładzie Fizjologii Zwierząt 
kierowanym przez prof. Adama Kulczyckiego stworzyła Pracownię 
Endokrynologii i Hodowli Tkanek, którą kierowała nieprzerwanie 
przez 35 lat. Dzięki swoim licznym kontaktom zagranicznym 
nieustannie poszerzała i unowocześniała swój warsztat naukowo-

-badawczy. A jej młodzi współ-
pracownicy, wśród których 
byłam i ja, z tego korzystali. 
Przebywając na Uniwersytecie 
Illinois, Urbana-Champaigne 
w Stanach Zjednoczonych, 
opanowała metody radiokom-
petycyjnego i radioimmunolo-
gicznego oznaczania hormonów 
steroidowych i rozpoczęła ich 
wdrażanie w swojej pracowni. 
Techniki te do dziś są wyko-
rzystywane w laboratoriach. 
Pani profesor nie tylko zainte-
resowała nas swoimi badaniami, 
nauczyła rzetelnej pracy, ale 
także umożliwiła nam rozwija-
nie własnych tematów badaw-
czych. Warto przypomnieć, że 

Prof. Barbara Bilińska

Prof. Barbara Bilińska oraz prof. Maria Nowakowska w towarzystwie 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 14 grudnia 2011
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to właśnie pani profesor, w oparciu o model hodowanych in vitro 
komórek gonadalnych, rozwinęła w Polsce nową dziedzinę badań: 
endokrynologię rozrodu.

Głównym nurtem zainteresowań prof. Stokłosowej były ba-
dania fizjologii i endokrynologii jajnika. Natomiast w 1976 roku, 
w wyniku współpracy naukowej z Czeską Akademią Nauk, pani 
profesor zdecydowała się poszerzyć zakres badań i podjąć temat 
związany z endokrynologią jądra, do realizacji którego zaprosiła 
mnie bezpośrednio po moim doktoracie. Propozycję tę przyjęłam 
z radością i od tego czasu stałam się członkiem jej zespołu. Nie 
byłam bowiem jej magistrantką ani doktorantką. Pracę magisterską 
wykonałam w Zakładzie Fizjologii pod kierunkiem prof. Adama 
Kulczyckiego, natomiast doktorat pod kierunkiem prof. Zbigniewa 
Dąbrowskiego. 

Wchodząc w tematykę badawczą pracowni, rozpoczęłam pracę 
nad adaptacją komórek Leydiga do hodowli in vitro. Komórki te 
są odpowiedzialne za realizację funkcji steroidogennej jądra, czyli 
produkcję testosteronu i estradiolu w gonadzie męskiej. W kolej-

nych latach rozwinęłam technikę i pracowałam 
na hodowanych komórkach Leydiga myszy oraz 
na kokulturach komórek Leydiga i Sertoliego. 
Należy zaznaczyć, że pracownia kierowana przez 
prof. Stanisławę Stokłosową była wówczas je-
dyną w Polsce i jedną z nielicznych na świecie, 
gdzie prowadzono hodowle pierwotne komórek 
steroidogennych.

W 2003 roku Pracownia Endokrynologii 
i Hodowli Tkanek przekształciła się w Za-
kład, działający w ramach Katedry Fizjologii 
Zwierząt. A w ubiegłym roku, jeszcze przed 
przeprowadzką na kampus w Pychowicach, 
w związku z tym, że technika hodowli ko-
mórek, niezależnie od profilu badań, jest 
szeroko stosowana w wielu zakładach 
Instytutu Zoologii, zdecydowaliśmy się 
skrócić nazwę zakładu, która obecnie 

brzmi: Zakład Endokrynologii. 

□ Co obecnie znajduje się w krę-
gu Pani zainteresowań badaw-
czych?

■ Całe moje zawodowe życie 
poświęciłam badaniom regu-

lacji hormonalnej funkcjonowania 
męskiego układu rozrodczego, przede 

wszystkim gonady męskiej. Obecnie mogłabym wyodrębnić trzy 
zasadnicze nurty działalności naukowej. Pierwszy nurt zaowocował 
habilitacją. Moje zainteresowania koncentrowały się wokół komórek 
Leydiga i Sertoliego. Oceniałam ich aktywność steroidogenną i wza-
jemne interakcje, badałam korelację pomiędzy poziomem hormonów 
a czasem trwania hodowli i prowadziłam badania białek cytoszkieletu 
w komórkach somatycznych gonady. Rezultatem kilkuletniej pracy 
było sformułowanie pionierskiej hipotezy o zaangażowaniu elementów 
cytoszkieletu w proces steroidogenezy w gonadzie męskiej ssaków. 

Dwa pozostałe nurty dotyczą spermatogenezy, czyli złożo-
nego i precyzyjnie regulowanego procesu produkcji plemników. 
W połowie lat 90. moje zainteresowanie wzbudziły doniesienia 
dotyczące estrogenów w aspekcie regulacji spermatogenezy. Do 

tego przyczynił się mój czteromiesięczny pobyt na Uniwersytecie 
w Caen we Francji w Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej 
dr. Serge’a Carreau, który do dziś zajmuje się rolą estrogenów 
w jądrze. Dziesięć lat temu jedna z moich doktorantek wykony-
wała pracę w ramach co-tutelle de thèse z Uniwersytetem w Caen 
– uzyskała stopień doktora nauk biologicznych z wyróżnieniem na 
UJ oraz stopień doktora w zakresie biologii komórkowej i moleku-
larnej z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Caen. Był to pierwszy 
„doktorat wspólny” z nauk biologicznych w Polsce. Potem reali-
zowaliśmy program POLONIUM, w ramach którego dr Carreau 
był koordynatorem ze strony francuskiej, a ja ze strony polskiej. 
W kolejnych latach nasza współpraca zaowocowała dalszymi publi-
kacjami. Obecnie, choć nieujęte w żadne formalne ramy, kontakty 
naukowe trwają nadal – dyskutujemy i prezentujemy wyniki badań 
naszych młodych pracowników i doktorantów na konferencjach 
i spotkaniach polsko-francuskich, z których ostatnie miało miejsce 
w 2009 roku w Krakowie. 

Trzeci nurt moich badań dotyczy roli androgenów w regulacji 
spermatogenezy. Celem tych badań w ostatnich kilku latach było 
wykazanie zmian strukturalnych i funkcjonalnych w gonadzie 
męskiej pod wpływem antyandrogenu, czyli związku, który 
poprzez blokowanie swoistych receptorów androgenowych pro-
wadzi do zaburzeń sygnalizacji komórkowej w określonym typie 
komórek. Czy ekspresja wybranych białek budujących połączenia 
międzykomórkowe, badana w układach in vivo i in vitro, jest an-
drogenozależna? – to pytanie, na które wraz z zespołem obecnie 
poszukuję odpowiedzi. 

□ Prowadzone przez Panią badania dotyczą organizmów zwie-
rzęcych. Jednak wnioski, które z tych badań płyną, z pewnoś- 
cią są niezwykle interesujące także dla naukowców z innych 
dziedzin, w tym tych odnoszących się do populacji ludzkiej. 

■ Faktycznie, wyniki naszych badań prowadzonych na knurze 
i samcach gryzoni jednoznacznie ilustrują rolę komunikacji i ad-
hezji między komórkami nabłonka plemnikotwórczego w prawi-
dłowym różnicowaniu komórek germinalnych i podkreślają istotę 
precyzyjnych i złożonych mechanizmów molekularnych leżących 
u podłoża regulacji funkcjonowania połączeń międzykomórkowych. 
Równocześnie z zebranych danych wynika, że zaburzenia połączeń 
międzykomórkowych mogą stanowić jedną z przyczyn zmian 
funkcjonalnych gonady męskiej. Dlatego poznanie mechanizmów 
molekularnych wydaje się mieć poważne znaczenie nie tylko dla 
lepszego zrozumienia procesu spermatogenezy, lecz również dla 
rozwoju nowych metod terapeutycznych umożliwiających leczenie 
obniżonej płodności męskiej, czego drastyczny wzrost obserwuje 
się w ostatnich latach.

Za jedną z przyczyn zmniejszania się zdolności zapładniającej 
plemników uważa się narażenie mężczyzn, a także samców zwierząt, 
na zwiększającą się ilość substancji, które zaburzają rozród. Do tych 
substancji można zaliczyć związki o działaniu antyandrogennym czy 
antyestrogennym. One, blokując receptory własne (androgenowe lub 
estrogenowe), nie pozwalają hormonom steroidowym – androgenom 
i estrogenom – na swoiste i bardzo precyzyjne działanie w komórce. 
A zatem wykazanie potencjalnych uszkodzeń gonady męskiej w wy-
niku nieprawidłowego działania androgenu jest istotne, ponieważ 
zaburzenia proliferacji i różnicowania komórek oraz funkcjonowania 
bariery krew–jądro mogą skutkować zmiejszeniem lub całkowitym 
zatrzymaniem funkcji rozrodczej samca. 
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Pragnę zaznaczyć, że do powyższego tematu podchodzę 
nie tylko jako endokrynolog i biolog rozrodu, ale również jako 
biolog komórki. Dlatego zdecydowałam się – mając za sobą już 
wieloletnie doświadczenia w badaniach nad zaangażowaniem 
białek cytoszkieletu w komórce – zająć się połączeniami mię-
dzykomórkowymi w jądrze. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
połączenia międzykomórkowe w gonadzie męskiej są wyjątko-
wo wyspecjalizowane i unikalne, co skłoniło mnie do podjęcia 
obecnie realizowanych badań, które, co istotne, w takim aspekcie 
nie były dotychczas prowadzone. 

Trzeba jeszcze dodać, że różnego typu połączenia między-
komórkowe są zbudowane z rozmaitych białek – pojedynczych 
lub całych rodzin, tak jak, na przykład, koneksyny. Badając 
komórki gonady, zajmowałyśmy się koneksyną 43, która buduje 
połączenia szczelinowe i jest najpowszechniej reprezentowana 
właśnie w gonadzie męskiej. W wyniku badań związanych z ko-
neksyną i obserwacji wielu interesujących zmian, podjęłyśmy 
dalsze badania nad ekspresją genów kodujących białka połączeń 
przylegania i białka połączeń ścisłych. Te ostatnie są związane 
z utrzymaniem prawidłowej funkcji bariery krew–jądro, ma-
jącej kluczowe znaczenie dla prawidłowej czynności kanalika 
plemnikotwórczego.

□ Ta tematyka była częścią Pani projektu badawczego reali-
zowanego w ramach programu „Mistrz” z Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej, którego została Pani laureatką w 2008 roku. 
Program ten dedykowany jest wybitnym uczonym, którzy 
potrafią  skutecznie  łączyć  pracę  naukową  z  kształceniem 
młodej  kadry. Co  jest  tematem wiodącym  tego  projektu, 
który właśnie  się  kończy?  Ilu młodych  naukowców było 
zaangażowanych w ten projekt? 

■ Tematem wiodącym w tym projekcie było określenie mo-
lekularnego podłoża zmian w męskim układzie rozrodczym 
w warunkach doświadczalnie wywołanego niedoboru andro-
genów. Mówiąc bardziej precyzyjnie: temat dotyczył połączeń 
międzykomórkowych, które pośredniczą w stabilnej adhezji 
i zapewniają optymalne środowisko dla różnicowania komórek 
plemnikotwórczych. Dzięki programowi „Mistrz” udało mi 
się skupić wokół siebie grupę młodych ludzi, wraz z którymi 
starałam się odpowiedzieć na pytanie, czy w regulacji dynamiki 
zmian strukturalnych tych połączeń androgeny mają istotne 
znaczenie. Cztery osoby przez ponad trzy lata realizacji pro-
jektu otrzymywały stypendium. Jedna z doktorantek właśnie 
w ramach tego projektu w październiku 2011 obroniła z wyróż-
nieniem swoją rozprawę doktorską, która dotyczyła połączeń 
międzykomórkowych w gonadzie męskiej szczura i świni. 
Część swoich badań wykonywała w Population Council Center 
of Biomedical Research The Rockefeller University w Nowym 
Jorku, gdzie została zaproszona dzięki z kolei moim kontaktom 
z tym ośrodkiem. Jej pierwszy pobyt został sfinansowany ze 
stypendium amerykańskiego, a drugi właśnie z subsydium 
profesorskiego programu „Mistrz”. Cieszę się bardzo, że nie 
tylko ja stałam się beneficjentem tego programu, ale że sko-
rzystali z niego również moi młodsi współpracownicy, a także 
Zakład. Dzięki temu programowi mogłam zakupić do Zakładu 
niezbędną aparaturę, co w związku z przeprowadzką na kampus 
miało niebagatelne znaczenie. Dzięki tym zakupom mogliśmy 
się jako Zakład jeszcze bardziej usamodzielnić.

Projekt właśnie się skończył, ale badania będziemy prowadzić 
nadal. Teraz kontynuuje je jedna z doktorantek z III roku studiów 
i doktorantka, która rozpoczęła badania w ubiegłym roku.

□ Wiele swoich badań zrealizowała Pani w oparciu o różne 
projekty  badawcze  z  ówczesnego KBN-u,  z Ministerstwa 
Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, z Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Tego, że warto o nie aplikować, nie musi Pani już 
chyba udowadniać swoim uczniom.

■ To prawda. Cały mój Zakład znakomicie podejmuje kolejne 
wyzwania i aplikuje o kolejne projekty badawcze. Uczyła nas 
tego prof. Stanisława Stokłosowa, teraz ja i moi koledzy profe-
sorowie z radością przekazujemy tę wiedzę innym. Zwłaszcza że 
możliwości pozyskiwania różnorodnych projektów, ostatnio także 
z Narodowego Centrum Nauki, jest wiele. Starać się o nie mogą 
nawet doktoranci, a więc osoby bez stopnia doktora. 

Od ubiegłego roku bardzo ciekawą propozycją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest program „Iuventus Plus”, 
adresowany do młodych osób do pięciu lat po doktoracie, prze-
znaczony na kontynuację badań. Dzięki temu dwie młode osoby 
z Zakładu są kierownikami dwóch przyznanych właśnie projek-
tów „Iuventus Plus”; jedna z nich kontynuuje badania z programu 
„Mistrz”, druga kontynuuje badania rozpoczęte w ramach projektu 
z MNiSW. 

□ Jakie  perspektywy  rozwoju  stworzyła  przeprowadzka 
Instytutu Zoologii z dawnej siedziby przy ul. Ingardena do 
nowoczesnego budynku na Kampusie 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego?

■ Tę zmianę można określić jako skok pokoleniowy. W starym 
budynku możliwości organizacji pracy i przeprowadzania nie-
których badań były ograniczone. Obecnie szanse owocnej i spo-
kojnej pracy są nieporównywalnie większe, przede wszystkim 
ze względu na to, że pracownicy naukowi mają do dyspozycji 
pomieszczenia przeznaczone do konkretnych technik badaw-
czych i nowocześnie przystosowane. Aparatura jest dostępna dla 
wszystkich w każdym z pomieszczeń. Praca jest w odpowiedni 
sposób zaplanowana i ułożona, co pozwala nie tylko na dobre 
wykorzystanie czasu, ale też zgrabne dzielenie się aparaturą 
w obrębie Zakładu. 
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W nowej siedzibie Instytutu Zoologii UJ pracownicy mają do dyspozycji 
pomieszczenia przeznaczone do konkretnych technik badawczych
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Muszę przyznać, 
że od momentu przepro-

wadzki z ogromnym optymi-
zmem patrzę nie tylko na rozwój na-

szych młodych naukowców i entuzjazm doktorantów, ale także 
na rozwój naszej tematyki badawczej.

□ Ile osób pracuje w Zakładzie Endokrynologii?

■ 17, w tym czterech samodzielnych pracowników (trzech pro-
fesorów tytularnych i jeden adiunkt ze stopniem doktora habili-
towanego), trzech adiunktów z doktoratem, dwóch asystentów 
z doktoratem, pięciu doktorantów i dwóch pracowników nauko-
wo-technicznych. Warto podkreślić, że w Zakładzie realizujemy 
dwa zasadnicze nurty badawcze, pracując na modelach in vivo 
i in vitro; pierwszy dotyczy badań funkcji komórek jajnika 
i żeńskiego układu rozrodczego, drugi skupia się na badaniach 
czynności komórek jądra i męskiego układu rozrodczego. 

□ Czy  to  prawda,  że  tematyką dotyczącą  endokrynologii 
zainteresowane są bardziej kobiety niż mężczyźni?

■ Istotnie, nasz Zakład jako miejsce przyszłej pracy magis- 
terskiej wybierają prawie same panie, ale należy podkreślić, 
że na kierunku biologia w ogóle jest znaczna przewaga kobiet. 
Wystarczy dodać, że wśród ponad 60 wypromowanych przeze 
mnie magistrantów było tylko trzech panów, a wśród 10 dokto-
rantów – wyłącznie panie. Ale co ważniejsze i co cieszy mnie 
ogromnie, wszystkie te osoby obroniły swoje prace w terminie, 
a ponadto wszystkie doktorantki uzyskały doktoraty z wyróż-
nieniem. Zwracam na to uwagę, ponieważ od początku mojej 
działalności dydaktycznej za jeden z głównych celów postawi-
łam sobie nauczenie młodych badaczy dobrej organizacji pracy. 
Bardzo zależy mi, aby pokazywać młodszym kolegom, że nasza 
praca może stać się pasją. Wierzę, że jeśli młodzi ludzie widzą 
zaangażowanie ze strony prowadzących zespoły badawcze, to 
mobilizuje ich to do lepszej pracy. Moim zdaniem młodzi ludzie 
wiele czerpią ze wspólnych wyjazdów na konferencje naukowe. 
Dla nas taką ważną naukowo, organizowaną co trzy lata, jest 
konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu, dlatego też staram 
się, by mogły w niej uczestniczyć wszystkie osoby z Zakładu. 

□ Wróćmy jeszcze do Pani zainteresowań badawczych. 
Czy to prawda, że rozpoczęcie Pani współpracy 

z doktorem Carreau dotyczącej  estrogenów 
było właściwie dziełem przypadku?

■ Prawda. W 1996 roku otrzymałam czteromie-
sięczne stypendium finansowane przez francuskie 
Ministerstwo Edukacji i wyjechałam do pracowni 
dr. Carreau, aby zrealizować własny projekt ba-
dawczy, który dotyczył udziału białek cytoszkieletu 
w modulacji aktywności hormonalnej komórek Ley-

diga szczura. Byłam już wtedy kilka lat po habilitacji. 
Doktor Carreau jest biochemikiem, stąd też sprawy 

biologii komórki były mu mniej znane, i bardzo się ucieszył 
z możliwości poszerzenia zakresu badań. Muszę wspomnieć, 
że przed wyjazdem do Francji miałam przyjętą do druku pracę 
w prestiżowym australijskim czasopiśmie „Reproduction, Ferti-
lity and Development”, dotyczącą zdolności aromatyzacyjnych 
komórek gonady tryka, samca owcy. Wydawnictwu dałam sygnał, 
że w związku z moim pobytem we Francji proszę o przesłanie mi 
korekty faksem pod wskazany numer (w tym czasie Uniwersytet 
w Caen nie miał jeszcze dostępu do poczty elektronicznej). I tak 
też się stało. Po miesiącu mojej pracy we Francji wydawnictwo 
przesłało korektę, a dr Carreau, widząc tematykę publikacji, 
zaczął pytać o szczegóły. Okazało się, że pasjonuje się tym te-
matem i wraz ze swoim doktorantem pracuje nad wykazaniem 
obecności aromatazy u szczura. Zaproponował mi współpracę. 
Grant ukończyłam w grudniu, na święta wróciłam do Krakowa, 
skąd przywiozłam potrzebne do dalszych badań we Francji od-
czynniki. Przez kolejne półtora miesiąca wspólnie z doktorem 
Carreau pracowaliśmy na gonadach pozyskanych z dojrzałych 
płciowo szczurów, ja wdrożyłam niezbędne techniki immuno-
histochemiczne, natomiast jego grupa – techniki molekularne 
i biochemiczne. Efekty naszej pracy opisaliśmy w artykule na 
zaproszenie jednego z czasopism andrologicznych. Potem zaczęły 
się pojawiać kolejne wspólne publikacje. 

□ Z jakimi jeszcze innymi zagranicznymi ośrodkami badaw-
czymi Pani współpracuje? 

■ W roku 1999 rozpoczęłam współpracę z Uniwersytetem Kala-
bryjskim we Włoszech, a konkretnie z prof. Sebastiano Ando i prof. 
Amalią Carpino, którzy także zajmują się procesem aromatyzacji 
i szeroko pojętą rolą estrogenów w gonadzie samca. To były cztery 
krótkie wyjazdy, które pozwoliły na wykonanie i opracowanie 
wyników. Wykazaliśmy miejsca działania aromatazy w komór-
kach rozrodczych niedojrzałego płciowo szczura oraz wykryliśmy 
obecność tego enzymu w cytoplazmie resztkowej ejakulowanych 
plemników ludzkich. Według WHO pozostałość cytoplazmy 
na witce dojrzałego plemnika ludzkiego jest anomalią, dlatego 
uwidocznienie aromatazy w kropli cytoplazmatycznej wskazuje 
plemniki nie w pełni dojrzałe, a tym samym stanowi wartościowy 
wynik mogący mieć w przyszłości zastosowanie w diagnostyce 
klinicznej.

Od wielu lat, nieprzerwanie od roku 1992, uczestniczę wraz 
z moimi asystentkami i doktorantkami w konferencji naukowej 
o charakterze warsztatów, odbywającej się co dwa lata, a poświęco-
nej molekularnym i komórkowym aspektom badań gonady męskiej. 
Jest to nieocenione forum do nawiązania kontaktów naukowych, 
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czego przykładem jest ostatnia współpraca z prof. Ralphem Breh-
mem z Uniwersytetu w Hanowerze w Niemczech, w wyniku której 
moja „najmłodsza” doktorantka miała możliwość pracy na jądrach 
myszy z selektywnie wyłączonym genem kodującym koneksynę 
43. Wyniki tych wspólnych badań są już złożone do druku.  

Od trzech lat znakomicie układa się też współpraca z Uniwersy-
tetem Rockefellera w Nowym Jorku, związana z ostatnią tematyką 
badawczą, czyli rolą połączeń międzykomórkowych w funkcjono-
waniu gonady. Przez trzy miesiące w roku 2009 i kolejne cztery 
w 2010 pracowała w zespole dr Dolores Mruk moja ówczesna 
doktorantka, która część uzyskanych tam wyników włączyła do 
swojej rozprawy doktorskiej. Niebawem na pół roku pojedzie do 
pracowni prof. Yana Chenga inna moja doktorantka, której praca 
doktorska jest poważnie zaawansowana, a w roku 2013 kolejna. 

W tym miejscu chciałabym podkreślić, że ze wszystkich 
doktorantek, a także naszych młodych naukowców pracujących 
w Zakładzie jestem bardzo dumna.

□ Prowadzone przez Panią badania dotyczące roli estrogenów 
w gonadzie męskiej pozwalają na sformułowanie ciekawych 
wniosków, zwłaszcza że pod koniec lat 80. zmienił się nieco 
sposób patrzenia na estrogeny: zaczęto przypisywać im więk-
szą niż dotychczas rolę...

■ W drugiej połowie lat 90. niemal każda ukazująca się publika-
cja zaczynała się od sformułowania, że estrogeny zawsze były 
postrzegane jako hormony żeńskie, spełniające kluczową rolę 
w regulacji procesów rozrodczych jedynie u kobiety, stąd też 
nie budziły zainteresowania badaczy zajmujących się gonadą 
męską i męskim układem rozrodczym. Faktycznie już w latach 
70. wiadomo było, że gonada męska produkuje estrogeny, 
ale – jak już wcześniej wspomniałam – uważano, że steroido-
geneza, a więc biosynteza hormonów steroidowych, zachodzi 
poza kanalikiem plemnikotwórczym, w tkance interstycjalnej 
gonady w komórkach Leydiga, produkujących przede wszystkim 
testosteron. Następnym etapem syntezy steroidów jest konwer-
sja androgenów w estrogeny, czyli przemiana ich głównych 
przedstawicieli, testosteronu w estradiol. Możliwość takiej 
konwersji w komórkach Leydiga była znana już od lat 80. XX 
wieku. Co więcej, znanym był fakt, że testosteron przedostaje 
się do wnętrza kanalika plemnikotwórczego do komórek Ser-
toliego, które są wyposażone w receptory androgenowe. Tym 
samym są one docelowymi dla androgenów i również wykazują 
zdolność konwersji testosteronu w estradiol. Proces ten nazywa 
się aromatyzacją, ponieważ enzym, dzięki któremu zachodzi 
powyższa przemiana hormonów, nosi nazwę „aromataza”. 
A zatem w dwóch typach komórek somatycznych: Leydiga 
i Sertoliego – aromatyzacja była znana. Jednakże interpretacja 
tego zjawiska pozostawała wciąż niejasna. 

□ Przełomowe okazały się badania prowadzone przez Panią 
wspólnie z doktorem Carreau...

■ Moje badania w grupie francuskiej dotyczyły uwidocznienia 
aromatazy w obrębie kanalika plemnikotwórczego w komórkach 
germinalnych szczura, wykazania jej aktywności oraz obecnoś- 
ci tego białka i transkryptu dla aromatazy w poszczególnych 
typach komórek, od spermatocytów do wydłużonych spermatyd 
włącznie. Tak więc przełom w wykazaniu miejsca aromatyzacji 

był w jakimś sensie moim udziałem. Nasza praca, opubliko-
wana w 1998 roku w „Biology of Reproduction”, prestiżowym 
czasopiśmie z biologii rozrodu, uważana jest za klasyczną i do 
dziś była około 150 razy cytowana.  

Należy podkreślić, że zasadniczym przełomem w badaniach 
nad estrogenami było wykrycie drugiego receptora estrogenowe-
go w 1996 roku. Pierwszy receptor estrogenowy znany był od 
1986 roku. Dokonały tego dwie niezależne grupy naukowców. 
Pokazanie możliwości działania estrogenów przez dodatkowy 
receptor skłoniło badaczy do poszukiwania różnic pomiędzy 
działaniem tych samych hormonów, jakimi są estrogeny, na 
dwóch różnych drogach: albo przez receptor, który został 
wówczas nazwany receptorem estrogenowym alfa, albo przez 
drugi receptor, nazwany receptorem estrogenowym beta (obec-
nie stosuje się również nazewnictwo: receptor estrogenowy 1 
i receptor estrogenowy 2). 

Postęp technik badawczych na świecie i uzyskanie w latach 
90. myszy z nieaktywnym genem kodującym aromatazę i myszy 
z nieaktywnymi genami kodującymi receptory estrogenowe 
jednoznacznie doprowadziło do stwierdzenia, że obecność 
estrogenów jest konieczna do utrzymania struktury kanalika 

plemnikotwórczego, prawidłowej produkcji plemników i ich 
niezaburzonego transportu do dalszych narządów męskiego 
układu rozrodczego.

Wracając jednak do kluczowego momentu w naszych ba-
daniach: wykazanie obecności aromatazy i obu receptorów 
estrogenowych w kanaliku plemnikotwórczym wskazało na 
potencjalne zaangażowanie estrogenów w regulację spermato-
genezy, czyli w regulację procesów proliferacji, różnicowania 
i apoptozy komórek od spermatogoniów poprzez spermatydy aż 
do plemnika. Tym istotnym odkryciem był właśnie fakt, że ko-
mórki plemnikotwórcze również mogą być źródłem estrogenów.

Równocześnie nie można zapomnieć, co zawsze podkre-
ślam, szczególnie na wykładach, że estrogeny są hormonami, 
których bezpośrednim prekursorem są androgeny. I tak, andro-
geny mogą działać jako hormon – poprzez receptory androge-
nowe, lub jako prohormon – po konwersji do estrogenów przez 
klasyczne receptory estrogenowe. Co więcej, w grę wchodzi 
jeszcze kolejna możliwość: szybka i coraz lepiej poznana droga 
działania estrogenów przez receptor zlokalizowany w błonie 
komórkowej. 
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□ Wspomniała Pani także o publikacjach odnoszących się do 
populacji ludzkiej. Czego one dotyczyły?

■ Jedna z takich prac, pięknie ilustrowana, została opublikowana 
przez amerykańskich i szwedzkich badaczy, którzy pokazali, że 
wzrost kości długich podczas tzw. skoku pokwitaniowego u mło-
dych chłopców zależy nie, jak klasycznie sądzono, od androge-
nów, lecz hormony te ulegają dalszej konwersji do estrogenów. 
Dziś wiadomo, że zamykanie nasad kości długich zależne jest 
właśnie od estrogenów działających przez obecne w kościach 
receptory estrogenowe. Tak więc estradiol u mężczyzn jest 
odpowiedzialny za regulację wzrostu i gęstość mineralną kości, 
testosteron natomiast odpowiada za dymorfizm płciowy budowy 
kośćca. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że odpowiedni poziom 
estrogenów zapewniony jest dzięki wzrastającemu w okresie 
dojrzewania stężeniu androgenów. 

Podobne działanie androgenów i estrogenów wykazano 
w mózgu. W okresie okołourodzeniowym dochodzi do ustalenia 
charakterystycznego dla płci męskiej różnicowania podwzgórza, 
czyli acyklicznego wydzielania gonadoliberyny. W procesie 
tym uczestniczy testosteron i estradiol. Wykrycie aromatazy 
i zlokalizowanie receptorów estrogenowych w strukturach cen-
tralnego układu nerwowego pozwoliło na stwierdzenie, że proces 
aromatyzacji i dostępność estrogenów mają niezwykle istotne 
znaczenie nie tylko dla rozwoju funkcji poznawczych, ale także 
w działaniu protekcyjnym, przeciwdziałając neurodegeneracji 
w ostrym i przewlekłym uszkodzeniu mózgu.
 
□ Badania wykazały również, że estrogenów potrzebuje nie 
tylko kobiece, ale także męskie serce. 

■ Istotnie, pod koniec XX wieku pojawiło się wiele doniesień 
dotyczących nie tylko oddziaływania estrogenów na układ kostny 
u mężczyzn, ale także na ich układ sercowo-naczyniowy. Obec-
ność receptorów estrogenowych wykazano zarówno w kardio-
miocytach serca, jak i w aorcie. Badania doświadczalne u samic 
wskazują, że estrogeny wykazują wpływ kardioprotekcyjny. 
Znane są również pojedyncze przypadki wrodzonej mutacji inak-
tywacyjnej genu estrogenowego alfa lub aromatazy u mężczyzn, 
u których występuje przedwczesna miażdżyca naczyń wieńco-
wych. Z drugiej strony, inne badania wskazują, że genetycznie 
uwarunkowany najczęstszy typ receptywności dla estrogenów 
u mężczyzn determinuje zachorowalność na zawał serca. Dziś 
wiadomo, że działanie estrogenów w układzie sercowo-naczy-
niowym jest zależne od płci. W odróżnieniu od kobiet, estrogeny 
występujące u mężczyzn nie generują wytwarzania tlenku azotu 

w śródbłonku naczyń krwionośnych, co przyczynia się do upośle-
dzenia mechanizmów przeciwdziałających rozwojowi miażdżycy 
u mężczyzn. Tlenek azotu bowiem wywołuje rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, zmniejszenie adhezji monocytów do śródbłonka 
oraz obniżenie wydzielania mediatorów procesu zapalnego. 
Śródbłonkowa syntaza tlenku azotu (enzym odpowiedzialny za 
powstanie tego związku) pobudzana jest jedynie u kobiet przez 
lipoproteiny wysokiej gęstości, które są nośnikiem estrogenów 
i wraz z nimi działają. Nie dziwi zatem fakt, że badania dotyczące 
działania estrogenów stały się domeną wielu klinicystów, w tym 
także kardiologów. 

Warto również pamiętać, że swoje pozytywne oddziaływanie 
hormony wywierają w bardzo niskich, fizjologicznych stężeniach. 
Nawiązując do estrogenów, pragnę wspomnieć, że istnieją liczne 
substancje o działaniu estrogenopodobnym, które w kaskadzie 
zdarzeń komórkowych potrafią „zastąpić” działanie estrogenów 
i w nadmiarze mogą być, niestety, szkodliwe dla zdrowia. 

□ A więc niefortunny dla  zdrowia  jest  zarówno brak,  jak 
i nadmiar estrogenów.

■ Tak, w komórkach może dochodzić do nadmiaru produkcji estroge-
nów. Dzieje się tak, gdy ważny etap biosyntezy steroidów, jakim jest 
aromatyzacja, jest nadczynny – czyli kosztem androgenów powstaje 
za dużo estrogenów, co może prowadzić do zaburzeń rozrodczości 
samca. Dokumentuje to obecnie wiele prac. Podwyższoną ekspresję 
aromatazy wykazaliśmy, między innymi, prowadząc w naszym Za-
kładzie badania na myszach z genetycznie upośledzoną lub doświad-
czalnie uszkodzoną funkcją jądra. Podobne wyniki uzyskaliśmy, 
badając materiał ludzki pobrany od pacjenta z zespołem Klinefeltera. 
Co istotne, badacze z Uniwersytetu w Turku w Finlandii, pracując na 
myszach z „genetycznie zaprojektowaną” nadekspresją aromatazy, 
opisywali w gonadzie zaburzenia takie jak hypospermatogeneza 
oraz hypertrofia i hyperplazja komórek Leydiga – czyli tych produ-
kujących hormony płciowe. Pomimo więc, że poziom androgenów 
nie jest zaburzony, niemalże cała ich pula jest konwertowana do 
estrogenów, a wtedy ich nadmiar skutkuje powstaniem licznych 
funkcjonalnych zaburzeń komórek gonady. Kwestią nadmiernej 
konwersji androgenów do estrogenów interesowała się także prof. 
Halina Krzanowska z naszego Instytutu, z którą w latach 2000–2002 
miałam zaszczyt współpracować.

□ Spektakularne badania dotyczące estrogenów prowadziła 
także jedna z  Pani doktorantek.

■ Przedmiotem jej pracy były badania z zastosowaniem związku 
o antyestrogennym działaniu, który otrzymaliśmy dzięki współ-
pracy z doktorem Carreau. To była istotnie spektakularna praca, 
w której model badawczy „przypominał” myszy transgeniczne 
z wyłączonym genem receptora estrogenowego. W pracy tej wyka-
zaliśmy skutki ograniczenia dostępu estrogenów przez blokowanie 
ich receptorów własnych oraz zróżnicowane skutki działania es-
tradiolu w zależności od podanej dawki tego hormonu. I zarówno 
te osobniki, u których blokowaliśmy dostęp estrogenów, jak i te 
traktowane wysoką dawką estradiolu wykazywały zaburzenia go-
nad i brak postępu spermatogenezy. Warto dodać, że zwierzęciem 
modelowym w tej pracy były nornice rude – gryzonie o rozrodzie 
sezonowym, u których naturalnie występuje okres pełnej aktyw-
ności seksualnej lub pełnej regresji. My, w naszym Zakładzie, 
poprzez zmianę cykli oświetlenia, czyli sztucznie wygenerowany 
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Prof. Barbara Bilińska ze swoimi doktorantkami
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□ Kilka miesięcy temu objęła Pani kierownictwo Zakładu Im-
munologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 
UJ. Proszę powiedzieć, jak do tego momentu przebiegała Pani 
kariera naukowa?

■ Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. 
W czasie, kiedy studiowałam, nie było jeszcze na naszej Uczelni 
Wydziału Biotechnologii, natomiast w obrębie BINOZ-u działał 
nowo utworzony Instytut Biologii Molekularnej, który oferował 
studentom specjalizację w dziedzinie biologii molekularnej, którą 
wybrałam. Doktorat również obroniłam na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Natomiast część pracy doświadczalnej, która stała się podstawą 
mojej pracy doktorskiej, wykonałam w Stanach Zjednoczonych na 
Uniwersytecie Stanu Georgia, dzięki temu, że mój promotor – prof. 
Jan Potempa – był również związany z tamtą uczelnią. Pracę w Za-
kładzie Immunologii rozpoczęłam zaraz po zakończeniu studiów, 
pracując najpierw jako asystent, a następnie adiunkt, z kilkoma 
przerwami na staże zagraniczne, które odbyłam, między innymi, 
w Instytucie Wistara w Filadelfii oraz na Uniwersytecie Stanforda 
w USA. W 2006 roku zrobiłam habilitację. Kierownictwo Zakładu 
objęłam dwa miesiące temu, po odejściu na emeryturę długoletniego 
kierownika Zakładu Immunologii prof. Juliusza Pryjmy.

□ Jaki jest główny obszar Pani zainteresowań badawczych?

■ W obszarze moich zainteresowań badawczych znajduje się 
nauka o odporności – immunologia, a głównym tematem, którym 

IMMUNOREGULACJA I PROTEINAZY
Rozmowa z dr hab. Joanną Cichy, kierownikiem Zakładu Immunologii 
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

się zajmuję, są choroby autoimmunizacyjne, czyli takie, w któ-
rych układ odpornościowy zwraca się przeciwko gospodarzowi 
i niszczy własne tkanki, traktując je jak intruza. Dotąd jest to nie-
zbadany do końca proces, a trzeba jednocześnie podkreślić, że na 
choroby autoimmunizacyjne zapada coraz więcej ludzi. Do tych 
schorzeń należą także: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, 
stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów czy cho-

„długi” lub „krótki” dzień, utrzymujemy zwierzęta w jednym lub 
drugim stanie.

□ A co to znaczy, że ilość estrogenów musi być odpowiednia?

■ To znaczy, że poziom estrogenów u osobnika płci męskiej po-
zostaje w równowadze, co zapewnia właściwy status hormonalny. 
Najważniejszy jest prawidłowy stosunek pomiędzy poziomem 
androgenów i estrogenów, co w licznych naszych pracach doku-
mentujemy i pozostajemy w pełnej zgodności z uczonym ze Szkocji 
prof. Richardem Sharpe’em, twórcą tej hipotezy. 

□ Badania, które Pani prowadzi, z pewnością są często brane 
pod uwagę także przez lekarzy.
■ Zarówno tematyka, jak i wyniki naszych badań podstawowych 
spotykają się z zainteresowaniem i są bardzo chętnie słuchane 
podczas licznych konferencji. Będąc członkiem Polskiego To-
warzystwa Andrologicznego, corocznie wraz z zespołem w nich 
uczestniczę. W ramach obrad odbywają się zawsze sesje podsta-

wowe i sesje kliniczne. Dyskusje biorących w nich udział badaczy 
bardzo często wzajemnie się przenikają, co w przyszłości może 
dać asumpt do dalszych wspólnych poszukiwań.

□ Pełni Pani wiele  funkcji w  różnych gremiach,  jest Pani 
członkiem wielu prestiżowych instytucji, między innymi Euro-
pean Academy of Andrology, Polskiej Akademii Umiejętności, 
a od 2010 roku także członkiem Polskiej Akademii Nauk. Ma 
Pani na swym koncie wiele nagród i wyróżnień. Czego można 
życzyć Pani u progu 2012 roku?

■ Ciekawych pomysłów badawczych i dalszego rozwoju nauko-
wego naszych młodych pracowników i doktorantów z Zakładu, 
których osiągnięcia są powodem do dumy i nieustającej satys-
fakcji.

□ Tego więc Pani serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Dr hab. Joanna Cichy
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roba przewodu pokarmowego – choroba Leśniowskiego-Crohna. 
Mój zespół bada w szczególności komórki i czynniki, które inicjują 
ten proces chorobowy.

Zajmujemy się także mechanizmami regulacji odpowiedzi 
odpornościowej przez cząsteczki, które wykazują aktywność pro-
teolityczną. Cząsteczki te (proteinazy) działają trochę jak krawiec, 
wycinając z białek mniejsze lub większe fragmenty. W szczególnoś- 
ci interesują nas proteinazy zlokalizowane na powierzchni komó-
rek układu odpornościowego, które „przycinają” inne cząsteczki 
powierzchniowe. Ze względu na fakt, że „przycinanie” cząsteczek 
błonowych charakteryzuje się dużą dynamiką, wydaje się być 
szczególnie istotne w przypadku odporności, gdzie aktywacji 
komórek układu immunologicznego towarzyszą szybkie zmiany. 
Aktywacja tych komórek jest, z jednej strony, niezbędna do walki 
z drobnoustrojami, ale w chorobach autoimmunizacyjnych może 
się, niestety, przyczynić do niszczenia naszych tkanek. 

□ Co w szczególności bada Pani w chorobach autoimmuniza-
cyjnych? 

■ Obecnie zajmujemy się przede wszystkim mechanizmami po-
wstawania choroby skóry – łuszczycy. Dokładnie więc badamy 
oddziaływanie pomiędzy neutrofilami (komórki krwi najliczniejsze 
wśród białych krwinek) a komórkami dendrytycznymi, które pełnią 
rolę dyrygentów w procesach odporności. 

□ Na czym polega działanie komórek dendrytycznych?

■ Komórki dendrytyczne znajdują się przede wszystkim w narzą-
dach limfatycznych, takich jak obwodowe węzły chłonne czy śle-
dziona. W przypadku zagrożenia, na przykład infekcji bakteryjnej 
lub wirusowej, mogą przenikać z krwi do tkanek objętych infekcją. 
Wszędzie tam, gdzie dochodzi do procesu zapalnego, komórki te 
tworzą naciek, którego konsekwencją jest „przekazanie informa-
cji” innym komórkom układu odporności, takim jak limfocyty, 
jak zachować się w sytuacji zagrożenia lub – w przypadku chorób 
autoimmunizacyjnych – domniemanego zagrożenia. To limfocyty 
są najczęściej bezpośrednią przyczyną destrukcji tkanek. Tym 
sposobem komórki dendrytyczne inicjują cały ciąg zdarzeń, który 
może prowadzić do niszczenia naszego organizmu. 

□ A jaka jest w tym procesie rola neutrofili?

■ Podczas gdy rola komórek dendrytycznych polega na „uczeniu” 
limfocytów, jak się zachować w obliczu infekcji, neutrofile są 
gotowe podjąć walkę z mikroorganizmami niemalże od razu, to 
znaczy od momentu zetknięcia się z drobnoustrojami. Neutrofile 
są wyposażone w „narzędzia bakteriobójcze”, do których należą 
proteinazy zlokalizowane w specjalnych ziarnistościach wewnątrz 
tych komórek. Najnowsze badania wskazują, że w zetknięciu 
z drobnoustrojami neutrofile wyrzucają poza komórkę sieć złożo-
ną z własnego DNA i proteinaz, przyczyniając się tym samym do 
unieruchomienia i zabicia bakterii czy grzybów chorobotwórczych. 
Według naszej hipotezy badawczej jednym z czynników wpły-
wających na rozwój chorób autoimmunizacyjnych jest również 
powstawanie sieci neutrofilowych. Wymienione struktury wykazują 
silne działanie aktywujące w stosunku do komórek wyposażonych 
w tak zwane receptory Toll-podobne typu 9, które odpowiadają na 
DNA. Do takich komórek należą komórki dendrytyczne. Osoby 

cierpiące na choroby o podłożu autoimmunizacyjnym, takie jak 
toczeń rumieniowaty czy reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), 
charakteryzują się obecnością we krwi przeciwciał przeciwko 
komponentom sieci neutrofilowych, co wskazuje na silne działanie 
tych struktur na aktywację układu odporności. 

□  Czy mechanizm  ten  jest wspólny dla wszystkich  chorób 
autoimmunizacyjnych?

■ Tak. Uważamy, że oddziaływanie pomiędzy komórkami dendry-
tycznymi i neutrofilami, w których uczestniczą sieci neutrofilowe, 
jest cechą charakterystyczną wszystkich chorób autoimmuni-
zacyjnych. Oczywiście, są pewne niuanse, ponieważ nie każda 
z tych chorób przebiega identycznie. Trzeba podkreślić, że są to 
schorzenia bardzo trudne do leczenia. W większości przypadków 
terapia sprowadza się tylko do wyhamowania rozwoju choroby, 
natomiast nie da się jej wyleczyć w 100 procentach. 

□ Skąd te problemy w leczeniu?

■ Są właśnie wynikiem tego, że mechanizm powstawania chorób 
autoimmunizacyjnych nie jest jeszcze do końca poznany. Nie 
znając więc całkowicie przyczyny ich powstawania, nie można ich 
całkowicie wyleczyć, hamuje się jedynie ich postęp, a leki często 
muszą być przyjmowane przez całe życie. Nadzieją w tej chwili 
jest nowa generacja leków biologicznych, których rola polega 
na hamowaniu autoagresji ze strony układu odporności. Jednak 
nadal rezultat nie jest zadowalający, to znaczy stosowane leki nie 
likwidują przyczyny choroby. Przyjmowanie leków łączy się także 
z poważnymi skutkami ubocznymi, ponieważ celem działania leku 
jest osłabienie działania układu odpornościowego, a to rykoszetem 
odbija się na pacjentach, kiedy zapadają na choroby, z którymi 
normalnie funkcjonujący układ immunologiczny daje sobie świet-
nie radę – na przykład, może dojść do rozwoju gruźlicy. Problem 
w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych polega więc na tym, że 
nie celuje się precyzyjnie w te komórki, które nam szkodzą, tylko 
w całą grupę komórek, o których wiadomo, że mogą zaszkodzić. 
Dzieje się tak dlatego, że pomimo iż coraz więcej wiadomo o me-
chanizmie powstawania chorób autoimmunizacyjnych, to nadal nie 
potrafimy dokładnie zidentyfikować, jakie to są komórki i w jaki 
sposób się rozwijają. Naszym celem jest poznanie mechanizmów 
tworzenia tych chorób, w których układ immunologiczny działa 
jako agresor. 

□ Jaka jest perspektywa rozwoju tych badań w przyszłości?

■ Mamy w tej chwili ciekawe wyniki, zidentyfikowaliśmy nowe 
cząsteczki, które, wydaje się, odgrywają ważną rolę w regulacji 
procesów autoagresji. W tym momencie pozostaje zbadanie, na 
jakim dokładnie etapie one działają, jakie będą konsekwencje braku 
lub zwiększonej syntezy tych cząsteczek dla rozwoju chorób auto-
immunizacyjnych i czy działanie tych cząsteczek jest powszechne 
dla wszystkich chorób autoimmunizacyjnych. Naszym celem 
jest dogłębne zrozumienie tego, jak taka choroba się tworzy, co 
w przyszłości może pomóc nie tylko w leczeniu, ale i zapobieganiu 
tym schorzeniom. 

□ Czy na tym etapie możliwa jest już współpraca z przemysłem 
farmaceutycznym?
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■ Jeszcze nie, na razie zajmujemy się badaniami 
podstawowymi. Natomiast nasze dotychczaso-
we badania wzbudziły już zainteresowanie ze 
strony firm biotechnologicznych nastawionych 
na komercjalizację takich badań. Dopóki nie 
przebadamy dogłębnie zidentyfikowanych czą-
steczek, to, moim zdaniem, jest za wcześnie na 
wykorzystanie rezultatów tych badań w przemyśle 
farmaceutycznym.

□ Czy  od  samego początku  samodzielnych 
badań naukowych zajmowała się Pani immu-
nologią? Czy  interesują Panią  również  inne 
tematy badawcze?

■ Zawsze w centrum mojego zainteresowania były 
enzymy proteolityczne – proteinazy jako czynniki wpływające na 
regulację funkcji komórek. Stopniowo to zainteresowanie ewo-
luowało w kierunku proteinaz powierzchniowych, a równolegle 
enzymów, które mogą modyfikować funkcje rozpuszczalnych 
mediatorów stanu zapalnego, takich jak na przykład cząsteczka 
chemotaktyczna – chemeryna, która wpływa na tworzenie nacie-
ków złożonych z komórek dendrytycznych w miejscach zapalenia. 
To również jest duży projekt, którym się zajmujemy. Proteinazy, 
jak wcześniej wspomniałam, są również jedną z głównych skła-
dowych sieci neutrofilowych, które badamy w kontekście chorób 
autoimmunizacyjnych. 

□ Jaką współpracę w Polsce i za granicą prowadzi Pani zespół 
badawczy?

■ Współpracujemy z wieloma ośrodkami w Polsce i za granicą. 
Oprócz wspólnych badań z kilkoma zakładami w obrębie Wy-
działu Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ mamy doskonałą 
i wieloletnią współpracę z dermatologami ze Szpitala im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie. Coraz intensywniej rozwijamy także 
współpracę z klinicystami ze Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie 
i Collegium Medicum UJ (choroby wewnętrzne, reumatologia, 
immunologia, neonatologia). Prowadzimy też szeroko zakrojoną 
współpracę międzynarodową, na przykład z grupą naukowców 
z Uniwersytetu Stanforda w USA oraz Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel i DRFZ w Kilonii i Berlinie. 

□ Na czym w szczególności polega ta współpraca?

■ Zajmujemy się badaniami podstawowymi, do których realizacji 
wykorzystujemy organizmy modelowe w postaci, na przykład, 
myszy transgenicznych, czyli takich, które charakteryzują się 
deficytem określonych genów, na przykład określonych proteinaz 
powierzchniowych. W tym zakresie współpracujemy, na przykład, 
z ośrodkiem w Niemczech, który dostarczył nam pewien typ myszy, 
a my dzięki temu mogliśmy rozwinąć u nas ich hodowlę. Takie 
myszy następnie w odpowiedni sposób stymulujemy i badamy, 
w jaki sposób układ odpornościowy radzi sobie w warunkach 
deficytu danego genu. Bardzo często choroby autoimmunizacyjne 
nie mają dobrego przełożenia na organizmy modelowe, takie jak 
myszy. Na przykład właśnie łuszczyca jest chorobą, która u myszy 
się nie rozwija. W takich przypadkach musimy badać mechanizm 
powstawania choroby bezpośrednio u pacjentów, a dzięki współ-

pracy z dermatologami często jest to możliwe. W badaniu innych 
chorób współpracujemy z wieloma klinicystami.

□ Czy Zakład Immunologii dysponuje wystarczającym zaple-
czem laboratoryjnym, aby realizować badania? 

■ Laboratoria mamy stosunkowo dobre, choć ciągle je rozbu-
dowujemy. Dzięki temu, że nasz Wydział Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii jest beneficjentem kilku grantów ze środków 
europejskich, mogliśmy kupić nowe urządzenia, ale one także 
cały czas wymagają unowocześniania i rozbudowy. Ciągle więc 
aplikujemy o nowe środki na ten cel. Na dzień dzisiejszy uważam, 
że nasza baza jest całkiem niezła, jednak będziemy dążyć do tego, 
aby ją nadal ulepszać. 

□ A jaka jest możliwość uzyskania stypendiów zagranicznych, 
dofinansowań i grantów?

■ Byliśmy beneficjentami kilku grantów zagranicznych, takich jak 
grant FIRCA (Fogarty International Research Collaboration Award) 
przyznawany przez Narodowy Instytut Zdrowia USA czy grantu 
unijnego MCTok (Marie Curie – Transfer of Knowledge), w ramach 
którego zarówno ja, jak i nasi pracownicy oraz studenci wyjechali 
do niemieckich ośrodków badawczych na krótkoterminowe staże. 
Obecnie jesteśmy również beneficjentami programu TEAM Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej wspierającego tworzenie dynamicznych 
zespołów badawczych. Mamy także kilka grantów przyznanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie NCN.

□ Ilu studentów kształci Zakład?

■ W tej chwili mamy wspólnie około 20 studentów, czterech robi 
doktorat. Większość jest na studiach magisterskich i robi u nas 
specjalizację, część jest na studiach licencjackich. 

□ Jakie  inne tematy badawcze, oprócz chorób autoimmuni-
zacyjnych, są realizowane w Zakładzie Immunologii, którym 
Pani kieruje?

■ Wykonujemy badania w kilku obszarach, których wspólnym 
mianownikiem jest poznanie mechanizmów immunoregula-
cyjnych. Kontynuowane są także badania funkcji monocytów 
i makrofagów zapoczątkowane przez prof. Juliusza Pryjmę, 
poprzedniego kierownika Zakładu. 

Zespół dr hab. Joanny Cichy w roku akademickim 2010/2011
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Wybitni przedstawiciele kardiologii 
interwencyjnej z całego świata 

przyjechali do Krakowa, by uczestniczyć 
w organizowanych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim XII Międzynarodowych 
Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej 
New Frontiers in Interventional Car-
diology, NFIC 2011. Głównym celem 
konferencji było stworzenie międzyna-
rodowego i interdyscyplinarnego forum 
dyskusyjnego pozwalającego na wymianę 
doświadczeń w zakresie kompleksowego 
leczenia pacjentów ze schorzeniami ukła-
du sercowo-naczyniowego. – Kardiologia 
interwencyjna to dziedzina medycyny, 
w której w ostatnim okresie nastąpił wielki 
krok naprzód. Stało się tak dzięki ogrom-
nemu postępowi wiedzy i gigantycznej 
pracy kardiologów, którzy właśnie dzisiaj, 
podczas dwunastej już sesji, w Krakowie, 
dyskutują i pokazują, co jeszcze można 

WARSZTATY KARDIOLOGICZNE

□ 14 grudnia ubiegłego roku otrzymała Pani od prezydenta 
RP Złoty Krzyż Zasługi jako odznaczenie dla kobiet w nauce 
za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycz-
nej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na 
świecie. Jak ocenia Pani pozycję kobiet w nauce polskiej?

■ Uważam, że w nauce nie ma znaczenia, czy jest się kobietą 
czy mężczyzną. Tak naprawdę podstawowym kryterium oceny 
działalności naukowej powinny być odkrycia naukowe. Osobiście 
nie jestem rzecznikiem przyznawania nagród dedykowanych tylko 
albo przede wszystkim kobietom. Chociaż, oczywiście, było mi 
bardzo miło, że otrzymałam to odznaczenie, ze względu na jubi-
leuszowy Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Natomiast nigdy sama 
nie aplikowałam o wyróżnienia, które mają na celu szczególną 
pomoc dla kobiet naukowców. Na pewno jest to trudniejszy zawód 
dla kobiety, szczególnie kiedy się ma rodzinę i dzieci pod opieką, 
ale w nauce, bez względu na to, czy jest się kobietą, czy mężczy-
zną, kryteria oceny dorobku i osiągnięć powinny być takie same. 

