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OD REDAKCJI 
Najlepszy uniwersytet, lider publikacji, uczel-

nia o najwyższej aktywności naukowej i naj-
wyższym prestiżu wśród kadry akademickiej, 
a także najlepsza uczelnia akademicka – to tytuły 
przyznane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w te-
gorocznym rankingu miesięcznika „Perspektywy” 
i dziennika „Rzeczpospolita”. Do tego dodać 
należy jeszcze tytuł najlepszej uczelni medycznej 
przyznany Collegium Medicum UJ! Sukces naszej 
Uczelni cieszy tym bardziej, że w świetle tego ran-
kingu to właśnie ona zapewnia młodym ludziom 
najlepsze warunki kształcenia wśród uczelni 
o zróżnicowanej ofercie dydaktycznej. 
Wysoką pozycję Uniwersytetu Jagiellońskiego 
budują, oczywiście, spektakularne sukcesy za-
trudnionych w nim pracowników naukowych, ale 
nie tylko. Na jego atrakcyjność składają się także 
liczne osiągnięcia kształcących się tu studentów. 
Warto choćby przypomnieć, że w tym roku w gro-
nie stu wybitnych studentów z całej Polski, któ-
rzy na prowadzenie własnych badań naukowych 
otrzymali Diamentowe Granty – dziewiętnastu to 
studenci UJ! Zdolności młodych ludzi kształcą-
cych się w murach najstarszej polskiej uczelni do-
ceniają, przyznając im liczne stypendia i nagrody, 
nie tylko Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej czy 
Narodowe Centrum Nauki. Studenci i doktoranci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobywają również 
laury na międzynarodowych konkursach – jak 
Monika Koperska z Wydziału Chemii UJ, która 
15 czerwca br., reprezentując Polskę w między-
narodowym finale konkursu FameLab w Chel-
tenham w Wielkiej Brytanii, wywalczyła drugie 
miejsce, a w opinii publiczności FameLab Inter-
national została najlepszą popularyzatorką nauki 
na świecie! Należy też przynajmniej wspomnieć 
o wspaniałych osiągnięciach naszych sportow-
ców! 
Uniwersytet Jagielloński to uczelnia dla ambitnych 
– podkreślają władze UJ i nie sposób się z tym 
nie zgodzić. Dowodem na to jest także bieżący 
numer „Alma Mater”, pełen artykułów, w których 
widać jednak nie tylko ambicje bohaterów czy 
autorów poszczególnych tekstów, ale także ich 
pasje i radość z wykonywanej pracy.

Rita Pagacz-Moczarska
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ W POLSCE! AC
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W tegorocznym rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy” i dziennika 

„Rzeczpospolita” Uniwersytet Jagielloń-
ski zajął pierwsze miejsce wśród uczelni 
akademickich w Polsce, wyprzedzając 
Uniwersytet Warszawski o ponad dwa 
punkty, a Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza o ponad 22. W pierwszej dziesiątce 
uplasowały się: Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wro-
cławski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu.

Powrót na pozycję lidera zapewniło 
naszej Uczelni przede wszystkim konse-

kwentne rozwijanie aktywności naukowej 
pracowników, co zaowocowało zdobyciem 
największej liczby punktów za efektyw-
ność naukową, która w 30 procentach 
kształtuje ogólną ocenę uczelni w ran-
kingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. 
Zwycięstwo w tej kategorii Uniwersytet 
Jagielloński uzyskał dzięki bezwzględnej 
dominacji w zakresie liczby cytowań 
publikacji pracowników oraz najwyższy 
wśród polskich uczelni współczynnik 
publikacji i cytowań mierzony metodą 

Hirscha – 51. Nie bez 
znaczenia była także 
dużo lepsza niż Uniwer-
sytetu Warszawskiego 
ocena UJ pod względem 
liczby publikacji w ba-
zie Scopus w stosunku 
do liczby pracowników 
z co najmniej dokto-
ratem na pierwszym 
etacie, a także ocena za 
rozwój kadry własnej –   
mierzona liczbą uzyska-
nych tytułów i stopni 
naukowych w poprzed-
nim roku w stosunku 
do liczby pracowników. 

Lepiej niż na UW 
oceniono studia 
doktoranckie UJ. 

Nasz główny 
rywal – Uniwersy-
tet Warszawski nie-
co skuteczniej po-
zyskuje zewnętrzne 
środki finansowe 
na badania, przy 
czym dominuje pod 
względem liczby 
projektów z VII 

Programu Ramowe-
go UE. 

UJ cieszy się naj-
większym prestiżem 
wśród kadry akade-
mickiej, natomiast sła-
biej wypada w ocenie 
pracodawców (8. 
miejsce w kraju), 
którzy najbardziej 
cenią Politechnikę 
Warszawską. Pozor-

nie pozycja Uniwersytetu Jagielloń-
skiego uległa w ocenie pracodawców 
pogorszeniu w stosunku, na przykład, 
do roku poprzedniego, gdy UJ został 
sklasyfikowany pod tym względem 
na piątej pozycji w kraju, jednak gdy 
porównamy nie miejsca, a liczbę punk-
tów uzyskanych w poprzednim roku 
i obecnie, to widać wyraźną poprawę 
wyniku UJ. W roku 2011 Uniwersytet 
Jagielloński tracił do najlepiej ocenionej 
przez pracodawców uczelni (Politechni-
ki Warszawskiej) 41 punktów, obecnie 
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tylko minimalnie powyżej 9. Po raz 
pierwszy zbadano prestiż uczelni wśród 
pracodawców w poszczególnych woje-
wództwach. Uniwersytet Jagielloński zajął 
drugie miejsce, za AGH, w wojewódz-
twie małopolskim, na trzecim miejscu 
został sklasyfikowany w województwie 
podkarpackim, a na czwartym w śląskim 
i warmińsko-mazurskim. Piąte miejsce 
uzyskał w województwach mazowieckim 
i wielkopolskim, szóste w dolnośląskim, 
łódzkim i świętokrzyskim, siódme w za-
chodniopomorskim, ósme w opolskim, 
dziesiąte w lubelskim. 

Warto zwrócić uwagę, że w zakresie 
pomiaru opinii pracodawców twórcy 
rankingu dokonali znaczących zmian 
w metodologii. Na ocenę w skali kraju 
złożyły się wyniki z poszczególnych 
województw. Zwiększono także liczbę 
kierunków studiów, o które pytano praco-
dawców, z siedmiu do piętnastu. To krok 
w dobrym kierunku, gdyż jak wskazują 
badania nad losami absolwentów, więk-

szość z nich podejmuje 
pracę w województwie, 
w którym znajduje się 
siedziba uczelni, którą 
ukończyli. Dobry wy-
nik UJ w wielu odleg- 
łych województwach 
cieszy tym bardziej, 
że relatywnie niewie-
lu studentów naszego 
Uniwersytetu wywodzi 
się z nich. 

Poprawiła się ocena 
naszej uczelni ze wzglę-
du na warunki studio-
wania: w skali kraju 
Uniwersytet Jagielloń-

ski jest na czwartym miejscu, wyprzedzany 
tylko przez trzy uczelnie medyczne. Jest 
to konsekwencja sukcesywnej rozbudowy 
infrastruktury i jej 
modernizacji oraz 
rozwoju Biblioteki 
Jagiellońskiej gwa-
rantującej dostęp do 
najbogatszego księ-
gozbioru, tak druko-
wanego, jak i elek-
tronicznego, wśród 
bibliotek uczelnia-
nych w Polsce. 

W zakresie po-
tencjału naukowe-
go – szacowanego 
na podstawie oce-
ny parametrycznej 
jednostek uczelni, 
uprawnień habilita-
cyjnych, uprawnień 
doktorskich, nasycenia kadry osobami 
o najwyższych kwalifikacjach oraz akre-

dytacji Uniwersytet 
Warszawski wyprze-
dził naszą Uczelnię 
o kilka dziesiętnych 
punktu. Warto zwró-
cić uwagę, że jed-
nostki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego mają 
lepszą ocenę parame-
tryczną oraz uzyskały 
najwięcej akredytacji 
z oceną wyróżniającą 
od PKA oraz akre-
dytacji środowisko-
wych i międzynaro-
dowych. 

Pod względem 
innowacyjności do-

minują w Polsce politechniki – najlepszą 
z nich w tym zakresie jest Politechnika 
Wrocławska. Uniwersytet Jagielloński 
uplasował się w tym zestawieniu na dzie-
wiątym miejscu, tracąc do lidera prawie 
35 punktów. Oprócz kilku politechnik 
wyprzedziły nas także dwa uniwersytety: 
Warszawski – miejsce siódme, i UAM – 
miejsce ósme. Co ciekawe, Uniwersytet 
Warszawski wyprzedził naszą uczelnię 
w tej kategorii dzięki znacząco większym 
środkom pozyskanym z UE, a UAM dzięki 
większej liczbie patentów. 

Liderem pod względem umiędzynaro-
dowienia jest Akademia Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie. Niewątpliwie jest to 
duży sukces młodej, prężnie rozwijającej 
się uczelni stawiającej na kontakty mię-
dzynarodowe. Sprzyjało jej jednak także 
to, że w czterech z siedmiu kategorii skła-

dających się na tę klasyfikację oceny usta-
lano poprzez porównanie proporcji między 
liczbą studentów cudzoziemców a liczbą 
studentów ogółem, liczbą wyjeżdżających 
studentów a liczbą studentów ogółem, 
liczbą przyjeżdżających studentów a liczbą 
studentów ogółem oraz liczbą nauczycieli 
akademickich cudzoziemców a liczbą tych 
pracowników ogółem. Takie założenia są 
korzystne dla mniejszych uczelni. Jednak 
pod względem umiędzynarodowienia 
wyprzedziły Uniwersytet Jagielloński, skla-
syfikowany na piątym miejscu, także duże 
uczelnie. Na drugim miejscu uplasował 
się Uniwersytet Warszawski, przed UAM 
i Politechniką Wrocławską. Uczelnie te 
oferują więcej kierunków studiów w języ-
kach obcych oraz kształcą więcej studentów 
w językach obcych, ale relatywnie mają 
mniej studentów obcokrajowców niż nasz 
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Uniwersytet. Są skuteczniejsze w organi-
zowaniu wyjazdów własnych studentów 
za granicę, ale słabiej niż UJ przyciągają 
w ramach wymiany studenckiej studentów 
zagranicznych. UW, a zwłaszcza UAM 
zatrudniają więcej cudzoziemców jako 
nauczycieli akademickich. 

Oprócz klasyfikacji generalnej przygo-
towane zostały rankingi poszczególnych 
typów uczelni. Uniwersytet Jagielloński 
wygrał wśród uniwersytetów, a jego au-
tonomiczna część, Collegium Medicum –  
wśród uczelni medycznych. 

W klasyfikacji według wybranych 
piętnastu kategorii kierunków studiów 
UJ zwyciężył wśród kierunków humanis- 
tycznych, pedagogicznych, prawa i admi-
nistracji, filologii i języków obcych oraz 
medycznych i nauk o zdrowiu (Collegium 
Medicum). Na drugim miejscu uplasował 
się wśród kierunków społecznych, przy-
rodniczych, nauk politycznych, psycho-
logii, a na trzecim w kierunkach ścisłych. 
Słabszy wynik odnotował w zakresie 
nauk ekonomicznych – szóste miejsce, 
IT – dziewiąte, i technicznych – dziesiąte. 

Reasumując, obraz Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w najnowszym rankingu 
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” budzi 
satysfakcję zaangażowanych w budowę 
pozycji uczelni pracowników i studentów. 
Kandydaci na studia powinni zwrócić 
uwagę, że nasza Uczelnia łączy najwyższą 
efektywność naukową z najlepszymi wa-
runkami studiowania wśród uczelni o zróż-
nicowanym profilu kształcenia. Warto z tej 
oferty skorzystać!

Leszek Śliwa
pracownik Biura Rektora UJ
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W czternastym wieku uniwersytety 
uznawano za fundament każdego cy-

wilizowanego państwa. Świadomi byli tego 
zarówno król Kazimierz Wielki, gdy 12 
maja 1364 roku powoływał do życia Uni-
wersytet Krakowski, jak i król Władysław 
Jagiełło, gdy 26 lipca 1400 roku odnowił 
Uniwersytet „ku ozdobie i chwale świętej 
polskiej korony”. W piętnastym wieku 
Polska została włączona do ówczesnego 
europejskiego systemu edukacji opartego 
na uniwersytetach. Dziś, wraz z innymi 
państwami Unii Europejskiej, budujemy 
europejską przestrzeń edukacyjną w ra-
mach procesu bolońskiego oraz europej-
ską przestrzeń badawczą. Poprzez naukę 
i edukację chcemy budować pomyślność 
mieszkańców naszego miasta, Małopolski, 
całego kraju i całej Europy – mówił rektor 
UJ prof. Karol Musioł 12 maja 2012 w auli 
Collegium Novum podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu UJ zwołanego z oka-
zji 648. rocznicy powstania najstarszej 
polskiej uczelni.

Tradycyjnie już obchody Święta Uni-
wersytetu Jagiellońskiego rozpoczęły się 
wizytą przedstawicieli władz UJ w ka-
tedrze wawelskiej oraz złożeniem przez 
nich kwiatów na sarkofagach fundatorów 
krakowskiej Uczelni: królów Kazimierza 
Wielkiego i Władysława Jagiełły oraz św. 
królowej Jadwigi. Następnie reprezentanci 

NAJSTARSZA POLSKA UCZELNIA MA 648 LAT!

społeczności akademickiej oraz goście 
zgromadzili się w auli Collegium Novum, 
gdzie powitał ich rektor UJ.

– Niezwykle ważne jest stworzenie ta-
kiego systemu kształcenia, który nie gubi 
na niełatwej edukacyjnej drodze utalen-
towanych młodych ludzi. Dziś jeszcze nie 
wiemy, gdzie urodzili się już lub gdzie się 
urodzą najwięksi uczeni XXI wieku. Myślę, 

że będą tacy i w Polsce, w Małopolsce, 
w Krakowie. Niech mi wolno będzie 
przypomnieć w dniu naszego święta, że 
zarówno Mikołaj Kopernik, jak i Karol 
Wojtyła – papież Jan Paweł II podkreślali, 
że wiele Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 
zawdzięczają – akcentował prof. Musioł. 
Zaznaczył, że obecność w gronie absol-
wentów naszej Uczelni takich znakomi-

Główna część obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się w auli Collegium Novum
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tych osobistości to, z jednej strony, powód 
do dumy, a z drugiej – ogromne wyzwanie 
dla całej społeczności akademickiej. Aby 
mu sprostać, zdaniem rektora Karola 
Musioła, Uniwersytet Jagielloński musi 
być uczelnią na miarę talentów i aspira-
cji wszystkich młodych Polek i Polaków, 
uczestniczącą w rozwiązywaniu wielkich 
wyzwań współczesnego świata, ale 
i wspomagającą rozwój Krakowa i Ma-
łopolski, współpracującą z uczelniami 
zarówno krakowskimi, jak i wybranymi 
partnerami na całym świecie, na przykład 
z uniwersytetami IRUN.

W dniu uniwersyteckiego święta prof. 
Karol Musioł życzył rektorowi elektowi 
prof. Wojciechowi Nowakowi, a także 
nowym prorektorom i dziekanom, którzy 
rozpoczną działalność od 1 września br., 
wielu sukcesów w realizacji ich zamie-
rzeń. 

DOKTORAT HONORIS CAUSA 
DLA KSIĘDZA PROF. MICHAŁA HELLERA

Podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu UJ w auli Collegium Novum tytuł 
doktora honoris causa otrzymał ksiądz 
prof. Michał Heller. To najwyższe uni-
wersyteckie wyróżnienie przyznano mu, 
między innymi, za badania zjawiska oso-
bliwości w kosmologii relatywistycznej, 
za pionierską koncepcję zastosowania 
nowej idei matematycznej, geometrii 
nieprzemiennej, do opisu Wszechświata 
w kosmologii kwantowej, a ponadto za 
ważne dociekania w zakresie filozofii 
w nauce, polegające na wyciąganiu 
doniosłych konsekwencji filozoficznych 
ze współczesnych nauk przyrodniczych, 

a zwłaszcza za dociekania nad matema-
tycznością przyrody oraz za krzewienie 
wiary, że racjonalność myślenia jest wiel-
ką wartością niezależnie od przekonań 
religijnych. Doceniono także inicjatywę 
i działania księdza profesora, które dopro-
wadziły do powstania wielu naukowych 
przedsięwzięć, takich jak, na przykład, 
Krakowska Grupa Kosmologiczna czy 
Centrum Kopernika Badań Interdyscyp- 
linarnych.

– Pisma filozoficzne księdza profesora 
Michała Hellera można zwięźle scharakte-
ryzować jako medytacje nad cudem mate-
matyczności przyrody – mówił wygłaszają-
cy laudację prof. Andrzej Staruszkiewicz 
z Instytutu Fizyki UJ. – Mam zaszczyt znać 
księdza profesora od bardzo dawna i zaw- 

sze miałem wrażenie, że jego fascynacja 
fenomenem matematyczności przyrody jest 
jemu właściwą formą kontemplacji istnie-
nia Boga. Nie ma niczego szczególnego 
w niemożności podania czysto logicznego 
dowodu istnienia Boga. Logiczny dowód 
istnienia Słońca też nie jest możliwy. Fi-
zyka, w odróżnieniu od matematyki, nie 
szuka dowodów logicznych, ale dowodów 
z okoliczności. Te dowody z okoliczności 
powinny być, i z reguły faktycznie są, tak 
przekonywające, że wszelkie wyjaśnienia 
alternatywne wobec naukowych wyglądają 
na niezborne, sztuczne, wymyślone ad hoc, 
a przede wszystkim niezdające sprawy 
z całości istniejącej wiedzy. Jest oczywiste, 
że cud matematyczności przyrody stanowi 
dla księdza profesora Hellera dowód 
z okoliczności na istnienie Boga. 

W swym wystąpieniu prof. Andrzej 
Staruszkiewicz zwrócił uwagę na wy-
jątkowe więzi łączące księdza profesora 
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przypom- 
niał, że ksiądz profesor – jedyny polski 
laureat Nagrody Templetona, przeznaczył 
całą jej wartość na utworzenie Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 
które jest przecież wspólnym przedsię-
wzięciem naszej Uczelni i Uniwersytetu 
Papieskiego im. Jana Pawła II. Warto też 
wspomnieć o współpracy księdza profe-
sora z Obserwatorium Astronomicznym 
UJ. Zdaniem profesora Staruszkiewicza 
tę szczególną łatwość komunikowania 
się z młodymi ludźmi nie tylko z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, ale także 
z innych polskich uczelni prof. Michał 
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Podczas uroczystości tytuł doktora honoris causa otrzymał ksiądz prof. Michał Heller

Jak zawsze, w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ zorganizowanym z okazji uniwersyteckiego święta 
uczestniczyło grono znakomitych gości
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Heller zawdzięcza ujmującej osobowości 
oraz widocznej dla każdego, zaraźliwej i, 
jeżeli tak można powiedzieć, młodzieńczej 
ciekawości prawdy. Prawdy nie tylko 
naukowej, ale także filozoficznej, histo-
rycznej i moralnej. 

Po odczytaniu łacińskiego tekstu dy-
plomu przez dziekana Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 
prof. Jerzego Jurkiewicza, a następnie po 
nadaniu księdzu profesorowi honorowego 
tytułu, głos zabrał bohater uroczystoś- 
ci. Dziękując za wyróżnienie, wygłosił 
wykład zatytułowany Idea uniwersytetu. 
Tekst tego wystąpienia prezentujemy na 
stronie 10. 

ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO DLA PIERRE’A BOYER

W dalszej części uroczystości za 
wieloletnią współpracę naukową z Uni-
wersytetem Jagiellońskim w dziedzinie 
badania fauny owadów Ameryki Połud- 
niowej, a także za przekazanie na rzecz 
Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego bezcennego zbioru nauko-
wego motyli pochodzących z wszystkich 
regionów świata, odznaką Zasłużony dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uhono-
rowany został Pierre Boyer. Ten wielki 
pasjonat przyrody, który już w latach 60. 
ubiegłego wieku rozpoczął tworzenie 
własnego zbioru motyli, początkowo 
we Francji, w regionie Bordeaux, gdzie 
wówczas mieszkał, a następnie w Alpach 
i w Pirenejach, nie jest profesjonalnym 
entomologiem, ale... kontrolerem lotni-
czym, obecnie na emeryturze. Zamiło-
wanie do przyrody i wielka determinacja 
kolekcjonerska sprawiły, że w latach 80. 
rozpoczął badania owadów na obszarach 
tropikalnych. Od tamtej pory odbył nie-
zliczoną liczbę podróży w różne zakątki 
świata, zorganizował kilkadziesiąt wypraw 
prywatnych, a także uczestniczył w wielu 
ekspedycjach naukowych. Obecnie jego 
kolekcja motyli, gromadzona od ponad 40 
lat, jest jednym z największych prywatnych 
zbiorów tego typu na świecie. Ciekawostką 
jest również, że Pierre Boyer to także do-
skonały fotograf. Wykonane przez niego 
zdjęcia motyli można znaleźć nie tylko 
w popularnonaukowych albumach, ale 
także w wielu publikacjach naukowych.

– W poszukiwaniu motyli eksploro-
wał odległe wyspy Pacyfiku i Oceanu 
Indyjskiego, pustkowia środkowej Azji 
i Patagonii, wiecznie zielone nizinne 

lasy Afryki i Amazonii i wysokie góry 
Ameryki Południowej. Przebył Europę 
wzdłuż i wszerz, od wybrzeża Atlantyku 
w Portugalii po wschodnią Turcję, od 
Przylądka Północnego w Skandynawii po 
wyspy Morza Śródziemnego –  Sardynię, 
Kretę i Sycylię. Wielokrotnie przebywał 
w naszym kraju, który dobrze zna i lubi 
– podkreślała wygłaszająca laudację 
prof. Elżbieta Pyza, kierująca Zakładem 
Biologii i Obrazowania Komórki Insty-
tutu Zoologii UJ. – Pierre Boyer jest dziś 
uznanym lepidopterologiem. Od wielu lat 
współpracuje z czołowymi placówkami 
naukowymi we Francji i w innych krajach 
europejskich. Prowadzi hodowlę rzadkich 
gatunków, a także doświadczenia z dzie-
dziny ekologii populacyjnej. Od ponad 10 
lat współpracuje także bardzo aktywnie 
z Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. To właśnie dzięki tej 
współpracy pracownikom Uniwersytetu 
Jagiellońskiego udało się opublikować 
ponad dwadzieścia prac naukowych po-
święconych taksonomii i ekologii motyli 
Ameryki Południowej. W lipcu 2011 roku 
Pierre Boyer przekazał w charakterze da-
rowizny pierwszą część swojego zbioru 
naukowego – liczącą 25 tysięcy okazów 
motyli, pochodzących z Ameryki Połu-
dniowej, Azji Południowo-Wschodniej, 
Australii i Oceanii, krajów basenu Morza 
Śródziemnego i Dalekiego Wschodu. 
Druga – unikatowa – część zbioru, li-
cząca około 30 tysięcy okazów, zostanie 
przekazana Muzeum Zoologicznemu UJ 
jeszcze w tym roku. Znajdą się w niej 
przedstawiciele wszystkich bez wyjątku 
gatunków motyli dziennych występują-
cych w Europie.

 – Wartość naukowa materiału przeka-
zanego w darze naszemu Uniwersytetowi 
jest olbrzymia i niezwykle trudna do 
oszacowania – akcentowała prof. Elżbieta 
Pyza. – Ma również znaczną wartość 
komercyjną. O pozyskanie tego zbioru 
od dawna zabiegało wiele czołowych in-
stytucji naukowych w zachodniej Europie 
i Stanach Zjednoczonych, proponując 
jej kupno. Fakt, że Pierre Boyer zdecy-
dował się przekazać swój zbiór naszej 
Uczelni, jest wielkim wyróżnieniem dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum 
Zoologicznego UJ. Dowodzi, iż darczyńca 
ufa, że materiał ten zostanie właściwie 
wykorzystany dla celów naukowych, wy-
stawienniczych oraz dydaktycznych przez 
pracowników Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Warto też dodać, że Pierre Boyer 
nie obwarował swojego daru żadnymi 
warunkami, co stanowi dodatkowy dowód 
pełnego zaufania, jakim obdarzył nasz 
Uniwersytet.

Wystawę wybranych okazów motyli 
z kolekcji Pierre’a Boyer ofiarowanej 
naszej Uczelni można było oglądać 
w dniach 9–18 maja 2012 na drugim 
półpiętrze Collegium Novum. Więcej 
na temat tej wyjątkowej kolekcji można 
przeczytać na stronach 21–22.

Artystycznym akcentem zamykają-
cym obchody 648. rocznicy powstania 
najstarszej polskiej uczelni był koncert 
Chóru Akademickiego „Camerata Ia-
gellonica” zatytułowany Kompozytorzy 
europejscy na Święto Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, który odbył się w kościele 
św. Marcina przy ul. Grodzkiej 58.

Rita Pagacz-Moczarska
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Medalem Plus Ratio Quam Vis wyróżniony został Pierre Boyer
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Byłem wtedy małym chłopcem. Je-
chałem z ciotką tramwajem. Ciotka 

pokazała mi czerwony budynek wśród 
drzew i powiedziała, że to jest Uniwersytet 
Jagielloński. Budynek wydał mi się nie-
zwykle dostojny, przybytek nauki. Od tej 
chwili uniwersytet stał się dla mnie czymś 
w rodzaju życiowego ideału. Minęło wiele 
lat, wiele się zmieniło, ale obraz widziany 
przez okno tramwaju pozostał i pozostał 
ideał uniwersytetu – jako jeden z najważ-
niejszych w moim życiu. 

Nic więc dziwnego, że to właśnie ideę 
uniwersytetu wybrałem jako temat wykładu 
z tej niezwykłej dla mnie okazji. Będę mówić 
o uniwersytecie, edukacji, pracy naukowej... 
Obiecuję, że nie powiem ani słowa o pienią-
dzach. Pieniądze mają jednak coś wspól-
nego z ideami – jedne i drugie mogą ulec 
dewaluacji. Ale jest między nimi zasadnicza 
różnica: jeżeli pieniądze ulegną dewaluacji, 
jakaś dobra idea może wyprowadzić z finan-
sowego kryzysu, ale jeżeli zdewaluują się 
idee – nie pomogą żadne pieniądze. 

Wszystko zaczęło się od edukacyjnego 
boomu na przełomie XII i XIII wieku. 
Około roku 1100 typowa szkoła miejska 
składała się z jednego nauczyciela (ma-
gistra) i kilku uczniów. Bywało, że do 
miasta przybywał nauczyciel. Jeżeli był 
bardziej znany lub lepiej się reklamował, 
gromadził wokół siebie uczniów. Sam 
musiał znaleźć miejsce, w którym mógłby 
uczyć. Niektóre szkoły – czy raczej pry-
watne lekcje – zaczęły przyciągać więcej 
uczniów. Proces był spontaniczny i dlatego 
pozostał nieudokumentowany. Między 
rokiem 1190 a 1209 w Oksfordzie uczyło 
już ponad siedemdziesięciu magistrów. Gdy 
zaczęły powstawać napięcia i społeczne 
problemy (niekiedy dochodziło nawet do 
rękoczynów między żakami i mieszczana-
mi), zrodziła się potrzeba organizacji tego 
ruchu. Wzorem stały się miejskie cechy. 
Studenci i nauczyciele łączyli się w „grupy 
wspólnych interesów”, podobnie jak inne 
zawody. W odróżnieniu od innych zaczęły 
nazywać się universitates. Grupy były 
początkowo luźne, niezwiązane z żadnym 
miejscem lub budynkiem. To sprawiało, 
że były mobilne. Często migrowały za na-
uczycielem. Osiadały tam, gdzie znalazły 
lepsze warunki. 

IDEA UNIWERSYTETU

Podział na późniejsze wydziały wy-
musiła konieczność. Przygotowaniem do 
dalszych studiów stały się artes liberales 
– sztuki wyzwolone. Dawały one coś w ro-
dzaju ogólnego wykształcenia i bardzo 
wielu studentów na nich kończyło swoją 
edukację. Pozostałe trzy wydziały kształci-
ły w dziedzinach wiedzy, które były ważne 
dla społeczeństwa: w medycynie, prawie, 
teologii. Od tamtych czasów przeszliśmy 
długą drogę. Rozwój uniwersytetów 
jako instytucji w pewnym tylko stopniu 
odzwierciedla ekspansję nauki, jaka się 
dokonała. Z czasem nauka rozsadziła nie-
nadążające za nią, trochę już zesztywniałe, 
struktury uniwersyteckie i przeniosła 
się najpierw do różnych akademii nauk 
i towarzystw naukowych, a potem do roz-
maitych instytutów badawczych. Edukacja 
i badania nigdy nie były jednorodne, ale 
dziś coraz wyraźniej oddzielają się od sie-
bie. Organizacyjne struktury uniwersytetu 
uległy daleko idącej ewolucji, zmieniły 
się strategie i zapotrzebowanie. Rodzi się 
niepokojące pytanie: czy nie za bardzo 
odeszliśmy od założycielskiej idei? 

Wspomniałem, że znajomość artes 
liberales stanowiła warunek konieczny 
do podjęcia studiów na pozostałych wy-
działach. Sztuki wyzwolone nosiły taką 
nazwę nie tylko dlatego, że zwalniały 
z pańszczyzny, jeżeli ktoś jej dotychczas 

podlegał, ale również dlatego, że dawały 
swoistą wolność ducha, otwierały drzwi 
do świata kultury. Dziś podobną funkcję 
ma spełniać kształcenie na poziomie 
średnim uwieńczone maturą, ale niestety 
nie spełnia. 

Ponad pół wieku pracuję w zawodzie 
nauczyciela akademickiego (tak to się 
obecnie nazywa) i bez wahania stwier-
dzam, że po każdej reformie podstawowe-
go i średniego nauczania otrzymywaliśmy 
na pierwszy rok studiów uniwersyteckich 
gorzej przygotowanych studentów. Nie 
pomimo reform, lecz właśnie z ich powo-
du. Bo przecież jeżeli nauczanie ma być 
coraz powszechniej dostępne, to trzeba 
dostosować wymagania do średniego, 
przeciętnego  (w więc coraz niższego) 
poziomu. I zapewne tak właśnie powinno 
być: to dobrze, jeżeli coraz większy pro-
cent populacji będzie znać alfabet i cztery 
działania. Tylko że ja od mojego studenta 
na pierwszym roku wymagam czegoś 
więcej. Niewiele, ale jednak więcej. 
Chcę, żeby znał język polski na poziomie 
podstawowym: żeby potrafił przeczytać 
polski tekst ze zrozumieniem, żeby potrafił 
napisać pracę seminaryjną poprawnym 
językiem i bez błędów ortograficznych. 
A gdyby od czasu do czasu sięgnął po 
jakąś książkę dla własnej przyjemności, 
to już byłby prawdziwy luksus. Nie wy-

Ksiądz prof. Michał Heller podczas swojego wystąpienia w auli Collegium Novum
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magam od studenta na pierwszym roku, 
żeby znał podstawy rachunku różniczko-
wego (w razie potrzeby nauczą go tego 
na uniwersytecie), ale żeby miał pewną 
dyscyplinę myślenia i poprawnego wy-
ciągania wniosków. To powinien nabyć 
na lekcjach matematyki w szkole średniej. 
Opowiadanie o poprawnym myśleniu ni-
czego nie da, jeżeli samemu myślenia się 
nie przećwiczy. 

Kardynał Newman w swojej znanej 
książce o idei uniwersytetu postulował, 
by na poziomie przygotowawczym uczono 
gramatyki i matematyki. Moje postulaty 
sprowadzają się w gruncie rzeczy do tego 
samego, tyle że bardziej nawiązują do 
obecnych realiów. Naprawdę nie żądam 
wiele. Gdy czytając pracę magisterską, nie 
muszę poprawiać ortografii i stylu, staram 
się zapamiętać studenta jako takiego, który 
rokuje nadzieje. A to przecież powinno 
być normą, poziomem zero, od którego 
się startuje.

Ale jest jeszcze jeden postulat. Kiedyś, 
zanim przystąpił do studiów na wydziale 
artes liberales, kandydat musiał przejść 
wstępne stadium edukacji: u opłacanego 
nauczyciela, w szkole parafialnej lub 
bezpośrednio u proboszcza. Tam musiał 
opanować łacinę i w mowie, i w piśmie. 
Łacina była językiem nauki –  wszystkie 
zajęcia, od pierwszych, odbywały się po 
łacinie. Dzisiejszą łaciną jest język an-
gielski – czy nam się to podoba, czy nie. 
Studenci rozumieją to lepiej niż twórcy 
programów nauczania dla szkół średnich 
i podczas studiów zdobywają się na wiele 
wymagających samozaparcia wysiłków, 
by ten język opanować w miarę biegle. 
I są tego rezultaty. Jeszcze kilkanaście lat 
temu, gdy organizowano w Krakowie mię-
dzynarodowe seminarium lub sympozjum, 
trzeba było zadbać o tłumaczenie obcoję-
zycznych referatów. Dziś jest to zbyteczne. 
A i po referacie dyskusja toczy się w miarę 
swobodnie bez pomocy tłumacza.

Jak zapewnić studentom normalny, 
tzn. z dobrym przygotowaniem, start na 
studiach uniwersyteckich w sytuacji, gdy 
szkoła średnia takiego przygotowania 
nie daje? Sposób taki już dawno wy-
naleźli Amerykanie. Tamtejszy system 
dwuletnich college’ów pomiędzy szkołą 
średnią a właściwymi studiami uniwersy-
teckimi ma w gruncie rzeczy wyrównać 
niedostatki „high school”. Gdy podczas 
jakiejś dyskusji rzuciłem myśl, by u nas 
wprowadzić coś podobnego, usłyszałem 
w odpowiedzi, że świeżo wprowadzony 

system licencjatów ma właśnie spełniać 
taką rolę. Grube nieporozumienie! System 
licencjatów ma za zadanie upowszechnić 
wyższe wykształcenie. W istocie – nie 
wyższe, lecz jedynie półwyższe, i upo-
wszechnić, czyli obniżyć poziom. Nato-
miast nam, nauczycielom akademickim, 
chodzi o to, żebyśmy mogli z czystym 
sumieniem zakładać, że nasz student zna 
język polski i potrafi poprawnie formuło-
wać swoje myśli. 

Uniwersytety powstały na zasadach 
wysoce demokratycznych. Nigdy potem 
takiego stopnia demokracji w naucza-
niu nie udało się osiągnąć. Struktury 
uniwersyteckie narodziły się z wolnych 
kooperacji studentów i uczących. Bardzo 
często to właśnie kooperacje studenckie 
wyłaniały spośród swoich członków 
„władze”, które pilnowały wspólnych in-
teresów i zarządzały całością. Co więcej, 
różnica między studentami a magistrami 
nie była ostra. Niejednokrotnie magister 
na wydziale artium był studentem na wy-
dziale teologii. Z czasem jednak życie 
okazywało się silniejsze od tendencji 
demokratycznych i wymuszało 
coraz sztywniejsze struktury orga-
nizacyjne. Władcy różnego kali-
bru: papieże, królowie, lokalni 
biskupi, szybko zrozumieli 
doniosłość uniwersytetów 
(prestiż też jest wartością 
polityczną) i stawali 
się ich protektora-
mi, a to powo-
dowało edykty, 
dotacje i przy-

wileje. Pewien stopień biurokracji jest 
nieunikniony. 

Sama nauka, ze swej istoty, nie jest 
demokratyczna: jedni pobierają naukę, 
drudzy uczą, jedni są zdolniejsi, inni 
mniej. Znaczny procent pobierających 
naukę eliminuje się niemal automatycznie. 
Nauka jest elitarna i jeżeli o tym się zapo-
mina, droga do bylejakości staje otworem. 
Chociaż pewien (zwykle duży) stopień 
demokracji jest niezbędny zarówno do 
nauczania, jak i do pracy badawczej. De-
mokracja to także wolność od zewnętrz-
nej presji. Jak uczy historia, 
różnie z tym bywa. Jest to 
ogromny temat, któ-
ry trzeba odłożyć do 
innej okazji. Tu 
chciałbym 
poruszyć 
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tylko jedno zagrożenie demokracji: nad-
mierną biurokrację. 

Wszyscy widzą nonsens tego, co 
dzieje się pod tym względem na naszych 
uniwersytetach i w instytutach badaw-
czych, i wszyscy pozwalają się wciągnąć 
w ten wsysający lej. Nie da się procesu 
nauczania i badania zamienić na klikanie 
w odpowiednie rubryki pojawiające się na 
ekranie komputera. Retoryczne pytanie, ile 
taka biurokracja kosztuje, pominę, ponie-
waż obiecałem nie mówić o pieniądzach. 

Kiedyś, przed laty dziennikarz zapytał 
prof. Henryka Niewodniczańskiego, czym 
się obecnie zajmuje. Profesor odpowie-
dział, że „fizyką administracyjną”. Ale 
to były dobre czasy, kiedy jeszcze nie 
używano komputera do produkowania 
niewyobrażalnej liczby formularzy (w któ-
rych nierzadko na datę urodzenia są trzy 
linijki, a na temat pracy naukowej – miej-
sce, w którym z trudem można zmieścić 
siedem liter). Ale porzućmy to zbyt łatwe, 
bo oczywiste utyskiwanie. Problem ma 
bowiem składową filozoficzną. 

Na portalu w Collegium Maius znaj-
duje się napis: Plus ratio quam vis. Są to 
słowa rzymskiego poety z I wieku przed 
Chrystusem Caiusa Corneliusa Gallusa, 
które Uniwersytet Jagielloński przyjął 
jako swoją dewizę. Na dłuższą metę siła 
zawsze przegrywa z racjami rozumowymi, 
ale doraźnie przemoc może zamknąć usta 
racjom. Najniebezpieczniejsza pod tym 
względem jest inercja, czyli siła bezwład-
ności – pogodzenie się, że tak jest i nic się 
nie da zrobić. Taką siłę wywiera biurokra-
cja. Nie mówię „obsługa administracyjna” 
czy „administrowanie nauką” – to są za-
biegi konieczne i pożyteczne. Biurokracja 
ma miejsce wtedy, gdy mamy do czynienia 

z przerostem administracyjnym. Granica 
między administracją a biurokracją jest, 
oczywiście, płynna, ale w przypadku na-
szych uniwersytetów i instytutów badaw-
czych wszelkie granice zostały już dawno 
przekroczone. 

Tradycyjnym przywilejem uniwersyte-
tów – ale przywilejem wyrastającym nieja-
ko z ich istoty – jest wolność uniwersytecka. 
Nawet władza państwowa ma ograniczony 
wstęp na teren uniwersytetu. Biurokracja 
jest bardzo zdradliwym zagrożeniem 
tej wolności. Ona nie musi wkraczać na 
teren uniwersytetu – ona tam po prostu 
jest i działa od wewnątrz. Jej zdradliwość 
polega na tym, że udaje, iż wspiera dzia-
łalność naukową, a w istocie paraliżuje ją, 
zamieniając pracę badawczą i dydaktyczną 
na produkowanie papierów, które napędzają 
cały proces. 

Z nostalgią patrzymy na średniowieczne 
uniwersytety z ich wspólnotą uczących się 
i magistrów, z ich przywilejami i estymą 
społeczną, z wielkimi mistrzami przyciąga-
jącymi rzesze studentów z różnych krajów. 
Oczywiście, idealizujemy ten obraz. Nie wi-
dzimy w nich naszych własnych problemów, 
ale też nie dostrzegamy trudności i kłopotów, 
z jakimi oni się wówczas zmagali. W ciągu 
wieków uniwersytety przeżywały swoje 
wzloty i upadki. Były okresy świetności 
i okresy regresu. Ale idea uniwersytetu nie 
tylko przetrwała, lecz także stworzyła nowe 
formy, przystosowała się do zmienionych 
warunków i nadal wydaje owoce ku pożyt-
kowi i chlubie ludzkości. 

Musimy jednak strzec tego dziedzictwa. 
Cieszymy się, że wyższe wykształcenie 
obejmuje dziś coraz szersze warstwy spo-
łeczeństwa, i chcemy ten proces popierać, 
ale nie wolno nam zamieniać wyższych 

uczelni w zakłady produkujące rzesze nie-
douczonych absolwentów, których dyplomy 
nie mają pokrycia w ich wiedzy. Wyrządza 
się w ten sposób krzywdę i tym młodym 
ludziom, i społeczeństwu. Warto pamiętać 
anegdotę o dyktatorze, który chcąc podnieść 
poziom wykształcenia w swoim państwie, 
wszystkim obywatelom powyżej osiemna-
stego roku życia nadał tytuł doktora. Nauka 
jest demokratyczna, bo powinna być dostęp-
na dla wszystkich, ale jest również elitarna, 
bo wymaga od swoich adeptów zdolności 
i pracy znacznie ponad przeciętną miarę. 
Twórzmy więc na uniwersytetach dla tych, 
którzy się wybijają, warunki do rozwijania 
ich możliwości: elitarne kierunki, systemy 
promocji, specjalne zespoły badawcze. 
Inwestycja w elitarność nie sprzeciwia się 
upowszechnianiu wykształcenia. Wyższy 
poziom intelektualny jest zaraźliwy – po-
przez tworzenie środowiska przenosi się 
na innych i bardzo szybko wydaje owoce. 

Chciałbym zakończyć ten wykład 
przywołaniem epizodu z dziejów krakow-
skiej uczelni, ale epizodu, który streszcza 
w sobie to, co jest najważniejsze w idei 
uniwersytetu. 

Jesienią 1491 roku przybył do Krakowa 
z odległego Torunia Mikołaj Kopernik wraz 
ze swoim starszym bratem Andrzejem. Mi-
kołaj miał wówczas 18 lat i pozostał w Kra-
kowie cztery lata. Uniwersytet Krakowski 
(tak się wówczas nazywał) przeżywał okres 
rozkwitu. Był on pierwszym uniwersytetem 
w Europie, który otworzył (w 1406 roku) 
katedry matematyki i astronomii. Niemiecki 
historyk Hartman Schedel w swojej Kronice 
świata (wydanej w Norymberdze w 1493 
roku) pisał: [w Krakowie] przy kościele 
Św. Anny znajduje się głośny z bardzo wielu 
sławnych i uczonych mężów uniwersytet, 
w którym uprawiane są wszelkie umiejętno-
ści... Najbardziej kwitnie tam astronomia, 
a pod tym względem, jak wiem od wielu 
osób, w całych Niemczech nie ma szkoły 
sławniejszej. 

To jest właśnie idea uniwersytetu: 
uczyć, rozwijać naukę, służyć ludzkości 
w poznawaniu prawdy. Czy można zatrzy-
mać gwiazdy i planety w ich biegu? Na tej 
uczelni studiował ktoś, kto tego dokonał: 
zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię. Tak po-
tężna jest idea uniwersytetu. Nie pozwólmy 
zamienić jej na zbiór przepisów.

Michał Heller

Wykład wygłoszony 12 maja 2012 w auli Collegium 
Novum po otrzymaniu przez księdza prof. Michała 
Hellera doktoratu honoris causa UJ

Ksiądz prof. Michał Heller w rozmowie z prof. Kazimierzem Grotowskim
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Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Karol Musioł, rektor Akademii 

Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś 
oraz rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof. Janusz Żmija, którzy 31 sierpnia br. 
kończą drugą kadencję urzędowania na 
stanowisku rektora, uhonorowani zostali 
srebrnymi medalami „Za zasługi dla wo-
jewództwa małopolskiego”. Uroczystość 
wręczenia odznaczeń odbyła się 6 czerwca 
w Operze Krakowskiej.

Ponadto złotym medalem kapituła 
uhonorowała metropolitę krakowskiego 
kardynała Stanisława Dziwisza. Przyzna-
ne zostały również medale pośmiertne:  
złoty medal dla Wisławy Szymborskiej 
oraz srebrny medal dla prof. Andrzeja 
Szczeklika. 

RPM

ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
 W NOWYM SKŁADZIE 

Rektor elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego Ko-
legium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na kadencję 2012–2016. Zastąpi pełniącego tę funkcję w latach 2005–2012 
rektora UJ Karola Musioła. Podczas posiedzenia rektorów krakowskich uczelni, które odbyło się 6 czerwca 2012 w Col-
legium Maius, nowymi wiceprzewodniczącymi Kolegium zostali rektor elekt Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz 
Słomka oraz rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ksiądz prof. Władysław Zuziak. 

RPM

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w obecnym składzie, 
z przewodniczącym rektorem UJ prof. Karolem Musiołem

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na kadencję 2012–2016, 
z przewodniczącym rektorem elektem UJ prof. Wojciechem Nowakiem
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Trzej rektorzy uczelni krakowskich uhonorowani srebrnymi medalami; trzeci z lewej – rektor UJ prof. Karol 
Musioł, czwarty z lewej – rektor AGH prof. Antoni Tajduś, piąty z lewej – rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof. Janusz Żmija
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Król Norwegii Harald V i królowa 
Sonja, przebywający w Polsce na 

zaproszenie prezydenta RP, w ramach 
trzydniowej wizyty odwiedzili 11 maja 
br. Kraków. Towarzyszył im prezydent 
Bronisław Komorowski z małżonką.

Kilkugodzinny pobyt w naszym mie-
ście wyjątkowi goście rozpoczęli w połu-
dnie od udziału w konferencji naukowej 
zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz w spotkaniu z norweskimi 
studentami ze Szkoły Medycznej dla 
Obcokrajowców, działającej w Collegium 
Medicum UJ.

– Od początku istnienia europejskich 
uniwersytetów wielu monarchów, prezy-
dentów i światłych ludzi przez wieki wspie-
rało nasz i inne uniwersytety w Europie 
w przekonaniu, że kształcenie młodych 
ludzi, rozwój ich umysłów i osobowości 
jest źródłem powszechnego dobra dla 
wszystkich. Dziś jesteśmy zaszczyceni wi-
zytą gości, którzy do tego grona z pewnoś- 
cią należą – mówił rektor UJ prof. Karol 
Musioł w auli Collegium Novum, witając 
gości. – Poprzez naukę i edukację chcemy 
budować pomyślność mieszkańców całej 
Europy. Rozwijana jest internacjonali-
zacja studiów, mobilność naukowców 
i studentów. 

KRÓL I KRÓLOWA NORWEGII  
Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W swoim przemówieniu powitalnym 
prof. Karol Musioł wyraził zadowolenie, 
że tak wielu młodych ludzi z Norwegii 
studiuje na naszej Uczelni. – Są tu bardzo 
mile widziani. Kraków, dawna stolica Pol-
ski, jest miastem przyjaznym dla studentów 

i artystów – akcentował rektor. Podkreślił, 
że cieszy się z dotychczasowej bardzo 
owocnej polsko-norweskiej współpracy, 
a także z faktu, że teraz pojawia się jeszcze 
kolejna możliwość jej rozszerzenia. 

Głównym bowiem punktem konfe-
rencji, w której uczestniczyli również 
przedstawiciele rządu oraz korpusu 
dyplomatycznego Polski i Norwegii, 
była inauguracja dwóch norweskich 
programów, finansowanych z funduszy 
Norway Grants oraz European Economic 
Area. Warto podkreślić, że łączny budżet 
pierwszego z nich – programu Polsko-
-Norweska Współpraca Badawcza wy-
niesie ponad 43 miliony euro, natomiast 
na drugą edycję Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego przeznaczono ponad  
11 milionów euro. To właśnie dzięki tym 
programom nie tylko polscy studenci, 
ale także i pracownicy naukowi będą 
mogli poszerzać swoją wiedzę i prowa-
dzić badania w Norwegii, Islandii oraz 

Je
rz

y 
Sa

w
ic

z

Je
rz

y 
Sa

w
ic

z

Król Norwegii Harald V i królowa Sonja w rozmowie z rektorem UJ prof. Karolem Musiołem; 
gabinet rektora UJ, 11 maja 2012

Król Norwegii Harald V 
oraz prezydent PR Bronisław Komorowski, 
w tle królowa Sonja
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w Liechtensteinie. Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz 
podkreśliła, że dotychczasowe działania 
naukowców z obu krajów były niezwy-
kle efektywne. Ich plonem było ponad 
60 projektów oraz ponad 200 publikacji 
naukowych. – Druga edycja programów 
zapowiada się jeszcze efektywniej –  ak-
centowała wiceminister. Zaznaczyła też, 
że zorganizowanie tego typu konferencji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim – naj-
starszej polskiej uczelni – z udziałem tak 
wyjątkowych gości nadaje przedsięwzię-
ciu wymiar symboliczny. 

O korzyściach wynikających z wy-
miany stypendialnej i wspólnych badań 
naukowych mówił również  reprezentujący 
władze Norwegii sekretarz stanu w Kance-
larii Premiera Królestwa Norwegii Dagfinn 
Sundsbø. 