□ A czy na Uniwersytecie Jagiellońskim łatwo jest kobiecie 
zrobić karierę naukową? 

■ Jeśli o mnie chodzi, to nigdy nie doświadczyłam w swojej karie-
rze jakiejkolwiek dyskryminacji z tego powodu, że jestem kobietą 
naukowcem. Na pewno chciałabym, żeby tak było wszędzie. 

□ Jakie są Pani plany na naukową przyszłość?

Razem z moim zespołem na pewno nadal będziemy się zaj-
mować chorobami autoimmunizacyjnymi w jak najszerszym 
zakresie. Na przykład, rozpoczynamy właśnie badania nad 
mechanizmami rozwoju zapalenia stawów i cukrzycy. Ze 
względu na wielofunkcyjną rolę wspomnianego wcześniej 
chemoatraktanta – chemeryny, który również wpływa na rozwój 
tkanki tłuszczowej, interesujemy się także wpływem przewle-
kłego procesu zapalnego na rozwój otyłości. Będziemy chcieli 
rozszerzać te badania. Jeśli chodzi o immunoregulacyjną rolę 
proteinaz powierzchniowych, to w tej dziedzinie również mamy 
interesujące wyniki, które potwierdzają wagę szybkich zmian 
powierzchniowych na tworzenie odpowiedzi przeciwzapalnej. 
W każdym procesie, fizjologicznym czy patologicznym, ko-
mórki układu odporności w wyniku aktywacji zmieniają panel 
receptorów powierzchniowych, czyli cząsteczek, które tworzą 
powierzchnię komórek. Moim zdaniem temat wpływu proteinaz 
powierzchniowych na układ odporności ma wielki potencjał 
i przyniesie nam w przyszłości wiele ciekawych odkryć. 

□ Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Anna Wojnar
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Uczestnicy warsztatów mieli możliwość oglądania zabiegów interwencyjnych relacjonowanych na żywo 
z klinik na salę obrad
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Jedna z sesji warsztatowych, po prawej dr hab. Dariusz Dudek, profesor UJ

poprawić i co nowego jest 
jeszcze możliwe do osiągnię-
cia. Szczerze im gratuluję, są 
wspaniali – mówił prorektor 
UJ ds. Collegium Medicum 
prof. Wojciech Nowak. 

XII Międzynarodowe 
Warsztaty Kardiologii In-
terwencyjnej odbywały się 
w dniach 30 listopada –  
3 grudnia 2011. Głównymi 
koordynatorami przedsię-
wzięcia byli: prof. Krzysztof 
Żmudka, dr hab. Dariusz 
Dudek, profesor UJ, oraz dr 
Jacek Legutko. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w Te-
atrze im. Juliusza Słowac-
kiego. Sesje konferencyjne obejmowały 
wykłady i zajęcia warsztatowe, podczas 
których uczestnicy mieli możliwość 
oglądania zabiegów interwencyjnych 
relacjonowanych na żywo z klinik na salę 
obrad. – W czasie warsztatów przeprowa-
dzamy transmisje szkoleniowych zabie-
gów obejmujących naczynia wieńcowe. 
Pokazujemy nowe techniki diagnostyczne 
i terapeutyczne, nowe możliwości leczenia 
zaawansowanej choroby niedokrwiennej 
serca i naczyń obwodowych. W tym roku 
wiele zabiegów dotyczy także interwencji 
pozawieńcowych w chorobach struktu-
ralnych, wadach zastawkowych, również 
w nadciśnieniu tętniczym – informuje dr 
hab. Dariusz Dudek, profesor UJ z II Klini-
ki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. 

Jedną z prezentowanych metod le-
czenia nadciśnienia tętniczego była 
denerwacja tętnic nerkowych polegająca 
na modyfikacji układu nerwowego nerek, 
której wynikiem jest obniżenie ciśnienia 
tętniczego. Zabieg prowadzi do poprawy 
komfortu życia pacjenta, zmniejszenia 
ryzyka kolejnych incydentów sercowo-
-naczyniowych oraz (u części chorych) 
do redukcji ilości stosowanych leków. 
Jak wyjaśnia dr hab. Dariusz Dudek, było 
to pierwsze zastosowanie zabiegu w celu 
terapeutycznym u pacjenta w Polsce. 
W najbliższym czasie metoda ta ma być 
stosowana w dziewięciu ośrodkach w na-
szym kraju, a docelowo – w całej Polsce. 

Podczas warsztatów zademonstrowa-
ny został także zabieg implantacji stentu 
bioresorbowalnego, który jest stosowany 
w leczeniu dłuższych zwężeń naczyń 
i kompleksowych blaszek miażdżyco-
wych. Stent ten jest pokryty lekiem, który 

zapobiega nawrotowi zwężenia w miejscu 
implantacji stentu. Metoda ta jest stosowa-
na już od kilku lat w II Klinice Kardiologii 
UJ CM. Jest to jedyny ośrodek w Polsce 
i w Europie Środkowowschodniej stosu-
jący tę innowacyjną metodę. Jest ona tak 
ważna, ponieważ, jak mówi dr Łukasz 
Rzeszutko, bioresorbowalne stenty po 
około dwóch latach rozpuszczają się, 
a naczynie krwionośne, które było leczone, 
uzyskuje możliwość reakcji na wszystkie 
czynniki rozszerzające, czyli staje się na 
nowo naczyniem zdrowym. 

Kolejnym zaprezentowanym zabiegiem 
było zamknięcie tak zwanego uszka lewego 
przedsionka serca, czyli przestrzeni, gdzie 
mogą powstawać zakrzepy, po to, aby 
uchronić pacjentów przed udarem mózgu. 

Podczas warsztatów szeroko omawia-
no także zasady kwalifikacji pacjentów do 
wykonywania zabiegów rewaskularyzacji 
serca (poszerzenia i udrożnienia zwę-
żonego naczynia krwionośnego), czy to 
metodą przezskórną, czy przez implantację 
stentów, czy też metodą kardiochirurgicz-
ną. – Podstawową metodą kwalifikacji 
chorych do tego zabiegu jest angiografia – 
w której po podaniu kontrastu do tętnicy 
wieńcowej uwidaczniamy naczynia i wy-
stępujące w nich ewentualne zwężenia. 
Niemniej jednak nie należy opierać się 
tylko i wyłącznie na obrazie angiograficz-
nym, ponieważ aby chory odniósł korzyści 
z takiego zabiegu jak implantacja stentu 
czy by-passy, zwężenie to musi powodować 
niedokrwienie – wyjaśnia dr Jacek Legutko 
z II Kliniki Kardiologii UJ CM. – Należy 
więc wykonywać dodatkowe badania – czy 
to nieinwazyjne, takie jak scyntygrafia wy-
siłkowa, echokardiografia obciążeniowa, 
czy też najnowszymi metodami kardio-

logii interwencyjnej – za 
pomocą pomiaru gradientu 
ciśnień poprzez zwężenie, 
ewentualnie ultrasonografię 
wewnątrznaczyniową. Ta 
wiedza bardzo dynamicznie 
się rozwija i stanowi obec-
nie podstawę do tego, aby 
prawidłowo kwalifikować 
do zabiegów inwazyjnych 
tylko tych chorych, którzy 
faktycznie odniosą z nich 
korzyść. 

Kraków, jako liczące 
się w świecie centrum kar-
diologii interwencyjnej, od 
wielu lat prowadzi leczenie 
na najwyższym światowym 

poziomie. – Jest to wynik naszych działań 
prowadzonych od kilkunastu lat, w takcie 
których udało nam się zorganizować zna-
komity zespół młodych ludzi, którzy dzięki 
doskonałej współpracy ze starszą generacją 
kardiologów zdobyli świetne kwalifikacje. 
Jesteśmy więc liderem w metodach lecze-
nia ostrych zespołów wieńcowych, w tym 
zawału serca, dlatego koledzy z całego 
świata przyjeżdżają do nas, aby wymienić 
doświadczenia i uczyć się u nas naszych 
rozwiązań i naszych wdrożeń – twierdzi 
prof. Krzysztof Żmudka, kierownik Za-
kładu Hemodynamiki i Angiografii UJ CM 
działającym w Szpitalu im. Jana Pawła II. 
Obecnie więc kardiologia interwencyjna, 
jak podkreśla dr hab. Dariusz Dudek, 
osiągnęła już w zasadzie pełne możliwości 
w redukcji śmiertelności w okresie we-
wnątrzszpitalnym. –Teraz pozostaje nam 
walczyć o lepsze przeżycie chorych po na-
głym zatrzymaniu krążenia, zanim dotrą do 
szpitala. W tych wypadkach, aby oszczędzić 
niedokrwiony mózg, potrzebne jest wdro-
żenie programu hipotermii – oziębiania 
organizmu człowieka. Okazuje się bowiem, 
że obniżenie temperatury z 36,6 stopnia do 
32–34 stopni zmniejsza uszkodzenia mózgu 
i poprawia rokowanie pacjentów – dodaje 
dr hab. Dariusz Dudek. 

Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej 
zostały zorganizowane przez Zakład He-
modynamiki i Angiokardiografii Instytutu 
Kardiologii UJ CM, Asocjację Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego we współpracy 
z European Association for Percutaneous 
Cardiovascular Interventions i European 
Board for Accreditation in Cardiology. 

Anna Wojnar
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Dwoje wybitnych szwajcarskich uczo-
nych: prof. Cezmi Akdis oraz prof. 

Mübeccel Akdis, gościło w Krakowie 
w dniach 24–26 listopada 2011. Profesor 
Cezmi Akdis jest dyrektorem Narodowego 
Centrum Astmy i Immunologii w Davos 
i równocześnie obecnym prezesem Euro-
pejskiej Akademii Alergii i Immunologii 
Klinicznej, natomiast jego żona, Mübeccel 
Akdis, jest profesorem immunologii na 
Uniwersytecie w Zurychu. Bezpośrednią 
przyczyną ich przyjazdu było rozpoczę-
cie wspólnego, polsko-szwajcarskiego, 
projektu badawczego, którego autorem 
i głównym wykonawcą jest prof. Andrzej 
Szczeklik z II Katedry Chorób Wewnętrz-
nych UJ. Projekt uzyskał pierwszą nagrodę 
w konkursie ogłoszonym przez rząd szwaj-
carski, który przyznał na jego realizację 
dwa miliony franków szwajcarskich na 
okres trzech lat.

Red.

Astma jest częstą chorobą, a wśród 
dzieci najczęstszą. Podczas gdy w le-

czeniu astmy dokonał się wyraźny postęp, 
jej etiologia i patogeneza pozostają niezna-
ne. Przypuszczamy – w oparciu o wstępne 
wyniki naszych badań – że w niektórych 
postaciach astmy (zwłaszcza w tzw. astmie 
aspirynowej) rhinowirusy, a być może i inne 
wirusy osiedlają się na stałe w drogach 
oddechowych i wpływają decydująco na 
rozwój choroby i jej przebieg. Mogą nawet 
zapoczątkować astmę. Jest to główna hi-
poteza projektu. Długotrwałej obserwacji 
poddana zostanie grupa chorych na astmę 
(manifestujących się różnym fenotypem) 
i grupa osób zdrowych. U chorych, na po-
czątku badania i po roku, a także w czasie 
zaostrzeń, przeprowadzona zostanie identy-
fikacja wirusów w materiale biologicznym 
(indukowana plwocina, kondensat powie-
trza wydechowego, popłuczyny oskrze-
lowe). Obserwacje kliniczne sprzężone 
będą ze szczegółową analizą odpowiedzi 
immunologicznej, zmierzającą do poznania 
zaburzeń regulacyjnych w zakresie układu 
odpornościowego u chorych. Badania kli-

       DWA MILIONY FRANKÓW 
NA POLSKO-SZWAJCARSKI PROJEKT

niczne modelowane będą u zwierząt ekspe-
rymentalnych i w hodowlach komórkowych 
in vitro. Specjalna uwaga zwrócona zosta-
nie na udział lipidowych ścieżek sygnałów 
w mediowaniu odpowiedzi zapalnej.

To są duże zamierzenia, ale do ich 
wykonania mamy też niecodzienny zespół. 
Profesor Marek Sanak koordynuje badania 
nad mediatorami lipidowymi; opracował 
już ultraczułe metody ich wykrywania 
i analizy za pomocą spektrometrii mas, 
a także jest na tropie nieznanych dotąd czą-
steczek. Doktor Krzysztof Pyrć (z Wydziału 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) 
jest autorem oryginalnej metody detekcji 
wirusów oddechowych. Doktor Bogdan 
Jakieła to ekspert w niełatwej metodzie 
hodowli tkanek układu oddechowego. 
Profesor Lucyna Mastalerz koordynuje 
część kliniczną projektu, w czym pomagają 
kierownicy klinik: prof. Ewa Niżankow-
ska-Mogilnicka wraz z doc. Grażyną Bo-
chenek i prof. Jackiem Musiałem. Doktor 
Jerzy Soja wykonuje badania broncho-
skopowe. Profesor Paweł Stręk, wraz 
ze swoimi młodszymi kolegami z Kliniki 

Laryngologii, prowadzi obserwacje nad 
powiązaniem między przewlekłym zapa-
leniem zatok a rozwojem astmy. Projekt 
może też stać się podstawą dla nowych 
doktoratów. Dwa z nich są już zaawanso-
wane (lek. med. Jagoda Kumik z Instytutu 
Pediatrii i lek. med. Marek Kaszuba z II 
Katedry Chorób Wewnętrznych UJ) i do-
tyczą nowej, oryginalnej metody badań 
kondensatów powietrza wydechowego. 
Ogromnym atutem jest także nasza wielo-
letnia współpraca z głównym ośrodkiem 
szwajcarskim, który w projekcie odpowie-
dzialny jest za prześledzenie odpowiedzi 
immunologicznej.

Projekt przedstawia więc oryginalną 
hipotezę i sposoby jej weryfikacji. Wyniki 
powinny pomóc w lepszym zrozumieniu 
mechanizmu powstawania astmy, dostar-
czyć nowych biomarkerów odzwiercie-
dlających przebieg choroby, a w szerszym 
aspekcie – przyczynić się do poznania 
czynników usposabiających do przewlekłej 
infekcji wirusowej. Czego nam życzyć? 
Szczęścia!

Andrzej Szczeklik

Od lewej prof.prof. Cezmi Akdis, Mübeccel Akdis, Andrzej Szczeklik, Radosław Śpiewak
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Projekt współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej

3 lutego 2012 dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci prof. Andrzeja Szczeklika... 
Wspomnienie o Profesorze zamieścimy w następnym numerze „Alma Mater”.
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Dr Aneta Kasza

Anna Grochot-Przęczek

Dwie młode badaczki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego: dr Aneta Kasza 

i Anna Grochot-Przęczek, znalazły się 
wśród pięciu laureatek stypendiów firmy 
L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki w 2011 
roku. To już jedenasta edycja programu 
„For Woman in Science”, który L’Oréal 
Polska realizuje przy wsparciu Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO. Program ma na 

STYPENDIA L’ORÉAL 
DLA MŁODYCH BADACZEK Z UJ

celu ułatwienie młodym ambitnym kobie-
tom rozwoju kariery naukowej. 

– Programy zainicjowane przez L’Oréal, 
porozumienia o współpracy z zespołami 
badawczymi o międzynarodowym znacze-
niu oraz duża liczba zgłaszanych każdego 
roku patentów czynią z nas wyróżniającą 
się jednostkę w świecie nauki. W naszych 
laboratoriach ponad 60 procent inżynie-

rów to kobiety. Niestety, proporcje te są 
zdecydowanie mniej korzystne w innych 
instytucjach naukowych – państwowych 
i prywatnych, w których reprezentacja ko-
biet jest wciąż bardzo skromna. Dlatego też 
stopniowo wyłonił się pomysł, który ułatwił 
nam wpływ na zmianę tej sytuacji. Jest to 
opracowany wraz z UNESCO program, 
który nazwaliśmy „For Women in Science” 
– mówi Lindsay Owen-Jones, prezes 
i dyrektor generalny koncernu L’Oréal. 
W konkursie przyznawane są trzy roczne 
stypendia doktoranckie (granica wieku  
35 lat) wynoszące 25 tysięcy złotych oraz 
dwa habilitacyjne (granica wieku 45 lat) 
w wysokości 30 tysięcy złotych każde. 
Kwoty są wypłacane w miesięcznych 
ratach. O wyborze stypendystek decyduje 
niezależne jury, w którego skład wchodzą 
wybitni przedstawiciele nauki polskiej 
z licznych ośrodków badawczych. 

Doktor Aneta Kasza pracuje w Za-
kładzie Biochemii Komórki na Wydziale 

Zainteresowania badawcze dr Anety Kaszy obejmują tak zwaną reakcję ostrej fazy, która ma udział w przywróceniu 
zaburzonej przez infekcję, uraz czy rozwój nowotworu równowagi organizmu. – Celem prowadzonych przeze mnie 
badań jest poznanie wewnątrzkomórkowych szlaków przekazu sygnału, czynników transkrypcyjnych przez nie akty-
wowanych i ostatecznie genów ulegających ekspresji, które pełnią ważną funkcję w regulacji procesów takich jak prze-
żywalność komórek oraz ich proliferacja. Jednym z kluczowych regulatorów tych procesów jest czynnik transkrypcyjny 
Elk-1, który odgrywa kluczową rolę w procesach programowanej śmierci komórki, czyli apoptozy. Otrzymane przeze 
mnie wyniki są bardzo istotne, gdyż zablokowanie apoptozy jest jednym z pierwszych mechanizmów występujących 
przy transformacji komórki prawidłowej w nowotworową. Prowadzone badania umożliwiły więc lepsze zrozumienie 
mechanizmów regulacji ekspresji genów przez Elk-1 oraz pozwoliły na identyfikację nowych genów, w tym zaangażo-
wanych w hamowanie apoptozy. 
Ponadto regulacja ekspresji genów na poziomie ich włączania i wyłączania jest pierwszym etapem kontrolnym w ciągu 
zdarzeń prowadzących do otrzymania funkcjonalnego białka. Wszelkie zaburzenia na tym etapie, a więc niepotrzeb-
ne włączenie genu bądź brak jego aktywacji, prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń, często bardzo dramatycznych 
dla komórki. Jednym z białek, które odgrywa istotną funkcję w przerzutowaniu nowotworów, jest PAI-1. Jego wysoki 
poziom jest skorelowany ze złym prognozowaniem w wielu typach nowotworów. Poznanie mechanizmów regulacji 
ekspresji tego białka jest bardzo ważne i dlatego wiele grup badawczych pracuje nad tym, aby nasza wiedza na temat 
tej regulacji była jak najpełniejsza. Prowadzone przeze mnie badania w dużej mierze zrealizowały to zadanie. Poznanie 
mechanizmów regulacji ekspresji genów poprzedza etap poszukiwania skutecznych czynników farmaceutycznych, któ-
re mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju schorzeń, w tym w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.
Tematem pracy habilitacyjnej dr Anety Kaszy są Mechanizmy regulacji ekspresji genów przez cytokiny prozapalne i na-
skórkowy czynnik wzrostu.                                                                             (więcej na www.lorealdlakobietinauki.pl)
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Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. – Od dłuższego 
czasu łączę pracę naukową, która wymaga 
dużego zaangażowania, z wychowywaniem 
dwójki dzieci. Stypendium jest dla mnie 
bardzo dużym wyróżnieniem. Cieszę się, że 
prowadzone przeze mnie badania zostały 
docenione i nagrodzone. Wyróżnienie to 
jest również motywacją do dalszej pracy –  
mówi laureatka. 

Anna Grochot-Przęczek jest doktorant-
ką w Zakładzie Biotechnologii Medycznej 

na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Bio-
technologii UJ. – L’Oréal Polska zauważa 
fakt, że droga kobiety w nauce jest trudna. 
Mimo takiego samego podejścia do badań 
naukowych, równorzędnego wyszkolenia 
i wiedzy realizacja pasji badawczej kobiety 
i mężczyzny wygląda w praktyce zdecy-
dowanie inaczej. Stypendium L’Oréal 
pokazuje młodym badaczkom, że w życiu 
z niczego nie trzeba rezygnować, można 
wypracować dobry kompromis i połączyć 
realizację własnych ambicji z przyjemnoś- 

Anna Grochot-Przęczek realizuje pracę doktorską w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofi-
zyki i Biotechnologii UJ. – Pracujemy nad możliwością pobudzenia powstawania naczyń krwionośnych. Taka potrzeba 
dotyczy, między innymi, pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn. Dochodzi w niej do zwężenia lub zamknięcia 
światła naczyń krwionośnych, w konsekwencji krew nie zaopatruje tkanek w składniki odżywcze oraz tlen i następuje 
niedokrwienie. Taka tkanka, szczególnie u chorych na cukrzycę, ma małe szanse na zregenerowanie się (stąd u tych 
osób pojawiają się niegojące się rany i owrzodzenia, w konsekwencji prowadzące do amputacji), a u wielu z nich chi-
rurgiczne zabiegi rewaskularyzacyjne są niewystarczające. Dlatego istnieje potrzeba znalezienia skutecznego narzędzia 
do stymulacji powstawania naczyń krwionośnych, dzięki którym niedotleniona tkanka zostanie ukrwiona i przynajmniej 
częściowo zregenerowana. W taki proces mogą być zaangażowane, między innymi, proangiogenne komórki pocho-
dzenia szpikowego. Mają one w sobie bardzo duży potencjał regeneracyjny, a niektóre z nich potrafią stymulować 
powstawanie naczyń krwionośnych. Niestety, u osób z chorobami układu krążenia funkcjonowanie tych komórek może 
być zaburzone. Dlatego próbujemy poprawić ich kondycję. Jednym z białek, które mogą w tym pomóc, jest oksygenaza 
hemowa-1 (HO-1). Każdy z nas był naocznym świadkiem aktywności tego enzymu na swojej stłuczonej nodze czy ręce, 
kiedy się uderzył. Ten bliski nam wszystkim enzym, oprócz kolorowania siniaków, może zdziałać wiele dobrego w na-
czyniach krwionośnych, na przykład ochronić przed śmiercią komórki budujące naczynia, nasilić powstawanie nowych 
naczyń, ograniczyć stan zapalny lub pomóc okiełznać tak zwany stres oksydacyjny. Obecność dodatkowych cząsteczek 
tego enzymu w komórkach progenitorowych śródbłonka pochodzących ze szpiku kostnego może poprawić ich funkcję 
i umożliwić skuteczniejszą stymulację powstawania naczyń krwionośnych (więcej na www.lorealdlakobietinauki.pl).

W dniach 19–21 grudnia 2011 odbyła 
się w Krakowie czwarta już edycja 

kursu „Medical Development in Europe” 
współorganizowanego przez uniwersytety 
medyczne: Karolinska w Sztokholmie, 
Cagliari oraz Uniwersytet Jagielloński (Wy-
dział Lekarski), w ramach programu „La-
tający Uniwersytet”. Głównym założeniem 
tego programu jest uczestnictwo grupy 
studentów z każdego z trzech uczestniczą-
cych w nim uniwersytetów w cyklu odby-
wanych na każdym z tych uniwersytetów 

W RAMACH „LATAJĄCEGO UNIWERSYTETU”
zajęć teoretycznych i praktycznych obej-
mujących najbardziej aktualne problemy 
przedklinicznej i klinicznej medycyny. Kurs 
odbywał się pod patronatem dziekana Wy-
działu Lekarskiego UJ CM prof. Tomasza 
Grodzickiego, a głównym organizatorem 
był prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. 
Tomasz Brzozowski. Zajęcia dydaktyczne 
w zintegrowanych międzynarodowych 
grupach studenckich prowadziły; ze stro-
ny Uniwersytetu Klinika Chirurgii Serca, 
Naczyń i Transplantologii, Klinika Chorób 

Metabolicznych, Katedra Fizjologii oraz 
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Ży-
wienia. Kurs ma dla naszej Uczelni charak-
ter prestiżowy – ze względu na współczesne 
trendy umiędzynarodowienia nauczania 
medycyny, zalecaną mobilność studencką 
i możliwość wymiany doświadczeń i za-
razem kształcenia się studentów Wydziału 
Lekarskiego UJ CM na renomowanych 
uniwersytetach europejskich, takich jak 
Uniwersytet Medyczny w Solnej (Instytut 
Karolinska).

Red.

ciami rodzinno-macierzyńskimi – twierdzi 
Anna Grochot-Przęczek. 

Program „For Woman in Science” jest 
realizowany przez 53 filie Grupy L’Oréal 
na całym świecie. Do tej pory uhonorowa-
no 668 młodych badaczek, które tworzą 
międzynarodową wspólnotę talentów, 
stanowiąc źródło motywacji i inspiracji dla 
młodych kobiet u progu kariery naukowej. 

AWoj
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Rada Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ już po raz szósty 

przyznała  Nagrodę im. Wincentego Pola. 
Za rok 2010 otrzymał ją dr Mirosław 
Żelazny – za wyróżniające się osiągnię-
cia naukowe, znajdujące wyraz w pub-
likacjach promujących polską geografię 
na rynku międzynarodowym, wysoko 
ocenianą aktywność dydaktyczną, w tym 
pobudzanie zainteresowań studentów, oraz 
szeroką działalność na rzecz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Mirosław Żelazny rozpoczął działal-
ność badawczą jeszcze w czasie studiów, 
prowadząc ją w ramach Koła Geografów. 
Na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Nauko-
wych w Warszawie w 1987 roku otrzymał 
I nagrodę za opracowanie zatytułowane 
Ocena możliwości infiltracji i jej zależność 
od użytkowania ziemi w zlewni potoku 
Czercz.

Jako asystent, a następnie adiunkt 
w Instytucie Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ od początku lat 90. 
prowadził badania dotyczące czynników 

SZÓSTA EDYCJA NAGRODY IM. WINCENTEGO POLA
warunkujących zróżnicowanie 
przestrzenne i zmienność cza-
sową składu chemicznego wód 
opadowych, powierzchniowych 
i podziemnych w Karpatach. 
Jego zainteresowania badawcze 
skupiły się na poznaniu kształ-
towania się chemizmu wód pod 
względem cech fizykochemicz-
nych oraz jonów głównych, 
mikroelementów i, szczególnie 
ważnych w środowisku przyrod-
niczym, związków biogennych 
(w tym mineralnych form azotu 
i fosforu) będących wskaźni-
kami oddziaływania człowieka 
na wodę. Duży nacisk badaw-
czy skierował na zagadnienia 
metodyczne, między innymi 
z zakresu pomiaru tzw. opadu 
atmosferycznego, opracowując 
kolektor opadowy własnej kon-
strukcji; analizował także wpływ 
przypadkowych zanieczyszczeń 
na skład chemiczny wód opado-

wych i śniegu.
Szczególnie cenne wyniki 

uzyskał, badając zmienność 
składu chemicznego fal wez-
braniowych wezbrań o różnej 
genezie (z deszczów burzo-
wych, rozlewnych oraz z wez-
brań roztopowych, z dodatko-
wo wyróżnioną przemarzniętą 
i nieprzemarzniętą pokrywą 
glebową). Przeprowadzone 
badania wykazały odmienne 
kształtowanie się składu che-
micznego wody w zlewniach 
o różnym użytkowaniu. Doktor 
Mirosław Żelazny dowiódł też, 
że najważniejszym czynnikiem 
determinującym sezonową 
zmienność składu chemicz-
nego wód powierzchniowych 
jest wielkość przepływu. Udo-
kumentował ponadto – rzadko 
opisywane wcześniej – zjawi-
sko wzrostu stężenia związków 
biogennych w okresie wyso-
kich temperatur powietrza, bę-

dące wynikiem intensywniejszego rozkładu 
materii organicznej.

W latach 2007–2010 kierował rea-
lizacją projektu badawczego Czynniki 
warunkujące zróżnicowanie przestrzenne 
i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Projekt wymagał kar-
towania hydrochemicznego 1018 źródeł 
i 575 cieków występujących w granicach 
TPN oraz zebrania ponad 6000 prób 
wody i wykonania ponad 100 000 ozna-
czeń cech fizykochemicznych i stężeń 
jonów. W celu wyodrębnienia naturalnych 
wzorców zmian czasowo-przestrzennych 
chemizmu wód zlewni wysokogórskich 
zastosował neuronowe sieci Kohonena 
(self-organizing maps – SOM). Podejście 
to przyniosło nowe spojrzenie na zagadnie-
nie sezonowości chemizmu wód obszaru 
wysokogórskiego o skomplikowanej bu-
dowie geologicznej. 

W ostatniej dekadzie opublikował 
wyniki swoich badań w 29 artykułach, 
między innymi w międzynarodowych 
czasopismach o dużym zasięgu: „Envi-

Dr Mirosław Żelazny
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ronmental Pollution” oraz „Water, Air, and 
Soil Pollution”, renomowanych czasopi-
smach krajowych: „Przeglądzie Geogra-
ficznym” i „Przeglądzie Geologicznym”, 
a także w rozdziałach zamieszczonych 
w monografiach wydanych w Paryżu i Ber-
linie. Jest współautorem czterech map, 
w tym trzech hydrograficznych w skali 
1 : 50000, oraz 30 map tematycznych 

zróżnicowania składu chemicznego wód 
powierzchniowych i podziemnych w skali 
1 : 25000, wykonanych w ramach projektu 
zrealizowanego w TPN. Zaprezentował  
38 referatów na konferencjach, sympo-
zjach i warsztatach naukowych w Polsce 
i za granicą. Kierował dwoma dużymi pro-
jektami badawczymi oraz był wykonawcą 
w kilku innych projektach.

Od 2007 roku pełni funkcję opiekuna Koła 
Geografów UJ, od czterech lat opiekuje się 
Laboratorium Hydrochemicznym w IGiGP 
UJ. Jest członkiem założycielem Stowa-
rzyszenia Hydrologów Polskich (SHP).

Bolesław Domański
dyrektor Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej

Już po raz piąty studenci z 13 publicz-
nych uczelni z całej Polski przyznali 

Studenckie Nagrody Dziennikarskie – Me-
diaTory. Wyróżnienia wręczono w dzie-
więciu kategoriach. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się Monika Olejnik, Maciej 
Woroch, Tomasz Sianecki, Maciej Orłoś. 
Uroczysta gala wręczenia wyróżnień 
odbyła się 3 grudnia 2011 w Auditorium 
Maximum i zgromadziła ponadtysięczną 
widownię. – Te nagrody mają powiedzieć 
dziennikarzom: Pracujcie tak, żebyśmy my, 
studenci dziennikarstwa, mieli się na kim 
wzorować. To odpowiedzialne zadanie. 
A MediaTory zostały stworzone po to, żeby 
wskazywać tych, którzy wypełniają je naj-
lepiej  – mówi Marcin Sikorski, założyciel 
i prezes Stowarzyszenia MediaTory.

Najważniejszą statuetkę plebiscy-
tu – AuTORytet 2011, przyznawaną za 
rzetelność, profesjonalizm i najwyższe 
standardy w pracy dziennikarza, otrzyma-

MEDIATORY 2011 ROZDANE

ła Monika Olejnik. – To jest fantastyczne 
dostać nagrodę od studentów! – dzięko-

wała laureatka, dodając, że ta nagroda jest 
dla niej jedną z najważniejszych, jakie 
otrzymała w życiu. Zapytana o to, kto 
dla niej jest autorytetem dziennikarskim, 
odpowiedziała: – Ryszard Kapuściński, 
który był fantastycznym reportażystą. 
Zawsze marzyłam, żeby iść jego śladem – 
to był genialny człowiek. W rozmowie ze 
studentami podkreśliła, że zawód dzienni-
karza to wielkie wyzwanie: Rozmawiam 
z politykami, którzy próbują ukryć przed 
nami prawdę, więc naszym zadaniem 
dziennikarskim jest prowokowanie pyta-
niami, aby ich demaskować. Fajnie, że 
studenci mają odwagę dać nagrodę tak 
kontrowersyjnej osobie jak ja. Bo jestem 
kontrowersyjna. Wiem o tym – dodała 
Olejnik. 
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Koordynacją plebiscytu oraz organizacją uroczystej gali rozdania statuetek MediaTory 2011 zajmował 
się zespół studentów dziennikarstwa UJ

Monika Olejnik – AuTORytet 2011
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W kategorii ReformaTOR 2011 stu-
denci nagrodzili akcję programu TVN 
Uwaga! „Zwierzęta są jak ludzie. Czują!”. 
Jest to cykl reportaży poświęconych losom 
zwierząt, często maltretowanych i prze-
trzymywanych w tragicznych warunkach. 
Dziennikarze tworzący cykl mówią o pra-
wach zwierząt, a także o tym, co zrobić, 
gdy jesteśmy świadkami krzywdzenia 
i znęcania się nad zwierzęciem. Studenci 
uznali, że dzięki tym materiałom problem 
ujrzał światło dziennie i rozpoczęła się 
w Polsce debata dotycząca ochrony praw 
zwierząt. 

Za NawigaTORa 2011 studenci uzna-
li Andrzeja Stankiewicza z tygodnika 
„Newsweek”. Został wyróżniony za ko-
mentowanie bieżących problemów świata 
polityki w obiektywny i merytoryczny 
sposób. – Cieszę się, że młodzi ludzie do-
strzegają nowe projekty, zmiany w dzien-
nikarstwie, ważne rzeczy, które dzieją się 
w mediach w ciągu roku. Bardzo się cieszę, 
że znalazłem się w gronie wyróżnionych –  
stwierdził laureat.

TORpedą 2011 został Maciej Woroch, 
dziennikarz Faktów TVN, który, według 
studentów, udowadnia swoją pracą dzien-
nikarską, że szybkość i rzetelność nie 
muszą się wykluczać. – To wzruszające, 
autentyczne i szczere otrzymać wyróż-
nienie od studentów, dlatego jest to dla 
mnie wyjątkowa nagroda – mówił Maciej 
Woroch po otrzymaniu statuetki. – Czasem 
żałuję, że nie studiowałem dziennikarstwa, 
że nie mam warsztatu, który dostaje się 
na studiach, ale myślę, że złapałem po 
drodze wszystko, co trzeba było – dodał. 
Przyszłym dziennikarzom radził, aby, po 
pierwsze, nie odpuszczali nadarzających  
się szans w rozwoju zawodowym, po 
drugie, aby nigdy nie wątpili w swoje moż-
liwości i zdolności, a po trzecie, aby nie 
zatracili się w pracy, zostając, jak stwier-
dził, śmiertelnie nudnymi i poważnymi 
ludźmi. – Praca dziennikarza wypełnia  
24 godziny na dobę, ale nie decyduje o tym, 
jakim jesteś człowiekiem. Reporter ma za 
zadanie przekazywać to, co sam odczuwa, 
realizując materiał – trzeba się identyfiko-
wać z tym, co się robi, ale nie można się 
tym stawać – stwierdził.

Wyróżnienie w kategorii DetonaTOR 
2011 (najgłośniejsza publikacja roku) 
otrzymali Irena i Jerzy Morawscy, autorzy 
dokumentu Czekając na sobotę opowiada-
jącego o młodych mieszkańcach polskiej 
wsi, którzy, znużeni brakiem perspektyw, 
przez cały tydzień oczekują sobotniej dys- 

koteki. W imieniu laureatów nagrodę 
odebrali Michał Majewski i Paweł Reszka. 

Dziennikarzem ładującym studentów 
pozytywną energią okazał się Maciej 
Orłoś, który odebrał statuetkę w kate-
gorii AkumulaTOR. – Nigdy wcześniej 
nie byłem akumulatorem i nie myślałem 
o sobie jako o akumulatorze. Dlatego 
być akumulatorem dla studentów dzien-
nikarstwa to naprawdę bardzo przyjemne 
uczucie – żartował laureat. – W tym, co 
robię, jestem po prostu sobą i nie ma to 
nic wspólnego z aktorstwem, może tylko 
poza dziennikarskim warsztatem, na który 
składają się, na przykład, właściwy od-
dech, modulacja głosu czy  gestykulacja. 
Zapytany o znaczenie poczucia humoru 
w pracy dziennikarza odpowiedział: Kiedy 
obserwuje się polską scenę polityczną, to 
czasami przechodzi człowiekowi ochota do 
żartowania, gdzieś to poczucie humoru się 
wycofuje, i to mnie martwi, bo ja u siebie 
też obserwuję taką tendencję. 

W kategorii PromoTOR wyróżniono 
FilmWeb24 Magazyn za pokazywanie no-

wej, internetowej, twarzy dziennikarstwa, 
czyli oryginalne wykorzystanie internetu 
w pracy dziennikarskiej. Utworzony w tym 
roku dział publicystyki filmowej stał się do-
mem dla stałej dawki felietonów, reportaży 
ze światowych festiwali i analitycznych 
artykułów, które jakością nie ustępują 
tym drukowanym w tradycyjnej prasie. To 
także próba odczarowania internetu jako 
miejsca jedynie dla krótkich, newsowych 
informacji i promowanie wpływowej kry-
tyki filmowej w sieci – czytamy w uzasad-
nieniu nagrody.

ProwokaTORem 2011 został Andrzej 
Poczobut, współpracownik „Gazety Wy-
borczej” na Białorusi. Nagrodę otrzymał za 
odważne decyzje i walkę z piórem w ręku 
w obronie wartości demokratycznych na 
Białorusi. Studenci docenili jego odwagę, 
bo wielokrotnie ceną za dziennikarski 
materiał jest dla niego areszt. Aby wrę-
czyć Andrzejowi Poczobutowi statuetkę, 
studenci udali się do Grodna. 

Tomasz Sianecki otrzymał nagrodę 
w kategorii InicjaTOR, udowadniając, 
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Od lewej: Maciej Woroch, Tomasz Sianecki i Andrzej Stankiewicz

Laureaci MediaTorów 2011
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według studentów, że „można inaczej”. 
W programie zatytułowanym Ciąg dal-
szy dziennikarz przypomina wydarzenia 
sprzed lat i prezentuje obecne losy ówcze-
snych bohaterów. 

Tegoroczną galę wręczenia statuetek 
uzupełniła debata pod hasłem Future 
Calling! poświęcona przyszłości mediów 
i dziennikarstwa. Specjalnie na tę okazję 
organizatorzy zaprosili do dyskusji prof. 
Zygmunta Baumana, Nicka Newmana, 

prof. Marcina Króla, prof. Piotra Sztomp-
kę i prof. Wiesława Godzica. – Zadanie 
dziennikarza nigdy nie było łatwe, a dzisiaj 
jest chyba najtrudniejsze za mojej pamięci. 
Przyszłość dziennikarstwa zależy głów-
nie od tego, czy dziennikarze nauczą się 
kunsztu pomagania ludziom w zrozumieniu 
świata, w którym żyją – mówił z ekranów 
do zgromadzonych gości prof. Zygmunt 
Bauman. Poza laureatami na scenie 
pojawił się zespół muzyczny Poparzeni 

Kawą Trzy,  który tworzą znani i lubiani 
dziennikarze. 

Koordynacją plebiscytu oraz organi-
zacją uroczystej gali rozdania statuetek 
MediaTory 2011 zajmował się zespół 
studentów dziennikarstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Od drugiej edycji plebis-
cytu współorganizatorem jest utworzone 
specjalnie w tym celu Stowarzyszenie 
MediaTory. 

Anna Wojnar

Studenci zainteresowani nauką na 
zagranicznych uczelniach oraz pracą 

sezonową poza granicami naszego kraju 
odwiedzili Targi Mobilności Studenckiej, 
które odbyły się 8 grudnia 2011 w Audi-
torium Maximum.

Przedsięwzięcie, którego głównym 
celem jest promowanie mobilności mię-
dzynarodowej wśród uczniów i studentów 
uczelni krakowskich poprzez prezentację 
bogatej oferty międzynarodowych pro-
gramów wymian studenckich, stypendiów 
zagranicznych i studiów na uczelniach 
za granicą, zostało zorganizowane przez 
Samorząd Studentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. 

Aby zapewnić kompleksowy dostęp 
do informacji, przygotowany został cało-
dzienny program prezentacji, wykładów 
i dyskusji. Kilkunastu wystawców przygo-

TARGI MOBILNOŚCI STUDENCKIEJ

towało stoiska informacyjne. W programie 
znalazły się spotkania z przedstawicielami 
ambasad i funduszy stypendialnych, wy-
kłady na temat stypendiów zagranicznych 
i wolontariatu europejskiego, konkursy 
z nagrodami. 

Prezentacje przygotowali: Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Krakowie, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet 
w Cambridge, ambasada Australii, Erasmus 
Students Network, Stowarzyszenie STRIM, 
Fundacja Dobra Sieć, Biuro Obsługi 
Studentów Zagranicznych, DAAD oraz 
Instytut Konfucjusza w Krakowie. 
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Studenci zachęcali do odbywania staży za granicą

Targi mobilności studenckiej 
odbywały się w Auditorium Maximum
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Chodzi mi o to, aby język giętki po-
wiedział wszystko, co pomyśli głowa. 

Dlatego język trzeba ćwiczyć, zwłaszcza 
obcy. Z nim miewamy przecież najwięcej 
problemów. Na szczęście, okazji do ćwi-
czeń jest coraz więcej i wbrew pozorom 
nie musi to być kosztowne przedsięwzięcie.

Dzięki coraz liczniejszej obecności 
w Krakowie zagranicznych studentów 
możemy poznawać obce kultury i języki. 
Taką możliwość daje, między innymi, ini-
cjatywa Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
współpracującego ze studentami School 
of Medicine in English. Stowarzyszenie 
organizuje spotkania Language Exchange. 
Rozmowa z rodowitym użytkownikiem 
języka jest prawdopodobnie najstarszą 
metodą nauki języka obcego. 

Jak wygląda nauka? Polscy i zagranicz-
ni studenci spotykają się w krakowskich 
kawiarniach i ćwiczą swoje umiejętności 
poprzez rozmowę na dowolny temat 
w obcym języku. Nasi zagraniczni goście 
zaś chętnie uczą się polskiego. Dotąd naj-
większym powodzeniem cieszyły się spot- 
kania niemiecko- i anglojęzyczne. Wkrótce 
będzie można porozmawiać także w języku 
włoskim, francuskim i norweskim. 

LANGUAGE EXCHANGE

Uczestnicy wymieniają się umiejęt-
nościami, nie czerpiąc z tego żadnych 
korzyści finansowych. Jest to także cieka-
wa forma wymiany kulturalnej. W czasie 
spotkań Language Exchange bowiem nie 
tylko uczymy się języka, ale także pozna-
jemy drugą osobę, zwyczaje, tradycje, 
kulturę kraju, z którego pochodzi. Aspekt 
towarzyski ma również ogromne znacze-

nie – przyjazna atmosfera pozwala poczuć 
się swobodnie. To właśnie pozytywne 
relacje między uczestnikami sprawiają, że 
nauka przebiega dużo efektywniej, łatwiej 
jest przełamać barierę językową. 

Ewa Rabiej
członek Międzynarodowego Stowarzyszenia

Studentów Medycyny IFMSA-Poland 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://krakow.ifmsa.pl/pl/language_exchange/ 
Adres kontaktowy: agata.swierkosz@gmail.com

TRAMWAJEM NA KAMPUS
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Na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ na Ruczaju można już do-
jechać tramwajem. Pod koniec grudnia oddano do użytku część 
linii tramwajowej o długości blisko 1800 metrów, prowadzącej od 
skrzyżowania ulic Brożka i Grota-Roweckiego do ul. Gronostajo-
wej. Na trasie znajdują się cztery przystanki, kursują tramwaje linii 
numer 12 (Gronostajowa–Wieczysta) oraz 18 (z Cichego Kącika 
do ul. Gronostajowej). Na nowej trasie mogą jeździć obecnie tyl-
ko wagony sprowadzone z Norymbergi i Düsseldorfu, które mają 
możliwość zmiany kierunku jazdy na jednym torze. Jest to konieczne, ponieważ przy ul. Gronostajowej nie ma jeszcze pętli. 
Tramwaje nie zawracają, lecz za pomocą specjalnej „przekładki” przejeżdżają na drugi tor, a kierowca przesiada się do tyłu. 
Uruchomienie nowego odcinka linii tramwajowej wymagało przebudowania skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka, Grota 
Roweckiego oraz poszerzenia do czterech pasów ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Brożka do ul. Norymberskiej. Jest 
to połowa przewidzianej inwestycji, całość ma być gotowa na koniec 2012 roku. Wtedy długość trasy tramwajowej do pętli 
przy ul. Czerwone Maki będzie obejmowała w sumie 3600 metrów, a po szynach pojadą najnowocześniejsze tramwaje. 

Wr
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PERSONAE
PERSONAE SMAK ŻYCIAŻycie obdarzyło mnie niezwykłą gamą przeżyć: tych pozytywnych, jasnych, dających 

zadowolenie, satysfakcję – ale i tych bolesnych, mogących odebrać w ogóle sens istnie-
nia. Jednak gdzieś w najgłębszych zakamarkach świadomości miałem zawsze poczucie, 
że ktoś czuwa nad moim losem i że kieruje moimi krokami. Fatalizm, optymizm czy po 
prostu wiara w Opatrzność? – mówi prof. Zbigniew Chłap. 

PORTRET Z PAMIĘCI
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, 

żeby jedyna w Krakowie przy-
chodnia dla bezdomnych, ubogich 
i migrantów, a także apteka darów 
przetrwały – profesor z desperacją 
wygłasza tę deklarację tuż po moim 
wejściu do siedziby Stowarzyszenia 
„Lekarze Nadziei”. Wskazuje też na 
stertę korespondencji i monitów, ja-
kie wysyłał ostatnio do zajmującego 
się losem wykluczonych ministra 
Bartosza Arłukowicza, a wcześniej 
do poprzedniej minister zdrowia Ewy 
Kopacz, prosząc, aby ludzie pozba-
wieni uprawnień do opieki medycznej 
mieli możność konsultacji lekarskiej, 
zaopatrzenia ran, a nawet skorzystania 
z drobnych zabiegów chirurgicznych. 
Są przecież jeszcze lekarze społeczni-

cy, którzy – jak on – chcą nieść pomoc 
potrzebującym, leczyć ich.

– O ile wiem, to zgodnie z obowiązu-
jącym prawem osobom nieubezpieczonym 
nawet recept przepisywać nie wolno, a Pan 
tu mówi o leczeniu – wtrącam. 

– Nie wolno. Dlatego właśnie musimy 
zachować aptekę darów na osiedlu Dywi-
zjonu 303 w Nowej Hucie. Pod  koniec 
grudnia Kawalerowie Maltańscy ze Szwaj-
carii (notabene, od roku 1996 również 
należę do Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich), powiadomili mnie, że do 
Krakowa mogą skierować transport leków, 
odżywek, materiałów medycznych. Nie 
tak dawno, także Maltańczycy, solidnie 
wyposażyli gabinet ginekologiczny naszej 
krakowskiej przychodni dla bezdomnych, 
między innymi, w kolpomikroskop, ul-
trasonograf oraz fotel ginekologiczny. Tu 
wspomnę, że staramy się objąć opieką le-
karską bezdomne i skrajnie ubogie kobiety, 
które nie mają możliwości robienia profi-
laktycznych badań – takich jak badania 
cytologiczne czy testy krwi – albo nie mają 
uprawnień, by skorzystać z publicznych 
przychodni czy szpitali. 

„CAMION” W ZASPIE ŚNIEŻNEJ

W stanie wojennym profesor nawią-
zał bliski kontakt z Medecins du Monde 
(Lekarze Świata), pozarządową francuską 
organizacją, która wkrótce, z jego inicjaty-
wy, powołała polską filię, a ta, z biegiem 
lat, dała początek Stowarzyszeniu „Leka-
rze Nadziei” – instytucji charytatywnej 
działającej najpierw nielegalnie (gen. 
Kiszczak nie godził się na jej rejestrację), 
zaś oficjalnie dopiero od 1989 roku. Uro-
czystość założycielska odbyła się potajem-
nie w Warszawie, w podziemiach kościoła 
św. Krzyża, a wzięli w niej udział również 
delegaci MdM przybyli specjalnie z Paryża. 

Profesor wspomina swój pierwszy 
kontakt z MdM: – Przy końcu grudnia 
1981 roku, a więc niebawem po ogłoszeniu 
w Polsce stanu wojennego, przydarzyło 
mi się coś niezwykłego: była noc, na 
dworze śnieżyca, gdy zadzwonił do drzwi 
nieznany mężczyzna, mówiąc, że na dro-
dze, przy wjeździe do Krakowa, utknęła 
ciężarówka z Francji, że jej kierowca ma 
mój adres i prosi o pomoc. Co było robić? 
O świcie pojechaliśmy na spotkanie. W za-
spie śnieżnej rzeczywiście stał „camion”, 
a z szoferki odezwał się damski głos: – 
C’est bien vous – Monsieur Szlap (och, 
ta wymowa francuska!). Nous sommes 
Medecins du Monde de Bordeaux... Po 
chwili dwie urocze młode panie wysiadły 
z auta, tłumacząc, że przyjechały z pomo-
cą humanitarną dla... dzielnych Polaków 
z „Solidarności”. Jak się później okazało, 
te dwie panie to lekarki konwojujące trans-
port leków, odżywek i odzieży. Zabrałem 
je więc do domu, gdzie ogrzaliśmy się 
przy piecu i przy „góralskiej herbacie”. 

Prof. Zbigniew Chłap

Tuż po obronie pracy doktorskiej
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Rozmawialiśmy, zdumieni odwagą i de-
terminacją Francuzów, którzy 48 godzin 
stali na granicy w siarczystym mrozie! 
Rano dowieźliśmy szczęśliwie cały trans-
port leków i materiałów medycznych do 
magazynu Komitetu Charytatywnego 
przy Kurii Arcybiskupiej. Stanowiły one 
zalążek apteki darów, która została szyb-
ko zorganizowana w kościele św. Anny, 
a później przeniesiona do Nowej Huty. 
O „darowanie życia” tej aptece właśnie 
dziś tak walczę... 
     

DOBRE WZORY

Skąd życzliwi Polakom obcokrajowcy 
znali Zbigniewa Chłapa, jego domowy 
adres? Można ująć to krótko: badania 
naukowe, doktorat a później habilitacja 
wiązały się z częstymi wyjazdami młodego 
naukowca do Francji. Najpierw jako sty-
pendysty WHO – do Paryża, do słynnego 
Instytutu Onkologicznego Gustave Rous-
sy, gdzie pracował pod kierunkiem prof. 
Oberlinga, wybitnego znawcy patologii 
nowotworów, a następnie w laboratorium 
eksperymentalnej onkologii dr. Jerzego 
Barskiego, gdzie uczył się technik hodowli 
tkanek nowotworowych oraz poznawał 
problemy karcynogenezy chemicznej 
i wirusowej. 

Dalsze kontakty naukowe z Francją 
to staż w pracowni prof. Colette Marsan, 
cytologa o światowej renomie. Nabyte 
doświadczenia zainspirowały młodego le-
karza do tego, by po powrocie do Krakowa 
założyć Towarzystwo Cytologii Klinicz-
nej, które szkoliło kadry cytologów, tak 
wówczas potrzebnych w Polsce.

PRZEMYT KOMÓREK

Czas spędzony we Francji zaowocował 
poznaniem wielu ciekawych ludzi. Ale też 
zapisał się jeszcze inaczej...

– Z pierwszego rocznego pobytu w Pa-
ryżu przywiózł Pan tzw. Helę do Zakładu 
Mikrobiologii, prawda? – pytam.

– Prawda. Tyle że HeLa to nie kobieta, 
a hodowla ludzkiego nowotworu – bar-
dzo cennego wówczas dla nas materiału 
badawczego.

– Hodowla? – moje zdziwienie nie ma 
granic. Bo przecież wiem, że transport 
tak cennego nabytku wymaga specjalnej 
troski, między innymi o odpowiednią 
dla komórek temperaturę, nie mówiąc 
już o ryzyku przewożenia przez granice 
niezadeklarowanego materiału biologicz-

nego. Zapalony naukowiec umiał sobie 
jednak z tym poradzić: kilka naczyniek 
Carrela z hodowlą umieścił pod grubym 
swetrem, by zapewnić im ciepło i ukryć 
przed ewentualną rewizją na lotnisku. 
„Przemyt” się udał, hodowla dojechała 
żywa do pracowni, gdzie czekała na nią 
dr Zofia Bobrowa – później profesor na 
Wydziale Biologii UJ – która pieczoło-
wicie zajęła się przesyłką wymagającą 
odżywiania ludzką lub cielęcą surowicą. 
Skąd jednak mieli wziąć taką odżywkę? 
Naukowcom nie pozostało nic innego, 
jak utoczyć trochę własnej krwi. Co jakiś 
czas dr Wacław Jaszcz, późniejszy pro-
fesor medycyny w USA, pobierał więc 
od eksperymentatorów życiodajny płyn. 

I hodowla wspaniale rosła! Ba, stanowiła 
doskonały materiał do badań, podstawę dla 
kilku prac doktorskich i habilitacyjnych. 

– A Pana praca habilitacyjna? – dopy-
tuję dla porządku byłego kierownika Ka-
tedry Patofizjologii (1973–1998), także 
byłego dziekana Wydziału Lekarskiego 
(1991–1993).

– Ta została oparta na wielokierunko-
wych badaniach dotyczących patogenezy 
nowotworów wywołanych eksperymen-
talnie wirusem onkotwórczym polyoma 
u gryzoni, głównie chomika złocistego – 
odpowiada naukowiec, który już w 1963 
roku, a więc cztery lata po obronie pracy 
doktorskiej, mógł przed swoim nazwi-
skiem wypisać skrót: dr hab. 