Kolejnym punktem wizyty pary królew-
skiej na Uniwersytecie Jagiellońskim było 
spotkanie z kilkudziesięcioma studentami 
norweskimi ze Szkoły Medycznej dla Ob-
cokrajowców zorganizowane w Sali Senac-
kiej Collegium Novum. Studenci z tej oka-
zji ubrali się w norweskie stroje regionalne. 
Rozmowa trwała kilkanaście minut. Po 
niej goście zwiedzili krakowskie instytucje 
kulturalne, które otrzymały dofinansowanie 
z grantów norweskich. W Międzynarodo-
wym Centrum Kultury, mieszczącym się 
w zabytkowej kamienicy Pod Kruki przy 
Rynku Głównym, para królewska miała 
możliwość zapoznania się z efektami 
modernizacji obiektu, które zostały prze-
prowadzone na przestrzeni ostatnich kilku 
lat. Zobaczyła także oddaną w 2010 roku 
po kompleksowym remoncie Galerię Sztuki 
Polskiej XIX Wieku Muzeum Narodowego 
w Krakowie w Sukiennicach. 

Na zakończenie wizyty w Krakowie 
król i królowa Norwegii zwiedzili jeszcze 
bazylikę Mariacką, w której złożyli wpis 
do księgi pamiątkowej.

– Wizyta w Polsce była potwierdzeniem 
bardzo dobrych relacji, jakie mamy z Po-
lakami. Mam nadzieję, że przyniesie ona 
owoce w przyszłości – mówił król Norwe-
gii podczas krótkiej konferencji prasowej 
zorganizowanej na tarasie Sukiennic. 
Podkreślił, że Kraków zrobił na parze 
królewskiej duże wrażenie. Zaznaczył, że 
pobyt Ich Królewskich Mości w naszym 
kraju obfitował w wiele spotkań, które 
mogą zaprocentować w przyszłości.

Rita Pagacz-Moczarska
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Poprzez naukę i edukację chcemy budować pomyślność mieszkańców całej Europy 
– mówił rektor UJ prof. Karol Musioł w auli Collegium Novum, witając wyjątkowych gości

Od lewej: królowa Norwegii Sonja, król Norwegii Harald V, prezydent PR Bronisław Komorowski, 
Anna Komorowska, rektor elekt UJ prof. Wojciech Nowak

Król Norwegii Harald V 
podczas wpisywania się 
do Księgi Pamiątkowej UJ; 
gabinet rektora UJ, 
11 maja 2012
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Spełniając wieloletnie oczekiwania 
polskiego środowiska naukowego, 

rozpoczynamy dzisiaj budowę źródła 
promieniowania synchrotronowego, 
pierwszego tej skali urządzenia badaw-
czego w Polsce. Zamierzenie to reali-
zowane może być dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej, a decyzja o jego podjęciu 
wynika ze świadomości, iż potencjału 
nauki polskiej nie wolno nam zmarno-
wać – to fragment aktu erekcyjnego, 
który 16 maja 2012 wmurowano pod 
budynek Narodowego Centrum Promie-
niowania Synchrotronowego „Solaris”. 
Ta ogromna inwestycja, powstająca 
na terenie Kampusu 600-lecia Odno-
wienia UJ przy ul. Czerwone Maki 98, 
służyć będzie nie tylko całemu środowisku 
naukowemu w Polsce. Swoje doświad-
czenia będą tu mogli prowadzić także 
badacze zagraniczni. – To wielkie święto 
nauki polskiej – akcentował podczas uro-
czystości wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela. – Udało 
się nam połączyć wolę decydentów z fun-
duszami europejskimi oraz naszą ogromną 
determinacją, by ten synchrotron powstał 
– podkreślał rektor UJ prof. Karol Musioł. 

Urządzenie jest wzorowane na jednym 
z bardzo nowoczesnych szwedzkich syn-
chrotronów. Otworzy ono nowe możliwoś- 
ci badawcze specjalistom wielu różnych 
dyscyplin nauki. Będzie wykorzystywa-
ne, między innymi, do badań w fizyce, 
chemii, materiałoznawstwie, geologii, 

BUDOWA POLSKIEGO SYNCHROTRONU TRWA

mineralogii, biochemii, farmakologii, 
biologii i medycynie. 

Uroczystość wmurowania aktu odbyła 
się z udziałem władz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, podsekretarza stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacka 
Gulińskiego, prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Promieniowania Synchrotronowego 
prof. Macieja Kozaka, przewodniczącego 
Międzynarodowego Komitetu Doradczego 
„Solaris” prof. Albina Wrulicha, przed-
stawicieli szwedzkiego MAX-laboratory 

na Uniwersytecie w Lund Mikaela Eriks-
sona i Nilsa Mårtenssona oraz wielu innych 
licznie zgromadzonych gości, kibicujących 
temu przedsięwzięciu.

Środki na realizację inwestycji pocho-
dzą z Funduszy Strukturalnych w Progra-
mie Operacyjnym Innowacyjna Gospodar-
ka, a głównym wykonawcą jest ALPINE 
Construction Polska. Zakończenie budowy 
planowane jest na wrzesień 2014 roku. 
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Rektor UJ prof. Karol Musioł podczas uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego 
pod budynek Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”

Ta ogromna inwestycja powstaje na terenie Kampusu 600-lecia 
Odnowienia UJ przy ul. Czerwone Maki 98

Uroczystość wmurowania aktu odbyła się z udziałem sporej grupy osób zaangażo-
wanych w budowę polskiego synchrotronu; przemawia dyrektor Centrum Promie-
niowania Synchrotronowego prof. Marek Stankiewicz
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Jak robi się sztuczną krew? Co to jest 
fraktal i w jaki sposób łączy matema-

tykę ze sztuką? Czy można wyhodować 
sztuczną skórę w butelce? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań można było 
uzyskać podczas tegorocznego Festiwalu 
Nauki.

Dwunasta edycja Festiwalu odbyła się 
pod hasłem „Teoria – poznanie – doświad-
czenie”. Wydarzeniu patronował Ignacy 
Łukasiewicz – farmaceuta, wynalazca 
lampy naftowej i prekursor przemysłu 
naftowego w Europie. Poświęcono mu 
dwie wystawy, podczas których można 
było zobaczyć, między innymi, ekspo-
naty z Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce. Jak co roku, 
podczas koncertu inaugurującego Festiwal 
zagrali studenci Akademii Muzycznej, 
a ostatniego dnia wystąpili na scenie mło-
dzi aktorzy z Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej.

W dniach od 10 do 12 maja na Rynku 
Głównym trzynaście krakowskich uczelni, 
w tym Uniwersytet Jagielloński, urządziło 
miasteczko naukowe. I to właśnie tam 
odbyła się najważniejsza część festynu. 
Studenci z Wydziału Biologii i Nauk 

o Ziemi pokazywali, jak różnorodny jest 
świat stawonogów, prezentując zarówno 
żywe okazy, jak i obiekty muzealne oraz te 
organizmy, które przerobiono na preparaty 
mikroskopowe. Geolodzy przygotowali 
pokaz działania sejsmografu. Amerykaniści 

częstowali herbatą i zdradzali tajniki parze-
nia yerba mate. W namiocie psychologów na 
odwiedzających czekała wygodna kozetka, 
gdzie każdy mógł się położyć i zweryfiko-
wać swoją wiedzę na temat psychoanalizy. 
W Onomastycznym Punkcie Informacyjnym 
studenci polonistyki odczytywali znaczenie 
i pochodzenie imion i nazwisk.

Dyskusjom nie było końca. Co odważ-
niejsi nie tylko obserwowali doświadcze-
nia, ale i sami próbowali je wykonywać. 
U fizyków można było usiąść na krześle 
fakira i „strzelać powietrzem” (choć nie 
jednocześnie). W namiocie Wydziału Bio-
technologii, Biochemii i Biofizyki młodzi 
naukowcy wyodrębniali DNA z cebuli, 
a także sprawdzali, ile jest cukru w cukrze. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
cogodzinna erupcja wulkanu Jagiellonius 
oraz krótkie przedstawienie geologów 
zatytułowane Tańczące kontynenty.

Studenci Collegium Medicum UJ rów-
nież postawili na zajęcia praktyczne. Na 
dziedzińcu Collegium Nowodworskiego 
można było, między innymi, sprawdzić 
stężenie alkoholu w wydychanym po-
wietrzu po zjedzeniu wiśni w likierze czy 
spróbować operacji tzw. patykami na ma-
nekinie. Atrakcją okazała się możliwość 
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Festiwal Nauki na Rynku Głównym; 10 maja 2012 

Podczas uroczystości otwarcia dwunastej edycji Festiwalu Nauki w imieniu władz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego głos zabrał rektor elekt UJ prof. Wojciech Nowak
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założenie brzuszka ciążowego – zakładali 
go wszyscy, nie tylko kobiety, ale i męż-
czyźni. I wszyscy byli jednakowo zdziwie-
ni, jaką trudność sprawia zawiązanie buta 
w szóstym miesiącu ciąży.

U przyszłych lekarzy z Collegium 
Medicum można się było dowiedzieć, jak 
zanieczyszczenia środowiska wpływają na  
naszą inteligencję, czy sok ze świeżych 
malin może „kopnąć”, jak umiejętność 
rozpoznawania chmur pomaga w ocenie 
pogody oraz co można wyczytać z ptasich 
piór. Uczestnicy Festiwalu poszerzali swo-
ją wiedzę także na wykładach poświęco-
nych, między innymi, psychologii stresu, 
neurobiologii i reklamie.

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełno-
sprawnych UJ na swoim stoisku prezen-
towali limitowaną edycję przewodnika po 
Collegium Maius UJ dla osób słabowidzą-
cych i niewidomych. Prowadzili również 
krótki kurs nauki alfabetu Braille’a i orga-
nizowali konkursy z nagrodami. 

Swój udział w uatrakcyjnianiu Fe-
stiwalu Nauki od siedmiu lat ma także 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W tym roku, wspólnie z Wydziałem Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, 
specjaliści przedstawili różne technologie 
konserwacji malarstwa, rzeźby, mebli 
i srebra. Można było zobaczyć, jak powsta-
ją kopie znanych dzieł i w jaki sposób, za 
pomocą zdjęć rentgenowskich diagnozuje 
się stan obiektów zabytkowych. Wszystko 
to odbywało się w pięknych wnętrzach 
Pracowni Konserwacji Muzeum UJ.

Podczas Festiwalu swoje drzwi przed 
zwiedzającymi otworzyły również inne 
muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Muzeum Geologiczne, Muzeum Katedry 
Anatomii i Muzeum Wydziału Lekarskie-
go CM, a także Obserwatorium Astrono-
miczne. 
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Prezentacje przygotowane przez poszczególne wydziały UJ 
cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających

Podczas trwania Festiwalu pracownicy naukowi i studenci UJ 
prezentowali różnorodne doświadczenia 

Niektóre z doświadczeń można było
przeprowadzić samodzielnie

Organizatorzy Festiwalu zadbali, by nie zabrakło także 
atrakcji dla najmłodszych
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Relację z Festiwalu Nauki na Rynku Głównym można zobaczyć na stronie internetowej: 
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto 

Relacja z Festiwalu Nauki w Muzeum UJ dostępna jest pod adresem: www.maius.uj.edu.pl

Festiwal Nauki w Krakowie po raz 
pierwszy zorganizowano w 2000 roku. 
Pomysłodawcą imprezy był Uniwersy-
tet Jagielloński. Następnie pieczę nad 

jej organizacją sprawowała Akademia 
Górniczo-Hutnicza, później Politechnika 
Krakowska, a od 2011 roku koordyna-
torem działań festiwalowych jest Uni-

wersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. 

Agnieszka Mrozowska

W ramach Festiwalu Nauki w dniach 10–11 maja br. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum UJ wraz z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie zorganizowała warsztaty związane z badaniami i konserwacją obiektów zabytkowych. Tematem przewodnim było pokazanie zdjęć RTG obra-
zów, portretów profesorów z auli Collegium Maius. W badanych portretach zdjęcia RTG były jednym z podstawowych, a zarazem bardzo ważnych sposobów 
odczytania techniki, technologii oraz historii renowacji obrazów. Można było zobaczyć, splot i odkształcenia płótna, autorski sposób budowania portretu, 
zmiany autorskie, przemalowania, zmiany napisów. Przedstawione zostały także rentgenogramy portretów, na których można było dostrzec obrazy namalo-
wane pod obecną warstwą malarską. Każdy mógł zobaczyć, jak powstają kopie malarskie i rzeźbiarskie, poznać metody złocenia ram, odnawiania mebli. 
Przybliżone zostały zagadnienia z zakresu technologii i konserwacji malarstwa i rzeźby, konserwacji obiektów ze srebra. Warsztaty odbyły się w XVI-wiecznych 
wnętrzach Collegium Maius

Jo
la

n
ta

 P
o

lle
sc

h
Je

rz
y 

Sa
w

ic
z

Niektóre z doświadczeń można było
przeprowadzić samodzielnie

Studenci Collegium Medicum UJ również postawili 
na zajęcia praktyczne, m.in. można było spróbować operacji 
tzw. patykami na manekinie

Wśród zwiedzających stoiska Festiwalu Nauki na dziedzińcu Collegium 
Nowodworskiego byli także rektor elekt UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektor elekt 

ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler
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JUWENALIA 2012
W krakowskich juwenaliach co roku uczestniczą tysiące studentów. Od 15 do 20 maja br. podczas koncertów w ramach 
tegorocznych juwenaliów wystąpiło wielu znakomitych polskich wykonawców, między innymi: Czesław Śpiewa, Grze-
gorz Turnau, Zakopower, Myslowitz, Coma, Ira, Kult. Kolorowy korowód przemaszerował 18 maja z ul. Reymonta na 
Rynek Główny, gdzie studenci odebrali klucze do bram miasta od prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. 

Najmilszą Studentką została Joanna Guniewicz z Uniwersytetu JagiellońskiegoKolorowy korowód studentów na Rynku Głównym; 18 maja 2012

TRZECIE URODZINY RADIOFONII
Radiofonia – akademickie radio z Krakowa – świętuje swoje trzecie urodziny. Stacja tworzona jest przez wolontariuszy, 
którzy właśnie w niej rozpoczęli swoją przygodę z dziennikarstwem. Efekt pracy młodego zespołu został szybko doce-
niony, bo już po roku działalności stacja zwyciężyła w konkursie „Kulturalne Odloty”, organizowanym przez „Gazetę 
Wyborczą”.
Radiofonia wyróżnia się spośród stacji radiowych starannie dobraną muzyką, niespotykaną w polskim eterze. Dzięki temu 
na częstotliwości 100,5 FM w Krakowie można usłyszeć funk, soul, hip-hop, jazz, alternatywne gitarowe brzmienia oraz 
mnóstwo wartościowej elektroniki. Rozwinięciem codziennej playlisty radia są audycje autorskie, w których znalazło się 
miejsce dla wielu gatunków muzycznych. Jedynym kryterium doboru jest wysoki poziom artystyczny. Audycje prowadzo-
ne są przez pasjonatów, dzięki czemu mają nie tylko wartość merytoryczną, ale zyskują także na szczerości przekazu.
Obok audycji autorskich, szczególną popularnością cieszy się cykl audycji „Gadające głowy”, tworzony przez dziennika-
rzy Radiofonii i pracowników naukowych krakowskich szkół wyższych.
Dziennikarze redakcji sportowej Radiofonii, prowadzący audycję 3–5–8 otrzymali Nagrodę Młodych Dziennikarzy im. 
Bartka Zdunka w kategorii debiut publicystyczny roku. Reportaż Złota jedenastka, opowiadający o dramatycznych losach 
piłkarskiej reprezentacji Węgier z lat 50., został doceniony także przez stację TOK FM.
Materiały przygotowywane przez dziennikarzy Radiofonii publikowane są w serwisie regionalnym portalu Onet.pl.
Radiofonia jest jedyną stacją nadającą lokalnie, która w 2012 roku trafiła do zestawienia Fanpage Trends (cykliczne raporty 
na temat najpopularniejszych polskojęzycznych stron w portalu społecznościowym na Facebooku) opartego na liczbie 
użytkowników, którzy „lubią” dany profil. Małgorzata Nieciecka

szef ds. akademickich Radiofonii

Radiofonia nadaje na częstotliwości 100,5 w Krakowie oraz przez internet: www.radiofonia.fm 
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Zbiór naukowy motyli Pierre’a Boyer 
jest niewątpliwie jednym z najcenniej- 

szych zbiorów tej grupy owadów na świe-
cie – zarówno pod względem wielkości, 
jak i, co należy podkreślić, wartości nauko-

wej. Na kolekcję składa się 90–95 tysięcy 
okazów należących do rzędu Lepidoptera, 
czyli motyli. Są to zarówno motyle dzien-
ne, jak i ćmy, czyli motyle nocne. Motyli 
dziennych (Rhopalocera) jest zdecydowa-
nie najwięcej, stanowią około 80 procent 
całego zbioru. Ale ćmy (Heterocera) także 
są reprezentowane licznie. Szczególnie 
cenna jest monograficzna kolekcja ciem 
pochodzących z obszaru Gujany Francu-
skiej, na którą składa się przynajmniej tysiąc 
gatunków z tego zamorskiego terytorium 
Francji; najliczniej reprezentowane są ro-
dziny Arctiidae (Niedźwiedziówkowate), 
Saturniidae (Pawicowate) i Sphingidae 
(Zawisakowate). Okazy były zbierane 
osobiście przez Pierre’a Boyer od począt-
ku lat 80. XX wieku, w czasie kilkunastu 
wypraw do Gujany. Zbiór jest doskonałym 
źródłem informacji na temat fauny motyli 
nocnych tego obszaru i może być podsta-
wą do przygotowania prac magisterskich 
i publikacji naukowych. Inny liczny zbiór 
motyli nocnych pochodzi z południowej 
Francji. Gromadzony od lat 60., zawiera 
okazy większości gatunków fauny tzw. 
Macrolepidoptera, czyli motyli większych 
z tego regionu Europy. Wiele z tych gatun-
ków obecnie już wyginęło lub występuje 
niezwykle rzadko w południowej Francji.

95 TYSIĘCY MOTYLI PIERRE’A BOYER
 Zbiór motyli dziennych można podzie-

lić na trzy główne części: kolekcję euro-
pejską, kolekcję południowoamerykańską 
oraz kolekcję tropików Starego Świata. 
Kolekcja europejska jest unikatową w ska-

li światowej, gdyż zawie-
ra osobniki wszystkich 
gatunków europejskich 
i północnoafrykańskich, 
łącznie z rzadkimi przed-
stawicielami endemicz-
nych faun wyspiarskich 
Azorów, Madery, Sycylii, 
Korsyki, Krety i innych 
wysp europejskich, a tak-
że niezwykle liczną faunę 
alpejską i gatunki z trud-
no dostępnych obszarów 
Skandynawii i Półwyspu 
Bałkańskiego. Na ko-
lekcję z obszarów tropi-
kalnych Starego Świata 

składają się motyle afrykańskie, głównie 
z Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, 
Kamerunu, Tanzanii i Kenii, ale także ga-
tunki endemiczne z wysp Oceanu Indyj-
skiego, Komorów, Reunion i Mauritius. 
Wśród nich zostały już zidentyfikowane 
nowe dla nauki gatunki z występującego 
w nizinnych lasach deszczowych rodzaju 
Euphaedra. Zdecydowanie więcej oka-
zów pochodzi z południowowschodniej 
Azji, głównie z południowych Chin 
i Tajwanu, Tajlandii, Indonezji, a także 
z wysp Pacyfiku, Nowej Gwinei, Nowej 
Zelandii i Nowej Kaledonii. Szczególnie 
cenne są niemal kompletne zbiory fauny 
tych dwóch ostatnich obszarów, 
wśród których również można było 
już zidentyfikować nowe, nieopi-
sane dotąd, gatunki i podgatunki. 
Niezwykle cenną częścią zbioru 
z tego regionu świata są bardzo 
rzadkie okazy pochodzące z rozlicz-
nych wysp Archipelagu Sundajskiego 
i Moluków, a także niemal kom-
pletna monograficzna kolekcja 
bielinków z rodzaju Delias. 
Bez wątpienia jednak naj-
cenniejszą część zbioru 
Pierre’a Boyer stanowią 
motyle południowo-

amerykańskie, głównie pochodzące 
z obszarów górskich Andów. Jest ona 
tym cenniejsza, że właśnie opracowa-
nie fauny tego regionu stanowi główny 
kierunek badawczy Muzeum Zoolo-
gicznego UJ i stanowi doskonałe uzu-
pełnienie zbioru, jaki już znajduje się 
na naszym Uniwersytecie. Materiał ten 
liczy około 50 tysięcy okazów, głównie 
z Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru, 
Peru, Chile, Argentyny i Brazylii. 
Wśród nich znajduje się wiele typów 
opisowych (kilkadziesiąt holotypów 
i kilkaset paratypów). Wiele z tych 
okazów posłużyło do opracowań 
naukowych autorstwa pracowników 
naukowych Muzeum Zoologicznego 
UJ i badaczy z innych placówek na-
ukowych świata. Duża część zbioru 
południowoamerykańskiego nie zosta-
ła jeszcze opracowana i może służyć 
za podstawę opracowań na różnym 
poziomie kształcenia akademickiego. 
Należy też podkreślić wielką wartość 
zbioru Pierre’a Boyer z punktu widzenia 
działalności ekspozycyjnej prowadzonej 
przez Muzeum Zoologiczne UJ. 
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Największe motyle świata z rodziny pawic (Saturniidae)

Niektóre gatunki motyli deszczowych 
lasów afrykańskich
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Część okazów została już wykorzystana 
z powodzeniem do tworzenia wystawy 
dydaktycznej, adresowanej zarówno do 
młodzieży szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, jak i do studentów, głów-
nie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie 
tylko. Ekspozycja dostępna jest również 
dla studentów innych uczelni krakowskich 
i małopolskich. Dzięki przekazaniu na 
rzecz UJ zbioru motyli nasze Muzeum 
Zoologiczne znalazło się w elitarnym 
gronie kilku placówek posiadających 
najcenniejsze pod względem naukowym 
zbiory tej grupy owadów w Europie. 

Tomasz W. Pyrcz
kierownik Muzeum Zoologicznego UJ
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Powszechnie wiadomo, że pszczoła 
miodna jest głównym zapylaczem 

naszych upraw. Mniej mówi się już o tym, 
że dzikie rośliny owadopylne także ko-
rzystają z usług tego owada, co w dużej 
mierze przyczynia się do utrzymania bio-
logicznej różnorodności, nie tylko świata 
roślin. Jeszcze rzadziej zwraca się uwagę 
na to, że pszczoła miodna jest organizmem 
modelowym przy wyjaśnieniu wielu 

procesów i hipotez biologicznych. Jest 
to uzasadnione tym, że jest ona jednym 
z najlepiej poznanych gatunków owadów. 
Od 2006 roku jest też w grupie czterech 
owadów (muszka owocowa, jedwabnik, 
komar widliszek) z kompletnie opisanym 
genomem. 

Wszystkie pszczoły należą do owa-
dów zwanych błonkówkami, których 
samice rozwijają się z jaj zapłodnionych 

(diploidy), zaś samce, czyli trutnie, z jaj 
niezapłodnionych (haploidy), co jako 
pierwszy odkrył ksiądz Jan Dzierżon 
w 1845 roku u pszczoły miodnej. W skom-
plikowanym układzie społecznym, który 
tworzy pszczoła miodna, o tym, czy 
z zapłodnionego jaja rozwinie się w pełni 
płodna samica (matka), która może żyć 
od czterech do pięciu lat, czy robotnica – 
żyjąca zazwyczaj około czterech tygodni, 

REBELIANTKI WŚRÓD ROBOTNIC 
PSZCZOŁY MIODNEJ

Dwa gatunki „ogoniastych” pawic 
z Madagaskaru i Gujany

Fauna motyli archipelagu Nowej Kaledonii

Fragment wystawy Motyle Pierre’a Boyer w Instytucie Zoologii UJ
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decyduje jedynie pokarm, jaki otrzymuje 
rozwijająca się z jaja larwa. Chociaż matka 
i robotnica mogą być identyczne genetycz-
nie, ich zróżnicowany rozwój doprowadził 
do tego, że tylko matka kopuluje z trutnia-
mi i gromadzi ich spermę, co pozwala jej 
decydować, czy złoży jajo zapłodnione, czy 
też nie. Robotnice są z reguły bezpłodne 
i zachowują się wyjątkowo altruistycznie, 
opiekując się potomstwem swej matki 
i broniąc gniazda, choćby za cenę własnego 
życia. Tylko jeśli w rodzinie przez dłuższy 
czas nie ma matki i jej feromonów, u części 
robotnic rozwijają się jajniki, co umożliwia 
im składanie niezapłodnionych jaj, z któ-
rych rozwijają się trutnie.

Ostatnie badania, przedstawione 
w czasopiśmie „Current Biology” (Woy-
ciechowski, Kuszewska 2012), pokazują, 
że harmonia, która wydaje się panować 
w pszczelej rodzinie, opiera się na bardzo 
twardej rywalizacji poszczególnych jej 
członków. Robotnice okazują się nie być 
bezwzględnie oddane nadrzędnemu dobru 
całej rodziny i w określonych sytuacjach 
zabezpieczają swe partykularne interesy. 
Otóż po rójce, która jest jedynym natural-
nym sposobem tworzenia nowej kolonii 
pszczelej, pojawiają się wśród robotnic 
osobniki, które nazwano „rebeliantkami”. 
Rebeliantki mają większe jajniki (więcej 
owarioli w jajnikach) i mniejsze gruczoły 
gardzielowe, które wytwarzają mleczko 
pszczele będące pokarmem larw. Oznacza 
to, że rebeliantki są bardziej podobne do 
matki niż zwykłe robotnice, co przejawia 
się także w tym, że w czasie swojego 
dorosłego życia składają niezapłodnione 
jaja, i to bez względu na to, czy w rodzinie 
jest matka, czy też jej nie ma. Dodatkowo 
ich zredukowane gruczoły gardzielowe 
nie pozwalają im angażować się zbytnio 
w wychowanie kolejnych pokoleń pszczół. 

W pracy wyjaśniono, dlaczego 
w pszczelej rodzinie po rójce pojawiają 
się rebeliantki. W czasie rójki stara matka 
wraz z częścią robotnic opuszcza gniazdo, 
by założyć nową rodzinę. Robotnice, które 
nie odleciały z rojem, opiekują się pozosta-
wionymi jajami oraz larwami i poczwar-
kami rozwijających się jeszcze robotnic 
i młodych matek, z których jedna wkrótce 
przejmie gniazdo. Jednak zanim wylęgnie 
się pierwsza młoda matka, rodzina jest 
przez krótki czas osierocona – pozbawiona 
matki. Karmione w tym czasie larwy, które 
wykluły się z jaj złożonych jeszcze przez 
starą matkę, nie rozwijają się w pracowite 
robotnice, tylko w rebeliantki. 

To, w jaki sposób w ewolucji doszło 
do utrwalenia tej egoistycznej strategii 
robotnic, wyjaśniono, a co ważniejsze –  
przewidziano, opierając się na teorii 
doboru krewniaczego, której matema-
tyczne podstawy przedstawił w 1964 
roku William Donald Hamilton. Teoria ta 
tłumaczy, jak drogą doboru naturalnego 
może dojść do powstania altruistycznych 
zachowań u zwierząt. Upraszczając nieco 
założenia teorii: zachowania altruistyczne 
powstają tym łatwiej, im bliżej spokrew-
niony jest potencjalny altruista z odbiorcą 
jego altruistycznego zachowania. Dzieje 
się tak, ponieważ spokrewnione osobniki 
posiadają, przynajmniej w części, te same 
geny. Bliżej spokrewnione osobniki po-
siadają więcej takich samych genów niż 
te spokrewnione w mniejszym stopniu. 
Są sytuacje, w których kopie swoich wła-
snych genów można powielać bardziej 
skutecznie, pomagając krewniakom w ich 
reprodukcji, niż wychowując własne 
potomstwo. Uważa się, że tak właśnie 

powstały układy społecznych owadów, 
u których córki-robotnice skuteczniej 
powielały swe geny, wychowując swoje 
młodsze rodzeństwo, a nie własne po-
tomstwo. Ta sama zasada obowiązuje 
w rodzinie pszczelej, w której przed rójką 
robotnice wychowują swoje młodsze 
siostry i braci, ale po rójce będą musiały 
poświęcać się wychowywaniu dzieci swej 
siostry (siostrzenice i siostrzeńcy), z któ-
rymi łączy je mniej wspólnych genów, 
niż to było wcześniej, gdy wychowy-
wały rodzeństwo. Wobec takiej sytuacji 
robotnice się buntują i do tego buntu 
przygotowują się już jako larwy, kiedy 
kształtują się ich narządy wewnętrzne. 
Wtedy to właśnie, kosztem gruczołów 
potrzebnych do wytwarzania pokarmu dla 
młodych pszczół, mogą lepiej rozwinąć 
własne narządy rozrodcze. W efekcie po-
wstają rebeliantki, które robią wszystko, 
by w ich gnieździe wychowywani byli 
ich synowie, a nie cioteczne rodzeństwo, 
czyli dzieci nowej matki.

Składająca jaja matka pszczela w otoczeniu świty robotnic

Współautorka artykułu 
w „Current Biology” Karolina Kuszewska 

w pasiece eksperymentalnej 
Instytutu Nauk o Środowisku 
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Wiosna to czas nadziei, początek no-
wego cyklu w przyrodzie. Pacjentom 

taką nadzieję daje fizjoterapia, która 
pozwala na poprawę ich sprawności, po-
lepsza jakość życia i napełnia optymizmem 
tych, którzy go utracili – mówiła prof. 
Jolanta Jaworek, dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UJ CM, podczas I Ogólnopol-
skiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji 
Jagiellońska wiosna fizjoterapii, która 
odbyła się 13 kwietnia 2012 w auli Col-
legium Novum. Zorganizował ją Instytut 
Fizjoterapii WNZ Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Patronat honorowy objęli prezy-
dent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, 

NADZIEJA W FIZJOTERAPII
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa, kardynał Franciszek Ma-
charski, rektor UJ prof. Karol Musioł 
oraz prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech 
Nowak. Patronat medialny pełniły TVP 
Kraków, Radio Kraków oraz portal in-
ternetowy Interia.pl, natomiast patronat 
społeczny – Stowarzyszenie Fizjoterapia 
Polska, Polskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, 
Fundacja Sanus, Gabinet Diagnostyczno-
-Rehabilitacyjny „RehaPlus” oraz Towa-
rzystwo Walki z Mukowiscydozą.

Głównym założeniem konferencji 
była prezentacja najnowszych osiągnięć 

współczesnej fizjoterapii oraz wymiana 
praktycznych spostrzeżeń i doświadczeń 
związanych z tą dziedziną medycyny 
klinicznej. W dniu poprzedzającym konfe-
rencję w restauracji Ratuszowa odbyło się 
spotkanie zaproszonych gości z władzami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gości po-
witali rektor UJ prof. Karol Musioł oraz 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
prof. Jolanta Jaworek – główna pomysło-
dawczyni przedsięwzięcia. Dalszą część 
spotkania uświetnił występ Zbigniewa 
Wodeckiego.

13 kwietnia 2012 uroczystego otwarcia 
konferencji dokonał prorektor UJ ds. CM 

Skąd robotnice, i to będące jeszcze 
na etapie larw, wiedzą, że jako w pełni 
wykształcone owady znajdą się w sytu-
acji, w której to nie ich matka, ale siostra 
pełnić będzie funkcję matki gniazda? 
W naturalnych warunkach zapłodniona 
matka opuszcza swoje gniazdo tylko wte-
dy, gdy leci z rojem. Oznacza to, że każdy 
brak matki jest jednoznaczny z tym, że 
jej miejsce wkrótce zajmie jej córka, 
czyli siostra znajdujących się w gnieź-
dzie robotnic. Brak matki tuż po rójce 
jest percepowany przez larwy, ponieważ 

w ich pokarmie brak 
jest feromonów matki.

Na szczęście po-
jawienie się rebelian-
tek nie dezorganizuje 
funkcjonowania ca-
łej pszczelej rodziny. 
Wkrótce po rójce po-
jawia się zazwyczaj 
nowa młoda matka, 
która zaczyna składać 
swoje jaja. W jej obec-
ności, i w obecności jej 
feromonów, wszystkie 
larwy rozwijają się 
znowu w pracowite 
robotnice. Sytuacja 
w rodzinie szybko 
wraca do normy, mat-

ka składa jaja, a jej córki-robotnice z po-
święceniem wychowują swoje młodsze 
rodzeństwo, bez prób własnej reprodukcji.

pracę o pszczołach rebeliantkach anon-
suje w „Current Biology” profesor James 
C. Nieh, z Kalifornijskiego Uniwersytetu 
w San Diego. Pisze on, że fascynujące 
będzie obserwowanie, co przyniosą dal-
sze badania dotyczące tego ciekawego 
odkrycia. Jednak już teraz wiadomo na 
pewno, że poznano całkiem nową stra-
tegię zachowań u tak dobrze zbadanego 
gatunku, jakim jest pszczoła miodna. Co 

więcej, pojawianie się rebeliantek, jako re-
akcja na zmianę stosunków pokrewieństwa 
w pszczelej rodzinie, w jednoznaczny spo-
sób potwierdza rolę doboru krewniaczego 
w ewolucji zachowań społecznych.

Michał Woyciechowski
kierownik Zespołu Ekologii Behawioralnej 

w Instytucie Nauk o Środowisku UJ 

J. C. Nieh, Animal Behavior: the Orphan Rebellion, „Current 
Biology”, http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0960982212002758, 2012.

M. Woyciechowski, K. Kuszewska, Swarming Generates 
Rebel Workers in Honeybee, „Current Biology”, nr 22 (8), 
2012, s. 707–711. 

Autor w przy ulu w swoim przydomowym ogródku
Karolina KuszewskaJa
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prof. Wojciech Nowak. Profesor Jolanta 
Jaworek, witając uczestników, wyraziła 
nadzieję, że konferencja rozpocznie cykl 
corocznych spotkań, na których przedsta-
wiane będą problemy i najnowsze donie-
sienia z dziedziny fizjoterapii.

Obrady zainaugurował wykład Fi-
zjoterapia w onkologii – mity i fakty, 
wygłoszony przez prof. Marka Woźniew-
skiego, kierownika Katedry Fizjoterapii 
w Medycynie Zachowawczej i Chirurgii 
AWF we Wrocławiu. 

Dalsze obrady podzielone zostały na 
pięć sesji naukowych. Omawiano na nich 
zagadnienia dotyczące problemów reha-
bilitacji angiologicznej, reumatologicznej, 
ortopedyczno-traumatologicznej, pulmo-

nologicznej oraz neurologicznej. Wiele 
uwagi poświęcono rozważaniom nad 
miejscem współczesnej fizjoterapii w me-
dycynie, roli fizjoterapeuty w uspraw-
nianiu pacjentów, jak również poprawie 
jakości ich życia. Poruszono kwestię zadań 
fizjoterapii w obliczu rosnącej populacji 
osób starszych oraz zagrożeń chorobami 
cywilizacyjnymi, jak również szeroko 
pojętej profilaktyki – dotyczącej nie tyl-
ko pacjentów, ale także fizjoterapeutów. 
W pierwszej sesji uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać wykładów dr. Tomasza Mro-
wieckiego i dr. Mariusza Kózki na temat 
fizjoterapii w chorobach naczyń. 

W sesji reumatologicznej wykłady 
wygłosili prof. Włodzimierz Samborski 
oraz prof. Piotr Wiland. Przedstawili oni 
problematykę postępowania fizjoterapeu-
tycznego w poszczególnych jednostkach 
reumatologicznych oraz wybrane metody 
oceny sprawności i aktywności choroby. 
Mówili także o uszkodzeniach narządu 

ruchu w chorobach 
reumatycznych. 

Kolejna sesja 
poświęcona była 
nowym poglądom 
na rehabilitację 
w ortopedii i trau-
matologii. Przed-
stawiono na niej 
model postępowa-
nia terapeutycz-
nego według kon-
cepcji PNF. Sporo 
uwagi poświęcono również problemom 
wad postawy u dzieci i młodzieży. 

Popołudniowe obrady rozpoczęła sesja 
zatytułowana Fizjoterapia w chorobach 

układu oddechowego, w której z wykła-
dami wystąpili prof. Roman Nowobil-
ski i dr Dariusz Jastrzębski. W swych 
wystąpieniach poruszali trudne tematy 
związane ze skutecznością stosowania 
zabiegów fizjoterapeutycznych u pa-
cjentów chorych na astmę. Mówili także 
o rehabilitacji oddechowej pacjentów z ra-
kiem płuca. W ostatniej sesji, o tematyce 
neurologicznej, głos zabrali prof. Ryszard 

Czepko oraz prof. Aleksander Sieroń. 
Pierwszy z nich odniósł się do jakości 
życia pacjentów po zabiegu przezskórnej 
wertebroplastyki w leczeniu złamań kom-
presyjnych kręgosłupa pojawiających się 
przy szpiczaku mnogim. Drugi podkreślił 
rolę współczesnej światowej fizjoterapii 
zarówno w kontekście osób chorych, jak 
i zdrowych, zaznaczając konieczność sta-
łego poszerzania  wiedzy i kompetencji 
fizjoterapeutów, aby zdołali  realizować 
nowe zadania.

W konferencji wzięło udział blisko 150 
uczestników – znacznie więcej, niż  prze-
widywano pierwotnie. Na obrady przybyło 
wielu wybitnych naukowców związanych 
z medycyną i fizjoterapią. Nie zabrakło 
również studentów śledzących przebieg 
obrad z dużą uwagą. 

Program konferencji wywołał spore 
zainteresowanie uczestników. Każdy temat 
stawał się okazją do dyskusji, rodził wiele 
pytań. Atmosfera sprzyjała wymianie po-
glądów i opinii pomiędzy wykładowcami, 
prelegentami a słuchaczami, prowokując 
do dalszych przemyśleń i badań. 

Organizatorzy, ośmieleni sukcesem 
przedsięwzięcia, zapowiedzieli już, że 
odbędzie się kolejna Jagiellońska wiosna 
fizjoterapii – wiosną 2013 roku.

Marta Barłowska-Trybulec
asystent w Zakładzie Fizjologii Medycznej 

Instytutu Fizjoterapii UJ CM
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Prof. Jolanta Jaworek, prof. Piotr Wiland i prof. Włodzimierz Samborski 
podczas sesji reumatologicznej

Wśród uczestników konferencji nie zabrakło rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Wojciecha Nowaka (w pierwszym rzędzie, pierwszy z prawej)

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
prof. Jolanta Jaworek z członkami komitetu 

organizacyjnego konferencji 
Jagiellońska wiosna Fizjoterapii
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Z okazji jubileuszu 50-lecia wykonania 
pierwszej hemodializy w Krakowie 

zespół Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
zorganizował w dniach 10–12 maja 2012 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego konferencję połączoną 
z kursem ERA-EDTA z zakresu dializo-
terapii i transplantacji nerek. Uroczyste 
otwarcie konferencji odbyło się w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  
10 maja 2012. Honorowy patronat nad 
konferencją objęli prezydent Krakowa prof. 
Jacek Majchrowski oraz prorektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 
Medicum prof. Wojciech Nowak. 

Wśród ponad 400 gości, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością na uroczy-
stości otwarcia, byli kardynał Franciszek 
Macharski, honorowi patroni konferencji, 
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. Tomasz Grodzicki, przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
prof. Jacek Manitius, specjalista krajo-
wy w dziedzinie nefrologii prof. Marian 
Klinger, kierownicy klinik i zakładów UJ 
oraz kierownicy klinik nefrologicznych 
i stacji dializ z całej Polski. Byli również 
przedstawiciele ERA-EDTA, z aktualnym 
prezydentem prof. Raymondem Vanholde-
rem na czele, z przewodniczącym ds. ciągłej 
edukacji medycznej (CME) prof. Goce 
Spasowskim oraz sekretarzem/skarbnikiem 
prof. Andrzejem Więckiem. 

Uroczystość była doskonałą okazją do 
przypomnienia historii rozwoju krakow-

50-LECIE WYKONANIA PIERWSZEJ HEMODIALIZY 
W KRAKOWIE

skiej dializoterapii, datującej się od 15 
czerwca 1962, kiedy to w II Klinice Cho-
rób Wewnętrznych doc. dr hab. Zygmunt 
Hanicki wraz z zespołem zorganizował 
w Krakowie pierwszy w południowej 
Polsce, a czwarty w kraju ośrodek dializ 
(obecnie Klinika Nefrologii). Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, że w konferencji 
uczestniczyli główni wykonawcy pierwszej 
hemodializy: prof. Zbylut Twardowski 
i prof. Przemysław Hirszel z USA. 

Podczas spotkania przedstawiono za-
sługi pionierów dializoterapii, zaprezento-
wano aktualny stan tej formy leczenia oraz 
perspektywy na przyszłość. Zasłużeni dla 

rozwoju krakowskiej dializoterapii otrzy-
mali z rąk prezydenta Krakowa i prorektora 
UJ medale, a przewodniczący PTN wręczył 
dyplomy zasłużonym dla polskiej nefrolo-
gii. Podkreślono, że dynamiczny rozwój 
w ostatnich latach tej metody leczenia ner-
kozastępczego w Krakowie nie tylko ura-
tował życie wielu pacjentom, ale umożliwił 
również objęcie opieką wszystkich chorych 
z ostrą i schyłkową niewydolnością nerek, 
którzy wymagają tej formy terapii. 

Autorem pierwszej sztucznej nerki, 
którą zastosowano w II Klinice Chorób 
Wewnętrznych w Krakowie w 1962 roku, 
był Nils Alwalla z Lund (Szwecja), kolej-
ne aparaty były sprowadzane z zagranicy 
(AUE I, AUE II, Meltec, Nycotron) lub 
produkowane w kraju (Politechnika Kra-
kowska, Instal Rzeszów, Famed). 

Przez wiele lat ośrodek dializ w Kli-
nice Nefrologii w Krakowie był jedynym 
miejscem w regionie, w którym mogli być 
leczeni chorzy dializowani, a ze względu 
na ogromny niedobór stanowisk dializa-
cyjnych i odpowiedniej aparatury lecze-
niem nerkozastępczym objęta była tylko 
niewielka liczba pacjentów, głównie z ostrą 
niewydolnością nerek. Lista chorych ocze-

Zdjęcie wykonane w 1962 roku podczas jednej z pierwszych hemodializ w II Klinice Chorób Wewnętrz-
nych Akademii Medycznej w Krakowie. Od lewej doc. Zygmunt Hanicki, pielęgniarka Marcelina Pacut, 

dr Zuzanna Pączek, dr Józef Bogdał

Nowy budynek Kliniki Nefrologii 
z nowoczesną stacją dializ
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kujących na dializoterapię systematycznie 
się wydłużała, co oznaczało, że w tym okre-
sie nawet bardzo młodzi chorzy często nie 
mieli żadnych szans na leczenie dializami.

Uruchomienie dodatkowych stacji 
dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym w Krakowie-Prokocimiu, w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera 
oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego, 
utworzenie nowej stacji dializ w Klinice 
oraz wyremontowanie starej stacji zlokali-
zowanej w zabytkowym budynku przy ul. 
Kopernika 15 stworzyło bazę zabezpiecza-
jącą dla wszystkich chorych wymagających 
leczenia dializami w Krakowie. W całym 
kraju, dzięki realizacji „Programu poprawy 
i rozwoju dializoterapii” i ogromnym zaan-
gażowaniu całego środowiska nefrologicz-
nego, udało się zmienić tragiczną sytuację 
w zakresie dializoterapii. Stale rozwijana 
sieć ośrodków świadczących leczenie 
dializacyjne umożliwia obecnie leczenie 
wszystkich chorych z niewydolnością ne-
rek. Dzięki postępowi technologicznemu 
i współczesnym osiągnięciom medycyny, 
znacznie wydłużyło się życie chorych dia-
lizowanych. Przed zespołami zajmującymi 
się dializoterapią stają nowe wyzwania, jak 
zapewnić odpowiednią jakość życia chorym 
dializowanym, mimo często podeszłego 
wieku i schorzeń współistniejących.

Obecnie Klinika Nefrologii Szpitala 
Uniwersyteckiego jest jednym z najwięk-
szych w Polsce ośrodków zajmujących się 
dializoterapią z dobrym zapleczem nefrolo-
gicznym, a Małopolska od wielu lat należy 
do regionów o najwyższym wskaźniku 
dializowanych na milion mieszkańców. 

Obecnie w Małopolsce działa 20 stacji 
dializ oraz jedna sanatoryjna, w których na 
koniec 2011 roku leczono łącznie 1643 cho-
rych, w tym hemodializami 1556, a diali-
zami otrzewnowymi 87 osób. W Krakowie 
w czterech działających stacjach dializ na 
koniec 2011 roku dializowano łącznie 682 
chorych, w tym 599 hemodializami i 83 za 
pomocą dializy otrzewnowej. W samym 

tylko ośrodku dializ przy Klinice Nefrologii 
wykonano w 2011 roku 35 834 zabiegów 
hemodializy.

Uroczystość otwarcia uświetnił do-
skonały wykład prof. Tomasza Guzika 
zatytułowany Misja lekarza we współczes- 
nej medycynie oraz spektakl muzyczny 
Motion Trio. Część naukowa konferen-
cji odbyła się w hotelu Qubus w dniach 
11–12 maja i była połączona z kursem 
ERA-EDTA „Progress in Nephrology and 

Transplantation” z udziałem wybitnych 
nefrologów krajowych i zagranicznych. 
Ogółem podczas tej części konferencji, 
która odbywała się w języku angielskim, 
wygłoszono w sześciu sesjach 21 referatów 
oraz przeprowadzono cztery sesje spotkań 
z ekspertami (Meet the Expert), podczas 
których słuchacze mogli dyskutować z gro-
nem wybitnych specjalistów na wybrane 
tematy. Wśród wykładowców było 12 gości 
z Europy i USA. Sesje naukowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem słuchaczy, a po 
każdym wykładzie rozwijała się ożywiona 
dyskusja. 

Liczne podziękowania i listy gratula-
cyjne, jakie otrzymaliśmy po konferencji 
z okazji jubileuszu 50-lecia wykonania 
pierwszej hemodializy w Krakowie, po-
zwalają na stwierdzenie, że pozostanie 
ona na dłuższy czas w pamięci wszystkich 
uczestników.

Władysław Sułowicz
kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii UJ CM

Sala hemodializ w nowym budynku kliniki z nowoczesnym wyposażeniem

Prof. Władysław Sułowicz wraz z małżonką witają przybyłego na uroczystość otwarcia konferencji 
kardynała Franciszka Macharskiego

Goście konferencji w sali obrad hotelu Qubus, wśród nich prof. Przemysław Hirszel (w drugim 
rzędzie pierwszy z lewej) oraz prof. Zbylut Twardowski (w pierwszym rzędzie pierwszy z lewej)
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SCHOLARIS

□ Jak zrodził się pomysł założenia Od-
działu Kraków?

■ W roku 2002 oddziały Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland istniały na większości 
uczelni medycznych. Z pomysłem zaanga-
żowania mnie w działalność IFMSA-Poland 
zgłosili się do mnie inni studenci Wydziału 
Lekarskiego UJ. Byłem wówczas osobą 
aktywnie działającą w Studenckim Kole 
Naukowym II Katedry Chirurgii UJ CM. 
Koleżanki i koledzy namawiali mnie, bym 

pomógł im w organizacji oddziału IFMSA- 
-Poland na naszej Uczelni, zdecydowałem 
się więc wystartować w wyborach. 16 maja 
2002 powierzono mi obowiązki prezydenta 
oddziału. Chcieliśmy szybko dołączyć do 
grona najlepszych, dlatego też zależało nam, 
by w naszym oddziale od razu uruchomić 
wszystkie programy stałe.

□ Jednak początki działalności nie były łatwe. 

■ Byliśmy bardzo słabo rozpoznawalni na Uczelni. Rozpo-
częliśmy pracę pod koniec maja 2002, a już w lipcu mieli do 
Krakowa przyjechać na praktyki studenckie pierwsi zagraniczni 
goście. Dużą pomocą i zaufaniem obdarzyły nas wtedy władze 
Wydziału Lekarskiego UJ CM, a szczególnie prodziekani: prof. 
Beata Tobiasz-Adamczyk i prof. Piotr Laidler. Tylko wyjątkowa 
przychylność i życzliwość prodziekana ds. nauki i współpracy 
z zagranicą prof. Piotra Laidlera pozwoliła nam „rozwinąć skrzy-
dła” w pierwszych miesiącach działalności.

Regularne spotkania zarządu oddziału odbywały się co tydzień 
w pomieszczeniach II Katedry Chirurgii. W swojej życzliwości 
udostępniała nam je kierownik Katedry prof. Danuta Karcz, 
która służyła nam swoimi radami i dzieliła się doświadczeniem 
w sprawach organizacyjnych.

Proszę sobie wyobrazić, że niespełna cztery miesiące po 
stworzeniu oddziału IFMSA-Poland zorganizowaliśmy pierwszą 

STWORZYLIŚMY SOLIDNĄ 
i ROZPOZNAWALNĄ MARKĘ

konferencję naukową Choroby osób w wieku 
starszym wyzwaniem dla medycyny XXI wieku. 
W organizacji tego wydarzenia bardzo pomógł 
nam wtedy nowy kierownik Katedry Chorób 
Wewnętrznych i Gerontologii prof. Tomasz 
Grodzicki. Konferencja okazała się olbrzy-
mim sukcesem, wzięło w niej udział ponad 
130 uczestników z całej Polski.