W Pracowni Cytologii

Podczas I Europejskiej Konferencji Medycyny Humanitarnej i Praw Człowieka; 
w środku Bernard Kouschner, twórca MdM, późniejszy minister zdrowia Francji
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NIEPEWNY ZAWÓD

Zbigniew Chłap nie od początku 
marzył o tym, aby zostać lekarzem, na-
ukowcem. W szkole średniej pociągała 
go kariera aktorska. Zwłaszcza że polo-
nista, Józef Wójcicki, który zauroczył 
go porywającymi wykładami z polskiej 
i światowej literatury, zawiódł go również 
na szkolną scenę teatralną. Uczeń często-
chowskiego Gimnazjum im. Sienkiewicza 
występował więc z zapałem jako major 
w Damach i huzarach Fredry, zagrał też ty-
tułowego bohatera w sztuce Sienkiewicza 
Zagłoba swatem. A że wcielał się w każdą 
z tych postaci z pasją i talentem, to nawet 
Wiktor Sadecki, znany artysta ze Starego 
Teatru w Krakowie, w latach 1946–1947 
przebywający w Częstochowie, zachęcał 
chłopca do złożenia egzaminu w szkole 
teatralnej. Jednak ojciec marzyciela prze-
strzegał: Synu, nie te czasy, żeby wybierać 
zawód tak niepewny, tak zależny od sytu-
acji w kraju, zwłaszcza w obecnej Polsce, 
gdzie rządzi komuna.

SNY W KOLORACH EOZYNY

Tuż przed maturą Zbyszek porzucił 
myśl o złożeniu dokumentów w łódzkiej 
szkole aktorskiej. Zawiózł je do Krako-
wa. Zdał egzamin wstępny na Wydział 
Lekarski. I zaczął od tej chwili coraz in-
tensywniej marzyć o tym, aby „zobaczyć 
chorobę”, poznać jej przyczyny i skutki. 

Chciał zrozumieć funkcjonowanie orga-
nizmu człowieka. Od początku edukacji 
medycznej zaciekawiła go więc cytologia 
i histopatologia. Dlatego godzinami potra-
fił siedzieć przy mikroskopie. I najpierw –  
jak sam to obrazowo opowiada – uczyć 
się układać kolorowe mozaiki z komórek, 
a później dać się wciągnąć w prawdziwe 
polowania na te komórki za pomocą me-
tod, które stanowiły wyznaczniki różnych 
chorób, głównie nowotworowych.

Marzenia mają to do siebie, że cza-
sem uda się je realizować. I oto młodego 
studenta III roku medycyny – na etat 
pomocnika asystenta w Katedrze Anato-
mii Patologicznej – przyjęła prof. Janina 
Kowalczykowa. 

– Pamiętam dokładnie, jak wielką 
miałem tremę, przystępując do egzami-
nu z anatomii patologicznej, będąc już, 
bądź co bądź, asystentem tej Katedry. 
Tylko dzięki wyrozumiałości pani profe-
sor, więźniarki obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz, z wytatuowanym numerem 
32212, która chyba zauważyła, jak bardzo 
drżą mi ręce z powodu mojej niepew-
ności, czy to, co trzymam pęsetą, jest 
wyrostkiem czy jajowodem – został mi 
zaliczony ten praktyczny egzamin. Przy-
sięgam, że egzamin teoretyczny poszedł 
mi celująco, a komórki Mikulicza i ciałka 
Russela w twardzieli śnią mi się do dziś 
w kolorach hematoksyliny i eozyny – tak 
autor ponad dwustu prac naukowych i wy-
danego (już na emeryturze) CD-ROM-u 
Atlas cytopatologii chorób śródmiąższo-

wych płuc przedstawia obraz z odległej 
przeszłości.
     

PRÓBA SZKICOWANIA

Profesor żałuje, że nie potrafi zamienić 
pióra na pędzel. Łatwiej byłoby wtedy o mi-
nionych latach opowiadać naszkicowanymi 
obrazami. Taki „portret z pamięci” – jego 
zdaniem – byłby prawdziwszy. Bo zamiast 
interpretować zdarzenia z odległej perspek-
tywy czasu, urozmaicać je ubarwionym 
(subiektywnym) tłem, po prostu tworzyłby 
tylko wyrazisty kontur. Czy wobec tego 
mogę liczyć na szkic kadry profesorskiej, 
z którą zetknął się w czasie studiów na 
Akademii Medycznej zakończonych uzy-
skaniem dyplomu lekarza w 1952 roku? 
Mogę. Więc słucham. 

– Zaczynałem medycynę (a razem ze 
mną na roku liczącym około trzystu osób 
znaleźli się, między innymi, powstańcy war-
szawscy, żołnierze AK, ZWM, Batalionów 
Chłopskich, WiN, Armii Polskiej w Anglii 
i Wojska Polskiego, studenci w różnym 
wieku) jeszcze na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Czasy stalinowskie jednak sprawiły, 
że wydzielono z UJ Akademię Medyczną 
i nasz dziekanat został przeniesiony na ulicę 
św. Anny, a wykłady do budynków przy 
ul. Grzegórzeckiej i Kopernika – profesor 
z mocą podkreśla czasy, w których władze 
PRL-owskie wydatnie rozbijały struktury 
Almae Matris. Później „zamówiony” prze-
ze mnie obraz szkicuje tak: – Wiele dałbym 
dziś za to, aby móc zasiąść w skrzypiących 

Prof. Zbigniew Chłap w Kamerunie

Zdjęcie Pigmejów wykonane przez prof. Zbigniewa Chłapa w Kamerunie
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drewnianych ławkach i posłuchać choć 
przez chwilę wykładów, na przykład, 
prof. Bolesława Skarżyńskiego, który, by 
wzmocnić wrażenie, z iście teatralnym ge-
stem, mówił: ...Lavoisier, ten genialny fizyk 
francuski, skrócony o głowę przez Rewo-
lucję [...]. Albo prof. Jerzego Kaulbersza, 
gdy piskliwym głosem, rozpromieniony, 
opowiadał o swoich licznych wojażach. 
Czy też nieprzeciętnie inteligentną, a przy 
tym energiczną, charyzmatyczną i jawnie 
wypowiadającą swe ostre nieraz sądy prof. 
Janinę Kowalczykową, która, notabene, 
przyczyniła się do tego, że w terminie 
(1959 r.) obroniłem doktorat na temat 
cytopatologii komórek nowotworowych 
w hodowli in vitro. Mój Boże, co tu dużo 
mówić! Wszyscy nauczyciele wydawali 
mi się tacy wielcy, dostojni, autentyczni. 
Większość z nich przetrwała przecież 
wojnę, między innymi profesorowie 
Stanisław Maziarski, Tadeusz Tempka, 
Leon Tochowicz, Jan Miodoński, Henryk 
Niewodniczański, Eugeniusz Brzezicki, 
Julian Aleksandrowicz – część z nich przy-
jechała po wojnie do Krakowa z Zachodu 
(z Anglii), część ze Wschodu (z uniwer-
sytetów we Lwowie i Wilnie). Tu warto 
wspomnieć, że wśród studentów krążyły 
opowieści o godnym zachowaniu się 
naszych profesorów aresztowanych przez 
Niemców, trzymanych w obozach i wię-
zieniach, między innymi o prof. Januszu 
Supniewskim, o wspomnianej już tutaj 
prof. Janinie Kowalczykowej. Zawsze 
zaciekawiała mnie też postać naszego wy-
kładowcy z chemii, dr. Jana Zygmunta Ro-
bla – człowieka tajemniczego, o surowej 
twarzy, na której rzadko gościł uśmiech. 
Dopiero po latach dowiedzieliśmy się 
o jego chwalebnej działalności konspira-
cyjnej, o wielkich zasługach w ratowaniu 
dokumentów zbrodni katyńskiej. 

PSEUDONIM „ROBUR”

Działalność konspiracyjna. Takie 
sformułowanie trzeba odnieść i do mojego 
rozmówcy. Znalazł się bowiem w Sza-
rych Szeregach AK, pod pseudonimem 
„Robur”, w drużynie powołanej przez 
komendanta Juliana Kielara, pseudonim 
„Prokocimski”. Miało to miejsce w 1943 
roku. Wtedy, gdy w gronie setki chłopców 
przebywał w Domu RGO – dla sierot 
i półsierot wojennych – prowadzonym 
przez Braci Szkolnych. Gdy uczestniczył 
w tajnym nauczaniu, jakie zakonnicy 
zorganizowali podopiecznym na Jasnej 

Górze (bo tam mieścił się Dom), 
narażając się Niemcom.

– Dlaczego matka oddała 
Pana do takiego domu? – pytam. 

– Bardzo ciężko jej było sa-
mej utrzymać rodzinę. Ojciec –  
który przed laty, jako młody 
chłopak służył w III Dywizji 
Legionów (pod dowództwem 
generała Leona Biernackiego 
bronił Przemyśla i Lwowa) 
i brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej w 1939 roku, 
po rozpaczliwych walkach 
pod Kockiem w armii generała 
Franciszka Kleeberga trafił na 
pięć długich lat do oflagu VIIA 
w Murnau.

Aby zrozumieć, czym okres 
okupacji był dla chłopca „ze 
zbyt wybujałą wyobraźnią”, 
trzeba wierniej odtworzyć prze-
szłość. Trzeba przypomnieć choćby 
pewną mroźną noc zimy 1939/1940. 
Czas, gdy Jadwiga Chłapowa poleciła 
swojemu synowi wziąć sanki i pójść 
razem z nią na dworzec towarowy Często-
chowa-Stradom. Tam bowiem stał pociąg 
z Polakami wysiedlonymi przez Niemców 
z Poznania. Do mieszkania przy ul. Ja-
snogórskiej 50 matka i syn sprowadzili 
rodzinę profesora H., wykładowcy jednej 
z poznańskich uczelni, i przez dłuższy 
czas jej pomagali, karmili gęstą zupą, 
którą pani Jadwiga gotowała jeszcze dla 

wielu innych rodzin wysiedlonych przez 
hitlerowców. Później do tego samego 
mieszkania – po likwidacji w 1943 roku 
żydowskiego getta – były uczeń ojca 
Zbyszka, Stefan N., przyprowadził smu-
kłą, ładną dziewczynę odzianą w futro, 
choć było jeszcze całkiem ciepło na dwo-
rze. Matka przyszłego lekarza, a zarazem 
i przyszłego działacza „Solidarności” (od 
początku powstania NSZZ) przeznaczyła 
dla niej „zielony” pokoik, a następnie 
pomagała przerzucić młodą Żydówkę do 
Czechosłowacji.

Wizyta w Watykanie

Dyplom nagrody Pro Publico Bono wręcza prof. Andrzej Zoll
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CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE...

Obrazy drugiej wojny, niemieckiej 
okupacji należą wciąż do najmocniej 
utrwalonych w pamięci. I choć życie ob-
darzyło profesora gamą przeżyć dających 
wiele satysfakcji, to jednak przed oczyma 
jawi mu się często ojciec – z całego serca 
nienawidzący bolszewików, ciągle za-
jęty „społecznikowaniem”, tworzeniem 
nowych szkół. I matka – dzielna, piękna 
kobieta, pracująca ongiś w sekretariacie 
gimnazjum i prowadząca szkolny internat 
dla chłopców, zaś później samotnie prze-
prowadzająca przez lata głodu i okupacji 
niemieckiej jego i jego siostrę Annę, też 
przyszłą lekarkę. Nie ukrywa, że bardzo 
dobrze również pamięta spotkania patrio-
tyczne z udziałem AK-owców, powstań-
ców Warszawy, którzy po opuszczeniu sto-
licy znaleźli schronienie i pomoc w Domu 
Braci Szkolnych w Częstochowie.

– W tym Domu wielokrotnie miałem 
też okazję słuchać opowieści Zofii Kossak-
-Szczuckiej. Pytałem ją, jak powstawali 
Krzyżowcy, powieść, którą od deski do 
deski wcześniej już przeczytałem i którą 
byłem zafascynowany – mówi profesor.

– A nowsza historia, z Panem w roli bo-
hatera, też pojawia się czasem? – pytanie 
o działalność konspiracyjną w stanie wo-
jennym nie tylko w Stowarzyszeniu „Le-
karze Świata”, lecz również w strukturach 
„Solidarności” wydaje się uzasadnione. 
Zwłaszcza że profesor już 7 listopada 1980 
uczestniczył, jako delegat krakowskiej 
służby zdrowia, w strajku okupacyjnym 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a po 
powrocie stamtąd zaangażował się w or-
ganizowanie „Solidarności” – najpierw 
na Akademii Medycznej (był przewodni-
czącym Komisji Zakładowej tej uczelni), 
a później w działalność w strukturach 
poziomych krakowskiej Międzyuczel-
nianej Komisji Porozumiewawczej „S”. 
Powinnam tu jeszcze dodać, że Zbigniew 
Chłap – jako delegat do Krajowej Komisji 
Zdrowia – znalazł się także w strukturach 
pionowych „Solidarności”, między innymi 
razem z Aliną Pieńkowską z Gdańska, 
z prof. Zofią Kuratowską z Warszawy. 

POD BRAMĄ STOCZNI
    
Narodziny „S”, jej wulkaniczny wręcz 

wybuch, a także ogromnie silna wiara 
milionów ludzi w ten społeczny ruch, 
jaki miał miejsce w Polsce, trudno opisać 
w kilku, nawet kilkunastu zdaniach. Ła-
twiej się skupić na obrazach. Na szkicach, 
które wcześniej zasugerował profesor. 
Pierwszy z nich powinnam odnieść do 
sierpniowego strajku w Gdańsku, jaki się 
odbył w 1980 roku. 

– Byłem tam. Stałem w tłumie ludzi 
przed bramą stoczni.

– Skąd się Pan tam znalazł?
– Spędzałem letnie wakacje z córką 

w Oliwie – pojechałem więc do stoczni. 
Ale, zaskoczony tempem wydarzeń, które 
szybko przenosiły się na kraj, postano-
wiłem jednak wrócić do Krakowa. Jakoś 
udało mi się zatankować fiata 125 i dotrzeć 

do domu. Tyle że 26 września znów po-
jechałem do Gdańska – już jako członek 
Komitetu Założycielskiego „Solidarności” 
Akademii Medycznej i Państwowego 
Szpitala Klinicznego w Krakowie. Dziś, 
gdy oglądam zdjęcia z Ogólnopolskiego 
Strajku Okupacyjnego Służby Zdrowia, 
jaki odbywał się w Sali Herbowej tamtej-
szego Urzędu Wojewódzkiego, widzę na 
nich i prof. Mariusza Żydowo z Akademii 
Medycznej w Gdańsku, i prof. Mieczy-
sława Chorążego z Gliwic, i dr. Andrzeja 
Kowala z Krakowa – opowiada, wybrany 
później na wiceprzewodniczącego „Soli-
darności” AM i PSK, naukowiec i wykła-
dowca, który w Krakowie współdziałał 
z profesorami: Ryszardem Gryglewskim, 
Andrzejem Szczeklikiem, Stanisławem 
Konturkiem, Władysławem Królem, 
Otmarem Gedliczką, Józefem Kałużą, 
Zdzisławem Rynem, Andrzejem Kontry-
mowiczem-Ogińskim, Janem Bilskim, 
Marią Rybak, Jerzym Armatą, Romanem 
Lutyńskim. Bogdanem de Barbaro, Mar-
kiem Sychem, Marią Zygulską-Machową, 
Bożeną i Gabrielem Turowskimi, Jerzym 
Krupińskim, Ewą i Janem Marcinkiewi-
czami, Rafałem Niżankowskim i wielu, 
wielu innymi.

– Był Pan obecny przy Okrągłym 
Stole?

– Tak. Zostało mi powierzone zadanie 
referowania, w ramach tzw. podstolika 
„zdrowie”, naszego projektu powołania 
izb lekarskich – wspomina profesor, który 
13 grudnia 2011 został uhonorowany Me-

Prof. Zbigniew Chłap, dziekan Wydziału
 Lekarskiego CM UJ (1991–1993)

Prof. Zbigniew Chłap z prof. Colette Marsan 
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dalem Wolności i Solidarności. Tu warto 
dodać: ten medal to nowość. Pierwszą jego 
edycją wyróżniono w Krakowie jeszcze, 
między innymi, Mieczysława Gila, z któ-
rym profesor współdziałał w czasie strajku 
w Nowej Hucie, także i później.
     

BANDYCKI NAPAD

Niespokojny, społecznikowski duch 
ciągle gdzieś wodził naukowca – to 
w czymś uczestniczył, to coś organizował. 
Między innymi – misje polskich Lekarzy 
Świata do Rumunii ogarniętej krwawą re-
wolucją (1989), na Litwę, do byłej Jugosła-
wii (1992–1995), do Czeczenii, Inguszetii 
(1995), a także do rodaków żyjących na 
Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Kazach-
stanie. Później – już z Lekarzami Nadziei 
(utrzymując nadal żywe kontakty z Fran-
cuzami) – starał się pomagać najbardziej 
potrzebującym w Afryce; stowarzyszenie 
wysyłało im leki oraz sprzęt medyczny.

– W lutym 2002 roku wziąłem udział 
w ekspedycji do Kamerunu, gdzie miesz-
kańcy, a zwłaszcza Pigmeje, są nękani 
głodem i chorobami; tam zawoziliśmy leki 
i narzędzia chirurgiczne, aby Polka, chirurg, 
dr Zofia Kaciczak – pracująca w szpitalu 
w Salapoumbe, w sercu dżungli – miała 
czym leczyć i czym operować. 

W pamięć profesora Kamerun wrył się 
na zawsze. Bo czy można nazwać zwykłą 
przygodą to, co spotkało polskich lekarzy 
pewnej nocy w drodze do stolicy Kame-
runu, gdzie zamierzali podpisać umowę 
o współpracy z tamtejszym wydziałem 
lekarskim? W żadnym razie. Po prostu 
zostali... napadnięci przez bandę uzbrojo-
nych zbirów, poturbowani, wrzuceni do 
głębokiego rowu. Terenowy jeep, którym 
jechali, na szczęście załadowany już tylko 
osobistymi rzeczami, pod groźbą użycia 

broni został, oczywiście, odebrany, pasz-
porty i bagaże także.

– Uszliśmy z życiem, i to najważniej-
sze! A choć zostałem bez pieniędzy, bez 
żadnego dokumentu, a jedynie w spodniach 
i koszulce, to jednak zachowuję w pamięci 
dobre wspomnienia z pouczającej misji 
do Afryki – tak dopowiada koniec kame-
ruńskiej „przygody” współorganizator 
I Spotkania Europejskiego (1990) pod 
hasłem „Medycyna humanitarna i prawa 
człowieka”. 

NA UNIWERSYTECIE I NA... WIELBŁĄDZIE

Uniwersytet w Oranie to także cieka-
we, wielce pouczające wydarzenie, któ-

remu początek dał rok 1970, a więc czas 
na długo przed sierpniowym przesileniem 
w kraju. Wspominam miasto opisane 
w Dżumie Camusa dlatego, że właśnie 
z nim Zbigniew Chłap związał się aż na 
trzy lata. Ściślej: podjął pracę na uniwer-
sytecie uważanym za jeden z najlepszych 
w Algierii; tam kierował dużym zakładem 
i laboratorium patologii klinicznej, w ję-
zyku francuskim prowadził wykłady z pa-
tologii, pomagał trzem swoim asystentom 
w przygotowaniu prac doktorskich, wydał 
też kilka publikacji naukowych.

– Pobyt w Algierii pozwolił mi na po-
znanie kraju aż do krańców Sahary. Moim 
niezawodnym R4, a także na grzbiecie 
wielbłąda przejechałem kawał pustyni. 
Odwiedziłem tajemnicze ruiny „pol-
skiego fortu” kapitana Motylińskiego, 
w górach Tassili obejrzałem największy 
na świecie zbiór cudownych fresków 
malarstwa naskalnego z okresu neolitu sa-
haryjskiego – opowiada mój interlokutor. 
I cieszy się z tego, że wiele z tych przeżyć 
mógł dzielić z rodziną (żoną, Teresą z d. 
Augustynowicz-Ciecierską, i dziećmi: 
Andrzejem i Justyną), która w Oranie go 
odwiedzała.

Miłe chwile w Algierii. A w kraju? 
Bardzo zasmuciło profesora to, że po 
powrocie do Krakowa w 1973 roku nie 
zastał już Janiny Kowalczykowej, która 
przed jego przyjazdem zmarła. Nie było 

Przed misją Lekarzy Nadziei do Czeczenii – wyjazd z Krakowa

Z misją Lekarzy Nadziei na Białoruś
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dla niego także miejsca w Katedrze Pato-
morfologii, gdyż nowe jej kierownictwo 
uznało, że liczba osób tam pracujących jest 
wystarczająca. Zaproponowano więc Zbi-
gniewowi Chłapowi objęcie innego zakła-
du: patofizjologii. Niestety, zakład ten był 
niesłychanie zaniedbany, źle wyposażony, 
nie miał kadry naukowej, zwierzętarni, nie 
miał funduszy na badania. 
    

SZOK!

Życie obdarzyło mnie niezwykłą gamą 
przeżyć: i tych pozytywnych, jasnych, dają-
cych zadowolenie, satysfakcję – ale i tych 
bolesnych, mogących odebrać w ogóle 
sens istnienia... Nie ukrywam, że takie 
słowa dla dziennikarza są wyzwaniem. 

Nie pytam jednak profesora o sprawy oso-
biste, bardziej interesują mnie zawodowe. 
Choćby te związane z postawieniem na 
nogi Zakładu Patofizjologii.

– O niektórych sprawach trudno mó-
wić. Nawet nie wiem, czy po tylu latach 
powinienem wracać do tego, 
co tak bardzo mnie zabolało –  
waha się profesor.

– Nadszedł czas akademickiej 
emerytury. To ciężki okres dla 
kogoś tak bardzo czynnego za-
wodowo, prawda? A jednak trzeba 
było odejść...

– Żeby to było normalne odej-
ście... Otóż któregoś dnia nowe 
kierownictwo zabroniło mi wstę-
pu do pracowni mikroskopii. 
Powiedziano mi, że jeśli chcę, 
mogę przebywać w Zakładzie, 
ale jedynie w pomieszczeniach bi-
blioteki. Szok! Ponieważ chciałem 
koniecznie zakończyć wieloletnią 
pracę z moimi współpracowni-
kami nad Atlasem cytopatologii 
chorób śródmiąższowych płuc, 
zwróciłem się o pomoc do urzędującego 
wówczas prorektora do spraw Collegium 
Medicum. Ten, w pisemnej odpowiedzi, 
pozwolił mi na... krótkotrwałe przeby-
wanie w pracowni mikroskopowej w celu 
dokończenia dokumentacji fotograficznej. 
Tak zakończyła się moja droga zawodowa 
po ponad 50 latach pracy na uczelni. Dalej 
już idę drogą pracy społecznej.
     

OTWARTE DRZWI

Multimedialny atlas, mimo spo-
wolnienia prac nad jego ukończeniem, 

został wydany przez PAU. Wiem też, 
że profesor bardzo zaangażował się 
w przygotowanie uroczystego spotkania 
absolwentów UJ i AM, którzy – jak on – 
rozpoczynali studia w 1947 roku.

– Jubileusz 50-lecia to piękny ju-
bileusz. Było co wspominać – mówi 
profesor.

Było? Jest! Bo jeśli wczytać się w CV 
Zbigniewa Chłapa, to zaskakuje jego nie-
ustająca aktywność. Na przykład, można 
dowiedzieć się o powołaniu zespołu, 
który przyczynił się do zamknięcia huty 
w Skawinie, o pomocy ludziom inter-
nowanym w stanie wojennym, o tym, 
że jest członkiem Papieskiej Akademii 
Pro Vita (zaproszony jeszcze przez Jana 
Pawła II), o pracy w komisjach etyki, 
bioetyki PAN i PAU, o... Trudno wprost 
wyliczyć wszystkie odznaczenia, meda-
le, dyplomy...

– Co teraz? – pytam.
– Pracy nie brakuje. Nadal co-

dziennie przyjeżdżam z Przegorzał do 
siedziby Lekarzy Nadziei przy al. Po-

koju. Bo cel, jaki sobie, między innymi, 
wyznaczyłem, to utrzymanie „otwartych 
drzwi” – i w przychodni dla bezdomnych 
i ubogich, i w aptece darów – tak jak na 
początku spotkania, tak i teraz w głosie 
mojego interlokutora słyszę determina-
cję. Aby jednak do końca pojąć, dlaczego 
tę misję profesor uważa za ważną, trzeba 
koniecznie przejrzeć album, w którym 
zdjęcia wymownie ilustrują, jak bardzo 
ludzie wykluczeni przez ubóstwo potrze-
bują naszej pomocy... 

 Teresa Bętkowska

Z misją w Rudzie na Bukowinie Rumuńskiej

Karykatura wykonana przez studenta
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Krystyna Zachwatowicz, Andrzej 
Wajda, Dorota Segda, Mariusz 

Kwiecień, Józef Opalski oraz Antoni 
Jackowski zostali laureatami Nagród 
Miasta Krakowa w 2011 roku. Wyróż-
nienia za prace dyplomowe otrzymali 
natomiast Edyta Gracz-Chmura i Marcin 
Starzyński z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Anna Sękowska z Akademii Sztuk 
Pięknych, a także Dariusz Grabowski,  
Agnieszka Kornecka, Łukasz Michalski 
i Katarzyna Michałowska z Politechniki 
Krakowskiej. – Ta nagroda jest wyra-
zem wielkiego uznania dla dokonań 
laureatów, dowodem na to, jak ogromny 
potencjał twórczy ma Kraków. To nagroda 
honorująca najwybitniejszych twórców 
i uczonych, których osiągnięcia współde-
cydują o rozwoju polskiej nauki i kultury, 
a w ślad za tym – o rozwoju Krakowa 
– mówił prezydent Jacek Majchrowski  
15 grudnia 2011 w Sali im. Stanisława 
Wyspiańskiego UMK podczas uroczys- 
tości wręczenia tych prestiżowych wyróż-
nień. Podkreślił, że twórczość uhonoro-
wanych osób buduje świetność sceny pol-
skiej, rozsławia polski film, popularyzuje 
polską scenę muzyczną w świecie, a także 
promuje dorobek historyczny miasta, 
określając tym samym jego miejsce na 

MIŁOŚĆ Z WZAJEMNOŚCIĄ

mapie kulturalnej Europy. W swym wy-
stąpieniu prezydent zaznaczył, że jest to 
również nagroda nadziei, wyróżniająca 
tych przedstawicieli młodego pokolenia, 
którzy będą kontynuować najlepsze na-
ukowe tradycje. Nagrody przyznawane są 
bowiem za wybitne osiągnięcia w okresie 
dwóch lat poprzedzających rok przyzna-
nia wyróżnienia – nie tylko za całokształt 
działalności, a także za prace dyplomowe, 
w tym przypadku obronione w roku 2010. 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać 
związki i środowiska twórcze, instytucje 
artystyczne, kulturalne, wydawnicze, 

szkoły wyższe, instytuty naukowo-
-badawcze, towarzystwa naukowe oraz 
inne organizacje. Nagrodę przyznaje 
prezydent Krakowa na wniosek komisji 
złożonej w większości z profesorów 
krakowskich wyższych uczelni, której 
przewodniczy prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności prof. Andrzej Białas.

W 2011 roku w dziedzinie kultury 
i sztuki za swe wybitne dokonania uhono-
rowani zostali: aktorka, reżyser teatralny 
i filmowy, absolwentka Wydziału Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 

Profesor Antoni Jackowski – współtwórca krakowskiej i polskiej szkoły geografii turyzmu, twórca nowego kierunku: geo-
grafii religii, w której to dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem. Antoni Jackowski był kierownikiem Zakładu Geo-
grafii Religii UJ, dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej,  
wieloletnim członkiem Senatu UJ. W 1994 roku utworzył Zakład Geografii Religii – drugi w Europie i jedyny w Polsce. 
W 1995 roku zaczął wydawać w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ periodyk naukowy „Peregrinus Craco-
viensis”, jedyne tego typu czasopismo w Europie poświęcone szeroko rozumianej kulturze religijnej, szczególnie pielgrzy-
mowaniu. Przez wiele lat działało w Instytucie interdyscyplinarne „konwersatorium pielgrzymkowe”. Profesor Jackowski 
ma w swoim dorobku ponad 300 prac, w tym blisko 30 książek. Od 2005 roku jest emerytowanym pracownikiem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, ale nadal prowadzi seminarium magisterskie i doktoranckie. Fakt, że obecnie Instytut jest jedną 
z najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych placówek geograficznych w Europie, jest wielką zasługą Profesora. 

Doktor hab. Józef Opalski – reżyser teatralny i operowy, tłumacz, muzykolog, literaturoznawca, publicysta, organizator 
festiwali, pedagog. Od 1970 roku wykłada na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Historii i Teorii Teatru, od 1974 także 
na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST. W latach 1980–1990 był kierownikiem artystycznym Starego Teatru, w latach 
1975–1996 Opery Krakowskiej, w 1986 roku Teatru Ewy Demarczyk. Jest członkiem rad artystycznych wielu teatrów 
w Polsce. Założył specjalizację wokalno-aktorską i pierwsze w Polsce studia reżyserii teatru muzycznego w krakowskiej 
PWST. Uczył, między innymi, w Neapolu, Los Angeles, Mediolanie. Z ponad 60 dokonań reżyserskich należy wymienić 
Rigoletto Verdiego (1989), Cosi fan tutte Mozarta (1991) oraz prapremierę światową Loterii na mężów Szymanowskiego 
(2007), Podróż zimową Barańczaka/Schuberta  w Operze Krakowskiej (2011), Człowieka z La Manchy Leigha w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie (1997), Tango Piazzolla   Anny Burzyńskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (2007), 
Sekrety nietoperzy w Teatrze STU w Krakowie (2004), Pana Jowialskiego Aleksandra Fredry w Teatrze Polonia w Warsza-
wie (2010) i wiele innych. Jest autorem książek: Wiersze o Szymanowskim, Chopin i Szymanowski w literaturze dwudzie-
stolecia międzywojennego, Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie, Wratislavia Cantans. Dzienniki festiwalowe, 
ponad 300 artykułów, recenzji oraz tłumaczeń.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa w 2011 roku
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– Krystyna Zachwatowicz, oraz światowej 
sławy reżyser filmowy i teatralny, współ-
twórca polskiej szkoły filmowej – Andrzej 
Wajda. Ponadto za wybitne kreacje aktor-
skie nagrodzono jedną z najbardziej zna-
czących postaci polskiej sceny teatralnej 
i filmowej – Dorotę Segdę, za wyjątkowe 
osiągnięcia artystyczne – śpiewaka 
operowego o ugruntowanej pozycji 
na scenach operowych świata –  
Mariusza Kwietnia, a za wybitne 
dokonania w dziedzinie kultury 
– reżysera teatralnego, muzyko-
loga i literaturoznawcę, wykła-
dowcę w Katedrze Teatru i Dra-
matu na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dr. hab. Józefa Opalskiego.

W kategorii nauka i technika 
za wybitne osiągnięcia w zakresie 
geografii turyzmu i religii nagrodę 
otrzymał niekwestionowany autorytet 
w obu tych obszarach nauki prof. Antoni 
Jackowski.

W dziedzinie sportu za rok 2011 nie 
przyznano nagrody. 

Sylwetki laureatów przestawił dy-
rektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego UMK Stanisław Dziedzic. 

WYRÓŻNIENIA ZA PRACE DYPLOMOWE OTRZYMALI:
Edyta Gracz-Chmura z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za pracę doktorską Literatura romantyczna w Krakowie 1827–1863. 
Zarys monograficzny
Marcin Starzyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za pracę doktorską Krakowska rada miejska w średniowieczu
Anna Sękowska z Akademii Sztuk Pięknych – za pracę doktorską Portret Króla Zygmunta Starego z katedry na Wawelu
Dariusz Grabowski z Politechniki Krakowskiej – za pracę magisterską Zastosowanie metody NATM do budowy tunelu 
drogowego pod Wzgórzem Błogosławionej Bronisławy w Krakowie (projekt wstępny)
Agnieszka Kornecka i Łukasz Michalski z Politechniki Krakowskiej – za pracę magisterską Projekt koncepcyjny podziemnej 
stacji premetra pod ulicą Czarnowiejską w Krakowie w zakresie architektoniczno-funkcjonalnym, konstrukcyjnym i tech-
nologicznym
Katarzyna Michałowska z Politechniki Krakowskiej – za pracę magisterską Rewitalizacja dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. 
Kompleks muzyczny

Pamiątkowy medal 
autorstwa Kazimierza Adamskiego

Prezydent, gratulując nagrodzonym, 
podziękował im za obecność w naszym 
mieście, za bezcenny wkład w rozwój 
polskiej kultury i Krakowa, której nie za-
stąpi żadna, nawet najlepsza, kampania 
promocyjna naszego miasta. Podkreślił, 
że Kraków bez swoich wybitnych in-
dywidualności nie mógłby z powodze-
niem kontynuować tradycji duchowej 
i artystycznej stolicy Polski, nie mógłby 
z dumą nosić miana miasta uczonych, 
miasta o niepokornej, niezależnej, cha-
rakterystycznej duszy. 

Andrzej Wajda, w związku z tym, że 
w dniu wręczenia nagród był na planie 
filmu o Lechu Wałęsie, nie mógł uczest-
niczyć w uroczystości. Nagrodę w jego 
imieniu odebrała Krystyna Zachwato-
wicz, natomiast w imieniu nieobecnej 
Doroty Segdy – Anna Polony.

– Kraków jest miastem wyjątkowym. 
Tu najlepiej jest uczyć się i studiować 
[...]. Chcę wrazić radość i wdzięczność, 

że to ukochane przez nas miasto do-
strzegło i uhonorowało nasze jemu 
oddanie – akcentowała Krystyna 
Zachwatowicz. – Niektórzy uwa-
żają, że miłość z wzajemnością 
nie istnieje. My, dziś nagrodzeni, 
jesteśmy dowodem na to, że ist-
nieje. Kochamy to miasto, a ono 
tę miłość odwzajemnia.

Tradycja przyznawania na-
gród osobom szczególnie zasłu-

żonym dla Krakowa sięga XVI 
wieku. Pierwszym znanym z nazwi-

ska laureatem tej nagrody był Mikołaj 
Jaskier, który otrzymał ją w roku 1535 

za kodyfikację prawa miejskiego. 

Rita Pagacz-Moczarska

Wręczenie nagród odbyło się w Sali im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa
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□ Ma  Pan  Profesor  na  swym 
koncie wiele nagród i wyróżnień. 
Wśród nich  jest  godność profe-
sora honorowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego,  nadana  Panu  
11 czerwca 2007 przez Senat UJ. 
Co oznacza dla Pana ten tytuł?

■ To szczególne wyróżnienie 
odebrałem przede wszystkim jako 
wyraz uznania władz Uniwersy-
tetu dla dorobku naszej geografii. 
Napawa mnie dumą fakt, że jestem 
geografem związanym z naszą 
Uczelnią. Bo przecież to w mu-
rach Uniwersytetu kształtowała 
się i utrwalała jako dyscyplina na-
ukowa oraz dydaktyczna zarówno 
geografia polska, jak i europejska. 
Na potwierdzenie tego wystarczy 
przywołać w tym miejscu takie 
wielkie nazwiska, jak Jan Długosz, 
Jan ze Stobnicy, Maciej z Miecho-
wa, Jan z Głogowa, Bernard Wapowski. 

Jestem dumny z tego, że naszym wielkim antenatem był 
Wincenty Pol, znany poeta i badacz ziemi ojczystej. W 1849 roku 
utworzył on na Uniwersytecie Katedrę Geografii Powszechnej, 
Fizycznej i Porównawczej, która była pierwszą taką placówką 
na ziemiach polskich, a drugą na świecie, po Katedrze Geografii 
w Berlinie, utworzonej w 1820 roku. Dzięki Polowi geografia 
polska zaczęła wkraczać na tory światowe i zaczęła być postrze-
gana jako ważna dziedzina nauki i nauczania uniwersyteckiego. 
Ponadto to właśnie na naszym Uniwersytecie powstało pierwsze 
w Polsce nowoczesne studium geograficzne, jakim był Instytut 
Geograficzny, utworzony w 1918 roku przez Ludomira Sawic-
kiego. Nasi uniwersyteccy antenaci, jak Jerzy Smoleński, Wiktor 
Ormicki, Stanisław Leszczycki, tworzyli tutaj podwaliny plano-
wania przestrzennego i regionalnego, wypracowując podstawy 
tzw. geografii stosowanej. Moi wielcy poprzednicy sprawili, że 
Instytut Geograficzny stał się w latach międzywojennych jednym 
z głównych centrów naukowych w Polsce i na świecie.

Przedstawiona tu w wielkim skrócie historia naszej dyscypliny 
na Uniwersytecie pozwala uzmysłowić sobie, jak wielkim za-
szczytem jest określenie: „geograf Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

Dotąd geografowie raczej rzadko wyróżniani byli tak wyso-
kimi odznaczeniami uniwersyteckimi. Przede mną tylko dwóch 
pracujących na Uniwersytecie geografów otrzymało godność dok-

GEOGRAFIA TO PIĘKNA DZIEDZINA NAUKI
Rozmowa z prof. Antonim Jackowskim, współtwórcą krakowskiej i polskiej szkoły geografii turyzmu, 
twórcą nowego kierunku: geografii religii

tora honoris causa naszej Uczelni: 
Wincenty Pol w 1850 roku oraz 
Eugeniusz Romer w 1948 roku. 
Podobnej rangi wyróżnieniem jest 
godność profesora honorowego, 
którą mi nadano. To wyróżnienie 
uważam za wielki zaszczyt, ale 
równocześnie zobowiązanie. Ro-
zumiem je jako dalszą nieustającą 
służbę na rzecz mojego Uniwer-
sytetu, tworzenie nowych idei 
oraz pracę z młodym pokoleniem 
geografów. Dopóki starczy mi sił. 

□ Urodził się Pan Profesor w Bel-
gii,  krótko mieszkał w Warsza-
wie, a podczas okupacji w Olsz-
tynie  koło Częstochowy. Kiedy 
przyjechał  Pan  do Krakowa? 
Jakie obrazy miasta z tamtych lat 
zachował Pan w pamięci?

■ Pierwszy raz przyjechałem do 
Krakowa w 1945 roku do wujostwa, którzy mieszkali przy 
ul. Kapucyńskiej. Z tamtej wizyty najbardziej zapamiętałem  
ul. Floriańską, gdzie moją uwagę przyciągały sklepiki z ołowiany-
mi żołnierzykami, które mnie wówczas pasjonowały. Jeśli chodzi 
o zabytki, to wrażenie zrobił na mnie wtedy kościół Mariacki i, 
oczywiście, Wawel. Dwa lata później przyjechałem do Krakowa 
po raz drugi i byłem tu trochę dłużej, mieszkałem u wujostwa przy 
Rynku Głównym. Wielkim przeżyciem było dla mnie obejrzenie 
Mazepy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, z Aleksandrą Śląską. 
Zanotowałem też ze smutkiem, że zniknęły sklepiki z żołnierzy-
kami... Zaczynał się okres zmian. Na stałe przeprowadziliśmy się 
do Krakowa jesienią 1948 roku, do kamienicy przy ul. Powiśle 4, 
gdzie mieszkałem przez ponad 50 lat. 

Z rozrzewnieniem wspominam moją pierwszą szkołę w Kra-
kowie –  Gimnazjum św. Jacka, do którego chodziłem tylko przez 
rok, bo zostało zlikwidowane. W 1950 roku przeniesiono nas do 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Podgórzu. Niektóre moje 
przyjaźnie zawarte w tamtych czasach trwają do dziś. 

□ Gdzie dziś lubi Pan bywać w Krakowie?

■ Bardzo lubię kościół Franciszkanów, z którym łączy mnie wiele 
wspomnień. Mam także sentyment do Plant. Lubię wspominać 
groźnego niegdyś dla uczniów pana plantowego, który pobierał 

Prof. Antoni Jackowski
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opłatę za siedzenie na ławkach i przeganiał nas, bo my przecież 
nie płaciliśmy. 

Wyjątkowymi miejscami w Krakowie są dla mnie również 
Rynek Główny, Łagiewniki, Biblioteka Jagiellońska, w której 
pracowałem w latach 1960–1967, obecna siedziba Instytutu 
Geografii UJ i, oczywiście, Collegium Novum, a w nim klub 
Convivium. Ostatnio zauważyłem też, że coraz bardziej lubię 
przebywać w domu. 

□ 13 grudnia 2011 obchodziliśmy 30. rocznicę wybuchu sta-
nu wojennego, dlatego wróćmy jeszcze do Pana wspomnień 
związanych z klubem Convivium, bo przecież w latach 80. 
ubiegłego wieku to miejsce odegrało szczególną rolę... 

■ To prawda. To miejsce było swoistym centrum wymiany po-
glądów i informacji. Tam czuliśmy się swobodnie, dyskutując 
o wszystkim. Przekazywaliśmy sobie wiadomości o tym, kto 
został aresztowany, internowany, kogo wypuszczono, komu trzeba 
pomóc. Mniej więcej wiedzieliśmy, kto donosił, i zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że bezpieka dużo wie. Tam jednak było po-
czucie bezpieczeństwa, tam był wolny Uniwersytet – nasza mała 
ojczyzna. Do Convivium przychodzili także profesorowie, między 
innymi prorektor Andrzej Kopff, prof. Bożena Wyrozumska, rów-
nież jej syn Tomasz, który wówczas był bardzo zaangażowany 
w działalność podziemną.

Przeznaczony dla „Solidarności” pokój nr 4 na parterze Colle-
gium Novum został zamknięty po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. A klub Convivium cały czas tętnił życiem. To miejsce miało 
też jeszcze jedną szczególną zaletę: tam zawsze można było liczyć 
na filiżankę kawy, która wtedy była towarem reglamentowanym, 
sprzedawanym na kartki. 

Dziś, z perspektywy czasu, myślę, że Convivium zasłużyło 
na tablicę upamiętniającą tamte czasy. Sądzę, że ci, którzy wtedy 
tam bywali, chętnie partycypowaliby w kosztach. 

□ W tamtych  trudnych  czasach był Pan, między  innymi, 
przewodniczącym Koła NSZZ  „Solidarność”  Instytutu 
Geografii UJ,  członkiem Komisji Rewizyjnej UKZ NSZZ 
„Solidarność” UJ, członkiem Prezydium Komisji Uczelnianej 
NSZZ „Solidarność” UJ, przewodniczącym Zespołu Progra-

mowego NSZZ „Solidarność” UJ. Proszę 
powiedzieć, co specyficznego było w dzia-
łalności „Solidarności” na Uniwersytecie 
Jagiellońskim?

■ W moim odczuciu była to jedna z nie-
licznych organizacji związkowych funk-
cjonujących na uczelniach, która jako cel 
zasadniczy stawiała rozwój naukowy Uni-
wersytetu, rozwój kadry i samorządności, 
a nie sprawy finansowe. Na pierwszym 
miejscu były kwestie awansów pracowników 
akademickich, wstrzymywanych przez partię 
z różnych przyczyn. Takich osób było sporo, 
na przykład u mnie w Instytucie było chyba 
pięciu docentów. Wnioski o ich nominację 
wstrzymywały ówczesne władze partyjne. To 
wynikało, między innymi, z tego, że na Uni-
wersytecie Jagiellońskim „Solidarność” two-

rzyli przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni. U nas 
pierwsze prezydium „Solidarności”, które powstało w styczniu 
1981, tworzyli profesorowie, między innymi późniejsi rektorzy 
i prorektorzy: Maria Sarnecka-Keller, Anna Krzysztofowicz, Józef 
Andrzej Gierowski, Andrzej Kopff, a także dwóch docentów: 
Michał Pułaski i Tomasz Gizbert-Studnicki. Na innych uczelniach 
natomiast władze „Solidarności” były raczej zdominowane przez 
nienauczycieli akademickich. To, że mieliśmy inne priorytety, 
powodowało więc, że na związkowych forach szkół wyższych 
czasami trudno było nam dojść do porozumienia.

□ „Solidarność” UJ troszczyła się też o studentów...

■ Chodziło o zapewnienie im bezpieczeństwa. Jesienią 1981 
studenci bardzo chętnie podejmowali różne akcje strajkowe. 
Pamiętam, że wspólnie z Michałem Pułaskim, Ewą Miodońską 
próbowaliśmy uspokajać studentów, aby nie dopuścić do jakiejś 
prowokacji. W naszym lokalu w Collegium Novum odbyliśmy 
wiele rozmów, między innymi z Janem Rokitą i Konstantym 
Miodowiczem. W rozmowach ze studentami uczestniczył też 
ksiądz Józef Tischner. 

Studenci strajkowali także bezpośrednio przed wprowadze-
niem stanu wojennego. Wtedy rektor Józef Gierowski postawił im 
pewnego rodzaju ultimatum, dając dwa i pół dnia na zakończenie 
akcji. Zakomunikował im, że jeżeli nie zaprzestaną strajku, to 
nie zagwarantuje im bezpieczeństwa. Poskutkowało. Studenci 
zakończyli strajk 12 grudnia, a – jak się okazało – kilkanaście 
godzin później rozpoczął się stan wojenny. Dla porównania, na 
AGH studenci nie przerwali strajku i tam była interwencja milicji, 
a u nas udało się tego uniknąć, dzięki czemu nie było większych 
represji wobec studentów. 

□ Pan także studiował w niełatwych czasach. Niemniej jednak 
w  latach  studenckich miał Pan kilka  ciekawych pomysłów 
na życie. Pod pseudonimem Jacek Sandr pisał Pan artykuły, 
opowiadania, zaczął Pan nawet pisać sztukę. Próbował Pan 
też sił jako aktor, współtworzył Piwnicę pod Baranami, Teatr 
Dramatyczny UJ, który potem przekształcił się w Teatr 38. 
Pasjonowała Pana  również historia,  ale ostateczny wybór 
padł na geografię... 

Od lewej: prof. Antoni Jackowski, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz prof. Andrzej Białas
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■ Jak już mówiłem, jestem z tego bardzo dumny. Geografia jest 
piękną dziedziną nauki, która potrafi tak zafascynować badacza, 
że ten poświęci jej całe swoje życie. Istotnie, jednak zawsze 
miałem sentyment do historii. Jako student geografii chodziłem 
na wykłady humanistyczne. Do mojego zamiłowania do histo-
rii przyznałem się prof. Janowi Flisowi, opiekunowi naszego 
pierwszego roku, który prowadził zajęcia dotyczące historii 
odkryć geograficznych. On mi wówczas poradził, abym skończył 
geografię, bo do historii zawsze będę mógł wrócić. I miał rację. 
Bo przecież wszystkie prace, które później robiłem z geografii, 
miały historyczną podbudowę. Także te ostatnie. 

□ No właśnie. W 2009 roku wspólnie ze swą uczennicą Izabelą 
Sołjan napisał Pan Historię geografii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (XV–XXI wiek), w 2010  roku ukazała  się, wydana 
wspólnie  z Anną Michno,  książka Pamiętamy... Geografia 
polska w okresie II wojny światowej, natomiast we wrześniu 
2011 do rąk czytelników trafiła praca Do końca wierny Polsce 
i geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898–1941). A nad czym 
Pan teraz pracuje?

■ Niebawem nakładem wydawnictwa PAU ukaże się jeszcze 
duża monografia o Jerzym Smoleńskim, której jestem redaktorem 
wspólnie z prof. Stefanem Witoldem Alexandrowiczem. Poza 
tym chciałbym jeszcze napisać książkę prezentującą sylwetki 
trzech wielkich geografów, których łączyło to, że wszyscy zginęli 
w strasznych okolicznościach: o Ludomirze Sawickim, który 
zmarł śmiercią nagłą w czasie ekspedycji naukowej na Bałkany, 
oraz o zamordowanych w obozach koncentracyjnych Jerzym 
Smoleńskim i Wiktorze Ormickim. 

W planach mam także książkę dotyczącą historii geografii 
w czasie drugiej wojny światowej, jak również tom poświęcony 
historii polskiej geografii człowieka w okresie międzywojen-
nym. Marzy mi się także napisanie paradokumentalnej powieści 
o Ormickim. Jego życie było tak niezwykłe i pełne bohaterstwa, 
że powinno zainteresować zwłaszcza młodzież, zresztą nie tyl-
ko w Polsce. Opowieść taka mogłaby stać się kiedyś podstawą 
pasjonującego scenariusza filmowego.

Studia nad historią geografii krakowskiej i polskiej sprawiają 
mi dużą satysfakcję, zwłaszcza poprzez fakt, że wzbudzają tak 
wielkie zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Książ-
ka Pamiętamy... doczekała się już drugiego nakładu. Znajduje się 
w wielu bibliotekach muzealnych przy dawnych obozach koncen-
tracyjnych, a także w zbiorach największych bibliotek naukowych 
świata. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z książką 
poświęconą Wiktorowi Ormickiemu. Okazuje się, że niewiele 
dyscyplin naukowych posiada podobne studia ilustrujące ich 
dzieje i bohaterstwo uczonych podczas drugiej wojny światowej. 

Znaczącym wyróżnieniem dla naszej pracy w tym zakresie był 
fakt zainteresowania się nią przez Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wzruszającym dla mnie 
osobiście momentem było wręczenie mi przez Jacka Ormickiego, 
syna Wiktora, pamiątkowej plakietki. Głosi ona „wszem i wo-
bec”, że Rada Rodzinna przyznała mi tytuł Przyjaciela rodziny 
Ormickich – za trud odkrywania potomnym prawdy o niezwykłym 
człowieku i uczonym Wiktorze Ormickim. To są takie momenty, 
kiedy utwierdzamy się w tym, że to, co robimy, wywołuje od-
zew społeczny. Wyraża się on, z jednej strony, uznaniem naszej 
misji za potrzebną, z drugiej zaś – okazywaniem nam sympatii 

przez różne środowiska czy osoby prywatne. I w tym upatruję 
urok misji badacza. Tak się złożyło, że doświadczałem tego dość 
często, i nieskromnie Pani wyznam, że jest to uczucie wspaniałe.

□ Kiedy sześć lat temu rozmawialiśmy w związku z wywiadem 
do „Alma Mater” (nr 85/2006), mówił Pan, że rozważa, czy nie 
napisać pamiętników. Czy rozpoczął Pan już jakieś działania 
w tym kierunku?

■ Pomysł na pamiętniki układa się w głowie. Kiedy przystąpię do 
ich pisania, będę to traktował jako swego rodzaju misję w stosun-
ku do młodych. Bo dane mi było przeżyć wiele ciekawych rzeczy, 
poznać wielu niezwykłych ludzi. Poza tym nietypowa była moja 
droga kariery naukowej: nie mogłem od razu po maturze dostać 
się na studia, po uzyskaniu dyplomu trudno mi było rozpocząć 
pracę na Uniwersytecie. Moje doświadczenia życiowe mogą być 
więc pewnym drogowskazem dla młodych, że jeśli ma się pasję, 
to pomimo trudności można wiele osiągnąć. Zawsze mówię mło-
dym, że zawód badacza to powołanie podobne jak w przypadku 
księdza, aktora czy lekarza. To powołanie wymaga oddania się 
bez reszty i całkowitego podporządkowania uprawianej dyscy-
plinie naukowej.

□ Wracając jeszcze do Pana doświadczeń aktorskich: ten szlif, 
który zdobył Pan w Teatrze Dramatycznym UJ, grając, mię-
dzy innymi, postać księdza w jednej ze sztuk Bertolta Brech-
ta Karabiny pani Carrar,  a  także występując w  spektaklu 
poetyckim Gałczyński 38,  zaprocentował w dalszym życiu 
zawodowym.
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■ To prawda. Bardzo przydała mi się umiejętność nawiązywania 
kontaktów z widzem. Ale przyznam się, że pierwsze szlify jako 
aktor zbierałem już w szkole podstawowej, kiedy grywałem 
w jasełkach – głównie pasterza Maćka. Widocznie już wtedy 
intuicyjnie czułem, że będę się zajmował antropogeografią. 

Jeśli chodzi natomiast o sztukę Brechta, w której grałem 
księdza, to jako ciekawostkę wspomnę tylko, że pojechaliśmy 
z nią do Torunia na ogólnopolski festiwal teatrów studenckich, 
na którym zajęliśmy pierwsze miejsce. W tę działalność teatralną 
bardzo zaangażowani byli również moi przyjaciele geografowie 
i biolodzy. Zbyszek Horawa i Andrzej Skupień później zostali 
aktorami zawodowymi. Przez pewien czas towarzyszył nam Mar-
cel Ofiarski, odgrywający chętnie zwłaszcza role nieboszczyków. 
W Karabinach pani Carrar przez cały spektakl był na scenie, 
wygodnie leżąc i nie mówiąc ani słowa. To była rola – marzenie!

Tak na poważnie jednak to, istotnie, występując na scenie, 
nauczyłem się nie zwracać uwagi na tremę, po prostu ignoro-
wać ją. Była to wielka umiejętność, która okazała się nieoce-
niona w mojej dalszej pracy dydaktycznej. Wykładając w sali 
pełnej studentów, czułem się swobodnie. Potem przydawało się 
to również podczas licznych występów na mniejszych i więk-
szych, a nawet całkiem wielkich zgromadzeniach naukowych, 
podczas prowadzenia konferencji, promocji moich książek itp. 
Szczególnie umiejętność tę wykorzystywałem podczas dość 
częstych kontaktów z mediami, zwłaszcza z telewizją i radiem, 
w 2011 roku występując na przykład w pięcioodcinkowym te-
lewizyjnym serialu dokumentalnym zatytułowanym Tajemnice 
Jasnej Góry w reżyserii Grzegorza Styły, a także w wielood-
cinkowym internetowym wywiadzie-rzece realizowanym przez 
Macieja Zborka z Archiwum UJ w ramach projektu „Pamięć 
Uniwersytetu”.