□ Czy łatwo było zainteresować innych stu-
dentów ideą stworzenia Oddziału IFMSA- 
-Poland?

■ Studenci bardzo chętnie włączali się 
w działalność stowarzyszenia. Świetnie 
układała nam się współpraca ze Studenckim 
Towarzystwem Naukowym UJ CM, które-
mu pomagaliśmy w organizacji dorocznych 
konferencji naukowych, oraz z Radą Samo-
rządu Studentów UJ CM. W tamtych czasach 

wszystkie organizacje studenckie współpracowały ze sobą po 
to tylko, by pomóc i wesprzeć rozwój studentów. Początkowo 
oddział liczył kilkunastu członków, jednak z każdym miesiącem 
liczba zaangażowanych w działalność stowarzyszenia osób stale 
rosła i w ciągu roku od rozpoczęcia pracy przekroczyła 50, a nie-
długo później 100 osób. Tak dynamiczny wzrost liczby studentów 
biorących udział w naszych przedsięwzięciach był pochodną 
licznych podejmowanych przez nas inicjatyw. 

□ Czym konkretnie zajmował się wówczas Oddział Kraków?

■ W ramach programu stałego ds. zdrowia publicznego, kiero-
wanego przez Agnieszkę Wodniok, oraz programu stałego ds. 
edukacji medycznej, kierowanego przez Andrzeja Sałakow-
skiego, zorganizowano konferencję poświęconą chorobom osób 
starszych. W założeniach programu stałego ds. zdrowia repro-
dukcyjnego i AIDS pod okiem Mikołaja Głowackiego znalazły 
się cieszące się dużą popularnością wśród studentów i lekarzy 
szkolenia, a programy ds. praktyk wakacyjnych (koordynator 
Przemysław Znamirowski) i wymiany naukowej (koordynator 

Rozmowa z dr. Maciejem Matłokiem, asystentem II Katedry i Kliniki Chirurgii UJ CM, 
pierwszym prezydentem Oddziału Kraków 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

lat
Oddziału Kraków
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Kinga Gajdzińska) zachęcały do działalności w stowarzyszeniu, 
umożliwiając już w pierwszym roku działalności blisko trzydzie-
stu studentom wyjątkową na tamte czasy możliwość wyjazdu 
na zagraniczne stypendia i praktyki wakacyjne. Interesujący był 
także program stały ds. praw człowieka i pokoju (koordynator 
Daniel Pazdan), w ramach którego organizowano, między innymi 
wspólnie z Amnesty International, akcję pisania listów w obronie 
krzywdzonych przez reżimy totalitarne mieszkańców najbardziej 
odległych stron świata. 

□ Jak wspomina Pan pracę w Zarządzie Głównym?

■ Działalność w Zarządzie Głównym rozpocząłem bardzo 
szybko, bo już jesienią 2002 roku, gdy podczas Zgromadze-
nia Delegatów IFMSA-Poland zostałem przez przedstawicieli  
12 uczelni medycznych wybrany na wiceprezydenta ds. zasobów 
ludzkich. Pracę w zarządzie w kadencji 2002/2003 wspominam 
jako czas nauki o funkcjonowaniu tak dużej organizacji, jaką jest 
IFMSA-Poland. Starałem się też jak najlepiej reprezentować inte-
resy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dbać, by nasi studenci mogli 
brać udział w ogólnopolskich akcjach podejmowanych, między 
innymi, wspólnie z Polską Radą Młodzieży czy Parlamentem 
Studentów RP. Rok później zostałem prezydentem IFMSA-Poland 
i odpowiadałem za działalność stowarzyszenia w całej Polsce. To 
była duża odpowiedzialność, olbrzymie wyzwanie, ale i wielka 
przygoda. IFMSA-Poland liczyło wtedy ponad 2500 członków. 
Niemal co tydzień podróżowałem z Gdańska, przez Poznań aż 
do Lublina, by dopilnować pracy oddziałów.

□ Był Pan jednym z pomysłodawców stworzenia grupy tre-
nerów IFMSA-Poland. 

■ Będąc wiceprezydentem IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich, 
w marcu 2003 roku wziąłem udział w odbywającym się w Parnu 
(Estonia) światowym zjeździe studentów uczelni medycznych. 
Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z cyklem szkoleń dla stu-
dentów medycyny o egzotycznej wtedy dla nas tematyce – jak 
choćby Przygotowanie i zarządzanie projektem, Zarządzanie 
czasem czy Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Chcieliśmy, 
by jak najszybciej w takich szkoleniach mogli wziąć udział tak-
że polscy studenci. Pierwsze szkolenie zorganizowaliśmy kilka 

miesięcy później w Krakowie podczas ogólnopolskich warsztatów 
programu stałego ds. zdrowia publicznego. Warsztaty spotkały 
się z tak dobrym przyjęciem ze strony polskich studentów, że 
postanowiliśmy powołać profesjonalną grupę trenerów IFMSA-
-Poland. W tym celu postaraliśmy się o możliwość przeszkolenia 
za granicą dwóch studentów z Polski. Byli to: Michał Brzeziński –  
obecnie pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz 
Michał Pędziwiatr – obecnie pracownik II Katedry Chirurgii UJ 
CM. Po ich powrocie do Polski, pod patronatem prof. Piotra Lai- 
dlera oraz konsula Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr 
Marit Klingler, zorganizowaliśmy warsztaty Train New Trainers. 
Wspólnie z partnerami z Niemiec przeszkoliliśmy wtedy kilka 
osób, które utworzyły trzon grupy trenerów IFMSA-Poland (GTI). 
GTI prowadziła z powodzeniem szkolenia w całej Polsce podczas 
różnych oficjalnych spotkań IFMSA-Poland. To wydarzenie ob-
jęło swoim patronatem także Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP oraz Republiki Federalnej Niemiec, włączając je w cykl Roku 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

□ Co dała Panu praca w IFMSA-Poland?

■ Czas biegnie bardzo szybko, co uzmysłowił mi tegoroczny 
jubileusz. Mija przecież 10 lat od chwili, gdy włączyłem się 
w działalność IFMSA-Poland. Nie sposób wymienić wszystkie 
korzyści, jakie dała mi praca na rzecz tego stowarzyszenia. Na 

pierwszym miejscu wspomniałbym jednak o możliwości 
nawiązania znajomości i kontaktów ze studentami z in-
nych polskich i międzynarodowych uczelni medycznych. 
Te kontakty są żywe do dziś. 

W Collegium Medicum realizujemy projekt „Pro bono 
Collegii Medici Universitatis Jagellonicae”, którego jed-
nym z filarów jest program wymiany kadry dydaktycznej 
umożliwiający pracownikom CM udział w zagranicznych 
stażach dydaktycznych na uniwersytetach w Monachium, 
Rochester i Edynburgu. Obecna współpraca nie byłaby 
jednak możliwa, gdyby nie kontakty z czasów studiów. 
Innym przykładem może być współpraca przy badaniach 
podejmowanych w ramach moich zainteresowań nauko-
wych nad nowotworami podścieliskowymi przewodu 
pokarmowego (GIST) czy chirurgicznym leczeniem 
otyłości. Także i tu szeroka sieć kontaktów wyniesio-
nych z czasów działalności w IFMSA-Poland bardzo 
mi pomaga.

Oddziału Kraków

Dr Maciej Matłok z uczestnikami akcji „Serce Masz Tylko Jedno”, 
poświęconej profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego

Z Joanną Wyką, prezydentem Oddziału Kraków w latach 2003/2004, 2004/2005 
i wiceprezydentem ds. zasobów ludzkich w latach 2006 –2007
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Czasy działalności w IFMSA-Poland z pewnością pozwoliły 
mi nauczyć się, jak współpracować w dużej grupie aktywnych 
osób, jak zarządzać projektem i grupą współpracowników. Wy-
jazdy na stypendium do Szwajcarii i możliwość obserwowania 
systemów organizacji pracy w szpitalach w innych krajach poka-
zały mi ciekawe rozwiązania, które staram się dziś wykorzystywać 
w swoim zawodowym życiu.

□ Co uważa Pan za swój największy sukces z czasów działal-
ności w IFMSA-Poland?

■ W organizacji studenckiej trudno jest mówić o sukcesie poje-
dynczej osoby. Za duży sukces całego Oddziału Kraków uważam 
to, że tak szybko się rozwinął i w ciągu niespełna dwóch lat stał 
się jednym z najlepszych w Polsce. Sporym osiągnięciem było, 
moim zdaniem, to, że IFMSA-Poland bardzo dobrze zostało 
zaakceptowane przez władze naszej Uczelni i inne organizacje 
studenckie. Stworzyliśmy bardzo solidną i rozpoznawalną na Uni-
wersytecie Jagiellońskim markę. W moim przekonaniu sukcesem 
jest więc całe 10 lat działalności IFMSA-Poland na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Bardzo cieszyło mnie też, że w pracę na rzecz 
naszego oddziału IFMSA-Poland włączali się nie tylko studenci 
polscy, ale też liczna grupa studentów Szkoły Medycznej dla 
Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM.

□ Jak ocenia Pan kierunek, w którym poszło IFMSA-Poland 
i sam Oddział Kraków? Czy tak to sobie Pan wyobrażał?

■ IFMSA-Poland funkcjonuje jako organizacja studencka. 
Zmienia się IFMSA-Poland, bo zmieniają się ludzie, którzy 
to stowarzyszenie tworzą. W dawnych czasach wielu spo-
śród nas działało po to, by zrobić coś nowego, stanowią-
cego wyzwanie. Liczyła się przede wszystkim możliwość 
zdobycia doświadczenia, nauczenia się czegoś. Dziś jest 
to instytucja powszechnie rozpoznawalna. Cieszy mnie tak 
szerokie spektrum licznych inicjatyw podejmowanych przez 
Oddział Kraków. Z zainteresowaniem śledzę je na stronie 
internetowej oddziału.

□ Studia medyczne trwają sześć lat. Czy jest jakiś pomysł, 
którego nie zdążył Pan zrealizować w IFMSA-Poland?

■ Czas studiów minął bardzo szybko. Przez cały okres 
ich trwania bardzo aktywnie brałem udział w studenckim 
ruchu naukowym, potem angażowałem się w działalność 

IFMSA-Poland. Dzisiaj skorzystałbym z chęcią z możliwości 
wyjazdu na praktykę wakacyjną do bardzo odległego kraju, 
gdzie system opieki zdrowotnej funkcjonuje inaczej niż w Eu-
ropie. Z działalności pozamedycznej zawsze zazdrościłem kole-
gom z Warszawy grupy kolarskiej, która powstała na tamtejszej 
uczelni. Słyszałem, że dziś inicjatywę zorganizowania takiej 
grupy podjęli z powodzeniem studenci Szkoły Medycznej dla 
Obcokrajowców, tworząc Copernica Cycling Group. Szczerze 
im tego gratuluję!

□ W jaki sposób dziś angażuje się Pan w działalność Sto-
warzyszenia?

■ IFMSA-Poland to stowarzyszenie studentów medycyny. Ja 
swoje studia medyczne zakończyłem w 2003 roku. Trudno 
zatem, bym dzisiaj brał aktywny udział w działaniach IFMSA-
-Poland. Zdarza się jednak, co jest dla mnie bardzo miłe, że 
jestem zapraszany na niektóre wydarzenia, i jeśli tylko mogę, 
staram się w nich brać udział.

W IFMSA bardzo prężnie rozwija się IFMSA-Alumni – 
program umożliwiający dziś działającym w IFMSA studentom 
korzystanie z doświadczenia starszych koleżanek i kolegów, 
a zrzeszający absolwentów uczelni medycznych.

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ewa Rabiej  

IFMSA (International Federation of 
Medical Students’ Associations) – Mię-

dzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Stu-
dentów Medycyny, to obecnie największa 
organizacja studencka. Zrzesza ponad milion 
młodych lekarzy i studentów kierunków 
medycznych. W Polsce w ramach tej fede-
racji od 1956 roku istnieje Międzynarodowe 

10 LAT ODDZIAŁU KRAKÓW IFMSA-POLAND
Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland. W jego strukturach działa 
12 oddziałów, związanych z każdą wyższą 
uczelnią medyczną w kraju.

W tym roku mija 10 lat od powołania Od-
działu Kraków IFMSA-Poland. Działalność 
organizacji opiera się na pracy wolontariuszy 
w ramach sześciu programów stałych. 

PROGRAM STAŁY
 DS. EDUKACJI MEDYCZNEJ 

– SCOME (STANDING COMMITTEE 
ON MEDICAL EDUCATION)

Bardzo wysoko cenię program stały 
ds. edukacji medycznej prowadzony przez 
krakowski oddział Międzynarodowego 

Uczestnicy akcji „Serce Masz Tylko Jedno”, 2004; dr Maciej Matłok pierwszy z lewej
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Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland. Co bardzo istotne, jest to 
inicjatywa samych studentów, zmierzająca 
do pogłębienia ich wiedzy, poszerzenia 
zainteresowań, a także do doskonalenia 
metod nauczania medycyny. Wartościo-
wym aspektem tego programu jest zazna-
jomienie studentów z podstawami badań 
naukowych. Od kilku lat z niezmienną 
satysfakcją spotykam na swoim wykładzie 
„Jak napisać pracę naukową?” kolejne 
roczniki adeptów medycyny zainteresowa-
nych tą tematyką. Mam nadzieję, że wielu 
spośród nich będzie w przyszłości nie tylko 
świetnymi lekarzami, ale także badaczami 
przyczyniającymi się do rozwoju biome-
dycznych dziedzin polskiej nauki.

prof. Jan A. Litwin

W ramach programu stałego ds. edu-
kacji medycznej (SCOME) prowadzone 
są warsztaty, z których największym za-
interesowaniem cieszą się te poświęcone 
szyciu chirurgicznemu. Uczestniczący 
w nich studenci mają możliwość wy-
słuchania wykładów na temat sprzętu 
medycznego, przygotowania miejsca 
pracy, sposobu prawidłowego trzymania 
narzędzi chirurgicznych, a także pod-
stawowych technik zakładania szwów. 
Później przychodzi czas na praktyczne 
wykorzystanie zdobytej wiedzy, polega-
jące, między innymi, na tym, by pozszy-
wać pociętego kurczaka! Na zakończenie 
kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty. 

Ważną częścią projektu są również 
warsztaty, podczas których studenci 
poszerzają swoją wiedzę dotyczącą 

badań RTG, USG czy EKG. Podczas 
warsztatów zatytułowanych Podstawy 
USG każdy z uczestników ma do dyspo-
zycji urządzenie, na którym może ćwi-
czyć. Chętnych nie brakuje. W ramach 
warsztatów dotyczących podstaw RTG 
prezentowane są slajdy pochodzące ze 
zbiorów Katedry Radiologii. 

Za pośrednictwem programu SCOME 
studenci mają możliwość wzięcia udziału 
w kursie szybkiego czytania, prowa-
dzonym przez profesjonalnego trenera. 
Podczas kursu prezentowane są techniki 
skutecznego uczenia się i zapamiętywa-
nia na podstawie tworzenia map myśli. 
Zdobyte umiejętności z pewnością przy-
dadzą się przed każdą sesją. 

Zainteresowaniem cieszą się także 
kursy języka migowego dla służb me-
dycznych. 

Dzięki współpracy ze Studenckim To-
warzystwem Naukowym organizowane 
są wykłady wygłaszane przez prof. Jana 
A. Litwina zatytułowane Jak napisać 
pracę naukową?, dzięki którym studenci 
mają szansę dowiedzieć się, nie tylko ja-
kie błędy popełniają najczęściej podczas 
pisania pracy, ale także jak ich uniknąć. 
Z myślą o studentach Szkoły Medycznej 
dla Obcokrajowców wykłady prowadzo-
ne są również w języku angielskim.

Współpraca ze studentami prawa zaan-
gażowanymi w działalność Sekcji Prawa 
Medycznego Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (TBSP UJ) owocuje wykładami 
na temat zawiłości prawnych związanych 
z zawodem lekarza. Wykłady cieszą się 
zainteresowaniem tak studentów, jak i le-
karzy. Ponadto wraz z TBSP UJ i Europej-
skim Stowarzyszeniem Studentów Prawa 
ELSA Kraków udało się zorganizować 
konferencję zatytułowaną Szanse w far-
makoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy. 
Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych. 
Studenci mają możliwość uczestniczenia 
w konwersatoriach TBSP UJ oraz wzięcia 
udziału w licznych warsztatach.

W tym roku w ramach programu 
SCOME wprowadzony został projekt 
„Peer Support”, polegający na pomocy 
nowo przyjętym studentom w pierwszych 
dniach ich pobytu na uczelni. Każdej 
z grup dziekanatowych przydzielony zo-
staje student z wyższego roku, który staje 
się ich wprowadzającym (supporterem). 
Świeżo upieczeni studenci mogą się do 
niego zgłaszać niemal w każdej sprawie. 
W tym roku program rozpocznie się już 

P
a

w
e

ł M
a

c
ie

je
w

sk
i

P
a

w
e

ł M
a

c
ie

je
w

sk
i

Warsztaty szycia chirurgicznego

Studenci podczas warsztatów Podstawy USG



32 ALMA MATER nr 148-149

podczas wakacji. Organizatorzy liczą na 
wsparcie ze strony wszystkich studentów, 
nie tylko członków IFMSA-Poland.

Maciej Piasecki

PROGRAM STAŁY 
DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO – SCOPH 

(STANDING COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH)

Gwałtowny wzrost ilości badań po-
twierdzających wyższe ryzyko wystąpienia 

wielu chorób przewlekłych (zaliczanych do 
najważniejszych problemów medycznych 
i społecznych, z którymi walczą i starają 
się uporać współczesne społeczeństwa) 
w zależności od antyzdrowotnego stylu 
życia (tj. palenia tytoniu, niewłaściwych 
zwyczajów żywieniowych, nadmiernej 
konsumpcji alkoholu, stresu, braku 
aktywności fizycznej, złej jakości snu, 
niebezpiecznego seksu czy stosowania 
substancji psychoaktywnych) wskazał 
wyzwania związane z zachowaniami zdro-
wotnymi zarówno jednostek, jak i całych 
grup społecznych. Zachowania związane 
ze zdrowiem będące elementem procesu 
socjalizacji pierwotnej i wtórnej pozostają 
pod znaczącym wpływem uwarunkowań 
kulturowych, środowiskowych, społecz-
nych mogących zarówno sprzyjać proz-
drowotnemu stylowi życia, jak i utrwalać 
jego antyzdrowotne postawy. Propagowa-
ne przez Światową Organizację Zdrowia 
od kilku dekad przesłanie o budowaniu 

odpowiedzialności za własne zdrowie 
i zdrowie innych stało się podstawą wielu 
programów promujących zdrowy styl życia 
i zachowania prozdrowotne. Ich celem 
jest budowanie moralnego obowiązku 
przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom 
zdrowotnym, ryzykownym zachowaniom 
grożącym utratą zdrowia, a także – po-
przez edukację zdrowotną – zwiększanie 
świadomości i wiedzy zdrowotnej. W te 
właśnie szeroko rozumiane zadania 
związane ze zdrowiem publicznym bardzo 

mocno wpisują się projekty realizowane 
przez IFMSA-Poland. Panuje głębokie 
przekonanie, potwierdzone wieloma dobrze 
udokumentowanymi badaniami i obserwa-
cjami, że większość zachowań związanych 
ze zdrowiem kształtuje się w okresie dzie-
ciństwa, okresie adolescencji i wczesnej 
dorosłości. Można zatem oczekiwać, że 
działalność studentów kierunków me-
dycznych – nastawiona na propagowanie 
zdrowego stylu życia, eliminowanie złych 
nawyków, uczenie zachowań sprzyjających 
zdrowiu, adresowana do rówieśników, dzie-
ci i młodych osób – zakończy się sukcesem 
nie tylko z powodu więzi pokoleniowej, 
ale także z racji odwoływania się do tych 
samych lub podobnych symboli. Akcje ta-
kie jak Szpital Pluszowego Misia, a także 
Antitobacco, Kostek z klasą, Zaburzenia 
odżywiania, FASon – Zespół Alkoholowy 
Płodu, skierowane do różnych wiekowo 
odbiorców, dają także szansę wykazania się 
przez studentów IFMSA-Poland młodzień-

czym zapałem, otwartością i udowodnienia 
sobie i innym, że robią coś użytecznego 
i społecznie potrzebnego. O potrzebie 
działania na rzecz innych świadczy udział 
studentów IFMSA-Poland w Krakowskim 
Tygodniu Krwiodawstwa czy Tygodniu 
Mukowiscydozy. Należy z optymizmem 
spoglądać w przyszłość, mając nadzieję, 
że kolejne roczniki studentów medycyny 
będą z równym zapałem kontynuować już 
istniejące programy lub tworzyć nowe, 
odpowiadające kolejnym wyzwaniom sto-
jącym przed zdrowiem publicznym.

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk

Celem tego programu jest zaintere-
sowanie ludzi tematem zdrowia publicz-
nego oraz poszerzanie ich wiedzy z tego 
zakresu. W tym celu organizowane są 
konferencje, warsztaty, dyskusje ze spe-
cjalistami oraz przeprowadzane badania 
profilaktyczne. Realizowane są zarówno 
projekty lokalne, zapoczątkowane w Od-
dziale Kraków, jak i ogólnopolskie czy 
międzynarodowe. Podczas roku akademic-
kiego członkowie krakowskiego oddziału 
IFMSA-Poland pracują nad osiemnastoma 
projektami adresowanymi do rozmaitych 
grup wiekowych.

Jednym z najstarszych projektów 
programu stałego ds. zdrowia publiczne-
go jest Szpital Pluszowego Misia (SPM) 
realizowany obecnie w ponad 20 krajach. 
Ma on na celu przyzwyczajenie dzieci do 
widoku personelu medycznego i zabiegów 
lekarskich. Przedszkolaki przyprowadzają 
swoje maskotki jako pacjentów, a przebrani 
w kolorowe fartuchy studenci pozwalają 
dzieciom uczestniczyć w „procesie diagno-
styczno-terapeutycznym”. SPM to także 
swoista okazja do stawiania pierwszych 
kroków na gruncie relacji lekarz–pacjent 
już od początku studiów. Poza przedszko-
lami Szpital uczestniczy także w wydarze-
niach plenerowych, takich jak coroczny 
finał WOŚP czy Dzień Zdrowia Dziecka. 

Kilka projektów należy do tzw. „Peer 
Education”, czyli „Nauczania Równieśni-
ków”. Specjalnie przeszkoleni studenci 
prowadzą zajęcia z uczniami szkół pod-
stawowych (kursy pierwszej pomocy – 
Bezpieczny Miś, o szkodliwości palenia 
tytoniu – Antitobacco, o wzmacnianiu 
układu kostnego – Kostek z Klasą) oraz 
ponadgimnazjalnych (Zaburzenia od-
żywiania, Białaczki, FASon – o zespole 
alkoholowym płodu). Projekty wymagają 
rzetelnego przygotowania merytorycznego 
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Punkt badań profilaktycznych podczas Festiwalu Zdrowia organizowanego w Galerii Krakowskiej
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z zakresu wybranych zagadnień, umożli-
wiając jednocześnie nabywanie doświad-
czenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cyklicznie organizowanym wydarze-
niem jest Festiwal Zdrowia, który kilka-
krotnie w ciągu roku odbywa się w Galerii 
Krakowskiej. Niezmiennym elementem 
wszystkich akcji są stoiska badań profi-
laktycznych, prowadzone przez studentów 
medycyny. Ponadto każdy Festiwal przy-
gotowywany jest pod określonym hasłem 
przewodnim (np. w bieżącym roku akade-
mickim były to Światowy Dzień Osteo- 
porozy, Trzymaj FASon w Ciąży i Świa-
towy Dzień Nadciśnienia Tętniczego). Są 
to trzydniowe wydarzenia, przyczyniające 
się do rozpowszechniania idei badań pro-
filaktycznych (ok. 3000 „pacjentów” pod-
czas jednej akcji), wzbogacone o program 
towarzyszący (pokazy tai-chi, rozmaite 
warsztaty, pokazy pierwszej pomocy, kącik 
zabaw dla dzieci).

Do osób starszych adresowane są pro-
jekty „Serce masz tylko jedno” (profilaktyka 
chorób układu krążenia) oraz dział Kostka 
z Klasą poruszający tematykę osteoporozy. 
Podczas Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Die-
tla organizowana jest akcja profilaktyczno-
-edukacyjna pod patronatem prof. Macieja 
Małeckiego, kierownika Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych UJ CM.

Program stały ds. zdrowia publicz-
nego to także konferencje dostępne dla 
szerokiego grona odbiorców. Na przykład,  
29 października 2011, w ramach obchodów 
Światowego Dnia Osteoporozy, odbyła 
się konferencja Osteoporoza – choroba 
miliona złamań. Podobne wydarzenie, 
przygotowane we współpracy z fundacją 
MATIO, miało miejsce podczas Ogól-
nopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy. 
Wykłady poprowadziła, między innymi, dr 
hab. Zuzanna Kurtyka. 

Krakowski oddział IFMSA-Poland 
jest też co roku współtwórcą wydarzenia 
o nazwie „Krakowski Krwiecień Krwio-
dawstwa” organizowanego przez Porozu-
mienie Samorządów Studenckich Uczelni 
Krakowa. W ramach programu SCOPH 
przygotowywane są stoiska edukacyjne 
promujące zdrowy tryb życia oraz konfe-
rencja transplantologiczna (raz na dwa lata).

Obecnie, mając na uwadze, jak ważne 
jest wczesne wykrywanie chorób nowo-
tworowych, wprowadzany jest w Kra-
kowie nowy projekt (pomysłodawcą jest 
Oddział Białystok IFMSA-Poland): „Roll 
the Cancer – Wyroluj Raka!”. Jego celem 

jest promocja profilaktyki onkologicznej 
poprzez zajęcia „Peer Education” w szko-
łach ponadgimnazjalnych oraz podczas 
kampanii społecznych. 

Marta Pilch

PROGRAM STAŁY 
DS. WYMIANY NAUKOWEJ  

– SCORE (STANDING COMMITTEE 
ON MEDICAL EDUCATION)

PROGRAM STAŁY 
DS. PRAKTYK WAKACYJNYCH 

 – SCOPE (STANDING COMMITTEE 
ON PROFESSIONAL EXCHANGE)

Wyjazdy zagraniczne w obecnych 
realiach stały się dla polskich studentów 
normalnością, a coraz częściej wręcz 
normą. Są to wyjazdy turystyczne (także 
w naprawdę daleki świat), wyjazdy zarob-
kowe – pozwalające wzmocnić studencki 
budżet, ale również wyjazdy „zawodo-, ale również wyjazdy „zawodo-
we”. Te ostatnie to najczęściej praktyki 
wakacyjne umożliwiające podglądanie 
starszych kolegów po fachu. Wszystkie 
te możliwości, a szczególnie praktyki, 
odgrywają ogromną rolę w rozwoju oso-

bowości każdego studenta. Pozwalają 
poznawać świat, i to nie z pozycji turysty 
przemykającego autokarem pomiędzy 
kolejnymi zabytkami, ale oczami miesz-
kańców kraju, w którym się przebywa. 
Uczą nawiązywania kontaktów, zrozu-
mienia odrębności kulturowych, słowem –  

pozwalają stać się obywatelem świa-
ta. W tym procesie wielką rolę, i to od 
dawna, odgrywa IFMSA. Naprawę od 
dawna, bo doświadczył tego na własnej 
skórze niżej podpisany, odbywając w roku 
1976 miesięczny staż w uniwersyteckim 
szpitalu w Palermo właśnie w ramach 
wymiany zorganizowanej przez IFMSA. 
W tamtych czasach taki wyjazd był niesa-
mowitą okazją, która pozwalała spojrzeć 
na medycynę z innej perspektywy, uczyła, 
jak poznawać nowych przyjaciół i jak 
nawiązywać nowe kontakty.

prof. Andrzej Urbanik

Wyjazdy zagraniczne studentów pro-
wadzone są w ramach dwóch programów 
stałych: SCOPE (program stały ds. praktyk 
wakacyjnych) i SCORE (program stały ds. 
wymiany naukowej).

SCORE w sposób znaczny różni się od 
innych. Dzięki corocznym kwalifikacjom 
członkowie IFMSA-Poland mają szansę, by 
podczas wakacji dostać się do szpitali i uni-
wersytetów całego świata, by tam, wspólnie 
z lekarzami i naukowcami, opracowywać 
różnorodne tematy badawcze i prace nauko-

we.  Co roku Polska ma podpisanych ponad 
70 kontraktów bilateralnych, co oznacza, 
że również do nas przyjeżdża około 70 stu-
dentów z całego świata, by współpracować 
z polskimi naukowcami.

Oprócz niewątpliwych korzyści na-
ukowych, SCORE daje również bardzo 
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szczególną możliwość poznania obcych 
kultur, a także nawiązania długoletnich 
znajomości i przyjaźni (był nawet przy-
padek zawarcia małżeństwa!).

SCOPE to program stały ds. praktyk 
wakacyjnych, który jest najstarszym pro-
gramem stałym w IFMSA. Umożliwia on 
odbywanie praktyk wakacyjnych studen-
tom uczelni medycznych w krajach całego 
świata. Co roku ponad 300 studentów 
z Polski wyjeżdża na miesięczne praktyki 
kliniczne. Tak swój pobyt w Brazylii 
wspomina studentka Emilia Kurdziel.

Tomasz Jureńczyk

RELACJA Z CHIRURGICZNYCH 
PRAKTYK WAKACYJNYCH W SÃO PAULO

Godzina 7.30. Obchód. Grupa leka-
rzy, rezydentów i studentów zatrzymała 
się właśnie przy łóżku jednego z chorych. 
Spośród melodyjnego potoku portugalskich 
słów próbuję wyłapać choć jedno znajomo 
brzmiące łacińskie rozpoznanie. Czasem 
się udaje, częściej jednak jakiś uczynny stu-
dent lub lekarz na ucho szepcze angielskie 
tłumaczenie. Z zewnątrz dochodzą odgłosy 
sygnału karetki – pierwszy poszkodowany 
w wypadku motocyklowym tego poranka. 
Do końca dyżuru ta liczba wzrośnie wielo-
krotnie. Napad rabunkowy, dwa dźgnięcia 
nożem, postrzał, wypadek motocyklowy, 
bójka, zderzenie dwóch pociągów. Witamy 
na Oddziale Chirurgii Ratunkowej w szpita-
lu Santa Casa de Misericórdia w São Paulo.

Co wiedziałam o tym mieście? Że jest 
ogromne – trudna do wyobrażenia liczba 

11 milionów mieszkańców przypada na 
powierzchnię około 1500 kilometrów kwa-
dratowych. Miasto, gdzie jazda rowerem 
to igranie z losem, gdzie zakorkowane 
ulice o północy to norma, a podróż metrem 
w godzinach szczytu pozwala uzmysłowić 
sobie przydatność stanowiska pracy upy-
chacza ludzi.

O wielu miejscach na świecie można 
powiedzieć, że są pełne kontrastów. Jednak 
najbardziej to określenie pasuje chyba wła-
śnie do Brazylii. Jest to kraj o największej 
różnicy ekonomicznej pomiędzy bogatymi 
a biednymi. Klasa średnia nie istnieje, a na 
ulicach São Paulo widać to wyraźnie. Obok 
przeszklonego 30-piętrowego budynku 
Bank de Brasilia stoi przytulona do niego 
rozpadająca się kolonialna kamienica, 
elegancka kobieta ubrana w kostium od 
Chanel i szpilki od Louboutina mija śpią-
cego na chodniku bezdomnego...

To także miejsce, gdzie kultura indiań-
ska, afrykańska i europejska z domieszką 
japońskiej istnieją obok siebie, przepla-
tając się i tworząc wyjątkową atmosferę.

São Paulo ma opinię niebezpiecznego 
miasta, po pierwszym dniu w szpitalu 
zastanawiałam się, jak w takim mieście 
przetrwać miesiąc bez uszczerbku na 
zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Odpowiedź na to pytanie pojawiła 
się jeszcze tego samego dnia – ludzie. 
Brazylijczycy wiedzą, jak się bawić i cie-
szyć życiem. Nie bez przyczyny to właśnie 
Brazylia słynie z największego na świecie 
karnawału, rytmicznej samby. Brazylijczy-
cy są otwarci, ciepli, przyjaźni. Ich energia 
i humor udzielają się każdemu, bezintere-
sowność i chęć pomocy zdumiewają.

Te wszystkie cechy przekładają się na 
atmosferę pracy w szpitalu. Dobry humor 
nie opuszcza lekarzy nawet po 15 godzi-
nach dyżuru, a ich energia i zapał są zaraź-
liwe. Santa Casa to miejsce, w którym ma 
się pewność, że każdy będzie potraktowany 
odpowiednio – pacjenci mają zapewnioną 
opiekę wspaniale wykształconych i uzdol-
nionych lekarzy, studenci mogą liczyć na 
zdobycie nowych umiejętności i wiele 
nauczyć się od swoich opiekunów. 

Godzina 16.00. Brazylijska zima, czyli 
słońce i temperatura 18 stopni Celsjusza. 
Lekarze cieszą się, że temperatury są tro-
chę niższe – mniej pacjentów fatyguje się, 
by przyjść z mało poważnymi objawami, 
a to zapowiada względnie spokojny dzień 
w pracy. Teraz natomiast kolejka pacjen-
tów w poczekalni rośnie z każdą chwilą, 
tak samo jak liczba poszkodowanych 

przywiezionych z kolejnych wypadków 
motocyklowych. Z korytarza dobiega hi-
steryczny płacz dziewczyny krzyczącej coś 
po portugalsku, obok kłótnia ofiar bójki, 
przyjęcia, wypisy, zlecenia badań – po-
zorny chaos i harmider, w którym lekarze 
odnajdują się doskonale, nie tracąc wigoru 
i znajdując przy tym czas i chęci, by swoją 
wiedzą i doświadczeniem podzielić się ze 
studentami. 

Emilia Kurdziel

PROGRAM STAŁY 
DS. PRAW CZŁOWIEKA I POKOJU 
– SCORP (STANDING COMMITTEE 
ON HUMAN RIGHTS AND PEACE)

Imponujący program SCORP to praw-
dziwe „wielkie manewry” sztuki i praktyki 
medycyny wdrażania powszechnych zasad 
życzliwości, odpowiedzialności za losy 
drugiego człowieka. Gratuluję, bo jak 
mawiał Horacy już 2000 lat temu, „cóż 
warte prawa bez obyczajów”.

prof. Zbigniew Chłap
przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

SCORP, czyli program stały ds. praw 
człowieka, powstał w 1983 roku z myślą 
o nagłaśnianiu spraw uchodźstwa. Misją 
studentów zrzeszonych w jego szeregach 
było zwrócenie uwagi na problemy, z któ-
rymi muszą borykać się przesiedleńcy. 
Jednak, jak się szybko okazało, sama 
wiedza na temat ogromu przeszkód, z ja-
kimi muszą radzić sobie uchodźcy, to za 
mało. Głównym problemem w tej kwestii 
okazują się konflikty zbrojne, dlatego 
rozszerzono działalność, włączając się 
w wysiłki zapobiegania tymże konfliktom. 
W SCORP studenci niosą również pomoc 
osobom z najbliższego otoczenia, które, 
z różnych przyczyn, wymagają wsparcia. 
Oddział Kraków może pochwalić się 
jedenastoma projektami realizowanymi 
w ramach SCORP.

W ramach projektu studenci współ-
pracują z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. W ciągu ostatnich 20 lat co roku 
udaje się zebrać coraz więcej pieniędzy, 
a tegoroczny wynik WOŚP jest naprawdę 
imponujący – ponad 50 milionów złotych! 
W Krakowie podczas XX Finału WOŚP 
studenci zorganizowali Wielki Koncert 
Rockowy w klubie Rotunda. Ponadto 
33 wolontariuszy z Collegium Medicum 
w całym mieście zbierało pieniądze do 
puszek. 
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Zrealizowane zostały także takie ak-
cje, jak „Rekord w liczbie osób pijących 
tran na świeżym powietrzu” na Rynku 
Głównym czy „Wielki pokaz ratownictwa 
drogowego” zorganizowany na Małym 
Rynku.

Jednym z najważniejszych projektów 
powstałych w ramach SCORP jest „Przy-
chodnia Studencka”. Przedsięwzięcie 
przeznaczone jest dla osób, które z róż-
nych przyczyn, jak brak ubezpieczenia 
zdrowotnego czy skrępowanie faktem 
bycia bezdomnym, nie trafiają do gabine-
tów lekarskich, a przez to rzadko wyko-
nują podstawowe badania. Podczas akcji 
przyszli lekarze udzielają porad i wyko-
nują pomiary ciśnienia tętniczego, badają 
stężenie glukozy we krwi, obliczają BMI 
(współczynnik masy ciała). W tym roku 
akademickim odbyły się już trzy odsłony 
„Przychodni Studenckiej” każda cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem.

Studenci współpracują z międzyna-
rodowymi organizacjami. W ramach 
„Maratonu pisania listów z Amnesty 
International” piszą do prezydentów 
i ministrów w obronie osób niesłusznie 
więzionych. Podczas akcji „UNICEF na 
Gwiazdkę” prowadzą giełdę produktów 
bożonarodzeniowych, z których dochód 
przeznaczają na pomoc dzieciom obję-
tym programem. 

Izabela Jałowiecka

PROGRAM STAŁY DS. ZDROWIA 
REPRODUKCYJNEGO I AIDS 

– SCORA (STANDING COMMITTEE 
ON REPRODUCTIVE HEALTH INCLUDING AIDS)

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wysoki profesjonalizm i kultura osobista 
studentów reprezentujących zarząd tej 
organizacji. Dało się to zauważyć podczas 
wspólnych imprez i akcji oświatowo-zdro-
wotnych organizowanych w ramach ob-
chodów Światowego Dnia AIDS, ogólno-
polskich kampanii medialnych HIV/AIDS, 
jak również podczas zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz w środowisku 
młodzieży akademickiej. [...] Z uwagi na 
fakt, że HIV/AIDS dotyczy ludzi młodych, 
edukacja osób ze środowiska, któremu 
ten problem jest szczególnie bliski, przez 
profesjonalistów niewiele różniących się 
od nich wiekiem jest dobrze postrzegana 
i sprawia, że słuchacze czują mniejszy dy-
stans w stosunku do edukatorów i łatwiej 

się otwierają, zadając pytania na tematy 
ich nurtujące.

Krystyna Niedośpiał
wojewódzki koordynator Programu HIV/AIDS

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Krakowie

Program stały ds. zdrowia reproduk-
cyjnego i AIDS (SCORA) to najmłodszy 
z programów stałych IFMSA-Poland, ale 
bardzo prężnie działający. SCORA obej-
muje  przede wszystkim szeroko pojętą 
profilaktykę chorób przenoszonych drogą 
płciową oraz nowotworów narządów 
płciowych, a także problematykę świa-
domego rodzicielstwa i przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet.

Szczególnie rozbudowana jest tu 
oferta projektów związanych z HIV/
AIDS, których wspólnym celem jest 
zmniejszenie liczby zakażeń poprzez 
uświadamianie społeczeństwa, a także 
zwiększenie liczby osób decydujących 
się na test w kierunku nosicielstwa HIV. 
Partnerami w działaniach studentów są, 
między innymi, Krajowe Centrum ds. 
AIDS, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Krakowie oraz 
Stowarzyszenie Manko.

Profilaktyka i edukacja powinny rozpo-
cząć się jak najwcześniej, dlatego jednym 
ze sztandarowych projektów SCORA na 
całym świecie, także w Krakowie, jest 
projekt Stop HIV/AIDS, prowadzony w 
ramach „Peer Education” – „Edukacji 
Rówieśniczej”. Prowadzone przez od-
powiednio przeszkolonych studentów 
medycyny 45-minutowe zajęcia dla li-
cealistów mają w przyjaznej atmosferze, 
bez obecności nauczyciela, dziennika, 
uwag i ocen, przybliżyć młodym ludziom 

najważniejsze problemy z HIV i AIDS. 
W formie swobodnej dyskusji poruszane 
są tematy przez wielu uważane za trudne, 
bo dotyczące seksualności. Zajęcia te od 
wielu lat cieszą się ogromną popularnością 
zarówno wśród uczniów, jak i wśród na-
uczycieli i pedagogów szkolnych.

Drugim projektem – realizowanym 
w ramach edukacji rówieśniczej, ale skie-
rowanym wyłącznie do licealistek, jest 
„Pierwsza wizyta u ginekologa”. Podczas 
godziny lekcyjnej studenci mówią młodym 
dziewczynom, jak może przebiegać wizyta 
u tego specjalisty, przekazują informacje 
na temat miesiączki, nowotworów piersi 
i szyjki macicy. Na każdych zajęciach 
omawiana jest technika samobadania pier-
si, a także podkreślona zostaje konieczność 
wykonywania badań profilaktycznych. 

Co roku Oddział Kraków IFMSA-Po-
land włącza się w obchody grudniowego 
Światowego Dnia AIDS, jak i odbywające-
go się w maju Candlelight Memorial (Mię-
dzynarodowego Dnia Pamięci o Osobach 
Zmarłych w związku z AIDS). Organizo-
wane są stoiska edukacyjno-informacyjne 
na krakowskich uczelniach, projekcje 
filmów z prelekcjami, wystawy plaka-
tów i prac związanych z AIDS, imprezy 
tematyczne. Celem obu tych akcji jest 
zwiększenie świadomości społeczeństwa 
na temat ryzyka zakażenia związanego 
z przypadkowymi kontaktami seksualny-
mi, zachęcenie do wykonania bezpłatnego, 
anonimowego badania, zmniejszenie dys-
kryminacji dla nosicieli HIV.

W związku z Dniem Kobiet w ra-
mach programów SCORA oraz SCORP 
zorganizowany został projekt „Daphne 
– stop przemocy wobec kobiet”. Akcja, 
między innymi, miała na celu wskazanie 
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miejsc, w których osoba pokrzywdzona 
może szukać pomocy, a także rozwinię-
cie technik asertywności i samoobrony. 

W ramach programów odbyły się także 
warsztaty samoobrony dla kobiet WenDo 
przeznaczone dla studentek z Collegium 

Medicum, warsztaty psychologiczne 
„Bliżej siebie” prowadzone przez trenerkę 
z Progressteronu, a także projekcja filmu 
Plac Zbawiciela połączona z prelekcją 
przedstawiciela Małopolskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

W styczniu studenci włączyli się 
w obchody Europejskiego Tygodnia Pro-
filaktyki Raka Szyjki Macicy. W ciągu 
dwóch dni na dwóch uczelniach, Uniwer-
sytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie 
Pedagogicznym, zorganizowane zostały 
stoiska informacyjne, gdzie studentki 
mogły poszerzyć swoją wiedzę o proble-
mie, dowiedzieć się, w których ośrodkach 
w Krakowie można wykonywać bezpłatną 
cytologię, jakie są czynniki ryzyka raka 
szyjki macicy itp. Akcja spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i z pewnością 
zostanie wpisana na stałe w kalendarz 
projektów SCORA.

Agnieszka Pyla
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27 absolwentów Szkoły Medycznej 
dla Obcokrajowców Wydziału 

Lekarskiego UJ CM otrzymało dyplomy 
lekarza medycyny podczas tzw. Gradu-
ation Day. To wyjątkowe wydarzenie 
odbyło się 19 maja br. w auli Collegium 
Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. 
Uroczystość poprowadzili: prorektor 
UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, 
pełnomocnik rektora UJ ds. dydaktyki  
w Collegium Medicum prof. Beata To-
biasz-Adamczyk oraz przewodniczący 
Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajow-
ców UJ CM prof. Piotr Laidler. 

GRADUATION DAY
Absolwenci pochodzą ze Stanów 

Zjednoczonych i Kanady. Na zakończenie 
czteroletniego programu studiów oceniali 
też pracę wykładowców Szkoły i działal-
ność jednostek Collegium Medicum. Tytuł 
najlepszego wykładowcy kursów przed-
klinicznych, potwierdzony okolicznościo-
wym dyplomem, otrzymał prof. Tadeusz 
Cichocki z Katedry Histologii UJ CM, za 
najlepszego wykładowcę przedmiotów kli-
nicznych uznano zaś lek. med. Mirosławę 
Puskulluoglu z Kliniki Onkologii UJ CM.  
Najlepszą jednostką prowadzącą tzw. kurs 
przedkliniczny jest, według studentów, Kli-

nika Chorób Zakaźnych UJ CM, a  najlep-
szy kurs kliniczny to blok zajęć z onkologii. 

Przedstawiciele władz Uczelni mają 
nadzieję, że kończący właśnie studia młodzi 
ludzie z Kanady i Stanów Zjednoczonych 
dołączą do grona powołanego przed rokiem 
Klubu Absolwenta Szkoły Medycznej dla 
Obcokrajowców. 
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Program „Stop HIV/AIDS” prowadzony w ramach „Peer Education”. 
Zajęcia dla licealistów prowadzone przez studentów medycyny

Absolwenci Szkoły Medycznej 
dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM 
podczas tzw. Graduation Day, 
kiedy otrzymali dyplomy lekarza medycyny
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Minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go prof. Barbara Kudrycka wraz 

z rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
i przewodniczącą Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich prof. Kata-
rzyną Chałasińską-Macukow wręczyły stu 
wybitnym studentom Diamentowe Granty 
na prowadzenie własnych badań nauko-
wych. Uroczystość  odbyła się 30 marca 
2012 w kancelarii premiera i połączona 
została z przyznaniem Nagród Prezesa 
Rady Ministrów za rozprawy doktorskie 
i habilitacyjne oraz działalność naukową, 
naukowo-techniczną i artystyczną. Wśród 
wyróżnionych znalazło się dziewiętnaście 
osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które 
otrzymały dofinansowanie na realizację 
własnych projektów. 

Projekt „Diamentowy Grant” został 
ogłoszony, by umożliwić wybitnie uzdol-
nionym studentom szybsze wejście na 
drogę kariery naukowej. Przeznaczony 

DIAMENTOWE GRANTY

Grzegorz Blicharz („Udział państwa w spadku. Rzymska myśl 
prawna w perspektywie prawnoporównawczej”)
Gabriel Borowski („Tożsamość (w) brazylijskiej powieści au-
tonarracyjnej”)
Natalia Celejewska-Wójcik („Przewlekła infekcja wirusowa 
w astmie oskrzelowej”)
Paweł Gołyźniak („Opracowanie gemm hellenistycznych 
i rzymskich z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego 
znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krako-
wie”)
Jacek Górka („Współwystępowanie miażdżycy i żylnej cho-
roby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych za-
biegom angiochirurgicznym z powodu miażdżycy tętnic koń-
czyn dolnych”)
Paweł  Iwaszczuk („Rola stresu w medycynie okołooperacyjnej –  
wpływ na powikłania bezpośrednie i w rocznej obserwacji”)
Aleksandra Janus („Muzeum i reprezentacje historii. Badania 
zwiedzających w polskich muzeach historycznych”)
Maciej Juzaszek („Legal luck – traf w prawie. Opis oraz próba 
oceny”)
Dorota Kawęcka („Modele funkcjonowania i rozwój ekomu-
zeów w Polsce”)
Anna Lubomira Kubica („Populacja dorzecza górnej Wisły od 
2. połowy X do połowy XIII w. na podstawie badań archeolo-
gicznych i antropologicznych cmentarzysk szkieletowych”)

Michał Łomzik („Hydantoinowe kompleksy rutenu – synteza 
i badania biologiczne w kontekście potencjalnego zastosowa-
nia, w terapii przeciwnowotworowej”)
Jakub Morawski („Postdeleuzjańska teoria kina. W stronę poli-
tycznych i filozoficznych teorii kina”)
Łukasz Necio („Filozofia prawa Friedricha Augusta von Haye- 
ka”)
Zuzanna Nowakowska („Wykorzystanie systemu sekrecji PorSS 
Porphyromonas gingivalis do wydajnej produkcji białek rekom-
binowanych bakterii klasy Bacteroidetes i fluoroscencyjnej lo-
kalizacji bakterii beztlenowych w warunkach in vitro i in vivo”)
Robert Obryk („Efektywne techniki komunikacji wielowątko-
wej”)
Monika Parafiniuk („Teoretyczna charakterystyka mechani-
zmu reakcji odwodornienia borazanu za pomocą homoge-
nicznych katalizatorów opartych na rutenie”)
Magdalena Rusek („Stworzenie i analiza bazy materiałowej 
zabytków epigraficznych ze stanowiska kultury Majów – Na-
kum w Gwatemali”)
Karol Urbański („Rola komórek T regulatorowych w modula-
cji stanu zapalnego w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej. 
Związki z dysfunkcją śródbłonka u chorych z miażdżycą”)
Aleksandra Zuber („Badania wpływu mikrofragmentów błono-
wych na procesy związane z regeneracją skóry i ich aplikacja 
kliniczna”)

Laureaci Diamentowych Grantów

jest do młodych osób, które już na studiach 
prowadzą badania naukowe. Laureaci 
mogą otrzymać nawet 200 tysięcy złotych 
na wydatki związane z prowadzeniem 

badań, a także na wynagrodzenie dla mło-
dego badacza w wysokości minimum 2,5 
tysiąca złotych miesięcznie.

Red.

Laureaci Diamentowych Grantów z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarą Kudrycką
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Doktorzy Marcin Szwed i Eryk Czer-
wiński zostali 26 marca 2012 laure-

atami czwartej edycji programu „HOM-
MING PLUS” Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, zachęcającego wybitnych mło-
dych uczonych pracujących za granicą do 
kontynuowania kariery naukowej w Polce.

Dr Marcin Szwed wraca z Laboratoire 
de Psychologie Cognitive, CNRS, w Mar-
sylii do Zakładu Psychofizjologii Instytutu 
Psychologii UJ. W związku z tym FNP 
przyznała mu w zakresie neurobiologii 
subsydium w wysokości 322 tysięcy 
złotych.

Doktor Eryk Czerwiński wraca z Isti-
tuto Nationale di Fisica Nucleare we 
Włoszech do Zakładu Fizyki Jądrowej 
Instytutu Fizyki UJ. Otrzymał od FNP 
subsydium w zakresie fizyki w wysokości 
277 tysięcy złotych. 

• • • 
W tegorocznej 20. edycji konkursu 

w programie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej „START – stypendia dla młodych 
uczonych” 2 kwietnia 2012 laureatami 
zostało 16 doktorantów i młodych pra-
cowników Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
Michał Araszkiewicz (prawoznawstwo)
Urszula Florczyk (biologia medyczna)
Anna Grochot-Przęczek (biologia me-

dyczna)
Anna Kapusta (literaturoznawstwo)
Maria Kobielska (literaturoznawstwo)
Magdalena Lenda (ekologia)
Justyna Mojsa-Kaja (psychologia)
Dawid Pinkowicz (chemia)
Rafał Piprek (zoologia)
Zofia Prokop (ekologia)
Mariusz Radoń (chemia)

SUKCESY DOKTORANTÓW I STUDENTÓW UJ
Karolina Rakowiecka-Asgari (literaturo-

znawstwo)
Aneta Słomka (botanika)
Monika Srebro (chemia)
Justyna Tabaszewska (literaturoznawstwo)
Leszek Wroński (filozofia)
Marcin Zieliński (fizyka)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przy-
znała w tym roku stypendia 117 wybitnym 
młodym badaczom. O otrzymanie takiego 
wsparcia starało się 968 kandydatów. 

Zwycięzcy otrzymują od Fundacji 
roczne stypendium w wysokości 28 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na dowolny cel 
badawczy. W konkursie startowali zarów-
no kandydaci ubiegający się o stypendium 
po raz pierwszy, jak i stypendyści z ubieg- 
łego roku przedłużający stypendium.

Uroczystość wręczenia dyplomów te-
gorocznym laureatom programu „START” 
odbyła się 21 kwietnia na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Dzięki porozumieniu 
zawartemu przez FNP z Radą Spotkań 
i z laureatami Nagrody Nobla w Lindau 
(Nobelpreisträgertagungen in Lindau) 
wskazani przez Fundację stypendyści pro-
gramu „START” mogą uczestniczyć w co-
rocznym prestiżowym spotkaniu młodych 
uczonych z całego świata z noblistami. 

• • • 
Dwa projekty badawcze Wydziału Fi-

zyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
oraz Jagiellońskiego Centrum Innowacji 
uzyskały dofinansowanie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu INNOTECH.

Projekt Nowa terapia przeciwno-
wotworowa oparta na modyfikowanym 
genetycznie szczepie bakterii Salmonella 

dotyczy praktycznego wykorzystania 
biotechnologii w medycynie. Stworzenie 
nowych terapii przeciwnowotworowych 
stanowi coraz bardziej naglące wyzwanie 
medyczne i społeczne, ponieważ epidemia 
chorób nowotworowych narasta – stały 
się one jedną z najczęstszych przyczyn 
zgonu na świecie. Proponowana terapia, 
oparta na oryginalnej koncepcji badawczej 
i wynalazku dr. Michała Berety, wykazuje 
działanie lecznicze poprzez bezpośrednie 
oddziaływanie toksyczne bakterii na ko-
mórki nowotworowe oraz dostarczenie 
sygnału mobilizującego układ odporno-
ści. Projekt realizuje konsorcjum JCI-UJ, 
w którym rolę lidera pełni Jagiellońskie 
Centrum Innowacji Sp. z o.o., a Wydział 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 
jest partnerem prowadzącym fazę badaw-
czą. NCBiR przyznało ponad 4 miliony 
złotych dofinansowania, z czego aż 2,2 
miliona złotych przeznaczone będzie bez-
pośrednio na badania prowadzone przez 
zespół prof. Joanny Berety. W ciągu trzech 
lat konsorcjum zamierza doprowadzić do 
powołania spółki, która będzie odpowie-
dzialna za dalszy rozwój opracowanej 
metody leczenia.

Projekt Paskowy pozytonowy tomograf 
emisyjny. Prowadzone przez Wydział Fi-
zyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
UJ badania mają na celu zbudowanie, 
uruchomienie, przetestowanie oraz zop-
tymalizowanie prototypu nowych pozyto-
nowych tomografów emisyjnych (PET) do 
diagnostyki medycznej, umożliwiających 
jednoczesne przestrzenne obrazowanie 
całego ciała pacjenta, z wykorzystaniem 
organicznych materiałów scyntylacyjnych. 
Organiczne detektory promieniowania 
gamma znacząco obniżą koszty wytworze-
nia urządzenia oraz zwiększą efektywność 
i szybkość odtwarzania obrazu dzięki 
zastosowaniu metody czasu przelotu 
(zwanej TOF – z ang. Time of Flight) 
z precyzją o około rząd wielkości lepszą 
niż w obecnych urządzeniach. Innowacyj-
ność rozwiązania polega na rejestrowaniu 
kwantów gamma emitowanych z wnętrza 
ciała pacjenta za pomocą dużych bloków 
polimerowych, w których miejsce i czas 
uderzenia kwantu gamma określane jest 
na podstawie rozkładu czasu dotarcia 
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sygnałów świetlnych do fotopowielaczy. 
Nowe urządzenie ma szansę być nie tylko 
tańsze, ale także szczególnie efektywne 
przy wykrywaniu przerzutów nowotwo-
rowych pojawiających się w dowolnym 
miejscu ciała pacjenta oraz w badaniach 
klinicznych nowych leków. Wdrażane 
rozwiązania zostały nagrodzone złotym 
medalem na Światowych Targach Wyna-
lazczości, Badań Naukowych i Nowych 
Technologii „Brussels Innova” 2009.

• • •
Grzegorz Blicharz (student prawa 

i filozofii na UJ), Karol Kloc (student 
europeistyki na UJ) oraz Jurij Hural (po-
chodzący ze Lwowa student international 
business na UEK) zdobyli drugie miejsce 
w konkurencji UNIVTube (czyli filmu 
krótkometrażowego) i związane z tym 
trofeum – Srebrną Pinię, za wartość eduka-
cyjną filmu na odbywającym się w Rzymie 
w dniach 31 marca – 8 kwietnia 2012 
międzynarodowym kongresie naukowym 
UNIV. Nagrodzony film pod tytułem Po-
wer of Beauty. The Power of Life opowiada 
o życiu Martynki – dziewczynki, która 
urodziła się z zespołem Downa. Jej życie 
pokazane jest przez pryzmat uczuć i słów 
jej bliskich, którzy mówią, jak wyglądają 
relacje w rodzinie po pojawieniu się Mar-
tysi. Film pokazuje, jak piękne i radosne 
może być życie dziecka, nawet jeśli ono 
nie przystaje do współczesnych standar-
dów jakości życia.

• • •
Igor Adamski, Tomasz Wiatrowski, 

Wojciech Łopata z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego zajęli drugie miejsce w konkur-
sie dla programistów Deadline24. 24-go-
dzinny finał odbył się w dniach 10–11 
kwietnia  w zabytkowej kopalni Guido 
w Zabrzu. Doszło do niego 90 spośród 480 
zawodników. Zwyciężył zespół Big Test 
Icicles, skupiający programistów z NK.pl. 
Na trzecim miejscu uplasowała się Grupa 
Galois. Pomysłodawcą i głównym or-
ganizatorem konkursu jest firma Future 
Processing.

• • •
Paleontolog dr Adrian Kin ze Sto-

warzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi 
„Phacops”, absolwent Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 12 kwietnia br. odkrył w kamie-
niołomie Owadów-Brzezinki koło Sławna 
w powiecie opoczyńskim doskonale 
zachowane skamieniałości jurajskich or-
ganizmów morskich i lądowych sprzed 
148 milionów lat. Wiele jest zupełnie 
nowych dla nauki. Wśród odkrytych pale-
ontologicznych skarbów znajdują się okaz 
niezwykle delikatnego skrzydła praważki, 
należącej do nieznanego nauce gatunku, 
szczęka gada morskiego, misternie or-
namentowane, spiralnie skręcone muszle 
amonitów – pradawnych głowonogów, 
które osiągały niekiedy potężne rozmiary, 
odciski i szczątki ryb.

• • •
15 kwietnia br. studenci Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Kamil Kraszewski, Piotr 
Wałaszek i Michał Wnukowski z Koła 
Naukowego Robotyki „Robotics” działa-
jącego przy Wydziale Matematyki i Infor-

Doktorantka Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Monika Ko-
perska zwyciężyła w finale konkursu 
FameLab w Polsce zorganizowanym  
19 maja br. w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. 

Uczestnicy, w trakcie trzyminutowe-
go wystąpienia, musieli w jak najatrak- 
cyjniejszej i najbardziej zrozumiałej 
formie opowiedzieć jury i publiczności 
o swojej pracy naukowej. Werdykt jury 
podzielili również widzowie, przyznając 
reprezentantce naszej Uczelni nagrodę 
publiczności. Monika Koperska w swoim 
wystąpieniu przekonywała, że papier jest 
najlepszą formą przechowywania danych. 

matyki UJ zwyciężyli w Ogólnopolskich 
Zawodach Robotyki „PozRobot”. Turniej 
odbył się na Wydziale Matematyki i Infor-
matyki UAM w Poznaniu.

• • •
17 kwietnia 2012 wręczone zostały 

nagrody przyznane przez jury konkursu 
na najlepszy tekst futurystyczno-naukowy 
„Futuronauta”, zorganizowanego przez 
Centrum Innowacji, Transferu Techno-
logii i Rozwoju Uniwersytetu. Nagrodę 
główną otrzymał student polonistyki UJ 
Przemysław Zańko za tekst zatytułowany 
Szczęście™. W ocenie jury nieznacznie 
tylko wyprzedził tekst A jednak Babel 
Stanisława Witeckiego. W konkursie 
przyznane zostały także wyróżnienia do-
datkowe. Nagrodę Rektora UJ otrzymało 
opowiadanie Roślina jako twórca kultury 
Marcina Kowalczyka, nagrodzone za 
inspirujący pomysł oraz humorystyczne 
i nieszablonowe przedstawienie nieocze-
kiwanych efektów rozwoju nauki. Marcin 
Kowalczyk swym laurem podzieli się 
z Przemysławem Zańką, zdobywcą nagro-
dy głównej, którego kolejny tekst konkur-
sowy, Literatura 2.0. Czy leci z nami au-
tor?, został doceniony za wskazanie dróg 
rozwoju ludzkiego tworzenia, opartego na 
sztucznej inteligencji i rozwoju technologii 
informacyjnych, w tym za przewidywania 
dotyczące sfery naukowej. Swoją nagrodę, 
w wysokości 2 tysięcy złotych, przyznało 
też CITTRU – w kategorii tekstów huma-
nistycznych laur przypadł Justynie Janik 
za opowiadanie Wstręt.

Red.
 

ZWYCIĘŻYŁA W KONKURSIE FameLab
W nagrodę, ufun-

dowaną przez Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej  
i Centrum Nauki Koper-
nik, otrzymała 35 tysię-
cy złotych. Dodatkowo 
15 czerwca reprezento-
wała nasz kraj w mię-
dzynarodowym finale 
konkursu w Cheltenham 
w Wielkiej Brytanii, na 
którym została wybrana 
przez publiczność FameLab International 
najlepszą popularyzatorką nauki na świecie. 
Jury konkursu przyznało jej natomiast II 
miejsce. Polską edycję FameLabu organizuje 

British Council i Centrum Nauki Kopernik. 
Partnerem akcji jest Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej.

Red.
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Podczas tegorocznych Akademickich 
Mistrzostw Polski w Lekkiej Atle-

tyce, odbywających się w Bydgoszczy 
w dniach 18–19 maja, drużyna kobiet 
UJ CM zdobyła złoty medal, a drużyna 
mężczyzn brązowy. 

Sukces jest tym cenniejszy, że zdo-
być tak wysoką lokatę w tej dyscyplinie 
sportu udało się zawodnikom naszej 
Uczelni po raz pierwszy.  To efekt wiel-
kiego zaangażowania i pracy nie tylko 
zawodników, ale i trenerów sekcji lekkiej 
atletyki: Urszuli Jabłońskiej i Zbigniewa 
Janika. Zmobilizowanie tak wielu osób 
do trenowania i zachęcenie ich do regu-
larnych sportowych spotkań to nie lada 
wyczyn, biorąc pod uwagę charakter 
studiów medycznych. 

W  mistrzostwach, obywających się 
w Bydgoszczy na największym stadionie 
lekkoatletycznym w Polsce z homologa-
cją do rozgrywania zawodów rangi mi-
strzostw świata i Europy – wystartowało 
około 1500 zawodników z ponad 100 
uczelni z całego kraju.

Dorota Palik
zastępca kierownika Studium WFiS UJ CM 

ds. dydaktyki

Indywidualnie medale zdobyli:
złote:
– skok w dal: 
Robert Sierny – Wydział Lekarski, II rok 
– sztafeta 4 x 100:
Anna Bazan – Wydział Lekarski, III rok  
Aneta Manda – Wydział Farmaceutyczny, 

III rok
Anna Gurgacz – Wydział Lekarski, IV rok
Katarzyna Olczyk – Wydział Nauk o Zdro-

wiu, I rok

WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIA 
NASZYCH SPORTOWCÓW!

srebrne:
– bieg na 1500 metrów: 

Agata Ciempka – Wy-
dział Lekarski, I rok  

– skok w dal: Anna Gurgacz 
– skok wzwyż: Izabela Pę-

dzik – Wydział Lekar-
ski, I rok

– bieg na 800 metrów: Ma-
riusz Rogozik – Wy-
dział Nauk o Zdrowiu, 
V rok 

– pchnięcie kulą: Tomasz 
Wiśniowski –Wydział 
Lekarski, IV rok 

brązowe:
– bieg na 100 metrów: Ka-

tarzyna Olczyk 
– bieg na 1500 metrów: 

Eliza Pogan – Wydział 
Farmaceutyczny, III 
rok 

– bieg na 200 metrów: 
Aneta Manda 

– bieg na 100 metrów: 
Aleksander Gut – Wy-
dział Lekarski 

– skok w dal: Hubert Laprus 
– Wydział Lekarski, 
III rok 

– skok wzwyż: Jakub Fron-
czek –Wydział Lekar-
ski, I rok  

– bieg na 400 metrów: Ma-
riusz Rogozik – Wy-
dział Nauk o Zdrowiu, 
V rok 

– sztafeta 4 x 400 metrów 
kobiet: 

Ewelina Rij – Wydział 
Farmaceutyczny, V rok  

Agata Ciempka – Wydział 
Lekarski, I rok

Katarzyna Wiertel – Wy-
dział Lekarski, II rok

Eliza Pogan – Wydział Far-
maceutyczny, III rok

– sztafeta 4 x 400 metrów 
mężczyzn:

Paweł Gapski – Wydział 
Lekarski, III rok 

Mateusz Swierz –Wydział 
Lekarski, I rok 

Paweł Osak – Wydział 
Nauk o Zdrowiu, II rok

Mariusz Rogozik – Wydział 
Nauk o Zdrowiu, V rok 

Zawodnicy z trenerami Urszulą Jabłońską oraz Zbigniewem Janikiem – 
szczęśliwi po mistrzostwach!

Sztafeta dziewcząt, która na dystansie 4 x 400 metrów 
wywalczyła brązowy medal

Sztafeta dziewcząt, która na dystansie 4 x 100 metrów 
zdobyła złoty medal wraz z trenerem Zbigniewem Janikiem

Skok w dal w wykonaniu 
Roberta Siernego – złoty medal

Bieg na 400 metrów – Ania Bazan
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Kolejna edycja studenckiej oceny zajęć 
dydaktycznych prowadzonych na Uni-

wersytecie Jagiellońskim połączona z oce-
ną pracy administracji Uczelni rozpoczęła 
się 28 maja. Ocena organizowana jest w ra-
mach Uczelnianego Systemu Doskonalenia 
Jakości Kształcenia UJ. W badaniu mogą 
uczestniczyć wszyscy studenci (również 
słuchacze studiów podyplomowych i dok-
toranci). Do każdego z nich wysyłana jest 
informacja e-mailowa o rozpoczęciu oceny 
wraz z podaniem dokładnej lokalizacji 
ankiet (USOSweb). Badanie potrwa do  

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
i PRACY ADMINISTRACJI

OCENA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH
LATO 2011/12 CZĘŚĆ I

Szczegóły na
www.jakosc.uj.edu.pl

Kontakt
jakosc@uj.edu.pl

OCENA PRACY
ADMINISTRACJI

LATO 2011/12

28 MAJA - 15 LIPCA
2012

15 lipca 2012. Wtedy zakoń-
czy się ocena pracy admi-
nistracji za ubiegły semestr 
oraz pierwszy etap oceny 
zajęć prowadzonych w se-
mestrze letnim 2011/2012. 
Drugi etap rozpocznie się 
po wakacjach. Wyniki oceny 
zostaną opublikowane w ko-
lejnych biuletynach USDJK 
UJ. Pierwszy jest dostępny 
na stronie: www.jakosc.uj. 
edu.pl

Dzięki współpracy Koła Wschodnie-
go, działającego przy Wydziale Po-

lonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej 
funkcjonującego przy Uniwersytecie 
Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce udało się 
zrealizować projekt wymiany między-
narodowej „Polska – Rumunia 2012”. 
Głównym celem przedsięwzięcia było 
przełamanie barier kulturowych pomię-
dzy studentami z obu krajów. W ramach 
projektu powstanie także (w dwóch ję-
zykach – polskim i rumuńskim) gazetka 
naukowa, w której uczestnicy podzielą 
się informacjami, jakie zdobyli, zwie-
dzając Siedmiogród i Małopolskę.

Znaczący udział w realizacji przed-
sięwzięcia miały szczególnie dwie osoby: 
lektorka języka polskiego na Uniwersy-
tecie Babeş-Bolyai mgr Małgorzata To-
maszkiewicz, doktorantka IV roku Inter-

POLSKA – RUMUNIA 2012
dyscyplinarnych Studiów Doktoranckich 
na Wydziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ oraz student III roku 
geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i równocześnie wiceprezes Koła Wschod-
niego – Jędrzej Szmatka. We wszystkich 
działaniach ze strony polskiej pomagali 
im Agata Kuta – studentka III roku gospo-
darki przestrzennej Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, oraz Katarzyna 

Pasternak i Michał Siedlecki – studenci 
II roku ukrainoznawstwa na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Natomiast po stronie 
rumuńskiej współorganizatorką pobytu 
Polaków w Klużu była lektorka języka 
polskiego w Centrum Języka i Kultury Pol-
skiej mgr Ioana Diaconu-Mureşan. Warto 
też dodać, że projekt otrzymał finansowe 
wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz Rady 

Na Gubałówce
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Kół Naukowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, jednak zasadniczą część kosztów 
pokryli sami studenci. 

Projekt wymiany przewidywał po-
byt 18 studentów z Klużu w Krakowie 
w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2012 
oraz wyjazd 18 studentów z krakowskich 
uczelni do Klużu w dniach 9 maja – 
16 maja br. 

Na studentów z Rumunii już od pierw-
szego dnia czekały różnorodne atrakcje, 
takie jak spektakl Ziemia obiecana w Te-
atrze im. Juliusza Słowackiego, zwiedza-
nie kopalni soli w Wieliczce, muzeum 
Fabryka Schindlera w Krakowie, muzeum 
w podziemiach Rynku, a także zwiedzanie 
Krakowa z przewodnikiem – licencjono-
waną przewodniczką, członkinią Koła 
Wschodniego Kingą Nędzą-Sikoniowską. 
Podczas całodniowej wycieczki do Za-
kopanego studenci wyjechali kolejką na 
Gubałówkę, obejrzeli ekspozycję Muzeum 
Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego 
oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego. 
W uroczej Lipnicy Murowanej atrakcją 
było zwiedzanie kościoła św. Leonarda, 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO, a także doroczny konkurs 
palm wielkanocnych. W Nowym Wiśniczu 
goście zobaczyli zamek Lubomirskich 

oraz dworek Jana 
Matejki. Atrakcje 
były poprzeplatane 
spotkaniami tema-
tycznymi, podczas 
których studenci 
mogli zgłębić inte-
resujące ich aspekty 
nie tylko życia kul-
turalnego, ale także 
życia codziennego 
w Polsce. Mieli też 
możliwość zakosz-

towania życia studenckiego. 
Niezapomniany pobyt polskich stu-

dentów w Klużu zaczął się od zwiedza-

nia miasta. Następnie zorganizowane 
zostały warsztaty języka rumuńskiego, 
a potem zwiedzanie skansenu etno-

graficznego Muzeum Wsi w Klużu. 
Warsztaty kuchni rumuńskiej połączone 
z wieczorem piosenki rumuńsko-polskiej 
wypełniły czas pierwszych dni pobytu 
w Transylwanii. Polscy studenci mieli 
też okazję zwiedzić kopalnię soli w Tur-
dzie, tradycyjną wioskę węgierską –  
Rimetea/Torockó oraz wdrapać się na 
ruiny zamku, by z góry podziwiać sy-
metryczną zabudowę wsi Colţeşti. Do 
Sighişoary i Viscri studenci udali się na 
całodniową wycieczkę – w Sighişoarze 
mieli okazję zwiedzić wspaniałą histo-
ryczną część miasta, a w saskiej wiosce 
Viscri, poza charakterystyczną zabudową 
miejscowości, również kościół warowny, 

wpisany na listę UNESCO, muzeum 
kultury saskiej oraz tradycyjną kuźnię. 
W dniu wyjazdu studenci z Krakowa mie-
li możliwość zobaczyć jeszcze spektakl 
w Centrum Virtus Antiqua, a także przy-
mierzyć historyczne stroje rumuńskie. 

Obecnie studenci z obu krajów pracu-
ją nad wydaniem gazety naukowej. Tego-
roczna wymiana była dla jej uczestników 
niezwykłym doświadczeniem. Poznali 
nowe miejsca, przełamali bariery, zawarli 
przyjaźnie, które z pewnością będą owo-
cowały w przyszłości.

Agata Kuta
studentka III roku gospodarki przestrzennej 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
członkini Koła Wschodniego 

przy Wydziale Polonistyki UJ 

Polsko-rumuński wieczór karaoke w klubie Coyote w Krakowie

Przed kopalnią soli w Turdzie

Warsztaty kuchni rumuńskiej 
w Centrum Języka 
i Kultury Polskiej w Klużu
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Przed kopalnią soli w Turdzie

Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Od lewej: prof. Stanisław Stachowski, dr Piotr Kowalczyk

Studenci i pracownicy Zakładu Filologii Węgierskiej podczas konferencji 
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W październiku 2011 roku Koło Na-
ukowe Hungarystów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wznowiło działalność. 
Nowy zarząd utworzyły studentki drugie-
go roku hungarystyki: przewodniczącą 
Koła została Małgorzata Śliwa, wiceprze-
wodniczącą Marta Kowalska, skarbnikiem 
Liwia Kłosińska, a sekretarzem Marzena 
Szewczyk. Funkcję opiekuna Koła objął 
dr Piotr Kowalczyk.

Po uregulowaniu spraw organizacyj-
nych studenci przystąpili do działania. 
Kontynuując tradycje poprzedników, 
zaczęli od przygotowania seansów fil-
mów węgierskich w Klubie Kulturalnym.  
15 marca br. upamiętnili także węgierskie 
święto narodowe przypominające wybuch 
Wiosny Ludów na Węgrzech, między 
innymi przygotowując broszury infor-

macyjne o tym wydarzeniu. W ramach 
obchodów w kościele oo. Dominikanów 
odbyła się msza święta za Węgry, Węgrów 
i hungarystów. 

13 kwietnia 2012 młodzi hungaryści 
z UJ zorganizowali w swojej katedrze 
konferencję studencko-doktorancką Pol-
ska i Węgry: historia, kultura, język. 
Przedsięwzięcie było skierowane głównie 
do hungarystów z Polski oraz polonistów 
z Węgier, ale zgłosili się również stu-
denci innych kierunków. Ze względu na 
znacznie większą, niż się spodziewano, 
liczbę uczestników sesji, zorganizowano 

KOŁO NAUKOWE HUNGARYSTÓW UJ

ją w dwóch równocześnie odbywających 
się panelach – w Collegium Kołłątaja przy  
ul. św. Anny oraz w siedzibie Katedry Filo-
logii Węgierskiej przy ul. Piłsudskiego 13. 
W konferencji udział wzięli prelegenci 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Poznańskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu im. P�tera P�z-�tera P�z-
m�nya w Piliscsaba, Uniwersytetu Lor�n-
da Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersy-
tetu w Debreczynie. Gościem honorowym, 
który uroczyście otworzył konferencję, był 
prof. Stanisław Stachowski – pierwszy kie-

rownik Katedry Filologii Węgierskiej, wy-
bitny językoznawca, slawista i turkolog. 
Naukowymi opiekunami przedsięwzięcia 
byli dr Piotr Kowalczyk oraz kierownik 
Katedry Filologii Węgierskiej dr hab. prof. 
UJ L�szló K�lm�n Nagy. Sesje prowadzili 
pracownicy Katedry Filologii Węgierskiej 
UJ: dr hab. Ágnes Domonkosi, dr Piotr 
Kowalczyk, dr Grzegorz Bubak, dr Michał 
N�meth, a także dwie doktorantki: Anna 
Balcewicz-Szulada i Magdalena Garbacik. 
Wystąpienia podzielone zostały na sekcje 
poświęcone literaturze, językoznawstwu, 
przekładowi, historii i kulturze. Prelegenci 
w swoich referatach skupili się głównie na 
analizie wybranych przez siebie utworów 
(zarówno polskich, jak i węgierskich) 
w aspekcie literaturoznawczym, histo-
rycznym czy filozoficznym. Sekcja prze-
kładu dostarczyła słuchaczom ciekawych 
spostrzeżeń na temat tłumaczeń tekstów 
węgierskich autorów na inne języki. Refe-
raty językoznawcze zawierały zagadnienia 
semantyczne. W sekcji historycznej domi-
nowały tematy dotyczące losów Polaków 
na Węgrzech w różnych epokach i roli, 
jaką nasi rodacy odegrali w historii tego 
kraju. Mówiono także o kulturze węgier-
skiej jako jednym z elementów kultury 
europejskiej oraz o wpływach różnych 
nurtów, ruchów i twórców na kształtowa-
nie się kultury Węgier. 
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Organizatorzy dziękują wszystkim pra-
cownikom Katedry Filologii Węgierskiej, 
szczególnie prof. L�szló Nagyowi, a także 
studentom, którzy zaangażowali się w re-
alizację konferencji, a już następnego dnia 
po jej zakończeniu uczestniczyli w przygo-
towaniu kolejnego przedsięwzięcia, jakim 
była III Krakowska Noc Języków. 

W dniach 24–29 kwietnia 2012 Koło 
Hungarystów zorganizowało wyprawę na-

ukową pod hasłem Węgry i Słowacja – na 
styku języków i kultur. Członkom Koła udało 
się nawiązać kontakt z dwiema zagranicz-
nymi uczelniami: Uniwersytetem Lór�nda 
Eötvösa w Budapeszcie, gdzie wzięli udział 
w wykładzie dr Eriki Terbe Życie umysłowe 
w Oświeceniu i okresie reform, oraz Uni-
wersytetem im. Jana Amosa Komeńskiego 
w Bratysławie, gdzie dr hab. Wojciech Sowa 
przybliżył problem kontaktów językowych 

węgiersko-słowiańsko-niemieckich na Spi-
szu i terenach Podtatrza.

Koło zaprezentowało się również pod-
czas krakowskiego Festiwalu Nauki. Człon-
kowie Koła mają nadzieję, że dzięki ich 
inicjatywom zwiększy się liczba chętnych na 
studia w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ. 

Małgorzata Śliwa
studentka II roku filologii węgierskiej UJ, 

przewodnicząca Koła Naukowego Hungarystów UJ

Las pełen energii – to temat II konkursu 
fotograficznego Las kocha nas, adre-

sowanego do studentów polskich uczelni. 
Przedsięwzięcie organizuje Fundacja 
Banku Ochrony Środowiska w związku 
z ogłoszeniem przez ONZ roku 2012 Ro-
kiem Zrównoważonej Energii dla Wszyst-
kich. Celem konkursu jest ukazanie funkcji 
ekosystemu leśnego i jego znaczenia dla 
życia na Ziemi. Tematyka prac winna 
ukazywać relacje pomiędzy człowiekiem 
a środowiskiem leśnym. Zdjęcia mogą 
przedstawiać zarówno pozytywne, jak 
i negatywne współistnienie. 

W ocenie prac pod uwagę będzie brana 
ich wartość artystyczna, ale także odpo-
wiednie podejście do tematu.

Zdjęcia można nadsyłać do końca 
października br. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.laskochanas.pl  

Red.

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 
DLA STUDENTÓW
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Uniwersytet Jagielloński z radością 
wspiera działania popularyzujące na-

ukę wśród najmłodszych nie tylko poprzez 
udostępnienie przestrzeni Uniwersytetu, 
ale przede wszystkim od lat dzieląc się do-
świadczeniem pracowników naukowych, 
niezwykle chętnie prowadzących zajęcia na 
wyjątkowych wykładach dla dzieci. Takimi 
działaniami wspieranymi przez UJ są, mię-
dzy innymi, Polska Akademia Dzieci oraz 
Uniwersytet Dzieci, który właśnie w tym 
roku obchodzi pięciolecie istnienia.

Warto przypomnieć, że pierwszy w Pol-
sce wykład dla najmłodszych, inaugurujący 
działalność Uniwersytetu Dzieci, zatytuło-
wany Zwierzęta mówią nie tylko w Wigilię. 
O wyobraźni, wiedzy i zdrowym rozsądku 
odbył się właśnie Krakowie 26 maja 
 2007. Wysłuchało go ponad 300 młodych 
słuchaczy. Dziś uniwersyteckie sale w sobot-
nie poranki wypełnia niemal 6000 studentów 
w wieku 6–13 lat. Uniwersytet Jagielloński 
od początku patronuje tej inicjatywie.

Pięć lat temu w auli Wydziału Prawa 
i Administracji UJ dr hab. Bartłomiej 
Dobroczyński, psycholog z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, z coraz większym zde-
nerwowaniem obserwował gromadzące się 
tłumnie dzieci. Za chwilę miał przeprowa-
dzić pierwszy w Polsce wykład dla dzieci. – 
Mam ogromną tremę. Jak wykładać i co, by 
siedmiolatki zrozumiały i by się nie nudziły? 
No i jak nad nimi zapanować? Nauczyciel, 
gdy ma w klasie 30 dzieci, narzeka, że za 
dużo. Ja mam 300! To chyba najtrudniejszy 
wykład w mojej karierze – tak doktor psy-
chologii zwierzał się wówczas dziennikarce 
„Gazety Wyborczej”, patrząc, jak na sali 

UNIWERSYTET DZIECI MA JUŻ 5 LAT

zaczyna brakować miejsc. Poprowadzony 
przez niego pierwszy wykład Uniwersytetu 
Dzieci, zorganizowany we współpracy 
z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, okazał się dużym sukcesem. Dzieci, 
dowiedziawszy się, że pewna papuga zna 
po angielsku ponad 900 słów, a goryl w ję-
zyku migowym 2000, zastanawiały się, czy 
to możliwe, że zwierzęta są równie mądre 
jak my, a nawet mądrzejsze? Pytaniom nie 
było końca jeszcze długo po zakończeniu 
wykładu – dzieci wbiegały na katedrę, by 
od prowadzącego dowiedzieć się czegoś 
więcej.

To właśnie zadawanie pytań, naturalna 
ciekawość świata i nieograniczona wy-

obraźnia dzieci leżą u podstaw Uniwersy-
tetu Dzieci. O tym, czego i kiedy uczą się 
dzieci, decydują dorośli. Uniwersytet Dzieci 
najpierw pyta dzieci o to, jakie pytania cho-
dzą im po głowie i o co chciałyby zapytać 
naukowca. Dzieci sypią odpowiedziami jak 
z rękawa: Dlaczego niebo jest niebieskie, 
skoro powietrze jest przeźroczyste? Ile 
ziarenek piasku jest na świecie? Dlaczego 
mamy dwie dziurki w nosie? Skąd się wzięły 
pierwiastki? Jak i dlaczego powstało zło? 
Czy szare komórki są naprawdę szare? Te 
pytania pomagają tworzyć program zajęć. 

– Naszą misją jest rozwijanie zaintere-
sowań naukowych dzieci w zakresie wykra-
czającym poza tradycyjne nauczanie szkolne 
i umożliwienie im odkrywania własnych 
pasji – wyjaśnia Agata Wilam, która wraz 
z Anną Grąbczewską i Bogusławą Łuką 
założyła Fundację Paideia (dziś Fundacja 
Uniwersytet Dzieci), tworząc pierwszy 
polski uniwersytet dziecięcy. – Angażujemy 
dzieci w zagadnienia współczesnej nauki, 
pokazujemy, z jakimi wyzwaniami obecnie 
się ona mierzy. Tłumaczymy bieżące za-
gadnienia społeczne i wyjaśniamy zasady 
rządzące światem, aby dzieci potrafiły w nim 
świadomie i samodzielnie działać.

Dziś Uniwersytet Dzieci ma cztery 
ośrodki – oprócz Krakowa działa także 
w Warszawie, Olsztynie i we Wrocławiu, 

Tak zwykle wygląda aula na kampusie UJ, gdy w soboty zasiadają w niej studenci Uniwersytetu Dzieci
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Studenci Uniwersytetu Dzieci pod okiem dr. inż. Marcina Lisa z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie dowiadują się Jak z jajka zrobić kurę? (warsztaty o rozmnażaniu ptaków)
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a we wrześniu 2012 zainauguruje swoją 
działalność w Bielsku-Białej. Oprócz Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, patronat nad tą 
inicjatywą objęły inne uczelnie, między 
innymi Uniwersytet Warszawski, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocław-
ski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika 
Krakowska. Mali studenci otrzymują indek-
sy i – w zależności od wieku – studiują na 
jednym z czterech kierunków: odkrywanie 
(6–7 lat), inspiracje (8–9 lat), tematy (10–11 
lat), mistrz i uczeń (12–13 lat). Na wykłady 
i warsztaty, obejmujące uniwersyteckie 
spektrum zagadnień naukowych, uczęszcza 
ich łącznie niemal sześć tysięcy. Zajęcia 
odbywają się w salach partnerskich uczelni 
wyższych i są prowadzone przez pracow-
ników naukowych, specjalistów z danej 
dziedziny wiedzy czy osobistości cieszące 
się uznaniem społecznym. Wykłady dla 
studentów Uniwersytetu Dzieci przeprowa-
dzili już, między innymi, Janina Ochojska, 
Radosław Sikorski, prof. Jan Miodek, Ernest 
Bryll, gen. Mirosław Hermaszewski, prof. 
Krzysztof Rybiński, Janek Mela.

Od trzech lat Uniwersytet Dzieci zapra-
sza do programu nowoczesnej edukacji także 
szkoły podstawowe. Fundacji Uniwersytet 
Dzieci zależy na tym, aby z zajęć wzoro-
wanych na nauczaniu akademickim mogło 
skorzystać jak najwięcej dzieci, a nauczanie 
wykorzystujące metody pracy badawczej 
zagościło na stałe w szkołach. Do tej pory 
z programu realizowanego w szkołach pod-
stawowych skorzystało ponad dwa tysiące 
uczniów. Od przyszłego roku Uniwersytet 
w znacznie większym stopniu zaangażuje 
także nauczycieli.

Uniwersytet Dzieci jako organizacja non 
profit nie mógłby działać bez zaangażowania 
wolontariuszy – rocznie niebieskie koszulki 
z logo tej uczelni zakłada blisko 500 studen-
tów, którzy pomagają w koordynacji ponad 
300 zajęć dla dzieci. Doceniani są także 
wykładowcy – na koniec roku akademic-
kiego spośród najlepiej ocenionych przez 
dzieci zajęć Uniwersytet Dzieci wybiera 
tych, którzy w danym roku potrafili najle-
piej zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy, 
a zawiłości danej dziedziny nauki wyjaśnili 
im najbardziej zrozumiale. Tegoroczne na-
grody dla Wykładowców Roku 2011/2012 
Uniwersytetu Dzieci zostały przyznane 16 
czerwca w Krakowie. Uniwersytet Jagiel-
loński będzie partnerem tego wydarzenia.

Oksana Zińczuk
specjalista ds. promocji i public relations 

Uniwersytetu Dzieci

W Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie studenci poszukiwali tego, 
Co kryje się między słowem a obrazem?

Podczas warsztatów edytorskich ośmio- i dziewięcioletnich studentów z tajemnicami powstawania książek 
zapoznawała Agnieszka Boroń-Przybyło z wydawnictwa Bajkopisarze.pl

Wykorzystując zrobione przez studentów wiatraki, doktoranci w Instytucie Fizyki UJ Grzegorz Brzezinka 
 i Mateusz Wojtaszek, tłumaczą, czy za pomocą promieni słonecznych można ugotować ziemniaki na obiad
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SMAK ŻYCIA– Co w języku zmienia wojna? Zostawia swój ślad? – pytam prof. Andrzeja Pisowicza, 
znawcę języków orientalnych, głównie ormiańskiego, perskiego i kurdyjskiego.

– Wojna odciska swój ślad, pojawiają się zapożyczenia związane z nowymi dokumen-
tami, obowiązkowymi dostawami, ale nie to jest najbardziej dramatycznym wojennym 
żniwem w języku. Ono dotyczy czego innego: wojna potęguje zło. Widok zabitego czło-
wieka nie jest rzadkością, jak w czasach pokoju. Zabijanie zaczyna być, także w języku, 
mierzone podwójną miarą – słyszę.

– Profesor Tadeusz 
Milewski, promotor mo-
jej pracy magisterskiej, 
był mężczyzną słusznej 
budowy oraz tuszy. Raz 
z tych swoich gabarytów 
zrobił użytek – mówi prof. 
Andrzej Pisowicz.

– A mianowicie?
– Mogło to być w 1960 

roku, na moim trzecim 
roku studiów. Na najwyż-
szym piętrze w budynku 
polonistyki przy ul. Gołę-
biej 20 słuchaliśmy wykła-
du profesora. Sprzątaczka 
widocznie jego głosu nie 
usłyszała i zamknęła nas w środku na klucz. 
Kiedy po skończonym wykładzie okazało 
się, że nie możemy wyjść, profesor zaczął 
dobijać się do drzwi. Odpowiedziała mu 
cisza. Ani na korytarzu, ani w najbliższych 
salach wykładowych nie było żywej duszy. 
Wtedy, zdesperowany, wychylił się przez 
okno, krzycząc: „Ludzie, pomóżcie, jeste-
śmy zamknięci!”. Jednak przechodnie na 
ulicy, zamiast pospieszyć nam z pomocą, 
robili wszystko, by znaleźć się jak najdalej 
od wykrzykującego coś z ostatniego piętra 
jegomościa. „W tej sytuacji będę musiał 
wyważyć drzwi!” – powiedział do nas 
Tadeusz Milewski.

– I zrobił to? 
– Ależ tak! Wziął spory rozbieg i drzwi 

nie miały prawa tego wytrzymać! – mówi 
prof. Pisowicz.

Dzisiaj na trzecim piętrze budynku 
Wydziału Polonistyki, gdzie doszło do 

PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA JĘZYKOZNAWCY
opisanego zdarzenia, znaj-
duje się brązowa tablica 
pamiątkowa ku czci prof. 
Milewskiego. O wyważe-
niu drzwi w sali wykłado-
wej obok umieszczony na 
niej napis nie wspomina. 
O kilku innych faktach 
z jego biografii – tak. Uro-
dził się w Kołomyi, gdzie 
jego ojciec był lekarzem. 
Studia kończył na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie, gdzie się 
też doktoryzował. Tytuł 
doktora habilitowanego 
uzyskał na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w 1933 roku i już w Krako-
wie pozostał. Aresztowany przez gestapo  
6 listopada 1939, został uwięziony w Sach-
senhausen, potem w Dachau. Po roku 
zwolniony, brał udział w tajnym nauczaniu 
i już wtedy pisał zaplanowany na trzy tomy 
Zarys językoznawstwa ogólnego. 

– Kolekcjonował zegary – wspomina 
swojego mistrza uczeń. – W jego mieszka-
niu niedaleko Wawelu słychać 
było nieustanne odmierzanie 
czasu i uderzania w gongi to 
dźwięczne, to głuche i stłu-
mione. Jego czas zatrzymał 
się, niestety, dosyć wcześnie. 
Kiedy zmarł, miał 60 lat.

PISOWICZE, PIESOWICZE?

Językoznawca zadaje py-
tania, jakich inni nie zadają. 

Na przykład to, jakie słyszał od swojej 
mamy, Ireny, z wykształcenia roma-
nistki: – Jaka jest etymologia nazwiska 
Pisowicz? 

– W języku polskim nazwiska są 
zwykle tworzone od rzeczowników, 
a więc powinno być raczej Piesowicz – 
od psa, a nie Pisowicz – od czasownika 
„pisać”. Tak samo widział to prof. Kazi-
mierz Rymut, językoznawca onomasta. 
Od niego wiem, że w średniowieczu 
mieszkał w Krakowie człowiek o na-
zwisku lub przezwisku „Pies”, co nam 
kojarzy się dobrze – pies jest wiernym 
przyjacielem człowieka. Ale, na przykład, 
u muzułmanów pies jest zwierzęciem 
nieczystym, którego się w domu nie 
trzyma. Tenże prof. Rymut nie wyklucza, 
że nazwisko „Pisowicz” może pochodzić 
także od zdrobnienia imienia Piotr – Piech, 
Pieszek (stąd Pieskowa Skała) – mówi do 
mnie prof. Andrzej Pisowicz i jeszcze po 
chwili dodaje: 

– Marcin Piesowicz (jeszcze nie Pi- 
sowicz!), najstarszy przodek odnotowa-
ny w księgach parafialnych, urodził się 

w Głogowie Małopolskim 
koło Rzeszowa w 1790 roku. 
Jeden z krewnych, mieszka-
jący w Przemyślu, znalazł 
metryki dwóch rodzonych 
braci z połowy XIX wieku. 
Starszy został zapisany jako 
Piesowicz, a młodszy już 
jako Pisowicz. Może to była 
pomyłka? A może rodzice 
dziecka chcieli tego „psa” 
z nazwiska usunąć? – słyszę.

Prof. Andrzej Pisowicz 

Matka, Irena Pisowiczo-
wa z domu Sikorska
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AUSTRIACKI PRADZIADEK

Pradziadek profesora, 
urzędnik z zawodu, o na-
zwisku Jestadt, był Austria-
kiem urodzonym w okoli-
cach Linzu. Poznał piękną 
Polkę, zakochał się... Na-
uczył się języka polskiego, 
ale pacierz do końca życia 
odmawiał po niemiecku. 
Jego córka, a babcia profe-
sora, Aleksandra, z zawodu 
nauczycielka, wyszła za 
mąż za Stanisława Pisowicza, też nauczy-
ciela, przez parę lat kierownika czterokla-
sowej szkoły podstawowej we wsi Gra-
boszyce koło Wadowic. Pracowali razem. 
Potem zostali przeniesieni do Dworów 
pod Oświęcimiem i tam ich zastała druga 
wojna światowa. Dwory zostały włączone 
do Reichu, a dziadek, polski inteligent oraz 
członek Polskiego Związku Zachodniego 
(po wkroczeniu Niemców przynależność 
do PZZ równała się wyrokowi śmierci) 
został aresztowany i wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Mauthausen. Stamtąd 
przyszło do babci zawiadomienie: „Pani 
mąż Stanisław zmarł”. Bez podania przy-
czyny. Aż tu niedługo potem przychodzi do 
babci zawiadomienie, że ma się zgłosić do 
lokalnego niemieckiego urzędu. Nie miała 
wyboru. A tam słyszy:

– Jest pani z pochodzenia Austriaczką, 
my to wiemy, tu proszę podpisać volkslistę! 

– Ja, której męża zamordowaliście 
w obozie, miałabym zostać Niemką? – 
babcia na to głośno i dobitnie. 

Ale bywa, że historia zatacza koło. 
Najstarsza córka profesora, Monika van 

Uden, mieszka w Holandii, 
tam wyszła za mąż i ma 
podwójne obywatelstwo: 
polskie i holenderskie. Jej 
dzieci, Wiktor (Victor) 
i Klaudia (Claudia), mają 
imiona łacińskie, co har-
monijnie, po europejsku, 
oddaje ich germańsko-
-słowiańskie pochodzenie. 
Ale mieszkający od lat 
w Austrii syn profesora, 
Filip, fizyk i elektronik, 
jego żona – oboje uro-

dzeni w Polsce, ich dzieci – urodzone 
już w Austrii, synowie Tomek i Mateusz 
oraz najstarsza córka Astrid, tegoroczna 
maturzystka, już nie. Austria nie uznaje 
podwójnego obywatelstwa, więc musieli 
dokonać wyboru. 

 
W TRZECH WSIACH 
I TRZECH SZKOŁACH

Rodzice Andrzeja 
Pisowicza, Irena Sikor-
ska i Wacław Pisowicz, 
poznali się w murach 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Ona, uro-
dzona w Liszkach pod 
Krakowem, córka niż-
szej rangi urzędnika 
sądowego, studiowała 
romanistykę. On pra-
wo. Pobrali się w 1938 
roku. Ona poszła uczyć 
języka francuskiego w liceum, on po 
studiach znalazł się na aplikacji w kato-
wickim urzędzie celnym. Tak ich zastała 
wojna. Stracili pracę. Jak żyć? Pojechali 
do Dworów, do jego rodziców, stamtąd do 
Siedlisk w powiecie miechowskim, gdzie 
wynajęli mieszkanie w domu młynarza 
(w czasie wojny ważna okoliczność!). Tu 
w listopadzie 1940 roku urodził się ich syn 
Andrzej. Rodzice dali mu imię jednego 
z bohaterów Trylogii, Andrzeja Kmicica.

– W Siedliskach mieszkałem zaledwie 
przez pierwsze pół roku życia – słyszę. – 
Potem rodzice przeprowadzili się do wsi 
Szreniawa koło Wolbromia, gdzie pogryzł 
mnie Lux, duży, żółty pies. W 1945 roku, 
po wojnie, wyjechaliśmy do Dąbrowy 
Górniczej, stamtąd do Sosnowca, gdzie 
ojciec dostał pracę w urzędzie kolejowym. 
Ale długo tam miejsca nie zagrzał. Po-
ciągnął za swoim szwagrem Ludwikiem, 
z którym dzielił pasję myśliwską, na 

Opolszczyznę. W poniemieckich lasach, 
we wsi Kamień Śląski, objął posadę leś- 
niczego. W następnej wsi, w Sierakowie 
Śląskim, w powiecie lublinieckim, awan-
sował na nadleśniczego. W Brynku koło 
Tarnowskich Gór został nauczycielem 
w miejscowym technikum leśnym. Szkoła 
miała siedzibę w pałacu, który w stylu 
eklektycznym został na początku XX 
wieku przebudowany przez hrabiego von 
Donnersmarck. Ponad siedem lat w trzech 
wsiach i trzech szkołach. To były ważne 
lata w moim życiu – mówi profesor. 

CZEGO NIE ROZUMIAŁ JERZY TUROWICZ

– Lata ważne? – pytam.
– To jest temat do niedawna niepo-

pularny. Powrócił teraz, kiedy GUS opu-
blikował wyniki spisu 
powszechnego z 2011 
roku. Przynależność 
narodową śląską zade-
klarowało w nim 809 
tysięcy osób. Z tego 
połowa przyznała, że 
jednocześnie czują się 
Polakami. Reszta to ci, 
którzy czują się Śląza-
kami i nikim więcej. 
Co do narodowości 
niemieckiej, to w sto-
sunku do poprzedniego 
spisu, z 2002 roku, 
liczba osób, które ją 
zadeklarowały, zmniej-
szyła się prawie o jedną 

trzecią, do 110 tysięcy. Ja o tym wcześniej 
mówiłem i pisałem. Bo tam byłem i na 
własnej skórze doświadczyłem dyskrymi-
nacji narodowej. Nie prześladowań, dzieci 
w szkole nie były do tego zdolne, ale czę-
sto dawały mi odczuć, że jestem „gorszy”.