□ Z domu wyniósł Pan Profesor wielki kult Matki Bożej, grał 
Pan księdza w sztuce Brechta. Czy nigdy nie myślał Pan, by 
zostać księdzem?

■ Owszem, myślałem. W klasie maturalnej. Rozmawiałem nawet 
o tym z jednym ojcem franciszkaninem, który ostatecznie polecił 
mi przedyskutowanie tej kwestii z pewnym proboszczem spoza 
Krakowa. Pojechałem do niego, ale po tym spotkaniu stwierdzi-
łem, że to jednak nie jest dla mnie. 

□ W 1994 roku utworzył Pan Zakład Geografii 
Religii, jedyny taki w Polsce i jeden z nielicznych 
na  świecie. Dlaczego w 2010  roku  ten Zakład 
został zlikwidowany? 

■ Formalnie rzecz biorąc, został on zlikwidowany 
dlatego, że po moim przejściu na emeryturę nie 
było samodzielnego pracownika, który mógłby 
zostać moim następcą. Dwie moje uczennice nie 
miały jeszcze habilitacji. Według Statutu UJ, aby 
istniał zakład, muszą działać w nim minimum 
trzy osoby, w tym jeden samodzielny pracownik. 
Statut przewiduje jednak tworzenie przejściowych 
jednostek, zwanych centrami, które funkcjonują 
dopóki jeden z pracowników naukowych nie zrobi 
habilitacji. 

Dyrektor Instytutu prof. Bolesław Domański 
wraz z dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Zie-

mi prof. Kazimierzem Krzemieniem postanowili więc wystąpić 
o zgodę Rady Wydziału, by przejściowo funkcjonowało właśnie 
Centrum Geografii Religii. Rada Wydziału jednak się na to nie 
zgodziła, motywując to różnymi względami, nie zawsze chyba 
racjonalnymi. Przyznam, że byłem bardzo rozżalony w stosunku 
do pewnych osób, o których wiem, że sprzeciwiały się utworzeniu 
Centrum. Przykre jest także to, że one w ogóle nie wiedziały i chy-
ba nie wiedzą do dziś, czym my się zajmujemy. W tej niezwykle 
trudnej sytuacji bardzo elegancko zachował się dyrektor Instytutu, 
który nie włączył moich pracowników do innego zakładu, tylko 
stworzył podlegający mu bezpośrednio Zespół ds. Geografii Religii. 

Likwidacja Zakładu Geografii Religii spotkała się z dużym 
oddźwiękiem w skali międzynarodowej i w skali Polski. Moi 
koledzy z innych jednostek nie rozumieli, jak mogło dojść do 
takiej sytuacji. Zresztą do dziś cała korespondencja, zarówno 
ta z kraju, jak i z zagranicy, nadal adresowana jest na Zakład 
Geografii Religii. 

Światełkiem w tunelu jest to, że w 2012 roku dwie moje 
uczennice będą już po habilitacji. 

□ Jest Pan człowiekiem bardzo aktywnym. Pomimo oficjal-
nego przejścia na emeryturę nadal dużo Pan pracuje, uczest-
nicząc w życiu Uczelni – prowadzi Pan zajęcia, ma swoich 
seminarzystów, wydaje książki,  a  także periodyk naukowy 
„Peregrinus Cracoviensis”. Od kilku lat reprezentuje Pan Uniwer-
sytet Jagielloński w środowiskowym Komitecie Koordynacyjnym 
Dni Jana Pawła II. Mówi się o Panu: człowiek-instytucja... 

■ Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że bardzo ważnym epizodem 
w moim życiu było też to, że w latach 2003–2005 pełniłem 
funkcję przewodniczącego Konferencji Kierowników Uczelnia-
nych Jednostek Geograficznych w Polsce. To takie nieformalne 
ciało, do którego należą przedstawiciele wszystkich placówek 
geograficznych w kraju działających przy uczelniach oraz In-
stytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. 
Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu pozwoliło mi uświadomić 
sobie, jakie braki są w geografii, jeśli chodzi o pola badawcze. 
Moje zainteresowania historią geografii wynikały, między innymi, 
właśnie stąd, że właściwie nikt się specjalnie tym nie zajmował. 

Przez pewien czas byłem też jednym z inicjatorów utworzenia, 
a następnie przewodniczącym (po Michale Pułaskim) Fundacji 

Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa prof. Antoni Jackowski otrzymał niespodziewane 
 wyróżnienie: pamiątkową plakietkę od rodziny Wiktora Ormickiego; od lewej: prof. Bolesław 

Domański, Urszula i Jacek Ormiccy oraz prof. Antoni Jackowski
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Janineum. Ponieważ w czasie stanu wojennego otrzymaliśmy 
duże wsparcie finansowe od tej fundacji, której siedziba mieści 
się w Wiedniu, chcieliśmy, w pewnym sensie, „zwrócić” te pie-
niądze, fundując stypendia młodym naukowcom ze Wschodu, 
a konkretnie z Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Albanii. To było 
takie spłacenie długu wdzięczności. 

Ze spraw organizacyjnych największym moim dokonaniem 
było doprowadzenie do uzyskania zgody na budowę nowej sie-
dziby Instytutu na terenie uniwersyteckiego kampusu w Pycho-
wicach, co w konsekwencji spowodowało, że obecnie Instytut 
znajduje się w gronie najnowocześniejszych placówek geogra-
ficznych na świecie. 

□ Czego, Pana  zdaniem,  potrzeba Krakowowi  do  jeszcze 
lepszej promocji? 

■ Od wielu lat zajmuję się badaniem zjawiska turystyki religijnej 
w różnych miejscach na świecie. Na ich podstawie mogę stwier-
dzić, że Kraków, będąc wyjątkowym centrum pielgrzymkowym, 
mógłby na tej turystyce bardzo dobrze zarabiać. Aby to jednak 
stało się możliwe, konieczny jest rozwój niezbędnej infrastruktury. 
Chodzi o to, by, z jednej strony, zapewnić pielgrzymom noclegi 
w przyzwoitych warunkach wokół sanktuarium w Łagiewnikach, 
ale z drugiej – zapewnić wahadłową komunikację między Łagiew-
nikami a miastem. Nie powinno się dopuszczać do takiej sytuacji, 
jaka jest obecnie, że pielgrzymi docierają wyłącznie do Łagiewnik 
i wyjeżdżają, w ogóle nie wchodząc do miasta. 

W 2010 roku prezydent Jacek Majchrowski powołał mnie do 
zespołu, który opracowywał strategię rozwoju turystyki religijnej 
Krakowa. Zwieńczeniem prac sporej grupy, która się tym zajmowa-
ła, był dokument ukazujący kierunek, w jakim powinna zmierzać 
polityka władz w zakresie rozwijania tej formy turystyki. 

Według mnie, jeśli chodzi o bazę noclegową, Kraków jest 
dobrze przygotowany na przyjęcie pielgrzymów. Problemem jest 
natomiast brak odpowiedniej dostępności komunikacyjnej. Chodzi 
o dostępność zarówno od strony lotniczej, jak i kolejowej. Balice 
przyjmują dużo, ale Kraków leży w kotlinie, co powoduje częste 
występowanie mgieł, które uniemożliwiają lądowanie samolotów. 
A przecież są na świecie urządzenia, które umoż-
liwiają pokonanie tej przeszkody. Niestety, są one 
bardzo drogie, ale wydaje mi się, że jeżeli chcemy 
być bardzo dużym centrum pielgrzymkowym, to 
musimy też ponosić pewne koszty. Tragiczna jest 
również dostępność komunikacyjna jeśli chodzi 
o kolej. Mamy w miarę dobre połączenie z Warsza-
wą, ale już nad morze jedziemy kilkanaście godzin. 
Jeżeli w Europie ma być rozwijana turystyka na 
osi północ–południe prowadzącej przez Polskę, to 
również trzeba to wziąć pod uwagę i wyciągnąć 
wnioski. Komunikacja kolejowa jest wygodna, ale 
musi być też szybka. 

□ Co dla Pana oznacza bycie uczonym?

■ Dla mnie bycie uczonym zobowiązuje do tego, by 
zawsze mówić prawdę. Takie założenie powoduje, 
że nie nagina się swoich badań do żadnej opcji. 
Później przez całe życie wypełnia się pewną misję, 
która dla mnie ma dwa cele. Jeden wiąże się z nie-

ustającym pogłębianiem wiedzy, poszukiwaniem nieznanych pól 
badawczych, a drugi z wychowywaniem młodych, z tworzeniem 
własnej szkoły. Jestem szczęśliwy i dumny, że mnie się to udało. 

□ 15 grudnia 2011 z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego 
otrzymał Pan Nagrodę Miasta Krakowa w kategorii nauka 
i technika za wybitne osiągnięcia w zakresie geografii turyzmu 
i religii. Czym jest dla Pana Profesora to wyróżnienie?
 
■ Oczywiście, wielką satysfakcją, że moje badania naukowe 
zostały dostrzeżone i docenione, również przez środowiska spoza 
Uniwersytetu. Wnioskodawcami były bowiem placówki pozauni-
wersyteckie. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nagrodę dostałem za 
te dziedziny mojej aktywności naukowej, które w opinii niektórych 
osób nie mają charakteru naukowego! Utwierdziło mnie to w prze-
konaniu, że to, co dotychczas robiłem, ma sens, dlatego należy to 
kontynuować. Może jeszcze ważniejszym jest fakt, że nagroda 
umocniła też moich uczniów i współpracowników w przeświad-
czeniu, że nasze działania są dostrzegane i potrzebne!

Przyznane mi wyróżnienie jest również uznaniem dla środo-
wiska krakowskich geografów. Od 1933 roku, a więc od momentu 
reaktywowania nagrody, geografowie tylko trzykrotnie byli jej 
laureatami: w 1976 roku nagrodę uzyskał włoski geograf Pierro 
Innocenti – za monografię geograficzną miasta Krakowa,  w 1988  
roku Kazimierz Trafas wraz z zespołem redakcyjnym – za monu-
mentalny Atlas miasta Krakowa. A trzecim jestem ja. 

Przyznaną mi Nagrodę Miasta Krakowa dedykuję całemu kra-
kowskiemu środowisku geografów. Dedykuję ją również wszystkim 
tym osobom, bez pomocy których moja działalność badawcza byłaby 
znacznie ograniczona. Mam tu na myśli zarówno moich uczniów, 
koleżanki i kolegów z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, bibliotekarzy i archiwistów w całej Polsce, pracowników wielu 
placówek świeckich i kościelnych w Polsce i Europie, jak również 
moją wspaniałą żonę Danutę oraz moich przyjaciół. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Przyznane wyróżnienie prof. Antoni Jackowski traktuje jako uznanie 
dla środowiska krakowskich geografów

A
. W

o
jn

a
r

A
. W

o
jn

a
r



52 ALMA MATER nr 144

18 listopada 2011 prof. Jerzy Stel-
mach otrzymał doktorat honoris 

causa Uniwersytetu w Augsburgu. To już 
drugi honorowy doktorat przyznany prof. 
Stelmachowi w Niemczech – poprzedni 
został mu nadany przez Uniwersytet 
w Heidelbergu w 2007 roku. W laudacji 
prof. Reiner Schmidt podkreślił dorobek 
naukowy prof. Stelmacha w dziedzinie 
teorii i filozofii prawa, w szczególności 
zaś wymienił jego prace poświęcone 
hermeneutyce prawniczej, metodologii 
prawniczej, ekonomicznej analizie prawa 
oraz teoriom argumentacji prawniczej. 
Przypomniana została także kluczowa rola 
prof. Stelmacha w wieloletniej, efektywnej 
współpracy Wydziału Prawa i Admini-
stracji UJ z ośrodkami uniwersyteckimi 
w Niemczech, zwłaszcza w Heidelbergu, 
Moguncji i Augsburgu.

Uroczystości towarzyszyło semina-
rium naukowe, podczas którego prof. 
Stelmach wygłosił wykład zatytułowany 
Pozytywistyczne mity metody prawni-
czej. Wystąpienie to poświęcone było 
diagnozie współczesnego stanu metodo-
logii prawniczej, zwłaszcza zaś – ciągle 
dominującej na kontynencie europej-
skim – tradycji pozytywistycznej, która, 
posiłkując się rozmaitymi mitami, takimi 
jak wiara w logiczną strukturę systemu 
prawnego i rozumowań prawniczych czy 
istnienie autonomicznej jedynej metody 
prawniczej, przynosi więcej szkód niż 

DOKTORAT HONORIS CAUSA 
DLA PROFESORA JERZEGO STELMACHA

pożytku. W konkluzji prof. Stelmach 
zauważył: Prawo jest zaledwie wtórnym 
refleksem określonych interesów spo-
łecznych, politycznych i ekonomicznych. 
Widać to szczególnie dobrze dzisiaj, 
w dobie szybkich zmian cywilizacyjnych 
i kryzysów ekonomicznych. Pośpieszne 
„regulacje naprawcze” w szczególności 
niczego nie zmieniają, nie projektują, 
pełniąc jedynie funkcję terapeutyczną. 
[...] Przekonanie, że prawo ma jeszcze 
jakąś „moc sprawczą”, trudno jest uznać 

za uprawnione, jakkolwiek jest ono wciąż 
fundamentem wiary większości obywateli 
świata zachodniego, w tym również wiary 
większości prawników, którzy przecież 
najczęściej z własnego wyboru chcą 
pozostać „wyrobnikami”, w ich przeko-
naniu jedynie słusznej, pozytywistycznej 
idei prawa.

Bartosz Brożek
profesor w Katedrze Filozofii Prawa 

i Etyki Prawniczej

Od lewej: prof. Reiner Schmidt (Uniwersytet w Augsburgu), prof. Jerzy Stelmach, prof. Phillip Hellwege (dzie-
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Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, 
za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia prof. Jerzy Sadowski, dyrek-
tor Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowie i kierownik Kliniki Chirurgii Serca, 
Naczyń i Transplantologii CM, został uhonorowany medalem Gloria Medicinae. 
Zaszczytne wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie co roku 
otrzymuje tylko dziesięciu wybitnych lekarzy w świecie. Medal został wręczony 
profesorowi 4 listopada 2011 podczas uroczystej gali zorganizowanej w sali balo-
wej na Zamku Królewskim w Warszawie.

RPM

GLORIA MEDICINAE DLA PROFESORA JERZEGO SADOWSKIEGO
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KRAKÓW W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWEJ

Założyciel i dyrektor Międzynarodo-
wego Centrum Kultury w Krakowie 

prof. Jacek Purchla odebrał 5 grudnia 
2011 w Wiedniu z rąk byłego wicekanc-
lerza Republiki Austrii dr. Erharda Buska 
Mitteleuropapreis – Nagrodę Środkowo-
europejską. To prestiżowe wyróżnienie 
przyznawane jest od 1994 roku przez 
działający w Wiedniu Institut für den 
Donauraum und Mitteleuropa. 

Podczas uroczystości, na której obecni 
byli przedstawiciele korpusu dyplomatycz-
nego, w tym ambasador RP w Austrii dr 
Jerzy Margański, a także przedstawiciele 
środowiska naukowego i kulturalnego Wied-
nia, podkreślano, że jest to wyraz uznania 
dla osiągnięć prof. Jacka Purchli w obszarze 
działalności na rzecz dialogu i porozumienia 
w Europie Środkowej. Eksponowano także 
wysoką, międzynarodową, rangę kierowa-
nego od 20 lat przez prof. Jacka Purchlę 
Międzynarodowego Centrum Kultury. 

Doktor Erhard Busek przypomniał 
poprzednich laureatów nagrody –  naj-
wybitniejszych intelektualistów Europy 
Środkowej, a wśród nich naukowców, 
polityków, pisarzy i dziennikarzy, w tym 

Nagroda dla prof. Jacka Purchli

również prof. Władysława Bar-
toszewskiego, który był jej 
pierwszym laureatem. Amba-
sador Emil Brix, wygłaszając 
laudację, przypomniał natomiast 
życiorys laureata, a także jego 
wybitne zasługi na rzecz poko-
jowego współistnienia państw 
środkowoeuropejskich. Jako 
pierwszy konsul generalny Re-
publiki Austrii w Krakowie po 
1989 roku miał okazję z bliska 
obserwować wielki wkład pra-
cy prof. Jacka Purchli na rzecz 
Krakowa, działającego najpierw 
na stanowisku wiceprezydenta Krakowa, 
a później dyrektora MCK – polskiego 
„okna na świat”. Laudator docenił też 
liczne prezentowane w Galerii MCK wy-
stawy, z których wiele promowało sztukę 
austriackich artystów w Polsce.

– Odpowiedzialnością Krakowa jest 
więc polska obecność w Europie Środka. 
To jest polska racja stanu. Europa Środka 
to kwestia światopoglądu. To miejsce na 
Ziemi, gdzie granice polityczne zmieniały 
się szybciej niż granice kulturowe. To pro-

blem sąsiada, pamięci, tożsamości – mówił 
w swoim przemówieniu prof. Jacek Pur-
chla. – Krakowskie MCK stało się obserwa-
torium świata, którego tak dobrze nie widać 
z Warszawy. Bo Warszawa zawieszona jest 
między Berlinem a Moskwą. Z Krakowa 
widać inaczej... To jest podwójna różnica 
w optyce: nie tylko geopolityczna, ale i cy-
wilizacyjna – centralizm czy też unitaryzm 
państwa staje tutaj w opozycji do Europy 
regionów.
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Na Wydziale Matematyki i Informaty-
ki UJ 10 grudnia 2011 obchodzono 

60. rocznicę urodzin prof. Jana Stochela. 
Główna część uroczystości poprzedzona 
została sesją naukową, podczas której 
odczyty wygłosili znakomici matematycy, 
nie tylko z Polski.

Jako pierwszy wystąpił prof. Franciszek 
Hugon Szafraniec, którego z Jubilatem 
łączy ponaddwudziestoletnia współpraca 
naukowa i organizacyjna. Nazwisko prof. 

JUBILEUSZ PROFESORA JANA STOCHELA
Szafrańca występuje bodaj najczęściej na 
liście współautorów prac prof. Stochela. 
Referat prof. Szafrańca zatytułowany Jan 
Stochel, Unbounded Subnormality and 
Myself (Jan Stochel, nieograniczona sub-
normalność i ja) prezentował ich wspólne 
dokonania w teorii nieograniczonych 
operatorów subnormalnych, która wiele 
zawdzięcza tej parze autorów.

Wśród gości z zagranicy obecni byli, 
między innymi, profesorowie: Il Bong 

Jung z uniwersytetu Kyungpook w Daegu 
w Korei Południowej oraz Zoltán Sebe-
styén z Uniwersytetu Loránda Eötvösa 
w Budapeszcie. Pierwszy z nich, również 
częsty współautor artykułów prof. Sto-
chela, omówił ich wspólną pracę, której 
współtwórcą był również dr Zenon Jabłoń-
ski, poświęconą przesunięciom ważonym 
na drzewach skierowanych. Pierwotnie 
miała to być krótka publikacja, ale szybko 
się okazało, że pod naporem nowych po-

Prof. Jacek Purchla
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mysłów artykuł rozrósł się do ponad stu 
stron, co jest rzadkością we współczesnej 
matematyce, ponieważ dominuje tenden-
cja do komunikowania treści w sposób 
skondensowany.

Podczas sesji wystąpili również ma-
tematycy z Polski: prof. Marek Bożejko 
(Wrocław), prof. Jan Janas (Kraków) oraz 
prof. Jaroslav Zemánek (Warszawa).

Swoim podejściem do prowadzenia 
sesji wesołość wzbudził prof. Sebestyén, 
który na zakończenie odczytów pytał zgro-
madzonych słuchaczy nie tylko o ewen-
tualne komentarze i pytania, ale także 
o kontrprzykłady do zaprezentowanych 
twierdzeń. Szczęśliwie dla referujących –  
uwagi były, ale żadnego twierdzenia nie 
obalono.

Główna część jubileuszowych uro-
czystości odbyła się w budynku Wydziału 
Matematyki i Informatyki UJ, w sali 1016. 
Wśród licznie zgromadzonych gości zna-
leźli się pracownicy Wydziału, matema-
tycy z innych krakowskich uczelni oraz 
członkowie rodziny prof. Jana Stochela.

Pierwszym punktem tego wyjątkowe-
go spotkania była prezentacja zatytułowa-
na Kilka multimedialnych słów o Jubilacie 
przygotowana przez dr. Dariusza Cichonia, 
pierwszego doktora wypromowanego 
przez Profesora. Autor prezentacji po-
stawił sobie za cel przedstawienie osoby 
Jubilata od strony mniej znanej zebranym, 
luźno tylko nawiązując do jego pracy 
naukowej.

Pomysł na prezentację został zaczerp-
nięty z filmu Amelia, w którym postacie 
były krótko charakteryzowane poprzez to, 
co lubią i czego nie lubią. Jak się okazało, 
prof. Jan Stochel lubi:

– Bacha i generalnie całą muzykę ba-
roku. Rzeczywiście, każdy, kto współpra-
cował z Profesorem, potwierdzi, że swoje 
zajęcia przy komputerze rozpoczyna od 
włączenia ulubionego radia internetowe-
go. Jego upodobania muzyczne obejmują 
również wiele innych rodzajów muzyki, 
w tym, na przykład, mniej znaną twórczość 
Jocelyn Pook;

– Stanisława Lema, który był nie 
tylko znanym w świecie autorem powie-
ści fantastycznonaukowych, ale także 
dowcipnym i ironicznym komentatorem 
współczesności, co zostało zilustrowane 
fragmentem filmu z wywiadem, w którym 
pisarz mówił z przekąsem o „paroletnich 
dziecinach” pytanych, co chcą robić 
w przyszłości, i odpowiadających: „Iść 
na rentę”;

Prof. Il Bong Jung wręcza prezent 
prof. Stochelowi

Prof. Jan Stochel

Pracownicy Katedry Analizy Funkcjonalnej, od lewej: dr Michał Wojtylak, dr Anna Pelczar-Barwacz, 
dr Dariusz Cichoń, prof. Franciszek Hugon Szafraniec, prof. Jan Stochel, dr hab. Marek Kosiek, 

doc. Marek Słociński, dr Anna Kula, dr Zenon Jabłoński, dr Piotr Niemiec
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Profesor Jan Stochel trzeci z lewej, 

obok stoi żona Teresa i dziekan Armen Edigarian 
(pierwszy z lewej)
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– „Teatr Telewizji” – slajd zilustrowa-
no fragmentem wideo przedstawiającym  
Tadeusza Łomnickiego jedzącego banana;

–  skoki narciarskie w wykonaniu jedne-
go z polskich zawodników o imieniu Adam;

– Morza Bałtyckiego szum, który jako 
jedyny bodaj sprawia, że – jak później po-
wiedziała żona Profesora, Teresa Stochel –  
mąż odkłada matematykę na bok przez czas 
dłuższy niż tydzień.

Profesor Jan Stochel nie lubi:
– papierosów (zapalonych). Profesor 

w początkach swojej kariery matema-
tycznej trafił pod naukową opiekę prof. 
Włodzimierza Mlaka, szefa krakowskiego 
oddziału Instytutu Matematycznego PAN 
w latach 70. XX wieku, który był także 
związany z Uniwersytetem Jagielloń-
skim. Pierwszym miejscem zatrudnienia 
młodego Jana Stochela był właśnie IM 
PAN. Anegdotyczna  teoria mówi o tym, 
że matematyk przetwarza kawę i papie-
rosy w twierdzenia matematyczne. Coraz 
trudniej znaleźć matematyka, który odpo-
wiada temu wyobrażeniu, ale relacje wielu 
osób potwierdzają, że takim uczonym był 
właśnie prof. Mlak ze swoim zwyczajem 
palenia papierosów w czasie seminariów. 
Zapewne to nie tytoń był główną przy-
czyną zatrudnienia się prof. Stochela na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, ale można 
podejrzewać, że odegrał w tym niebagatel-
ną rolę i w ten sposób wpłynął na historię 
Instytutu Matematyki UJ, a w szczególno-
ści Katedry Analizy Funkcjonalnej;

– pełnienia funkcji, sprawowania 
urzędu, piastowania stanowisk itp. Jak 
wspominał prelegent, w chwilach, kie-
dy proponowano profesorowi objęcie 
jakiegoś stanowiska w Instytucie lub na 
Wydziale, na jego twarzy malował się 
szczery smutek;

– komputerowego wspierania dowo-
dów (przynajmniej własnych). Jest to 
nawiązanie do wątpliwości, jakie u czę-
ści matematyków budzi wykorzystanie 
komputerów w dowodzeniu twierdzeń, 
mimo że jest to metoda współcześnie 
akceptowana.

W prezentacji wspomniano również 
o drodze prof. Stochela „do matematyki”. 
Droga wcale nie była prosta: wiodła przez 
Technikum Górniczo-Hutnicze w Krako-
wie i parę lat studiów fizycznych na UJ. 
Wtedy to student Jan Stochel zdecydował 
się poświęcić jedynie matematyce, wcze-
śniej jego drugiemu kierunkowi.

Po zakończeniu prezentacji Profesor 
przyjął życzenia od dyrekcji Instytutu 

Matematyki oraz władz Wydziału Ma-
tematyki i Informatyki. Jak powiedział 
dziekan Armen Edigarian, zawsze gdy 
bywa w nie najlepszym humorze, a spo-
tyka prof. Stochela, to poprawia mu się 
nastrój. Charakterystyczną cechą Jubilata 
jest codzienna życzliwość objawiająca się 
dobrym słowem dla wszystkich spotyka-
nych współpracowników. Przykładem tego 
jest zapamiętana przez autora prezentacji 
następująca wymiana zdań prof. Stochela 
ze spotkaną koleżanką:

– Ładnie dziś wyglądasz – mówi profe-
sor. – I jesteś radosna.

– Bo widzę Ciebie – pada odpowiedź. –  
Poza tym nie mam żadnego powodu, by 
się cieszyć.

Do miłych obowiązków Jubilata, 
oprócz zdmuchnięcia świeczek, zalicza się 
odebranie prezentów, a tych było niemało – 
między innymi toga profesorska w barwach 

Wydziału, elegancko oprawione pamiątko-
we zdjęcie sprzed roku, wykonane podczas 
uroczystości 70. urodzin prof. Szafrańca, 
w eleganckiej ramie,   kryształ z napisem 
upamiętniającym rocznicę urodzin od go-
ści z Korei, obraz olejny przedstawiający 
Profesora nad morzem oraz przygotowany 
przez brata Profesora, Jerzego, specjalny 
kalendarz na rok 2012 w bardzo limitowa-
nym nakładzie, w którym każdy miesiąc 
ilustrowany jest innym zdjęciem Jubilata.

Wiele osób ustawiło się w kolejce do 
złożenia życzeń Profesorowi. Na zakoń-
czenie warto przytoczyć tekst życzeń, pod 
którymi na pamiątkę podpisali się uczestni-
cy uroczystości: Panie Profesorze! Z okazji 
60. rocznicy urodzin życzymy Panu dalszych 
licznych sukcesów zawodowych oraz wiele 
szczęścia w przestrzeniach Hilberta i w 
życiu osobistym. Ad multos annos!

DC

Prof. Jan Stochel z żoną Teresą i synem Tomaszem
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ODESZLIJANUSZ RADWAN-PRAGŁOWSKI („JASZA”)
(19 kwietnia 1942 – 2 listopada 2011)

Krakowskie środowisko socjologiczne 
poniosło wielką stratę. 2 listopada 

2011 zmarł Janusz Radwan-Pragłowski. 
„Jasza” – tak zwracali się do niego i mó-
wili o nim przyjaciele i koledzy, ale także 
studenci, z którymi się przyjaźnił, oraz inni, 
którzy go znali.

Był uczniem i współpracownikiem 
Pawła Rybickiego, związanym od 1967 
roku z kierowaną przezeń Katedrą Socjo-
logii Ogólnej i Demografii UJ, a następnie 
z Instytutem Socjologii UJ, w którym pra-
cował aż do przejścia na emeryturę w 2008 
roku. Z upływem lat stał się swego rodzaju 
symbolem Instytutu. Był starszym wykła-
dowcą, nie zabiegał o akademickie zaszczy-
ty, niewiele pisał. Niechętnie opuszczał 
Kraków, nie lubił, a nawet unikał, zjazdów, 
konferencji i różnych zgromadzeń, dzięki 
którym – gdyby w nich uczestniczył – zy-
skałby zapewne środowiskową popularność 
i status osoby bardziej znanej. Być może 
wtedy wiedza o jego niezwykłych zain-
teresowaniach i pasjach byłaby bardziej 
powszechna i lepiej doceniona.

Wśród owych zainteresowań na 
pierwszy plan wysuwa się historia idei 
i historia myśli społecznej, ze szczegól-
nym, bezprecedensowym, uwzględnie-
niem dziejów polskiej myśli społecznej 
i polskiej socjologii. Był tej materii 
prawdziwym znawcą, entuzjastą i ko-

neserem spędzającym długie godziny 
w antykwariatach i zatopionym w książ-
kach, do których w dzisiejszych czasach 
sięgał prawdopodobnie już tylko on. 
Ten sposób bycia – bo tylko tak można 
to określić – zaowocował początkowo 
rozprawą doktorską o socjologii Ludwika 
Gumplowicza, a następnie publikacjami 
o tej na poły już zapomnianej myśli, za-
równo w krajowych, jak i zagranicznych 
czasopismach. Wśród tych publikacji od-
najdujemy, między innymi, hasło „Gum-
plowicz” w encyklopedii socjologii.

Ale najważniejsze, zaskakujące doko-
nania przyniosły, jak się okazało, ostatnie 
lata jego życia. To właśnie wtedy powstały 
dwie książki: Miłosierdzie i praktyka –  
stworzony wspólnie z prof. Krzysztofem 
Frysztackim opis społecznych dziejów 
pomocy człowiekowi (a zatem w istocie 
opis dziejów pracy socjalnej, od filantropii 
aż po dzisiejszy kształt tej dziedziny), oraz 
Kobieta i mężczyzna. Człowiek rozdwo-
jony – jego autorskie dzieło poświęcone 
wizerunkom kobiet i mężczyzn, a także 
temu, co dziś nazywane jest problema-
tyką gender, od antyku po czasy niemal 
współczesne. Dzieła te wyrosły z dwóch 
innych jego pasji – zamiłowania do pracy 
dydaktycznej oraz zainteresowania sztuką 
i jej historią. 

Był urodzonym nauczycielem i intelek-
tualistą, estetą, ekscentrykiem i oryginałem. 
Był też krakowianinem (albo – lepiej – kra-
kusem lub krakauerem) i głową licznej ro-
dziny. Nie ma wątpliwości, że wagę tego, co 
pozostawił, będziemy sobie uświadamiali 
jeszcze przez długi czas. Ale też już dzisiaj 
jest pewne, że po jego odejściu Instytut So-
cjologii UJ (jak zwykł był mawiać: „Buda”) 
nie jest już taki sam. Bo nic nie wskazuje, 
by ktoś mógł zastąpić „Jaszę”...

 
Wojciech Adamek

pracownik Zakładu Socjologii Teoretycznej

Janusz Radwan-Pragłowski



Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego
z prawdziwym żalem przyjęła wiadomość o śmierci

Wisławy Szymborskiej 
wielkiej Poetki, laureatki literackiej Nagrody Nobla, podziwianej przez czytelników w Polsce i na świecie. 

 Wraz z Jej odejściem  przemija epoka mistrzów polskiego słowa. 

Wisława Szymborska uprawiała wyrafinowaną poezję myśli, w pozornie lekkiej formie, 
z niezwykłą dociekliwością i precyzją starała się przybliżać i oswajać tajemnice istnienia ludzkiego 

– w skali kosmicznej, w perspektywie historii, w zwierciadle sztuki, w spojrzeniu drugiego człowieka. 
Odeszła od nas Poetka unikająca rozgłosu i broniąca swej prywatności. 

Dla wielu z nas była nauczycielką rozwagi, krytycyzmu, dystansu. Będzie nam brakować Jej mądrości, 
roztropnej rady, sprawiedliwego osądu aktualnych zdarzeń, przenikliwości, 

ale też niezwykłego poczucia humoru. 
Kiedy odchodzi poeta, nowy żywot rozpoczynają wiersze. 

    Rektor, Senat, Rada Wydziału Polonistyki  
oraz cała społeczność akademicka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.                                                                                                                                 

ODESZŁA WISŁAWA SZYMBORSKA...
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Profesor Wanda Żankowska-Jasińska 
urodziła się 11 czerwca 1921, w ro-

dzinie nauczycielskiej, w Bieździadowie 
w województwie poznańskim. Wczesną 
młodość spędziła jednak na kresach 
wschodnich. Gimnazjum ukończyła 
w Krakowie, a egzamin dojrzałości zdała 
w roku 1939. W czasie drugiej wojny świa-
towej działała w ruchu oporu. Od 1943 
roku, pod pseudonimem „Mira”, należała 
do Armii Krajowej. Aresztowano ją  wraz 
z matką na początku listopada 1944 roku. 
Trafiła do obozu koncentracyjnego  w Ra-
vensbrück, a później w Bergen-Belsen. 

O obozach Pani Profesor mówiła nie-
chętnie. Niedawno w prasie ukazała się 
rozmowa z byłą więźniarką Ravensbrück, 
która mówiła, że aby przetrwać, trzeba 
było po prostu polubić obóz koncentracyj-
ny! Popatrzeć rano na apelu – jak się stało 
trzy godziny – jakie wschodzi piękne słońce. 
Mówiła też, że  Polki były najpiękniejszymi 
dziewczynami w obozie i że dziewczyny 
w czasie apeli stały godzinami w szyku, 
a nauczycielka ustawiała się wtedy obok 
nich i robiła im wykład. Kiedy przeczy-
tałam te słowa, natychmiast pomyślałam 
o Pani Profesor. Zawsze była skromnie 
elegancka, uśmiechnięta, życzliwa ludziom 
i bardzo kobieca. Po wyzwoleniu obozu 
wyjechała pod opieką Czerwonego Krzyża 
do Szwecji. Do Polski wróciła w 1945 roku 
i natychmiast rozpoczęła studia chemiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w trak-
cie studiów podjęła pracę zawodową u prof. 
Jana Moszewa w Katedrze Chemii Orga-
nicznej. Studia ukończyła w 1950 roku, 
a tytuł doktora otrzymała w roku 1958.  

Na staż podoktorski wyjechała do Zu-
rychu. W 1969 roku uzyskała habilitację. 
W trakcie samodzielnej pracy naukowej  
chemika na Wydziale Matematyczno-Fi-
zyczno-Chemicznym, a potem na Wydziale 
Chemii UJ, wyjeżdżała na staże zagranicz-

WSPOMNIENIE O PROFESOR
WANDZIE ŻANKOWSKIEJ-JASIŃSKIEJ 
W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI
(11 czerwca 1921 – 22 lutego 2002)

ne do ETHa w Zurychu i do Uniwersytetu 
Ruhry w Bochum. Z wykładami pojechała 
również na Uniwersytet w Carbondale 
w USA. Tytuł profesora nadzwyczajnego 
uzyskała w 1979 roku, a profesora zwy-
czajnego – w 1991. Była pierwszą kobietą 
profesorem zwyczajnym na Wydziale 
Chemii UJ.

Profesor Wanda Żankowska-Jasiń-
ska była wybitną znawczynią tematyki 
związków heterocyklicznych. Początkowo 
kontynuowała tradycje krakowskich orga-
ników i zajmowała się, między innymi, 
syntezą heterocyklicznych analogów wę-
glowodorów rakotwórczych, które mogły 
mieć zastosowanie w walce z chorobami 
nowotworowymi. W trakcie swojej pracy 
badawczej Pani Profesor współpracowała 
z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju 
i za granicą. Można tutaj wymienić Uniwer-
sytet Ruhry w Bochum  (Niemcy), uniwer-
sytety w: Sofii (Bułgaria), Permie (Rosja)  
i  Grazu (Austria). Rezultaty prowadzonych 
badań były przedmiotem publikacji w cza-
sopismach o obiegu międzynarodowym, 
jak również tematem wielu wystąpień na 
konferencjach naukowych.

W roku 1970 z jej  inicjatywy powstał 
Zespół Chemii Związków Heterocyklicz-
nych. Zespołem tym kierowała do końca 
swojej pracy na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim.  Bardzo dbała, by wyniki badań 
prowadzonych w zespole miały praktyczne 
zastosowanie, i starała się o ich aplikację, 
współpracując, między innymi, z Insty-
tutami Farmakologii PAN w Warszawie 
i Krakowie, Instytutem Chemii Organicznej 
PAN w Warszawie czy Hutą im. Tadeusza 
Sendzimira w Krakowie.

Praca z młodzieżą była jednym z prio-
rytetów Pani Profesor. Pisała skrypty dla 
studentów, prowadziła wykłady i inne 
zajęcia dydaktyczne, była promotorem 
ponad stu prac magisterskich i kilkunastu 

doktoratów. Była też recenzentem wielu 
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 
Oprócz pełnienia obowiązków na rzecz 
społeczności akademickiej (była, między 
innymi, członkiem Senatu UJ, przewodni-
czącą Rady Oddziałowej ZNP,  sekretarzem 
Krakowskiego Oddziału PTChem) Pani 
Profesor była również pełnomocnikiem dy-
rektora Instytutu Chemii, a później dziekana 
Wydziału Chemii w komisji ekonomicznej 
zajmującej się pomocą materialną dla 
studentów. Pamiętam jej starania o pomoc  
dla tych, którzy naprawdę jej potrzebowali, 
choć  czasami nawet się o nią nie ubiegali.  

W ostatnich latach życia Pani Profesor 
prawie codziennie przychodziła do Zakładu. 
Zawsze bardzo interesowało ją to, czym się 
aktualnie zajmujemy. Zawsze wszystkim 
służyła pomocą, szczególnie w sprawach 
naukowych. Zapamiętałam ją jako osobę 
niezwykle skromną, która swoimi sprawami 
nie chciała absorbować nikogo. Bardzo 
wiele wymagała od siebie. O tym, że była 
w obozie Ravensbrück, dowiedziałam się 
stosunkowo późno, bo nigdy o tym nie 
wspominała. Po wyzwoleniu obozu została 
przewieziona do Szwecji na rekonwalescen-
cję, ale z pierwszym transportem wróciła do 
kraju, mimo że miała propozycję, aby tam 
zostać i studiować – wspomina dr Magdale-
na Burgieł, długoletnia współpracowniczka 
Pani Profesor. 

Profesor Wanda Żankowska-Jasińska 
odznaczona została, między innymi, Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcim-
skim i Krzyżem Armii Krajowej. 

Zmarła 22 lutego 2002. Największym 
dowodem uznania i szacunku dla Pani 
Profesor jest jej ciągła obecność w życzli-
wej pamięci współpracowników, uczniów 
i przyjaciół. 

Alicja Rafalska-Łasocha
pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej 

Wydziału Chemii UJ
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2 stycznia 2012 w Librarii Collegium Mauis odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której przedstawiciele władz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na czele z rektorem Karolem Musiołem, dziękowali prof. Stanisławowi Waltosiowi za 
jego blisko 35-letnią pracę na stanowisku dyrektora Muzeum UJ. W ramach wzruszającego spotkania współpracownicy 
i przyjaciele Profesora przygotowali dla niego wiele niespodzianek. Profesor Stanisław Waltoś będzie teraz w Muzeum 
UJ pełnił funkcję konsultanata. 
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Nasze spotkanie in Collegio Maiore, 
które odbyło się 2 stycznia 2012, 

jest niebudzącym żadnych wątpliwości 
dowodem na przemijalność wszelkich 
rzeczy i zjawisk w świecie doczesnym, 
sensowność wiary w dobroczynne dzia-
łanie mechanizmu kadencyjnego w au-
tonomicznym świecie uniwersyteckim, 
nieprzekraczalne granice wytrzymałości 
społeczności Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w tolerowaniu nadmiernie długiego 
funkcjonowania kogoś w roli szefa jed-
nostki uniwersyteckiej.

Dzień ten zamyka bowiem 35-letni, ale 
bez jednego miesiąca, okres zarządzania 
przeze mnie bardzo szczególną instytucją 
uniwersytecką: Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.    

Dlaczego szczególną? Dlatego, że to 
muzeum nie jest tylko klasycznym muzeum 
uniwersyteckim opiewającym chlubne 
dzieje Uniwersytetu i jego dorobek nauko-
wy i, jak to niekiedy bywa, przykrywającym 
starannie pielęgnowanym kurzem wszelkie 
jego niedostatki. Jest także autentycznym 
ogólnopolskim muzeum przechowującym 
i eksponującym dobra kultury, których 

O NIESPEŁNA 35 LATACH W COLLEGIUM MAIUS 
SŁÓW NIE ZA WIELE

znaczenie wybiega daleko poza granice 
Polski. Jest oknem wystawowym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Nie można się zatem 
dziwić, że to, kto nim rządzi, zawsze było, 
jest i będzie przedmiotem zainteresowania 
raczej szerokiego ogółu.

Przejmowałem Muzeum UJ z rąk jego 
twórcy, legendarnego Karola Estreichera, 
postaci historycznej, której roli w dziejach 
polskiej kultury nie da się przecenić. Przej-
mowałem je od człowieka o najwyższych 
kwalifikacjach w muzealnictwie i równej 
im fantazji. Odbierałem pełen chęci, ale, 
w przeciwieństwie do mojego znakomite-
go poprzednika, bez dostatecznej wiedzy 
o muzealnictwie, dopiero raczkujący w hi-
storiografii Uniwersytetu, homo novus tam, 
gdzie powinienem być homo expertus. 
Z pokorą wówczas przyjąłem słowa wielce 
mi nieprzyjaznego znakomitego historyka 
sztuki, że wykazałem się bezczelnością, 
godząc się na przyjęcie godności dyrektora 
Muzeum UJ. 

Takich słów nikt nie wypowie pod 
adresem mojego następcy – znanego histo-
ryka, profesora Krzysztofa Stopki, którego 
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Oficjalne przekazanie obowiązków nowemu dyrektorowi Muzeum UJ; od lewej: rektor UJ prof. Karol 
Musioł, prof. Stanisław Waltoś, prof. Krzysztof Stopka, Włodzimierz Kisza, dr Andrzej Laska, 

2 stycznia 2012

Prof. Stanisław Waltoś podczas swojego wystąpienia 
w Librarii Collegium Maius, 2 stycznia 2012



60 ALMA MATER nr 144

sukcesy w prowadzeniu Archiwum UJ 
są gwarancją, że świetnie da sobie radę 
i z Collegium Maius.

***

W dziejach Muzeum UJ w czasie mo-
jego dyrektorowania, a więc w okresie 
od 1 lutego 1977 do 31 grudnia 2011, 
jak mi się wydaje, można wyróżnić trzy 
okresy.

Pierwszy, nazwijmy go okresem ada-
ptacji, od 1977 do, mniej więcej, 1983 
lub 1984 roku. Zakładano inwentarz 
muzealiów, rozpoczynano organizowa-
nie wystaw czasowych, organizowano 
pracownię konserwatorską, wprowadza-
no nowe zasady ochrony zbiorów. Udało 
się też wówczas zlikwidować kotłownię 
na miał węglowy, przeprowadzić rekon-
strukcję ogrzewania dworu w Modlnicy 
i ustalić zasady jego użytkowania, roz-
począć tworzenie galerii współczesnego 
portretu profesorskiego. 

Drugi, do pierwszych lat 90. XX 
wieku. Okres pierwszej modernizacji, 
wkraczania do świata preinformatycz-
nego. Pojawiły się wówczas pierwsze 
komputery, ale nie było jeszcze sieci, 
zwiększyła się liczba godzin otwarcia 
dla publiczności, wydane były pierwsze 
katalogi zbiorów, coraz bardziej wy-
razisty był udział Muzeum w pracach 
ICOM, zreorganizowany został system 

ochrony zbiorów, w Collegium Maius 
rozpoczął działalność sklep muzealny, 
a pracownicy muzeum zaczęli ogłaszać 
swoje prace naukowe. 

Trzeci, trwający do chwili obecnej. 
Okres ekspansji ściśle wiążący się z po-
wstaniem III Rzeczypospolitej, zagwa-
rantowaniem akademickim szkołom wyż-
szym pełnej autonomii, radykalną zmianą 
systemu gospodarczego i powstaniem 
nowych warunków funkcjonowania in-
stytucji kultury. Muzeum zdobywa środ-
ki, o jakich nie mogło marzyć w epoce 
PRL. Dzięki przejęciu całej powierzchni 
użytkowej udało się stworzyć Salę im. 
Michała Bobrzyńskiego, powiększyć 
i zmodernizować ekspozycję w drugiej 
części sal wystawowych, rozszerzyć i wy-
posażyć pracownię konserwatorską oraz 
fotograficzną, zrekonstruować studencką 
klatkę schodową i zamontować pierwszą 
w kwartale uniwersyteckim windę oso-
bową, przebudować piwnice, urządzając 
w nich sale wystawowe, kawiarnię, 
magazyny oraz lektorium Dionizosa, 
zorganizować Centrum Promocji, pulpity 
multimedialne. Ewenementem jest pierw-
sza w Polsce ekspozycja interaktywna. 
Collegium Maius otrzymało iluminację, 
budynek przechodzi gruntowny remont 
konserwatorski, łącznie z totalną rekon-
strukcją ogrzewania, i wreszcie Ogród 
Profesorski przestaje być tylko ideą. Za-
kłada się program Musnet 2, do którego 

systematycznie wprowadza się zawartość 
na nowo opracowywanych kartach kata-
logu naukowego. Rozszerza się ofertę 
edukacyjną skierowaną wprost do szkół, 
zwiększa się godziny udostępniania zbio-
rów, rocznie organizuje się nawet i sześć 
wystaw czasowych, ukazują się kolejne 
dwujęzyczne katalogi zbiorów. 

Wiele zawdzięcza w tym czasie Mu-
zeum sponsorom. Szczególna wdzięcz-
ność należy się tu Społecznemu Komi-
tetowi Odnowy Zabytków Krakowa. Za 
ich sprawą konserwuje się gmach i zbiory, 
modernizuje ekspozycję i magazyny oraz 
kupuje się cenne muzealia, między inny-
mi, w Londynie, Nowym Jorku, Genewie, 
Edynburgu i Paryżu. 

Przez ten cały czas Muzeum UJ służy 
pomieszczeniami Uniwersytetowi na 
uroczystości, konferencje, spotkania, 
wizyty VIP-ów. 

Nagrody i wyróżnienia, jakie Muzeum 
otrzymywało, ukoronowało ostatnio wpi-
sanie go na listę muzeów rejestrowych 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Wszystko to było możliwe dzięki 
moim Współpracownikom. Poczynając 
od kustoszy, sekretariatu, konserwatorów, 
poprzez renowatorów, pracowników do-
kumentacji, kończąc na przewodnikach, 
paniach sprzątających i służbie ochrony. 
Bez ich ofiarności, gotowości do wyko-
nywania zadań i ich inwencji, nie byłoby 
Muzeum UJ w obecnej postaci. Nie je-
stem w stanie podziękować im z imienia 
i nazwiska. Musiałbym wymienić wszyst-
kich, choć poza sporem jest, że niektórzy 
z nich przyczynili się więcej. Chciałbym 
tu natomiast przypomnieć z nazwiska 
tych, których już nie ma na tym świe-
cie, a bez których Collegium Maius nie 
byłoby tym, czym jest dzisiaj. Winni 
jesteśmy więc pamięć Tadeuszowi Chru-
ścickiemu, Irenie Gradzińskiej, Jerzemu 
Kowalczykowi, Barbarze Lewińskiej, 
Władysławowi Musiołowi, Kazimierzowi 
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Współpracownicy prof. Stanisława Waltosia w Stubie Communis zorganizowali dla niego wyjątkową uroczystość

Zawsze  pełen energii i pasji – prof. Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum UJ w latach 1977–2011
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Nowackiemu, Zdzisławowi Pabisiakowi, 
Czesławowi Setkowiczowi, Zofii Sołty-
sowej, Eugeniuszowi Sternadlowi, Marii 
Zakrzewskiej.

Nie wymieniłem nazwiska Karola 
Estreichera tylko dlatego, że nie mieści 
się on w żadnych wyliczeniach. Mam 
zaś nadzieję, że nie zepsuliśmy mu tego, 
co tak pięknie wymyślił i zrealizował. 
Chcieliśmy bowiem istotę koncepcji Es-
treicherowskiej zachować, dostosowując 
ją do rygorów współczesności zgodnie 
z zasadą Primum, non nocere. 

Last but not least, chciałbym powie-
dzieć, że i ja, i moi współpracownicy 
jesteśmy winni wdzięczność za pomoc, 
wspieranie oraz zrozumienie specyfiki 
tego miejsca Jego Magnificencji oraz 
wszystkim jego znakomitym poprzed-
nikom, prorektorom, kanclerzowi oraz 
jego zastępcom, pani kwestor i jej po-

przednikom, wszystkim pracownikom 
administracji, władzom miasta oraz 
województwa, licznym dobrodziejom –  
współcześnie zwanym sponsorami, dy-

□ 2 stycznia 2012 roku zastąpił Pan na stanowisku 
dyrektora Muzeum UJ prof. Stanisława Waltosia, 
który był tu gospodarzem przez 35 lat. Jak odbiera 
Pan to szczególne wyzwanie?

■ Zacznę od tego, że dla mnie to miejsce jest syno-
nimem dwóch wartości: wielowiekowego rodowodu 
oraz wspólnotowego charakteru naszego Uniwersy-
tetu. Dla współczesnych nazywa się ono Collegium 
Maius i trzeba, oczywiście, szanować wielowiekową 
tradycję tej nazwy, ale historyk ma nieco dłuższą 
perspektywę niż przeciętny konsument historii. 
Collegium Maius znaczy Kolegium Większe. Jest to 
zwykłe, techniczne odróżnienie najstarszego budyn-
ku uniwersyteckiego od sąsiedniej, młodszej, budowli 
– Kolegium Mniejszego, czyli Collegium Minus. Jed-
nak miejsce, które dziś nazywamy Collegium Maius, 
miało u swych początków nazwę wymowniejszą pod 
względem symboliki. Brzmiała ona: Collegium Regis 
Wladislai – Kolegium Króla Władysława, a potem 
Collegium Iagellonicum – Kolegium Jagiellońskie. 
Obie te starsze tradycje nazewnicze odnoszą się do osoby króla 
Władysława Jagiełły. Kiedy popatrzymy na wydarzenia, które 
tutaj miały miejsce, uderza nas trafność tego miana, bo, nie 

rektorom muzeów krakowskich i nie tylko 
krakowskich. Dziękuję bardzo. 

Stanisław Waltoś

 

KU HISTORII I KU PRZYSZŁOŚCI 
Z PERSPEKTYWY KOLEGIUM KRÓLA WŁADYSŁAWA
Rozmowa z prof. Krzysztofem Stopką, nowym dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ujmując w niczym zasług innym założycielom – królom Kazi-
mierzowi i Jadwidze Andegaweńskiej – Uniwersytet zaistniał na 
trwałe dzięki konsekwencji i roztropności właśnie Władysława 
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Nowy dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka w swoim gabinecie

2 stycznia 2012 współpracownicy obdarowali Profesora wieloma prezentami, wśród nich były grafika 
Tadeusza Jackowskiego Globusy latające nad Collegium Maius oraz tort w kształcie serca
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Jagiełły. Wszystko to, co stanowi istotę naszego Uniwersytetu, tu, 
w tym gmachu się zaczęło: rok 1400, 22 lipca – król Władysław 
uroczyście ustanowił kolegium, 24 lipca – rektor Stanisław ze 
Skarbimierza zainicjował metrykę uniwersytecką, czyli księgę 
wpisów studenckich, 26 lipca – tenże rektor wygłosił laudację, 
a kanclerz Uniwersytetu Piotr Wysz, biskup krakowski – inaugu-
racyjny wykład. Te fakty to najlepsze uzasadnienie szczególnych 
funkcji wspólnotowych, bynajmniej nie tylko izby pamięci, ale też 
sanktuarium uniwersyteckiego, które dziś są udziałem muzeum 
mieszczącego się w dawnym Collegium Regis Wladislai. 

Dlatego mam poczucie, że następuję tu nie tylko po profesorze 
Stanisławie Waltosiu czy profesorze Karolu Estreicherze, jego 
poprzedniku. Tak jak oni, tak i ja opiekujemy się tym miejscem 
jako kolejni gospodarze, ostatni, na razie, w długim szeregu 
prepozytów tego najstarszego i, na dodatek, królewskiego ko-
legium. Czyli przygniata mnie – że się tak wyrażę – nie tylko  
35 lat mego czcigodnego poprzednika, ale całe sześć wieków, 
z kawałkiem! Jest się z czym zmierzyć. Otuchy w tym dźwiga-
niu brzemienia wieków dodaje mi fakt, że nie ja jeden mam ten 
zaszczyt. Przecież i obecny rektor, Karol Musioł, który mnie mia-
nował, musiał podołać dziedzictwu Stanisława ze Skarbimierza 
i jego następców, a Senat uniwersytecki, który moją nominację 

zatwierdził, to z kolei zbiorowy dziedzic 
zgromadzenia ogólnego członków Collegii 
Regis Wladislai zawiązanego w roku 1400. 
Mam nadzieję, że podołam obowiązkom 
i zaufania rektora oraz Senatu nie zawiodę. 

Uniwersytet, jak to dobrze wiadomo, 
zawdzięcza swe muzealne wnętrza głównie 
inwencji Karola Estreichera juniora. Jego 
dzieło kontynuował aż do 31 grudnia 2011 
profesor Waltoś. Gdy mnie w ostatnich 
dniach oprowadzał po swoim dawnym 
gospodarstwie, raz jeszcze sobie uświado-
miłem to, co skądinąd wszyscy wiemy: ile 
trudu włożył w doskonalenie ekspozycji 
muzealnej, w uświetnienie pełniących tak 
ważną funkcję dla całej uczelni wnętrz Col-
legii Maioris, w modernizację infrastruktury 
muzealnej, w poszerzenie roli tego miejsca 
w życiu społeczności uniwersyteckiej. 

□ Jak dziś rozumieć sens takiego miejsca, jak Collegium Regis 
Wladislai? W jakim kierunku powinno rozwijać się Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego? 

■ To pytania trzeba wciąż sobie zadawać, bo nie możemy stać 
w miejscu. Na pewno należy kontynuować wszystko to, co waż-
nego i nieusuwalnego wymyślili poprzedni gospodarze Muzeum, 
dodając rzeczy nowe. Funkcje reprezentacyjne i ceremonialne są 
wzbogaceniem, a nie utrudnieniem działalności Muzeum, jego 
szczególną posługą dla żywego uniwersytetu. Muzeum to uniwersy-
tecka stuba communis, w której dokonują się coroczne ceremonie, 
odbywają się zebrania władz, wygłaszane są wykłady profesorskie, 
przyjmowani są dostojni goście, czczeni i wspominani odchodzący 
i dawni członkowie wspólnoty uniwersyteckiej. 

Równolegle do tradycyjnych zadań muzealnych i ceremo-
nialnych chciałbym poszukać nowych inspiracji, znaleźć nowe 
możliwości oraz dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Uważam, 
że historia Uniwersytetu to naturalne zaplecze dla muzealnictwa 
uniwersyteckiego. Nie jesteśmy przecież Muzeum Narodowym 
w miniaturze. Musimy skoncentrować się na naszej specjalizacji, 
to jest na ukazaniu przeszłości tej konkretnej instytucji i tych 
konkretnych ludzi, którzy w niej działali, na ich osiągnięciach. 

Jesteśmy muzeum nauki polskiej. 
Do tej oczywistości chciałbym do-
dać jeszcze drugą, którą też trzeba 
sobie przypominać: Muzeum UJ 
to naturalne miejsce dla promo-
cji Uniwersytetu i dla rekrutacji 
przyszłych studentów. W żaden 
inny sposób nie zrobi się tego 
lepiej niż poprzez pokazanie, ile 
się tu już działo rzeczy ciekawych 
i ważnych, mądrych i wesołych, 
jak bardzo skupiała się tu refleksja 
naukowa naszej części Europy, ile 
koncentrowało się spraw politycz-
nych, społecznych, obyczajowych 
w ciągu tych sześciu wieków. 
Przecież nasz Uniwersytet był 
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Podczas uroczystości w Librarii Collegium Maius zarówno pod adresem 
prof. Stanisława Waltosia, jak i prof. Krzysztofa Stopki padło wiele ciepłych słów 

m.in. z ust prof. Franciszka Ziejki, rektora UJ w latach 1999–2005

Dwaj dyrektorzy w sekretariacie Muzeum UJ
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naprawdę Alma Mater Polski. Co więcej, był 
on Alma Mater dla tylu Niemców, Węgrów, 
Rusinów, Żydów i jeszcze wielu innych nacji, 
że można z jego historii uczynić prawdziwy 
walor, przedmiot dumy i reklamy, i zaprosić do 
niej kolejne pokolenia młodych ludzi z Polski 
i ze świata. Co jeszcze powinno być pokazane 
w naszym Muzeum? Dla wielu ludzi muzeum to 
tylko historia. Dla mnie muzeum to także takie 
miejsce, które, zgodnie z greckim znaczeniem 
słowa museion, jest siedzibą wszystkich muz, 
nie tylko Clio. Może więc uda się zwabić do 
Collegium Maius przedstawicieli innych sztuk, 
artystów uniwersyteckich uprawiających muzy-
kę, śpiew, teatr, kabaret, malarstwo. Oczywiście, 
w naszych czasach tradycyjne muzealnictwo 
przeżywa rewolucję wirtualną, a ekspozycje 
wirtualne, do których może wejść każdy miesz-
kaniec globalnego internetowego sąsiedztwa, mogą pokazać i nasze 
zbiory, i naszą przeszłość, i nasze osiągnięcia naukowe, i nasze 
życie codzienne. Zaprzyjaźnić z Uniwersytetem Jagiellońskim. 
Do tego potrzebna jest stara umiejętność opowiadania, snucia 
narracji zajmującej uwagę słuchaczy, ale też znajomość nowych 
technologii i – chcę to dobitnie podkreślić, bo to chroniczny brak 
naszego muzealnictwa uniwersyteckiego – więcej sal wystawien-
niczych z prawdziwego zdarzenia. Dziś nie ma na Uniwersytecie 
odpowiednio rozległych pomieszczeń, w których można byłoby 
zaprezentować ambitnie i nowocześnie pomyślane ekspozycje: 
czasowe i stałą.

□ Wcześniej przez osiem lat pełnił Pan funkcję dyrektora Ar-
chiwum UJ, ale już wtedy współpracował Pan z dyrektorem 
Muzeum UJ przy wielu różnych przedsięwzięciach, między 
innymi przy organizacji wystaw, takich jak Zapomniana za-
głada? Polska i czeska inteligencja w obozach koncentracyjnych 
Sachsenhausen i Ravensbrück na początku drugiej wojny świa-
towej, która została zaprezentowana w 2009 roku na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a potem 
w Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie. 
Były też wystawy: Nim zasadzono Dąb Wolności. Uniwersytet 
Jagielloński w czasie pierwszej wojny światowej oraz Unive-
ristas restituta. Powojenne losy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1945–1948. Obie strony były z tej współpracy zadowolone. Czy 
teraz, jako gospodarz Muzeum, planuje Pan tę współpracę 
jeszcze poszerzyć o jakieś nowe projekty? Czy ma Pan już 
coś na myśli?

■ Przede wszystkim dzięki tej współpracy w przeszłości poznałem 
nie tylko dyrektora Muzeum, ale także zespół, który tu pracuje. 
Stąd też wiedziałem, że są w nim fachowcy naprawdę cenni i kom-
petentni. To jest kapitał, na którym teraz chciałbym się oprzeć, 
kapitał ludzki, najważniejszy. Co do współpracy, to, rzecz jasna, 
nie wyobrażam sobie, żeby Muzeum UJ mogło „wziąć rozwód” 
z Archiwum oraz z Biblioteką Jagiellońską. To triada, a jak wiemy 
triady mogą dużo osiągnąć. Chciałbym, żeby współpraca muze-
alno-archiwalno-biblioteczna zaowocowała wieloma projektami. 
Co do konkretów, nie chcę niczego uprzedzać, bo współczesna 
kultura lubi niespodzianki i prowokacje, więc bądźmy współcześ- 
ni. Chcę natomiast podkreślić jeszcze jedną okoliczność, która 

ma tutaj charakter zasadniczy, jeśli chodzi o pomysły, projekty, 
perspektywy na przyszłość: wszystko jest zależne od tego, żeby 
znać swoje siły i zasoby. Mówiąc „swoje”, mam na myśli nie 
tylko Muzeum i te dwie placówki, które z nim od dawna współ-
pracują. Potrzebny nam jest, po pierwsze, ogólnouniwersytecki 
inwentarz zabytków nauki rozproszonych w różnych miejscach 
i placówkach. Po drugie, potrzebna jest intensywna kooperacja 
wszystkich naszych muzealnych instytucji uniwersyteckich, bo 
przecież Collegium Maius to nie wszystko. Muzeów Uniwersy-
tetu jest znacznie więcej. A ponieważ to do nas trafia najwięcej 
turystów i gości, chcemy ich zachęcać, żeby poszli głębiej, dalej, 
aby odwiedzali osobiście lub wirtualnie także muzea medycyny 
i innych dziedzin uprawianych na Uniwersytecie od wieków. 
I stąd wynika trzecia przesłanka naszej pracy na przyszłość: to 
wspólna refleksja nad naszymi projektami z dziekanami i spo-
łecznościami poszczególnych wydziałów. Chciałbym, abyśmy 
w Collegium Maius mówili nie tylko o historii, teologii czy 
astronomii, ale także o chemii, fizyce, matematyce – więcej niż 
do tej pory i jak najwięcej można. 

□ Właśnie, 2 stycznia 2012, podczas przejęcia obowiązków 
dyrektora Muzeum UJ, mówił Pan,  że  funkcja muzealna 
musi być przede wszystkim obiektem naszej wspólnej troski... 
 
■ Współczesna technika oferuje oszałamiające możliwości, 
a współczesne muzealnictwo to już nie tylko artefakty przykurzone 
patyną wieków, ale także przestrzeń wirtualna. Dlatego właśnie 
mówię, że muzealnictwo uniwersyteckie w Collegium Maius nie 
musi być ograniczone do siebie samego, ale może się rozszerzać 
na inne muzea Uniwersytetu. Uważam, że naprawdę mamy tutaj 
wiele możliwości i że jest z kim współpracować. Jesteśmy muzeum 
nauki uniwersyteckiej, co nas zobowiązuje do posiadania przemy-
ślanej koncepcyjnie ekspozycji dziejów wszystkich wydziałów 
i wszystkich epok, do przypomnienia wielu wybitnych ludzi, którzy 
tu wykładali i uczyli się, a pozostawili ważne ślady w różnych 
kulturach, w polskiej przede wszystkim, ale nie tylko. Powodów 
do wspólnej troski i pracy z pewnością nie zabraknie.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Nowy dyrektor Muzeum UJ prof. Krzystof Stopka podczas swojego wystąpienia 
w Librarii Collegium Maius
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W XI edycji Konkursu im. prof. Wa-
cława Felczaka i prof. Henryka 

Wereszyckiego nagrodę główną za naj-
lepszą książkę dotyczącą dziejów Europy 
Środkowowschodniej w XIX i XX wieku 
otrzymała dr Isabel Röskau-Rydel. Dwie 
nagrody honorowe – za szczególne zasługi 
na polu naukowym i popularyzatorskim – 
przyznano dr Annie G. Piotrowskiej oraz 
prof. Joannie Januszewskiej-Jurkiewicz. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się w Sali Senackiej Collegium Novum 
13 grudnia 2011, tradycyjnie – w rocznicę 
urodzin prof. Henryka Wereszyckiego. 
Spotkanie poprowadził dziekan Wydziału 
Historycznego UJ prof. Andrzej Banach. 
Werdykt Kapituły Nagrody ogłosił prof. 
Michał Pułaski. Laureatki odebrały hono-
rowe dyplomy z rąk prorektora UJ prof. An-
drzeja Mani. Nagrodę główną, ufundowaną 
przez Wydawnictwo Literackie, wręczyła 
laureatce prezes Anna Zaremba-Michalska. 
Organizatorem konkursu jest od 2001 roku 
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Historycznego i Wydział Historyczny UJ.

Po zakończeniu uroczystości zgroma-
dzeni goście udali się do Collegium Wit-

NAJLEPSZE KSIĄŻKI HISTORYCZNE

kowskiego i złożyli kwiaty pod tablicami 
upamiętniającymi profesorów Wacława 
Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Doktor Isabel Röskau-Rydel jest adiunk- 
tem w Zakładzie Języka i Kultury Niemiec-

kiej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Nagrodę im. 
Wacława Felczaka i Henryka Wereszyc-
kiego otrzymała za książkę zatytułowaną 
Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze 
w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe 
– środowisko – akulturacja i asymilacja. 
Nagrodzona książka została przygotowa-
na w oparciu o rozprawę habilitacyjną dr 
Isabel Röskau-Rydel. Praca została wydana 
w 2011 roku nakładem Wydawnictwa Na-
ukowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. 

Doktor Anna G. Piotrowska jest ab-
solwentką studiów muzykologicznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Durham 
University w Wielkiej Brytanii. Obecnie 
pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii 
Muzyki w Instytucie Muzykologii UJ. Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół zagadnień europejskiej i ame-
rykańskiej kultury muzycznej. Nagrodę 
honorową otrzymała za pracę Topos muzyki 
cygańskiej w kulturze europejskiej od koń-
ca XVIII do początku XX wieku. Autorka, 
na podstawie analizy bogatego materiału 
źródłowego, wykazała, że w kulturze euro-
pejskiej dominowały dwa przenikające się 
typy dyskursu na temat muzyki cygańskiej: 
typ asymilacyjny – o wyraźnym charak-
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Doktor Isabel Röskau-Rydel odbiera nagrodę z rąk dziekana Wydziału Historycznego 
prof. Andrzeja Banacha

Doktor Anna G. Piotrowska podczas wręczenia nagrody honorowej
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terze narodowościowym oraz typ nieasy-
milacyjny – opisujący muzykę cygańską 
w kategoriach egzotyki i przejawiający się 
narzuceniem perspektywy rasowej.

Drugą nagrodę honorową otrzymała 
prof. Joanna Januszewska-Jurkiewicz 
za książkę Stosunki narodowościowe na 
Wileńszczyźnie w latach 1920–1939, która 
jest efektem wieloletnich badań autorki 
dotyczących różnych aspektów relacji 
polsko-litewskich, polsko-białoruskich 
oraz polsko-żydowskich. Praca nie tylko 
uzupełnia i poszerza badania nad proble-
matyką stosunków narodowościowych 
na Wileńszczyźnie, ale również koryguje 
wiele dotychczasowych ustaleń. Ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu 
Śląskiego. Joanna Januszewska-Jurkiewicz 
jest profesorem w Zakładzie Historii Naj-
nowszej Uniwersytetu Śląskiego. 

AWoj

13 grudnia to dzień urodzin prof. 
Henryka Wereszyckiego. Chciała-

bym jednak odnieść  się również do innej 
rocznicy wiążącej się z tą datą. Czas, jaki 
minął od wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego, w jakiś sposób spina trzydzie-
ści lat moich zainteresowań i kontaktów 
z Polską. Gratuluję moim polskim przyja-
ciołom przemiany, jaka dokonała się w tym 
okresie w ich ojczyźnie. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mogłam być jej świadkiem 
i w pewnym stopniu uczestniczką.

W latach 80. dane mi było poznać pro-
fesora Henryka Wereszyckiego. Profesora 
Wacława Felczaka, niezłomnego demo-
kraty, niestety nie znałam, chociaż prawie 
na pewno, będąc niemiecką stypendystką, 
spotykałam go na korytarzach Instytutu 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Henryk Wereszycki, urodzony w 1898 
roku, wówczas poddany austriacki, świet-
ny historyk i szlachetny człowiek, zwrócił 
uwagę w swej klasycznej pracy Pod 
berłem Habsburgów na problem badaw-
czy leżący u podstaw wyróżnionej dziś 
książki. Pisał on: Ta siła, z jaką polskość 
nieposiadająca własnej państwowości 
asymilowała wówczas właśnie w Galicji 
żywioły niepolskie, jest zjawiskiem skom-

WYSTĄPIENIE DR ISABEL RÖSKAU-RYDEL

plikowanym i ogromnie interesującym ze 
stanowiska historycznego.

Jako badaczkę historii Galicji od 
dawna inspirowało mnie napięcie, jakie 
powstaje, gdy zestawimy dwa bardzo 
rozpowszechnione twierdzenia: że władze 

austriackie działały w Galicji z zamiarem 
germanizowania tutejszego społeczeń-
stwa oraz że w środowisku austriackich 
urzędników zjawiskiem powszechnym 
była polonizacja w drugim i trzecim po-
koleniu. Wyjaśnienie tej sprzeczności było 
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Drugą nagrodę honorową otrzymała prof. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Wystąpienie dr Isabel Röskau-Rydel podczas uroczystości w sali senackiej Collegium Novum
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głównym celem mej książki. Starałam się 
go osiągnąć, analizując stosunek do pol-
skości i niemieckości dziesięciu niemiecko- 
-austriackich rodzin i zachodzące w nich 
na przestrzeni kilku pokoleń procesy 
akulturacji i asymilacji. Badania te wyma-
gały możliwie dogłębnego poznania całej, 
najszerzej rozumianej, spuścizny wybra-
nych rodzin, gdyż świadectwa na temat 
stosunku poszczególnych ich członków 
do polskości i niemieckości były, jak się 
okazało, nieczęste i przeważnie głęboko 
ukryte. Prowadziłam badania w archiwach 
Wiednia, Lwowa, Krakowa, Warszawy 
i Wrocławia, zbadałam też – na tyle, na ile 
było to możliwe – zbiory prywatne. Jestem 
bardzo szczęśliwa, że wyniki moich badań 
znalazły uznanie w środowisku polskich 
i krakowskich historyków, i to tym bardziej 
że – jak mi się wydaje – demitologizują one 

polonizację Niemców austriackich w Gali-
cji i falsyfikują pobrzmiewające tu i ówdzie 
w dawniejszej literaturze przekonanie 
o mistycznej sile przyciągania polskości, 
zastępując je interpretacją przemian spo-
łecznych i kulturowych, w wyniku których 
otwarci na świat i aktywni młodzi Niemcy 
obojga płci zakorzeniali się w otoczeniu 
uznawanym przez nich za swą ojczyznę. 

Na zasadzie dygresji chciałabym wspo-
mnieć, że doświadczenia, jakie zebrałam, 
ślęcząc nad rękopisami oraz w ciągu 
prowadzonych od trzech już lat zajęć 
z neografii gotyckiej, każą mi zaapelować 
do autorów programu studiów historycz-
nych, aby nie lekceważyli nauki języka 
niemieckiego i ćwiczenia się w czytaniu 
dawnego niemieckiego pisma, gdyż bez 
tego całe generacje młodych historyków 
będą z góry odcięte od kontaktu z ogromną 

częścią źródeł do badania historii Polski 
i Europy Środkowej w XIX wieku, czyli 
epoki, z której wyłoniła się współczesność.

Pragnę dać wyraz przekonaniu, że 
w archiwach i bibliotecznych oddziałach 
rękopisów, a także w biurkach i szafach 
wielu galicyjskich domów znaleźć moż-
na jeszcze bardzo liczne, przez nikogo 
z badaczy niewykorzystane dokumenty: 
listy, pamiętniki i wspomnienia. Mogą 
one znacznie poszerzyć i zmienić naszą 
obecną wiedzę na temat współżycia 
zamieszkujących Galicję narodowości. 
Zwracam się do młodszych kolegów, 
a także do krakowskich profesorów, aby 
nie pozwolili obumrzeć badaniom nad 
tym regionem, jednym z najciekawszych 
w dziewiętnastowiecznej Europie. 

Najserdeczniej podziękuję kapitule 
Nagrody im. Henryka Wereszyckiego 
i Wacława Felczaka za docenienie mej 
książki jako wkładu w badania nad dzie-
jami społeczeństwa i kultury Galicji. 
Równie serdecznie dziękuję Wydawnictwu 
Literackiemu, oficynie niezmiernie za-
służonej dla popularyzacji historii Galicji 
i pielęgnowania jej dobrego ducha, za 
ufundowanie hojnej nagrody pieniężnej. 
Z wielką wdzięcznością zwracam się do 
przedstawicieli władz Uniwersytetu Pe-
dagogicznego oraz Wydziałów Humani-
stycznego i Filologicznego tej uczelni, gdyż 
książka moja mogła powstać tylko dzięki 
ich wieloletniemu, życzliwemu wsparciu. 
Dziękuję mej rodzinie i mym drogim kra-
kowskim przyjaciołom, którzy sprawili, że 
Kraków stał się moją drugą małą ojczyzną.

Isabel Röskau-Rydel

Studium Isabel Röskau-Rydel Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – 
środowisko – akulturacja i asymilacja dotyczy historii wybranych rodzin niemiecko-austriackich urzędników żyjących 
w Galicji w okresie rozbiorów. Książka przedstawia koleje losu poszczególnych generacji, kariery zawodowe i stosunki 
rodzinne ich członków, sięgając w kilku przypadkach aż do czasów drugiej wojny światowej. Szczególnie wiele uwagi 
autorka poświęciła zjawisku akulturacji w tych rodzinach, czyli procesowi przyjmowania kultury polskiej (w rzadkich 
wypadkach także ukraińskiej) i wtapiania się w nią. Po raz pierwszy w polskiej literaturze naukowej zbadała i opisała 
jego przyczyny, przebieg i intensywność, precyzując, a w wielu wypadkach obalając potoczne wyobrażenia i mity na 
temat polonizacji Niemców austriackich w Galicji.
Isabel Röskau-Rydel studiowała historię, slawistykę i baltologię na uniwersytetach w Monachium, Moguncji i Krakowie. 
Jej praca magisterska poświęcona była stosunkom polsko-litewskim w latach 1918–1939, a doktorat – życiu kulturalne-
mu, oświatowemu i naukowemu we Lwowie okresu 1772–1848. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w tym 
w latach 2001–2004 w projekcie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, który zapoczątkował jej zainte-
resowania problemem akulturacji w historii stosunków polsko-niemieckich. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Neofilo-
logii i Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest, między innymi, współwydawcą rocznika „Inter 
Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte” („Rocznik Historii Stosunków Polsko-Niemieckich”). 
Opublikowała, między innymi, Kultur an der Peripherie des Habsburger Reiches. Die Geschichte des Bildungswesens 
und der kulturellen Einrichtungen in Lemberg von 1772 bis 1848 (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1993); Galizien, 
Bukowina, Moldau (wyd. Isabel Röskau-Rydel, Siedler Verlag, Berlin 1999; wydanie specjalne 2002). 

Laureatka otrzymała także gratulacje od prezes Wydawnictwa Literackiego Anny Zaremby-Michalskiej
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W roku 2011 Instytut Muzykologii 
UJ obchodził jubileusz 100-lecia 

swego istnienia. Było to wydarzenie szcze-
gólnej rangi, gdyż to właśnie z ośrodkiem 
krakowskim wiążą się początki muzykolo-
gii jako dyscypliny uniwersyteckiej w Pol-
sce. W roku akademickim 1911/1912, za 
sprawą prof. Zdzisława Jachimeckiego, 
zostało powołane Seminarium Historii 
i Teorii Muzyki, które po drugiej wojnie 
światowej przekształciło się w Katedrę Hi-
storii i Teorii Muzyki, a następnie, w roku 
1999 – w Instytut Muzykologii UJ.

Z okazji jubileuszu, w dniach 23–25 
listopada 2011, odbyła się konferencja 
zatytułowana Sto lat muzykologii polskiej. 
Historia – teraźniejszość – perspektywy 
zorganizowana przez Instytut Muzykologii 
UJ oraz Sekcję Muzykologów Związku 
Kompozytorów Polskich. Przedsięwzięcie 
to wpisało się w cykl corocznych ogólno-
polskich konferencji muzykologicznych 
ZKP. W trwającym trzy dni spotkaniu 
naukowym wzięło udział 39 referentów 
i prowadzących reprezentujących ośrodki 
badawcze z Krakowa, Warszawy, Po-
znania, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, 
Częstochowy, Zielonej Góry oraz Berlina. 

Licznie zebranych w auli Collegium 
Novum gości powitali: rektor UJ prof. Ka-
rol Musioł, dziekan Wydziału Historycz-
nego UJ prof. Andrzej Banach, dyrektor 
Instytutu Muzykologii UJ dr hab. Renata 
Suchowiejko oraz prezes Zarządu Głów-
nego Związku Kompozytorów Polskich 
Jerzy Kornowicz. Wykład inauguracyjny, 
zatytułowany Początki uniwersyteckiej 
muzykologii na UJ a nauczanie i propa-
gowanie historii muzyki w Krakowie na 
przełomie XIX i XX wieku, wygłosiła prof. 
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, która 
przybliżyła sylwetkę założyciela polskiej 
muzykologii – Zdzisława Jachimeckiego 
oraz podkreśliła jego zasługi w upo-
wszechnianiu kultury muzycznej.

Temat przewodni pierwszego dnia 
konferencji brzmiał: Początki muzykologii 
polskiej jako dyscypliny uniwersyteckiej 
do 1939 roku. W referatach wygłoszonych 
w ramach dwóch sesji (Od musica specu-
lativa do Musikwissenschaft oraz Początki 
muzykologii w różnych ośrodkach i w kon-

100 LAT MUZYKOLOGII KRAKOWSKIEJ

tekście innych dyscyplin) podejmowano 
problematykę związaną z tradycją uniwer-
syteckiej nauki o muzyce w średniowie-
-czu, na przełomie XIX i XX stulecia oraz 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku 

(prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba, prof. 
Alicja Jarzębska, dr hab. Ryszard Wieczo-
rek, prof. UAM), prowadzono rozważania 
z zakresu muzykologii porównawczej 
(prof. Sławomira Żerańska-Kominek),  

Powitanie uczestników konferencji przez rektora UJ prof. Karola Musioła
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Celem ekspozycji było m.in. zaprezentowanie muzykologicznych uwarunkowań profesji prof. Zdzisława 
Jachimeckiego oraz podkreślenie jego zasług dla ośrodka muzykologicznego UJ
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przedstawiono także zagadnienia dotyczące 
powstania muzykologii na uniwersytetach 
we Wrocławiu i Lwowie (prof. Maciej Go-
łąb) oraz w Konserwatorium Muzycznym 
w Warszawie (dr hab. Magdalena Dziadek, 
profesor UAM). W obradach udział wzięli 
także przedstawiciele innych dyscyplin 
humanistycznych: historii, historii sztuki 
i etnologii, którzy w swoich wystąpieniach 
przybliżyli tradycję tych nauk na UJ (prof. 
Andrzej Banach, prof. Adam Małkiewicz, 
prof. Czesław Robotycki).

Uroczystym akcentem kończącym 
pierwszy dzień obrad był koncert uniwer-
sytecki, podczas którego uczestnicy oraz 
zaproszeni goście zgromadzeni w auli 
Collegium Novum mieli okazję usłyszeć 
utwory wybitnych polskich kompozyto-
rów: Karola Szymanowskiego, Mikołaja 
Henryka Góreckiego (doktorów honoris 
causa UJ) i Aleksandra Lasonia, w wy-
konaniu Kwartetu Śląskiego. W trakcie 
koncertu wykład zatytułowany Artur 
Grottger w Krakowie wygłosił prof. Fran-
ciszek Ziejka.

Drugi dzień konferencji rozpo-
czął się od przeglądu nurtów badaw-
czych w polskiej muzykologii do roku 
1945. Tematyka wystąpień zaprezen-
towanych w ramach pierwszej sesji 
koncentrowała się przede wszystkim 
na osiągnięciach badawczych dwóch 
wybitnych muzykologów, założycie- 
li pierwszych ośrodków muzykologicz-
nych we Lwowie i Krakowie – Adolfa 
Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego 
(dr hab. Zofia Fabiańska, profesor UJ, 
dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmiń-
ska, profesor IS PAN, mgr Małgorzata 

Sieradz). Z niemałym zainteresowaniem 
przyjęto referat podejmujący problema-
tykę postaw muzykologów wrocławskich 
wobec ideologii i polityki nazistowskiej 
(dr Agnieszka Drożdżewska) oraz wystą-
pienie poświęcone instrumentologii (dr 
hab. Beniamin Vogel, profesor US). 

Tematyka sesji popołudniowej obej-
mowała szerokie spektrum zagadnień 
pozostających w sferze zainteresowań 
współczesnej myśli muzykologicznej. 
Prowadzono rozważania, między innymi, 
z zakresu filozofii i psychologii muzyki, 
postulowano potrzebę badań interdyscy-
plinarnych (dr hab. Katarzyna Dadak-

-Kozicka, profesor UMFC, mgr Marcin 
Krajewski, dr Piotr Podlipniak, dr Marcin 
Gmys, dr Maciej Jabłoński). 

Przedpołudniowe obrady trzeciego 
dnia konferencji odbywały się w dwóch 
rówoległych sesjach. Tematyka pierwszej 
z nich skupiona była wokół zagadnień 
związanych z historycznymi i metodolo-
gicznymi problemami etnomuzykologii (dr 
hab. Bożena Muszkalska, profesor UAM, 
mgr Dawid Martin, mgr Tomasz Polak, dr 
hab. Piotr Dahlig, profesor UW, dr Tomasz 
Nowak, dr Bożena Lewandowska). Rów-
nolegle prowadzono rozważania z zakresu 
muzykologii historycznej, dotyczące no-
wych źródeł muzycznych i reinterpretacji 
muzycznej przeszłości (dr Alina Mądry, 
dr hab. Krzysztof Rottermund, profesor 
US, mgr Jerzy Stankiewicz, dr Krzysz-
tof Bilica, dr Renata Skupin, dr Maryla 
Renat). Należy podkreślić, że ten szcze-
gólny jubileusz skłaniał do refleksji nie 
tylko nad przeszłością i stanem aktualnym 
dyscypliny, ale przede wszystkim – nad 
perspektywami jej rozwoju. Dlatego koń-
cząca sesja poświęcona była wyzwaniom, 
które stawia przed muzykologią polską 
współczesność (dr Rafał Ciesielski, dr hab. 
Alicja Kozłowska-Lewna, profesor AM, 
dr Violetta Kostka, dr Justyna Humięcka-
-Jakubowska, mgr Piotr Wojciechowski). 

Święto krakowskiej muzykologii miało 
swój szczególny wymiar, gdyż zbiegło się 
w czasie z obchodami 70. rocznicy urodzin 
prof. Alicji Jarzębskiej. Sylwetkę Jubilatki 

Otwarcie wystawy Zdzisław Jachimecki (1882–1953) – twórca muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
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Fragment ekspozycji zaprezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej
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przybliżyła prof. Małgorzata Woźna-
-Stankiewicz, podkreślając jednocześnie 
jej osiągnięcia na gruncie naukowym, 
dydaktycznym i  organizacyjnym. Profesor 
Alicja Jarzębska pełniła funkcję wicedy-
rektora (2001–2002), następnie dyrektora 
Instytutu Muzykologii UJ (2002–2007), 
a od roku 2003 – kierownika Zakładu 
Teorii i Antropologii Muzyki. Wśród jej 
szerokich zainteresowań badawczych 
znajdują się – historia muzyki XX wieku, 
historia teorii muzyki oraz muzykologia 
kognitywna. Alicja Jarzębska jest także 
wybitną znawczynią postaci i dorobku 
twórczego Igora Strawińskiego. Swoje do-
świadczenie i wiedzę przekazała nie tylko 
kilku pokoleniom studentów, ale chętnie 
dzieliła się nim również ze swoimi dok-
torantami i współpracownikami. W latach 
1985–2011 pod kierunkiem prof. Jarzęb-
skiej powstały 63 prace magisterskie, pięć 
licencjackich, dwie rozprawy doktorskie, 
a kolejne trzy są w trakcie realizacji. 

Należy podkreślić wzruszającą i ser-
deczną atmosferę uroczystości. Wyrazy naj-
wyższego szacunku i uznania dla całego 
dorobku naukowego oraz życzenia prof. 
Alicji Jarzębskiej przekazali, między innymi, 
rektor Akademii Muzycznej w Krakowie 
prof. Stanisław Krawczyński oraz prodzie-
kan dr hab. Jan Święch, profesor UJ. Adresy 
gratulacyjne wygłosili także przedstawiciele 
Sekcji Muzykologów ZKP oraz goście 
z wielu ośrodków uniwersyteckich z całej 
Polski. W dowód wdzięczności i uznania 
prof. Jarzębska otrzymała księgę pamiątko-
wą zatytułowaną Muzyka jest zawsze współ-
czesna (Musica Iagellonica 2011) – będącą 
darem koleżanek i kolegów oraz uczniów 
i doktorantów inspirowanych Jej twórczą 
postawą badawczą.

Zwieńczeniem uroczystości był wy-
jątkowy koncert, który odbył się w Pa-
łacu Pusłowskich – od 1953 siedzibie 
krakowskiej muzykologii. Miejsce nie 
jest w tym wypadku bez znaczenia, 
gdyż w symboliczny sposób zespoliło 
twórczość trzech pokoleń kompozyto-
rów-muzykologów związanych z tymi 
historycznymi murami. Muzycznymi 
rarytasami okazały się pieśni Zdzisława 
Jachimeckiego (1882–1953) oraz jego 
pierwszego asystenta – Włodzimierza 
Poźniaka (1904–1967). Drugie pokolenie 
reprezentowały kompozycje ostatnich 

magistrantów Jachimeckiego, obecnie 
wybitnych krakowskich twórców –  
Juliusza Łuciuka (ur. 1927) i Bogusława 
Schaeffera (ur. 1929). Najmłodsze poko-
lenie reprezentowała twórczość Jakuba 
Polaczyka (ur. 1983) i Michała Jakuba 
Papary (ur. 1984). Interpretatorami dzieł 
krakowskich muzykologów byli: Dagmara 
Świtacz (sopran), Magdalena Spytek (mez-
zosopran) oraz Piotr Sałajczyk (fortepian).

Jubileuszowej konferencji towarzy-
szyły również liczne wystawy, prezento-
wane w Instytucie Muzykologii UJ oraz 
w Bibliotece Jagiellońskiej. W ramach 
ekspozycji Publikacje pracowników 
muzykologii krakowskiej zwiedzający 
Pałac Pusłowskich mieli okazję zobaczyć 
najbardziej znaczące prace naukowe 
powstałe w tym ośrodku na przestrzeni 
minionych 100 lat. Ponadto prezentowana 
była bogata oferta wydawnicza działającej 
przy Instytucie oficyny Musica Iagel-
lonica. Chwile wzruszenia z pewnością 
towarzyszyły wszystkim oglądającym 
multimedialną prezentację historii Koła 
Naukowego Studentów Muzykologów 
oraz wystawę Wspomnienia absolwentów 
muzykologii na fotografii.

Szczególnie interesująca była wysta-
wa zatytułowana Zdzisław Jachimecki 
(1882–1953) – twórca muzykologii w Uni-
wersytecie Jagiellońskim, którą zorgani-
zowano w Bibliotece Jagiellońskiej. Jej 

uroczystego otwarcia dokonali dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław 
Pietrzyk oraz kurator wystawy prof. 
Małgorzata Woźna-Stankiewicz. Celem 
ekspozycji było, z jednej strony, uwypu-
klenie muzykologicznych uwarunkowań 
profesji prof. Zdzisława Jachimeckiego, 
z drugiej natomiast – podkreślenie jego 
zasług dla ośrodka muzykologicznego UJ. 

Uroczyste obchody 100-lecia muzyko-
logii krakowskiej były doskonałą okazją 
do wymiany poglądów i doświadczeń. 
W wypowiedziach wybitnych muzykolo-
gów polskich, obok refleksji nad historią 
i stanem obecnym dyscypliny, pojawiały 
się także obawy o jej przyszłość. Zgodnie 
z wciąż aktualnymi postulatami wysu-
wanymi przez Zdzisława Jachimeckiego, 
muzykologia nie może stanowić dziedziny 
wyabstrahowanej, zamkniętej jedynie 
w murach uniwersytetu, lecz powinna 
służyć upowszechnianiu wiedzy o mu-
zyce w szerokich kręgach społecznych. 
W obliczu nowej rzeczywistości kulturo-
wej, społecznej i politycznej muzykolog 
staje przed trudnym i odpowiedzialnym 
zadaniem. 

Anna Salamon
doktorantka w Instytucie Muzykologii UJ,

pracownik Biblioteki i Fonoteki 
Instytutu Muzykologii UJ
Justyna Szombara

pracownik Instytutu Muzykologii UJ
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Uroczystość jubileuszu 70-lecia prof. Alicji Jarzębskiej 
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Czy można przed ukończeniem 20. ro- 
ku życia zostać uniwersyteckim pro-

fesorem? Można! Historia nauki zna takie 
przypadki! Najmłodsi polscy profesoro-
wie mają zazwyczaj trzydzieści kilka lat. 
Nie oznacza to jednak, że brakuje nam 
naukowych geniuszy, bardzo wcześnie 
ujawniających niepospolite uzdolnienia. 
W historii nauki polskiej, także na UJ, 
w ostatnich dwóch stuleciach przypadków 
bardzo młodych profesorów nie brakowa-
ło. Nastolatków w tej grupie nie było, ale 
dwudziestoparoletnich kierowników katedr 
można już znaleźć. 

19 lutego 2008 naukowy świat obiegła 
sensacyjna widomość: 18-letnia (choć na 
trzy dni przed 19. urodzinami) Amery-
kanka irańskiego pochodzenia Alia Sabur 
została profesorem Uniwersytetu Konkuk 
w Seulu – jednym z ponad 30 uniwersyte-
tów tej 25-milionowej metropolii, stolicy 
Korei Południowej (seulski uniwersytet 
jest uczelnią partnerską Wyższej Szkoły 
Psychologii Społecznej w Warszawie). Po-
biła tym samym rekord Colina Maclaurina 
z początku XVIII wieku, fenomenalnego 
szkockiego matematyka, ucznia Isaaca 
Newtona. Otóż nie jest to wiadomość ścisła, 
o czym dalej. 

Alia Sabur urodziła się 22 lutego 1989 
w Nowym Jorku, w rodzinie imigrantów 
z Iranu. Podobno jako ośmiomiesięcz-
ne dziecię umiała już czytać. W wieku  

NASTOLETNI PROFESOROWIE UNIWERSYTECCY
10 lat była już studentką, a jako czterna-
stolatka ukończyła z wyróżnieniem summa 
cum laude (najwyższą pochwałą) studia 
licencjackie z matematyki stosowanej na 
Uniwersytecie Stony Brook w Nowym 
Jorku. Studia magisterskie i doktoranckie 
z dziedziny inżynierii materiałowej sfina-
lizowała w Filadelfii na Drexel University. 
Jest uzdolniona wszechstronnie: posiada 
czarny pas w sztuce walk taekwondo, który 
zdobyła pod koniec pierwszej dekady życia. 
Ma wybitne uzdolnienia muzyczne – gra 
doskonale na klarnecie, ma na koncie nagra-
nia z artystami tej klasy co chiński wirtuoz 
fortepianu, wielbiciel Chopina Lang Lang 
czy kalifornijski zespół Smash Mouth. 
W ramach pomocy dla zniszczonego hura-
ganem Katrina Nowego Orleanu wykładała 
tam matematykę i fizykę na Southern Uni-
versity, dla którego jeszcze w kilka lat po 
hekatombie miasta (sierpień 2005) salami 
wykładowymi są w części przyczepy samo-
chodowe. Także tam, w czasie katastrofy 
ekologicznej spowodowanej wyciekiem 
ropy z uszkodzonej platformy wiertniczej 
koncernu BP w Zatoce Meksykańskiej, 
złożyła przekonywującą propozycję na-
ukową mającą pomóc w zatamowaniu 
wycieku. Pod względem szybkości kariery 
edukacyjnej Alia Sabur jest wielokrotną 
rekordzistką USA, praktycznie na każdym 
etapie kształcenia. Jako najmłodsza otrzy-
mała nagrody, stypendia i wyróżnienia 
z NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej), NSF (Krajowa 
Federacja Nauki) i Departamentu Obrony 
USA. 

Na koreańskim gruncie śmiało kroczy 
w kierunku katedry czternastoletni fizyk, 
urodzony w 1997 roku, Song Ju Geun 
z Uniwersytetu w Inczhon, któremu reali-
zacja dwunastoletniego programu szkół 
podstawowej i średniej zajęła dziewięć 
miesięcy. Rozważania z egzaminu wstępne-
go (miał wówczas osiem lat) na temat rów-
nania Schrödingera, mającego zasadnicze 
znaczenie dla teorii mechaniki kwantowej, 
zszokowały sędziwych naukowców egza-
minatorów mogących być jego dziadkami 
i pradziadkami. 

Drugim nastoletnim profesorem był, 
wspomniany już, Szkot Colin Maclaurin 

(1698–1746), od dziewiątego roku życia 
sierota, wychowywany przez stryja, Danie-
la Maclaurina. Studia rozpoczął w wieku  
11 lat na Uniwersytecie w Glasgow, 
po dwóch latach uzyskał magisterium 
z dziedziny sztuki. Już w wieku lat 12 był 
niekwestionowanym znawcą dociekań 
Euklidesa. Następne pięć lat ciężkiej pra-
cy naukowej pod opieką Isaaca Newtona 
doprowadziło go do profesury matematyki 
na Uniwersytecie Aberdeen. Kiedy w 1717 
roku Colin miał 19 lat, objął katedrę w wy-
niku zwycięstwa w ogłoszonym konkursie. 
Jako dwudziestodwulatek został członkiem 
Królewskiego Towarzystwa Nauk w Lon-
dynie na podstawie dysertacji Geometria 
organica... Kolejne jego dzieło, traktujące 
o zderzeniach ciał, było podstawą przyzna-
nia mu członkostwa w Paryskiej Akademii 
Nauk w 1724 roku. Od następnego roku 
związał się z Uniwersytetem Edynbur-
skim. Zajmował się naukowo mechaniką, 
geometrią i analizą matematyczną. Jego 
prace dotyczyły zbieżności szeregów 
i teorii potencjału, podał także rozwinięcie 
funkcji w szereg potęgowy. Najważniejsze 
dzieła: wspomniana Geometria organica 
(2 t., 1720), obejmująca swą treścią liczne 
pomysłowe konstrukcje linii krzywych 
stopnia 2., 3. i 4., Treatise of Fluxions  
(2 t., Edynburg 1742), który zawiera 
wykład rachunku wyższego wyłożony 
metodą geometryczną starożytnych przy 

Colin Maclaurin

Pierre Bouguer
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użyciu znakowania Newtonowskiego. 
Jak zauważa autor biograficznego hasła 
o szkockim fenomenie matematyki w pol-
skiej, przedwojennej encyklopedii Ultima 
Thulle Wykład algebry, wydany po śmierci 
autora w 1748 roku, „Treatise of Algebra” 
zawiera kurs pełny algebry nowoczesnej 
oraz liczne twierdzenia i metody przez Mac-
laurina odkryte i udowodnione, o równa-
niach algebraicznych i ich rozwiązywaniu, 
o równoległoboku Newtona itd. W dodatku 
do „Traktatu o fluksjach” podane są twier-
dzenia z geometrii i mechaniki, a między 
innymi sławne twierdzenie Maclaurina 
o przyciąganiu elipsoid współogniskowych. 
W nauce został upamiętniony przez nazwę 
wzoru matematycznego (Eulera-Maclauri-
na). Jak informuje encyklopedia Orgelbran-
da z 1864 roku (t. XVII, s. 752) Maclaurin 
położył znakomite zasługi nie tylko przez 
prace czysto naukowe, lecz także przez 
usiłowania w zastosowaniu najbardziej 

oderwanych teoryj od praktyki. I dalej: 
Tranzakcyje filozoficzne zawierają wiele 
pism pomniejszych Maclaurina o różnych 
przedmiotach w matematyce. Warto przypo-
mnieć, że naukowy guru Maclaurina, Isaack 
Newton, został profesorem matematyki 
Uniwersytetu w Cambridge (katedra Lu-
casa) „dopiero” w wieku 26 lat. 

Zapomnianym przez światowe agencje 
uczonym i to najmłodszym na katedrze był 
zaledwie... 15-letni geograf – hydrolog, Pier-
re Bouguer, francuski rówieśnik szkockiego 
geniusza matematyki – Colina Maclaurina. 
Doszedł do mistrzostwa w swej dyscypli-
nie w sposób niecodzienny. Wniósł wkład 
w rozwój wielu dyscyplin naukowych, 
których podstawą była matematyka. Lecz 

jego podstawowe zainteresowania naukowe 
były przyrodnicze, choć zasłynął także jako 
„ojciec nauki o architekturze okrętów”. Wy-
chowywany i kształcony przez ojca, prof. 
Jeana Bouguera, wybitnego uczonego, który 
zawiadywał od zarania katedrą hydrografii 
w Croisic w dolnej Bretanii. Przebywał 
z nim niekiedy całą dobę, uczęszczał na jego 
wykłady, by już jako kilkulatek stać się jego 
podstawowym, naukowym interlokutorem. 
Młody mózg chłonął niczym gąbka i to ze 
zrozumieniem zawiłości ojcowskich mą-
drości, rzadko prosił o wyjaśnienie mniej 
zrozumiałych kwestii. Po nagłej śmierci 
rodzica w 1713 roku, w wyniku konkursu 
objął katedrę, nominowany na nią oficjalnie 
przez Ludwika XIV. 

Lista zasług naukowych Bouguera jest 
długa. W 1727 roku pokonał w konkursie 
Francuskiej Akademii Nauk (praca na 
temat omasztowania okrętów) następną 
wschodząca gwiazdę matematyki świato-
wej Szwajcara Leonharda Eulera (został 
profesorem w wieku 24 lat)1. Bouguer 
wygrał wspomniany konkurs trzykrotnie, 
Euler dwunastokrotnie. Bouguer uchodzi 
za pioniera badań fotometrycznych, udo-
wodnił empirycznie, że Ziemia ma kształt 
geoidy (Figure de la terre determine 1749), 
wynalazł heliometr, sporządził tablice 
refrakcji atmosferycznej, zbadał zjawisko 
absorpcji światła w atmosferze (Essai 
d’optique sur la gradation de la lumière –  
1729), sformułował prawo o osłabieniu 
wiązki światła w przezroczystym ośrodku 
(często zwane prawem Lamberta). W 1746 
roku opublikował Traite du navire – traktat 
na temat budowy okrętów, w którym jako 
pierwszy opisał zastosowanie wysokości 
metacentrycznej jako miary stabilności 
okrętów. Został upamiętniony nazwą kra-
teru na Marsie. Często był i jest nazywany 
„Pascalem XVIII wieku”.  

Oczywiście, nie wszyscy wielcy młodzi 
naukowcy w historii związali swe kariery 
z uniwersytetami i ich naukowymi struk-
turami.

Fenomen francuskiej nauki Blaise 
Pascal (1623–1662) zabłysnął na jej 
firmamencie jako dwunastolatek. Zapis 
węglem na ścianie (Blaise miał ojcowski 
zakaz zajmowania się matematyką przed 
15. rokiem życia) dowodu twierdzenia 
mówiącego, że suma miar kątów wewnętrz-
nych trójkąta równa się podwojonemu 
kątowi prostemu, zaszokował uczonych. 
Wywód ten podobnie jak rok wcześniejsze 
dociekania dotyczące dźwięków wyda-
wanych przez wibrujące ciała, wprawiały 

w osłupienie bardzo szacowne gremium 
matematyków paryskich, których dysku-
sjom przysłuchiwało się uczone dziecko. 
W wieku 16 lat Blaise Pascal sformułował 
prawo zwane współcześnie jego imieniem, 
a na temat „tajemniczego sześciokąta” –  
traktat Essai pour les coniques (Esej 
o stożkach). Inspiracją dla Pascala były 
przemyślenia Desarguesa, którego śmiało 
można nazwać „promotorem” tego dzieła. 
W roli rady wydziału wystąpiła ekipa celi 
zakonnej2  Mersenne’a, wysoko oceniając 
naukowe wartości dociekań młokosa. Rów-
nież w młodzieńczym wieku skonstruował 
Blaise dla ojca – poborcy podatkowego... 
kalkulator. Już jako „stary”, trzydziestolet-
ni, uczony wymieniał z z Pierre Fermatem3 
listy na temat teorii gier hazardowych, które 
stanęły u podstaw matematycznej teorii 
prawdopodobieństwa, a ta z kolei była 
fundamentem dla późniejszego stworzenia 
rachunku różniczkowego i całkowego przez 
Leibniza. Poprzez nazwisko kojarzony jest 
z tzw. Trójkątem Pascala4.  Nie są to jedyne 

Blaise Pascal

Awicenna

Jan Prosper Witkiewicz
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dokonania Pascala na niwie nauki, lecz 
inne należą już do dorosłego, choć bardzo 
krótkiego życia uczonego. Pascal mógł być 
zapewne profesorem uniwersytetu w wieku, 
w którym jego rówieśnicy edukowali się na 
poziomie podstawowym. 

Bez wątpienia mógł zostać profesorem –  
i to grubo przed dwudziestką – także Awi-
cenna. Jednak zamiast honorów na Uniwer-
sytecie w Ghazni wolał całe życie uciekać 
przed służbą bezpieczeństwa chcącego go 
tam siłą ściągnąć dla ozdoby stworzonej 
przez siebie placówki naukowej tureckie-
go satrapy – Muhammada Ghaznawidy. 
Lecz inni podobnie uzdolnieni ulegli, na 
przykład Al-Biruni, Onsuri i Farrochi czy 
Utbi. Awicenna jako uczony lekarz był 
znany i sławny w całej ekumenie islamu, 
od Hiszpanii po Indie, jeszcze jako nasto-
latek. Na awiceńskiej myśli medycznej 
budowali kariery naukowe inni, i to przez 
blisko osiem wieków od jego śmierci. 
Także w Krakowie, na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, gdzie intelektualne syntezy 
medyczne wielkiego afgańskiego Tadżyka 
były podstawą studiów i praktyk, jak i karier 
lekarskich aż do XVIII wieku. 

Młodocianymi profesorami mogli być 
też i inni, których lista wybitnych dziecię-
cych i młodzieńczych osiągnięć jest długa. 
Na pewno należeli do nich: Wolfgang 
Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Fryderyk Chopin, Yehudi Menuhin, pisarz 
amerykański Howard Phillips Lovecraft, 
Hiszpan Lope de Vega, mistrzowie wło-
skiego renesansu Rafael Santi i Michał 
Anioł Buonarotti czy Leonardo da Vinci, 
poeta Arthur Rimbaud, a także fenomenal-
ni kilkunastoletni szachiści: Amerykanin 
Robert Fischer czy Ormianin żydowskiego 

pochodzenia Gari Kasparow, a także obec-
nie największy talent szachowy, 14-letni 
arcymistrz, Włoch, Fabiano Luigi Caruana 
czy Polak, 15-letni Dariusz Świerszcz. Listę 
można by kontynuować długo, jednakże 
w historii nowoczesnej nauki tylko kilka 
osób poniżej 20. roku życia otrzymały 
uniwersytecką katedrę.

Na polskim gruncie także nie brako-
wało młodych geniuszy nauki i sztuki, 
choć przełożenie na profesury, zwłaszcza 
w trudnych politycznie okresach, było dla 
wielu niemożliwe. Należy wspomnieć Lu-
dwika Spitznagla, konsula w Aleksandrii, 
znającego 15 języków obcych, przyjaciela 
Juliusza Słowackiego, który zmarł w wieku 
lat 22. Genialnym umysłem był bez wątpie-
nia Jan Prosper Witkiewicz, znający także 
19 języków, lecz ten nie skończył nawet 
gimnazjum i jako piętnastolatek za posta-
wę patriotyczną otrzymał od rosyjskiego 
zaborcy wyrok śmierci, ułaskawiony na 
dożywocie. Mając lat 21, spotkał się z wy-
soką naukową oceną wielkiego Alexandra 
von Humboldta, znającego Witkiewicza 
osobiście. Również fenomenalnie uzdolnio-

ny był orientalista, ale też i renegat Julian 
Józef Sękowski (1800–1858) – profesor 
nominowany na Uniwersytecie Wileńskim 
(szybko zrezygnował) przed 22. urodzi-
nami, by w kilka miesięcy później zająć 
katedrę na Uniwersytecie w Petersburgu, 
a po osiągnięciu wysokiej pozycji spo-

łecznej z pasją pracować dla caratu nad 
wynarodowieniem Polaków.

Wirtuoz skrzypiec Henryk Wieniawski 
(1835–1880) został absolwentem najbar-
dziej elitarnej uczelni muzycznej na świecie –  
konserwatorium w Paryżu,  w wieku 10 lat 
(z I nagrodą – złotym medalem), a profe-
sorem w konserwatorium w Petersburgu 
dopiero jako 27-latek, gdyż wcześniej 
wyższej uczelni muzycznej w Rosji nie 
było5. Był więc jednym z ojców tak znanej 
dziś w świecie wiolinistyki rosyjskiej, któ-
rej niektórzy, niesłusznie, akuszerską rolę 
przypisują Leopoldowi Auerowi, uczniowi 
Henryka Wieniawskiego.

Kroniki UJ także odnotowują bły-
skotliwe kariery naukowe. To chlubna 
przeszłość naszej Uczelni. Dziś, wobec 
rozbudowanych biurokratycznych barier 
hamujących błyskawiczne kariery nauko-
we, o takie oszałamiające postępy trudno, 
by nie powiedzieć, że są one niemożnością. 
A przecież nie mamy mniej wybitnie uzdol-
nionych młodych uczonych niż niegdyś. 
Natomiast procedury przyznawania naj-
wyższego tytułu naukowego i biurokracja 
są jakby bardziej dojrzałe i znacząco opóź-
niają naukowe uznanie wybitnych młodych 
jednostek. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim wy-
bitna młodzież „atakująca” stanowiska 
i tytuły profesorskie zapisała się złotymi 
zgłoskami w ostatnich dwóch stuleciach 
w historii nauki polskiej. Ale o nich przy 
innej okazji...

Janusz Fedirko 

1  Inny wielki matematyk, Pierre S. de Laplace (uczeń Jeana 
d’Alemberta), 23-letni profesor ukuł powiedzenie na temat 
Eulera: Czytajcie Eulera, czytajcie go – jest mistrzem nas 
wszystkich. 

2  Cela zakonna Marine’a Mersenne’a (1588-1648), 26-letnie-
go profesora, fenomenalnego i wszechstronnego uczonego 
francuskiego, w tym także matematyka, a równocześnie 
skromnego braciszka zakonnego, franciszkanina, była 
miejscem spotkań i dyskusji najwybitniejszych uczonych 
francuskich tamtych czasów: Étienne’a Pascala, Gerarda 
Desarguesa, ks. Pierre’a Gassendiego (nauczyciela Mo-
liera), Claude’a Mydorge’a, Gillesa de Robervala (też był 
profesorem przed 30 rokiem życia) czy innego absolwenta 
jezuickiego La Flèche, przyjaciela Mersenne’a, najsłynniej-
szego z grupy, Kartezjusza.