– Co to znaczy? – pytam.
– Oni mówili gwarą śląską, której ja 

się dosyć szybko nauczyłem, ale to nie 
wystarczyło, aby mnie uznali za swego. –  
To nic nie znaczy, że już umiesz mówić 
jak my. Bo ty jesteś Polakiem. A Polacy 
to są sługi Rosjan, natomiast Rosjanie to 
są barbarzyńcy. Ty masz zamkniętą drogę, 
aby zostać Niemcem, a my nie. Jak się na-
uczymy języka niemieckiego, to możemy 
zostać Niemcami, wszak nasi przodkowie 
mieli niemieckie obywatelstwo, a Niemcy 
to jest wyższa cywilizacja – tłumaczyli 
mi moją sytuację. Bycie Niemcem, mimo 
okropieństw wojny, nadal uważano tam za 
awans cywilizacyjny – słyszę.

Ojciec, Wacław Pisowicz

Andrzejek Pisowicz, 1944 r.

Z córką Moniką, 1970 r.
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– Jeden z polityków uznał, że śląskość 
jest zakamuflowaną opcją niemiecką – 
przypominam.

– Te słowa dowodzą, że on nic nie 
rozumie! Etnografowie, którzy w XIX 
wieku pytali mieszkańców obecnego 
Śląska Opolskiego, kim oni są, słyszeli 
w odpowiedzi: – My som Prusoki! A co 
innego mieli powiedzieć ludzie, którzy 
całe stulecia mieszkali poza terenem 
państwa polskiego i nie brali udziału 
w jego tworzeniu? Oni identyfikowali się 
z państwem pruskim. Co innego Ślązacy 
mieszkający na Śląsku Cieszyńskim, który 
znajdował się pod panowaniem najpierw 
Czech, potem Austrii.

Przed laty pisałem o tym w „Tygodni-
ku Powszechnym”, ale, niestety, redaktor 
Jerzy Turowicz chyba tego nie zrozumiał, 
skoro skomentował: „Przecież nikt Ślą-
zakom nie zabrania być Polakami!”. Nikt 
i nic im tego nie zabrania, ale znaczna ich 
część (według najnowszego spisu aż 362 
tysiące) Polakami się nie czuje. Ani Niem-
cami. Oni są Ślązakami. I z tego powodu 
właśnie podnoszą się głosy, aby tę ich toż-
samość narodową szanować i rozumieć. 

Tu tkwi geneza ruchu na rzecz autonomii 
Śląska. Ale jednocześnie sprawa jest bar-
dziej skomplikowana. Profesor Antonina 
Kłoskowska, socjolog, wyróżniła na Ślą-
sku siedem grup orientacji narodowych 
i społecznych. Ja na podstawie własnych 
doświadczeń powiem tylko o czterech.

– Jakie to są orientacje?
– Pierwsza – jestem Ślązakiem i ni-

kim więcej. Druga – jestem Ślązakiem 
i Polakiem. Trzecia – jestem Ślązakiem 

i Niemcem. Czwartą 
grupę stanowią ci, 
którzy mówią, że są 
miejscowi. Żadnej 
narodowości nie będą 
podawać. W ich ro-
dzinie tak było przy-
jęte. Od etnicznych 
sporów zaczynają 
się wojny, szerzy się 
nienawiść, oni nie 
chcą mieć z tym nic 
wspólnego!

– Czy wiedza 
o języku daje odpo-
wiedź na pytanie o narodowość?

– Przez siedem i pół roku spędzonych 
na Śląsku nigdy nie słyszałem tam języka 
niemieckiego. Tylko śląską gwarę, czyli 
jeden z polskich dialektów. W tym języku 
mówili do dzieci rodzice. 

– Ale Polak był tam uznawany za 
kogoś gorszego niż Niemiec. Jak to rozu-
mieć? – pytam.

– To niemiecka, a nie polska inteligen-
cja, niemieccy, a nie polscy pracodawcy, 
właściciele dóbr ziemskich, stanowili 

tam elity do naśladowania – odpowiada 
profesor.

MAM RODAKÓW!

W rodzinie mówiło się żartobliwie, 
że jak tylko Wacław Pisowicz, ojciec 
profesora, przetrzebi ze zwierzyny łownej 
okoliczne lasy, to poszuka nowego miej-
sca. Z Opolszczyzny rodzina wyjechała do 
Puszczy Miasteckiej (od nazwy miejsco-
wości Miastko, na pograniczu Pomorza 

Zachodniego i Gdańskiego), gdzie lasy, 
lasy, jeziora... Andrzej Pisowicz pierwszą 
klasę licealną zaliczył jeszcze w Tarnow-
skich Górach na Śląsku, ale pozostałe trzy 
już w Słupsku. W liceum ogólnokształ-
cącym przy ul. Mickiewicza. Mieszkając 
w tamtejszym internacie.

– W Słupsku poczułem się bardzo 
szczęśliwy, bo przyjęto mnie od razu do 
grona klasy. Jeśli na Śląsku byłem obcy, 
to tutaj okazało się, że mam rodaków. Tam 
koledzy nosili imiona niemieckie: Wol-

fgang, Helmut, Horst, Johann... Tutaj 
w klasie było aż trzech Andrzejów, był 
Janek, Staszek, Kazek. Ich rodzice przy-
jechali na Pomorze a to ze Lwowa, a to 
z Nowogródka, z ubogiej Kielecczyzny 
w poszukiwaniu chleba i lepszego życia. 
Maturę zdawałem w 1957 roku.

– Co zdecydowało o wyborze stu-
diów iranistycznych w Katedrze Fi-
lologii Orientalnej UJ? Może któraś 
z lektur? Bo rodzice zapewne robili, co 
mogli, aby Panu wytłumaczyć, że z tego, 
co Pan chce w życiu robić, utrzymać ro-
dzinę będzie trudno... – mówię. I słyszę:

– W książkach (jedną pamiętam 
szczególnie, to były trzy tomy W kraju 
Mahdiego Karola Maya) ciekawiły mnie 
zwłaszcza fragmenty dialogów, na przy-
kład, po arabsku; chciałem wiedzieć, jak 
to się wymawia. Ojca uspokoiłem. Jakoś 
sobie dam radę! 

W 1957 roku o 10 miejsc na orientali-
styce ubiegało się 50 kandydatów. Andrzej 
Pisowicz otrzymał indeks przy pierwszym 
podejściu i zaczęło się! Na drugim roku 
siedem języków: perski, arabski, turecki, 
do tego niemiecki, francuski, angielski, 
jeszcze łacina, a na trzecim roku ormiań-
ski, sanskrytu też trochę... I prawie że od 
razu początek intelektualnej i życiowej 
przygody, która poprzez języki pozwala 
zrozumieć świat.

Od prawej: szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi z żoną Farah Dibą, 
z lewej – Andrzej Pisowicz; Collegium Maius, wrzesień 1966

Zebranie NSZZ „Solidarność” w Instytucie Filologii Orientalnej UJ, przemawia dr Andrzej Pisowicz
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ERYWAŃ, 1961–1963

Na trzecim roku studiów Andrzej 
Pisowicz zaczął chodzić na lektorat 
języka ormiańskiego. A w rok potem, 
dzięki pomocy przybyłego w 1960 roku 
do Krakowa prof. Wacze Nalbandiana 
z Armenii, został studentem filologii 
ormiańskiej Erywańskiego Uniwersyte-
tu Państwowego i zamieszkał w domu 
akademickim przy prospekcie Stalina 52. 
Wolałby pojechać do Iranu, bo język 
perski był na studiach jego pierwszym 
wyborem, ale wtedy wyjazd do kapitalis- 
tycznego kraju rządzonego przez szacha 
był dla polskiego studenta utopią. Stąd 
Armenia, kraj bardzo ciekawy, gdzie 
chrześcijaństwo zakorzeniło się już na 
początku czwartego wieku po Chrystusie.

To tutaj student Andrzej Pisowicz 
przekonał się, że jedną miarą nie da się 
mierzyć rzeczywistości osadzonej w róż-
nych kulturach oraz skomplikowanej 
historii.

– A konkretnie? – chcę wiedzieć. 
Jadąc do Armenii, spodziewał się, że 

kiedy dotrze na miejsce, szybko nawią-
że się między nim a gospodarzami nić 
zrozumienia i porozumienia – przecież 
i Polska, i Armenia znalazły się wbrew 
własnej woli w orbicie wpływów komu-
nistycznego Związku Radzieckiego. Na 
miejscu okazało się, że takie myślenie 
jest błędne. 

– Niedługo po przyjeździe zoba-
czyłem wyrysowany kredą na murze 
wielki napis: Lenin + Stalin = druzja. 
Oniemiałem. O co chodzi? Po chwili 
zrozumiałem, że twórcy tego napisu, 

wymalowanego zapewne nocą, bo inaczej 
miejscowi stróże porządku by do tego nie 
dopuścili, chcieli zaprotestować przeciw-
ko wystąpieniom ówczesnego genseka 
Nikity Chruszczowa. On generalissimusa 
Józefa Stalina nazywał krwawym despotą 
i zbrodniarzem winnym śmierci i cierpień 
niewinnych ludzi, a takich ofiar było  
10 milionów, co najmniej. Wśród nich 
także prawi komuniści. Coś takiego mó-
wić o Stalinie! Jeszcze dwa lata temu we 
Władykaukazie (stolica Północnej Osetii 
– Alanii, w której zbierałem materiały do 
gramatyki języka osetyjskiego 
z grupy irańskiej) osetyjski roz-
mówca tak słowa Chruszczowa 
komentował: „Ofiar był co naj-
wyżej milion”. A że 20 tysięcy 
Ormian (cała ludność Armenii 
liczyła na początku lat 60. XX 
wieku około dwóch milionów), 
głównie inteligencji, zaginęło 
bez śladu po 1937 roku? Stalin 
musiał zaprowadzić porządek. 
Wszędzie tak robił. W rodzinnej 
Gruzji też. Miał prawo. Tak mi 
Ormianie tłumaczyli w 1961 roku. 
Bo w potocznej świadomości ge-
neralissimus nie był człowiekiem, 
a bogiem (podobno jako duch 
ukazywał się żołnierzom Armii 
Czerwonej pod Stalingradem!). 
A bóg, jak wulkan, jak piorun, jak 
inne zjawiska przyrody, nie mieści 
się w skali ludzkich ocen. Histo-
rycznym uzasadnieniem miłości, 
jaką darzyli rosyjskich władców 
chrześcijańscy Ormianie, było to, 
że od wieków ich śmiertelnymi 
wrogami byli muzułmanie. Turcy, 

potem inne narody, z którymi Rosja także 
walczyła. Dlatego w Erywaniu właśnie 
stanął drugi co do wielkości w dawnym 
ZSRR pomnik Józefa Stalina. 50-me-
trowy. 

I tu zaczyna się opowieść profesora 
o tym pomniku z czasów jego studiów 
na erywańskim uniwersytecie. 

– Jednego dnia ogłoszono, że w związ-
ku z kryzysem kubańskim w nocy nastąpi 
próba sztucznego zaciemnienia miasta. 
Rano okazało się, czemu miała służyć. 
Z wielkiego postumentu Stalina zwisały 
kable. Saperzy próbowali – zgodnie z ofi-
cjalną polityką zacierania śladów kultu 
jednostki – wysadzić pomnik, ale  im 
się nie udało. Wódz trzymał się mocno. 
Dopiero wieczorem cokół opustoszał...

ERYWAŃ, KWIECIEŃ, 2012

W dniach 25–26 kwietnia 2012 prof. 
Andrzej Pisowicz wygłosił w Erywaniu 
kilka wykładów (w języku ormiańskim, 
co dla Ormian ma specjalną wagę) popu-
laryzujących polską literaturę (zwłaszcza 
noblistów: Sienkiewicza, Reymonta, Mi-
łosza, Szymborską, oraz Herberta, który 
miał babcię Ormiankę). 

– Wreszcie zrobiłem coś pożyteczne-
go dla kraju – mówi mój rozmówca.

Od lewej, na pierwszym planie: dr Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, 
doc. Andrzej Pisowicz; listopad 2001

Pod hotelem w Dyhoku (Kurdystan iracki)
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WAŻNA DATA: 1 LIPCA 1962

Poznali się na wieczorku zapoznaw-
czym dla studentów pierwszego roku 
orientalistyki w dawnej siedzibie Katedry 
Filologii Orientalnej UJ przy ul. Sław-
kowskiej 26. Ona była na pierwszym roku 
studiów, on już na trzecim. Miała długie 
ciemne włosy uczesane gładko. Tańczyli 
tango, walca, fokstrota. No a przede 
wszystkim rock and rolla. Potem zaczęli 
się spotykać. Kiedy wyjeżdżał do Erywa-
nia na studia, umówili się tak: on wraca 
i w wakacje biorą ślub, a potem albo ona 
załatwi sobie stypendium i w Erywaniu 
będzie kontynuowała studia iranistycz-
ne (były tam na wysokim poziomie, bo 
wykładowcy i studenci byli Ormianami 
z Iranu), albo on następnego roku, czyli 
w sumie po dwóch latach, wróci. I co 
z tych planów wynikło?

– Ślub braliśmy 1 lipca 1962 w ko-
ściele Redemptorystów w Podgórzu, 
w parafii mojej żony, Jadwigi Wiśniew-
skiej. W podróż poślubną pojechaliśmy 
na Pomorze, do nadleśnictwa Potoczek, 
gdzie wtedy pracował mój ojciec. Żona, 
niestety, nie otrzymała stypendium. 
A więc ja, chociaż mogłem być w Ery-
waniu przez pięć lat, wróciłem po dwóch 
latach i studia ukończyłem na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Ale materiały do 
pracy magisterskiej na temat ormiańskiej 
gwary wsi Pharpi, gdzie nadal stoją mury 
kościoła z VII wieku, zbierałem tam, na 
miejscu. To z tej wsi, leżącej na północ od 
Erywania, wywodzi się pisarz, historyk 
ormiański znany jako Łazarz (Ghazar) 
Pharpijski (Pharpeci), który tworzył w V 
wieku naszej ery (o Polsce wtedy nikt 
nie słyszał, nie było nas) – mówi prof. 
Pisowicz o tym, co było, a następnie 
nawiązuje do tego, co będzie:

– W tym roku przypada 50. rocznica 
naszego ślubu. Mamy zamiar z tej okazji 
pojechać na dwa tygodnie do Armenii. 
Ale dopiero jesienią, gdy już miną letnie 
upały.

 
JAK POLSKI UCZONY 

GONIŁ ŚREDNIĄ KRAJOWĄ
 
W biografiach polskich uczonych 

jest to temat wstydliwie przemilczany. 
Gdybym nie zaczęła sama o to pytać, to 
i tym razem tak by się stało. Ale zaczęłam. 

Rok 1963. Po ukończeniu studiów 
magister orientalistyki Andrzej Pisowicz 
zaczął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej, 

potem w krakowskim oddziale Wydaw-
nictwa Ossolineum, następnie w Biurze 
Urządzeń Techniki Jądrowej jako biblio-

tekarz, tłumacz i korektor. Ale nie stracił 
kontaktu z uniwersytecką orientalistyką 
(godziny zlecone). Pierwszą stałą umowę 
o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
podpisał 1 marca 1970 (na czas określo-
ny), a po jej wygaśnięciu (jesienią 1970) 
już na czas nieokreślony.

– Na Uniwersytecie dostał Pan więcej 
niż w poprzednim miejscu pracy? – pytam 
prof. Pisowicza.

– Nie pamiętam, ale to były porówny-
walne kwoty. Co do wysokości zarobków 
na uczelni, to niemal przez całe swoje 

zawodowe życie nie tylko ja, ale my 
wszyscy goniliśmy średnią krajową...  
–  odpowiada.

Wyjeżdżając na roczne stypendium do 
Teheranu w roku akademickim 1972/1973, 
mógł sądzić, że w tym wyścigu przy-
spieszył. Wrócił stamtąd i w następnym 
roku obronił pracę doktorską Przesuwki 
spółgłoskowe w dialektach ormiańskich. 
Promotorem był iranista prof. Franciszek 
Machalski. Recenzentami – prof. Tadeusz 
Pobożniak, znawca sanskrytu, hindi i ję-
zyków irańskich, prof. Ludwik Zabrocki 
z Poznania, germanista i indoeuropeista, 
który znał się na analizie fonetycznej 
przedstawionych w pracy doktorskiej 

W szkole średniej nr 44 we Władykaukazie; 16 września 2010 

Prof. Andrzej Pisowicz jako tłumacz między kardynałem Franciszkiem Macharskim a premierem Armenii 
Andranikiem Markarianem w Krakowskiej Kurii Metropolitalnej; 26 stycznia 2005 
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problemów, oraz językoznawca prof. Jerzy 
Kuryłowicz, uczony znany na światowych 
salonach wiedzy, który znał się na wszyst-
kim. Profesor Kuryłowicz swoją opinię 
o pracy doktorskiej Andrzeja Pisowicza 

zakończył tak: „Sprawa jest trudna, ja 
widzę całą rzecz nieco inaczej, zaś dokto-
rant proponuje inne rozwiązanie, które ja 
przyjmuję, ale go nie podzielam”. 

Praca doktorska Andrzeja Pisowicza 
została wydrukowana w języku fran-
cuskim, autor awansował na adiunkta, 
ale średnia krajowa pozostawała nadal 
w sferze dążeń.

Niewiele też się posunął do przodu 
(mam na myśli skok w wysokości uposaże-
nia) po zdaniu kolokwium habilitacyjnego 

oraz przedstawieniu rozprawy Powstanie 
nowoperskiego i średnioperskiego sys-
temu fonologicznego (wydrukowanej po 
angielsku), co miało miejsce w 1985 roku. 
Tu dodatkowo wdały się zawirowania 

i komplikacje natury politycznej. Przez 
trzy lata dr hab. Andrzej Pisowicz nie 
mógł awansować na stanowisko docenta, 
bo w papierach stale brakowało pozytyw-
nej opinii komitetu uczelnianego PZPR. 
A dlaczego?

– Kiedy w końcu zapytałem o to wprost 
I sekretarza komitetu uczelnianego partii, 
padła odpowiedź: „Ja pana nie znam, ale 
słyszałem, że ma pan negatywny stosunek 
do zmian w naszym kraju!”. Poprosiłem 
o przedstawienie konkretnych zarzutów. 

W odpowiedzi usłyszałem: „Pan ma ne-
gatywny stosunek do ludzi, którzy mają 
stosunek pozytywny!”.

Ale chociaż w końcu stanowisko do-
centa doktor habilitowany otrzymał, jego 
wynagrodzenie wzrosło, ale nie na tyle, 
aby dorównało średniej krajowej. Nie sta-
ło się tak również po transformacji ustro-
jowej rozpoczętej wraz z utworzeniem 
pierwszego niekomunistycznego rządu 
przez Tadeusza Mazowieckiego w 1989 
roku, kiedy to doc. dr hab. Andrzej Pi-
sowicz, opiekun, a później kierownik 
Zakładu Iranistyki w latach 1976–1994, 
został wicedyrektorem Instytutu Filologii 
Orientalnej (1989–1994).

– W latach 90. rozmawiałem na temat 
wynagrodzeń z naukowcem ze Słowacji. 
Powiedział, że u nich zarabia się na uczel-
ni dwie średnie krajowe, a samochód 
i mieszkanie to są elementarne sprawy. 
Czemu w Polsce było, jak było? Może 
dlatego, że stanowiliśmy grupę poli-
tycznie niepewną, skłonną stawiać opór 
władzy? – zastanawia się prof. Pisowicz.

Nie tylko aspiracje naukowe, ale także 
chęć podreperowania domowego budżetu 
były motywami szukania przez polskich 
uczonych możliwości wyjazdu do pracy 
na zagranicznych uczelniach. W jego 
przypadku tak było z rocznym pobytem 
na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii, 
w roku akademickim 1992/1993, gdzie 
wykładał dialektologię ormiańską. A tak-
że z pracą na stanowisku radcy w ambasa-
dzie RP w Teheranie (1994, 1995).

– Średnią krajową w uposażeniu 
przekroczyłem dopiero w 2002 roku 
wraz z uzyskaniem stanowiska profeso-
ra nadzwyczajnego i tytułu naukowego 
profesora nauk humanistycznych (de-
cyzja prezydenta RP z 15 marca 2002). 
Moją książką „profesorską” była wydana 
w 2001 roku Gramatyka ormiańska. 
Grabar – aszcharabar, czyli opis dwóch 
współczesnych języków ormiańskich oraz 
trzeciego, staroormiańskiego (zwanego 
grabarem) – mówi prof. Pisowicz. 

NAUKA I POLITYKA

W 1968 roku, 13 marca, Andrzej Pi-
sowicz jechał autobusem, a tu widzi, że 
od strony Błoń i Domu Akademickiego 
„Żaczek” w ul. Manifestu Lipcowego 
(obecnie Piłsudskiego) wlewa się potężny 
tłum młodzieży. Na czele idzie grupa nio-
sąca wieniec, mają ze sobą transparenty, 
napisy. Na Uniwersytecie miał wówczas 

W mauzoleum Chomejniego pod Teheranem; jesień 1994

W Belwederze z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim; 3 kwietnia 2002 
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jedynie godziny zlecone. Ale poczuł, że 
jego miejsce jest z młodzieżą. Wysiadł 
z autobusu i dołączył do pochodu. Doszedł 
pod Collegium Novum i stop, dalej przej-
ście blokowały oddziały milicji i ZOMO. 
To, co działo się potem, już zostało wielo-
krotnie opisane. Kiedy nadjechała armatka 
wodna i on poczuł, że jest cały mokry – 
postanowił się wycofać. 

Starał się od polityki trzymać z daleka. 
Tylko że czasami nadchodzi w życiu taki 
moment, że nie można się uchylać.

Po śmierci Stanisława Pyjasa w maju 
1977 roku zawiązał się w Krakowie Stu-
dencki Komitet Solidarności, który zaczął 
wydawać niezależne pismo „Indeks”,  
a 7 października tego samego roku dy-
rektor Instytutu Filologii Orientalnej 
prof. Andrzej Czapkiewicz, zobligowany 
do realizacji odgórnych politycznych 
wytycznych, zwołał zebranie pracowni-
ków w sprawie „Programu wychowania 
młodzieży UJ”, z położeniem nacisku na 
ideologię marksistowską, wówczas jedyną 
słuszną, jak pamiętają wszyscy, którzy 
to mogą pamiętać. Wśród pracowników 
Instytutu nie było ani jednego członka 
partii. Profesor Czapkiewicz o zleconych 
zadaniach ideologicznych mówił tak, 
jak to robi ktoś, kto jest zobowiązany 
realizować polecenia zwierzchnika, czyli 
rektora, a zebrani cóż innego mieli robić – 
słuchali... Mimo świadomości, że to fikcja 

i gra pozorów, młody adiunkt postanowił 
zaprotestować. Na zebranie przyszedł, ale 
specjalnie poprosił prof. Czapkiewicza, 
aby go przypadkiem nie umieszczono na 
liście, na której przy każdym nazwisku 
zapisano, jak dany wykładowca będzie 
krzewił marksizm. Profesor słowa dotrzy-
mał, ale pani sekretarka, przekonana, że to 
zwykłe przeoczenie, Andrzeja Pisowicza 
na końcu listy dopisała. I tę właśnie ide-
owo-wychowaczą akcję władz uniwersy-
teckich opisał w wydawanym poza cenzurą 
„Indeksie” dr Pisowicz pod pseudonimem 
„dr ir-ar”.

Kiedy w czerwcu 1977 roku dotarł do 
niego z Warszawy „emisariusz” KOR-u, 
z tekstem odezwy popierającej działania 
na rzecz ponownego przeprowadzenia są-
dowych rozpraw radomskich robotników, 
w Instytucie Orientalistyki dokument pod-
pisał tylko on oraz wykładowca sanskrytu 
mgr Józef Lączak. Inni odmówili, podając 
rozmaite uzasadnienia – ale cóż, takie to 
były czasy. Adres Andrzeja Pisowicza dał 
emisariuszowi kuzyn profesora, Ireneusz 
Gugulski, polonista z warszawskiego Li-
ceum im. Rejtana. 

A tymczasem historia przyspieszyła. 
Minęły trzy lata i świat obiegło zdjęcie ro-
botnika ze Stoczni Gdańskiej, który bardzo 
dużym długopisem podpisuje tekst porozu-
mień. Wtedy bardzo wielu ludzi poczuło, że 
czasy się zmieniły. Jadwiga Pisowiczowa, 

żona profesora, zatrudniona 
w krakowskim oddziale Wy-
dawnictwa Ossolineum, uczest-
niczyła 15 września 1980 w ze-
braniu organizacyjnym NSZZ 
„Solidarność” w Nowej Hucie 
(potem została u siebie w pracy 
przewodniczącą komórki związ-
kowej). To od niej on się dowie-
dział, jak ważne jest tworzenie 
regionalnych, a nie branżowych, 
struktur terenowych nowego nie-
zależnego związku. Z tą wiedzą 
trafił do prof. Ryszarda Łużnego, 
rusycysty, który na 19 września 
wyznaczył termin zebrania „sta-
rych” związków zawodowych na 
Wydziale Filologicznym (był ich 
przewodniczącym). Poprosił go, 
że chce zabrać głos.

– Przemawiałem jako pierw-
szy. Mówiłem o konieczności 
przyłączenia się do robotników 
z Nowej Huty. Przeciwstawiłem 
się oficjalnej propagandzie, 
która nadal chciała dzielić lu-

dzi. Wcześniej na własne uszy słyszałem 
w audycji radiowej pytanie propagandzisty 
partyjnego: „Cóż łączy profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego z robotnikami 
Nowej Huty?”. Powiedziałem w swoim 
wystąpieniu: „Jak na kraj socjalistycz-
ny, to dziwnie to brzmi!”. Ten mój głos 
został bardzo dobrze przyjęty, ale także, 
jak się po latach okazało, skrupulatnie 
odnotowany w materiałach operacyjnych 
wiadomych służb. Mówiąc dziś o tym, nie 
chcę zawyżać mojej roli, ludzi bardziej 
ode mnie aktywnych było wielu. Prze-
wodniczącym Komisji Wydziałowej został 
polonista, wtedy jeszcze doktor, obecnie 
prof. Andrzej Borowski, wiceprzewodni-
czącymi – też wtedy doktor, a obecnie prof. 
Teresa Walas, również z filologii polskiej, 
i ja, orientalista. Potem wszedłem w skład 
72-osobowej Komisji Uczelnianej „Soli-
darności”, której przewodniczył historyk, 
doc. dr hab. Michał Pułaski – mówi prof. 
Pisowicz.

– A w czasie stanu wojennego, kiedy 
działała na UJ podziemna „Solidarność”? –  
pytam.

– Pośredniczyłem w przekazywaniu 
„wyżej” składek członkowskich, które 
w Instytucie Filologii Orientalnej zbierała 
potajemnie pani mgr Maria Czapkiewiczo-
wa, sporo tym sposobem ryzykując – słyszę.

KOŃ ZE SPUSZCZONĄ GŁOWĄ

Znajomość każdego obcego języka 
pozwala lepiej zrozumieć świat. 

Z córką Moniką

Z synami. Od lewej: Filip Pisowicz, fizyk i elektronik, 
prof. Andrzej Pisowicz, Krystian Pisowicz, psycholog 
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– Zrozumieć, a nie bez zrozumienia 
oceniać – uczula mnie profesor.

W 2001 roku leciał samolotem z Mo-
skwy do Armenii. Siedział koło niego 
fizyk, Ormianin. 

– Powiedziałem do niego, że zapewne 
cieszy się z niepodległości, przecież Arme-
nia to kraj o starej kulturze – mówi prof. 
Pisowicz. A on na to, że owszem, cieszy się 
z niepodległości, ale przedtem nie było ich 
wprawdzie na mapie, ale przed Związkiem 
Radzieckim, którego stanowili cząstkę, 
drżał świat. – A teraz? – pytał. – Kto się 
z nami liczy? 

Dwa lata temu, we wrześniu 2010 roku, 
będąc w Osetii Północnej – Alanii, od tak-
sówkarza, któremu powiedział wcześniej, 
że jest Polakiem (wiózł go w kierunku Kaz- 
beku, jednego z najwyższych szczytów 
Kaukazu), usłyszał:

– Słusznie Pan Bóg śmiercią ukarał 
tego waszego prezydenta pod Smoleń-
skiem. Bo on dawał broń Gruzinom prze-
ciwko nam. A jeśli Boga nie ma, to pewnie 
duch Stalina się na nim zemścił!

– Stalina Osetyjczycy nadal kochają 
równie gorąco jak Gruzini – kontynuuje 
prof. Pisowicz. Bo uważają, że chociaż 
on urodził się w Gori, to miał osetyjskie 
korzenie. Pewnie dlatego jego popiersie 
nadal wznosi się dumnie nad doliną rzeki 
Fiagdon. Stoi obok pięknej rzeźby konia ze 
spuszczoną głową, zasmuconego śmiercią 
swojego pana, która wyraża hołd dla tych 
Osetyjczyków, którzy zginęli podczas 
drugiej wojny światowej.

WOJNA I JĘZYK
 
Z okazji 65. rocznicy urodzin profesora 

ukazał się zbiór artykułów jego przyjaciół 
i znajomych pod tytułem (zaczerpniętym 
z Szekspira) In the Orient Where the Gra-
cious Light... Satura Orientalis in Honorem 
Andrzej Pisowicz (Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2006). Powinnam o tę książkę za-
pytać, tymczasem co innego od dawna mnie 
nurtuje, o co teraz pytam, aby przypadkiem 
nie zapomnieć:

– Co w języku zmienia wojna? Zostawia 
w nim swój ślad? 

Oczekuję odpowiedzi od językoznawcy, 
który spośród języków orientalnych zna per-
ski, arabski, ormiański, kurdyjski, obecnie 
uczy się osetyjskiego (i planuje napisanie 
gramatyki osetyjskiej), a z języków euro-
pejskich – angielski, francuski, niemiecki, 
trochę holenderski, hiszpański i włoski. Ma 
w swoim dorobku około 100 publikacji. 
Książki (prócz ściśle naukowych, tych 
pisanych „na stopień”), popularny Słownik 
pisarzy radzieckiej Armenii, ostatnio wyszło 
drugie wydanie Małego słownika ormiań-
sko-polskiego i polsko-ormiańskiego, któ-
rego współautorami są Szuszanik Sedojan  
i  Norajr Ter-Grigorian, niebawem ukaże się, 
złożona już do druku, Gramatyka kurdyjska 
(sorani), napisana wspólnie z Andrzejem 
Bartczakiem i Farhangiem M.M. Raszkinim. 
Tłumaczenia. Opracowania. 

– Ciekawe pytanie... – zastanawia się 
przez chwilę prof. Pisowicz, a następnie 
odpowiada tak:

– Wojna odciska swój ślad, pojawiają się 
zapożyczenia związane z nowymi dokumen-
tami, obowiązkowymi dostawami, ale to nie 
jest najbardziej dramatyczne wojenne żniwo 
w języku. Ono dotyczy czego innego: wojna 
potęguje zło. Widok zabitego człowieka nie 
jest rzadkością, jak w czasach pokoju. Zabi-
janie zaczyna być także w języku mierzone 
podwójną miarą: jeśli okupant nas zabija –  
nazywamy to morderstwem, jeśli na agen-
cie, na okupancie zostanie wykonana kara 
śmierci, czyli my zabijamy – mówi się nie 
o mordowaniu, a o likwidacji. To jest jakoby 
usprawiedliwionym i słusznym działaniem. 

DZIECIĘCE, UFNE SPOJRZENIE

Jednego razu na wykładzie prof. Tadeusz 
Milewski przedstawił studentom psycholo-
giczny portret językoznawcy: jest to ktoś, 
kto na całe życie zachowuje dziecięce, ufne 
spojrzenie pełne dobrego otwarcia na ludzi. 
Dzięki temu językoznawcy dożywają sędzi-
wego wieku (co akurat w jego przypadku 
się nie potwierdziło). Gdyby nie ta cecha 
charakteru językoznawców, to komu by się 
chciało badać końcówki wyrazów, fonetycz-
ne oboczności i tym podobne zjawiska, które 
zwykle nikogo nie interesują? – dowodził 
prof. Milewski. 

– Ja czuję się człowiekiem szczęśliwym –  
mówi na koniec naszych dwóch długich 
rozmów prof. Andrzej Pisowicz. Tym się 
żegnamy. Nie mam więcej pytań. Wszystko 
zostało powiedziane.

Elżbieta Dziwisz

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE 
DLA DR JOLANTY AMBROSEWICZ-JACOBS
Doktor Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ, 12 maja br. 
otrzymała prestiżową Nagrodę im. Ireny Sendlerowej, przyznawaną przez Fundację Tau-
bego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej (Taube Foundation for Jewish Life & Culture) 
od 2008 roku za zasługi na rzecz odrodzenia kultury żydowskiej w Polsce. Doktor Am-
brosewicz-Jacobs kieruje pierwszym centrum akademickim w Polsce, które prowadzi nie 
tylko badania nad Holocaustem, ale także edukację w tym zakresie (ostatnio uruchomione 
zostały studia magisterskie wiedza o Holokauście i totalitaryzmach).
Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej zajmuje się wspieraniem inicja-
tyw na rzecz umacniania tożsamości żydowskiej, a przede wszystkim działalnością na 
rzecz ratowania dziedzictwa żydowskiego. 
Wraz z dr Jolantą Ambrosewicz-Jacobs nagrodzona została prof. Maria Janion, ceniony hi-

storyk literatury, idei i wyobraźni, badaczka polskiej kultury XIX i XX wieku, krytyk literacki, znawczyni polskiego i europej-
skiego romantyzmu.

Red.
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PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE 
DLA DR JOLANTY AMBROSEWICZ-JACOBS

Profesor Franciszek Ziejka za książkę 
Polska poetów i malarzy. Z dziejów 

walki o tożsamość narodu 
w czasach niewoli otrzy-
mał FENIKSA – nagrodę 
Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich. 

Licząca 486 stron pu-
blikacja, formatem i liczbą 
ilustracji bardziej przypo-
minająca album niż książ-
kę, wyróżniona została 
w kategorii literatura. Tom 
ukazał się na początku 
listopada 2011 roku nakła-
dem Wydawnictwa BOSZ 
i jest efektem wieloletniej 
pracy profesora, jego wnikliwych badań 
i kwerend w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Nagrodzona publikacja uznana zo-
stała przez jury za książkę-przesłanie, 
kształtującą w czytelnikach „zdrowego 
ducha patriotyzmu”, umiłowania naro-
dowej literatury i ojcowizny, wyrosłej 
z chrześcijańskich tradycji. A także za 
dzieło literacko i rzeczowo wyjątkowe, 
oczarowujące elegancją stylu i nośnością 
interpretacyjną, [które] zasługuje bez-

FENIKS 2012
względnie, by wejść do skarbca klejnotów 
współczesnego pisarstwa. W uzasadnieniu 

werdyktu jury podkreślo-
no również, iż publikacja 
ukazuje, że miłość do oj-
czyzny malarzy i poetów 
z epoki narodowej niewoli 
stanowi sam rdzeń polskiej 
kultury i samoświadomości 
społecznej. 

W tym roku o nagrody 
Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich ubiegało się  
59 wydawców, którzy zgło-
sili blisko 250 tytułów. Osta-
tecznie uho-
norowanych 

zostało 40 autorów, wydaw-
nictw i publikacji. Werdykt 
jury ogłoszono 20 kwietnia 
podczas uroczystego otwarcia 
XVIII Targów Wydawców 
Katolickich na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. 

Nagroda Stowarzysze-
nia Wydawców Katolickich 
FENIKS przyznawana jest 
od 1999 roku. Wśród te-

gorocznych laureatów, 
oprócz prof. Franciszka 
Ziejki, są: ksiądz prof. 
Józef Kudasiewicz 
(Nagroda Główna – 
złoty FENIKS), prof. 
Stefan Sawicki (FE-
NIKS diamentowy), 
Teresa Michałowska 
z Polskiego Towarzy-
stwa Tomasza z Akwinu 
oraz biskup Józef Za-
witkowski (FENIKSY 
specjalne).

Autorką statuetki 
jest Anna Wolska, 

absolwentka 
Akademii Sztuk 

Pięknych 
w Warszawie

Prof. Franciszek Ziejka podczas promocji swojej książki
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Z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej prof. Andrze-
ja Mani w auli Collegium Maius 12 czerwca br. odbyło się uroczy-
ste spotkanie z udziałem rektora UJ prof. Karola Musioła, dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji prof. Krystyny Chojnickiej, dzieka-

na Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych prof. Bogdana Szlachty oraz 
prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrow-
skiego. W uroczystości uczestniczyli także 
współpracownicy i rodzina Profesora.
Jubilatowi wręczono księgę jubileuszową 
Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiaro-
wana profesorowi Andrzejowi Mani tom II 
pod redakcją Włodzimierza Bernackiego i Adama Walaszka, na którą składają się artykuły wy-
bitnych uczonych z dziedzin politologii, amerykanistyki, filozofii i historii. Książka ukazała się 
nakładem Wydawnictwa UJ.

Red.

CZTERDZIESTOLECIE PRACY NAUKOWEJ PROFESORA ANDRZEJA MANI
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Za wspieranie polskiej , 
a w szczególności krakow-

skiej immunologii na forum eu-
ropejskim, za wielki wkład w na-
wiązanie współpracy University 
College London z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, a także za wielo-
letnią pomoc, również finansową, 
w ramach realizacji wspólnych 
projektów badawczych – prof. 
Benjamin Michael Chain został 
uhonorowany medalem Meren-
tibus UJ. Uroczystość wręczenia 
tego prestiżowego uniwersytec-
kiego wyróżnienia odbyła się 
26 kwietnia 2012 w auli Colle-
gium Maius. Przewodniczył jej 
rektor UJ prof. Karol Musioł, 
który w swoim wystąpieniu 
poinformował, że z wnioskiem 
o przyznanie medalu profesoro-
wi Chainowi wystąpili przedsta-
wiciele Wydziału Lekarskiego, 
a Konwent Godności Honoro-
wych jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniował ten wniosek na 
posiedzeniu 22 marca 2011. 

– To światowej klasy ekspert w zakresie 
biologii komórek dendrytycznych, komó-
rek, których odkrycie zostało uhonorowane 
w ubiegłym roku Nagrodą Nobla z dzie-
dziny medycyny i fizjologii. Jego główne 
zainteresowania naukowe skupiają się 
wokół badań dotyczących przygotowania 
antygenu przez komórki prezentujące anty-

ŚWIATOWEJ KLASY EKSPERT

gen oraz nad interakcją pomiędzy komór-
kami odporności wrodzonej a limfocytami, 
głównymi komórkami odporności nabytej 
– akcentował wygłaszający laudację prof. 
Janusz Marcinkiewicz, kierownik Katedry 
i Zakładu Immunologii UJ CM. 

Benjamin Michael Chain ma 57 lat, 
urodził się w Rzymie. W 1964 roku ra-
zem z rodziną powrócił do Wielkiej Bry-

tanii, gdzie kształcił się w Westminster 
School, a następnie w Cambridge Uni-
versity. W 1979 roku otrzymał stopień 
doktora. Rok później wyjechał do Sloan 
Kettering Institute w Nowym Jorku na 
dwuletnie stypendium. – Był jednym 
z pierwszych uczonych, który zastosował 
nowoczesne techniki biochemiczne do 
badań układu immunologicznego ewo-

lucyjnie prostych organizmów, 
w tym owadów – podkreślał 
laudator. – Po powrocie z No-
wego Jorku dołączył do zespołu 
prof. Avriona Mitchinsona, wy-
bitnego brytyjskiego uczonego, 
w Zakładzie Immunologii No-
wotworów University College 
London. W 1985 roku zdobył 
stypendium Royal Society Uni-
versity Research i stworzył 
swoją własną niezależną grupę 
badawczą, która zajęła się ba-
daniami nad funkcją komórek 
prezentujących antygen. Od 
1996 roku jest zatrudniony jako 
profesor immunologii w Uni-
versity College London.  

Prof. Benjamin Chain darzy Polaków 
i Polskę szczególną sympatią, bo to 
właśnie z naszego kraju wywodzą się 
korzenie rodziny jego żony 
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Przyznanie medalu Merentibus prof. Benjaminowi Chainowi jest w pełni uzasadnionym wyróżnieniem dla niego, 
ale również zaszczytem dla naszej Uczelni – podkreślał wygłaszający laudację prof. Janusz Marcinkiewicz
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Warto też dodać, że zamiłowanie do 
nauki profesor Chain odziedziczył po 
rodzicach, którzy także byli wybitnymi 
uczonymi. Jego ojciec, Ernst Boris Chain, 
wspólnie z Aleksandrem Flemingiem i Ho-
wardem Floreyem w 1945 roku otrzymał 
Nagrodę Nobla za odkrycie i opracowanie 
penicyliny. 

Profesor Benjamin Chain należy 
do najczęściej cytowanych badaczy 
zajmujących się biologią komórek den-
drytycznych. Ma na swym koncie ponad 
150 publikacji dotyczących immunologii 
komórkowej i molekularnej. Jest współ-
autorem podręcznika dla studentów me-
dycyny zatytułowanego Immunology at 
a Glance, który miał już wiele wydań. Na 
podkreślenie zasługuje też fakt, że działa 
w zespołach redakcyjnych dwóch polskich 
czasopism naukowych: „Central European 
Journal of Immunology” oraz „Folia Me-
dica Cracoviensia”.

Profesor współpracuje z najlepszy-
mi ośrodkami badawczymi na świecie, 
między innymi z Weizmann Institute of 
Science. Swoimi osiągnięciami naukowy-
mi wielokrotnie dzielił się z uczestnikami 
międzynarodowych kongresów czy spe-
cjalistycznych konferencji, organizowa-
nych także w Polsce.

– Miałem wielkie szczęście, że współ-
praca profesora Chaina z Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Polskim Towarzystwem 
Immunologicznym, która trwa nieprzerwa-
nie od ponad 20 lat, rozpoczęła się  od re-
alizacji wspólnego programu badawczego 
w ramach mojego stypendium naukowego 
w University College London – podkreślał 
prof. Janusz Marcinkiewicz. – Współpraca 
zaowocowała nie tylko licznymi publika-
cjami, ale również kolejnymi prestiżowymi 
grantami badawczymi finansowanymi 
przez The Wellcome Trust Foundation. 
Kilku młodych pracowników naukowych 
z Katedry Immunologii UJ CM odbyło wi-
zyty i staże naukowe w ośrodku profesora 
Chaina w Londynie.  Dzięki tej współpracy 
Katedra Immunologii otrzymała dar od 
UCL w postaci nowoczesnej i unikatowej 
aparatury badawczej, co umożliwiło wdra-
żanie całkowicie nowatorskich technik 
laboratoryjnych. 

Dzięki wspólnym badaniom, a także 
dzięki temu, że prof. Benjamin Chain 
jest wspaniałym ambasadorem polskiej 
nauki, krakowscy immunolodzy mieli 
możliwość nawiązania ważnych kontak-
tów także z uczonymi z innych krajów. 
Nic więc dziwnego, że za jego zasługi 

we wspieraniu polskiej immunologii na 
forum międzynarodowym w 1998 roku 
Polska Akademia Umiejętności przyjęła 
go do grona swych członków. 

– Przyznanie medalu Merentibus prof. 
Benjaminowi Chainowi jest w pełni uza-
sadnionym wyróżnieniem dla niego, ale 
również zaszczytem dla naszej Uczelni – 
podkreślił laudator  na zakończenie swego 
wystąpienia.

Następnie prodziekan Wydziału Lekar-
skiego UJ CM prof. Tomasz Brzozowski 
odczytał łaciński tekst dyplomu, po czym 
bohater uroczystości z rąk rektora UJ otrzy-
mał medal i pierwsze gratulacje. 

Dziękując za wyróżnienie, profesor 
Chain przypomniał początki współpracy 
z Wydziałem Lekarskim UJ CM, sięgającej 
końca lat 80. ubiegłego wieku. Wyraził też 
uznanie dla prof. Janusza Marcinkiewi-
cza, który charakteryzując się niezwykłą 
intuicją zarówno w kategoriach nauki, jak 
i strategii działania, już podczas pierwszych 
wspólnych prac zainteresował się interak-
cją między dwiema głównymi składowymi 
układu immunologicznego: odpornością 
wrodzoną i nabytą. Jak podkreślił profesor 
Chain, wówczas zaledwie garstka naukow-
ców na świecie skupiała się na tym polu 
poszukiwań badawczych. – Niemal wszyst-
kie główne ośrodki naukowe koncentrowały 
się na próbach zrozumienia złożoności 
odporności nabytej i funkcji limfocytów. 
Natomiast profesor Marcinkiewicz i ja 
zdecydowaliśmy się zająć zagadnieniem, 
jak komórki wrodzonego układu immuno-
logicznego, makrofagi, neutrofile i komórki 
dendrytyczne mogą zarówno ułatwić, jak 
i stłumić klasyczne typy odpowiedzi immu-
nologicznej. To pole badań stało się obecnie 

epicentrum wysiłków naukowych międzyna-
rodowej społeczności immunologów: jest to 
bardzo interesujące dla nas obu brać udział 
w rozwoju tych badań od samego początku. 
Szczególnie ekscytuje nas fakt, że niektóre 
z naszych odkryć przekładają się na próby 
kliniczne, które, mamy taką nadzieję, dopro-
wadzą do udoskonalenia immunoterapii. 
Na przykład, zastosowanie kwasu podchlo-
rawego w celu wzmocnienia odpowiedzi 
immunologicznej, co wprost wywodzi się 
z prac profesora Marcinkiewicza na neu-
trofilach i jest obecnie badane jako nowa 
strategia leczenia raka jajnika – akcento-
wał profesor Chain. W swym wystąpieniu 
przypomniał także, że kiedy w 1989 roku 
po raz pierwszy odwiedził Kraków, był pod 
wielkim wrażeniem entuzjazmu, z jakim 
krakowscy naukowcy prowadzili wysokiej 
klasy badania pomimo trudnych w tamtych 
czasach warunków. Zdaniem profesora 
Chaina poprawa zdrowia i jakości życia 
w coraz większym stopniu będzie możli-
wa tylko w tych krajach, w których rządy 
inwestować będą w naukę, nowoczesne 
technologie i edukację, a ponadto będą mieć 
świadomość, że uczeni nie mogą działać 
w izolacji. –  Ufam, że Polska i Uniwersytet 
Jagielloński będą kontynuować starania, 
aby mieć ważny i trwały udział w świa-
towym postępie naukowym – mówił na 
zakończenie swojego wystąpienia bohater 
uroczystości. –  Oczekuję wielu lat owocnej 
współpracy z prof. Januszem Marcinkiewi-
czem, a także utrzymania silnych związków 
między Uniwersytetem Jagiellońskim 
i University College London, z korzyścią 
dla obu stron.

Rita Pagacz-Moczarska
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Prof. Benjamin Michael Chain przyjmuje medal i pierwsze gratulacje od rektora UJ prof. Karola Musioła
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PROFESOR HONOROWY
Oddał Uniwersytetowi swoje serce 

i swoją duszę. On i Uniwersytet 
zlali się w nierozerwalną całość do tego 
stopnia, że dziś trudno wyobrazić sobie 
Uniwersytet bez Profesora i Profesora bez 
Uniwersytetu – tak o znanym prawniku, 
specjaliście w zakresie postępowania kar-
nego i prawa karnego, wybitnym znawcy 
historii prawa i historii kultury Stanisławie 
Waltosiu mówił prof. Piotr Hofmański 
z Katedry Postępowania Karnego 1 czerw-
ca br. w auli Collegium Maius, wygłasza-
jąc laudację z okazji przyznania mu tytułu 
profesora honorowego UJ oraz odnowienia 
jego doktoratu po pięćdziesięciu latach. 
– Gdyby na Uniwersytecie Jagiellońskim 
nie było godności profesora honorowego, 
z pewnością byśmy ją dla prof. Stanisława 
Waltosia wymyślili. 

Z wnioskiem o zorganizowanie tej po-
dwójnej uroczystości w murach najstarszej 
polskiej uczelni wystąpiła grupa profe-
sorów Wydziału Prawa i Administracji 
UJ. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
pozytywnie zaopiniował ten wniosek na 
posiedzeniu 28 marca br. 

– Zawsze był kimś absolutnie wyjątko-
wym. Nie tylko dlatego, że jest mistrzem 
i wzorem dla kilku pokoleń polskich 
karnistów, że każdy jego podręcznik to 
bestseller. I nie tylko dlatego, że w jego 
słowa wsłuchują się – obok teoretyków 
– także znamienici adwokaci, prokura-
torzy i sędziowie, dyskutując w podzie-
miach Collegium Maius, jako uczestnicy 
organizowanych przez niego spotkań 
seminaryjnych, o bieżących problemach 

wymiaru sprawiedliwości. Tych powodów 
jest znacznie więcej – akcentował profesor 
Hofmański, dodając, że to właśnie głów-
nie za sprawą prof. Stanisława Waltosia, 
który kontynuował dzieło rozpoczęte przez 
swojego mistrza prof. Mariana Cieślaka, 
na Uniwersytecie Jagiellońskim wyrosła 
krakowska szkoła prawa karnego proce-
sowego. 

– Nieoceniony jest wkład Profesora 
w rozwój wiedzy na temat procesu karnego 
– kontynuował laudator. Zaznaczył też, że 
napisane przez prof. Stanisława Waltosia 
monografie dotyczące modelu postępowa-
nia przygotowawczego, aktu oskarżenia, 
postępowań szczególnych i teorii owoców 

zatrutego drzewa są nieustannie cytowane. 
– Nie ulega wątpliwości, że to, co Profesor 
napisał, gwarantuje mu na długie lata 
pozycję czołowego eksperta w dziedzinie 
postępowania karnego, i to nie tylko 
w Polsce, ale także poza jej granicami, 
dzięki opublikowaniu tam kilkudziesięciu 
znakomitych prac. Profesor Waltoś jest 
nie tylko interpretatorem i komentatorem 
prawa procesowego. Poprzez swój udział 
w wielu komisjach kodyfikacyjnych wyci-
snął znaczące piętno na kształt polskiego 
procesu karnego. 

Profesor jest osobą powszechnie znaną 
i lubianą. Jest człowiekiem tak bardzo 
aktywnym, że – jak zauważył laudator – 
trudno znaleźć gremium naukowe w Pol-
sce, w którym by go zabrakło. Wystarczy 
dodać, że jest członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk 
Prawnych, a także innych komitetów PAN, 
czynnym członkiem Polskiej Akademii 
Umiejętności, Towarzystwa Naukowego 
Prawa Karnego i wielu, wielu innych. Tej 
ogromnej aktywności nie ograniczyło by-
najmniej przejście Profesora na emeryturę. 
– Profesor nadal tworzy i inspiruje, i nadal 
oddaje się służbie Państwu, jako członek 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, 
uczestnicząc w pracach nad kolejną wielką 
nowelizacją prawa procesowego – podkre-
ślał profesor Hofmański.
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Prof. Stanisław Waltoś przyjmuje dyplom oraz gratulacje od rektora UJ prof. Karola Musioła

Gdyby na Uniwersytecie Jagiellońskim nie było 
godności profesora honorowego, z pewnością 
byśmy ją dla prof. Stanisława Waltosia wymyślili – 
mówił wygłaszający laudację prof. Piotr Hofmański
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PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH...

Szacunek budzi także działalność 
Profesora jako historyka sztuki i muzeal-
nictwa. Tym bardziej, że swoją pasję przez 
blisko 35 lat realizował nie tylko jako 
badacz, ale także jako dyrektor Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Długa jest lista nagród naukowych 
i państwowych, jakie prof. Stanisław 
Waltoś ma na swym koncie. Wśród 
nich są również szczególne wyróżnienia 
trzech uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu w Kali-
ningradzie, które w uznaniu jego zasług 
przyznały mu godność doktora honoris 
causa. – Wiemy, Mistrzu, że laurów Ci nie 
brakuje. Przyjmij jednak także godność 
honorowego profesora swojego Uniwersy-
tetu jako znak naszego uznania i oddania 
– mówił, kończąc swe wystąpienie, prof. 
Piotr Hofmański.

Uroczystość, której przewodniczył 
rektor UJ prof. Karol Musioł, zgromadziła 
wielu znakomitych gości. Wśród nich byli 
przedstawiciele świata nauki i kultury, 
reprezentanci różnych wydziałów Uni-
wersytetu, współpracownicy i uczniowie 
Profesora. Oczywiście, nie zabrakło także 
jego przyjaciół i rodziny.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu obu 
dyplomów przez dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji prof. Krystynę Chojnicką, 
wręczeniu Profesorowi dyplomów oraz po 
złożeniu mu pierwszych gratulacji przez 
władze Uniwersytetu i Wydziału Prawa 
przemówił jeszcze rektor UJ prof. Karol 
Musioł, podkreślając, że wszystkie dokona-
nia Profesora będą żyły wraz z tą Uczelnią. 

Na koniec głos zabrał bohater uroczy-
stości: Wzruszenie, jakie odczuwam, wy-
wołuje chyba zrozumiałą powściągliwość 
w wypowiadania słów podziękowania, które 
tym samym nie są dostatecznie adekwatne 
do wypełnionego serdecznością opisu 
tego, co zdarzyło mi się przez pół wieku czy-
nić na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem 

nie tylko wzruszony, ale i zakłopotany. Nie 
słyszałem jeszcze w moim życiu tylu pochleb-
nych słów pod moim adresem i tylko miłość 
własna oraz tak zwane poczucie doniosłości 
chwili nie pozwalają mi na podjęcie próby 
ich pomniejszenia (całość wystąpienia Pro-
fesora prezentujemy poniżej). 

W drugiej, nieoficjalnej, części uro-
czystości, która odbyła się w Stubie 
Communis, prof. Stanisław Waltoś długo 
jeszcze przyjmował gratulacje i najlepsze 
życzenia od darzących go szacunkiem 
i sympatią uczestników tego szczególnego 
wydarzenia.

Rita Pagacz-Moczarska

Jakże inny jest świat po 50 latach od chwili 
doktoratu. Nie ma już na tym świecie 

ani mojego promotora – prof. Mariana 
Cieślaka, ani recenzentów – prof.prof. 
Henryka Rajzmana i Jana Habera, ani 
trzech innych moich mistrzów: Adama Ve-
tulaniego, Mariana Cieślaka i Władysława 
Woltera. Im zawdzięczam pierwszą orien-
tację w dziedzinach, którymi przypadło 
mi się w życiu zajmować, od nich uczyłem 
się metodologii badań naukowych, sztuki 
myślenia na przekór i racjonalnego powąt-
piewania. Każdy z nich świetnie się mieścił 
w najkrótszej definicji pojęcia „profesor”: 
jest to po prostu człowiek, który zawsze 
jest zdania innego (chyba że wypowiada się 
jego żona). Pod ich wpływem umieściłem 
na architrawie portalu prowadzącego do 
Sali im. Michała Bobrzyńskiego parafra-
zę łacińskiej sentencji: Dubitare necesse 

est, której pierwowzór w tym gronie jest 
dobrze znany. Każdemu z moich mistrzów 
zawdzięcza nauka bardzo wiele.

Adamowi Vetulaniemu – genialne prace 
na temat dekretu Gracjana, lenna pruskiego, 

a szczególnie ustalenie faktycznej daty 
rozpoczęcia działalności przez krakowski 
uniwersytet.

Zapamiętałem na zawsze naukę daną 
mi przez Adama Vetulaniego na pierwszym 
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius 1 czerwca 2012

Prof. Stanisław Waltoś 
podczas swojego wystąpienia
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gumenty i wiedza, nigdy dostojność stopni 
i tytułów naukowych.

Marianowi Cieślakowi – koncepcję 
systemu zasad naczelnych procesu, kon-
strukcję podstaw stosowania środków 
zapobiegawczych, system konsekwencji, 
wynikających z pojęcia norm celowo-
ściowych, siatkę pojęciową w dziedzinie 
kary i środków odwoławczych, ideę non 
peius i wiele, wiele innych twierdzeń na-
ukowych, składających się na koherentną 
teorię procesu.

Sporo zawdzięczam także Karolowi 
Estreicherowi juniorowi, twórcy rekon-
strukcji w duchu neoromantyzmu pięknego 
gmachu Collegium Maius, niezasłużenie 
niecieszącemu się wśród krakowskich i nie 
tylko krakowskich historyków szczególną 
estymą. Był mi przewodnikiem po tajni-
kach ówczesnego muzealnictwa. Genialny 
fantasta rekonstrukcji i niezrównany reżyser 
ekspozycji, nie zawsze stojący na granicy 
między szacunkiem dla zabytku a zamia-
rem tworzenia nowego, poprawionego 
obrazu przeszłości, niewykazujący dosta-
tecznego (to raczej eufemizm) zrozumienia 
dla rygoryzmu Kart Ateńskiej i Weneckiej. 

Tego, który ośmielił się zażądać od niego, 
aby zabrał się do inwentaryzacji zbiorów 
muzealnych, uznał za swego największe-
go wroga. Uczyłem się od niego bardziej 
inwencyjności, sztuki improwizacji, niż 
metodycznego postępowania z muzealiami.

Wdzięczność i zapatrzenie, bez względu 
na to, jak krytyczne, w mistrzów zawsze 
przekazujemy dalej, następnym generacjom. 
Mniej czy więcej udatne „profesorowanie” 
jest jednakże również wynikiem rozgląda-
nia się na boki, bystrości w dostrzeganiu 
tego, co dobre i złe u innych, a także, co 
trafne w tym, co inni mówią.

Tymi innymi są jakże często studenci. 
Profesor uczy się od studentów w dys-
kusjach z nimi, ich nawet milczenie dużo 
znaczy. Nie newmanowski, ale humbold-
towski model uniwersytetu sprawdza 
się w praktyce. Chciałbym więc tu po-
dziękować licznym rocznikom studentów 
oraz współpracowników za lata cierpliwości 
w słuchaniu mnie i za to, czego się od nich 
nauczyłem.

Rok 1962, rok doktoratu, był szóstym 
rokiem po 1956. Ileż się zdarzyło od tego 
czasu! Przeżyliśmy PRL z jego coraz bar-
dziej przykrym reżimem gomułkowskim 
i coraz silniejszym zniewoleniem przez 
wiadomy związek, epokę Gierka – naj-
pierw pełną nadziei, a potem pod znakiem 
nieuchronnej katastrofy gospodarczej oraz 
omnipotencji Służby Bezpieczeństwa, przy-
godę pierwszej „Solidarności” i dramatyzm 
stanu wojennego, stopniowe i nieuchronne 
kruszenie się systemu, wreszcie wybuch 
Jesieni Ludów, powstanie Trzeciej Rze-
czypospolitej i, szczęśliwie, tylko próbę 
zafundowania społeczeństwu tzw. Czwartej 
Rzeczypospolitej.

Po uzyskaniu członkostwa w NATO 
i przyjęciu jej do Unii Europejskiej Polska 
przeżywa obecnie koniunkturę geopolitycz-
ną, gospodarczą, społeczną i edukacyjną. 
Niestety, tej koniunktury nie przeżywa wy-
miar sprawiedliwości, szczególnie w spra-
wach karnych. Nadal przewlekłość i nie-
sprawność procesów jest klęską społeczną. 
Nadal powszechnie jest uprawiany faktyczny 
i zręcznie ukrywany oportunizm ścigania 
karnego, nadal do minimum sprowadzana 
jest kolegialność orzekania przez sędziów, 
i to w niebagatelnych sprawach, a zasa-
da udziału czynnika społecznego w tym 
orzekaniu znajduje się na krawędzi fikcji. 
Nadal media bezceremonialnie, przy 
współpracy wielu polityków, gwałcą 
zasadę domniemania niewinności, nadal 
Polska ma jeden z najwyższych wskaźników 

roku studiów: gdy zapytałem go, kto miał 
rację w sporze o genezę statutów nieszaw-
skich, czy słynny Oswald Balcer, Abdon 
Kłodziński czy Wojciech Hejnosz – Adam 
Vetulani powiedział krótko: „Po to pan 
przeczytał te prace, aby samemu osądzić, 
kto miał rację”. W pamięci także utkwiło 
mi drugie zdarzenie: gdy szedł z nami, 
seminarzystami, do archiwum akt grodz-
kich na Wawelu, spytał: „A kto z was 
potrafiłby oprowadzić mnie po Wawelu?”. 
Tylko milczenie nasze było odpowiedzią. 
To właśnie pytanie sprowokowało mnie 
do zapisania się na kurs przewodników 
po Krakowie. Niestety, nigdy nie miałem 
okazji do oprowadzenia mistrza Adama, 
bo tak mówiliśmy o nim, po Wawelu.

Władysławowi Wolterowi – nowator-
skie spojrzenie na kluczowe kwestie prawa 
karnego materialnego, między innymi 
wprowadzenie do obiegu legislacyjnego 
kumulatywnego zbiegu przepisów usta-
wy. Do dziś nie potrafię sobie wyobrazić, 
jak można nie być zwolennikiem teorii 
normatywnej winy. Kapitalne były jego 
cotygodniowe seminaria doktorskie, 
w czasie których liczyły się tylko ar-
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Podczas uroczystości gratulacje złożył prof. Stanisławowi Waltosiowi 
także rektor elekt UJ prof. Wojciech Nowak

Profesor honorowy Stanisłw Waltoś 
wraz z rektorem UJ 
tuż po zakończeniu uroczystości
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tymczasowego pozbawiania wolności, 
które trwa zbyt długo, nadal wskaźnik tzw. 
prionizacji jest zbyt wysoki z wszystkimi 
fatalnymi tego społecznymi następstwami 
i nadal marna jest egzekucja kar mająt-
kowych, odszkodowań oraz skuteczność 
dozoru kuratorów.

Przyczyna takiego stanu tkwi bardziej 
w nieudolności organizacyjnej, w braku 
należytej staranności, w skłonności do 
ułatwiania sobie życia i niedostatkach 
kultury życia osobistego przekładających 
się na sferę życia publicznego niż w niedo-
statkach prawa obowiązującego. Od wielu 
lat przypada mi brać udział w reformowa-
niu prawa i jestem coraz mniej skłonny do 
cyzelowania go, gdy widzę, że wystarczy 
racjonalna wykładnia, aby doprowadzić do 
tego samego efektu.

Zmieniły się także muzea. W 1977 roku 
w Polsce nie było ich więcej niż 200. Dzisiaj, 
według najbardziej ostrożnych obliczeń, jest 
ich więcej niż 1000, nie licząc tych, które nie 
mieszczą się w definicji zawartej w artykule 

l ustawy o muzeach, na którego brzmienie 
udało mi się kiedyś wywrzeć pewien wpływ.

Muzea były pasywne. Gabloty, obrazy 
i plansze na ścianach, a papucie przy wejściu. 
Istniało tylko jedno muzeum uniwersyteckie 
w Polsce – to, w którym teraz się znajduje-
my. Najnowocześniejszy gmach muzealny 
w Polsce pochodził z 1938 roku. Dzisiaj 
muzea uniwersyteckie stały się fenomenem 
kulturowym. Im młodsza szkoła publiczna, 
tym większe prawdopodobieństwo, że jeżeli 
jeszcze nie istnieje w niej muzeum, to zamie-
rza się je wkrótce zorganizować. Muzea są 
aktywne, w ekspozycjach sporo elementów 
wirtualnych, wszędzie technika audiowi-
zualna, interaktywność, lekcje muzealne, 
warsztaty, nietypowe formy zwiedzania, 
koncerty, kawiarnie, restauracje, na lewo i na 
prawo przeróżne bardzo pomysłowe zachęty 
do zwiedzania. Nawet architektura muzeów 
staje się ekspozycją samą w sobie. Już nie 
tylko w Bilbao, Berlinie, Paryżu, Stuttgarcie, 
ale nawet i w Krakowie, czego dowodem jest 
nowy gmach Muzeum Lotnictwa. W tym 

nowym świecie muzealnym również Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego stara 
się znaleźć dla siebie miejsce. Z pewnością 
duch Estreichera zżyma się na niejedno. 
Trudno, będzie musiał się przyzwyczaić do 
jeszcze dalszych odstępstw od jego kanonu 
muzeum, w którym zwiedzający miał być 
tylko gościem – z pokorą i oczekiwanym od 
niego zachwytem przesuwającym się przez 
sale Collegium Maius. [...]

Cieszę się, że uroczystość nadania mi 
godności profesora honorowego powiązana 
została z odnowieniem doktoratu. Dobrze, 
że tak się stało. Gdyby nie doszło do tego 
odnowienia, profesurę honorową otrzymałby 
człowiek z wygasłym, a zatem z nieważnym 
stopniem doktora. Bardzo za to dziękuję.

Stanisław Waltoś

Przemówienie Profesora wygłoszone 1 czerwca 
2012, podczas uroczystości przyznania mu tytułu 
profesora honorowego oraz odnowienia doktoratu 
po 50 latach

Prezydent RP Bronisław Komorowski 4 czerwca br. podczas uroczystości z oka-
zji Dnia Wolności w rocznicę wyborów ‚89 roku, odznaczył kobiety zasłużone 
dla przemian demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wśród 
wyróżnionych znalazła się prof. Jolanta Antas z Wydziału Polonistyki UJ, która 
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
– 4 czerwca 1989 roku rzeczywiście runęły mury komunizmu i rozpoczęła się era 
polskiej wolności. To taki moment – 4 czerwca każdego roku – kiedy możemy roz-
pamiętywać i drogę do wolności i to, co w ramach wolności udało się nam zrobić. 
Możemy także uhonorować, podziękować osobom, które właśnie dziś w sposób 
mądry polską wolność zagospodarowują, myśląc nie tylko o sobie, a myśląc i dzia-
łając na rzecz innych – mówił Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pa-
łacu Prezydenckim. 
Tego dnia także Danuta Wałęsa została odznaczona Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

ZC

ZASŁUŻONA DLA PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH 
I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE
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HISTORIA MAGISTRA 
HISTORIA MAGISTRA VITAE

Znaki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (herby, 

berła, pieczęcie, chorągwie), 
jak pisze prof. Zenon Piech1, 
legitymując się średnio-
wieczną genezą, symbolizują 
nie tylko jego bogatą histo-
rię, lecz również wyróżniają 
w sposób szczególny naszą 
wszechnicę na tle innych 
uczelni w Polsce. Tradycyj-
ny zespół insygniów władz 
Uniwersytetu z 1862 roku, 
obejmujący pięć łańcuchów 
(używanych obecnie przez 
prorektora i dziekanów) oraz 
cztery berła wydziałów, zo-
stał zamówiony przez prof. 
Adama Bochnaka z okazji 
jubileuszu 500-lecia zało-
żenia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego2. Łańcuchy dzie-
kanów składają się z ogniw 
w kształcie herbu Berła 

umieszczonego na neobaroko-
wej tarczy, zwieńczonej koroną  
zamkniętą (corona clausa). Ogniwa 
herbowe ułożone są na przemian 
z ogniwami w kształcie stylizo-
wanego czterolistnego ornamentu. 
Na medalionowym zawieszeniu 
umieszczony został duży herb Berła 
na okrągłym emaliowanym polu barwy 
ciemnogranatowej (kobaltowej) na tle po-
dwójnego krzyża maltańskiego. Zawieszenie 
medalionowe połączone jest z łańcuchem za 

ŁAŃCUCH DZIEKAŃSKI WYDZIAŁU CHEMII

pomocą powtórzonego, mniejszego, herbu 
Berła, otoczonego wieńcem laurowym 
o emaliowanej na granatowo tarczy zwień-
czonej ozdobną koroną zamkniętą. 

Od chwili swego powstania w 1981 
roku przez 30 lat Wydział Chemii korzy-
stał z łańcucha z tego zestawu insygniów 
UJ. Z okazji zbliżającej się 30. rocznicy 
powstania Wydziału Chemii UJ (vide spe-
cjalne wydanie „Alma Mater”3) kolegium 
dziekańskie Wydziału wystąpiło z inicjatywą 
wykonania własnego łańcucha dziekańskie-
go nawiązującego do historycznej tradycji 
łańcuchów wykonanych w XIX wieku, 
z wprowadzeniem nowych elementów 
identyfikujących Wydział Chemii. Przy-
jęto, że na ornamentykę ogniw łańcucha 
związanych z Wydziałem mogą się składać 
jedynie symbole pierwiastków, symbole 
związane z jego jubileuszem oraz metafo-
ryczne odwołanie się do bogatych tradycji 

alchemicznych Akademii Krakow-
skiej (Sendivogius), ukazujących 
historyczne korzenie współczesnej 
chemii, zainicjowanej słynnym 
wykładem Jana Jaśkiewicza w 1783 
roku na zreformowanym przez 
Hugona Kołłątaja Uniwersytecie4. 
Aby uniknąć błędów heraldycz-
nych, proponowane nowe elementy 
łańcucha konsultowane były z prof. 
Zenonem Piechem z Zakładu Nauk 
Pomocniczych Historii – członkiem 
rektorskiej komisji ds. korekty he-
raldyczno-historycznej znaków UJ. 
W rezultacie przeprowadzonych 
dyskusji opracowana została przez 
piszącego te słowa koncepcja no-
wego łańcucha, którego symbolika 
ilustruje silną łączność Wydziału 
Chemii z Uniwersytetem, ukazując 
jednocześnie jego wyraźne zindy-
widualizowanie. Projekt graficzny 
wykonała artysta plastyk dr Barbara 
Widłak z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, autorka, między inny-
mi, korekty plastycznej znaków UJ 
z 2007 roku.

Centralnym elementem nowego 
łańcucha Wydziału Chemii jest  herb 
UJ Berła na błękitnym tle, nałożony 
na dwa krzyże maltańskie splecione 
wieńcem laurowym (il. 1), wzoro-

wany na insygniach z 1862 roku. Jednakże 
herb Berła, w odróżnieniu od dziewiętna-
stowiecznego pierwowzoru, podwieszony 
jest bezpośrednio do łańcucha składającego 

il. 1

il. 2 il. 3
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się z czterech różnych elementów. Szesna-
ście ogniw w kształcie tarcz herbowych UJ 
zwieńczonych neogotycką koroną otwartą 
(corona aperta) rozdziela osiemnaście 
ogniw w kształcie czterech rombów wpi-
sanych w trapez o lekko wklęsłych bokach. 
Symbolika rombów wywodzi się z pokroju 
kryształów siarki jednoskośnej (il. 2), gdyż 
żółty kolor wyłogów tóg Wydziału Chemii 
tradycja wiąże z kolorem siarki (Sulphur) 
jako pierwiastka powszechnie kojarzonego 
z chemią. Stylizowany trapez symbolizuje 
tygiel chemiczny. Centralne ogniwo po-
czwórnych rombów (vide cztery elementy, 
τέσσαρα στοιχεῖ, do którego podwieszony 
jest medalion z herbem Berła, zostało po-
większone – celem podkreślenia rangi tego 
znaku (il. 1). Podczas uroczystości 30-lecia 
kopie tego ogniwa, z nałożonym inicjałem 
„WCh” (Wydział Chemii) i złoconym her-
bem UJ (il. 3), zostały wręczone wszystkim 

poprzednim dziekanom na pamiątkę spra-
wowania funkcji.

Dla upamiętnienia jubileuszu 30-lecia 
Wydziału w dwóch miejscach zamiast tarcz 
herbowych wkomponowano rzymską liczbę 
XXX, stylizowaną na alchemiczny symbol 
miedzi (il. 4). Łańcuch wieńczy zoomor-

ficzna spinka w kształcie 
stylizowanej salamandry 
w ogniu, na grzbiecie której 
umieszczono złote romby 
(il. 5). Ich liczba odpowiada 
liczbie zakładów Wydziału 
Chemii w chwili jego po-

wstania. Symbol salamandry w ogniu jest 
alchemicznym symbolem kamienia filozo-
ficznego (lapis philosophorum) i alegorią 
procesu transmutacji5, czyli przemiany jed-
nych substancji w drugie – procesu, który bez 
wątpienia wpisuje się w samą istotę chemii. 
Salamandra w ogniu stanowi przeto nawią-
zanie do bogatych tradycji alchemicznych. 
Łańcuch (przedstawiony w całości na il. 6) 
posiada dodatkowy cienki łącznik, wyko-
nany z małych ogniw, pomagający w jego 
lepszym ułożeniu na todze. Do jego prze-
chowywania sporządzone zostało specjalnie 
zaprojektowane bordowe etui z ozdobnymi 
mosiężnymi klamrami, wyłożone ciemno-
czerwonym aksamitem.

Łańcuch został wykonany ze srebra próby 
925 (sterling) tradycyjną metodą odlewu „na 
tracony wosk”. W pierwszym etapie wykona-
no woskowe modele poszczególnych ogniw, 
które posłużyły do multiplikacji wszystkich 

elementów. Po odlaniu poszczególne elemen-
ty zostały ręcznie wycyzelowane i pozłocone 
złotem dukatowym metodą elektrolityczną. 
Kobaltowa tarcza herbowa UJ została wy-
konana techniką nakładania emalii na gorąco. 
Po złożeniu łańcuch został ręcznie wypo-
lerowany, a tarcze herbowe na ogniwach –  

dla lepszego kontrastu –  spatynowane wie-
losiarczkiem amonu. Na odwrocie zawieszki 
herbowej UJ wygrawerowane zostały trzy 
ważne dla Wydziału Chemii daty: 1783 
(pierwszy wykład o tematyce chemicznej 
Jana Jaśkiewicza), 1981 (powstanie Wy-
działu Chemii) oraz 2011 (data wykonania 
łańcucha i jubileusz 30-lecia). Łańcuch zo-
stał wykonany w pracowni znanego artysty 
plastyka Marka Ganewa przy współpracy 
z dr. Marcinem Biborskim z Instytutu Arche-
ologii UJ. Wykonanie łańcucha sfinansowała 
Fundacja PROCHEMIA6, kierowana przez 
prezesa prof. Edwarda Mikulego, zaś funda-
torem srebra jest Zbigniew Komala – prezes 
i właściciel firmy KRUEL zajmującej się 
przeróbką i odzyskiem metali szlachetnych7. 
Warto podkreślić, że darczyńca jest absol-
wentem Wydziału Chemii UJ. Tym samym 
symboliczne znaczenie nowego łańcucha 
dziekańskiego Wydziału Chemii UJ zostało 
dodatkowo wzmocnione. 

Zbigniew Sojka
prodziekan Wydziału Chemii UJ

Marcin Biborski
pracownik Zakładu Archeologii Epoki Żelaza 

Instytutu Archeologii UJ

1  Z. Piech, Berła – herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma 
Mater”, nr 74, 2008, s. 33.

2  A. Bochnak, Les insignes de l’Université Jagellonne, Kraków 1962.
3  „Alma Mater”, nr 136, 2011.
4  Złota Księga Wydziału Chemii, t. I, red. E. Szczepaniec-Cię-

ciak, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000. 
5  Stanislas Klossowski de Rola, Le Jeu d’Or, Thames & Hudson, 

Paris, 1997; Michael Maier, Atalanta fugiens, Oppenheim 1617.
6  www.chemia.uj.edu.pl/prochemia 
7  www.kruel.pl 
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Podczas uroczystego posiedzenia Rady 
Wydziału Farmaceutycznego, które 

odbyło się 3 kwietnia 2012, jednej z sal 
kompleksu budynków Wydziału Farma-
ceutycznego nadano imię prof. Alfreda 
Zejca – niezwykle zasłużonego zarówno 
dla Wydziału Farmacji Akademii Medycz-
nej im. Mikołaja Kopernika, a następnie 
Collegium Medicum UJ, jak i dla całego 
środowiska farmacji akademickiej w Pol-
sce. Spotkanie otworzył dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego prof. Jan Krzek. Wśród 
przybyłych na uroczystość gości nie zabra-
kło rodziny zmarłego w 2009 roku profe-
sora – jego małżonki, magister farmacji 
Krystyny Zejc, córki i syna oraz siostry 
i brata. W uroczystości uczestniczyli rektor 
UJ prof. Karol Musioł, dziekani niektórych 
wydziałów UJ, a także przyjaciele i naj-
bliżsi współpracownicy Profesora. 

W swym wystąpieniu rektor UJ zwrócił 
uwagę na rolę wartości akademickich – na 
uczciwość w realizacji zadań badawczych 
i dydaktycznych, zaangażowanie w dzia-
łalność macierzystej jednostki, Uniwer-
sytetu i środowiska akademickiego, jako 
czynników kształtujących rolę uczelni 

PAMIĘCI  PROFESORA ALFREDA ZEJCA

w społeczeństwie. Liczne i znakomite 
dokonania prof. Alfreda Zejca – jak stwier-
dził rektor – zasługują na najwyższą ocenę, 
a nadanie imienia kogoś o tak wielkich 
zasługach miejscu spotkań akademickich 
ma nie tylko znaczenie historyczne, ale 
również symboliczne. Pozwala bowiem na 

stałe odwoływanie się do wartości, które 
kultywował w całym swoim życiu prof. 
Alfred Zejc.

Profesor Maciej Pawłowski, kierownik 
Katedry Chemii Farmaceutycznej, jednost-
ki, z którą bohater uroczystości związał 
całe swoje życie zawodowe, przedstawił 
najważniejsze dane z biografii profesora, 
zwracając uwagę, że był on postacią wybit-
ną, o nieprzeciętnej aktywności zawodowej. 
Podkreślił, że był wspaniałym przełożo-
nym, kierownikiem zespołów badawczych, 
człowiekiem bardzo życzliwym, choć 
jednocześnie wymagającym, nieznoszącym 
pozoranctwa i nieuczciwości, doceniającym 
rzetelną pracę badawczą i zaangażowanie 
w nauczaniu akademickim. 

Profesor Alfred Zejc urodził się  
14 kwietnia 1929 w Czernichowie. Liceum 
Ogólnokształcące ukończył w Pszczynie. 
Dyplom magistra farmacji na Wydziale 
Farmaceutycznym Akademii Medycznej 
w Krakowie uzyskał 29 listopada 1954, 
a stopień doktora farmacji, na podstawie 
pracy zatytułowanej Synteza połączeń 
o przewidywanym działaniu diuretycznym –  
na tej samej uczelni 28 czerwca 1962. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk farmaceutycznych z zakresu chemii 
farmaceutycznej, na podstawie rozprawy 
N-zasady Mannicha –  pochodne cyklicz-
nych ureidów i imidów, uzyskał 20 marca 
1969. Profesorem nadzwyczajnym nauk 
farmaceutycznych został mianowany  
1 października 1978, profesorem zwyczaj-
nym – 16 kwietnia 1992. 

W latach 1954–1999 pracował w Ka-
tedrze Chemii Farmaceutycznej Akademii 
Medycznej w Krakowie, na kolejnych 
stopniach kariery naukowej: jako asystent, 
starszy asystent i adiunkt, a od 1 sierpnia 
1971 jako docent. W latach 1975–1999 
pełnił funkcję kierownika Katedry i Za-
kładu Chemii Farmaceutycznej. 

W latach 1971–1980, aż przez trzy 
kolejne kadencje, był dziekanem Wy-
działu Farmaceutycznego AM, a w latach 
1980–1986, przez dwie kadencje – pro-
rektorem tej uczelni, zajmując się, co 
warte podkreślenia, sprawami inwestycji 
i finansów w czasie pierwszej, a badania-
mi naukowymi i współpracą zagraniczną 
w drugiej kadencji. Profesor Zejc był też 
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Prof. Alfred Zejc

Moment odsłonięcia tablicy informacyjnej znajdującej się nad salą, której 3 kwietnia 2012 
nadano imię prof. Alfreda Zejca 
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członkiem Senatu Akademii Medycznej, 
a następnie Senatu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (1971–1999), pełnił wiele funkcji 
w komisjach senackich i rektorskich, 
między innymi w Komisji ds. Odznaczeń 
i Nagród oraz w Komisji ds. Etyki Na-
uczycieli Akademickich. W 1973 roku, 
na mocy decyzji ówczesnego rektora Aka-
demii Medycznej prof. Tadeusza Popieli, 
rozpoczęto budowę instytutów Wydziału 
Farmaceutycznego w Prokocimiu. Wszyst-
kie sprawy związane z tą inwestycją, która 
po latach rozproszenia jednostek Wydziału 
Farmaceutycznego w Krakowie dała 
szansę zlokalizowania badań naukowych 
i kształcenia farmaceutów w jednym 
miejscu, w nowoczesnym kompleksie – 
wziął na siebie, wybrany w tym czasie do 
kierowania Wydziałem, prof. Alfred Zejc. 
To dzięki zaangażowaniu Profesora jako 
dziekana, życzliwości władz Ministerstwa 
Zdrowia i Senatu AM w Krakowie mamy 
dzisiaj dobre warunki do realizacji badań 
naukowych, kształcenia farmaceutów, 
analityków medycznych i kosmetologów.

Profesor Alfred Zejc prowadził wykła-
dy z zakresu chemii leków dla studentów 
na Wydziale Farmaceutycznym AM i CM 
UJ oraz na Wydziale Chemii, ponadto 
na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Bio-
technologii UJ. Prowadził też wykłady 
w zakresie szkolenia podyplomowego dla 
magistrów farmacji i lekarzy anestezjo-
logów. Te ostatnie w formie okresowych 
spotkań z zespołem anestezjologów 
kierowanym przez prof. Marka Sycha. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły się 
prowadzone przez prof. Zejca wykłady 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Profesor uczestniczył w egzaminach spe-
cjalizacyjnych I i II stopnia z zakresu far-
macji aptecznej i analizy leków. W latach 
1957–1973 prowadził zajęcia dydaktyczne 
jako nauczyciel chemii w Państwowej 

Szkole Medycznej Techników Analityki 
w Krakowie. 

Profesor Zejc był współautorem 
podręczników Chemia leków (1983) pod 
redakcją prof. Ewarysta Pawełczyka, 
Leksykon farmacji (1990) pod redakcją 
prof. Adama Danka oraz współauto-
rem skryptów dla studentów z zakresu 
analizy leków. Jest także współautorem 
i współredaktorem (z prof. Marią Gor-
czycą) podręcznika Chemia leków, wy-
dawanego przez PZWL w latach 1998, 
2002 i 2008. Był promotorem siedmiu 
doktoratów i ponad sześćdziesięciu prac 
magisterskich. W okresie sprawowania 
przez niego funkcji kierownika Katedry 
Chemii Farmaceutycznej troje pracowni-
ków uzyskało stopień naukowy doktora 
habilitowanego, a dwoje tytuł profesora 
nauk farmaceutycznych. 

Dorobek naukowy prof. Zejca obej-
muje ponad sto prac oryginalnych, opu-
blikowanych w czasopismach krajowych 
i zagranicznych, trzy patenty, ponad 
siedemdziesiąt komunikatów zjazdowych 
i wiele wykładów prezentowanych na 
konferencjach naukowych.

W swoich badaniach naukowych 
prof. Zejc poszukiwał nowych, hetero-
cyklicznych związków farmakologicznie 
czynnych, ustalał ich strukturę i przemia-
ny chemiczne, jakim ulegały, a po ich 
analitycznym opracowaniu badał trwałość 
syntetyzowanych połączeń oraz poszu-
kiwał współzależności między budową 
chemiczną a działaniem biologicznym. 
Prace te dotyczyły głównie pochodnych 
ksantyny, N-zasad Mannicha, pochodnych 
cyklicznych ureidów, amidów, imidów 
i pyrolidynodionów – o potencjalnej aktyw-
ności krążeniowej i wpływie na ośrodkowy 
układ nerwowy. Ostatnie badania prof. 
Zejca, prowadzone we współpracy z innymi 
zespołami naukowymi, z zastosowaniem 

techniki wiązania radioligandów, zaowo-
cowały nowymi ligandami receptorów 
serotoninowych i gabaergicznych. 

Dzięki współpracy z krystalografami 
wykonywano badania rentgenostrukturalne 
dla związków aktywnych oraz obliczano 
parametry strukturalne istotne dla ich dzia-
łania. Badania farmakologiczne prowadzo-
ne były głównie w Instytucie Farmakologii 
PAN w Krakowie, w Instytucie Chemii 
Ogólnej Politechniki Łódzkiej, w Naro-
dowym Instytucie Zdrowia w Bethesda 
(USA), w Instytucie Farmacji w Montpel-
lier oraz w innych jednostkach naukowych 
w kraju i za granicą. Wiele tego rodzaju prac 
naukowych wykonano w Katedrze Chemii 
Farmaceutycznej we współpracy z prof. 
Marią Gorczycą, która, pełniąc funkcję 
zastępcy kierownika Katedry, wspierała 
Profesora, przejmując część jego obowiąz-
ków administracyjnych w czasie licznych, 
koniecznych w tym czasie wizyt Profesora 
w instytucjach centralnych – w minister-
stwach, komisjach szczebla centralnego, 
agendach i fundacjach.

Profesor Zejc przebywał w celach 
naukowych w Instytucie Mikrobiologii 
i Terapii Doświadczalnej Niemieckiej Aka-
demii Nauk w Jenie, na Uniwersytecie im. 
Ludwika Pasteura w Lille, Uniwersytecie 
im. Juliusa-Maximiliana w Würzburgu, 
Uniwersytecie Stanowym w Buffalo oraz na 
uniwersytetach w Münster, Bonn, Kilonii 
i Moguncji. Kilkakrotnie był zapraszany, 
jako visiting professor, na uniwersytety 
w Bonn i Frankfurcie, gdzie w języku nie-
mieckim prowadził, między innymi, część 
wykładów dla studentów farmacji. Ponadto 
brał udział jako wykładowca w spotkaniach 
partnerskich na uniwersytetach w Münster, 
Bordeaux, Montpellier i Wolnym Uniwer-
sytecie w Berlinie. W latach 1986–1999 
pełnił funkcję koordynatora zespołu ds. 
współpracy z Uniwersytetem w Montpel-
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Wśród przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło rodziny zmarłego w 2009 roku profesora 
– jego małżonki, magister farmacji Krystyny Zejc, córki i syna oraz siostry i brata
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lier. W latach 1998–2000 był członkiem Ko-
mitetu Sterującego w ramach europejskiego 
grantu Tempus PHARE, którego realizacja, 
z udziałem uniwersytetów w Montpellier, 
Bonn, Würzburgu i Glasgow, miała na 
celu dostosowanie dydaktyki w farmacji 
do wymogów europejskich. Profesor Al-
fred Zejc koordynował wykonanie założeń 
projektu w części dotyczącej chemii leków 
jako podstawowego przedmiotu zawodowej 
edukacji farmaceutycznej.

Od 1975 roku prof. Zejc był członkiem 
Komisji Nauk Medycznych PAN w Krako-
wie, a w latach 1996–1999 wiceprzewodni-
czącym tej komisji. Był też członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Farmakologii PAN 
w Krakowie, w latach 1999–2003 zastępcą 
przewodniczącego Rady, a w latach 2003–
2006 jej przewodniczącym, członkiem 
Komitetu Nauk o Leku PAN (1986–2003) 
i członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku 
PAN (2003–2006). W latach 1986–1996 
przewodniczył Komisji Syntezy i Projekto-
wania Leków Komitetu Nauk o Leku PAN. 
Był także wieloletnim członkiem Sekcji 
Specjalistycznej Nauk Farmaceutycznych 
przy Komitecie Badań Naukowych; w 1997 
roku został wybrany na członka Zespołu 
Nauk Medycznych tego komitetu i funkcję 
tę pełnił przez dwie kadencje (1997–2004). 
Był też członkiem komitetu redakcyjnego 
czasopisma „Acta Poloniae Pharmaceutica 
Drug Research”. Brał także udział w innych 
radach naukowych, między innymi jako 
członek Zespołu Farmacji Rady Nauko-
wej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki 
Społecznej (1976–1978), jako członek Cen-
tralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr 

Naukowych przy Urzędzie Rady Ministrów 
(1984–1987 oraz 1994–1996), jako czło-
nek Komisji Leków przy MZiOS (1988– 
–1991) i jako członek Rady Naukowej 
Fundacji Rozwoju Nauk Farmaceutycznych 
(1992–1996), działającej przy Instytucie 
Farmaceutycznym w Warszawie. W latach 
1977–1980 był konsultantem naukowym 
w Laboratorium Leków przy PZF Cefarm 
w Krakowie w zakresie analizy leków.

Profesor Zejc był członkiem wielu 
towarzystw naukowych, między innymi 
honorowym członkiem Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego (2001), 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, 
od którego w 2006 roku otrzymał odznakę 
„Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo 
Lekarskie”, Komisji Nauk Medycznych 
Krakowskiego Oddziału PAN i Polskiego 
Towarzystwa Farmakologicznego. Od 
1990 roku był członkiem korespondentem 
Niemieckiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, członkiem honorowym Insty-
tutu ds. Współpracy z Europą Wschodnią 
(ICEO) i członkiem Akademii Wina 
w Krakowie przy ICEO (1989), w której 
w 1994 roku pełnił funkcję wiceprezesa. 
W 1996 roku został przyjęty do stowa-
rzyszenia Compagnons des Amis du Vin, 
podczas uroczystości, która odbyła się 
z udziałem ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych prof. Bronisława Geremka 
w Palavas koło Montpellier. Od 1990 roku 
Profesor był członkiem organizacji cha-
rytatywnej – stowarzyszenia Farmaciens 
Sans Frontiers. 

Za działalność naukową i dydaktyczną 
prof. Alfred Zejc został odznaczony Zło-

tym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1982), Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2001) i Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (1985). 
Laur Jagielloński został mu przyznany za 
całokształt działalności naukowej (w roku 
akademickim 2005/2006), był również 
laureatem Nagród Rektora Akademii 
Medycznej, Nagród Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji i Sportu oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jesteśmy dumni i jednocześnie czujemy 
się zaszczyceni, że los pozwolił nam spot- 
kać osobę tak znakomitą, legitymującego 
się tak wieloma dokonaniami farmaceutę, 
którego imię będzie uwiecznione, stojąc 
obok wybitnych przedstawicieli farmacji 
akademickiej, profesorów Jana Szastera 
i braci Sawiczewskich – imieniem bowiem 
tych wybitnych twórców kształcenia far-
maceutycznego zostały przed laty nazwane 
sale wykładowe Wydziału Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Imieniem prof. Alfreda Zejca nazwa-
no salę posiedzeń Rady Wydziału, gdzie 
odsłonięto popiersie upamiętniające Pro-
fesora. Oprócz regularnych spotkań Rady 
Wydziału w sali imienia prof. Alfreda 
Zejca odbywają się zebrania naukowe, 
posiedzenia komisji wydziałowych, obro-
ny prac magisterskich i doktorskich oraz 
inne ważne dla funkcjonowania Wydziału 
spotkania akademickie. 

Maciej Pawłowski
kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej 

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
 

1 czerwca br. nastąpił odbiór stanu surowego otwartego budynku Centrum Urazowe-
go Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, powsta-

jącego u zbiegu ulic Kopernika i Botanicznej. 
W ramach realizowanej inwestycji przewiduje 
się utworzenie ośrodka typu Trauma Center, 
spełniającego standardy obowiązujące w kra-
jach UE oraz wymogi ustawy o ratownictwie 
medycznym. Ośrodek zapewni możliwość 
leczenia na najwyższym poziomie referencyj-
nym skutków urazów. Uruchomienie Centrum 
przewidziano na lipiec 2013 roku.

Red.

TRWA BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF
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Minął rok, jak pożegnaliśmy naszego 
Kolegę i Przyjaciela doktora farma-

cji Krzysztofa Kmiecia, wspaniałego czło-
wieka, farmaceutę i naukowca, a zarazem 
artystę i podróżnika. Krzysztof był zwią-
zany z Katedrą Farmakognozji Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, gdzie pracował nieprzerwanie 
od 1975 roku, rozmiłowany w roślinach 
leczniczych, z których szczególnie upodo-
bał sobie kasztanowce. Był podziwiany 
i obdarzany sympatią przez wszystkich, 
których spotykał na swojej zawodowej 
i artystycznej drodze, powszechnie lubia-
ny i otaczany serdecznością. Popularność 
i sławę zdobył jako twórca ekslibrisów. 
Dzięki nim zasłynął w Polsce, a także poza 
jej granicami. Dość powiedzieć, że wyko-
nał ich ponad 2700. Były prezentowane na 
wielu prestiżowych wystawach i zamiesz-
czane w niezliczonych katalogach! 

Ale najmocniej w naszej pamięci zapi-
sał się jako niezrównany kawalarz, o feno-
menalnym poczuciu humoru, wspaniałym 
uśmiechu i wielkiej dobroci. Kochaliśmy 
Go za życia i podziwialiśmy, jak z godno-
ścią znosił okrutną, śmiertelną chorobę. To 
o nim, rok temu, kiedy odszedł 13 marca 
2011 roku, któryś z kolegów pięknie i traf-
nie powiedział, że był kustoszem naszych 
wspomnień młodości... Zawsze pozostał 
młody, bo taki miał cudowny charakter. 
Trudno się więc dziwić, że grono wiernych 
przyjaciół postanowiło wyjątkowo uczcić 
pamięć tak niepospolitego człowieka. 
Zrodziła się inicjatywa ufundowania jego 
portretu, który miał w założeniu znaleźć 
się w miejscu publicznym i nobilitującym, 
a związanym z naszym Przyjacielem. 
Takim miejscem jest Muzeum Farmacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. 
Floriańskiej 25, gdzie w sobotę 17 marca 

PORTRET PRZYJACIELA
2012 spotkaliśmy się, aby dokonać od-
słonięcia obrazu, namalowanego przez 
absolwentkę Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie Monikę 
Malinowską, i przekazania go Muzeum. 
Gospodarzem uroczystości był dyrektor 
tej instytucji prof. Zbigniew Bela, który 
użyczył gościny licznym zgromadzonym. 
Ceremonia stała się szczególną okazją, by 
przypomnieć Przyjaciela, powspominać, 
powiedzieć kilka ciepłych słów o Nim. 
Począwszy od niżej podpisanego, wypo-
wiedzieli się współpomysłodawcy ufun-

dowania portretu: dyrektor ds. produkcji 
firmy Apipol dr Krystian Sodzawiczny, 
pracownik Katedry i Zakładu Farmako-
gnozji UJ CM dr Marian Strzałka, far-
maceuta z Krakowa dr Henryk Sobański, 
a także kierownik Zakładu Farmakoki-
netyki i Farmacji Fizycznej prof. Joanna 
Szymura-Oleksiak, prezes Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr Bar-
bara Jękot, ordynator Oddziału Nefrologii 
i Dializoterapii Szpitala Specjalistycznego 
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie prof. 

Olgierd Smoleński, twórca i kolekcjoner 
ekslibrisów z Domu Kultury „Podgórze” 
w Krakowie, organizator wystawy eksli-
brisów przygotowanej w Muzeum Farma-
cji Andrzej Znamirowski oraz farmaceuta 
z Nowego Targu mgr Krzysztof Kokot.

W imieniu rodziny z podziękowaniem 
wystąpiła siostra Krzysztofa Kmiecia 
Alicja Wiązowska. Następnie uczest-
nicy uroczystości przeszli do kolegiaty 
św. Anny, gdzie w intencji Krzysztofa 
odprawiona została msza święta, którą 
zakończył piękny koncert Chóru Muzyki 
Dawnej „Perfugium” pod kierownictwem 
artystycznym Mateusza Kowalskiego. 

Janusz Skalski
kierownik Kliniki Kardiochirurgii 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie-Prokocimiu

Wśród osób wspominających Krzysztofa Kmiecia był gospodarz uroczystości dyrektor Muzeum Farmacji 
prof. Zbigniew Bela (pierwszy z lewej), a także prof. Janusz Skalski (drugi z prawej)

Uczestnicy spotkania, a wśród nich żona Krzysztofa – Aleksandra Kmieć (trzecia z prawej)
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Młodość zazwyczaj nie koreluje 
z naukową powagą. Ta kojarzy się 

najczęściej z pełną dojrzałością, łączą-
cą się z doświadczeniem, autorytetem, 
wiedzą, dorobkiem naukowym, a więc 
przymiotami, w których zdobyciu i ugrun-ami, w których zdobyciu i ugrun-
towaniu czas jest czynnikiem niezbędnym 
do osiągnięcia mistrzostwa. Oczywiście, 
wybitne dokonania na uniwersyteckiej 
niwie nie są wyłączną domeną i pochodną 
wieloletniego doświadczenia, lecz w spo-
sób oczywisty mu sprzyjają. Od reguł są 
jednak wyjątki. Wybitne zdolności rozwi-
jane niekiedy bardzo wcześnie są udziałem 
jednostek, dla których, poparta ciężką 
pracą, kariera szybciej się toczy. Niekiedy 
zdolności ujawniane są w młodym wie-
ku, a niekiedy pielęgnowane, eksplodują 
z wielką siłą nieco później, za to niezwykle 
dojrzale. Inni zaś dochodzą do apogeum 
swych intelektualnych możliwości powoli, 
statecznie, ale konsekwentnie.

Zawsze jednak mistrzostwo w począt-
kowym etapie kariery naukowej i intryguje 
– gdyż wówczas intelektualna perspektywa 
zdaje się mieć dłuższy bieg, i zdumiewa – 
jakim sposobem można tak wcześnie posiąść 
to, na co inni pracują mozolnie długimi la-
tami. Oczywiście, ów fenomen nie dotyczy 
tylko nauki. 

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią na 
polskim gruncie szczególną, nie tylko z racji 
wieku i związanej z nim tradycji. Był zawsze 
otwarty na szlifowanie wybitnych, młodych 
talentów i sprzyjał wczesnym karierom na-
ukowym bardziej niż inne ośrodki. Tak było 
zarówno w dalekiej, jak i niezbyt odległej 

PROFESORSKA MŁODZIEŻ 
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

przeszłości. Dziś, kiedy o akademickich 
karierach decydują inne kryteria, głównie 
biurokratyczne, sytuacja między polskimi 
ośrodkami uniwersyteckimi się wyrów-
nała. Mimo współczesnej mody i trendu 
stawiającego młodość w uprzywilejowa-
nej sytuacji – wydaje się, że dawniej o tym 
mniej mówiono, częściej zaś wprowadza-
no w życie ową zasadę czynem. 

W XIX wieku ewolucyjny rozwój 
nauki spowodował potrzebę tworzenia 
nowych katedr i ich personalnej obsady 
również na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Poniżej przedstawiono krótki przegląd bio-
graficzny młodych naukowców w ostat-
nich dwóch stuleciach – w wyborze. 
Profesorowie zostali zaprezentowani 
w kolejności alfabetycznej.