3  Pierre Fremant (1601-1665), francuski geniusz matematyki –  
samouk. 

4  Trójkąt Pascala został odkryty przez Chorasańczyka Omara 
Chajjama w XI wieku, a Pascal połączył studia nad praw-
dopodobieństwem z tym trójkątem, osiągając znakomite 
wyniki. 

5  Konserwatorium w Petersburgu powstało w 1862 roku 
(założył je Antoni Rubinstein), a jego namiastką były 
klasy muzyczne Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, 
w których Wieniawski został  profesorem w wieku 25 lat. 
W Konserwatorium w Moskwie (zał. 1866 przez brata An-
toniego Rubinsteina, Mikołaja) klasę fortepianu prowadził 
od początku jego istnienia brat Henryka, Józef, pianista-
-wirtuoz, którą objął w wieku 29 lat. W latach późniejszych 
obaj bracia byli profesorami Konserwatorium w Brukseli.

Julian Józef Sękowski

Henryk Wieniawski
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Litografia przedstawiająca Kolegium Kołłątajow-
skie, wg A. Bakałłowicza; I poł. XIX w.

Portret Hugona Kołłątaja; 
mal. Józef Pfeiffer, olej na półtnie, 1810

Collegium Maius od strony ul. Jagiellońskiej

28 lutego 2012 przypada 200. rocz-
nica śmierci Hugona Kołłątaja 

(1750–1812), wielkiego reformatora 
naszej Uczelni. Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wspólnie z Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblio-
teką Jagiellońską przygotowują wystawę 
poświęconą tej wybitnej, aczkolwiek 
nieco zapomnianej postaci. Kołłątaj 
należał do pokolenia, którego start w do-
rosłe życie przypadł na burzliwe, pełne 
zawirowań czasy lat 70. XVIII wieku, 
naznaczone upadkiem konfederacji bar-
skiej, pierwszym rozbiorem Polski, ale 
również zaangażowaniem się w prace 
Sejmu Czteroletniego oraz Komisji Edu-
kacji Narodowej. Lata następne przyniosły 
jeszcze trudniejsze doświadczenia, jak 
Konstytucja 3 maja, drugi rozbiór Polski, 
insurekcja kościuszkowska, a wreszcie 
trzeci rozbiór skutkujący całkowitą utratą 
niepodległości. O charakterze i postawie 
Hugona Kołłątaja w tych czasach niech 

200. ROCZNICA ŚMIERCI HUGONA KOŁŁĄTAJA
Dwa tylko były przedmioty, które zajęły całe moje życie: 

poprawa wychowania publicznego i poprawa rządu mojego narodu...

Hugo Kołłątaj
O potrzebie reformy państwa

świadczą jego własne słowa wypowiedzia-
ne w Warszawie w 1794 roku: My siejemy 
ze łzami, ale potomkowie nasi zbierać będą 
w radości...

Na przygotowywanej wystawie, której 
uroczyste otwarcie nastąpi 11 maja 2012,  
pragniemy, przede wszystkim, przypo-
mnieć ogromne zasługi Kołłątaja w trudnej 
i niewdzięcznej pracy nad przeobrażeniem 
podupadającego, prowincjonalnego wów-

czas Uniwersytetu Krakowskiego w prężną 
i nowocześnie zorganizowaną szkołę wyż-
szą. W związku z tym zwracamy się do 
Państwa z apelem o pomoc w zebraniu pa-
miątek, które moglibyśmy zaprezentować 

na ekspozycji. Poszukujemy ciekawych 
eksponatów nawiązujących do epoki i z 
epoki, anegdot, informacji na temat „kodu 
Kołłątaja” i wielu innych. Ewentualne 
wypożyczone eksponaty lub dokumenty 
opatrzone zostaną opisem i informacją o ich 
pochodzeniu. 

Lucyna Bełtowska
starszy kustosz w Muzeum UJ 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w organizacji wystawy o Hugonie Kołłątaju, będą miały możliwość odbycia 
w Muzeum UJ praktyki muzealnej. Praktykanci będą mogli zdobyć nowe umiejętności podczas współpracy, między 
innymi, z Działem Oświatowym i Działem Sztuki Muzeum UJ. 
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: katarzyna.anna.zieba@uj.edu.pl oraz joanna.slaga@uj.edu pl. Zainteresowani 
zostaną powiadomieni o możliwości współpracy w połowie lutego 2012.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem eksponatów na wystawę proszone są o kontakt z kuratorem wystawy Lucyną 
Bełtowską e-mail: lucyna.beltowska@uj.edu.pl 
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IMPRESSIONES
IMPRESSIONES W krakowskiej Rotundzie w dniach 

18–24 listopada 2011 pod hono-
rowym patronatem rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego prof. Karola Musioła 
odbył się 18. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy „Etiuda & Anima”. Po raz 
pierwszy w obydwu międzynarodowych 
konkursach zwyciężyli młodzi polscy 
artyści. Jury konkursu Etiuda, pracujące 
pod kierunkiem słoweńskiego reżysera 
Janeza Lapajne, przyznało Grand Prix 

– Złotego Dinozaura studentowi warszaw-
skiej Szkoły Andrzeja Wajdy Łukaszowi 
Borowskiemu za film Trzy dni wolności, 
zaś jury konkursu Anima, pod kierun-
kiem prof. Hieronima Neumanna z ASP 
w Warszawie i Poznaniu, Grand Prix –  
Złotego Jabberwocky’ego Marcie Pajek, 
absolwentce krakowskiej ASP z Pracowni 
Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci, 
za film Snępowina. 

PEŁNOLETNIA ETIUDA & ANIMA

□ Jak narodził się pomysł prezentowania publiczności etiud 
ze szkół filmowych? Skąd wzięła się idea, by konfrontować 
je ze sobą w konkursie?

■ Pomysł pojawił się na początku lat 90., a jego narodziny miały 
związek z moim udziałem w pracach biura organizacyjnego 
ówczesnych Festiwali Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. 
Do rzadkości należało wtedy, aby film studencki, zrealizowany 
w szkołach filmowych i artystycznych, kwalifikowany był do 
jednego z krakowskich konkursów. Uważałem, że często – z racji 
poziomu prezentowanego przez te filmy – jest to niesprawiedli-

Obydwu festiwalowym konkursom 
towarzyszyło wiele zdarzeń filmowych 
i artystycznych wzbogacających program 
siedmiodniowej imprezy. Znalazły się 
wśród nich projekcje kolorowej wersji 
Podróży na księżyc Georgesa Mélièsa 
i Pierwszego wywiadu Dennisa Tupicoffa, 
prezentacja dorobku Barry’ego Purvesa –  
laureata nagrody Specjalnego Złotego Di-
nozaura dla wybitnego artysty i pedagoga, 
pokazy animacji na żywo w ramach wie-

loletniego cyklu „Autoportrety 
twórców animacji” z udziałem 
Amerykanki Suzan Pitt, An-
glika Barry’ego Purvesa oraz 
Kanadyjek – Wendy Tilby 
i Amandy Forbis. W ramach 
festiwalowych konkursów 
można było także zobaczyć 
10 najlepszych belgijskich fil-
mów animowanych w wybo-
rze Raoula Servais, plastyczne 
prowokacje Holendra Gerrita 
van Dijka, projekcje etiud stu-

denckich z audiodeskrypcją dla widzów 
niewidomych, retrospektywy klasyków 
europejskiej animacji: Nedeljko Dra-
gicia, Raimunda Krummego i Stefana 
Schabenbecka, premiery pełnometrażo-
wych filmów animowanych ze świata: 
Kota Rabina Joanna Sfara i Antoine’a 
Delesvaux, Podniebnej piosenki Mati 
Kűtta oraz Brzydkiego kaczątka Garriego 
Bardina. Była również dyskusja zorgani-

zowana wspólnie z redakcją „Kwartalnika 
Filmowego” poświęcona „Rzeczom 
filmowym” – tematowi wiodącemu  
74. tomu tego najważniejszego polskiego 
periodyku filmoznawczego, z udziałem 
przedstawicieli środowiska naukowego 
z całej Polski, w tym, oczywiście, z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Warto też 
dodać, że festiwal Etiuda & Anima od 
początku swojego istnienia adresowany 
jest do młodzieży akademickiej, w tym 
w szczególności uniwersyteckiej, oraz 
organizowany przez przedstawicieli 
tego środowiska, zwłaszcza młodych 
filmoznawców. Wielokrotnie również 
w pracach jury festiwalowych konkursów 
brali udział pracownicy Instytutu Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – podczas pierwszej edycji 
w 1994 roku – prof. Grażyna Stachówna 
i Tomasz Dettloff, w 2007 roku – dr hab. 
Jadwiga Głowa, a trzy lata później, jako 
przewodniczący jury – prof. Tadeusz 
Lubelski. 

Rozmowa z dyrektorem artystycznym MFF „Etiuda & Anima” 
dr. Bogusławem Zmudzińskim

we i postanowiłem zorganizować festiwal pod nazwą „Etiuda” 
połączony z międzynarodowym konkursem, który byłby płasz-
czyzną konfrontacji tych pierwszych filmowych kroków w nor-
malnej rywalizacji. Szybko na krakowskim festiwalu, którego 
w drugiej połowie lat 90. byłem selekcjonerem, wytworzył się 
zwyczaj, że gdy pojawiał się zwracający na siebie uwagę film 
studencki, koledzy selekcjonerzy mówili: „Dobry, niech go 
weźmie do siebie Zmudziński”. W następnym dziesięcioleciu ta 
sytuacja się zmieniła, coraz częściej zaczęto etiudy studenckie 
przyjmować do festiwalowych konkursów, co więcej – zaczęły 
one odnosić sukcesy i – jak sądzę – na proces ten wpływ miał 

Kadr z filmu Nici Muybridge’a – realizacja Koji Yamamura 
(Japonia) 
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także rozwój naszej imprezy. Idea, która mi przyświecała, była 
w tym sensie odważna, że miałem bardzo skromne festiwalowe 
wzorce, z których mógłbym czerpać inspirację. Słyszałem od 
Jeana Sondela o jednym festiwalu filmów studenckich organi-
zowanym we francuskim Nimes, ale w epoce przedinternetowej 
nie było łatwo zdobyć szczegółowe informacje. 

□ W 2005 roku Etiuda przekształciła się w Etiudę & Animę, 
pojawił się konkurs animacji. Czy była to tylko naturalna 
konsekwencja rozwijającej się formuły festiwalu, czy w pew-
nym momencie stwierdził Pan, że czas najwyższy skupić się 
na promocji zaniedbanej w naszym kraju animacji?

■ Z jednej strony, był to faktycznie wynik ewolucji. Animacja 
od początku była moim konikiem – wiedziałem, że w Polsce 
nie ma imprez, które międzynarodową animację traktowałyby 
jako główny punkt programu; chyba nie było przekonania, że 
taka impreza jest potrzebna i mogłaby się u nas udać. Myśla-
łem o tym od pierwszej edycji Etiudy, dlatego w programie 
konkursowym, którego organizacja wyrastała z doświadczeń 
zebranych na krakowskich Festiwalach Filmów Krótkometra-
żowych, były obok etiud fabularnych i dokumentalnych także 
filmy animowane, zaś wśród imprez towarzyszących pojawiały 
się zestawy osiągnięć mistrzów animacji. Z czasem kontaktów ze 
środowiskiem światowej animacji było tak dużo, że w oczywisty 
sposób narzucał się pomysł zorganizowania osobnego konkursu 
poświęconego wyłącznie animacji, i to nie tylko studenckiej. 
Konkurs animacji był więc wynikiem ewolucji imprezy i wyrósł 
z przekonania, że trzeba pracować długie lata nad budowaniem 
bazy kontaktów na tyle obszernej, by propozycja zorganizowania 
jeszcze jednego światowego konkursu spotkała się z pozytywną 
reakcją międzynarodowego środowiska. I dlatego czekałem aż 
do 2005 roku, ale też dzięki temu pierwsza edycja 
konkursu Anima była tak udana. 

Druga kwestia dotyczy popularyzacji arty-
stycznej animacji w Polsce. Kiedy po raz pierwszy 
pojechałem na festiwal animacji do Zagrzebia, 
zobaczyłem ogromną salę pełną entuzjastycznie 
reagującej widowni. U nas kontakty ze światową 
animacją były sporadyczne i zdecydowanie ubogie, 
i trzeba było wielu lat pracy, aby upowszechnić 
wiedzę na temat tego typu twórczości. W żadnej 
dziedzinie filmu nie było u nas takich zaniedbań 
w znajomości tradycji, dorobku, największych 
osiągnięć, jak właśnie w animacji. O tym jednak, że 
był to strzał w dziesiątkę, świadczy fakt, że w tym 
samym czasie pojawił się festiwal Reanimacja, że 
niedawno czwartą edycję miał poznański Animator, 
trzecią, organizowany w Trójmieście, Animation 
Now! Festival, a drugą łódzki Se-ma-for Film 
Festival. Sens naszej działalności zyskał zatem 
dodatkowe potwierdzenie w tym, że rośnie nam konkurencja 
w innych ośrodkach. Często zresztą te imprezy już na początku 
mają większe lokalne wsparcie niż my, gdy podejmowaliśmy 
nasz pionierski projekt. 

□ W konkursie animacji na równych prawach stają naprze-
ciw siebie produkcje studenckie, profesjonalne i niezależne. 
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan ten pomysł? Wspominał 

Pan kiedyś, że takie rozwiązanie jest możliwe ze względu na 
specyficzne relacje łączące mistrzów i adeptów animacji.

To faktycznie jest kwestia pewnego środowiskowego fenomenu. 
Może dlatego, że nie jest ono zbyt duże, a może chodzi o to, że 
za produkcją artystycznej animacji nie stoją ogromne pieniądze 
i w związku z tym ludzie, którzy je kręcą, są nadzwyczaj skromni 
i pracowici, nie czują też zbyt silnej presji konkurencji. Widziałem 
wielokrotnie na świecie sytuacje, gdy przy jednym stole siedziało 
wielu wybitnych twórców animacji, a razem z nimi kilku studentów, 
którzy bynajmniej nie czuli się skrępowani obecnością mistrzów; 
byli bowiem traktowani po prostu jak partnerzy. Fakt, że wspo-
mniane filmy startują na równych prawach, wynika też z próby 
wyprzedzenia wysoce prawdopodobnego rozwoju wydarzeń –  
najwięcej animacji już dzisiaj pojawia się w internecie; wśród 
tych powstających niezależnie filmów jest wiele bardzo słabych, 
ale część naprawdę dobrych. Ten konkurs nobilituje zatem dobrą 
robotę – stąd postawienie obok siebie animacji profesjonalnej, 
szkolnej i niezależnej. Tej ostatniej ciągle mamy mało, ale jestem 
przekonany, że z upływem czasu zacznie się jej pojawiać coraz 

więcej, a nie wykluczałbym i takiego kierunku rozwoju imprezy, 
że zacznie ona dominować. 

□ Nagrodami za najlepsze etiudy są Dinozaury, za animację –  
Jabberwocky. Dlaczego akurat takie nazwy?

■ Zaczęło się od Smoka, a właściwie Smoków – nagród ówcze-
snego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Smoki są jednak 

Kadr z filmu Luminaris – realizacja Juan Pablo Zaramella (Argentyna) 

Karykatura Bogusława Zmudzińskiego
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przecież tak naprawdę dinozaurami. Poza tym był to czas wielkich 
sukcesów Spielberga. Na świecie popularnością cieszył się Park 
Jurajski, a w Krakowie sławny reżyser kręcił Listę Schindlera. 
Lew Rywin, który był współproducentem filmu, sponsorował 
pierwszą edycję naszego festiwalu, i to się tak ładnie kojarzyło: 
smoki z dinozaurami, dinozaury ze Spielbergiem, Spielberg 
z Rywinem, a Rywin – przynajmniej nam – z naszym festiwalem. 
Była to zatem próba zdyskontowania przeróżnych skojarzeń. 

Dzisiaj nie jesteśmy już jednak jedynymi, którzy przyznają 
Dinozaury. Na chińskim festiwalu animacji CICDAF w Chang-
zhou też przyznaje się Dinozaury – oni jednak robią to od ośmiu 
lat, my już od osiemnastu. 

Jabberwocky też jest swego rodzaju dinozaurem. Wywodzi 
się z wyobraźni Lewisa Carrolla, z jego książki Alicja po drugiej 
stronie lustra, i został wprowadzony do kultury audiowizualnej 
przez moich ulubionych twórców – Terry’ego Gilliama i Jana 
Švankmajera. Tak jak i za pierwszym razem, przekonałem prof. 
Krzysztofa Nitscha z krakowskiej ASP, by rozpisać wśród stu-
dentów konkurs na statuetkę – miałem wrażenie, że Jabberwocky 
jeszcze bardziej „umiędzynarodowi” nasz festiwal. 
Spotkała mnie ciekawa reakcja środowiska: jeden 
z najbardziej cenionych twórców polskiej animacji 
wyraził publicznie pogląd, że jest to zdrada sło-
wiańskich tradycji i ukłon w stronę anglosaskich 
skojarzeń. Nie przejąłem się tym, od początku 
chciałem przecież robić otwartą na cały świat, 
międzynarodową imprezę, a Jabberwocky jest 
dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród 
w świecie animacji. 

□ Etiuda & Anima  to  także wiele wydarzeń 
towarzyszących konkursom. Czy mógłby Pan 
opisać najpopularniejsze festiwalowe cykle? 

■ W ciągu osiemnastu lat było naprawdę sporo, na 
przykład „Dokumentalne prowokacje” czy „Zjazdy 
szkół filmowych”. Kreowanie ich wyrastało z prze-
konania, że organizuję nie jeden festiwal, ale wieloletni cykl festi-
wali o autorskim profilu programowym i ważna w związku z tym, 
obok naturalnej ewolucji imprezy, jest stałość pewnych motywów 
programowych pojawiających się w ramach imprez pozakonkur-
sowych. Dopiero ona zapewnia tożsamość i wyraziste oblicze 
kulturalnego zdarzenia. Obecnie takimi stałymi punktami pro-
gramu są coroczne „Dziesiątki”, „Ścieżki mistrzów – od animacji 
do fabuły” i „Wędrówki w przeszłość animacji”. „Dziesiątki” 
są niewątpliwie najpopularniejszym i najbardziej sprawdzonym 
cyklem. Od kilkunastu już lat proszę autorytety ze świata filmu –  
artystów, krytyków, historyków o autorski wybór dziesięciu 

filmów, zazwyczaj krótkometrażowych, dobranych według ja-
kiegoś kryterium, na przykład klucza narodowego. Powstające 
w ten sposób zestawy popularyzują jakiś fragment dziedzictwa 
sztuki filmowej i są bardzo lubiane przez widzów. Jak to mawia 
prof. Tadeusz Lubelski wartość tych zestawów polega na tym, 
że filmy w nich zebrane prawdopodobnie nigdy się już w takiej 
konfiguracji nie spotkają, co stwarza jedyną w swoim rodzaju 
okazję zainteresowanym kulturą filmową widzom. 

□ Wielu ze zwycięzców Etiudy & Animy znanych jest nie tyl-
ko bywalcom festiwali dla koneserów. Karierę robią, między 
innymi, Marcin Wrona i Leszek Dawid oraz słoweński reżyser 
Janez Lapajne. Którzy jeszcze laureaci Etiudy & Animy właś-
nie na tym festiwalu rozpoczęli swoją drogę do kariery?

■ W ciągu tych osiemnastu lat wielu dziennikarzy o to pytało i za-
wsze musiałem odpowiadać: „Nie wiem, bo to są gwiazdy przy-
szłości”. Rolą naszego konkursu jest odkrywanie i promowanie 
wartych wsparcia młodych ludzi. Teraz, po tylu latach, możemy 
powiedzieć, że niektóre nagrody się sprawdziły, niektóre nie, 
ale zdarza się również, że ktoś nie został laureatem, na festiwalu 
został jednak zauważony, a dziś jest twórcą filmowym, o którym 
u nas, lub za granicą, sporo się mówi. Wśród wielu przykładów 
twórców nagrodzonych, czy też przynajmniej zauważonych, 
warto wymienić Ülo Pikkova, który zaczynał na Krakowskich 
Warsztatach Animacji, odniósł u nas sukces filmem Bermuda, 
a potem zrealizował z Prittem Pärnem znany z polskich ekranów 
film 007 przygód Franka i Wendy. W tegorocznej edycji prezento-
waliśmy jego najnowsze, znakomite dzieło Body Memory. Innym 
przykładem może być Tomasz Kozak, który prezentował u nas 

filmy jako student, potem był jurorem, a w tym roku przyjechał 
do nas z własnym programem artystycznym z dziedziny found 
footage. Są twórcy czescy: Saša Gedeon, Bohdan Slama, Roman 
Vávra, Aurel Klimt czy laureat krakowskiej Off Camery – Marek 
Najbrt. Bert Gottschalk w 2000 roku zapisał się w pamięci festiwa-
lowych widzów filmem Lazy Sunday Afternoon, zaś w 2008 roku 
wygrał konkurs Anima filmem Kadrowanie. W 2000 roku pojawił 
się u nas również György Pálfi, który potem narobił sporo hałasu 
na festiwalu w Cannes swoją Taxidermią. Jeśli chodzi o polskich 
twórców, to są wśród nich, obok wymienionych, Maciej Pieprzy-
ca, Anna Kazejak, Agnieszka Smoczyńska, Piotr Szczepański 

Kadr z filmu Kuchnia teherańska – realizacja Pola Schirin Beck (Niemcy) 

Kadr z filmu Najemca – realizacja Jason Carpenter (USA) 
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czy Bartek Konopka. Wszystkich jednak na głowę bije 
Niemiec Florian Gallenberger, który w 2000 roku zapre-
zentował u nas osobiście zrealizowaną w monachijskiej 
szkole filmowej etiudę Quiero ser, by w roku następnym 
za film ten odebrać Oscara w kategorii najlepszy film krót-
kometrażowy. Nieustannie znajdujemy potwierdzenie, że 
nasz festiwal ma do spełnienia ważną rolę. 

□ Jak wygląda współpraca Etiudy & Animy z zagra-
nicznymi imprezami?

■ Jak to często w naszym kraju bywa, częściej o Etiu-
dzie & Animie mówi się za granicą niż w Polsce. Ale 
to chyba taka nasza narodowa przypadłość, do której się już 
przyzwyczailiśmy... Festiwali poświęconych studenckim etiudom 
jest w świecie niewiele i utrzymujemy z nimi tylko sporadyczne 
kontakty. Z rodziną festiwali poświęconych animacji jest ina-
czej – trochę tak jak z grupą twórców animacji i ich uczniów: 
relacje są bliskie i bardzo serdeczne. Od wielu lat utrzymujemy 
intensywne kontakty z największymi światowymi imprezami 
i ich organizatorami, co znajduje potwierdzenie w katalogu 
imprezy. Symboliczne wydaje się, na przykład, że wymieniamy 
się stronami katalogowymi z największym na świecie festiwa-
lem w Annecy i wcale nie jesteśmy traktowani protekcjonalnie. 
Fakt, że w zeszłym roku zorganizowaliśmy plebiscyt z okazji 
pięćdziesięciolecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu 

Animowanego (ASIFA), jeszcze bardziej umocnił naszą pozycję. 
Brali w nim udział najwięksi znawcy animacji na świecie i miał 
on wyjątkowo prestiżowy charakter. Zwycięskie filmy planujemy 
zresztą, może przy okazji dwudziestej edycji festiwalu, wydać 
na płytach DVD i wtedy postaramy się, by materiał ten zaistniał 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Należy pamiętać, że animacja 
artystyczna funkcjonuje przede wszystkim na festiwalach i w 
zestawach DVD – inne kanały dystrybucji są dla tej twórczości, 
podobnie jak dla fabularnych i dokumentalnych etiud, ciągle 
praktycznie niedostępne. 

□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bolesław Racięski

Kwiaty towarzyszyły człowiekowi od 
najdawniejszych czasów. Kruchość 

i wdzięk kwitnących roślin zachwycały 
i dostarczały przeżyć estetycznych. Były 
i nadal są przedmiotem kontemplacji, a tak-
że naukowej obserwacji. Nic więc dziw-
nego, że to właśnie im poświęcony został 
szczególny album Kwiaty. Promocja książ-
ki, powstałej dzięki współpracy dyrekcji 
Biblioteki Jagiellońskiej z wydawnictwem 
Ziemia Bocheńska, odbyła się 8 grudnia 
2011 w sali konferencyjnej BJ. W tomie za-
mieszczone zostały 183 wizerunki kwiatów 
autorstwa takich artystów jak Maria Sybilla 
Merian, Johann Wilhelm Weinmann, Louis 
van Houtte, Helena Drzewiecka, Cyprian 
Kamil Norwid, Jean Grandville. Publikacja 
prezentuje dzieła pochodzące nie tylko ze 
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, ale rów-
nież Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PACHNĄCE I KRUCHE
Autorką wstępu 

do tej pięknej książki, 
z której po dotknięciu 
pierwszej strony unosi 
się zapach storczyka, 
jest Izabela Korczyń-
ska. Atrakcją są także 
całostronicowe ilustra-
cje, które można po-
dzielić na dwie grupy: 
ilustracje o charakterze 
naukowym i ilustra-
cje czysto dekoracyj-
ne. W pierwszej gru-
pie znajdują się dzieła 
Marii Sybilli Merian, 
pionierki w zakresie 
badań naukowych do-
tyczących entomologii. 
Maria Sybilla Merian Maria Sybilla Merian, 1705  Metamorphosis insectorum Surinamensium • Przemiany owadów Surinamu • Metamorphosis of Surinamese insects

Maria Sybilla Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium 
(Przemiany owadów Surinamu), 1705

Kadr z filmu Bliźnięta – realizacja Peter Budinsky



urodziła się, w 1647 roku w Niem-
czech. Wychowała się w artystycz-
nym środowisku, jej ojciec Mate-
usz był znanym i cenionym gra-
fikiem, a dziadek, Jakub Morel –  
malarzem kwiatów. Dzięki trosce 
o jej talent Maria była w stanie 
sama ilustrować swoje naukowe 
publikacje. W albumie znajdują 
się reprodukcje kart pochodzących 
z dzieła Metamorphosis insecto-
rum Surinamensium, powstałego 
w niegdysiejszej Gujanie Holen-
derskiej, obecnie Surinam, w 1705 
roku i wydanego własnym sump-
tem autorki. 

Naukowy charakter  ma 
również opasła, czterotomowa 
księga, dzieło Johanna Wilhel-
ma Weinmanna o długim tytule 
Phytantoza iconographia oder 
eigentliche Vorstellung etlicher 
Tausend so wohl einheimische als 
ausländischer aus aller vier Welt-
Theilen in Verlauf vieler Jahre mit 
unermündeten Fleiß von. Johann 
Wilhelm Weinmann Pflanzen, Bäu-
men, Stauden, Kräuter, Blumen, 
Früchten und Schwämme. Księgi 
te wydawano w latach 1737–1745. 
Liczą 1025 stron. Ten typ księgi 
określa się mianem florilegium –  
jest to rodzaj zielnika przedstawia-
jącego daną roślinę oraz jej krótki 
opis. Phytanthoza zawiera setki 
miedziorytów wykonanych na 
podstawie rysunków sporządzo-
nych przez parę artystów: Assama 
i Ehreta na zlecenie Weinmanna. 
Sam autor był aptekarzem, a przede 
wszystkim kolekcjonerem roślin. 
Jego zbiór liczył ponad dzie-
więć tysięcy okazów. Właściciel, 
chcąc je uchronić przed szkodli-
wym upływem czasu, umieścił je 
w swym dziele. Księgi cieszyły 
się ogromną popularnością, i to 
nie tylko w kręgach naukowych. 
Grafiki są szczegółowe i wierne 
naturze, ale również piękne. To 
z Phytanthozy korzystała miśnień-
ska manufaktura porcelany – mie-
dzioryty zamieszczone w księgach 
traktowano jako wzorce do nowych 
motywów kwiatowych zdobiących 
porcelanowe naczynia. 

Ostatnim przedstawicielem 
z grupy naukowych publikacji jest 
wielotomowa książka autorstwa 

Louis van Houtte, 1854 - 1858  Sophronitis grandiflora • Storczyk wielkowiatowy • Big-flowered orchid

Louis van Houtte, 1854 - 1858  Rosier • Róża • Rosier

Jean Ignace Grandville (Gérard), 1847  Tulipan • Tulip

Jean Ignace Grandville (Gérard), 1847  Stokrotka • Daisy

Jean Ignace Grandville (Gérard), 1847  Goździk • Carnation

Jean Ignace Grandville (Gérard), 1847  Oset • Thistle

Louis van Houtte, Storczyk wielkowiatowy, 1854–1858

Louis van Houtte, Róża, 1854–1858

Jean Ignace Grandville (Gérard), Tulipan, 1847

Jean Ignace Grandville (Gérard), Stokrotka,1847

Jean Ignace Grandville (Gérard), Goździk, 1847

Jean Ignace Grandville (Gérard), Oset, 1847
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Louisa van Houtte’a zatytułowana Flore 
des serres et de jardin de l’Europe. Pozycja 
ta, najpełniej reprezentowana w albumie 
Kwiaty, była wydawana jako periodyk 
w latach 1854–1883 w Gandawie. Liczy 
2000 kolorowych tablic zamkniętych  
w 23 tomach. Autor starał się zamieścić jak 
najwięcej odmian kwiatów i roślin spoty-
kanych w szklarniach i ogrodach Europy.

Drugą grupę obrazów ujętych w tym 
albumie otwiera wdzięczna pozycja pió-
ra Taxila Delorda z ilustracjami Jeana 
Ignace’a Granville’a, właściwie Gerarda, 
zatytułowana Fleur animées. Wydanie bę-
dące w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej 
pochodzi z 1847 roku, ukazało się w Pa-
ryżu nakładem drukarni Gabriela Goneta. 
Książka zawiera 54 kolorowane drzeworyty 
przedstawiające personifikacje różnych 
kwiatów. Pomimo zastosowania takiego 
zabiegu artystycznego, jakim jest personi-
fikacja, cechy morfologiczne roślin zostały 
zachowane i nawet gdyby grafiki nie posia-
dały podpisów, rozpoznanie gatunku rośliny 

nie nastręczałoby najmniejszych trudności. 
Fleur animées jest zbiorem opowiadań 
o kwiatach o charakterze moralizatorskim, 
każdy rozdział wprowadza nowy kwiat. 
Kwiatom nadano postać kobiet ubranych jak 
ówczesne paryżanki i przedstawiono w cha-
rakterystycznej dla ich właściwości bądź 
symboliki scence. I tak, na przykład, róża 
to królowa, przed którą gną się w ukłonach 
lśniące żuki. Pani cykuta poi zebrane wokół 
jej trójnogu z kociołkiem zwierzęta...

Pozostałe obiekty opublikowane 
w Kwiatach to, między innymi, pochodzące 
z kolekcji Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie dwie akwarele wybitnego polskiego 
poety, ale także plastyka Cypriana Kamila 
Norwida. Artysta świadomie pozostawił 
swe prace w fazie szkicu, tyleż nonsza-
lanckiego, co ekspresyjnego. Niewielkie 
formatem rysunki wykonał w technice 
mieszanej: akwarelą i kredką. 

Z tego samego źródła zaczerpnięto nie-
zwykle eleganckie i lekkie rysunki Heleny 
Drzewieckiej. Artystka, działająca w pierw-

szym 20-leciu XIX wieku, nie doczekała 
się dotąd poważniejszej monografii. Fakt 
ten jednak w żaden sposób nie umniejsza 
rangi jej akwarel, które cechuje wyjątkowe 
wyczucie barwy i światła. Jej kompozycje, 
wykonane na szarym papierze, to finezyjna, 
rokokowa gra barw i tonów. 

W albumie pojawiły się również prace 
innej polskiej artystki-amatorki Magda-
leny Morskiej. Tworzyła ona dla własnej 
przyjemności rysunki architektoniczne, ale 
także kompozycje kwiatowe, które zostały 
tu zreprodukowane.

Album Kwiaty to książka, do której 
z pewnością zaglądnie każdy spragniony 
kwiatów i kolorów, szczególnie o tej porze 
roku. Ilość materiału ilustracyjnego spra-
wia, że można, a nawet należy wracać do 
tej publikacji, by za każdym razem móc 
odkryć coś nowego.

Izabela Korczyńska
pracownik Oddziału Zbiorów Graficznych

i Kartograficznych BJ

Jeszcze do 28 lutego 2012 w sali wysta-
wowej Biblioteki Jagiellońskiej można 

oglądać wystawę 600 lat medycyny uni-

MEDYCYNA W JAGIELLONCE

wersyteckiej w Krakowie, przygotowaną 
wspólnie przez Collegium Medicum UJ  
i Bibliotekę Jagiellońską. 

Ekspozycję można zwiedzać od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10–17,  
a w soboty 10–14. Wstęp wolny.
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W Klubie Convivium w Collegium No-
vum zagościła nowa wystawa – tym 

razem prac malarskich Lucyny Kuśnier-
czyk. Artystka przez wiele lat pracowała na 
Uniwersytecie Jagiellońskim jako sekretarz 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Kra-
kowa. Wernisaż retrospektywnej wystawy 
odbył się 28 listopada 2011. 

– Maluję od trzydziestu lat, w różnych 
technikach, ostatnio – według własnej, wy-
pracowanej, nadal modyfikowanej metody 
z zastosowaniem farb akrylowych – mówi 
Lucyna Kuśnierczyk. Z wykształcenia 
inżynier ceramik, już od czasu studiów 
interesowała się geometrią, mineralogią 
i krystalochemią. Fascynuje się także twór-
czością Stanisława Lema oraz odkryciami 
prof. Aleksandra Wolszczana w dziedzinie 
astronomii. – I właśnie te fascynacje za-
ważyły na charakterze mojej twórczości. 
Stąd cykle prac: „Kosmos”, „Gdzieś we 
Wszechświecie”, „Ziemia niczyja”, „Struk-
tury”, „Rytmy”, „Stawanie się”, „Pejzaże 
stamtąd”, „Szukając światła” czy „Energia 
myśli” – wyjaśnia artystka. – Charakter 
in statu nascendi posiadają także moje 
prace, w których nieraz usiłuję zawrzeć 
pytanie, czy to jeszcze koniec początku, czy 
już początek końca? Kiedy przechodzę od 

ENERGIA MYŚLI

przypadku do konkretu, od szczegółu do 
uogólnienia, od spojrzenia subiektywnego 
do zobiektywizowanego – postrzegam świat 
jako niezwykły, piękny, tajemniczy, ulotny, 
zmienny, wieloznaczny, spójny, ale i... prze-
rażający. Stąd w pracach pewien niepokój, 
lęk. Lecz także afirmacja życia. 

Lucyna Kuśnierczyk stworzyła także 
cykl prac zatytułowany „Kobiety”. – Pró-
buję zaznaczać ich anonimowe, bardzo 
uproszczone sylwetki: takie śmieszne 
kukiełki, opatulone kobieciny, spełnione 
matki, niewiasty zagubione, bezradne, 
bądź zdeterminowane, podejmujące wal-
kę w proteście przeciw gwałceniu praw 
ludzkich, agresji, jako sposobu na życie, 
nienawiści, oraz wszelkim innym formom 
zła i patologiom, w których pogrąża się 
dzisiejszy świat. Kobiety usiłujące wreszcie 
zapobiegać największej chorobie XXI wie-
ku: samotności – dodaje malarka. 

Lucyna Kuśmierczyk ma za sobą 
kilkanaście wystaw indywidualnych oraz 
uczestnictwo w wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, podczas których otrzy-
mywała nagrody i wyróżnienia. W 2004 
roku została przyjęta do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Poprzednia jej wysta-
wa na Uniwersytecie Jagiellońskim została 
zorganizowana w 2004 roku w Bibliotece 
Jagiellońskiej. Wtedy też został wydany 
katalog-album Metamorfozy zawierający 
200 zreprodukowanych prac wraz z komen-
tarzami i opiniami prof. Franciszka Ziejki, 
rektora UJ, prof. Stanisława Rodzińskiego 
i Jerzego Madeyskiego.

Wr

A
.W

o
jn

a
r

A
.W

o
jn

a
r

Lucyna Kuśnierczyk na tle swoich dzieł

Wernisaż wystawy w Klubie Convivium
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Początki chemii na Uniwersytecie Ja-
giellońskim to czasy, gdy krakowski 

uniwersytet nosił nazwę Szkoły Głównej 
Koronnej, a prezesem Kolegium Fizycz-
nego był absolwent studiów medycznych 
w Wiedniu Jan Jaśkiewicz. Za datę 
narodzin chemii w murach krakowskiej 
uczelni uważa się rok 1783, kiedy to prof. 
Jaśkiewicz wygłosił pierwszy wykład 
o tematyce chemicznej. Pierwsza katedra 
chemii na ziemiach polskich powstała 
właśnie na UJ.

W roku 2011 minęło natomiast 30 lat 
od utworzenia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim odrębnego Wydziału Chemii. Aż do 
roku 1981 studia chemiczne prowadzone 
były na różnych, pokrewnych chemii, 
wydziałach. Bezpośrednio przed utworze-
niem Wydziału Instytut Chemii wchodził 
w skład Wydziału Matematyczno-Fizycz-
no-Chemicznego, a później przez krótki 
czas był samodzielnym instytutem. 

Na skutek licznych zabiegów prof. 
Alojzego Gołębiewskiego, prof. Andrzeja 
Parczewskiego, prof. Zofii Stawickiej 
oraz ich współpracowników w 1981 roku 
zapoczątkował swoją działalność nowy, 
szósty, wydział Uniwersytetu Jagielloń-
skiego – Wydział Chemii. 

15 grudnia 2011 jubileusz 30-lecia 
istnienia Wydziału świętowano w bu-

JUBILEUSZ 30-LECIA WYDZIAŁU CHEMII UJ

dynku przy ul. Ingardena 3. Uroczyste 
posiedzenie Rady Wydziału poświęcone 
było również podsumowaniu Roku Che-
mii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie. 
W uroczystościach wzięli udział: władze 
rektorskie UJ z rektorem prof. Karolem 
Musiołem na czele, przedstawiciele władz 
parlamentarnych i samorządowych, dzie-
kani wydziałów chemicznych polskich 
uniwersytetów. Nie zabrakło także by-

łych i obecnych dziekanów Wydziału 
Chemii oraz pracowników i studentów 
Wydziału. 

Licznie zgromadzonych w auli Wy-
działu gości powitała dziekan prof. 
Grażyna Stochel. Następnie głos zabrał 
rektor UJ prof. Karol Musioł, który w gra-
tulacyjnym adresie przekazał zebranym 
swoje wspomnienia z lat, gdy powsta-
wał Wydział Chemii, po czym osobom 
zasłużonym dla utworzenia Wydziału 
Chemii UJ wręczył pamiątkowe medale 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio 
Quam Vis. Medalami uhonorowani zosta-
li nestor polskich chemików prof. Adam 
Bielański oraz profesorowie: Stanisław 
Hodorowicz, Zofia Stasicka, Andrzej 
Parczewski i Adam Juszkiewicz.

Podczas jubileuszowych uroczystości 
prof. Zofia Stasicka, pełniąca obowiązki 
dziekańskie na początku istnienia Wy-
działu, przypomniała zgromadzonym 
historię i okoliczności jego utworzenia. 
Następnie głos zabrała dziekan Wydziału 
Chemii prof. Grażyna Stochel informując 
o obecnych osiągnięciach Wydziału, jak 
również o planach na najbliższe lata. 
Obecnie studia na Wydziale Chemii 
prowadzone są na dwóch kierunkach: 
chemia oraz ochrona środowiska. Studia 
międzywydziałowe odbywają się na kie-
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Prof. Adam Bielański został uhonorowany medalem Plus Ratio Quam Vis

Prof. Zofia Stasicka przypomniała zgromadzonym historię i okoliczności powstania 
na naszym Uniwersytecie Wydziału Chemii
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runkach: zaawansowane materiały i na-
notechnologia, inżynieria materiałowa, 
studia matematyczno-przyrodnicze oraz 
biochemia. Wydział prowadzi też studia 
doktoranckie, w tym MPD – Między-
narodowe Projekty Doktoranckie „New 
Materials-Modern Technologies – Susta-

inable Concepts”, MOL-MED – „Nauki 
Molekularne dla Medycyny”, oraz STS –  
„Społeczeństwo – technologie – środowi-
sko”. W ostatnich latach Wydział Chemii 
UJ znalazł się w grupie najlepszych 
europejskich wydziałów chemicznych 
– Excellence Group. Kierunek chemia 

posiada również europejskie akredytacje 
Eurobachelor i Euromaster. 

Na Wydziale realizowane są liczne 
projekty badawcze i dydaktyczne, w tym 
również finansowane z funduszy europej-
skich. W niedalekiej przyszłości Wydział 
Chemii czeka przeprowadzka do nowych 
pomieszczeń w budynku na nowym kam-
pusie.

Na tej szczególnej uniwersyteckiej uro-
czystości nie zabrakło również naukowego 
wykładu Informacyjne rozpoznanie wiązań 
chemicznych, który wygłosił prof. Roman 
Nalewajski. Na zakończenie spotkania pro-
dziekan Wydziału Chemii dr hab. Barbara 
Rys w swoim wykładzie zatytułowanym 
Skąd przychodzimy mówiła o początkach 
chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Uroczystości na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończyły 
się jubileuszowym toastem wzniesionym 
przez rektora UJ prof. Karola Musioła 
uniwersyteckim winem oraz życzeniami 
wielu dalszych sukcesów! 

Alicja Rafalska-Łasocha 

Po trzydziestu latach istnienia Wydział Chemii otrzymał wreszcie insygnia władzy dziekańskiej 
– łańcuch dziekański. Wręczono go dziekan prof. Grażynie Stochel 
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P rzestrzeń władzy to tytuł pierwszej 
międzynarodowej konferencji mło-

dych naukowców rozpoczynającej inter-
dyscyplinarny projekt badawczy „Miasto 
(Post)Socjalistyczne”, która odbyła się 
w Krakowie w dniach 7–9 grudnia 2011. 
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało 
przez Instytut Wschodnich Inicjatyw we 
współpracy z Kołem Wschodnim Wydzia-
łu Polonistyki UJ, Zakładem Antropologii 
Kultury Rosyjskiej UJ, Stowarzyszeniem 
„Wschodnia Perspektywa” oraz Ukraińską 
Fundacją Filozoficzną.

W obradach udział wzięli historycy, 
historycy sztuki, kulturoznawcy, socjolo-
dzy, filmoznawcy, literaturoznawcy, poli-
tolodzy, filozofowie, etnolodzy oraz geo-
grafowie. Organizatorzy zaproponowali 
uczestnikom interdyscyplinarną refleksję 
nad fenomenem miasta socjalistycznego 

MIASTO (POST)SOCJALISTYCZNE
i postsocjalistycznego. Temat konferencji 
został zinterpretowany niezwykle róż-
norodnie. Referaty dotyczyły pamięci 
miejsca (polityka historyczna, spuścizna 
socjalizmu, nostalgia), relacji przestrzeń –  
władza, utopijnych wizji miejskich, lite-
rackich obrazów miast (Magdalena Tulli, 
Janusz Zajdel, Tadeusz Konwicki, Wiktor 
Kordun, Georgi Marczuk, Bruno Jasień-
ski), a nawet infrastruktury (kulturalnej, 
sportowej, komunikacyjnej). Skonfronto-
wano socjalistyczne stolice z prowincją, 
PRL z miastami radzieckimi, socjalizm eu-
ropejski z azjatyckim. Analizy dotyczyły 
przestrzeni Ałma-Aty, Bratysławy, Brze-
ścia, Bukaresztu, Kaliningradu, Katowic, 
Kijowa, Cluj-Napoca, Krakowa i Nowej 
Huty, Lipska, Lwowa, Łodzi, Mińska, 
Moskwy, Odessy, Poznania, Radomia, 
Rustawi, Sarajewa, Szczecina, Taszkentu, 

Tbilisi, Tychów, Warszawy, Wrocławia. 
Szczególnie żywą reakcję wywołały re-
feraty dotyczące Nowej Huty – zarówno 
przeszłości, jak i współczesnego potencja-
łu tej krakowskiej dzielnicy.

PRZESTRZEŃ MIASTA W RĘKACH WŁADZY

Symptomatyczne dla dyktatorów za-
fascynowanie architekturą i urbanistyką 
stało się punktem wyjścia dla postawione-
go przez organizatorów pytania o relacje 
łączące przestrzeń miejską i władzę. 
Szerokie grono uczestników przedstawiło 
w swych wystąpieniach miasto jako na-
rzędzie mające w zamierzeniu rządzących 
kształtować idealnego obywatela. W tym 
ujęciu, „czytając miasto”, można pokusić 
się i o analizę samej władzy. Kreując 
przestrzeń nie tylko manifestacji i pocho-
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dów, ale również zwykłych, codziennych 
działań, władza miała ambicję kreować 
potrzeby nowego społeczeństwa (Krzysz-
tof Mordyński). Nawet sport i służąca 
mu infrastruktura pełniła więc ważne 
funkcje ideologiczne (Anna Łobodzińska 
i Łukasz Kowalski). Charakterystyczny 
dla totalitaryzmów monumentalizm 
zabudowy był czytelnym znakiem niena-
ruszalności ustroju i rządzących struktur 
(Anna Dominik), a przejrzystość planu 
miejskiego wyrażać miała jednoznacz-
ność sądów i jednomyślność skupionego 
wokół władzy społeczeństwa. Niczym 
w prozie Magdaleny Tulli, której na-
zwisko w czasie spotkania pojawiało się 
wielokrotnie, mieszkańcy takiego miasta 
nigdy nie stają przed koniecznością wybo-
ru. Mogą poruszać się jedynie po liniach 
prostych [...]. W każdym miejscu otwiera 
się tylko jedna właściwa droga. Prze-
chodnie patrzą więc spokojnym wzrokiem 
prosto przed siebie, co nadaje im wyraz 
bezgranicznej cierpliwości1.

Wiara w tak silny wpływ przestrzeni na 
jednostkę i grupę wynikała z przekonania 
o możliwości kształtowania „świadomo-
ści” nowego człowieka przez otaczający 
go „byt”. Na ten aspekt miasta socja-
listycznego zwróciła uwagę dr Marika 
Pirveli z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej 
zdaniem miasto to było wyrazem przeko-
nania socjalistycznej władzy, że ekspery-
ment Pawłowa z psem można powtórzyć 
także z człowiekiem. 

Niejednokrotnie podczas spotkania 
podkreślano jednak, że traktowanie archi-
tekta/urbanisty jako demiurga społecznej 
rzeczywistości nie wiąże się z jedno-
znaczną interpretacją wizualnej warstwy 
miasta. Zwrócono uwagę na niemożliwość 
łatwego przełożenia języka architektury 
na język ideologii, o czym świadczy cho-
ciażby tożsamość formalna modernizmu 
kapitalistycznego i socjalistycznego. 
Zwróciła na to uwagę dr Marika Pirveli. 
Jej zdaniem prawdziwym wyróżnikiem so-
cjalistycznego miasta nie jest architektura 
czy rozplanowanie miejskie, a cel, który 
kryje się za fasadą: indoktrynacja zamiast 
edukacji, chęć zastąpienia zróżnicowanej 
miejskiej „społeczności” zuniformizowaną 
„ludnością”, wyparcie idei miasta przez 
koncepcję rozwijającego się wokół kom-
binatu i podporządkowanego procesowi 
produkcyjnemu „punktu osadniczego”.

Niejednoznaczność stosowanych 
niekiedy z nonszalncją pojęć „miasto 
socjalistyczne” czy też „miasto postsocja-

listyczne” przedstawił w swym referacie 
Karol Kurnicki z Instytutu Socjologii UJ. 

PRZESTRZEŃ PAMIĘCI W RĘKACH WŁADZY

Tematem, który wzbudzał szczególne 
emocje, było powiązanie miasta z zagad-
nieniami pamięci i zapomnienia, przy czym 
wyraźnie można było wydzielić tu dwa 
obszary zainteresowań, różne w zależności 
od tego, czy mowa była o mieście socjali-
stycznym, czy też postsocjalistycznym.

Referaty dotyczące miasta socjali-
stycznego poruszały przede wszystkim 
problem manipulacji przestrzenią w celu 
stworzenia określonej wizji przeszłości. 
Peter Michalik z Uniwersytetu im. Komeń-
skiego w Bratysławie przybliżył historię 
zniszczenia w okresie socjalistycznym 
dzielnicy żydowskiej w słowackiej stolicy. 
Mówił także o współczesnym stosunku 
mieszkańców miasta do tego „nie-miejsca”. 
Tematykę stosunku władz do przestrzeni 
żydowskich, ukazaną na przykładzie obozu 
w krakowskim Płaszowie, poruszał również 
referat Jana Gryty o kreowaniu obrazu 
Holokaustu w czasach PRL. Poruszono 
też problem powojennego wymazywania 
niemieckiej przeszłości z miast bloku 
wschodniego: w Kaliningradzie (Monika 
Wójcik-Żołądek) oraz w Poznaniu (Jakub 
Józefiak). Zdaniem wielu referentów jed-
nym z głównych wyznaczników urbanistyki 
socjalistycznej była deklaracja odcięcia się 
od przedrewolucyjntych korzeni miasta –  
Eugenia Kralyuk przedstawiła w tym kon-
tekście przemiany w toponimii i symbolice 
przestrzeni Lipska, Michał Kuryłowicz 
ukazał breżniewowski Taszkent jako 
przykład zorientowanego na przyszłość, 
„nowoczesnego” miasta, Anna Dominik 

przypomniała o Bukareszcie Nicolae Ce-
auçescu, który zrywał z kapitalistyczną 
sławą miasta, zwanego niegdyś „Paryżem 
Wschodu”.

Inaczej problem pamięci przedstawili 
referenci analizujący miasto postsocjali-
styczne. Tutaj poruszano przede wszystkim 
zagadnienia nostalgii i odkrywania warstw 
przeszłości z palimpsestu miasta. Tak moż-
na było odczytać wystąpienie Julii Gordie-
jewej, która zestawiła ze sobą pamięć „już 
nie węgierskiego” Cluj z „już nie polskim” 
Lwowem. Pojawiła się również refleksja 
o Mińsku – widzianym oczami prozaika 
Artura Klinau, i polityki historycznej na 
Białorusi (Aleksiej Shota). W ten ciąg 
rozważań wpisała się również sentymen-
talno-ironiczna projekcja artystyczna 
Kiryła Błakhina z Mińska, syna głównego 
architekta „Miasta Słońca” białoruskich 
górników: Soligorska.

Miasto socjalistyczne, jako narzucony 
przez władze racjonalistyczny projekt, 
zostało przez ludzi oswojone dzięki prak-
tykom dnia codziennego. Zmieniły się 
funkcje przestrzeni, znaków i pomników, 
strywializowano ich wymowę, czyniąc 
niejednokrotnie z symboli wrogiego reżimu 
turystyczną ciekawostkę (Agata Morgan). 
Z drugiej strony, miasto, jako struktura 
długiego trwania, zachowało wiele ele-
mentów przeszłości, tworząc tym samym 
i dzisiejsze środowisko życia wielu grup. 
Zdaniem części referentów (dr Marika 
Pirveli) nadal należy mówić o przemocy 
przestrzni w postsocjalistycznych miastach 
dawnego ZSRR – wszelkie zmiany są tu 
jedynie pozorne.

Czy idea socjalistycznej przestrzeni –  
ukierunkowanej bardziej na jednostkę 
niż na społeczność – przeciwstawiająca 
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Rozpoczęcie konferencji, przemawia dr hab. Andrzej Dudek
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świadome planowanie oddolnej anar-
chii skompromitowała się współpracą 
z niedemokratycznym reżimem? Dawid 
Krysiński przedstawił w tym kontekście 
problemy miejskiego transportu ana-
lizowane z perspektywy ideologicznej 
(potrzeby indywidualne a kolektywne, 
przestrzeń kreacji oddolnej czy odgórnie 
sterowanej). Pojawiły się głosy w dyskusji, 
by postrzegać miasto socjalistyczne nie 
tylko jako zagrożenie: pewne jego elemen-
ty można potraktować jako alternatywę dla 
chaotycznego, ulegającego naciskom de-
weloperów rozwoju współczesnych miast.

* * *

Podczas konferencji Przestrzeń wła-
dzy owoce swych badań zaprezentowało 
ponad 50 młodych badaczy z polskich 

i zagranicznych ośrodków akademickich. 
Oprócz osób z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Uniwersytetu im. Jana Pawła II, 
do Krakowa przybyli także naukowcy 
z Gdańska, Lublina, Poznania, Szczecina, 
Warszawy i Wrocławia. Reprezentowali 
oni nie tylko uniwersytety, ale i inne 
instytucje naukowe i kulturalno-oświa-
towe: PAN, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, IPN Szczecin. Zagraniczni 
goście reprezentowali ośrodki naukowe 
z Bratysławy, Brześcia, Chmielnickiego, 
Moskwy, Kijowa, Lipska, Mińska oraz 
Odessy. Dzięki zaangażowaniu wolonta-
riuszy większość referatów tłumaczona 
była symultanicznie na język polski i ro-
syjski, co sprzyjało dyskusji i wymianie 
opinii. 

Choć na spotkaniu przeważali dok-
toranci, to nie zabrakło także ekspertów. 

Referat o postrzeganiu postsocjalistycz-
nej Moskwy przez współczesną młodzież 
wygłosiła prof. Olga Nesterczuk z Rosyj-
skiego Państwowego Uniwersytetu Spo-
łecznego. Doktor Marika Pirveli z Uni-
wersytetu Szczecińskiego zaprezentowała 
stanowisko geografii humanistycznej, 
uwypuklając antropologiczny aspekt 
urbanistycznych eksperymentów socjali-
zmu. Uroczyście otwierając konferencję, 
dr hab. Andrzej Dudek podkreślił fakt, 
że miasto jest przedmiotem zaintereso-
wania nie tylko specjalistów urbanistów 
– funkcjonuje ono bowiem jako ważny 
kontekst kultury. Na bogactwo poruszo-
nej problematyki zwróciła uwagę dr hab. 
Katarzyna Duda, której zainteresowania 
badawcze są mocno związane z tematem 
przewodnim konferencji.