 – Ludwik Bierkowski (1801–1860), 
chirurg (profesura w wieku 29 lat), od 1831 
organizował Krakowską Klinikę Chirur-
giczną, w której pracował do końca życia.

– Alfred Biesiadecki (1839–1889), 
lekarz, pionier polskiej histopatologii, ana-
tomopatolog. Wykształcony w Wiedniu, 
dr medycyny, mgr położnictwa. W 1868 
został profesorem zwyczajnym na UJ 
(w wieku 29 lat). Protomedyk Galicji. 
Pionier światowej histopatologii skóry. 
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ. 

– Michał Hieronim Bobrzyński (1849– 
–1935), historyk, (habilitacja w wieku 24 
lat, profesura w wieku 28 lat), polityk, na-
miestnik Galicji, współtwórca krakowskiej 
szkoły historycznej. 

– Tadeusz Browicz (1847–1928), lekarz 
anatomopatolog (profesura w wieku 29 lat), 

rektor UJ. Odkrywca pałeczki duru brzusz-
nego. Twórca teorii powstawania żółtaczek. 

– Odo Feliks Kazimierz Bujwid 
(1857–1942), lekarz (profesura w wieku 26 
lat), uczeń Roberta Kocha, pierwszy polski 
bakteriolog, pionier profilaktyki lecznictwa 
i higieny, jeden z pierwszych naukowców 
zajmujących się wytwórczością szczepio-
nek leczniczych, wprowadzał szczepienia 
przeciwko wściekliźnie, założył w Krakowie 
wytwórnię szczepionek i surowic, propaga-
tor esperanto.

– Jan Stanisław Bystroń (1892–1964), 
etnograf, socjolog (profesura w wieku 27 
lat) na Uniwersytecie Poznańskim, od 1925 
na UJ profesor zwyczajny (w wieku 32 lat), 
ale do 1918 był na UJ docentem (w wieku 
26 lat). 

– Napoleon Nikodem Cybulski (1854–
–1919), fizjolog, odkrywca adrenaliny, 
jeden z twórców endokrynologii, pionier 
elektroencefalografii i endokrynologii (pro-
fesura w wieku 31 lat). Dwukrotny dziekan 
Wydziału Lekarskiego (w wieku 33 lat), 
rektor UJ. W 1891 roku założył pierwsze 
w Krakowie gimnazjum żeńskie. 

– Włodzimierz Aleksander Czerkaw-
ski (1867–1913), statystyk, ekonomista 
(profesura w wieku 30 lat). Zajmował się też 
skarbowością, demografią, socjologią, poli-
tyką agrarną. Katedrę dzierżył od nominacji 
profesorskiej do końca życia. Zajmował 
się zagadnieniem bogactwa, był wybitnym 
badaczem Polonii. 

– Franciszek Czerny-Schwarzenberg 
(1847–1917), historyk, geograf, uczeń 
Peschela w Lipsku (profesura w wieku 29 
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lat). Dwukrotny dziekan Wydziału Filozo-
ficznego UJ.

– Emilian Czyrniański (1824–1888), 
chemik, przyrodoznawca, hydrograf (profe-
sura w wieku 27 lat), badacz wód mineral-
nych Iwonicza i Krynicy, czym przyczynił 
się do rozwoju turystyki sanatoryjnej. 
Używał nielegalnie języka polskiego jako 
wykładowego, był współzałożycielem PAU 
i rektorem UJ.

– Jan Konstanty Dąbrowski (1890–
–1965), historyk, hungarysta, profesor 
Uniwersytetu Wileńskiego (w wieku 29 lat) 
i UJ (w wieku 30 lat). Wspierał wydatnie 
ubogich studentów. Opublikował ponad 600 
prac naukowych.

– Stanisław Dobrzycki (1875–1931), 
historyk literatury, profesor (w wieku 26 
lat) Uniwersytetu we Fryburgu, zwyczajny 
(w wieku 31 lat), wychowanek UJ, w 1909 
roku bezskutecznie zabiegał o katedrę na UJ, 
którą po odejściu prof. Stanisława Tarnow-
skiego otrzymał mgr Ignacy Chrzanowski. 
Rektor Uniwersytetu Poznańskiego i kawa-
ler Legii Honorowej. 

– Roman Dyboski (1883–1945), hi-
storyk literatury angielskiej i amerykań-
skiej, twórca katedry anglistyki (profesura 
w wieku 28 lat), siedem lat na zesłaniu 
(1914–1921) na Syberii, gdzie kierował 
uniwersytetem obozowym. Odznaczony 
Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej 
Akademii Literatury. 

– Władysław Folkierski (1890–1963), 
historyk literatury francuskiej (profesura 
w wieku 30 lat), działacz polityczny na 
emigracji, minister w rządzie RP na uchodź-
stwie, od 1944 roku profesor w Bristolu, na 
emigracji był prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Naukowego na Obczyźnie. 

– Andrzej Gawroński (1885–1927), ję-
zykoznawca, indolog, profesor UJ (w wieku 
30 lat), profesor zwyczajny na Uniwersytecie 
Lwowskim (w wieku 31 lat), „fenomenalny 
multilingwista”, autor pierwszego polskiego 
podręcznika sanskrytu używanego do tej 

pory, doskonały tłumacz, znał 140 języków 
obcych, obrońca Lwowa w 1918 roku (prof. 
dr hab. szeregowy). Wybitny erudyta, jeden 
z czołowych na świecie w swej epoce. 

– Emil Godlewski (1847–1930), che-
mik rolny, botanik, twórca polskiej szkoły 
fizjologii roślin, badacz nitryfikacji, chemii 
rozwoju białka, absorpcyjnych właściwości 
ziemi ornej, gospodarki wodnej roślin. Od-
krywca. Uczony o światowym rozgłosie. 
Profesor nadzwyczajny na UJ (w wieku 27 
lat) i zwyczajny (w wieku 31 lat). Pierwszy 
dyrektor Państwowego Instytutu Naukowe-
go Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

– Udalryk Hayzman (1835–1918), 
prawnik, kanonista. Po studiach we Lwowie 
przeniósł się do Krakowa, gdzie na UJ zrobił 
oszałamiającą karierę naukową: od prakty-
kanta w BJ (1858), poprzez doktorat (1859) 
po habilitację na Uniwersytecie Lwowskim, 
docenturę i profesurę (w wieku 25 lat) 
w 1860 roku na UJ. Profesurę zwyczajną 
uzyskał pod Wawelem w 28. roku życia. 
W wieku 29 lat został dziekanem Wydziału 
Prawa (godność tę pełnił dwukrotnie), by 
przed 50 kierować Uniwersytetem. Swą 
bogatą bibliotekę przekazał Uczelni. Karierę 
zakończył w wieku lat 51, wyjeżdżając z po-
wodów zdrowotnych i rodzinnych do Austrii. 

– Henryk Ferdynand Hoyer (1864– 
–1947), biolog, (profesura w wieku 30 lat), 
dziekan, prorektor i rektor UJ, posiadał dwa 
doktoraty honorowe UJ (Wydziału Filo-
zoficznego (1924) i Wydziału Rolniczego 
(1934)), więziony w Sachsenhausen. 

– Edward Franciszek Janczewski-
-Glinka (1846–1918), biolog, profesor 
nadzwyczajny (w wieku 29 lat) i zwyczajny 
(w wieku 31 lat), członek wielu zagranicz-
nych towarzystw naukowych, dziekan, 
prorektor i rektor UJ.

– Bronisław Kader (1863–1937), lekarz 
(profesura w wieku 26 lat), wykonał pierw-
szą w Polsce resekcję wątroby.

– Franciszek Michał Ignacy Karliński 
(1830–1906), meteorolog, magnetolog, 

historyk nauki, astronom, matematyk, 
geograf, profesor zwyczajny (w wieku 32 
lat), przez 40 lat kierował Obserwatorium 
Astronomicznym UJ (1862–1902). Doktor 
honoris causa UJ (w wieku 36 lat). 

– Franciszek Ksawery Kasparek 
(1844–1903), prawnik (profesura w wieku 
28 lat), dwie habilitacje, profesor zwyczajny 
i dziekan Wydziału Prawa (w wieku 31 lat) –  
czterokrotnie pełnił tę funkcję, prorektor 
i rektor UJ.

– Edward Korczyński (Sas-Kor-
czyński, 1844–1905), lekarz – kardiolog, 
gastrolog, reumatolog, profesor zwyczajny 
(w wieku 30 lat), pionier nowych metod 
badań przewodu pokarmowego.

– Kazimierz Telesfor Kostanecki (1863– 
–1940), lekarz, cytolog, anatom. Wykształco-
ny w Niemczech, uzyskał na UJ w 1892 roku 
katedrę (w wieku 29 lat) anatomii porównaw-
czej i opisowej, którą kierował 43 lata. Był 
dziekanem Wydziału Lekarskiego i rektorem 
UJ. Zginął w Sachsenhausen. 

– Jerzy Włodzimierz Kowalski (1893–
–1948), pisarz, filolog klasyczny, hellenista, 
latynista, archeolog, etnograf antyczny, 
historyk i geograf starożytności (profesura 
w wieku 27 lat), dziekan Wydziału Humani-
stycznego, od drugiej wojny światowej poza 
Krakowem (Lwów, Wrocław).

– Tadeusz Kowalski (1889–1948), tur-
kolog, orientalista, iranista, arabista. Urodzo-
ny we Francji, wykształcony w Niemczech. 
Profesor UJ (w wieku 30 lat) od 1919 roku, 
więzień Sachsenhausen. W latach 1939–
1948 sekretarz generalny Polskiej Akademii 
Umiejętności (podobnie jego syn, Kazimierz 
w latach 1994–2001).

– Feliks Szczęsny Kreutz (1844–1910), 
geolog (krystalograf, petrogenetyk, krystalo-
fizyk, geolog regionalny i sejsmolog), wy-
kształcony na UJ i Uniwersytecie w Wied-
niu, profesor nadzwyczajny (w wieku 26 lat) 
i zwyczajny (w wieku 29 lat) Uniwersytetu 
Lwowskiego. Od 1887 roku na UJ, gdzie 
został dziekanem i rektorem.

Prof. Jan Stanisław 
Bystroń 

(1892–1964)

Prof. Napoleon 
Nikodem Cybulski 

(1854–1919)

Prof. Emilian 
Czyrniański 

(1824–1888)

Prof. Jan Konstanty 
Dąbrowski 

(1890–1965)

Prof. Roman Dyboski 
(1883–1945)

Prof. Władysław 
Folkierski 

(1890–1963)

N
a

ro
d

o
w

e
 A

rc
h

iw
u

m
 C

yf
ro

w
e



70 ALMA MATER nr 148-149

– Stefan Ludwik Kuczyński (1811–
–1887), fizyk, meteorolog, zajmował się 
elektromagnetyzmem, optyką klasyczną, 
teorią wiązań chemicznych; wykształcony 
we Lwowie, profesor nadzwyczajny (w wie-
ku 25 lat) Uniwersytetu w Innsbrucku, tamże 
dziekan Wydziału Filozoficznego, profesor 
zwyczajny na UJ (w wieku 28 lat), dziekan, 
prorektor i rektor UJ. Jako pierwszy wykonał 
w Krakowie obrazy fotograficzne metodą 
dagerotypii. Fizycy niemieccy wykorzysty-
wali wyniki badań Kuczyńskiego jeszcze 
w drugiej połowie XX wieku. Wykłady 
jego cieszyły się ogromną popularnością 
wśród zarówno młodzieży akademickiej, 
jak i mieszkańców Krakowa.

– Józef Grzegorz Majer (1808–1899), 
antropolog, przyrodnik, lekarz. Jako lekarz 
(doktor w wieku 23 lat) uczestniczył w pow- 
staniu listopadowym, w 1833 został pro-
fesorem UJ (w wieku 25 lat), zwyczajnym 
(w wieku 27 lat). Dwukrotnie był dziekanem 
Wydziału Lekarskiego, dwukrotnie piasto-
wał funkcję rektora UJ. Był pierwszym pre-
zesem Akademii Umiejętności w Krakowie, 
kierował także Towarzystwem Naukowym 
Krakowskim.

– Józef Antoni Małecki (1821–1913), 
historyk literatury romantyzmu, hellenista, 
heraldyk, historyk średniowiecza, filolog 
klasyczny, profesor (w wieku 29 lat) na UJ, 
następnie na Uniwersytecie w Innsbrucku 
i Uniwersytecie we Lwowie.

– Józef Milewski (1859–1916), ekono-
mista, specjalista od finansów, prawa skar-

bowego, agrarnego i spadkowego, profesor 
(w wieku 29 lat), zwyczajny (w wieku 33 
lat). Wykształcony na UJ i na uniwersytetach 
niemieckich.

– Adam Stefan Miodoński (1861– 
–1913), filolog klasyczny, latynista, profesor 
we Fryburgu (w wieku 30 lat). Znał feno-
menalnie łacinę – słuchacze jego wykładów 
za granicą, według prof. Tadeusza Sinki –  
„słupieli wręcz ze zdumienia”. Profesor 
Morawski „zdobył” Miodońskiego dla UJ 
fortelem – gdy ten odmówił przyjazdu do 
Krakowa, Morawski poinformował Miodoń-
skiego depeszą, że jego nominację podpisał 
cesarz. Wykłady już profesora zwyczajnego 
(w wieku 31 lat) cieszyły się na UJ wielką 
frekwencją. Miodoński był uczonym świa-
towego formatu. Wykładał tylko po łacinie. 
Bardziej znany za granicą (gdzie często był 
i jest cytowany), niż w Polsce. 

– Kazimierz Morawski (1852–1925), 
historyk, filolog klasyczny, uczeń noblisty 
Teodora Mommsena (Berlin), kandydat na 
prezydenta RP (przegrał z Wojciechowskim 
stosunkiem głosów 298:221), profesura na 
UJ (w wieku 28 lat), odznaczony Orderem 
Orła Białego, komandorią Legii Honorowej. 
Dziekan i rektor UJ. 

– Władysław Natanson (1864–1937), 
fizyk teoretyk, optyk (profesura w wieku 30 
lat), absolwent, między innymi, Cambridge, 
uczony o międzynarodowym rozgłosie, 
rektor UJ.

– Karol Stanisław Olszewski (1846–
–1915), fizyk i chemik, od 30. roku życia 

profesor na UJ. Wykształcony na UJ i Hei- 
delbergu. W 1883 roku wespół z prof. UJ 
Zygmuntem Wróblewskim skroplili jako 
pierwsi na świecie tlen i azot. Następnie 
zestalili także dwutlenek węgla i metanol. 
W 1895 roku samodzielnie skroplił i zestalił 
argon. Po odkryciu promieni Roentgena zro-
bił pierwsze zdjęcie wraz z prof. Alfredem 
Opalińskim w Katedrze Fizyki UJ w 1896 
roku. Był kandydatem do Nagrody Nobla.

– Gustaw Piotrowski (1833–1884), 
fizjolog, profesor UJ (w wieku 27 lat), dzie-
kan Wydziału Lekarskiego (w wieku 31 lat) 
i rektor UJ (w wieku 40 lat). Był posłem na 
sejm krajowy i do parlamentu w Wiedniu. 
Był autorem nowatorskiego podręcznika 
fizjologii człowieka. 

– Józef Tomasz Rostafiński (1850– 
–1928), algolog, florystyk, cytolog, historyk 
nauki, edytor dzieł przyrodniczych, profesor 
nadzwyczajny (w wieku 28 lat) i zwyczajny 
na UJ (w wieku 31 lat), dyrektor Ogrodu 
Botanicznego UJ przez 30 lat, uczony 
o światowym rozgłosie. 

– Roman Franciszek Rybarski (1887–
–1942), historyk, ekonomista (profesor 
w wieku 30 lat), zginął w Auschwitz. 

– Tadeusz Sinko (1877–1966), filolog 
klasyczny, hellenista, latynista, leksykograf, 
patrolog (profesura w wieku 30 lat na Uni-
wersytecie Lwowskim). Zajmował się też 
komparatystyką. Był wybitną postacią krakow-
skiej szkoły filologicznej, uchodził za jednego 
z najwybitniejszych erudytów na świecie. 
Opublikował ponad 800 prac naukowych. 
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edukację w Heidelbergu i uzupełniał wy-
kształcenie w Berlinie i Lipsku. Od 1872 
roku profesor zwyczajny (w wieku 28 lat), 
w 1890 roku rektor UJ. Badacz reformacji –  
zapoczątkował w Polsce nowoczesne 
studia nad tym okresem. Wespół z prof. 
Stanisławem Smolką kierował ekspedycją 
rzymską AU.

– Stanisław Zaremba (1863–1942), 
matematyk, logik (profesura w wieku 27 
lat), uczony światowej sławy, współzało-
życiel Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego (1919 r.).

– Ludwik Zejszner (1805–1871), 
geolog, geograf, kartograf, krajoznawca, 
etnograf. Studia w Berlinie i Getyndze 
(dr), prof. UJ (25). Dyrektor górnictwa 
Wolnego Miasta Krakowa. Zamordowany 
w Krakowie.

– Fryderyk Zoll starszy (1834–1917), 
prawnik (profesura w wieku 29 lat). Pięcio-
krotny dziekan Wydziału Prawa, dwukrotny 
prorektor, dwukrotny rektor UJ, wiceprezes 
Akademii Umiejętności w Krakowie, poseł 
na Sejm Krajowy Galicji. 

– Kazimierz Żórawski (1866–1953), 
matematyk (profesura w wieku 29 lat), 
zajmował się równaniami różniczkowy-
mi, geometrią różniczkową, teorią grup 
i mechaniki, geometrią analityczną. Był 
wielką miłością (ze wzajemnością) Marii 
Skłodowskiej, lecz jego rodzice nie wyrazili 
zgody na ślub. Rektor UJ. 

Janusz Fedirko

– Fryderyk Kazimierz Skobel (1806–
–1876 w Krakowie), lekarz (profesura 
w wieku 28 lat), czterokrotny dziekan 
Wydziału Lekarskiego, prorektor i rektor 
UJ, kierownik Katedry Patologii, Terapii 
Ogólnej i Farmakologii. 

– Stanisław Smolka (1854–1924), 
historyk średniowiecza, współtwórca kra-
kowskiej szkoły historycznej, profesor nad-
zwyczajny (w wieku 22 lat), profesor zwy-
czajny (w wieku 26 lat), dziekan Wydziału 
Filozoficznego (w wieku 29 lat), rektor UJ 
(w wieku 41 lat). Organizator tzw. ekspedy-
cji rzymskiej (przyswojenie polskiej nauce 
dokumentów z archiwów watykańskich).

– Edward Władysław Skiba (1843– 
–1911), fizyk, zajmował się optyką kla-
syczną, elektromagnetyzmem, mechaniką 
klasyczną, metodami matematycznymi 
w fizyce (profesor w wieku 29 lat). 

– Leon Sternbach (1864–1940), 
filolog klasyczny, bizantynista żydowskie-
go pochodzenia, profesor UJ (w wieku 
28 lat), przyjaciel kardynała Dunajew-
skiego, Asnyka i Wyspiańskiego, kil-
kakrotnie portretowany przez malarza. 
Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ. 
Doktor h.c. i profesor honorowy UJ. 
Prowadził badania w Watykanie, wielo-
krotnie spotykał się z papieżem Piusem XI 
i królem Włoch Wiktorem Emanuelem III. 
Członek wielu towarzystw naukowych za 
granicą, uchodził za jednego z dwóch naj-
wybitniejszych bizantynistów na świecie 
(obok Karla Krumbachera).

– Władysław Szajnocha (1857–1928), 
geolog, paleontolog. Wykształcony w Wied-
niu, od 1885 profesor na UJ (w wieku 28 
lat). Dwukrotnie piastował godność rektora 
UJ. Był inicjatorem i pierwszym prezesem 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 
przewodził Towarzystwu Tatrzańskiemu. 
Należał do wybitnych znawców budowy 
geologicznej Karpat. Był rzecznikiem i pro-
pagatorem ochrony przyrody. Jego ojcem był 
historyk Karol. 

– Karol Boromeusz Teliga (1808– 
–1884), ksiądz, teolog. Został proboszczem 
w wieku 24 lat, profesor seminarium w San-
domierzu (w wieku 25 lat), profesor UJ 
(w wieku 29 lat). Dwukrotny dziekan Wy-
działu Teologicznego, trzykrotny rektor UJ.

– Bolesław Ulanowski (1860–1919), 
historyk prawa polskiego, prawa kościelne-
go (profesura w wieku 28 lat), dwukrotny 
dziekan Wydziału Prawa, sekretarz gene-
ralny PAU.

– Leon Jan Wachholtz (1867–1942), 
lekarz, prawnik, zajmował się medycyną są-
dową, profesor UJ (w wieku 28 lat), profesor 
zwyczajny (w wieku 29 lat), dziekan dwóch 
wydziałów na UJ (Lekarskiego i Prawa), wi-
ceprezes Międzynarodowej Akademii Me-
dycyny Sądowej, więzień Sachsenhausen, 
zmarł w wyniku utraconego tam zdrowia.

– Wincenty Walenty Ignacy Zakrzew-
ski (1844–1918), historyk, wykształcony 
w Heidelbergu. Przerwał studia, by w okre-
sie powstania styczniowego zasilić szeregi 
partyzantki. Po upadku insurekcji ukończył 

Prof. Karol Stanisław 
Olszewski 

(1846–1915)

Prof. Roman Franciszek 
Rymarski 

(1887–1942)

Prof. Leon Sternbach 
(1864–1940)

Prof. Władysław 
Szajnocha 

(1857–1928)

Prof. Tadeusz Sinko 
(1877–1966)

Prof. Stanisław Smolka 
(1854–1924)

Prof. Leon Jan 
Wachholtz 

(1867–1942)

Prof. Wincenty Walenty 
Ignacy Zakrzewski 

(1844–1918)

Prof. Stanisław 
Zaremba 

(1863–1942)

Prof. Ludwik Zejszner 
(1805–1871)

Prof. Fryderyk Zoll 
starszy 

(1834–1917)

Prof. Kazimierz 
Żórawski 

(1866–1953)
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ODESZLI...
5 maja 2012 zmarł Tadeusz Ulewicz, 

emerytowany profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk 
literatury i kultury, nauczyciel akademic-
ki, członek czynny Polskiej Akademii 
Umiejętności. Urodził się 4 sierpnia 1917 
w Radomiu w rodzinie urzędniczej. Dzie-
ciństwo spędził w Krakowie, ukończył 
II Państwowe Gimnazjum im. św. Jacka, 
któremu zawdzięczał solidne przygotowa-
nie klasyczne, znajomość łaciny i greki. 
Debiutował w 1935 roku artykułem po-
święconym twórczości Luigiego Pirandella 
zatytułowanym Laureat Nagrody Nobla 
(gazetka „Szkolne Czasy” nr 1). Po zda-
niu matury w 1935 roku rozpoczął studia 
polonistyczne na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trafił na 
znakomite seminarium prowadzone przez 
prof. Stefana Kołaczkowskiego – znawcę 
twórczości Wyspiańskiego, Mickiewicza, 
Fredry, Kasprowicza, znamienitego kompa-
ratystę. Niezwykle cenił sobie zajęcia z ję-
zykoznawstwa u prof. Kazimierza Nitscha. 
Uczęszczał również na wykłady z filologii 
klasycznej i historii sztuki. W tym okresie 
aktywnie działał w Kole Polonistów, So-
dalicji Akademickiej, uczestniczył w pra-
cach Towarzystwa Studentów UJ „Liga”. 
Fascynacja poezją sprawiła, że w 1938 
roku zdecydował się na debiut poetycki 
wierszem Ukochałem („Tydzień” nr 39 – 
dodatek kulturalny „Głosu Narodu”). Już 
w okresie okupacji, w roku 1940 ukazał się 
wydany konspiracyjnie pod pseudonimem 
Przemko Hreczecha tomik zatytułowany 
O wolność. W czerwcu 1939 otrzymał 
dyplom magistra.

W czasie okupacji Tadeusz Ulewicz 
mieszkał w Krakowie. Pracował, między 
innymi, w Instytucie Niemieckiej Pracy 
Wschodniej, w Instytucie Odona Bujwida –  
lekarza immunologa, bakteriologa, który 
założył tu wytwórnię surowic i szczepio-
nek. Praca chroniła go przed wywózką 
na roboty do Niemiec i dawała okazję do 
prowadzenia działalności konspiracyjnej. 

PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ
(4 sierpnia 1917 – 5 maja 2012)

Jako członek Związku Walki Zbrojnej szko-
lił żołnierzy Armii Krajowej, należał do 
konspiracyjnej katolickiej organizacji Unia, 
nauczał w ramach tajnej edukacji na pozio-
mie szkoły średniej – prowadził, między 
innymi, konspiracyjne komplety z litera-
tury, historii, łaciny i języka niemieckiego. 
W czasie okupacji rozwijał swą twórczość 
naukową i literacką. Po wojnie – ściągnięty 
do uczelni przez profesora Pigonia, który 
go znał z tajnego nauczania, a także i ze 
studiów – pracę asystencką zaczął od 
przenoszenia szyb z wojennych pomieszczeń 
wojskowych przy ul. Garncarskiej na ul. 
Gołębią 20 i wstawiania ich w okna bu-
dynku. Przy ulicy noszącej już z początkiem 
XVI wieku nazwę Platea Colubarum trzeba 
było przecież sale wykładowe, także do 
ćwiczeń, zabezpieczyć przed styczniowym 
czy lutowym mrozem1. Od 1 kwietnia 1945 
został młodszym asystentem w Seminarium 
Historii Literatury Polskiej. We wrześniu 
tegoż roku uzyskał stopień doktora na pod-
stawie rozprawy Świadomość słowiańska 
Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psy-
chiki polskiego Renesansu, napisanej pod 
kierunkiem prof. Stanisława Pigonia. Od  
1 września 1950 został starszym asystentem. 
Stanowisko adiunkta w katedrze Historii 
Literatury Polskiej na Wydziale Filologicz-
nym UJ objął 1 marca 1953. Habilitował się 
na podstawie rozprawy Sarmacja, studium 
z problematyki słowiańskiej XV i XVI wie-
ku. 29 kwietnia 1955 decyzją Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników 
Nauki przyznano Tadeuszowi Ulewiczowi 
stanowisko docenta. Kolejne lata potwier-
dziły, że z Jego osobą wiązano przyszłość 
uniwersyteckiej Katedry Historii Literatury 
Polskiej. W Archiwum UJ znajduje się 
wniosek ówczesnego kierownika tej Ka-
tedry, prof. Wacława Kubackiego, poparty 
przez radę Wydziału Filologicznego, który 
stał się podstawą wystąpienia ówczesnego 
rektora UJ prof. Zygmunta Grodzińskiego 
do Departamentu Studiów Uniwersytec-
kich Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie zwolnienia z zajęć dydaktycz-
nych i organizacyjnych do połowy wymiaru 
w roku akademickim 1957/1958. Po śmierci 
prof. Juliusza Kleinera – pisał rektor UJ –  
i wobec powtarzających się zasłabnięć 
prof. Stanisława Pigonia Katedra Historii 
Literatury Polskiej musi w najkrótszym 
czasie przygotować się do zastąpienia zga-
słego profesora i do stworzenia rezerwy na 
wypadek choroby drugiego seniora poloni-
styki krakowskiej. Prośba o obniżkę godzin 
pensum miała pozwolić doc. Ulewiczowi 
ukończyć prace, które będą podstawą do 
wystąpienia z wnioskiem o tytuł profesora 
nadzwyczajnego. W następnych latach 
niezwykle aktywna praca dydaktyczna i or-
ganizacyjna wypełniała jednak większość 
czasu Tadeusza Ulewicza. Tytularnym 
profesorem nauk humanistycznych został 
w 1967 roku, profesorem zwyczajnym nauk 
humanistycznych w roku 1980. W roku 
akademickim 1971/1972 i od jesieni 1974 
aż do momentu przejścia na emeryturę 
kierował Zakładem Literatury Staropolskiej 
i Oświeceniowej w Instytucie Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor jest autorem ponad pięciuset 
rozpraw naukowych, w tym kilkunastu 
książek, poświęconych średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej kulturze i literaturze 
europejskiej i polskiej. To jeden z najwy-
bitniejszych znawców twórczości Jana 
Kochanowskiego, drukarstwa staropolskie-
go (m.in. za książkę Wśród impressorów 
krakowskich doby Renesansu, 1977, otrzy-
mał Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki oraz Nagrodę Miasta 
Krakowa), oddziaływania idei sarmatyzmu 
w kulturze staropolskiej oraz powiązań kul-
turalnych polsko-włoskich. Profesor badał 
historię rodzimej i europejskiej polonistyki 
(m.in. Konterfekty, sylwetki, cienie. Z dzie-
jów filologii w Polsce, 1997). Pod jego 
redakcją ukazały się Dzieje Katedry Historii 
Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (1966). Swe studia i rozprawy pu-
blikował na łamach najważniejszych pism 
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zajmujących się historią literatury: „Pamięt-
nika Literackiego”, „Pamiętnika Słowiań-
skiego”, „Ruchu Literackiego”. Niezwykle 
istotną częścią dorobku Tadeusza Ulewicza 
są prace edytorskie i redakcyjne. Od 1972 
roku był członkiem komitetu redakcyjnego 
serii wydawniczej „Archiwum Literackie”, 
od 1974 redagował Bibliotekę Filologii 
Polskiej, serię B, „Literaturoznawstwo”. 
Pod jego redakcją ukazał się obszerny tom 
Cracovia litterarum. Kultura umysłowa 
i literacka Krakowa i Małopolski w dobie 
Renesansu. Księga zbiorowa Międzynaro-
dowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie 
zgonu Jana Kochanowskiego (1991).

Warto przypomnieć, że prof. Ulewicz 
prowadził badania i wykładał również w za-
granicznych ośrodkach naukowych, między 
innymi w roku akademickim 1958/1959 
przebywał na stypendium naukowym Fun-
dacji Forda we Włoszech, w 1972 roku na 
stypendium Università Cattolica del Sacro 
Cuore w Mediolanie, w latach 1973–1974 
pracował jako profesor filologii słowiań-
skiej na uniwersytecie w Genui. Te pobyty 
umożliwiały Mu przygotowanie serii arty-
kułów i rozpraw poświęconych kulturze 
włoskiej oraz problematyce stosunków 
polsko-włoskich, publikowanych na łamach 
prestiżowych pism krajowych i zagra-
nicznych (Rzym, Wiedeń, Praga, Berlin, 
Mediolan). Zwieńczeniem tych prac była 
książka Iter Romano-Italicum Polonorum, 
czyli o związkach umysłowo-kulturalnych 
Polski z Włochami w wiekach średnich i re-
nesansie (1999), za którą otrzymał nagrodę 
Krakowska Książka Miesiąca. 

Trudno w krótkim wspomnieniu wy-
mienić wszystkie organizacje i stowarzy-
szenia naukowe, w których pracach czynnie 
uczestniczył prof. Tadeusz Ulewicz. Od 
1953 roku był członkiem Komisji Histo-
rycznoliterackiej Oddziału Krakowskiego 
Polskiej Akademii Nauk (w latach 1965–
–1972 i w 1981 redagował wydawnictwa 
Komisji), członkiem redakcji „Ruchu 
Literackiego”, członkiem zwyczajnym 
Towarzystwa Naukowego Warszawskie-
go, członkiem czynnym Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, członkiem zagranicznym 
Accademia Patavina di Scienze, Lettere 
ed Arti, członkiem czynnym Accademia 
Adamo Mickiewicz Uniwersytetu w Bolo-
nii. Przez wiele lat działał w Towarzystwie 
Literackim im. Adama Mickiewicza, po 
przejściu na emeryturę został członkiem 
honorowym Towarzystwa. Był bratem ora-
torem Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego. 

Za dokonania 
w dziedzinie nauki 
otrzymał wiele na-
gród i odznaczeń. 
Za najważniejsze 
należy uznać: dok-
torat honoris causa 
Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore 
w Mediolanie i Uni-
wersytetu Łódzkiego. 
Został odznaczony 
Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia 
Polski (2000 ), Krzy-
żem Kawalerskim 
Orderu Odrodzonej 
Polski (1973), Zło-
tym Krzyżem Zasłu-
gi (1971), orderem 
Grande Ufficiale (1 Classe) Ordine Stella 
Della Solidarietà Italiana, Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej (1976), złotym 
medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”, nagrodą „Laur Jagielloński”. Był 
laureatem Nagrody Miasta Krakowa.

Profesor Ulewicz był nie tylko wybit-
nym badaczem, nauczycielem akademic-
kim, mistrzem dla licznego grona badaczy 
staropolszczyzny, którzy doszli do godności 
profesorów nauk humanistycznych, ale 
i niezwykle barwną osobowością naszego 
uniwersyteckiego środowiska. W pamięci 
ludzi, którzy mieli przyjemność bliżej 
poznać Profesora, pozostaną niezliczone 
anegdoty z życia uniwersytetu dotyczą-
ce nie tylko wybitnych uczonych, ale 
i pracowników administracji uczelnianej. 
Pozostanie serdeczny, głośny śmiech, nie-
powtarzalny sposób opowiadania. Wszyscy, 
którzy zdawali egzamin z literatury staro-
polskiej, na pewno pamiętali to przeżycie 
przez wiele lat. Należał do tych profesorów, 
którzy egzaminowali samodzielnie całe 
roczniki. Stąd ten egzamin pamięta co 
najmniej kilkanaście tysięcy absolwentów 
uniwersyteckiej polonistyki. A wiele absol-
wentek w swoich indeksach, oprócz oceny 
i podpisu Profesora, ma dopisaną Jego ręką 
końcówkę rodzajową do nazwiska. 

W tym roku mija ćwierć wieku od mo-
mentu, kiedy Profesor, przechodząc na eme-
ryturę, przestał być czynnym nauczycielem 
akademickim. Ale w całym tym okresie 
przy różnych okazjach odczuwaliśmy 
obecność tego znamienitego humanisty. 
Do środowiska polonistycznego wkracza-
ły kolejne pokolenia, a wraz z nimi nowe 

metodologie, zwyczaje i obyczaje, a prof. 
Ulewicz, nie zapominając o dacie swoich 
urodzin, swobodnie poruszał się w tych 
nowych dla siebie światach. Tę swobodę 
i naturalność zawdzięczał przede wszyst-
kim cechom swego charakteru, intelektu 
oraz przekonaniu, że niezależnie od czasów 
naukowiec polonista ma zawsze być  hu-
manistą. Wiedząc doskonale, gdzie tkwią 
źródła humanizmu, nie musiał dokonywać 
przewartościowań w podstawach swego 
warsztatu naukowca. Humanista w post-
-humanistycznym krajobrazie kultury... –  
pisał Andrzej Borowski w przedmowie 
o znamiennym tytule – Humanista – do 
obszernego tomu wydanego z okazji 90. 
rocznicy urodzin Profesora. I zaraz doda-
wał: W przypadku Tadeusza Ulewicza nie 
jest to widok anachroniczny. Filolog, kultu-
roznawca i – jak sam siebie często określa –  
humorysta [...], czuje się w kulturowym 
pejzażu współczesnym znakomicie. Można 
nawet powiedzieć: lepiej, swobodniej, raź-
niej aniżeli niejeden spośród jakże licznego 
i jakże zróżnicowanego wiekiem grona Jego 
uczniów czy młodszych przyjaciół. Zapewne 
jest tak dlatego, że był świadkiem więcej 
aniżeli jednego tylko kryzysu humanistyki 
i że przeżył więcej niż jedną tylko katastrofę 
systemu kultury, do której był i pozostał 
przywiązany.2

Jacek Popiel
dziekan Wydziału Polonistyki UJ

1 T. Bętkowska, Panicz na przesłuchaniu, „Alma Mater”, nr 60, 
2004, s. 47.

2  Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi 
Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, pod redak-
cją A. Borowskiego i J. Niedźwiedzia, Kraków 2007, s. 9.

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II; 
Watykan 11 września 2000

A
rc

h
iw

u
m

 r
o

d
zi

n
n

e



74 ALMA MATER nr 148-149

Pamiętam bardzo dobrze moje pierwsze 
spotkanie z prof. Tadeuszem Ulewi-

czem. Było to na początku lipca 1958, kiedy 
z rodzinnego Radłowa przyjechałem do 
Krakowa na egzamin wstępny. Okazało się, 
że wówczas komisji egzaminacyjnej na uni-
wersytecką polonistykę przewodniczył doc. 
Tadeusz Ulewicz. Egzamin ustny z literatury 
odbywał się w pokoju profesorskim. Docent 
Ulewicz siedział przy końcu długiego, zasła-
nego zielonym suknem stołu. Oczywiście, 
w tym czasie nie wiedziałem jeszcze, jak się 
nazywał. Dobrze zapamiętałem jednak mo-
ment, kiedy włączył się nagle do rozmowy, 
jaką prowadził ze mną egzaminator (był nim 
ówczesny asystent mgr Marian Kwaśny) na 
temat realiów w Zemście Aleksandra Fredry, 
a także koncepcji powieści poetyckiej (na 
przykładzie Eugeniusza Oniegina Puszkina). 
Pan ów zasadniczo zmienił temat naszej 
rozmowy, postanowił bowiem sprawdzić 
dokładnie moje wiadomości z zakresu mito-
logii greckiej i rzymskiej. Ten „sprawdzian” 
musiał wypaść dobrze, skoro ostatecznie 
znalazłem się na liście przyjętych na studia 
polonistyczne...

To było moje pierwsze spotkanie z Pro-
fesorem. Ale zarazem i jedyny egzamin, 
jaki u Niego składałem. Wykład z litera-
tury staropolskiej w roku akademickim 
1958/1959 prowadził bowiem dla studen-
tów prof. Stanisław Pigoń. Choć, po praw-

OSTATNI PRZEDSTAWICIEL
KRAKOWSKIEJ PRZEDWOJENNEJ POLONISTYKI

dzie, po latach studiów nieje-
den raz „zdawałem” jeszcze 
egzaminy u prof. Ulewicza: czy to w czasie 
sesji naukowych – gdy Profesor wprowa-
dzał słuchaczy w gąszcz zawiłych spraw 
kultury i literatury staropolskiej w sze-
rokim kontekście literatur europejskich, 
czy też podczas lektury Jego książek –  
kiedy podziwiałem z najwyższym szacun-
kiem Jego ogromną, imponującą erudycję.

Odwołując się do niegdysiejszej 
książki Ferdynanda Hoesicka o ludziach 
Zakopanego, trzeba stwierdzić, że prof. 
Ulewicz należał bezsprzecznie do ludzi 
„legendowych” krakowskiej polonistyki. 
Rzecz w tym jednak, że w budowie otacza-
jącej Go legendy uczestniczył On bardzo 
aktywnie, czy to dopisując w indeksach 
studentek żeńskie końcówki nazwisk, 
czy też prowadząc głośne w „Gołębni-
ku” wywody na temat językoznawców 
(których systematycznie nazywał nieco 
inaczej, urabiając neologizm od „ozora”). 
Powinienem tu wyznać, że w tworzeniu 
otaczającej Go legendy braliśmy udział 
także i my, ówcześni asystenci, młodsi 
koledzy Profesora. Wszak do naszych 
ulubionych „rozrywek” w czasie długich 
godzin dyżuru w czytelni należało – po 
spotkaniu Go w „Gołębniku” – wykręcenie 
numeru Jego telefonu domowego tylko po 
to, aby na pytanie, czy możemy rozmawiać 

z Panem Docentem, 
usłyszeć odpowiedź 
gospodyni domu, pani 
Zosi, iż panicza nie ma 
w domu, wyszedł na 
Uniwersytet! 

A jak nie wspom- 
nieć tu o owych jak-
że barwnych opowie-
ściach Profesora w cza-
sie posiedzeń kolegium 
redakcyjnego „Ruchu 
Literackiego”, opowie-
ściach najczęściej prze-
platanych smakowitymi 
anegdotami! Skoro już 
jednak wspominam 
owe posiedzenia re-

dakcyjne, nie sposób nie przypomnieć 
Jego wieloletniej, bardzo solidnej pracy 
jako recenzenta nadsyłanych do redakcji 
artykułów. Profesor czytał teksty z zakresu 
staropolszczyzny niezwykle skrupulatnie, 
z zasady nanosząc ołówkiem sporo popra-
wek. Rzecz w tym tylko, że zrecenzowany 
przez Profesora tekst niemal z reguły 
otrzymywał całkowicie nową szatę styli-

styczną (z wieloskładnikowymi zdaniami, 
dość „artystycznie” ułożonymi!), w której 
autor artykułu najczęściej z trudem odnaj-
dywał pierwotną wersję tekstu!

Był Profesor Tadeusz Ulewicz ostat-
nim przedstawicielem krakowskiej przed-
wojennej polonistyki. Z Nim odchodzi 
definitywnie w przeszłość cała tamta 
piękna epoka. Epoka Ignacego Chrzanow-
skiego i Stefana Kołaczkowskiego, Józefa 
Kallenbacha i Stanisława Pigonia...  
 

Salve! 
Franciszek Ziejka

rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1999–2005
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Prof. Tadeusz Ulewicz w towarzystwie prof. Danuty Wesołowskiej 
oraz prof. Franciszka Ziejki

Prof. Tadeusz Ulewicz w pochodzie z okazji Jubileuszu 600-lecia 
założenia Akademii Krakowskiej, maj 1964
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Pierwsze spotkanie z Profesorem, 
z Mistrzem, jak potem nazywaliśmy 

Go w środowisku uczniów i współpra-
cowników Zakładu Historii Literatury 
Staropolskiej, zapamiętałem dobrze, bo 
był to pierwszy wykład w „Gołębniku”, 
na który jako student I roku polonistyki 
poszedłem z oczekiwaniem niejakiej 
przygody. Profesor (wówczas docent) nie 
był wtedy jeszcze postacią legendarną, jaką 
stać się miał później. Przeciwnie, wrażenie 
robił raczej skromne, w najlepszym zresztą 
tego słowa znaczeniu. Nawiasem mówiąc, 
owa skromność, która przejawiała się we 
wszystkim – od nierzucającego się w oczy, 
by nie rzec: oszczędnego, ubioru poczyna-
jąc, a na niezwykle dyskretnym sposobie 
bycia kończąc, pozostała cechą najbardziej 
może widoczną i do końca życia Profesora 
w jego zachowaniu obecną. Wiązała się 
z ową skromnością inna jeszcze cnota – 
wybitne poczucie humoru, czyli dystansu 
wobec siebie samego i wobec rzeczywi-
stości. Jeśli Profesor określał siebie mia-
nem humorysty, a czynił tak wielokrotnie, 
zwłaszcza na początku swoich publicznych 
wystąpień, i jeśli ten status realizował we 
właściwy sobie sposób rozmaitymi żartami, 
to nie był to nigdy przejaw lekceważenia 
kogokolwiek (z sobą samym włącznie) ani 
czegokolwiek, o czym była w danej chwili 
mowa. Całkiem przeciwnie: owa modesta 
hilaritas była funkcją stale obecnej w świa-
domości Profesora pokory wobec poznawa-
nej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy 
była to rzeczywistość dokumentu, tekstu, 
czy też rzeczywistość osoby, człowieka, 
z którym pośrednio albo bezpośrednio miał 
do czynienia. Widoczne było zarazem, że ta 
pokora była u Niego solidnym fundamen-
tem, zarówno etycznym, jak i psychicznym, 
głębokiego poczucia własnej godności, 
wykluczającej jakąkolwiek postać nadętej 
pychy czy zarozumiałości, przywar tak 
niestety częstych w niektórych środowi-
skach akademickich. W tak skrótowo na-
szkicowanej charakterystyce etosu Mistrza 
nietrudno jest rozpoznać upodmiotowioną, 
jego własną, indywidualną wersję „filozofii 
człowieka”, którą wyznawał Jego wielki 
przyjaciel Karol Wojtyła – Jan Paweł II. 

Z owego pierwszego wykładu zapa-
miętałem szczególnie jedno wyrażenie, 
które Profesor powtarzał wielokrotnie: 
„jak wiadomo”. Mnie wtedy (i nie tylko 
mnie w tym audytorium) nazbyt wie-

TO BYŁ CZŁOWIEK!
le wiadomo nie było, gdy idzie 
o dawną kulturę i literaturę polską 
i europejską. Stereotypy wyobrażeń 
o kulturze średniowiecza, w których 
podkreślano rzekomo ciemiężącą 
polskość dominację łaciny, oczywi-
ście „kościelnej”, zideologizowane frazesy 
o „postępowych ludziach odrodzenia” czy 
wreszcie idiotyczne dictum o barokowej 
„przewadze formy nad treścią”... Wszystkie 
takie i im podobne „treści dydaktyczne” 
obecne w podręcznikach szkolnych do 
studiów nad dawną literaturą nie zachęcały. 
Całoroczny wykład Profesora zasadniczo 
obrazy te zmieniał, korygował, a przede 
wszystkim do samodzielnych z nimi spo-
rów ośmielał, pokazywał alternatywę. Trze-
ba podkreślić, że postrzegany jako swego 
rodzaju „neopozytywista”, gdy idzie o Jego 
nieufność wobec wszelkich pachnących 
ideologią uogólnień, jak wszechobecny 
marksistowski pseudo-genetyzm, potem 
zaś i urzekający nas zresztą strukturalizm, 
który ów niby-marksizm zastąpił, Profesor 
Tadeusz Ulewicz swój doktorat o świado-
mości słowiańskiej Jana Kochanowskiego 
poświęcił zagadnieniom psychiki polskiego 
renesansu – zatem problematyce tożsamo-
ści kulturowej poszerzonej o spojrzenie 
psychologistyczne, w tamtych czasach i do 
połowy ubiegłego stulecia nowatorskie. 
Habilitacja z kolei była o sarmatyzmie, 
czyli o historii jednej z najważniejszych 
(zanim zamieniła się w ideologię) oddzia-
łujących w kulturze polskiej idei. Inne prace 
Profesora, jak bogato ilustrowana książka 
o krakowskim środowisku „impressorów” 
(drukarzy), wydawców i humanistów, czy 
ostatnia, o wczesnonowożytnych powiąza-
niach literackich i kulturalnych polsko-wło-
skich, a także około pięciuset innych roz-
praw czy artykułów – wszystko to były re-
zultaty badań faktycznie kulturoznawczych, 
jakich w tamtych czasach dramatycznie 
brakowało. Na edycje przekładów Jakuba 
Burckhardta i Johana Huizingi, a także 
na wznowienia przedwojennych książek 
Aleksandra Brücknera, Stanisława Kota, 
Zygmunta Glogera, Stanisława Łempickie-
go, Zygmunta Łempickiego i innych trzeba 
było jeszcze trochę poczekać. Nic zatem 
dziwnego, że wprowadzeni tymi właśnie, 
a nie innymi drogami w świat kultury i li-
teratury dawnej, znaleźliśmy się w końcu, 
dość nieliczni raczej, na seminarium Pro-
fesora. Nieliczni, bo było nas... troje: Alina 

Nowicka-Jeżowa, dzisiaj uniwersytecki 
profesor zwyczajny, koleżanka Krystyna 
Morciniec i piszący te słowa, któremu 
Mistrz powiedział na początku bez ogró-
dek: „Proszę się zająć tym, na czym ja się 
nie znam” (znów pouczająca manifestacja 
skromności!). Tak wciągnęły mnie, fak-
tycznie całkiem wtedy odłogiem leżące, 
tematy polsko-niderlandzkie. Przejęty 
coraz to bardziej owym zasłyszanym na 
pierwszym wykładzie „jak wiadomo”, 
właśnie mojemu Mistrzowi zawdzięczam 
pasję układania obrazu syntetycznego 
danego tematu historycznoliterackiego ze 
szczegółów tworzących sensowną narra-
cję. Zawdzięczam Mu także lekcję pokory 
wobec niewiedzy, której mgławice ota-
czają wycinek rzeczywistości jako tako 
poznanej i rozumianej. Wreszcie naukę 
dobroci, która nie ignorując wymagań 
wobec siebie i wobec innych, w każdym 
każe widzieć człowieka najpierw, potem 
studenta czy badacza poddanego rygorom 
uczciwości poznawczej. I jeszcze jedna 
nauka: Profesor Tadeusz Ulewicz miał 
swoje sympatie, ludzi, których kochał 
i szanował, a także swoje antypatie, 
których nie ukrywał, przeciwnie –  które 
po „sarmacku” niekiedy werbalizował. 
Aliści zawsze na koniec takiej czy innej 
tyrady umiał się zdobyć, po wysłuchaniu 
zdań przeciwnych Jego opinii, na powie-
dzenie: „Przepraszam, może się mylę”. 
Powiedzenie jakże rzadkie w dzisiejszym 
tak zwanym dyskursie społecznym. Pyta-
ny ostatnio wcale często, jakim Profesor 
był człowiekiem, odpowiedziałbym tylko 
słowami Szekspira, które w Juliuszu Ce-
zarze wypowiada Antoniusz nad ciałem 
Brutusa: 

His life was gentle and the elements 
So mix’d in him that Nature might 

stand up 
And say to all the world, ‘This was 

a man!’
Tak, to był człowiek!