Wśród tłumu gości uczestniczących 
w obradach można było dostrzec Macie-
ja Mieziana z nowohuckiego oddziału 
MHK, Dorotę Leśniak-Rychlak z MIK 
oraz Żannę Komar z MCK. 

Wydarzenie to nie odbyłoby się bez 
wsparcia finansowego sponsorów: To-
warzystwa Doktorantów UJ, Rady Kół 
Naukowych UJ, Wydziału Polonistyki UJ 
oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie. Nad konferencją objął ho-
norowy patronat Konsulat USA w Krako-
wie, a patronem medialnym konferencji 
był „Autoportret” wydawany przez MIK. 

Kinga Nędza-Sikoniowska
doktorantka WSMiP UJ, koordynatorka projektu 

„Miasto (Post)Socjalistyczne”

1  M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1999, s. 14.

Proces inwestycyjno-budowlany – ad-
ministracyjno-prawne wyzwania dla 

ustawodawcy to tytuł ogólnopolskiej 
konferencji, która odbędzie się w Bi-

WYZWANIA 
DLA USTAWODAWCY

bliotece Jagiellońskiej w dniach 13–14 
kwietnia 2012. Konferencja ma na celu 
podkreślenie obecnej sytuacji praw-
nej w dziedzinie prawa budowlanego 

i przedstawienie możliwych rozstrzyg-
nięć w powiązaniu z odpowiednimi 
regulacjami przepisów. 

KK

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tbsp.pl

Żywioł w mieście – Tibilisi
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W dniach 16–17 marca 2012 w Sali 
im. Michała Bobrzyńskiego w Col-

legium Maius odbędzie się międzynarodo-
wa konferencja Kobieta w Prawie / Woman 
in Law, zorganizowana 
przez Ośrodek Międzyna-
rodowego Prawa Humani-
tarnego i Praw Człowieka 
Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UJ oraz Sekcję 
Prawa Międzynarodowe-
go Publicznego i Praw 
Człowieka Towarzystwa 
Biblioteki Słuchaczów 
Prawa UJ. Oprócz eks-
pertów swoje referaty 
wygłoszą także studenci 
i doktoranci. 

W ramach konferencji 
zaprezentowana zostanie wystawa poświę-
cona Marii Skłodowskiej-Curie. Organi-
zatorzy zaplanowali także projekcję serb-
skiego filmu Sestre zrealizowanego przy 
współpracy Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji oraz United Nations Office on 
Drugs and Crime, a poruszającego temat 

KOBIETA W PRAWIE
handlu młodymi kobietami. 
Dyskusje moderować będą 
dr Katarzyna Przybysławska 
(prezes Centrum Pomocy Prawnej im. 

Haliny Nieć) oraz dr Mar-
cin Marcinko (koordynator 
Ośrodka Międzynarodowego 
Prawa Humanitarnego i Praw 
Człowieka WPiA UJ).  

Patronat naukowy nad 
konferencją objął prof. Ka-
zimierz Lankosz. 

Udział w przedsięwzię-
ciu zapowiedzieli, między 
innymi, reprezentantka 
Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie Domini-
ka Krois (radca UNODC, 
UNCOPUOS, Wassenaar 

Arrangement Stałego Przedstawicielstwa 
RP przy Biurze Na-
rodów Zjednoczo-
nych i Organizacji 
Międzynarodowych 
w Wiedniu), prof. 
Anna Walaszek-Py-

zioł (kierownik Katedry Prawa Publicz-
nego Gospodarczego WPiA UJ), dr hab. 
Arkadiusz Sobczyk (z Katedry Prawa Pra-
cy i Ubezpieczeń Społecznych WPiA UJ), 
Mirosław Wróblewski (dyrektor Zespołu 
Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowie-
ka w Biurze RPO), Jacek Kwiatkowski 
(prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia 
w Katowicach), dr Dominika Dörre-No-
wak (z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych WPiA UJ), Irena Dawid-Ol-
czyk (prezes Fundacji LaStrada), Dagmara 
Baraniewska (wiceprezes Towarzystwa 
Interwencji Kryzysowej), nadkomisarz 
Magdalena Balawajder (naczelnik Wy-
działu Prezydialnego KWP). 

JU

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: www.kobietawprawie.pl

Prawo rynku kapitałowego w perspek-
tywie 21 lat funkcjonowania GPW 

SA w Warszawie to tytuł ogólnopolskiej 
konferencji naukowej, która odbędzie się 
w dniach 26–27 kwietnia 2012 w Domu 
Polonii przy Rynku Głównym 14 w Kra-
kowie. Organizatorami przedsięwzięcia są 
Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowe-
go Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów 
Prawa UJ we współpracy z Katedrą Prawa 
Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Konferencja ma stworzyć pole do 

wymiany poglądów i doświadczeń związa-
nych z rynkiem kapitałowym w Polsce. Do 
udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali 
przedstawiciele doktryny prawa gospo-
darczego oraz specjaliści zajmujący się w 
praktyce regulacjami rynku kapitałowego. –  
Pierwszy dzień obrad poświęcony zostanie 
problematyce spółki publicznej, a w szcze-
gólności ustawom kapitałowym oraz prawu 
giełdowemu. W drugim dniu dyskusja skupi 
się wokół prawa bankowego, nadzoru finan-

sowego oraz instrumentów finansowych –  
informuje przewodnicząca Sekcji Marta 
Burgiel, studentka V roku prawa na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej 
konferencji Dekada kodeksu spółek han-
dlowych, która odbyła się w dniach 15–16 
kwietnia 2011 w Krakowie i spotkała z dużym 
zainteresowaniem. Jej przedmiotem była 
analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obo-
wiązywania kodeksu spółek handlowych. 

Red.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.tbsp.pl
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O blisko dwieście obiektów przeka-
zanych przez Instytut Zoologii UJ 

wzbogaciły się w 2011 roku zbiory Mu-
zeum UJ. Okazją do przeglądu i selekcji 
majątku Instytutu były jego przenosiny 
z budynku przy ul. Ingardena 6 do nowej 
siedziby na Kampusie 600-lecia Odno-
wienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dzięki życzliwej pamięci poszczegól-
nych zakładów wyselekcjonowano wiele 
przyrządów, instrumentów i elementów 
wyposażenia. Większość z nich pocho-
dzi z drugiej połowy XX wieku, jednak 
istotną grupę stanowią obiekty zakupione 
przed powstaniem Instytutu. Wystarczy 
wspomnieć wirówkę laboratoryjną z 1959 
roku, wagę pigmejską z początku XX 
wieku czy też butlę z zestawu do nastrzy-
kań tkanek tuszem używaną przez prof. 
Henryka Hoyera (1864–1947). Niektóre 
instrumenty mają oryginalną historię, 
na przykład wirówka laboratoryjna jest 
darem Fundacji Rockefellera z 1959 
roku, ultramikrotom LKB jest darem ze 
Szwecji dla prof. Wincentego Kilarskiego 
(lata 60. ubiegłego wieku), a mikrotom 
AO/Spencer z Anglii dla prof. Janusza 
Karasińskiego (lata 70. ubiegłego wie-
ku). Ciekawostką jest zestaw narzędzi 
chirurgicznych z okresu drugiej wojny 
światowej oznaczonych logo Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Należały one 
do ojca prof. Wincentego Kilarskiego, 
który był lekarzem i posługiwał się nimi 
podczas wojny. Pokaźną grupę stanowią 

NOWE NABYTKI 
MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

szklane naczynia i przyrządy doskonale 
prezentujące wyposażenie laboratoriów 
z okresu przed wprowadzeniem tworzyw 
sztucznych. Kilka wybranych obiektów 
można zobaczyć, już po konserwacji, 
w Librarii. 

Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego składa serdeczne podziękowania 
za przekazane obiekty, które pochodzą 

z Zakładów: Biologii i Obrazowania Ko-
mórki, Neurofizjologii i Chronobiologii, 
Anatomii Porównawczej, Antropologii, 
Entomologii, Zoologii Systematycznej 
i Zoogeografii oraz Muzeum Zoologicz-
nego i sekretariatu Instytutu Zoologii UJ. 

Małgorzata Taborska
pracownik Muzeum UJ 

Szafa ekspozycyjna mieszcząca wystawę poświęconą instrumentom przekazanym przez Instytut Zoologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego posiada największą w Polsce kolekcję przyrządów naukowych obrazującą roz-
wój instrumentarium naukowego od XV wieku do czasów współczesnych. Kolekcja wciąż jest uzupełniana, w szcze-
gólności o przyrządy z XX wieku. 
Wszystkie instytucje naukowe prosimy o informację o planach wycofywania przyrządów z laboratoriów. Nieużywane 
już w badaniach instrumenty, zachowane w Muzeum, dokumentować będą rozwój nauki w naszym kraju.
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu kolekcji. Poszukujemy również katalogów firm produkujących aparaturę na-
ukową oraz pamiątek po profesorach. 
Kontakt: Dział Historii Nauki i Instrumentów Naukowych Muzeum UJ – tel. 12 663 13 18, Dział Sztuki Muzeum UJ – tel. 
12 663 13 10.
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Przez dwa jesienne dni – 26 i 27 listo-
pada 2011 – Auditorium Maximum 

UJ stało się miejscem, skąd można było 
wyruszyć w podróż przez niemal wszyst-
kie kontynenty, odwiedzając najbardziej 
egzotyczne zakątki świata. A to dzięki 
Festiwalowi Podróżniczemu „Travena-
lia”. Druga edycja tej imprezy cieszyła 
się ogromnym powodzeniem i piękna 
sala audytoryjna chwilami nie mogła 
pomieścić wszystkich gości. Co więcej, 
oprócz krakowian i Małopolan zjechali 
podróżnicy z różnych, często odległych, 
zakątków kraju. A było warto, bo program 
był imponujący – ciekawe prezentacje 
przeźroczy i filmów z podróży,  wykłady 
z tematyki obejmującej problemy zdrowot-
ne w podróży czy warsztaty GPS. Wielką 
atrakcją był – eksponowany przed Audito-
rium Maximum – samochód Volkswagen, 
którym w latach 1977–1979 podróżnik 
Andrzej Sochacki samotnie objechał świat. 
Cennym uzupełnieniem prezentacji były 
stanowiska wydawnictw, a także firm 
związanych z turystyką.

Uczestnicy „Travenaliów” zostali 
wręcz zasypani cennymi nagrodami 

FESTIWAL PODRÓŻNICZY 
„TRAVENALIA” 2011

w licznych konkursach, a główną był 
bilet lotniczy w dowolne miejsce świata. 
Dla wielu z nich „Travenalia” okazały się 
początkiem podróżniczej przygody, bo już 
wyruszyli w świat.

Można śmiało powiedzieć, że „Tra-
venalia” wrosły w podróżniczy krajobraz 
Krakowa i kojarzą się z Uniwersytetem 
Jagiellońskim. I w ten sposób Uczelnia i na 
tym polu pełni swoją edukacyjną misję, 
pomagając poznawać świat. Tym bardziej 
należy podziękować rektorowi UJ za pa-
tronat i wsparcie, a Fundacji Studentów 
i Absolwentów UJ „Bratniak” za pomoc.

Więcej informacji, a także relacje 
z wybranych wydarzeń są dostępne na 
stronie festiwalu www.travenalia.pl 

Andrzej Urbanik
kierownik Katedry i Zakładu Radiologii

Wydziału Lekarskiego UJ CM

Publiczność festiwalu „Travenalia” w Auditorium Maximum

Volkswagen, którym podróżnik Andrzej Sochacki  samotnie objechał świat
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IV Uniwersytecki Koncert Noworoczny, zatytułowany Pieśni Europejczyków, odbył się 8 stycznia br. w wypełnionej 
po brzegi auli Auditorium Maximum. Inicjatorem wydarzenia oraz gospodarzem wieczoru był rektor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. W programie koncertu znalazły się nowe aranżacje utworów muzyki rozrywkowej  
z repertuaru wykonawców takich jak The Beatles, Abba, Omega, Edith Piaf, Ałła Pugaczowa, Helena Vondračkowa czy 
Marek Grechuta. Nie zabrakło także muzyki klasycznej, w tym arii operowych i musicalowych. Wystąpili: Monika Wę-
giel, Anna Sroka, Agnieszka Koziarowska, Jarosław Kitala, Jacek Wójcicki, Zespół Tańca Irlandzkiego REELANDIA oraz 
orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Koncert poprowadzili Jolanta Suder i Jacek Cygan. 
Wielką niespodzianką wieczoru był finałowy występ rektora UJ prof. Karola Musioła wraz z rektorami: prof. Antonim 
Tajdusiem (AGH) oraz prof. Januszem Żmiją (UR), którzy zaśpiewali, pochodzący z repertuaru Andrei Bocellego i Sarah 
Brightman, utwór Time to Say Goodbye. Niezwykłe trio wykonało na bis trawestację arii Wielka sława to żart z operetki 
Baron cygański Johana Straussa syna. Red.

K O N C E R T  G A L O W Y

Koncert poprowadzili Jolanta Suder i Jacek Cygan. Akompaniowała orkiestra Obligato pod batutą Jerzego Sobeńki

Wystąpili m.in. Anna Sroka, Jarosław Kitala oraz Zespół Tańca Irlandzkiego REELANDIA
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Wielu jest na świecie rektorów, a wśród nich także i Karole, 
Kasie, Antki, Janusze są tu, są tu

Czas płynie tak szybko, że już mija nam siódmy rok, a więc dziś, więc dziś, więc dziś, więc dziś 
Time to say goodbye, żegnamy dziś pięknie was, bez bólu, z uśmiechem już czas  rozpocząć rok nowy

Czas nam już żegnać się, los dał nam tak wiele i choć trochę żal, 
nie smućmy, nie smućmy się nie, marzenia czekają...

Żegnamy was!

W finale wystąpiło niezwykłe trio: rektor UJ prof. Karol Musioł, rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz rektor UR prof. Janusz Żmija. 
Wspólnie odśpiewali autorską wersję utworu Time to Say Goodbye

Na bis rektorzy, wspólnie z występującymi podczas koncertu artystami, zaśpiewali trawestację arii Wielka sława to żart. Owacjom nie było końca

Finałowy występ rektora UJ prof. Karola Musioła wraz z rektorami: prof. Antonim Tajdusiem oraz prof. Januszem Żmiją,
można zobaczyć na uniwersyteckim kanale YouTube: http://www.youtube.com/user/unijagiellonski
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OPŁATEK ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

SPOTKANIE OPŁATKOWE W COLLEGIUM MEDICUM

SPOTKANIE OPŁATKOWE  ADMINISTRACJI UJ

Opłatek Środowiska Akademickiego odbył się 21 grudnia 2011 w auli Collegium Novum.  Zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof. Karol Musioł 
składając życzenia świąteczno-noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy krakowskich uczelni oraz przedstawiciele władz miasta i regionu. Poświęcenia 

opłatków dokonał kardynał Stanisław Dziwisz. Kolędy zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się także w Collegium Medicum UJ. 19 grudnia 2011 w auli Collegium Nowodworskiego zgromadzili 
się zaproszeni goście. Gospodarzem opłatka był prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Spotkanie opłatkowe pracowników administracji UJ odbyło się 14 grudnia 2011 w sali nr 30 Collegium Novum. Życzenia zebranym złożyli rektor UJ 
prof. Karol Musioł oraz kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek
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Tradycyjne spotkanie opłatkowe 
absolwentów Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego odbyło się w parterowych 
salach wawelskiego Centrum Promocji 
i Informacji. – W okresie Epifanii, czyli 
Święta Objawienia, spotykamy się we 
wspólnocie z naszymi uniwersyteckimi 
mistrzami, bo chcemy chodzić śladami 
mędrców – mówiła prezes SA UJ prof. 
Marta Urszula Doleżal, witając gości, 
wśród których byli rektor UJ prof. Ka-
rol Musioł, prorektor UJ ds. dydaktyki 
prof. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. 
Collegium Medicum prof. Wojciech 
Nowak, prof. Zdzisław Ryn, a także 
przedstawiciele duchowieństwa, władz 
miasta i województwa, konsulatów ge-
neralnych i innych uczelni Krakowa. –  
Spotkanie opłatkowe po Trzech Kró-
lach ma swój urok. Jeszcze pamiętamy 
wzruszenia wigilijne, ale już możemy 
sprawdzić, czy rzeczywiście staliśmy 
się lepszymi ludźmi. To pierwsza pora 
rekapitulacji. A co do Trzech Mędrców... 
Podobno byli też królami. Stąd refleksja: 
czy drogi mędrców i królów są zbieżne? 
Czy idziemy jednym traktem? Bo wydaje 
się, że królowie tego świata już nie widzą 
Gwiazdy Betlejemskiej – akcentował 
rektor Karol Musioł. Nazwał swoje wy-
stąpienie pożegnaniem w roli rektora. Ży-
czył zgromadzonym, by spełniły się ich 
marzenia, by ten rok (przestępny!) nie był 

ŚLADAMI TRZECH MĘDRCÓW

trudny. W podobnym duchu przemawiał 
przedstawiciel Rady Miasta Krakowa, zaś 
Grażyna Chytła, niegdyś studentka prof. 
Mieczysława Klimaszewskiego, która 
w dalekim Sanoku założyła koło absol-
wentów UJ, zapewniała, że to wspaniałe 
uczucie mieć uniwersyteckie korzenie. 

Opłatki poświęcił biskup Tadeusz 
Pieronek, życząc wszystkim, by umieli 
dzielić się dobrem.

Spotkanie uświetniła swym występem 
solistka scen światowych Agnieszka Kuk, 
jednocząc wszystkich we wspólnym śpie-
wie ulubionej kolędy Jana Pawła II Oj, 
maluśki, maluśki. Życzeniom i serdeczno-
ściom nie było końca. Byłym studentom 
UJ trudno było rozstać się z ciepłem 
wzajemnych kontaktów i majestatem 
wawelskiego wzgórza.

Ewa Owsiany
członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UJ

Życzeniom i serdecznościom nie było końca
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Przybyłych na uroczystość gości powitała prezes SA UJ prof. Marta Urszula Doleżal
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Absolwenci Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi UJ kierunku biologia uczcili 

22 września 2011 50. rocznicę ukończenia 
studiów. Nieoficjalna część uroczystości 
odbyła się w Klubie Profesora w Colle-
gium Novum. Zgromadzonych powitał 
kolega Andrzej Drożdż, po czym minutą 
ciszy uczczono pamięć profesorów oraz 
koleżanek i kolegów, którzy odeszli na 
zawsze. 

– 50 lat temu ukończyliśmy studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, który nas 
wychowywał i kształcił! Dla uczczenia 
Złotej Rocznicy spotykamy się w „domu”. 
Bliskiego każdemu określenia „dom”, dla 
nazwania uniwersytetu, użył papież Bene-
dykt XVI 19 sierpnia 2011 w przemówieniu 
do młodych hiszpańskich naukowców –  
mówiła, otwierając spotkanie, Bożena 
Antes-Maciejczyk. – Wielu z nas roz-
stało się z Krakowem, ale najważniej-
sze, że jesteśmy razem, jak podkreślała  
śp. Maryla Przewdziecka w swej ostatniej 
przemowie. 

– Razem – to znaczy pamiętać, że złą-
czyła nas wspólna decyzja o podjęciu tego 
kierunku studiów – akcentowała Teresa 
Grzywak-Kołodziejczyk, pomysłodaw-
czyni przedsięwzięcia, która wraz z Ewą 
Sługocką-Kucharską podjęła się trudu 
opracowania i przygotowania pamiątko-
wych publikacji.

Natomiast spotkanie zostało zorgani-
zowane dzięki staraniom Anny Brożek-
-Knaus i Elżbiety Dąbrowskiej-Warmuz 
oraz naszych kolegów, profesorów UJ, 
Andrzeja Góreckiego i Andrzeja Drożdża.

Red.

W Krakowie, mieście błogosławio-
nego Jana Pawła II, spotkaliśmy się po 
raz pierwszy podczas egzaminu wstępnego 
w Collegium Zoologicum UJ przy ul. św. 
Anny w pamiętnym 1956 roku! Upojeni 
młodością, dorosłością i zapachem wol-
ności! 

ZŁOTA ROCZNICA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przez pięć lat dorastaliśmy do abso-
lutorium, przebywając ze sobą w wirze 
wykładów, ćwiczeń, kolokwiów, praktyk, 
wycieczek niedzielnych w Dolinki Kra-
kowskie, juwenaliów, zabaw. Obcowaliśmy 
ze sztuką teatrów, Teatru im. Juliusza 
Słowackiego, Teatru Starego i w Nowej 
Hucie, odradzających się kabaretów, Jamy 
Michalika i Piwnicy pod Baranami oraz 
wschodzących gwiazd ekranu i do dzisiaj 
kultowych filmów.

Poznawaliśmy się coraz lepiej i zaprzy-
jaźniali w domach prywatnych koleżanek 
i kolegów z Krakowa, na stancjach oraz w 
specyficznych warunkach społeczności 
akademików – Nawojki i Żaczka.

Niezwykłe, że codzienność nasza 
studencka toczyła się w katedrach i za-
kładach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
mieszczących się w samym sercu starego 
Krakowa! Mogliśmy, jak niegdyś pisa-
łam, „Zagubić się między kościołami /  
Dotknąć sennych krużganków historii / 
Gładzić murów pochyloną przeszłość”. 
A w uliczkach: Gołębiej, św. Anny, Wiśl-
nej, Szewskiej, Floriańskiej, św. Jana, 

Grodzkiej, do dzisiaj „słyszymy swoją 
młodość”, nawiązując do słów profesora 
Jana Miodka.

Nasz rocznik, 1956–1961, miał wybit-
nych profesorów! Uczyli nas wszechstron-
nego podejścia do życia, uniwersalnego 
oglądu i ciekawości świata. Wspomina-
my ich z szacunkiem i wdzięcznością. 
Zaszczytem jest dla nas, że jesteśmy ich 
wychowankami, a niektórzy z nas ich 
naukowymi spadkobiercami. 

Wśród nas było wiele indywidualności, 
mieliśmy różne zainteresowania – przyrod-
nicze, pedagogiczne, medyczne, prawnicze, 
artystyczne, muzyczne. Nie byliśmy bardzo 
zżyci, jednak w mijającym od ukończenia 
studiów pięćdziesięcioleciu utrwalały się 
studenckie przyjaźnie, bliskie, często wręcz 
rodzinne kontakty. Powstała sieć więzi 
między poszczególnymi osobami i obiegu 
informacji o nas nawzajem. 

Spotkanie rocznicowe było okazją po-
znania się na nowo i podziękowania sobie 
za przyjaźń, za przyjaźń pamięci.

Bożena Antes-Maciejczyk

Uczestnicy spotkania przed gmachem Collegium Novum
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5  lutego  (niedziela): Białka Tatrzań-
ska, Bukowina Tatrzańska, Rusinowa 
Polana

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy

• trasa piesza: Wierch Poroniec – Rusi-
nowa Polana – Gęsia Szyja – Wiktorówki 
(drewniany kościółek sanktuarium Matki 
Boskiej Jaworzyńskiej) – Palenica Biał-
czańska

• Białka Tatrzańska, Bukowina Ta-
trzańska – indywidualny pobyt w wy-
branej miejscowości, możliwość kąpieli 
w basenach termalnych w Białce lub 
Bukowinie Tatrzańskiej

11 lutego (sobota): Białka Tatrzańska, 
Bukowina Tatrzańska, Zakopane; Sło-
wacja – Oravice, Vitanowa

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy

Słowacja – Oravice, Vitanowa
• trasa piesza: Oravice – Skorušina 

(rozległe widoki na Tatry Zachodnie) –  
Oravice

• Zakopane – indywidualny pobyt
• Oravice – kąpiele w basenach termal-

nych parku wodnego

WYCIECZKI ZIMOWE DLA PRACOWNIKÓW UJ
luty–marzec 2012

• Białka Tatrzańska i Bukowina Ta-
trzańska – kąpiele w basenach termalnych

12  lutego  (niedziela): Słowacja  (Mała 
Fatra), Vratna Dolina

• narciarstwo zjazdowe: Poludňovy 
Gruň Paseky – Stary Dvor

• trasa piesza – w zależności od warun-
ków atmosferycznych, do wyboru:

– wyjazd kolejką kabinową z Vratnej 
Chaty na Snilovske Sedlo (z przełęczy 
w grzbiecie głównym Małej Fatry zna-

komity widok na pasma górskie Słowacji 
i Polski; w górnej stacji bufet z gorącymi 
daniami i napojami);

– przejście na trasie Štefanova – Sedlo 
Medzirozsutce – Štefanova – Chata Vratna –  
Chata na Gruňi (schronisko z bufetem) – 
Chata Vratna (restauracja)

19  lutego  (niedziela):  Słowacja  – Ro-
hače

• narciarstwo zjazdowe: Vitanowa, 
Oravice, Spaleny žlab w Dolinie Rohackiej
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• trasa piesza: parking pod stokiem 
narciarskim – Wodospad Rohacki – Chata 
Zverovka (restauracja) – parking pod sto-
kiem narciarskim

• Zverovka – indywidualny pobyt 
w osadach

26 lutego (niedziela): Białka Tatrzań-
ska, Bukowina Tatrzańska, Zakopane

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy

• trasa piesza: Dolina Kościeliska 
– hala Ornak (schronisko) – Smreczyński 
Staw – Dolina Kościeliska (parking przy 
wylocie doliny)

• Zakopane – indywidualny pobyt
• Białka Tatrzańska i Bukowina Ta-

trzańska – kąpiele w basenach termalnych

3 marca (sobota): Słowacja – Chopok, 
Jasna

• narciarstwo zjazdowe: trasy zjazdowe 
na stokach Chopoka

• trasa piesza: Jasna – Vrbicke Pleso 
(zamarznięte jezioro górskie) – przystanek 
autobusowy przy Jaskini Demianowskiej 
(pensjonat – restauracja)

• Bešenova – kąpiele w basenach 
termalnych 

• Demianowska Jaskinia Wolności –  
indywidualne zwiedzanie jednej z najpięk-
niejszych jaskiń Europy

11 marca  (niedziela):  Białka Ta-
trzańska; Słowacja – Ždiar, Tatranska 
Lomnica, Štrbske Pleso

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy 

Słowacja – Ždiar – Strednica; Tatran-
ska Lomnica – trasy nowego ośrodka 
narciarskiego na stokach Łomnicy; Štrbske 
Pleso – stoki Soliska

• trasa piesza: Štrbske Pleso – wo-
dospad Skok (skalny próg z lodowymi 
formami zamarzniętego wodospadu) 
Štrbske Pleso

• Tatranska Lomnica, Smokovec lub 
Štrbske Pleso – indywidualny pobyt w wy-
branej miejscowości

• Białka Tatrzańska – kąpiele w base-
nach termalnych

18 marca  (niedziela):  Białka Ta-
trzańska, Bukowina Tatrzańska, Za-
kopane, Dolina Chochołowska

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy

• trasa piesza: Siwa Polana – Dolina 
Chochołowska (schronisko) – Siwa Polana
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Zgłoszenia udziału w wycieczkach przyjmuje Dział Socjalny UJ, ul. Straszewskiego 27, pok. 4, tel. 12 663 14 49,  
12 663 32 78, w tygodniu poprzedzającym wyjazd od poniedziałku do środy do godziny 12. Wpłaty przyjmowane są 
w czwartki od godziny 10 do 14.
Odpłatność za wycieczki jednodniowe dla pracowników i uprawnionych członków rodzin wynosi 24 zł za wycieczki 
krajowe i 27 zł za wycieczki na Słowację. Koszt wycieczki dla osób towarzyszących wynosi 30 zł za wycieczki krajowe 
i 35 zł za wycieczki na Słowację.

• Białka Tatrzańska, Bukowina Ta-
trzańska – kąpiele w basenach termalnych

• Zakopane – indywidualny pobyt

25 marca  (niedziela):  Białka Ta-
trzańska; Słowacja – Tatranska Lom-
nica, Štrbske Pleso

• narciarstwo zjazdowe: Białka Ta-
trzańska – stoki Kotelnicy,

Słowacja – Tatranska Lomnica – trasy 
nowego ośrodka narciarskiego na stokach 
Łomnicy; Štrbske Pleso – stoki Soliska

• trasa piesza: Bela Voda – dolina Kež- 
marskiej Belej Vody – Chata pri Zelenom 
Plese (schronisko – bufet) – Bela Voda

• indywidualny pobyt w Tatrzańskiej 
Kotlinie – możliwość zwiedzania Jaskini 
Bielskiej, Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrb-
skiego Jeziora

Osoby związane z podziemną dzia-
łalnością wydawniczą prowadzoną 

w Instytucie Fizyki UJ w latach 80. 
zwracają się z apelem do społeczności 
akademickiej w sprawie udostępnienia 
archiwalnego egzemplarza czasopisma 
„Jajogłowiec”. Poszukiwany jest numer 
9. periodyku redagowanego przez dr. An-
drzeja Burzyńskiego, przewodniczącego 
Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidar-
ność” od listopada 1981 roku przez cały 

Z APELEM DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
Poszukiwany archiwalny 9. numer czasopisma „Jajogłowiec”

okres stanu wojennego i delegalizacji 
związku. To niepokorne pismo ukazywało 
się w latach 1985–1986. Poruszana w nim 
tematyka dotyczyła przede wszystkim 
nauki. Doktor Burzyński w książce Czasy 
„Solidarności” na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim 1980–1989 w rozmowie z An-
drzejem Kobosem wspominał: W 1985 
roku władze postanowiły zmienić ustawę 
o szkolnictwie wyższym, aby dostosować 
ją do swoich potrzeb i ograniczyć auto-

nomię uczelni wyższych. O to szła walka. 
Głównie pisałem artykuły o sytuacji na-
uki, zwłaszcza o próbach ograniczenia 
swobód naukowych. Kolportaż czaso-
pisma prowadzony był zmieniającymi 
się, urywanymi kanałami, a wszelkie 
materiały potrzebne do druku natychmiast 
niszczone. Osoby, które mogą udostępnić 
do skopiowania poszukiwany 9. numer, 
proszone są o kontakt z redakcją mie-
sięcznika „Alma Mater”.
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Doktoraty:
Jacek Kołacz
Sylwia Rasson
Michał Biliński
Elżbieta Koszel
Katarzyna Krzysztofek

Habilitacje:
Marta Romańska
Adam Górski

Tytuł profesora: 
Andrzej Matlak

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty:
Konrad Banicki
Ewa Srebro 
Magdalena Senderecka
Anna Ziółkowska
Maria Stojkow
Tomasz Kuniński
Karolina Kwiecień
Viktoriya Vakhovska
Agata Dziuban 
Piotr Prokopowicz
Seweryn Rudnicki
Małgorzata Stachel

Habilitacje:
Jan Czerniawski
Anna Iwona Wójcik

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty: 
Aneta Bukowska
Piotr Drąg
Małgorzata Czapiga
Marta Kaflińska
Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Dariusz Zdziech
Marian Toporek

Habilitacje:
Bogumiła Mika
Rafał Kosiński

Tytuł profesora:
Stanisław Sroka

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty:
Michał Choiński

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2011

Damian Podleśny
Habilitacje:
Władysław Witalisz
Yousef Sh’hadeh

WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty:
Anna Kocot
Agnieszka Czarkowska
Tamara Czerkies

Habilitacje:
Robert Dębski

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Doktoraty:
Anna Antoniewicz
Elżbieta Sowa

Habilitacje:
Daniel Wilczak

Tytuł profesora:
Sławomir Cynk

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII 
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty:
Marek Rams
Anna Kubasiak
Adam Wojciechowski
Marek Pałka
Banedykt Jany
Paweł Podkopał

Habilitacje:
Agnieszka Pollo

Tytuł profesora:
Piotr Salabura

WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty:
Maria Bulwan
Marlena Gryl
Dorota Kuźmicz
Joanna Loch
Przemysław Łabuz
Anna Ryguła
Małgorzata Zaitz
Mariusz Galek
Marta Kumorek

Habilitacje:
Marcin Broniatowski

Tytuł profesora:
Marian Jaskuła

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI
Doktoraty:
Piotr Klepacki
Dagmara Kwolek
Agnieszka Lechowska
Maja Lisowska
Janusz Miłek
Małgorzata Durlej
Anna Trojecha-Brzezińska

Habilitacje:
Konrad Hałupka

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI 
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty:
Joanna Jankowicz-Cieślak

Tytuły profesora:
Tadeusz Holak
Claudine Kieda

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty:
Patrycja Włodek

Tytuły profesora:
Wiesław Babik
Łukasz Plesnar

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
I POLITYCZNYCH
Doktoraty:
Paulina Napierała
Magdalena Romanowska
Marcin Kociuba
Magdalena Czcionka
Patrycja Lipold 
Piotr Makuch

WYDZIAŁ LEKARSKI
Habilitacje:
Michał Gostyński 
Barbara Małecka  
Izabela Herman-Sucharska 
Marta Cześnikiewicz

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty:
Agnieszka Genowska 
Katarzyna Dubas

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty:  
Jagoda Drąg 
Katarzyna Młyniec 
 
Habilitacje: 
Włodzimierz Opoka

 



97ALMA MATER nr 144

26 października 2011 w Librarii Collegium 
Maius odbyło się drugie w tym roku akademickim 
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył 
rektor Karol Musioł.

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji dwusemestralnych doskonalących 
studiów podyplomowych: prawo zamó-
wień publicznych, od roku akademickiego 
2011/2012;
– zmiany Statutu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w:
• Dziale II Tradycja i zwyczaje
• Dziale III Władze
• Dziale IV Struktura organizacyjna
• Dziale V Ordynacja wyborcza 
• Dziale VI Majątek i gospodarka finansowa 
• Dziale VII Studenci, doktoranci i studia 
• Dziale VIII Pracownicy 
• Dziale X Przepisy przejściowe i końcowe 
– zmiany uchwały nr 29/V/2011 z 25 maja 
2011, dotyczącej ustalania pensum dydak-
tycznego, warunków jego obniżania oraz 
zasad obliczania godzin dydaktycznych; 
– likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dy-
daktycznego Wydziału Studiów Między-
narodowych i Politycznych UJ Kolegium 
Europejskie w Zakopanem.

Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie 
internetowej www.uj.edu.pl/bip

Senat wyraził zgodę na:
– rozpisanie konkursu na stanowisko profe-
sora zwyczajnego w:
• Instytucie Matematyki Wydziału Matema-
tyki i Informatyki
• Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki 
Wydziału Chemii
– rozpisanie konkursu na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego w:
• Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozo-
ficznego

Z SENATU UJ
• Instytucie Socjologii Wydziału Filozo-
ficznego
• Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej
• Zakładzie Immunologii Wydziału Bioche-
mii, Biofizyki i Biotechnologii
• Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Me-
diów Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej
• Zakładzie Teorii Filmu Wydziału Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej UJ

Opracowano na podstawie protokołu 
przygotowanego przez 

Danutę Turchan-Srokosz z Biura Rektora UJ.

 
30 listopada 2011 w Librarii Collegium Ma-
ius odbyło się trzecie w tym roku akademickim 
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewodniczył 
rektor Karol Musioł.

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Historycznym 
trzysemestralnych doskonalących studiów 
podyplomowych: 
• archeologia środowiskowa, od roku aka-
demickiego 2011/2012
• konserwacja metalowych zabytków archeo- 
logicznych i wyrobów rzemiosła artystycz-
nego, od roku akademickiego 2011/2012; 
– zatwierdzenia członków Rady Fundacji 
Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” 
będącymi przedstawicielami studentów UJ;
– powołania Uczelnianej Komisji Wybor-
czej na kadencję 2012–2016; 
– realizacji zadania inwestycyjnego „Budo-
wa krytej pływalni z basenem długości 50 m 
z zapleczem”.

Senat wyraził zgodę na:
• zbycie na rzecz Małgorzaty Maślanki czę-
ści działki nr 237/1, obr. Polanka Hallera, 
gmina Skawina

• zbycie na rzecz miasta i gminy Skawina 
części działki 237/1, obr. Polanka Hallera, 
gmina Skawina, o pow. 3300 m kw.
• zbycie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 poło-
żonego w budynku przy ul. Jakuba Bojki 1 
w Krakowie 
• zakup przez UJ prawa własności działek 
nr 37, 514/2 i 109/1, położonych w obrębie 
nr 38, 35 i 7 Podgórze, pod rozbudowę 
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Py-
chowicach 
• otwarcie zadania inwestycyjnego „Cen-
trum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UJ przy ul. Krupniczej w Kra-
kowie”.

Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie 
internetowej www.uj.edu.pl/bip

Senat przyjął wnioski o rozpisanie kon-
kursów na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w:
Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji
Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych
Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych
Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału 
Lekarskiego
II Katedrze Chirurgii Ogólnej Wydziału 
Lekarskiego
Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry 
Chorób Wewnętrznych i Gerontologii 
Wydziału Lekarskiego
Instytucie Matematyki Wydziału Matema-
tyki i Informatyki

Opracowano na podstawie protokołu 
przygotowanego przez Lucynę Nycz 

z Biura Rektora UJ
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1 grudnia
Prorektor A. Mania uczestniczył w spotka-
niu American Chamber of Commerce.

2 grudnia
Rektor K. Musioł powitał uczestników XII 
Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii 
Interwencyjnej New Frontiers in Interventio-
nal Cardiology, NFIC 2011, które odbyły się 
w Krakowie w dniach 30 listopada – 3 grud-
nia. Warsztaty zostały zorganizowane przez 
Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii 
Instytutu Kardiologii UJ CM, Asocjację Inter-
wencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego we współpra-
cy z European Association for Percutaneous 
Cardiovascular Interventions i European Board 
for Accreditiation in Cardiology. Dyrektorami 
tegorocznych warsztatów byli: prof. Krzysztof 
Żmudka, dr hab. Dariusz Dudek, prof. UJ, oraz 
dr Jacek Legutko z Instytutu Kardiologii UJ CM. 
Głównym celem konferencji było stworzenie 
międzynarodowego i interdyscyplinarnego fo-
rum dyskusyjnego pozwalającego na wymia-
nę doświadczeń w zakresie kompleksowego 
leczenia pacjentów ze schorzeniami układu 
sercowo-naczyniowego. 

Rektor K. Musioł dokonał otwarcia konferencji 
Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy 
w Wielkiej Brytanii, zorganizowanej wspólnie 
przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie i Uni-
wersytet Jagielloński. W uroczystości otwarcia 
uczestniczył prorektor A. Mania.

Rektor K. Musioł przewodniczył spotkaniu 
Rady Akademii Oświęcimskiej, które odbyło 
się w Sali Senackiej Collegium Novum.

5 grudnia
Rektor K. Musioł wziął udział w posiedzeniu 
Rady Centrum Jana Pawła II.

Rektor K. Musioł przyjął delegację Kuwait 
University, której przewodniczył prezydent 
Abdellatif Al-Bader. Z kuwejckimi gośćmi 
spotkał się także prorektor S. Biliński.

8 grudnia
Prorektor A. Mania otworzył III Targi Mię-
dzynarodowej Mobilności Studenckiej.

9 grudnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w sesji 
otwierającej X Konferencję Regionalną 
Małopolska otwarta na przyszłość – Nowy 
model rozwoju regionu w kontekście 
przyszłej perspektywy finansowej Unii Eu-

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
ropejskiej, której organizatorem był Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go. W konferencji wziął udział prorektor  
P. Tworzewski. 

Rektor K. Musioł wziął udział w uroczystym 
posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-
-Hutniczej z okazji Dnia Górnika, a także 
uczestniczył w tradycyjnym Spotkaniu 
Gwarków. 

Prorektor S. Biliński otworzył sesję naukową 
Geologia alpidów wczoraj i dziś, organizo-
waną przez Instytut Nauk Geologicznych 
UJ.

11 grudnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w uroczy-
stości objęcia parafii Wniebowzięcia NMP 
przez nowego archiprezbitera księdza Da-
riusza Rasia. Uroczystości przewodniczył 
metropolita krakowski kardynał Stanisław 
Dziwisz.

11–13 grudnia
Prorektor M. du Vall przebywał w Berlinie 
na spotkaniu liderów projektu „Ekspercki 
System Badań Patentowych”.

14 grudnia
Rektor K. Musioł wziął udział w świątecz-
nym spotkaniu, którego gospodarzem był 
dr Heinz Peters, konsul generalny Republiki 
Federalnej Niemiec w Krakowie.

16 grudnia
Rektor K. Musioł złożył życzenia uczest-
nikom Opłatka Społeczności Studenckiej, 
którego organizatorem był Samorząd Stu-
dentów UJ.

Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
opłatkowym, którego gospodarzem była 
dziekan Wydziału Prawa UJ prof. Krystyna 
Chojnicka.
 
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
przedświątecznym Uniwersytetu Rolni-
czego.

17 grudnia
Rektor K. Musioł wziął udział w spotkaniu 
przedświątecznym zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka”.

20 grudnia
Rektor K. Musioł był gospodarzem spotkania 
opłatkowego z udziałem emerytowanych 

profesorów i docentów UJ, a także uczestni-
czył w spotkaniach przedświątecznych zor-
ganizowanych przez dowódcę 2. Korpusu 
Zmechanizowanego oraz rektora Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

INNE WYDARZENIA

22 listopada
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
WL UJ CM przy ul. św. Łazarza 16 odbyła 
się II Konferencja Badań Podstawowych 
w Okulistyce oraz III Konferencja Onkologii 
Okulistycznej, zorganizowane przez prof. 
Bożenę Romanowską-Dixon wraz zespołem 
Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycz-
nej Katedry Okulistyki UJ CM. Tematyka 
obrad obejmowała badania podstawowe 
z zakresu optycznej koherentnej tomografii 
(OCT), EPR i innych badań diagnostycz-
nych. W trakcie III Konferencji Onkologii 
Okulistycznej odbyły się sesje dotyczące 
postępowania terapeutycznego w zakresie 
nowotworów wewnątrzgałkowych i przed-
niego odcinka gałki ocznej, jak również 
diagnostyki i terapii nowotworów gałki 
ocznej i oczodołu. W związku z urucho-
mieniem w Krakowie pierwszej w Polsce 
i Europie Środkowej Pracowni Radioterapii 
Protonowej przedstawiono zastosowanie 
protonów w leczeniu nowotworów we-
wnątrzgałkowych jako najnowocześniejszej 
metody terapii tego schorzenia. 

28 listopada
Prof. Antoni Basta, kierownik Katedry Gine-
kologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego 
UJ CM, został wybrany na prezesa Polskiego 
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej 
w trakcie trwającego w Poznaniu II Kon-
gresu tego towarzystwa. 

1 grudnia
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL 
UJ CM miał miejsce wykład prof. Franza H. 
Messerliego z Columbia University College 
of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku, 
zatytułowany Large Trials, Meta-analysis 
and Evidence Based Medicine – How To 
Interpret Scientific Papers?. Prof. Franz H. 
Messerli jest wybitnym hipertensjologiem 
specjalizuje się w chorobach krążenia 
i medycynie wewnętrznej.

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się 
uroczysta gala podsumowująca tegoroczny 
program SyNaPSa. Uczestnicy programu 
otrzymali m.in. stypendium dziekana Wy-
działu Lekarskiego UJ za działalność na 
forum akademickim, Nagrodę Prorektora 
UJ ds. Collegium Medicum oraz specjalne 
wyróżnienia Rady Samorządu Studentów 
CM. Nagrody wręczała prof. Beata Tobiasz-
-Adamczyk, pełnomocnik rektora UJ ds. 
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dydaktyki w Collegium Medicum. SyNaPSa 
jest programem prowadzonym pod egidą 
Rady Samorządu Studentów UJ CM, w ra-
mach którego studenci otrzymują punkty 
za działalność społeczną, charytatywną,  
na rzecz innych studentów. Uczestnictwo 
w programie SyNaPSa jest również punkto-
wane przy rekrutacji do programu Erasmus. 

2 grudnia
W hotelu Park Inn w Krakowie miał miejsce 
polsko-niemiecki kongres Nowe perspek-
tywy w diagnostyce i leczeniu niektórych 
schorzeń ginekologiczno-onkologicznych, 
zorganizowany przez Katedrę Ginekologii 
i Położnictwa Wydziału Lekarskiego UJ CM 
kierowaną przez prof. Antoniego Bastę oraz 
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Ginekolo-
gii pod przewodnictwem prof. Marka Zyg-
munta. Głównym tematem kongresu były 
współczesne trendy naukowe i zagadnienia 
praktyczne w diagnostyce i leczeniu endo-
metriozy oraz chorób piersi. W kongresie 
wzięło udział wielu czołowych polskich 
i niemieckich profesorów ginekologii.  
1 grudnia 2011 w Klinice Ginekologii i On-
kologii UJ CM przy ul. Kopernika 23 odbyły 
się praktyczne warsztaty poprzedzające 
kongres zatytułowany Diagnostyka i lecze-
nie operacyjne endometriozy i raka piersi. 

Studium Wychowania Fizycznego UJ 
CM i AZS UJ CM zorganizowało Zawody 
Pływackie o Puchar Dziekana Wydziału 
Lekarskiego UJ prof. Tomasza Grodzic-
kiego. Zawody, w których wystartowało  
45 zawodników – w tym 20 zawodników 
ze Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców 
COPERNICA TEAM, odbyły się na pływalni 
Uniwersytetu Ekonomicznego. Medale, pu-
chary i nagrody wręczał zwycięzcom prof. 
Piotr Laidler, przewodniczący Rady Szkoły 
Medycznej dla Obcokrajowców Wydzia-
łu Lekarskiego UJ CM. Wśród studentów 
najlepszymi okazali się: Bartosz Domin 
(ratownictwo medyczne) – I miejsce, Martin 
Skavang (medycyna – Szkoła Medyczna dla 
Obcokrajowców) – II miejsce, i Łukasz Sikora 
(medycyna) – III miejsce. Wśród studentek 
zwyciężyły: Magdalena Drab (stomatologia) –  
I miejsce, Ewa Okuńska (medycyna) – II 
miejsce, i Małgorzata Osmola (medycyna) –  
III miejsce. 

3 grudnia
Sukcesem juniorek drużyny AZS Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego zakończył się turniej 
eliminacyjny Halowych Mistrzostw Polski 
w Piłce Nożnej, rozegrany w hali sportowej 
w Myślenicach. „Jagiellonki” odniosły zwy-
cięstwa, tryumfując nad zespołami: Wandy 
Kraków, Victorii Gaj, Naprzodu Sobolów, 
Wisły Nowy Korczyn, Podgórza Kraków, 
uzyskując tym samym awans do turnieju 
finałowego mistrzostw Polski.

6 grudnia
Laureatką II nagrody piątej edycji konkursu 
„Teraz Polska Promocja” na najlepsze pra-
ce magisterskie na temat promocji Polski 
została Anna Zioło, absolwentka kierunku 
zarządzanie w turystyce na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Nagrodę otrzymała za pracę 
Zabytkowe zamki województwa podkar-
packiego jako obiekty hotelarskie. 

7 grudnia
Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Walery Pisarek otrzymał god-
ność doktora honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego. 

9 grudnia
W auli Collegium Nowodworskiego przy 
ul. św. Anny 12 odbył się XIV Naukowy 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad 
Miażdżycą, zorganizowany przez prof. To-
masza Guzika – prezesa tego Towarzystwa 
oraz kierownika Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM. 
Główna tematyka zjazdu była skoncentro-
wana na nowych trendach w badaniach 
patogenezy miażdżycy oraz w leczeniu 
miażdżycy.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
prof. Barbara Kudrycka przyznała 105 stu- 
dentom Uniwersytetu Jagiellońskiego 
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 
w nauce, a dwóm stypendia za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Stypendia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne 
osiągnięcia w nauce otrzymali: Dominik 
Antonik, Bartłomiej Czajka, Joanna Durlik, 
Jędrzej Grodniewicz, Pola Grzanka, Michał 
Jędrzejek, Karol Kleczka, Aldona Pikul, 
Kamil Stanuch, Piotr Sterczewski, Karol Wil-
czyński, Stanisław Witecki, Ryszard Woło-
siuk, Maria Gabriela Dulak, Paweł Nowak, 
Bartosz Pilecki, Aleksandra Maria Zuber, 
Tymoteusz Karcz, Maciej Liro, Mateusz 
Szczęch, Katarzyna Sobczak, Marcin Kow-
rygo, Maciej Gług, Michał Pacia, Monika 
Parafiniuk, Marta Pilarczyk, Michał Płotek, 
Sabina Smusz, Emil Żak, Anna Filipek, Szy-
mon Huptyś, Daria Bielas, Marta Czarnecka, 
Katarzyna Maria Jakubowska, Anna Mar-
czak, Sylwia Kurowska, Rafał Szeptyński, 
Marcin Łukasz Makowski, Monika Proszak, 
Adrianna Smurzyńska, Agnieszka Ptaszyń-
ska, Klaudia Fryc-Mallick, Paweł Podolski, 
Aleksandra Maria Rataj, Anna Bednarczyk, 
Inga Hajdarowicz, Karol Haratyk, Ewa Ka-
pusta, Daniel Dziob, Justyna Anna Gostek, 
Krzysztof Bożek, Adam Ciesielski, Maciej 
Dendzik, Anna Ogorzałek, Magdalena Ru-
saczonek, Artur Święch, Dominik Wrana, 
Maria Żurek, Grzegorz Gajda, Magdalena 
Garnysz, Maciej Wacławik, Olga Horain, 
Piotr Kapusta, Kamil Józef Ruszała, Ma-
rek Wasilewicz, Dominik Dudzik, Robert 

Obryk, Adam Polak, Mikołaj Bińkowski, 
Wojciech Ganczarek, Maciej Gawron, To-
masz Kołodziejski, Jakub Konieczny, Karol 
Kubicki, Martha Ubik, Mikołaj Frączyk, 
Agnieszka Dauksza, Krzysztof Marek Maj, 
Olga Szmidt, Artur Zaborski, Katarzyna 
Lemańska, Anna Matras, Karolina Wycisk, 
Grzegorz Blicharz, Anna Borgosz, Marcin 
Tomasz Hotel, Maciej Juzaszek, Łukasz 
Kasza, Tomasz Kocoł, Wojciech Pawłuszko, 
Aleksandra Rychlewska, Piotr Semeniuk, 
Maciej Toroń, Joanna Uchańska, Magda-
lena Maria Wardas, Hubert Wysoczański, 
Andrzej Świdziński, Agata Gałązka, Pau-
lina Kopińska, Bolesław Racięski, Magda 
Gawłowska, Joanna Elżbieta Bohatkiewicz, 
Arkadiusz Guzanek.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe 
otrzymali Kamil Baran i Aleksandra Król.

11 grudnia
W hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie odbył się halowy turniej 
piłki nożnej z udziałem gwiazd polskiego 
futbolu. Impreza była jednocześnie finałem 
akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”, która 
już po raz czwarty organizowana jest przez 
Fundację „O Zdrowie Dziecka” na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie. W ubiegłych latach dzięki 
wsparciu kancelarii prawniczych udało się 
zakupić fiberoskop o wartości 50 tysięcy 
złotych oraz wesprzeć zakup sprzętu dla 
oddziału intensywnej opieki kardiochirur-
gicznej. W tym roku celem akcji jest zebranie 
środków na zakup inkubatora o wartości 
około 40 tysięcy złotych. W turnieju wy-
stąpiły drużyny Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie, Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowej 
Izby Adwokackiej w Krakowie, reprezenta-
cja prawników krakowskich oraz gwiazdy 
polskiego sportu, m.in. Jacek Krzynówek, 
Jerzy Brzęczek, Marek Koźmiński, Tomasz 
Kłos, Marek Motyka i Konrad Gołoś. Turniej 
wygrała reprezentacja gwiazd, II miejsce 
zajęła drużyna prawników krakowskich, 
a III – Okręgowa Izba Radców Prawnych. 
Zebrany dochód z imprezy wyniósł 15 ty-
sięcy złotych. 

12 grudnia
MNiSW przyznało 340 młodym naukow-
com dofinansowanie projektów badaw-
czych w ramach konkursu Iuventus Plus 
2011. Wśród laureatów tego konkursu jest 
38 pracowników Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.
Lista dofinansowanych projektów z UJ:
– nauki humanistyczne i społeczne: 
• dr Rafał Rosół z Wydziału Filologicznego, 
Kontakty językowe między światem grecko-
-rzymskim a Bliskim Wschodem w czasach 
starożytnych
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• dr Magdalena Senderecka z Wydziału 
Filozoficznego, Elektrofizjologiczne kore-
laty procesu hamowania reakcji. Badania 
w paradygmacie zadania z sygnałem STOP
dr Marcin Szwed z Wydziału Filozoficz-
nego, Zakres uwagi wzrokowej a rozwój 
umiejętności czytania. Badania na populacji 
dorosłych osób niepiśmiennych i konse-
kwencje dla terapii zaburzeń czytania
• dr Tomasz Żuradzki z Wydziału Filo-
zoficznego, Między zasadą ostrożności 
a rachunkiem społecznych zysków i strat: 
etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności 
w regulacjach normatywnych dotyczących 
badań naukowych i ich zastosowań
– nauki medyczne:
• dr Mateusz Kwietniewski z Wydziału 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, 
Hipometylacja DNA: nowe podejście do 
wytwarzania autologicznych szczepionek 
przeciwnowotworowych z wykorzysta-
niem efektu fotodynamicznegodr Agniesz-
ka Łoboda z Wydziału Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii, MikroRNA jako czynniki 
zapobiegające zwłóknieniu nerek – wpływ 
oksygenazy hemowej-1
• dr Sylwia Łukaszewicz z Wydziału Bio-
chemii, Biofizyki i Biotechnologii, Badanie 
interakcji nanocząsteczka/komórka doce-
lowa – optymalizacja działania nanono-
śników do wcelowanego transportu leków
dr Anna Ptak z Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi, Określenie możliwości współ-
działania bisfenolu A i leptyny na wybrane 
parametry związane z procesem migracji 
w nowotworze jajnika, na modelu linii 
OVCAR-3 
• dr Barbara Sokołowska z Wydziału 
Lekarskiego, Biosynteza leukotrienów 
w miażdżycy tętnic kończyn dolnych: 
mechanizmy regulacyjne a powikłania po 
angioplastyce
Maciej Suski z Wydziału Lekarskiego, Za-
stosowanie metod proteomiki w badaniach 
nad udziałem mitochondriów w rozwoju 
uszkodzeń wątroby i nerek w mysim mo-
delu miażdżycy (apoE-knockout)
• dr Wojciech Szczeklik z Wydziału Le-
karskiego, Eikozanoidy oznaczane w kon-
densatach wydechowych od pacjentow 
z pierwotnymi układowymi chorobami 
naczyń jako markery choroby
• dr Magdalena Szopa z Wydziału Lekar-
skiego, Poszukiwanie i charakterystyka 
kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY
• dr Małgorzata Waluś-Miarka z Wydziału 
Lekarskiego, Badanie spektrum mutacji 
autosomalnej dominującej hypercholeste-
rolemii u osób z regionu Małopolski celem 
stworzenia nowego testu diagnostycznego
• dr Halina Waś z Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii, Wpływ nade-
kspresji oksygenazy hemowej-1 (HO-1) na 
wystąpienie zjawiska mimikry naczyniowej 
w komórkach czerniaka
– nauki przyrodnicze:

• dr Grzegorz Dubin z Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii, Charakterystyka 
mechanizmu molekularnego precyzyjnego 
rozpoznawania substratu przez gronkowco-
we toksyny epidermolityczne
• dr Anna Hejmej z Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi, Knur jako model do badania 
indukowanych flutamidem zmian ekspresji 
receptora androgenowego i białka połączeń 
szczelinowych, koneksyny 43, w prostacie
• dr Małgorzata Jasińska z Wydziału Lekar-
skiego, Zmiany gęstości i morfologii kolców 
dendrytycznych zawierających aparat 
kolcowy w baryłkach rzędu B kory soma-
tosensorycznej myszy w procesie uczenia 
asocjacyjnego
• dr Tomasz Kantyka z Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii, Patofizjologiczna 
rola ludzkiej kallikreiny 13 i jej inhibitorów 
w kontekście interakcji z zewnątrzkomórko-
wymi protezami bakterii chorób przyzębia
dr Katarzyna Knapczyk-Stwora z Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi, Wpływ antyandro-
genu (flutamidu) na ekspresję wybranych 
białek połączeń szczelinowych oraz enzy-
mów szlaku steroidogenezy w płodowych 
gonadach świni
• dr Michał Markiewicz z Wydziału Bio-
chemii, Biofizyki i Biotechnologii, Badanie 
oddziaływań ksantonów z błoną fosfoli-
pidową przy użyciu symulacji dynamiki 
molekularnej 
• dr Krzysztof Pyrć z Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii, Mechanizm 
zakażenia ludzkimi koronawirusami NL63 
oraz HKU1
• dr Agnieszka Rak-Mardyła z Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi, Zależny od recep-
tora PPAR-γ mechanizm działania rezystyny 
w jajniku
• dr Aneta Słomka z Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi, Endemiczne bratki (Viola-
ceae, rodzaj Viola, sekcja Melanium) z gleb 
serpentynowych i wzbogaconych w arsen –  
adaptacja, rozmnażanie, zróżnicowanie 
genetyczne i pochodzenie w aspekcie ich 
ochrony gatunkowej
• dr Wojciech Strzałka z Wydziału Bioche-
mii, Biofizyki i Biotechnologii, Analiza sieci 
oddziaływań pomiędzy roślinnym białkiem 
PCNA a wybranymi białkami zaangażo-
wanymi w regulację cyklu komórkowego 
u roślin 
dr Renata Szymańska z Wydziału Bioche-
mii, Biofizyki i Biotechnologii, Rola lipidów 
prenylowych w niezgodności mieszańców 
(różnych ekotypów) Arabidopsis thaliana
dr Wacław Tworzydło z Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi, Nisze komórek macierzy-
stych oraz komórki macierzyste linii płcio-
wej w jajnikach panoistycznych owadów
– nauki ścisłe:
• dr Janusz Dąbrowski z Wydziału Chemii, 
Nowe halogenowe pochodne porfiryn 
w innowacyjnych strategiach medycznych
dr Maciej Demkowski z Wydziału Matema-

tyki i Informatyki, Osobliwości w zespolonej 
geometrii analitycznej
• dr Dominik Kwietniak z Wydziału Mate-
matyki i Informatyki, Topologiczne i ergo-
dyczne własności układów dynamicznych 
z dodatnią entropią, shiftów rozmiesz-
czeniowych oraz układów z uogólnioną 
własnością specyfikacji
• dr Rafał Pierzchała z Wydziału Matema-
tyki i Informatyki, Nierówności wielomia-
nowe, funkcja ekstremalna i twierdzenie 
Bernsteina-Walsha-Siciaka 
dr Piotr Pietrzyk z Wydziału Chemii, Hetero-
geniczne wiązanie i aktywacja tlenu w mi-
neralnych układach biomimetycznych –  
rola struktury elektronowej i magnetycznej
• dr Mariusz Radoń z Wydziału Chemii, 
Centra metali przejściowych: struktura 
elektronowa, oddziaływania metalligand, 
właściwości magnetyczne
• dr Sebastian Szybka z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej, Efekt 
niejednorodności w kosmologii
• dr Maciej Ulas z Wydziału Matematyki 
i Informatyki, Skręcenia krzywych hiper-
eliptycznych i ich zastosowania do ciągów 
geometrycznych na krzywych 
• dr Renata Wietecha-Posłuszny z Wydziału 
Chemii, Toksykologiczno-sądowa analiza 
materiałów biologicznych na obecność 
leków psychotropowych i substancji psy-
choaktywnych wchodzących w skład do-
palaczy metodą CE-LIF/MS
• dr Michał Wojtylak z Wydziału Matematy-
ki i Informatyki, Analiza spektralna macierzy 
i jej zastosowania
• dr Filip Zasada z Wydziału Chemii, 
Morfologia tlenkowych nanomateriałów 
katalitycznych – badania metodami DFT 
i symulacja zdjęć HR-TEM
W konkursie Iuventus Plus mogli wziąć 
udział młodzi naukowcy, którzy do dnia 
złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku 
życia. Zaproponowane przez nich projekty 
musiały stanowić kontynuację badań na-
ukowych, których wyniki opublikowano lub 
przyjęto do publikacji w czołowych świato-
wych czasopismach, ujętych w aktualnym 
wykazie Journal Citations Report (JCR) lub 
Reference Index for the Humanities (ERIH). 

• Dr Marcin Wujczyk, asystent w Katedrze 
Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA 
UJ, otrzymał nagrodę I stopnia w konkur-
sie zorganizowanym przez Instytut Pracy 
i Polityki Społecznej za pracę zatytułowaną 
Prawo pracownika do ochrony prywatności. 
Promotorem pracy był prof. Andrzej M. 
Świątkowski.

W IX edycji konkursu Urzędu Patentowego 
na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, 
magisterską, studencką na temat własności 
intelektualnej pracownicy i absolwenci na-
szej uczelni otrzymali następujące nagrody 
i wyróżnienia:
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Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za pracę doktorską otrzymał 
dr Krzysztof Fechner, asystent w Katedrze 
Prawa Autorskiego Instytutu Prawa Wła-
sności Intelektualnej Wydziału Zarządza-
nia i Komunikacji Społecznej UJ 
Nagrody Ministra Gospodarki za prace 
magisterskie otrzymali absolwenci UJ: 
mgr Emilia Chmielewska za pracę Nad-
użycie prawa do znaku towarowego 
poprzez używanie funkcji wspólnego 
znaku towarowego gwarancyjnego i mgr 
Wojciech Węgrzyn za pracę Krytyka sys-
temu patentowego z perspektywy badań 
empirycznych nad jego efektywnością 
oraz badań bibliometrycznych nad wza-
jemnym oddziaływaniem nauki i techniki. 
Wojciech Węgrzyn otrzymał za swoją 
pracę także nagrodę firmy RAFAKO SA.

16 grudnia 
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego otrzymali:
• prof. Maria Dzielska z Instytutu Historii 
– za całokształt dorobku naukowego
• dr hab. Dariusz Kosiński, kierownik Ka-
tedry Performatyki Wydziału Polonistyki 
UJ (nagrodę indywidualną I stopnia) – za 
osiągnięcia naukowe w roku 2010 oraz za 
książkę Teatra polskie. Historie.
Nagrody indywidualne II stopnia za osią-
gnięcia naukowe w 2010 roku otrzymali:
• dr hab. Adam Rycerz, adiunkt w Za-
kładzie Teorii Materii Skondensowanej 
i Nanofizyki Instytutu Fizyki – za rozprawę 
habilitacyjną Elektrony Diraca w nano-
strukturach grafenowych
• dr hab. Andrzej Grabowski, adiunkt 
w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji – za rozprawę habilita-
cyjną Prawnicze pojęcie obowiązywania 
prawa stanowionego. Krytyka niepozyty-
wistycznej koncepcji prawa
• dr hab. Bartosz Brożek, profesor nadzwy-
czajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki 
Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji –  
za książkę The Double Truth Controversy. 
An Analytical Essay
Nagrody zespołowe za osiągnięcia nauko-
we w 2010 roku otrzymali: 
• prof. Maria Nowakowska, dr Krzysztof 
Szczubiałka, dr Szczepan Zapotoczny,  
dr Mariusz Kępczyński, dr Dorota Jamróz, 
dr Anna Karewicz z Wydziału Chemii UJ – 
za cykl publikacji Mikro- i nanostruktury 
polimerowe i hybrydowe – otrzymywanie, 
właściwości i zastosowanie
• prof. Wojciech Witaliński, kierow-
nik Zakładu Anatomii Porównawczej 
im. Henryka Hoyera Instytutu Zoolo-
gii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
– za publikację naukową Molecular 
Phylogeny of Acariform Mites (Acari, 
Arachnida): Strong Conflict Between 
Phylogenetic Signal and Long-branch 
Attraction Artifacts (nagroda przyznana 

wraz z zespołem z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu).

Zmarli:
Pietro Marchesani – wybitny włoski polo-
nista, tłumacz polskiej poezji, prozy i dra-
matu oraz ich wielki popularyzator, doktor 
honoris causa UJ (w roku 2000). Od 1992 
roku kierownik Katedry Języka i Literatury 
Polskiej na Uniwersytecie w Genui. W la-
tach 1968–1971 pracował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, później powrócił do Medio-
lanu. Od 1972 roku pracował na uniwersy-
tecie w Genui, a od 1978 – w Rzymie. Za 
propagowanie polskiej literatury otrzymał 
odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
Nagrodę ZAIKS, a także dyplom ministra 
spraw zagranicznych RP. Otrzymał również 
nagrodę PEN Clubu za rok 2001. Zmarł  
29 listopada 2011.

Dr Andrzej Cichocki – emerytowany star-
szy wykładowca w Zakładzie Technologii 
Chemicznej na Wydziale Chemii UJ, od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 
4 grudnia 2011.

Informacje zebrał i opracował Leszek Śliwa 
z Biura Rektora UJ

23 grudnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
opłatkowym, którego gospodarzami byli 
wojewoda małopolski Jerzy Miller i mar-
szałek województwa małopolskiego Marek 
Sowa. 

Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w po-
siedzeniu Rady Programowej Funduszu 
Zalążkowego Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego.

29 grudnia
Prorektor S. Biliński wziął udział w uroczy-
stym otwarciu pierwszego odcinka nowej 
linii krakowskiego szybkiego tramwaju na 
osiedle Ruczaj.

4 stycznia
Rektor K. Musioł i kwestor M. Hulicka 
przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się 
z minister sportu i turystyki Joanną Muchą. 
Rozmowy dotyczyły budowy basenu o wy-
miarach olimpijskich na terenie Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ. 

9 stycznia
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
noworocznym, którego gospodarzem był 
konsul generalny Republiki Słowacji w Kra-
kowie Marek Lisansky.
Prorektor S. Biliński spotkał się z dzien-
nikarzami reprezentującymi periodyki 
Autonomii Kurdystańskiej w Iraku i udzielił 

wywiadu na temat dalszej współpracy po-
między UJ a uczelniami Kurdystanu.

Prorektor S. Biliński uczestniczył w spo-
tkaniu noworocznym w Urzędzie Miasta 
Krakowa.

12 stycznia
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotka-
niach noworocznych zorganizowanych 
przez konsulów generalnych Francji i Sta-
nów Zjednoczonych. 

Prorektor A. Mania otworzył spotkanie z ko-
ordynatorami programu Erasmus.

Prorektor A. Mania uczestniczył w spotka-
niu z senatorem Markiem Kirkiem, które 
odbyło się w rezydencji konsula general-
nego USA.

13 stycznia
Rektor K. Musioł gościł prof. Jacka Nikliń-
skiego, rektora Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku.

15 stycznia
Rektor K. Musioł uczestniczył w 3. Kolę-
dowaniu z Janem Pawłem II Śpiewajmy 
i grajmy mu, które odbyło się w Filharmonii 
Krakowskiej z udziałem kardynała Stanisła-
wa Dziwisza. 

15–16 stycznia
Prorektor A. Mania uczestniczył w spotka-
niu Steering Committee of IRUN w Sienie.

16 stycznia
Rektor K. Musioł wziął udział w seminarium 
Polskiej Akademii Umiejętności, podczas 
którego słowo wstępne Czy grozi nam kry-
zys energetyczny? wygłosił rektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś. 

Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją 
z Uniwersytetu w Czerniowcach na Ukra-
inie. W skład delegacji wchodzili przedsta-
wiciele wydziałów przyrodniczych, którzy 
w kolejnych dniach wizyty prowadzili 
rozmowy na temat współpracy z władzami 
wydziałów: Chemii oraz Biologii i Nauk 
o Ziemi. 

17 stycznia
Gościem rektora K. Musioła był ambasador 
Filipin w Warszawie Edgardo R. Manuel. 

23 stycznia
Rektor K. Musioł wziął udział w posiedzeniu 
kapituły medalu Cracoviae Merenti. Gospo-
darzem spotkania był metropolita krakowski 
kardynał Stanisław Dziwisz.
Rektor K. Musioł uczestniczył w posiedze-
niu Rady Programowej Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II. 
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INNE
Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu 
stypendialnego zorganizowanego przez 
kancelarię KKG Kubas Kos Gaertner oraz 
dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlep-
szych studentów prawa zostali: Karolina 
Szmit – studentka IV roku, ze średnią ocen 
4,79, oraz Hubert Wysoczański – student V 
roku, ze średnią ocen 4,81 

23 grudnia
Praca magisterska Beaty Wiklik Nowe amido-
we pochodne ftalimidu oraz heksahydroizo-
indolo-1,3-dionu o potencjalnych właściwo-
ściach przeciwdrgawkowych (promotor dr 
Krzysztof Kamiński) zdobyła drugą nagrodę 
w finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Ma-
gisterskich zorganizowanego przez Zespół 
Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja” przy 
Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym. 
Finał odbył się w siedzibie Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego w Warszawie. 
Praca została wykonana w Katedrze Chemii 
Farmaceutycznej UJ CM kierowanej przez 
prof. Macieja Pawłowskiego. 

6–8 stycznia 
Student Wydziału Matematyki i Informatyki 
UJ Maciej Brzeski podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski w Szachach wywalczył 
brązowy medal w klasyfikacji generalnej 

mężczyzn. W klasyfikacji drużynowej 
zespół UJ zajął 14. miejsce wśród 36 rywa-
lizujących uczelni. 

19 stycznia
Krystyna Czerni – krakowska krytyk i hi-
storyk sztuki, pracownik Instytutu Historii 
Sztuki UJ, odebrała tegoroczną Nagrodę 
im Kazimierza Wyki. Laureatka jest autorką 
ponad 300 recenzji, esejów, wywiadów 
oraz tekstów naukowych publikowanych, 
m.in., w „Tygodniku Powszechnym”, 
„Odrze”, „Res Publice”, „Znaku”, „Prze-
kroju”, czasopismach specjalistycznych 
oraz katalogach wystaw. Kapituła nagrody 
wyróżniła w szczególny sposób jej książkę 
Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego 
Nowosielskiego.

24 stycznia
W auli Collegium Novum UJ odbyło się 
uroczyste posiedzenie Towarzystwa Lekar-
skiego Krakowskiego (TLK) zorganizowane 
z okazji 67. rocznicy oswobodzenia obozu 
Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodo-
wego Dnia Holokaustu. Tegoroczne uro-
czystości zorganizowano we współpracy 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Centrum Badań Holokaustu 
UJ oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. 

ZMARLI
Dr Małgorzata Perkowska-Waszek – eme-
rytowany starszy specjalista w Instytucie 
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i wieloletni kierownik Ośrodka Doku-
mentacji Muzyki Polskiej XIX Wieku im. 
Ignacego Jana Paderewskiego. Zmarła  
27 grudnia 2011.

Doc. dr hab. Jerzy Gryboś – emerytowany 
nauczyciel akademicki, wieloletni kierow-
nik Katedry i Kliniki Ortopedii ówczesnej 
Akademii Medycznej im. Mikołaja Koper-
nika w Krakowie; odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł 30 grudnia 2011.

Inż. Grażyna Socha – emerytowany pra-
cownik UJ; w latach 1989–1993 zastępca 
dyrektora administracyjnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. technicznych, a później 
główny specjalista ds. inwestycji, przez kil-
kanaście lat prowadziła rozbudowę Biblio-
teki Jagiellońskiej. Zmarła 7 stycznia 2012.

Mgr Janina Stupnicka – emerytowany 
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
współtwórca i kierownik Studium Doskona-
lenia Językowego. Zmarła 16 stycznia 2012.

Informacje zebrał i opracował Leszek 
Śliwa z Biura Rektora UJ

Zachęcamy do przekazania 1% podatku należnego na rzecz stypendystów Własnych Funduszy Stypendialnych 
UJ. Dzięki Państwa wsparciu możliwe będzie ufundowanie kolejnych stypendiów najbardziej potrzebującym 
studentom UJ, doktorantom pragnącym poszerzyć swój dorobek naukowy, a także młodym pracownikom na-
ukowym zza wschodniej granicy.
Nawiązując do Wielkich Fundatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zachęcamy do kontynuowania wieloletniej 
tradycji. Od 1999 roku również dzięki Państwa wsparciu stypendium mogły otrzymać aż 2462 osoby. 

Wpłaty na rzecz WFS są możliwe dzięki Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
która posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym:
pełną nazwę: Własne Fundusze Stypendialne UJ

numer KRS: 00000 77648
obliczoną równowartość 1% podatku

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w niesienie pomocy
stypendystom WFS Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszelkie informacje o Funduszach uzyskają Państwo na stronie internetowej: 
http://www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne

oraz w Biurze Informacji UJ:
ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków

tel.12 430 10 12
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Przez kultury i cywilizacje
Pamięci profesora Andrzeja Flisa
pod redakcją Agnieszki Kowalskiej, 
Andrzeja Mrozka, Agaty Świerzowskiej, 
Elżbiety Tabakowskiej

Profesor Andrzej Flis, któremu dedykowany 
został niniejszy tom, szukał i dociekał. Nie 
godził się na życie w ciemności. Dziwił się, że 
innym ciemność nie przeszkadza. Splot róż-
nych wydarzeń pchnął go ku karierze akade-
mickiej. Rozpoczął ją od studiów socjologicz-

nych, które ukończył w 1976 roku, przedstawiając pracę magisterską 
na temat wyjaśniania holistycznego i historycznego u Karola Marksa. 
W trzy lata później Andrzej Flis ukończył studia filozoficzne. Pod opie-
ką prof. Zbigniewa Kuderowicza przygotował rozprawę magisterską 
poświęconą ontologii Ludwika Wittgensteina, filozofia nigdy jednak 
nie stała się jego pasją. Wszelkie wyzwania znajdował natomiast na 
polu socjologii, z którą ostatecznie związał się na wiele lat. W 1983 
roku, na podstawie pracy Socjologiczne koncepcje człowieka, przygo-
towanej pod kierunkiem prof. Piotra Sztompki, został doktorem nauk 
humanistycznych. Rozprawę habilitacyjną przedstawił w 1991 roku. 
W 2002 roku uzyskał tytuł profesora i stanowisko profesora nadzwy-
czajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze 
Andrzeja Flisa dotyczyły bardzo szerokiego spektrum zagadnień: so-
cjologii kultury, teorii cywilizacji, historii wczesnego chrześcijaństwa, 
historii cywilizacji europejskiej i przemian kulturowych zachodzących 
w jej łonie, a także specyfiki kultur Dalekiego Wschodu. Inną fascy-
nacją Andrzeja Flisa była historia i rozwój chrześcijaństwa na Bliskim 
Wschodzie i w Egipcie. Równolegle z działalnością naukową i badaw-
czą Profesor realizował się także jako nauczyciel akademicki. Jego 
wykładów słuchali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politech-
niki Śląskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a z gościnnymi 
odczytami odwiedził wszystkie chyba kontynenty. Z jego inicjatywy 
w 1996 roku w ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego powstała Pracownia Porównawczych Studiów Cywilizacji, któ-
ra w cztery lata później została przekształcona w Zakład Porównaw-
czych Studiów Cywilizacji, by ostatecznie w 2005 roku uzyskać pełną 
autonomię (w ramach Wydziału Filozoficznego UJ) już jako Katedra 
Porównawczych Studiów Cywilizacji. Ta właśnie jednostka stała się 
miejscem, w którym spotykali się autorzy tekstów zawartych w niniej-
szym tomie, to tutaj razem z Andrzejem Flisem spędzali długie godziny 
na dyskusjach i sporach, to tutaj –  jak mawiał Profesor – pochylali się 
nad problemami świata.

Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, 
Paweł Ścigaj
Kim jesteś, politologu?
Historia i stan dyscypliny w Polsce 
Tom I

Książka prezentuje panoramiczny i dyna-
miczny obraz polskiej politologii na tle jej 
historii i przekształceń. Jest to pierwsze tak 
obszerne opracowanie stanu obecnego i ewo-
lucji tej dyscypliny akademickiej w Polsce. 

Z pewnością wzbudzi ono duże zainteresowanie w środowisku na-
ukowców i dydaktyków zajmujących się profesjonalnie politologią 
jako kierunkiem studiów wyższych oraz dziedziną badań naukowych. 
[...] Praca zasługuje na bardzo wysoką ocenę zarówno pod względem 
metodologicznym, jak i w zakresie osiągniętych rezultatów badaw-
czych. Stanowi poważne dokonanie polskiej politologii i świadczy o jej 
zdolności do pogłębionej samooceny.

Z recenzji Andrzeja W. Jabłońskiego

Janusz Ziarko
Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach 
i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu 
szkolnych systemów bezpieczeństwa

W obecnej społeczno-kulturowej sytuacji 
funkcjonowania szkoły, w której potęgują się 
ryzykowne zachowania uczniów, pojawia się 
problem: jak wykorzystywać wiedzę o zagro-
żeniach i bezpieczeństwie w ich profilaktyce 
i w działaniach niosących pomoc uczniom 
zagrożonym? Zarządzanie wiedzą uczyniono 

podstawą, na której działania te mogą się kształtować i rozwijać w kie-
runku poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole i możliwości jego 
zapewniania.
Autor wskazuje na jednostkowe, społeczne, kulturowe i organizacyjne 
uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkole, przedstawia koncepcje 
wykorzystania zarządzania wiedzą w praktyce bezpieczeństwa, co po-
winno stać się źródłem inspiracji dla pedagogów w projektowaniu dzia-
łań doskonalących i rozwijających szkolne systemy bezpieczeństwa.

Nowa droga do zniewolenia?  
O życiu w społeczeństwie 
konsumpcyjnym
pod redakcją Krystyny Romaniszyn

Książka pokazuje różne oblicza społeczeń-
stwa konsumpcyjnego i jego kultury, istnie-
jące w nim możliwości wyboru i działania 
oraz ograniczenia i formy uprzedmiotowienia. 
Przedstawiony opis i interpretacja rzeczywi-
stości w żadnym wypadku nie są jeremiadą. 
Przeciwnie, powstał obraz współczesnej kul-

tury społeczeństwa konsumpcyjnego i jej nosicieli, namalowany w ja-
snych barwach lub, ostrożniej, z przewagą jasnych barw.

Z Wprowadzenia

Szymon Chrząstowski, Bogdan de Barbaro
Postmodernistyczne inspiracje 
w psychoterapii  

Książka Szymona Chrząstowskiego i Bogdana 
de Barbaro jest kompetentnym i świetnie na-
pisanym wprowadzeniem do nowych, postmo-
dernistycznych podejść w psychoterapii. [...] 
Publikacja z pewnością przyciągnie szerszy 
krąg odbiorców, nie tylko psychoterapeutów 
i osoby szkolące się w psychoterapii, lecz tak-
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że badaczy i studentów nauk społecznych oraz humanistycznych, in-
telektualistów zaciekawionych nowymi ujęciami, zapewne też osoby 
nieprofesjonalnie zainteresowanie pomaganiem, np. pacjentów i ich 
bliskich. [...]
Nie ma wątpliwości, że autorzy znają z doświadczenia to, o czym pi-
szą, i potrafią abstrakcyjne pojęcia teoretyczne przełożyć na przykłady 
konkretnych zjawisk i sytuacji z życia (nie tylko z życia terapeuty). [...]
Nie bez znaczenia jest też to, że książkę napisano swobodnym, boga-
tym językiem, pełnym metafor oddających nie tylko słownikowy sens, 
ale i ducha opisanych pojęć i praktyk.

Fragmenty recenzji Katarzyny Stemplewskiej-Żakowicz    

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
Studia nad pańćaratrą 
Część II. W poszukiwaniu tożsamości

Druga część Studiów nad pańćaratrą, noszą-
ca podtytuł W poszukiwaniu tożsamości, jest 
kontynuacją wątków podjętych w pierwszej 
części zatytułowanej Studia nad pańćaratrą. 
Tradycja i współczesność, która była nowa-
torską w polskiej literaturze indologicznej 
obszerną prezentacją pańćaratry – jednej 
z wczesnych indyjskich tradycji religijnych, 

dopiero od niedawna stanowiącej pole intensywnych badań indologicz-
nych. Pańćaratra odgrywała ważną rolę w kształtowaniu się zjawiska 
nazywanego hinduizmem i do dziś wywiera znaczny wpływ na życie 
społeczności wyznawców tradycji hinduistycznych, szczególnie na po-
łudniu Indii. Autorka zajmuje się kwestią podejmowanych przez przed-
stawicieli pańćaratry starań o zachowanie czy też uzyskanie statusu tra-
dycji ortodoksyjnej i w pełni autorytatywnej. Przedstawia ważniejsze 
punkty dyskusji dotyczącej znaczenia pańćaratry, a także prezentuje 
kilka zagadnień związanych z jej szczególnymi ideami i praktykami, 
które, stanowiąc o jej wyjątkowości i tożsamości, wpływały na popu-
larność i zdolność przetrwania tej tradycji przez wiele stuleci. Także 
w tej części znajdzie czytelnik liczne, a zarazem pierwsze polskie prze-
kłady fragmentów tekstów tradycji oraz autorski materiał fotograficzny 
zebrany podczas badań terenowych w Indiach.

Bogusław Nierenberg
Zarządzanie mediami.
Ujęcie systemowe

Autor podjął ambitny trud opisania i za-
nalizowania procesu zarządzania mediami 
w ujęciu systemowym. Jego książka ma cha-
rakter pionierski na gruncie polskim, gdzie 
ten obszar funkcjonowania mediów jest sto-
sunkowo słabo penetrowany, choć prof. Nie-
renberg należy do grona badaczy, których 
prace wyznaczają standard w tej dziedzinie.

Książkę uznaję za niezwykle wartościową i potrzebną, należącą do 
najlepszych opublikowanych w ostatnich kilku latach pozycji me-
dioznawczych i politologicznych. Przyjęte przez autora konstrukcja 
i metodologia pozwoliły mu na zrealizowanie w pełni zamierzeń 
badawczych. Zamysł dokonania systematyzacji problematyki, opisu 
i analizy kwestii zarządzania mediami – z własną „wartością doda-
ną” – w pełni się powiódł. Podkreślić też wypada jasność wywodu, 
świetny język, a także trud włożony w przedstawienie wielodyscy-
plinarnej literatury i analizę zgromadzonego materiału empiryczne-
go.
Bez wątpienia należy uznać niniejszy tom za użyteczny materiał dla 
wszystkich zajmujących się lub zamierzających się zająć zarządza-
niem w mediach elektronicznych, a także studentów istniejących lub 
nowo powstałych specjalistycznych kierunków. 

Podsumowując, stwierdzam, że jest to książka znakomita, ważna, pre-
zentująca wszechstronną panoramę zarządzania mediami. Jestem pew-
ny, że wysoki poziom naukowy publikacji zapewni autorowi miejsce 
wśród uznanych specjalistów w tej tematyce, sama zaś praca z pewno-
ścią stanie się czymś w rodzaju reference book dla przyszłych badaczy.

Z recenzji Stanisława Jędrzejewskiego 

Teresa Sławińska
Prasa regionalna na nowe czasy?  
Historia sukcesu francuskiego 
przedsiębiorstwa prasowego 
Ouest-France

Częste dzisiaj pytanie czy cywilizacja obrazu 
i emocji, oparta na przekazie multimedialnym, 
zastąpi niebawem galaktykę Gutenberga –  
opartą na piśmie i pogłębionej refleksji, doty-
czy zwłaszcza młodego pokolenia, dorastają-
cego w świecie zglobalizowanej informacji.

Prasa drukowana nadal jednak pozostaje ważnym elementem życia 
społecznego. W Europie doby globalizacji ma też zadanie szczególne: 
podtrzymywania tożsamości narodowych i regionalnych oraz pielę-
gnowania kultur narodowych i tradycji tzw. małych ojczyzn.
Regionalny dziennik „Ouest France”, wydawany w Rennes przez 
spółkę Ouest-France SA, czołową w grupie medialnej SIPA/Ouest-
-France, jest prawdziwym fenomenem na francuskim i europejskim 
rynku płatnej prasy codziennej. Jest też żywym świadectwem jej uży-
teczności i znaczenia.
Dziennik „Ouest-France” od ponad 30 lat utrzymuje pozycję lidera 
na rynku prasy codziennej we Francji, rozchodząc się każdego dnia 
w blisko 800 tysiącach egzemplarzy. Jest to tym bardziej niezwykłe, 
że obejmuje on swoim zasięgiem zaledwie 12 spośród 96 departa-
mentów Francji. Daleko za nim pozostają tak renomowane francuskie 
dzienniki o zasięgu ogólnokrajowym, jak „Le Monde”, „Le Figaro” 
czy „Liberation”.
Autorka stara się w tej książce odpowiedzieć na pytania, dlaczego 
właśnie „Ouest-France” osiągnął tak znaczącą pozycję na rynku prasy 
drukowanej we Francji oraz jakie warunki zewnętrzne i wewnętrzne 
musiały zostać spełnione, aby jego sukces okazał się aż tak spekta-
kularny.

Przeszłość we współczesnej narracji 
kulturowej. 
Studia i szkice kulturoznawcze. Tom 1 
(Seria „Varia culturalia”)
pod redakcją Piotra Bilińskiego

Przeszłość to enigmatyczna i zarazem pla-
styczna materia, którą można – jak się wie-
lokrotnie okazywało – niemal dowolnie 
kształtować, a pisząc ostrożniej – wypowia-
dać o niej najrozmaitsze zdania: od sensow-
nych i wyważonych, respektujących fakty 

i zmierzających do ustalenia prawdy, która nigdy nie leży pośrodku, 
do najbardziej absurdalnych i fantastycznych. Inne są (a przynajmniej 
powinny być) oczekiwania wobec narracji o ambicjach naukowych, 
inne wobec wspomnień uczestników wydarzeń z przeszłości, jakże 
często traumatycznych, inne wreszcie wobec narracji artystycznych, 
niejednokrotnie świadomie prowokacyjnych. Warto się zatem przyj-
rzeć, co o współczesnych narracjach kulturowych o przeszłości mają 
do powiedzenia autorzy tekstów zgromadzonych w niniejszym tomie. 
I warto pamiętać, że wspomniane teksty to także narracje kulturowe, 
to narracje o narracjach zanurzonych w przeszłości.

Z recenzji Ryszarda Kantora
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Przeszłość we współczesnej narracji 
kulturowej. 
Studia i szkice kulturoznawcze. Tom 2 
(Seria „Varia culturalia”)
pod redakcją Pawła Plichty

Obfitość tekstów i ich zróżnicowanie stano-
wią walor niniejszej pracy, bo pozwalają na 
zapoznanie się z niesłychanym bogactwem 
tematycznym i metodologicznym. Za to au-
torom antologii należy się wdzięczność, tym 
bardziej  że omawiane zagadnienia są nie tyl-

ko pasjonujące poznawczo, lecz także jak najbardziej aktualne.
Publikacja, skupiona dość konsekwentnie wokół tematu przeszłości we 
współczesnej narracji kulturowej, jest szeroką panoramą opracowań 
specjalistów różnych dziedzin reprezentujących rozmaite metodologie 
i oddaje fascynacje, w większości młodych, naukowców. Tom przybli-
ża czytelnikowi wiele wątków rzadko podejmowanych w polskiej na-
uce. Zwraca uwagę staranność w doborze tematów obejmujących realia 
różnych rzeczywistości, niekiedy nader odległych od spraw polskich, 
a nawet europejskich.

Z recenzji Emila Orzechowskiego

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Jacek H. Kołodziej 
Wartości polityczne. Rozpoznanie, 
rozumienie, komunikowanie

Niniejsza książka budzi respekt nie tylko 
swoją objętością, ale przede wszystkim bo-
gactwem wątków, multidyscyplinarnością, 
różnorodnością, wielkością i aktualnością 
przywoływanej i cytowanej literatury, udat-
nym połączeniem precyzyjności definicji 
i głębokiej analityczności sądów z rzetelno-
ścią ich empirycznej weryfikacji. Jako swe-

go rodzaju politologiczna summa axiologiae przez wiele lat będzie grać 
rolę przewodnika po literaturze i problematyce aksjologii politycznej, 
służąc pomocą zarówno politologom, jak i politologicznie zorientowa-
nym socjologom, psychologom społecznym, medioznawcom, lingwi-
stykom, specjalistom od public relations, a także ambitnym politykom.

Z recenzji Walerego Pisarka

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje 
dla Europy i świata
Część 1. Federacja Rosyjska
pod redakcją Anny Jach

Ukazująca się w 2011 roku kilkuczęściowa 
monografia, stanowiąca owoc pracy uczo-
nych z wielu krajów, ma na celu przedstawie-
nie reinterpretacji rozpadu ZSRR i studium 
najistotniejszych konsekwencji tego procesu 
z perspektywy dwudziestu lat po podpisaniu 
układu białowieskiego. W pracy rozpatrzono 

zagadnienia przemian ustrojowych, życia politycznego, transformacji 
gospodarki, zmian społecznych, szczególnie w zakresie kultury i życia 
religijnego, poddano także refleksji dalekosiężne konsekwencje prze-
mian sceny międzynarodowej.
Część pierwsza pracy poświęcona jest problematyce transformacji naj-
większego podmiotu powstałego po rozpadzie ZSRR: Federacji Rosyj-
skiej. W książce poruszono m.in. zagadnienia przemian w kulturze, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich literackiego odzwierciedlenia, pro-

blemy społecznych wyzwań współczesności, omówiono odrodzenie 
prawosławia, narodziny nowych idei społecznych, polityczne wydarze-
nia i problemy minionego dwudziestolecia, kształtowanie systemu po-
litycznego Federacji Rosyjskiej oraz kwestie transformacji gospodarki, 
szczególnie w wymiarze makroekonomicznym. 

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje 
dla Europy i świata
Część 2. Wspólnota Niepodległych 
Państw
pod redakcją Mieczysława Smolenia 
i Michała Lubiny

Część druga porusza zagadnienia krajów, 
które oprócz Federacji Rosyjskiej weszły – 
w jakimkolwiek sensie – w skład Wspólno-
ty Niepodległych Państw. Tematyka książki 
obejmuje problemy rywalizacji na obszarze 

postradzieckim, przemiany społeczno-kulturowe oraz kwestie polity-
ki energetyczno-surowcowej. W procesie analizy sytuacji regionów 
byłego ZSRR szczególną uwagę poświęcono Ukrainie, Kaukazowi 
Południowemu, Azji Środkowej, a także byłej Mołdawskiej SRR oraz 
Półwyspowi Krymskiemu. 

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje 
dla Europy i świata
Część 3. Kontekst międzynarodowy
pod redakcją Joachima Dieca

Część trzecia poświęcona jest reinterpre-
tacji sensu i znaczenia przemian, które po 
rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiły 
zarówno w całej strukturze ładu międzynaro-
dowego, jak i na obszarze pozostającym poza 
dawnym terytorium ZSRR. Do szczegóło-
wych zagadnień poruszonych w pracy należy 

przede wszystkim refleksja nad kształtem wciąż tworzącego się New 
World Order, problematyka bezpieczeństwa w skali globalnej i euro-
pejskiej, stosunki świata postradzieckiego ze strukturami europejskimi, 
problem nowego znaczenia państw Europy Środkowej oraz związek 
upadku bloku komunistycznego ze zmianami w międzynarodowej po-
zycji państw islamskich oraz Chin. 

Kto nie widział Kairu, 
nie widział piękności świata...
Egipt w relacjach prasowych polskich 
podróżników drugiej połowy XIX wieku
Wstęp i opracowanie Leszek Zinkow

Niniejszy tom przywraca współczesnemu 
czytelnikowi relacje kilkunastu polskich 
podróżników nad Nil z drugiej połowy XIX 
stulecia. Przedrukowano tu teksty Edmunda 
Chojeckiego, Leona Cienkowskiego, Anto-
niego Wagi, Stanisława Janickiego, Józefa 

Popiela, Władysława Górskiego, Stefana Nestorowicza, Anny Neuma-
nowej oraz kilka o nieustalonym bądź hipotetycznym autorstwie. Egipt 
ostatnich dekad XIX wieku był miejscem wyjątkowo ekscytującym: ro-
dziła się naukowa egiptologia, nowoczesne wykopaliska wypierały do-
tychczasowy bezwzględny rabunek (nierzadko tożsamy z destrukcją) 
niezwykłych egipskich starożytności, tradycyjna, elitarna Grand Tour 
przekształcała się w dostępniejszą coraz szerszym kręgom Europejczy-
ków turystykę, szybko, niemal gwałtownie, postępowały w tym kraju 
przemiany społeczno-polityczne i kształtowało się poczucie narodowej 
tożsamości jego mieszkańców – wszystko to tworzyło fascynujące tło 
podróżniczych relacji. 
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Prezentowane teksty mają rozmaity charakter – są to zarówno wspo-
mnienia uczonych różnych specjalności, jak i bezpretensjonalne, żywe, 
pełne emocji opowieści ludzi ciekawych Wschodu i oczarowanych 
jego egzotyką. Wspomnienia i opisy podróżników roztaczają przed 
czytelnikiem wspaniałą, barwną panoramę naukowej (czasami pseu-
donaukowej) erudycji, obserwacji obyczajowych, refleksji społeczno-
-politycznych.
Techniczne założenie edycji zaznaczone w podtytule (relacje prasowe) 
wytycza granice sztuczne, wyznaczone jedynie sposobem publikacji 
pierwodruków. Tom bez wątpienia jednak znacząco uzupełnia dostęp-
ny współczesnemu czytelnikowi zasób podróżniczych wspomnień, 
pozwalając zarazem ocalić od zapomnienia rozproszone, a więc nie-
zwykle podatne na bezpowrotną utratę perełki naszej literatury podróż-
niczej. 

„Krakowskie Pismo Kresowe” 
Rocznik 2 (2010)

Bohaterem tego numeru jest ukraiński kra-
joznawca, nieodżałowanej pamięci Wiktor 
Swiatełyk. Skromna nota poświęcona temu 
pasjonatowi i wieloletniemu badaczowi „pań-
stwa Potockich” na Podolu, niemal kom-
pletnie nieznanemu w Polsce, otwiera nasz 
numer. Umieszczamy ponadto wybór listów 
z korespondencji między Romanem Aftana-
zym a Wiktorem Swiatełykiem [...]. W ko-

respondencji tej słynny archiwista Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich, pisząc monumentalne Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej, zwracał się z prośbą o przesyłanie informacji o pa-
łacu Potockich w Tulczynie, słynnym „podolskim Wersalu”. Zaanga-
żowanie i bezinteresowność Swiatełyka pozwoliło Aftanazemu opisać 
dzieje tulczyńskiej rezydencji i jej mieszkańców. Ich listy do siebie są 
dowodem i doskonałym przykładem tego, jak wspólna pasja historycz-
na potrafi wznieść się ponad narodowe urazy, konflikty i stereotypy 
w imię poznania przeszłości.

Ze Wstępu

„LingVaria”. Półrocznik Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: prof. Mirosław Skarżyński 
(redaktor naczelny), dr hab. Bronisława 
Ligara (zastępca redaktora), 
dr Maciej Rak (sekretarz), dr Jan Godyń, 
dr Justyna Winiarska 

Numer 12. „LingVariów. Półrocznika Wy-
działu Polonistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego” zawiera 13 artykułów naukowych 
podzielonych na pięć działów tematycznych. 

Zagadnienia ogólne reprezentuje artykuł Agnieszki Kułackiej Intensio-
nal Logic for a Montaque Grammar. 
Pięć teksów dotyczy polszczyzny współczesnej: Beata Kliś zajęła się po-
lifonią tekstu literackiego na przykładzie prozy Olgi Tokarczuk i Andrzeja 
Stasiuka; Beata Milewska omówiła wyrażenia metatekstowe sygnalizujące 
naruszenie norm językowych; Patrycja Pałka scharakteryzowała przysłów-
ki typu po polsku; Ewa Rudnicka określiła zależności między przymiotni-
kami głuchy i głupi, a Kazimierz Sikora przedstawił językowe wykładniki 
grzeczności w zwracaniu się do drugich. 
W dziale historycznojęzykowym znalazły się trzy artykuły: Agnieszka 
Słoboda omówiła zagadnienie średniowiecznej morfologii i składni liczeb-
ników głównych, Marek Stachowski zajął się motywacją rzeczowników 
pospolitych jasiek i zośka, zaś Aleksander Zajda podjął rozważania nad 
dziełem Bartłomieja Groickiego Słowa prawne w rzeczy sobie podobne.
Dwa artykuły dotyczą dialektologii, dokładniej rzecz ujmując – gwa-
rowego słownictwa: Emil Popławski scharakteryzował znaczenie oraz 

użycia rzeczownika Antychryst na materiale frazematyki gwarowej, 
a Maciej Rak omówił znaczenia wyrazu práwda w gwarze podhalań-
skiej. 
Dział Język polski jako obcy również reprezentują dwa teksty: Wacława 
Cockiewicza, który zajął się problemem morfologii czasownika w opi-
sach gramatycznych i glottodydaktyce, oraz Bronisławy Ligary, która 
ustaliła relacje między językiem ogólnym a językiem specjalistycznym. 
W Kronice zamykającej 12. numer „LingVariów” znalazło się sprawoz-
danie z konferencji Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, 
wykaz książek językoznawczych, które wyszły drukiem w Krakowie 
w roku 2011, spis obronionych na Wydziale Polonistyki UJ doktoratów 
i habilitacji oraz kronika krakowskich wydarzeń językoznawczych. 
Redakcja „LingVariów” (lingvaria@vp.pl) pracuje już nad kolejnym, 
13. tomem pisma, który ukaże się drukiem w końcu maja 2012 roku. 

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE 
– ODDZIAŁ W NOWYM TARGU

Maciej Bilek
Inspektorzy farmaceutyczni 
województwa krakowskiego
Działalność inspektorów 
farmaceutycznych województwa 
krakowskiego w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego

W swej publikacji autor podkreśla, że w za-
borze austriackim, na terenie Galicji, istniało 
ustawodawstwo, które normowało, w jaki 
sposób należy dokonywać kontroli aptek. Po 

odzyskaniu niepodległości weszły w życie rozporządzenia, które osta-
tecznie unormowały pracę inspektorów na terenie II Rzeczpospolitej. 
Książka opisuje walkę środowisk aptekarskich dążących do uzyskania 
zupełnej samodzielności dla własnych departamentów oraz organów 
kontrolnych i wyeliminowania spraw aptekarskich z zakresu działania 
lekarzy. Pierwsi inspektorzy powołani po odzyskaniu niepodległości 
byli osobami, które nie tylko zorganizowały służby nadzoru farmaceu-
tycznego, ale także poprowadziły zawód aptekarza na nowoczesne tory. 
Inspektorzy ponadto propagowali produkty pochodzenia krajowego, 
a działalność ich była nacechowana poczuciem obywatelskim.

Józef Łoś

WYDAWNICTWO MINIATURA
Maria Baścik
Wieczystym tryskam źródłem

Wieczystym tryskam źródłem to tytuł tomi-
ku wierszy Marii Baścik, którego promocja 
odbyła się 4 stycznia 2012 w Śródmiej-
skim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołaj-
skiej w Krakowie. Autorka jest wieloletnim 
pracownikiem Zakładu Hydrologii Insty-
tutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ), 
w którym od lat 70. XX wieku prowadzi się 

badania krenologiczne (gr. krene – źródło), zapoczątkowane jesz-
cze przez prof. Irenę Dynowską – twórcę Zakładu Hydrologii w UJ 
(1971 r.), a potem – od lat 90. ubiegłego wieku – kontynuowane 
przez zespół prof. Wojciecha Chełmickiego (zmarłego 1 październi-
ka 2011). W tych pracach badawczych brała udział również Maria 
Baścik. 



107ALMA MATER nr 144

Książka, licząca 95 stron, jest zbiorem wierszy, aforyzmów oraz cyta-
tów z Biblii poświęconych źródłom wody. Całość poprzedzona została 
wielowątkowym esejem autorki na temat źródeł. Niezwykłość zjawi-
ska, jakim jest źródło, i jednocześnie jego bogata symbolika sprawia, że 
jest ono motywem wielu poetyckich strof, przedmiotem zainteresowa-
nia nie tylko przyrodników, ale również malarzy, muzyków i innych ar-
tystów. Dzięki pozytywnemu skojarzeniu słowa „źródło” i synonimów, 
jak  „zdrój”, „krynica”, a także wieloznaczności jego motyw spotyka 
się w niemal wszystkich kulturach i religiach świata. Otoczone aurą ta-
jemnicy, miało źródło swoje nimfy i rusałki, które od wieków opiewano 
w pieśniach i legendach. 

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Miniatura kierowanego 
przez Mieczysława Mączkę. Zdobią ją ilustracje Wacława Sokalskiego. 
Tom wydany został w twardej oprawie; na jasnym płótnie umieszczona 
została naklejka z reprodukcją obrazu Giovanniego Segantiniego Mi-
łość przy źródle życia (1896). 
Spotkanie promocyjne prowadziła Magdalena Węgrzynowicz-Pilch-
ta – prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (KO 
ZLP). O oprawę muzyczną zadbali Danuta Sułczyńska (fortepian) oraz 
Krzysztof Chutkiewicz (gitara i śpiew). Wybrane teksty czytał Jakub 
Kosiniak. Wydarzenie zgromadziło wielu słuchaczy, wśród których 
znaleźli się stali bywalcy wieczorów poetyckich w Ośrodku, pracowni-
cy IGiGP UJ oraz przyjaciele. W spotkaniu uczestniczyli także ksiądz 
prof. Maciej Ostrowski – autor wielu publikacji poświęconych, między 
innymi, relacji przyroda – sacrum, prorektor Uniwersytetu Papieskie-
go im. Jana Pawła II, wieloletni członek GOPR, oraz Joanna Pociask-
-Karteczka – hydrolog z IGiGP UJ, autorka kilku tomików poetyckich, 
będąca także członkiem KO ZLP. 

Punktem kulminacyjnym wieczoru była, przygotowana przez Marię 
Baścik, prezentacja poświęcona różnorodnym badaniom źródeł. Wy-
brane przez autorkę fotografie przedstawiające źródła zlokalizowane 
w najróżniejszych regionach świata ukazały fenomen tego zjawiska – 
łącznika świata podziemnego ze światem na powierzchni Ziemi. 

Joanna Pociask-Karteczka

FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 
Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia. 
Tom II
pod redakcją Artura Jurczyszyna 
i Aleksandra B. Skotnickiego

Niniejszy tom monografii jest kontynuacją 
pierwszej części książki zatytułowanej Szpi-
czak mnogi – kompleksowa diagnostyka i te-
rapia.
Szpiczak mnogi, inaczej szpiczak plazmocy-
towy lub plazmatyczno-komórkowy (według 
klasyfikacji nowotworów WHO z 2008 roku), 

jest schorzeniem bardzo złożonym. Publikacja nowej klasyfikacji przez 
WHO wywołała dyskusję czy nazwa „szpiczak mnogi” powinna być 
nadal używana dla określenia tej jednostki chorobowej. Polskie tłuma-
czenie terminu nie do końca odpowiada anglojęzycznemu terminowi 
plasma cell myeloma. Wydaje nam się, po konsultacjach m.in. z pro-
fesorami Robertem Kyle’em oraz Paulem Richardsonem, że nazwa 
„szpiczak mnogi” powinna pozostać i może być używana zamiennie 
z terminem „szpiczak plazmocytowy”.
W książce przedstawiono najnowsze zalecenia Polskiej Grupy Szpi-
czakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów 
na 2011 rok, omówiono terapię powikłań infekcyjnych oraz leczenie 
niedokrwistości. Ponadto zaprezentowano rzadkie postacie i odmia-
ny szpiczaka mnogiego (szpiczaka plazmocytowego), ciekawe opisy 
przypadków chorych, jak również przedstawiono diagnostykę oraz le-
czenie amyloidozy i innych dyskrazji plazmocytarnych. Wybitni spe-
cjaliści zaprezentowali postępowanie w ostrych stanach bezpośrednio 
zagrażających życiu, opisali objawy ze strony układu kostno-stawo-
wego w szpiczaku mnogim, odpowiednie żywienie w chorobie, zespół 
wyniszczenia w przebiegu nowotworu, problemy endokrynologiczne 
i zagadnienia opieki psychiatryczno-psychologicznej. Do współpracy 
zaproszono psychoonkologa, ponadto osobę duchowną oraz lekarza 
zajmującego się akupresurą, akupunkturą i tradycyjną medycyną chiń-
ską, co wydaje się mieć znaczenie w holistycznym podejściu do pa-
cjenta. Aby pokazać złożoność tej choroby, udało nam się zgromadzić 
wypowiedzi oraz refleksje osób i rodzin chorych na szpiczaka mnogie-
go w trakcie często wieloletniej terapii. Dzięki ogromnemu postępowi 
w medycynie możemy stwierdzić, że obecnie chorzy poddani leczeniu 
mają szansę na długie przeżycie, a być może trwałe wyleczenie.
Bardzo dziękujemy autorom poszczególnych rozdziałów za tak inte-
resujące przedstawienie swoich tematów, a recenzentom za wnikliwą 
ocenę przesłanych tekstów. Ponownie liczymy na życzliwe przyjęcie 
tej zbiorowej pracy i głęboko wierzymy, że przyczyni się ona do opty-
malnej opieki nad chorymi ze szpiczakiem plazmocytowym.
Książka powstała w związku z planami stworzenia profesjonalnego 
i interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice He-
matologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Słowo wstępne

Maria Baścik podczas prezentacji

Uczestnicy wieczoru (od lewej): Jakub Kosiniak, ksiądz prof. Maciej Ostrowski, 
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, Krzysztof Chutkiewicz, Danuta Sułczyńska
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Biorąc pod uwagę stworzoną przez ustawodawcę możliwość odpisu 1% podatku 
na organizację pożytku publicznego, Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ 

zwraca się z uprzejmą prośbą również w tym roku do wszystkich, 
którym pielęgnowanie pamięci o zmarłych profesorach 

Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest obojętne, 
o dokonywanie wpłat na konto Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

KRS: 0000077648: 
Bank DnB Nord Polska SA, nr konta: 

46 1370 1372 0000 1706 5117 6000, 
z adnotacją „Groby profesorów UJ”.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na internetowej stronie głównej naszego Uniwersytetu 
znajduje się Lista Pamięci – poczet zmarłych profesorów UJ, 
do uzupełniania której wszystkich serdecznie zapraszamy:

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci

W Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, dostępne są nadal bezpłatne egzemplarze dodatków okolicznościowych: 
Cmentarz Rakowicki. Groby profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

– ofiar Sonderaktion Krakau 6 XI 1939 (listopad 2009), Szlakiem Pamięci. 
Groby profesorów UJ na Cmentarzu Rakowickim. Część 1 (listopad 2010) oraz Szlakiem Pamięci. 

Groby profesorów UJ na Cmentarzu Rakowickim. Część 2 (listopad 2011).

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

Uniwersytetu Jagiellońskiego

APEL KOMITETU DS. OPIEKI NAD GROBAMI
PROFESORÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
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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 
szesnastu 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 – email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak      nie      Jeśli tak, proszę podać wydział, kierunek i rok ukończenia studiów:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości  . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 r.
Proszę o za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (n iewłaśc iwe skreś l ić )  na opubl ikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.

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