Andrzej Borowski
kierownik Katedry 

Historii Literatury Staropolskiej UJ

Prof. Tadeusz Ulewicz odbiera okolicznościowy medal oraz gra-
tulacje od rektora UJ prof. Karola Musioła z okazji 90. rocznicy 
urodzin; aula Collegium Maius, 29 października 2007 
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Znałem Go, podziwiałem i szanowa-
łem przez prawie pięćdziesiąt lat. Od 

pierwszego wykładu, gdy zwrócił mi (po 
swojemu, czyli dowcipnie) uwagę, abym 
nie rozmawiał z koleżanką (notabene dziś 
też profesorem, na Uniwersytecie Warszaw-
skim); poprzez całe studia, magisterium, 
doktorat, habilitację, a obu przewodom 
profesorskim już tylko patronował. Za-
wsze w myślach i słowach był Mistrzem; 
Mistrzem, którego się kocha za wszyst-
ko: za wiedzę, za naukę, za przykład, za 
pouczenie. Ale też Mistrzem, któremu 
wszystko wolno, bo to wszystko i tak się 
obróci poprzez samo obcowanie z Nim na 
korzyść ucznia. 

Kiedy nie zdążył napisać recenzji 
mojej pracy doktorskiej, powiedział mi ją 
w przeddzień obrony „z głowy”, zapra-
szając do Noworola na „białą kawę”, bym 
mógł przez noc przygotować się do odpo-
wiedzi. Tylko że potem, w trakcie obrony, 
wygłosił zupełnie inną recenzję, zmuszając 
mnie do poruszenia innych zagadnień 
i czyniąc moją wypowiedź prawdziwie 
autentyczną i spontaniczną. Stała się ona 
bowiem rzeczywistą, nieukładną obroną 

PROFESOR I MISTRZ
moich tez wobec uwag, które tym razem 
usłyszałem po raz pierwszy.

W swojej przychylności i dobrym 
sercu potrafił wprawić w zakłopotanie. 
Bo jakże inaczej rozumieć pytanie z kolo-
kwium habilitacyjnego: „Proszę omówić 
recepcję Kochanowskiego kiedykolwiek, 
gdziekolwiek i w jakimkolwiek zakresie”. 
Ale z drugiej strony, jakież to przemyśla-
ne, mądre i trudne pytanie. Takich „kwiat-
ków” uzbierałby się cały ogromny bukiet.

A rodzinnie i towarzysko? Przyja-
ciel nad przyjaciele, potrafiący mądrze 
doradzić we wszystkim i sam radzący 
się w wielu kwestiach. Wspólne trzy 
wyjazdy do Włoch były „szkołą” na całe 
życie i zbliżyły nas ponad wszystkich 
i ponad wszystko. I wówczas, gdy razem 
zwiedzaliśmy Padwę, i wówczas, gdy 
była to wizyta ad limes, i wtedy, gdy 
w trakcie wspólnej pracy w Bibliotece 
Watykańskiej tamtejszy portier w prze-
rwie dziękował Mu za wstawiennictwo 
u „najwyższych czynników” w sprawie 
posady dla swego syna w tejże bibliotece, 
a także i wtedy, gdy przechodzenie przez 
ruchliwą rzymską ulicę na czerwonym 

świetle kwitował krótko: „Mnie wolno, 
bo płacę podatki!”.

A te rzymskie „kołacyje! Szkoda ga-
dać!”. Mimo wielu zachęt z Jego strony, 
nie odważyłem się powiedzieć „Ty”, bo to 
na zawsze Profesor i prawdziwy Mistrz – 
i niech tak zostanie...

Wacław Walecki
profesor w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej

kierownik Centrum Badawczego 
Bibliografii Polskiej Estreicherów

Ciężko jest pisać o Tadeuszu Ulewi-
czu, kiedy już nie ma Go wśród nas, 

a z którym spotykałem się często i zawsze 
serdecznie w ciągu wielu lat. Pierwszy raz 
zobaczyłem Go w 1949 roku, jak pełnił dy-
żur przy ul. Gołębiej 20, w sali na I piętrze, 
gdzie zdawałem pisemny egzamin wstęp-
ny na studia polonistyczne na UJ. Był 
wówczas świeżo po uzyskaniu doktoratu 
na podstawie rozprawy Świadomość sło-
wiańska Jana Kochanowskiego (promotor 
prof. Stanisław Pigoń), wydanej w roku 
1948. Tę właśnie książkę podarował mi 
później z dedykacją: Panu Magistrowi 
Julianowi Maślance z najlepszymi życze-
niami T.U., 23 VI 1955. Z czasem, kiedy 
nasza znajomość przerodziła się w przy-
jaźń, otrzymywałem kolejne książki, ale 
bez słowa „pan” w dedykacjach. Na przy-
kład, na egzemplarzu Odprawy posłów 
greckich w Jego opracowaniu (seria BN) 
wpisał: Kochanemu Julianowi z uściskiem 
Tad. U., 10 V 1974. W kilku dedykacjach 
podkreślił, że nasza przyjaźń jest „stara”. 

PRZYJACIEL
W książce Z kultury 
duchowej polskiego 
średniowiecza wpisał 
trochę dowcipnie: Ko-
chanemu Julianowi –  
ze starą (aż wstyd!) 
przyjaźnią i uściskiem –  
Tadeusz U., 24 VI 
2003.

Łączyło nas wie-
le: sprawy zawodowe 
i naukowe, a najbar-
dziej zgodność poglą-
dów na wiele spraw. 
Dla mnie imponujący 
był jego patriotyzm 
i troska (najogólniej 
mówiąc) o polskość, 
która dla Niego była zawsze normalnością, 
zwłaszcza w czasach nienormalnych, czyli 
w latach okupacji niemieckiej, o czym 
często wspominał. Wtedy zresztą wiele 
tysięcy Polaków działało w konspiracji, 
ryzykując wiele, nierzadko życie. On zaś 

był w pierwszych szeregach. Od początku 
powstania Związku Walki Zbrojnej nale-
żał do tej organizacji, poprzedniczki AK, 
w której też aktywnie działał, jak również 
w konspiracyjnej katolickiej Unii. Jeździł, 
na przykład, z różnymi poleceniami do 
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Prof. Tadeusz Ulewicz z prof. Julianem Maślanką, lata 60.

Prof. Tadeusz Ulewicz, a za nim od lewej: 
prof. prof. Henryk Markiewicz, Włodzimierz 
Maciąg, Wacław Walecki oraz Jan Błoński
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Warszawy, a zwłaszcza walczył piórem. 
Pisywał ulotki po polsku, a także  nie-
miecku (te adresowane były do żołnierzy 
wroga), powielane i rozklejane w mia-
stach. Jest on też autorem pierwszego 
zbiorku wierszy O wolność (wydanego pod 
pseudonimem Przemko Hreczecha), jaki 
się ukazał podczas okupacji, powielony 
w Krakowie w maju 1940 roku (reprinty 
tego zbiorku i wykładu zatytułowanego 
Sytuacja wojenno-polityczna i położenie 
Polski na jej tle, liczącego 12 stron duże-
go formatu, wydane zostały w 2003 roku 
w dwóch zeszytach). Wiersze ukazywały 
tragizm sytuacji okupacyjnej, ale zarazem 
budziły nadzieję, że za wolność naród 

miliony ramion obudzi / i w każdej dłoni 
błyśnie stalowy bagnet!

Po wojnie znów życie Polaków toczyło 
się w nienormalnej sytuacji i Ulewicz mu-
siał zataić swoją patriotyczną działalność 
okupacyjną, gdyż AK-owcy byli więzieni 
i mordowani przez stalinowskich oprawców, 
należeli do „żołnierzy wyklętych”. Jego 
praca na UJ też była zagrożona. W tajnym 
dokumencie z l grudnia 1950, sporządzonym 
przez Stefana Żółkiewskiego dla KC PZPR, 
napisano, że st. asystent T. Ulewicz, ok. 35 lat 
[faktycznie 33], obcy ideowo, lojalny, należy 
pracować nad nim, na razie nie awansując. 
Nie nadaje się na wykładowcę („Arkana”, 
1997, nr 2, s. 106). I rzeczywiście, awanse 

miał opóźnione! Brak miejsca, żeby mówić 
o innych szykanach, na przykład o książce 
Stało się (Warszawa 1978). Mimo to prof. 
Ulewicz miał wielkie poczucie humoru, co 
stanowiło lekarstwo na ciężkie chwile. Dość 
wspomnieć, na przykład, o wydanym przez 
Niego z udziałem Władka Berbelickiego 
tomie z 1981 roku, w którym na karcie 
tytułowej czytamy: SILVA RERUM, series 
nova, wychodzi, jak jest gotowa. Redagują 
sowiźrzały , co Warszawy nie widziały: niech 
im sprzyja Łaska Boska i wolna (choć goła) 
Rzeczpospolita Krakowska.

Julian Maślanka
historyk literatury i kultury polskiej, 

emerytowany profesor UJ

PODRÓŻNIK

Był rok 2004. Wzorem roku poprzed-
niego, kiedy odbywaliśmy w naszej 

dwudziestopięcioosobowej grupie pere-
grynację po Wileńszczyźnie, postanowi-
liśmy odwiedzić Kresy, ale południowo- 
wschodnie. Z poprzedniej wyprawy przy-
wieźliśmy prof. Tadeuszowi Ulewiczowi 
fotografie nagrobków rodzinnych rodziny 
Ulewiczów z wileńskiej Rossy. Choć nigdy 
nie był osobiście na cmentarzu na Rossie 
w Wilnie, wiedział doskonale, gdzie te gro-
bowce się znajdują, wskazując precyzyjnie, 
jak można je odnaleźć. Cieszył się bardzo 
z otrzymanych fotografii... Niedługo przed 
wyjazdem na Ukrainę zwierzyłem się Pro-
fesorowi z tych naszych zamierzeń, ściśle 
już określonych, proponując wyjazd z nami 
jego żonie, Teresie, która ukończyła właśnie 
obszerną książkę Wyzwolić się z błędnego 
koła i złożyła ją do druku.

– Wypoczynek po mozolnej pracy – ar-
gumentowałem – połączonej ze żmudnymi 
i czasochłonnymi penetracjami krajowych, 
a zwłaszcza zagranicznych archiwów, 
łączyłaby z pierwszą peregrynacją po 
ziemi jej przodków. Riposta Profesora 
była tyleż natychmiastowa, co trochę 
zaskakująca: – Nie myśl, że ten Radom, 
w którym przyszedłem na świat, był tą 
moją małą ojczyzną. Do stacjonującego 
tam mojego ojca przyjechała moja matka 
– i tam, w szpitalu wojskowym urodziłem 
się. Mój rodowód, w sensie rodzinnym 
i osobistym wiążę na równi z Krakowem, 
któremu w sensie formacji duchowej naj-
więcej zawdzięczam, Litwą (pod Kownem 
aż do 1939 roku istniał w całości polski 

zaścianek Ulewicze) oraz z ziemią lwow-
ską, Wołyniem i Podolem.

Dopytywał tego wieczoru o trasę. 
Lwów, Olesko, Podhorce, Podkamień, Po-
czajów, Krzemieniec, Zbaraż, Kamieniec 
Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, 
Jazłowiec, Kołomyja, Gwoździec, Śnia-
tyń, Zaleszczyki, Buczacz, Stanisławów, 
Sambor – wymieniane przeze mnie nazwy 
tych historycznych miejscowości nie po-
zwalały mu rozmawiać bezemocjonalnie. 
Nie negował, że taka podróż byłaby dla 
Teresy doświadczeniem atrakcyjnym, ale 
lękał się uciążliwej dla niej trasy i trudno 
przewidywalnych warunków u naszych 
wschodnich sąsiadów. Obiecywał jednak, 
że żonie wszystko opowie. Rankiem 
następnego dnia już sama Teresa Ulewi-

czowa telefonicznie poinformowała nas, 
że Profesor zapragnął skorzystać z oferty 
wyjazdu. Wtedy pojąłem jego taktykę.

Przy ul. Zamkowej w Krakowie w oczekiwaniu na autokar przed wyjazdem na Kresy, 2004. Od lewej: 
prof. Tadeusz Ulewicz, Janusz Kot, Zbigniew Bąk, Małgorzata Dziedzic, Grażyna Potoczek, Bożena Kot, 
Grażyna Skoczek, Antoni Potoczek, Małgorzata Lalicka-Kwiecień, Jadwiga Leszczuk
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W Rycerskim Zakonie Bibliofilskim prof. Tadeusz Ule-
wicz otrzymał tytuł Oratora; ASP, październik 2010
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Czuliśmy się zaszczyceni, sami nie 
mieliśmy śmiałości zaproponować tej 
pięknej, ale niełatwej, może trochę ry-
zykownej trasy. Profesor liczył wówczas  
87 lat i choć sprawności ogólnej mógłby 
mu pozazdrościć niejeden sześćdziesięcio-
latek, troszczyliśmy się o niego wszyscy. 
Kiedy we Lwowie, dzięki uprzejmości 
władz miejskich, mieliśmy możność 
wejścia na wieżę ratusza, na szczycie 
której znajduje się platforma widokowa, 
ze względu na forsowną trasę i trudne wa-
runki dojścia uprosiliśmy Profesora o po-
zostanie wraz z dyrektorem Zbigniewem 
Bąkiem na II piętrze, w udostępnionych 
nam pomieszczeniach reprezentacyjnych.

Kiedy po kilkunastu minutach zoba-
czyliśmy nieoczekiwanie Profesora na 
szczycie 65-metrowej wieży, eskortowa-
nego przez Zbyszka, bladego ze zmęczenia 
(Zbyszka Bąka oczywiście, nie Tadeusza 
Ulewicza), nie ukrywaliśmy zaskoczenia 
i obaw. – Kochani! – nie mogliście mi 

zabronić zobaczenia panoramy tak drogie-
go mi miasta. Po chwili, zebrawszy siły, 
Zbigniew Bąk bronił się, mówiąc, że Pro-
fesor młodszemu o 23 lata dyrektorowi nie 
stawiał jednoznacznych przeciwwskazań 
co do wejścia na wieżę, ale kategorycznie 
odmówił mu posłuszeństwa.

Po zwiedzeniu straszliwie zniszczo-
nego dawnego zespołu klasztornego 
dominikanów w Podkamieniu, sławnego 
ongiś sanktuarium maryjnego, miejsca 
zgotowanej podczas drugiej wojny świa-
towej przez nacjonalistów ukraińskich 
okrutnej kaźni Polaków – Profesor stwier-
dził: „Moglibyśmy pewnie po tym pobycie 
w Podkamieniu powrócić do Krakowa, bo 
już niczego, co byłoby dla nas większym 
przeżyciem nie zdołamy doświadczyć”. 
Ale przeżyć czekało nas wiele. Ogromne 
wrażenie wywarł na Profesorze zamek 
i miasto Kamieniec Podolski, a także 
Chocim czy Jazłowiec. Wzruszające były 
chwile, gdy w zrujnowanym kościele 
podominikańskim w Jazłowcu, klęcząc 
na zrujnowanej posadzce, odczytywał 
łacińskie słowa z odkopanego spod gruzu 
epitafium nagrobnego Mikołaja Gomółki, 
najsławniejszego kompozytora polskiego 
doby staropolskiej, twórcy melodii do 
Psałterza Dawidowego w popularnym 
i niezrównanym tłumaczeniu Jana Ko-
chanowskiego. Najwybitniejszy znawca 
twórczości Jana z Czarnolasu, który naj-
wybitniejszemu przecie słowiańskiemu 
doby staropolskiej poświęcił długie lata 
naukowych badań, nie krył autentycznego 
wzruszenia.

W Stanisławowie, gdzie w domu pro-
wadzonym przez siostry urszulanki „sza-
re” mieliśmy ostatni nocleg, przełożona, 
dowiedziawszy się, że w naszej grupie jest 
prof. Tadeusz Ulewicz, nakazała przekwa-
terować dwóch księży mieszkających na 

parterze i umieścić ich na ostatnim piętrze, 
gdzie nasza grupa została ulokowana, 
a Profesora w okazałym pokoju gościnnym 
na parterze. Razem z dyrektorem Bąkiem...

Tego wieczoru po kolacji Małgorzata 
Lalicka-Kwiecień z racji swoich urodzin 
postanowiła dodatkowo ugościć uczest-
ników naszej wycieczki – w skali zresztą 
symbolicznej. To jednak wydatnie służyło 
rozwiązaniu mowy nieocenionego dyrek-
tora. Kiedy obaj panowie znaleźli się już 
we wspólnym pokoju, Zbigniewa Bąka 
ogarnęły nieoczekiwanie rozliczne wątpli-
wości, godne zgłębienia, głównie kwestie 
natury teologicznej. Pora była późna, 
a dyskusja wciąż daleka od wyczerpania.

Wiesz – powiedział mi następnego dnia 
Profesor – sytuacja stawała się zgoła nie-
bezpieczna. Przezacna dusza ten Zbyszek, 

ale trzeba było znaleźć jakiś sposób na 
okiełzanie tej jego gadatliwości. Zapyta-
łem go nieoczekiwanie, czy już odmówił 
pacierz wieczorny. Moje pytanie tak go 
zaskoczyło, że w ślad za mną uklęknął 
przy łóżku. Dzielnie mi towarzyszył 
w odmawianiu Pozdrowienia Anielskiego, 
ale gdy przeszedłem na łacinę – znużony 
zasnął. I tak wyszedłem z opresji. Tej siły 
modlitwy nie brałem dotąd pod uwagę.

Do tej wyprawy na Kresy Profesor 
w naszych rozmowach powracał często. 
Była dla niego wielkim przeżyciem, a dla 
nas wszystkich, zaszczyconych Jego 
obecnością, pozostanie już tylko pięknym 
wspomnieniem.

Stanisław Dziedzic
dyrektor Wydziału Kultury

 i Dziedzictwa Narodowego UMK

Po uroczystości nadania prof. Tadeuszowi Ulewiczowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, 
1998. Od lewej: Julia Kubikowa, Tadeusz Ulewicz, Janusz Obrębski, Teresa Ulewiczowa, Kazimierz 
Ulewicz, Andrzej Borowski, Stanisław Dziedzic

Nad Wisłą

Na spacerze z żoną
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18 kwietnia 2012 odszedł prof. Alek-
sander Szulc – jeden z najwybit-

niejszych polskich germanistów i skan-
dynawistów starszej generacji, ceniony 
w kraju i za granicą uczony i dydaktyk, 
wieloletni kierownik Katedry Filologii 
Niemieckiej, a następnie dyrektor Insty-
tutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i do przejścia na emery-
turę kierownik Zakładu Językoznawstwa 
Germańskiego, członek czynny Polskiej 
Akademii Umiejętności, członek Saskiej 
Akademii Nauk oraz licznych innych mię-
dzynarodowych towarzystw i korporacji 
naukowych.  W uznaniu sukcesów nauko-
wych dla dobra nauki polskiej i Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, a także zasług w roz-
wijaniu i kształtowaniu międzynarodowej 
współpracy naukowej w dziedzinie języ-
ków germańskich wyróżniony nadaniem 
tytułu doktora honoris causa najstarszej 
szwedzkiej uczelni, Uniwersytetu w Up-
psali, oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, uhonorowany przyznawaną 
germanistom przez byłą NRD najwyższą 
Nagrodą naukową im. Jakuba i Wilhelma 
Grimmów, Rycerz szwedzkiego Królew-
skiego Orderu Gwiazdy Północy. 

Aleksander Szulc urodził się w Pozna-
niu 22 marca 1924. Po ukończeniu studiów 
w 1951 roku, rozpoczętych z powodu 
wojny z opóźnieniem – najpierw angli-
stycznych, a następnie, po ich likwidacji 
na Uniwersytecie Poznańskim – filologii 
niemieckiej, poszerzonych następnie 
na postgradualnych studiach w Uppsali 
o język szwedzki, w 1959 roku uzyskał 
doktorat, a pięć lat później habilitację. 
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzy-
mał w roku 1971, profesora zwyczajnego 
w 1977. 

Kariera akademicka, zapoczątkowana 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu pod kierunkiem znakomitych 
polskich germanistów – profesorów Jana 
Bergera i Ludwika Zabrockiego  oraz 
językoznawcy ogólnego prof. Mikołaja 
Rudnickiego, przywiodła prof. Aleksan-

22 marca 1924 – 18 kwietnia 2012 

PROFESOR ALEKSANDER SZULC

dra Szulca w 1966 roku do 
najstarszej polskiej uczelni –  
w progi Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Przez długi 
czas aktywności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyj-
nej mocno wrósł w niełatwe 
dla przybywających kra-
kowskie środowisko nauko-
we, zyskując jego uznanie 
i stając się jego ważnym 
aktywnym uczestnikiem. 
Zainteresowania naukowe 
prof. Aleksandra Szulca 
koncentrowały się na dia-
chronicznym i synchronicz-
nym językoznawstwie nie-
mieckim, językoznawstwie 
skandynawistycznym oraz 
glottodydaktyce, a publiko-
wane w kraju i za granicą rezultaty badań 
spotykały się z żywym zainteresowaniem 
w Polsce, ale także w Niemczech, Austrii 
i Szwecji. Wydawał prace powstające 
w ramach działającej polsko-NRD-
-owskiej komisji germanistycznej (Ar-
beiten der Germanistenkommission VR 
Polen – DDR), zainicjował poświęcone 
polsko-niemieckim badaniom konfronta-
tywnym i kontynuowane do dzisiaj przez 
jego ucznia, prof. Antoniego Dębskiego, 
Studien zum polnisch-deutschen Sprach- 
vergleich.

Oryginalny dorobek naukowy prof. 
Aleksandra Szulca liczy ponad 110 pu-
blikacji, w tym 24 publikacje książkowe. 
Badaniom strukturalnym nad gramatyką 
historyczną i historią języka niemieckiego 
poświęcił sześć monografii. Za grani-
cą ukazały się: w 1969 roku Abriß der 
diachronischen deutschen Grammatik, 
który służył jako podręcznik uniwersy-
tecki germanistom w Polsce i w byłej 
NRD; w Tybindze wydano w 1987 roku 
Historische Phonologie des Deutschen, 
a w Wiedniu Geschichte des standard-
deutschen Lautsystems. W Polsce ukazały 
się: Kompendium gramatyki historycznej 
języka niemieckiego, Diachronische Pho-
nologie und Morphologie des Althochdeut-

schen oraz Historia języka niemieckiego.  
W swoich badaniach nawiązywał do długo 
niedostrzeganego wkładu do teorii badań 
językoznawczych twórców „szkoły ka-
zańskiej” – Jana Baudouina de Courteney 
i Mikołaja Kruszewskiego. Niezmienną 
podstawę badań profesora Szulca stanowił 
pogląd o hierarchicznej budowie kodu 
językowego, składającego się z szeregu 
systemów cząstkowych (podsystemów) 
o różnym stopniu zdeterminowania. Wy-
wodzi z niego w opublikowanej  w 1991 
roku Historii języka niemieckiego rozróż-
nienie między przemianami, jakie doko-
nały się w poszczególnych podsystemach 
zamkniętych i które są przedmiotem 
badań gramatyki historycznej, i zmianami 
w otwartym systemie leksykalnym, które 
bada leksykologia historyczna, a w Hi-
storii języka szwedzkiego z 2009 roku, 
ostatniej opublikowanej monografii, poję-
cie wariatywności, rozumianej jako po-
wstawanie w procesie mówienia różnego 
typu wariantów, czyli odmian realizacji 
elementów wszystkich subsystemów kodu  
(A. Szulc, Historia języka szwedzkiego, 
Kraków 2009, s. 13; wyróżnienie w orygi-
nale). Za punkt odniesienia dla wszystkich 
wariantów – zarówno na płaszczyźnie 
diatopowej, jak i diastratycznej uwa-
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ża wariant główny (wyjściowy), którym 
jest zwykle kod wyabstrahowany metodą 
rekonstrukcji lub z dostępnych tekstów 
o największym dla danej epoki zasięgu 
społecznym. W przypadku, gdy odnosząca 
się doń społeczność uzyskała tożsamość 
narodową, kod ten przyjmuje status języka 
narodowego lub państwowego (ibidem). 

Zwraca przy tym uwagę na fakt, że ten 
sam pod względem struktury język może 
pełnić różne funkcje społeczne, zależnie 
od potrzeb wspólnoty komunikatywnej, 
która się nim posługuje (A. Szulc, Nie-
miecki język standardowy – od pozornej 
jedności do realnego pluricentryzmu [w:] 
Stanisław Prędota (red.), Promocja Alek-
sandra Szulca na doktora honoris causa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2005, s. 30).

Cykl pionierskich badań skandyna-
wistycznych zapoczątkowała w 1964 
roku rozprawa habilitacyjna Umlaut 
und Brechung. Zur inneren und äußeren 
Geschichte der nordischen Sprachen. 
Następnie (w kilka lat po zorganizowaniu 
w Instytucie Filologii Germańskiej zakła-
du skandynawistyki) ukazały się teoretycz-
nie ujęta Gramatyka języka szwedzkiego 
(1979) i Gramatyka dydaktyczna języka 
szwedzkiego (1992).  

Oba te obszary badawcze łączą prace 
nad typologią języków germańskich: po-
święcony językom północnogermańskim 
zarys Języki skandynawskie (1970) oraz 
Języki germańskie (1988) – obszerne 
omówienie żywych i martwych języków 
tej rodziny.

Strukturalne i konfrontatywne badania 
nad współczesnym językiem niemiec-
kim zaowocowały pracami z zakresu 
fonetyki i fonologii, z których czerpały 
kolejne roczniki studentów filologii 
germańskiej. Są to: Wymowa niemiecka 

I. Zarys nauczania kontrastywnego; 
Wymowa niemiecka II. Ćwiczenia prak-
tyczne, a następnie  Praktyczna fonetyka 
i fonologia języka niemieckiego. W tym 
kontekście należy wspomnieć o pionier-
skiej inicjatywie, jaką po koniec lat 60. 
ubiegłego wieku było utworzenie labo-
ratorium językowego, w którym przez 
lata doskonalili swoją wymowę studenci 
Wydziału Filologicznego. Uznanie ukie-
runkowanych lingwistycznie teoretyków 
dydaktyki języka obcego znalazły prace, 
którymi prof. Aleksander Szulc wraz 
z profesorami Ludwikiem Zabrockim, 
Franciszkiem Gruczą i Waldemarem 
Pfeifferem współtworzył glottodydaktykę 
jako dyscyplinę o randze uniwersyteckiej. 
Są to dwie monografie: Lingwistyczne 
podstawy programowania języka oraz 
Die Fremdsprachendidaktik. Konzeptio-
nen – Methoden – Theorien, a także dwa 
słowniki terminologii specjalistycznej: 
Słownik dydaktyki języków obcych i Pod-
ręczny słownik językoznawstwa stosowa-
nego. Już po przejściu w 1994 roku na 
emeryturę prof. Aleksander Szulc skie-
rował swoje zainteresowania badawcze 
ku zróżnicowaniu współczesnego języka 
niemieckiego. Syntezą tych badań jest 
monografia Odmiany narodowe języka 
niemieckiego. Geneza – rozwój – per-
spektywy (1999). 

Wraz z odejściem Profesora środowisko 
akademickie, środowisko germanistyczne 
straciło nie tylko wybitnego samodzielnego 
pracownika nauki o najwyższych kwalifika-
cjach naukowych i zawodowych. Stracili-
śmy także nieodżałowanego wieloletniego 
przełożonego, którego niezaprzeczalne 
uzdolnienia dydaktyczne i organizacyjne 
pozwoliły reaktywować, odbudować i wy-
nieść na wysoki poziom naukowy i dydak-
tyczny krakowską germanistykę. 

Będziemy zawsze wspominać prof. 
Aleksandra Szulca z głęboką wdzięczno-
ścią jako wielkiego uczonego, aktywnego 
rzecznika nie tylko polsko-niemieckiej, ale 
europejskiej współpracy naukowej, badacza 
o jasnej, precyzyjnej umysłowości. Był na-
ukowym patronem dla znacznie ponad stu 
magistrów, 20 doktorów, pięciu doktorów 
habilitowanych i profesorów. Był Mistrzem 
i Nauczycielem, niezapomnianym przewod-
nikiem w odkrywaniu tajemnic i zagadek 
języków germańskich, doceniającym wpływ 
wydarzeń historycznych na pełnioną przez 
te języki funkcję społeczną, niedościgłym 
wzorem badacza celnie i klarownie formu-
łującego sądy, wytyczającego najwyższy po-
ziom, wymagającego wobec siebie i innych; 
ale także pełnym zrozumienia dla ludzkich 
słabości i żywo dyskutującym o bieżących 
wydarzeniach mądrym doradcą. 

Pod jego okiem stawialiśmy pierwsze 
kroki w nauce, jego życzliwa aprobata 
towarzyszyła naszemu naukowemu i spo-
łecznemu dorastaniu i usamodzielnianiu 
się. To on zaszczepił w nas przekonanie, 
że nie ma wytłumaczenia dla zaniechań, że 
zawsze, niezależnie od okoliczności zew- 
nętrznych, należy robić swoje. Przekazał 
nam także inne ważne życiowe prawdy, 
a w szczególności tę, że nie ma takiej 
sprawy, o której – po pewnym czasie – nie 
można by spokojnie porozmawiać przy 
filiżance herbaty. Uczyliśmy się poruszać 
w skomplikowanej materii językoznawczej 
i w świecie naukowym, czerpiąc z jego 
bogatej wiedzy i rozległych doświadczeń 
na tyle, na ile każdy z nas potrafił. 

Żegnamy Profesora, wraz z całym 
środowiskiem naukowym, dotknięci smut-
kiem i poczuciem nieodwracalnej straty.  

Zofia Berdychowska
prodziekan Wydziału Filologicznego UJ

Mam jakże smutny zaszczyt żeg- 
nać Profesora Aleksandra Szulca 

w imieniu Instytutu Filologii Germańskiej 
UJ, którym kierowałam razem z nim 
w latach 1988–1991, a potem jako jego 
następczyni w latach 1993–1999 i obec-
nie. Od pierwszego roku moich studiów 
był moim mentorem i mistrzem. Były to 
44 lata pięknej, harmonijnej współpracy. 

Profesor Szulc przybył na Uniwersy-
tet Jagielloński w 1966 roku jako młody 

MENTOR I MISTRZ
docent z Poznania. Dla nas wydawał się 
uosabiać najlepsze poznańskie cechy 
gospodarności, rzetelności, efektyw-
ności pracy. Profesor przyznawał się 
również przez więzy rodzinne także do 
korzeni łódzkich i ta Łódź jego wspo-
mnień zdawała się przez swoją wie-
lokulturowość nadawać jego sylwetce 
cechy tolerancji, otwarcia na cudze po-
glądy, respektowania inności kulturowej 
i właśnie ciekawości obcych kultur. Jak 

napisała nauczycielka z Uppsali w prze-
słanych na moje ręce kondolencjach, 
Aleksander Szulc już w latach 70. był 
rzecznikiem multikulturowości. Przybył 
z Wielkopolski i wrósł w konserwatyw-
ny Kraków, stał się jego pełnoprawnym 
i wybitnym obywatelem, choć delikatnie 
zarysowane różnice mentalnościowe 
dawały się do końca odczuć, co było dla 
nas dodatkowym walorem jego bogatej 
osobowości. 
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Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
został wówczas doc. Szulc kierowni-
kiem Katedry Filologii Niemieckiej, 
zawieszonej od roku 1951. Tym samym 
germanistyka krakowska mogła po czter-
nastoletniej przerwie ponownie podjąć 
działalność. W roku 1968 Katedra Filo-
logii Niemieckiej została przekształcona 
w Katedrę Filologii Germańskiej, do 
której dołączono szwedystykę. 

Związki prof. Aleksandra Szulca ze 
Skandynawią rozpoczęły się pobytami na 
stypendium w Uppsali w roku akademic-
kim 1957/1958 i w Reykjaviku na Islandii 
w roku akademickim 1959/1960, a za-
kończyły, jeżeli chodzi o pion zawodowy, 
w roku 2009 publikacją ostatniej, wysoko 
ocenianej przez świat specjalistów Histo-
rii języka szwedzkiego. Związki rodzinne 
trwają nadal, gdyż starsza córka Profesora 
jest profesorem w Uppsali, a jego dorosłe 
już wnuczki są pół-Szwedkami. 

W naszym Instytucie prof. Szulc stwo-
rzył studia filologii szwedzkiej, które 
przyjęły pierwszych regularnych studentów 
w 1974 roku, a do dzisiaj pięknie się roz-
winęły i mogą się wykazać już czterema 
doktorami habilitowanymi i czterema 
habilitującymi się doktorami. Była to pierw-
sza skandynawistyka w Polsce po drugiej 
wojnie światowej. 

Główną rolę odgrywały jednak na ger-
manistyce UJ studia filologii germańskiej. 
Kiedy prof. Szulc otwierał je wspólnie 
z nieżyjącą już od sześciu lat prof. Olgą 
Dobijanką-Witczakową, Katedra liczyła 
sześciu pracowników i około 20 studentów. 
Kiedy po blisko 30 latach przechodził na 
emeryturę, Instytut składał się z czterech 
zakładów i zatrudniał około 40 pracow-
ników, kształcił zaś około 400 studentów. 
Do roku 1993, a zatem przez 28 lat, Pro-
fesor był dyrektorem Instytutu Filologii 
Germańskiej, a do zakończenia kadencji 

w roku 1994 kierownikiem 
Zakładu Językoznawstwa 
Germańskiego. Oprócz 
wypromowanych przez 
niego doktorów i doktorów 
habilitowanych w dzie-
dzinie językoznawstwa, 
miał również inspirujący 
wpływ na habilitacje litera-
turoznawcze, o czym sama 
wiem najlepiej, czując się 
(mimo że nie jestem języ-
koznawcą) jego uczennicą 
nie tylko jeśli chodzi o dy-
daktykę i wzorce nauko-
wego myślenia, lecz także merytorycznie 
w nauce.

W roku 1994 Profesor przeszedł na 
emeryturę, nie tracąc jednak nigdy łączno-
ści naukowej czy dydaktycznej z Instytu-
tem, gdzie pracował jeszcze przez dobrych 
kilka lat na pół etatu, a następnie aż do 
semestru zimowego bieżącego roku aka-
demickiego na studiach niestacjonarnych. 

Do jego działań organizacyjnych jako 
kierownika Katedry, a potem Instytutu 
należało między innymi zorganizowanie 
kursów letnich w Krakowie dla germa-
nistów z całej Polski, a następnie wie-
loletnie kierowanie nimi, stworzenie na 
Wydziale Filologicznym UJ laboratorium 
językowego, długoletnie przewodnicze-
nie germanistycznej komisji bilateralnej 
Polska – NRD. Jak napisał jego uczeń 
prof. Antoni Dębski w księdze na 75-lecie 
Profesora, której nadaliśmy tytuł Plus 
ratio quam vis, ponieważ właśnie ta 
maksyma naszego Uniwersytetu oddaje 
najlepiej strukturę jego umysłowości, 
największą zasługą naszego Mistrza było 
stworzenie nowej filozofii germanistyki 
polskiej, mającej w dziedzinie badań 
szczególne zadania naukowe i łączącej 
naukę z dydaktyką w języku niemieckim 

jako języku docelowym 
i języku nauczania. Pro-
fesor łączył zatem wiedzę 
teoretyczną z praktyczny-
mi kompetencjami zawo-
dowymi, kładąc przy tym 
nacisk na lingwistyczne 
studia kontrastywne nie-
miecko-polskie. 

Do końca zachował 
jasność umysłu, praco-
wał naukowo, cieszył 
się rozwojem intelek-
tualnym i społecznym 
krakowskich wnuków 

i osiągnięciami szwedzkich wnuczek, 
ale interesował się również sprawami 
Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu. Do 
końca stycznia prowadził zajęcia dydak-
tyczne, a kiedy choroba Mu to, jak wów-
czas sądził – czasowo, uniemożliwiła, 
wypytywał zawsze z wielką ciekawością 
o kwestie naszej przeprowadzki na ul. 
Czapskich i inne instytutowe sprawy. 
Dla niego miejscem półwiekowej blisko 
działalności nauczycielskiej w Krakowie 
było Collegium Paderevianum i teraz na-
sza nostalgia za tym budynkiem miesza 
się z ogromnym smutkiem i żalem za 
Profesorem.

Był człowiekiem wielkiego umysłu 
i serca, a zarazem prawdziwym „arbiter 
elegantiarum”, ostatnim z wielkiego 
pierwszego pokolenia polskich germa-
nistów powojennych, którym przyszło 
wbrew traumom okupacji niemieckiej 
i spowodowanym przez nie uprzedze-
niom odbudować germanistykę polską 
i podnieść ją do poziomu atrakcyjnego 
międzynarodowo, daleko ponad stan osią-
gnięty w okresie międzywojennym. Dla 
nas był mistrzem, wzorem zachowania, 
grand seigneur, wielkim uczonym, a rów-
nocześnie zawsze uczynnym, życzliwym, 
dyskretnie zainteresowanym nauczycie-
lem i starszym kolegą, stawiającym przed 
sobą i przed nami wysokie wymagania, 
ale i dającym nam wiarę w siebie, że 
tym standardom sprostamy. Jak napisał 
prof. Lipiński, jeden z jego uczniów li-
teraturoznawców, w okolicznościowym 
wierszyku: Nie tylko wygłaszał wykład, 
/ Ale dawał przykład. 

Dziękujemy Ci za to wszystko, Pro-
fesorze! Dziękujemy Ci, Olku! 

Maria Kłańska
dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ

Skrócona wersja mowy pogrzebowej 
wygłoszonej 27 kwietnia 2012 roku 

Prof. Aleksander Szulc pierwszy z prawej. 
Od lewej siedzą prof.prof. Sylwester Wójcik, 
Jerzy Rusek, Marian Stępień, Jacek Baluch, 

Kazimierz Polański, Maria Kłańska, Władysław 
Piotrowski (za prof. Szulcem)
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Był niekonwencjonalnym ojcem. Wy-
chował nas w poczuciu poszanowania 

prawdy, nigdy nie wymuszał na nas ślepego 
posłuszeństwa, dał nam wiarę we własne 
siły i odwagę obrony własnych przekonań. 
Posiadał rzadką umiejętność nadawania 
sprawom właściwych proporcji. Zawsze 
mogłyśmy na Niego liczyć. Przez całe 
życie otaczał nas miłością i troszczył się 
najpierw o nas, a potem jeszcze o szóstkę 
naszych dzieci: Julię, Aleksandrę, Mate-
usza, Julka, Antosia i Maksa. Zawsze miał 
czas, by odpowiedzieć na nasze pytania. 
Co prawda, czasami odpowiedzi te przy-
pominały krótkie wykłady dla studentów 
studiów filologicznych i czasem bywał 
może nazbyt wymagający, ale dzisiaj 
wdzięczne jesteśmy za całą tę cenną bazę 
intelektualno-kulturowo-świadomościo-
wą, jaką wyniosłyśmy z domu.

Ojciec miał dwie wielkie pasje: ję-
zykoznawstwo i muzykę. Ta pierwsza, 
ujawniona w postaci rozległego dorobku 
naukowego, jest powszechnie znana. 
O tej drugiej jednak pewnie nie wszyscy 
wiedzą, podobnie jak o umiejętnościach 
pianistycznych Taty, które również niezbyt 
chętnie ujawniał poza gronem rodzinnym. 
Swoją miłość do muzyki przekazał nie 
tylko nam, swoim córkom, ale także wnu-
kom. Julia i Aleksandra grają na fortepia-
nie, flecie i wiolonczeli, a Mateusz, Julek 
i Antek na gitarze klasycznej, pianinie, 
akordeonie i na wiolonczeli. Najmłodszy 

ZAWSZE POTRAFIŁ ZNALEŹĆ WŁAŚCIWE SŁOWA...
Maks przygotowuje się właśnie do egza-
minu do szkoły muzycznej.

Kiedy w grudniu 2011, z okazji kon-
certu mojego męża Stefana z Chórem 
Polskiego Radia, zebraliśmy się wszyscy 
w Krakowie, nasze dzieci zrobiły swojemu 
dziadkowi spontaniczny domowy koncert, 
muzykując przez cały wieczór. Na zawsze 
zapamiętamy rozrzewniony wzrok Taty, 
siedzącego w fotelu, potakującego do taktu 
głową i z dumą patrzącego na swoje grające 
i śpiewające wnuki.

Jak już wspomniałyśmy, Tato był jed-
nocześnie wobec nas bardzo wymagający. 
Niekiedy z tego powodu dochodziło nawet 
do absurdalnych i śmiesznych sytuacji. 
W 1987 roku przyjechał do Uppsali na 
obronę mojej pracy doktorskiej i dał mi 
w prezencie śliczną elegancką skórzaną 
teczkę, abym, idąc na obronę, włożyła do 
niej tekst mojego doktoratu i notatki. Już po 
obronie, w domu, podziękowałam Tacie za 
prezent, który przyniósł mi szczęście. Na co 
Tato z całą powagą odpowiedział: „Tylko 
proszę cię zachowaj ją, przyda się Julii, kie-
dy będzie broniła swoją pracę doktorską”. 
Zaznaczam, że Julia miała wtedy dokładnie 
półtora roku! Te słowa okazały się jednak 
prorocze: l stycznia tego roku Julia, dzisiaj 
25-letnia, rozpoczęła studia doktoranckie na 
Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Sztok-
holmie. Pamiętam radość Ojca, kiedy się 
o tym dowiedział. To wspaniale, że dane 
mu było tego dożyć.

Podobnie też zawsze bardzo cieszył się 
z każdego sukcesu innych wnuków. 

Nie ulega wątpliwości, że Ojciec był 
przede wszystkim naukowcem! Kilka lat 
temu jego wnuk Mateusz został wybrany 
jako jeden z trzech chłopców mających 
śpiewać w planowanym wystawieniu 
opery Czarodziejski flet Mozarta. Mateusz 
dostał nuty swojej partii, z niemieckim 
tekstem, pod którym był jego zapis fo-
netyczny i poszedł do Dziadka ćwiczyć 
swoją rolę. Tato, żartobliwie przez nas na-
zywany „fonetykiem-fanatykiem”, na wi-
dok tego zapisu, mało nie dostał apopleksji 
i oczywiście zaczął wszystko zmieniać, 
każąc wnukowi śpiewać poprawnie, a nie 
według narzuconej chłopcom fonetycznej 
transkrypcji. Biedny Mateusz wrócił od 
Dziadka całkiem skołowany, a Tato jesz-
cze długo pieklił się na niekompetencje 
językowe autorów owego fonetycznego 
zapisu.

Tato był wymagający wobec innych, 
ale wiele wymagał też od siebie. Zawsze 
bardzo dokładnie wszystko sprawdzał, 
często też dzwonił do mnie do Szwecji 
i z tonu jego głosu na początku rozmowy 
można było sądzić, że to sprawa życia 
i śmierci, ale potem okazywało się, że 
chodziło Mu o jakiś szczególny zwrot 
językowy, albo sprawdzenie informacji 
bibliograficznej.

Obie z siostrą przywykłyśmy do obra-
zu naszego Taty przy biurku, przy swojej 
ukochanej starej, wręcz dziś archaicznej, 
maszynie do pisania, żadna bowiem siła 
ani nasze prośby i błagania nie były w sta-
nie skłonić go do pisania na komputerze. 
Pracami Taty powstałymi na tej właśnie 
maszynie można by obdzielić wielu moich 
kolegów na Wydziale... 

Awersja do komputera i wszelkich 
technicznych udogodnień wynikała bez 
wątpienia z paradoksalnej wręcz nie-
praktyczności naszego Taty w zwykłym 
życiu codziennym. Gdyby zdjąć ze ścian 
obrazy w domu rodziców, to pod każdym 
znalazłoby się co najmniej 15 dziurek po 
gwoździach, świadczących o nieudanych 
próbach Taty zawieszenia ich. Naszemu 
Ojcu trudno było też zrobić jakikolwiek 
nowy prezent, bo wszystko to, co kie-
dykolwiek dostał, przechowywał latami 
w niemal nienaruszonym, idealnym stanie. 
Nawet komórkę nosił wyłączoną, żeby...  Prof. Aleksander Szulc z żoną, córkami, zięciami i wnukami 
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bateria się nie wyładowywała. W sprawach 
nauki był natomiast niezwykle sumienny 
i trafiał zawsze w sedno sprawy.

Wiele lat temu, kiedy spędzałam urlop 
w Krakowie, siedziałyśmy z  mamą, siostrą 
i dziećmi w kuchni, podjadając i śmiejąc 
się z Taty, który oczywiście nie odchodził 
od biurka, kończąc jakiś, jak zawsze, bar-
dzo ważny artykuł. W pewnym momencie 
ruszyło go sumienie, że wnuczki przyje-
chały ze Szwecji i że trzeba by poświęcić 
im trochę więcej uwagi, więc wszedł do 
kuchni i zapytał jedenastoletnią wówczas 
Julię: „Julisiu, czy interesowałoby cię 
pójście do Muzeum Archeologicznego?”. 
„Ależ tak, bardzo!” – zawołała z entuzja-
zmem Julia. Tato podumał chwilę, po czym 
powiedział z westchnieniem: „Ach, żeby 
tak człowiek miał więcej czasu!”. I wrócił 
do biurka.

Gdybyśmy mogły określić jednym 
zdaniem, jaki był, to powiedziałybyśmy, 
że zawsze potrafił wczuć się w sytuację 
drugiego człowieka i znaleźć właściwe 
słowa – w dodatku zawsze na miarę wieku 
i problemu rozmówcy. 

Razem z Mamą stworzyli dom, do 
którego zawsze wszyscy tęskniliśmy 

i który był naszą przystanią w różnych 
sytuacjach życiowych. W nekrologu na-
pisałyśmy z Kasią „Najukochańszy Mąż, 
Tatuś i Dziadek”, opuszczając świadomie 
słowo „teść” – nasz Tato był bowiem Oj-
cem również dla naszych mężów: Sturego, 
Piotra i Stefana. 

To bardzo dla nas ważne, że mogłyśmy 
z siostrą podzielić się garstką wspomnień 
o naszym Ojcu. My same, nasi mężowie 

i nasze dzieci, będziemy czerpać z nich 
siłę ze świadomością, jak wiele Mu za-
wdzięczamy.

Małgorzata Anna Packalén Parkman 
Katarzyna Szulc-Kłembukowska 

córki prof. Aleksandra Szulca

Skrócona wersja przemówienia wygłoszonego 
podczas uroczystości pogrzebowych

Janusz Wojtusiak urodził się w 1942 
roku w Krakowie. Od dziecka był 

zafascynowany przyrodą, a szczególnym 
przedmiotem tej fascynacji były motyle. 
Zainteresowanie to zaszczepił mu bez wąt-
pienia jego ojciec – znany polski biolog, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Roman Wojtusiak. Wraz z nim od dzie-
ciństwa obserwował i zbierał motyle na 
niezwykle wówczas różnorodnych stano-
wiskach w pobliżu Krakowa, jak Podgórki 
Tynieckie i Kostrze, Ojców i Puszcza Nie-
połomicka, a także podczas wakacyjnych 
wczasów w ulubionym Kościelisku, na 
Podhalu i w Tatrach. 

PROFESOR JANUSZ WOJTUSIAK

Studia biologiczne podjął na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w roku 1959. 
W czasie studiów bardzo aktywnie uczest-
niczył w życiu akademickim, organizował 
Koło Młodych Przyrodników, kierował 
wieloma wyprawami speleologicznymi 
w Jurę Krakowsko-Częstochowską i Tatry, 
prowadził obozy naukowe dla studen-
tów. Po studiach, które ukończył w roku 
1964, otrzymał stanowisko asystenta 
w Zakładzie Zoologii Systematycznej 
i Zoogeografii, prowadzonym przez prof. 
Stanisława Smreczyńskiego. W latach 60. 
i na początku lat 70. działał szczególnie 
aktywnie w Polskim Związku Alpini-

stycznym, powodowany, jak sam mówił, 
miłością do gór i chęcią wyjazdu za grani-
cę, w nieznane. W latach 1966–1967 oraz 
w 1973 roku uczestniczył w pierwszych 
polskich wyprawach alpinistycznych 
w Hindukusz afgański i w pakistański 
Kaszmir. Podczas tych wypraw zebrał 
bogaty i niezwykle cenny materiał nauko-

(1942–2012)
Badacz motyli, pasjonat przyrody, miłośnik gór

Prof. Aleksander Szulc z małżonką, sierpień 2011 
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wy, w tym kilka tysięcy rzadkich okazów 
motyli niepylaków z rodzaju Parnassius, 
bielinków (Baltia) i oczennic (Karanasa). 
Jak wspominał, podczas gdy inni członko-
wie ekspedycji byli zajęci zdobywaniem 
ośnieżonych szczytów, on raczej intereso-
wał się penetrowaniem wysokogórskich 
dolin w poszukiwaniu interesujących 
owadów. Materiał ten zasilił zbiór nauko-
wy Muzeum Zoologicznego UJ. W czasie 
wypraw do Azji nakręcił również wiele 
godzin filmów, które niedawno zostały 
opracowane w wersji cyfrowej.

Obroniony w roku 1971 doktorat 
dotyczył budowy morfologicznej mikro-
lepidoptera z rodziny Adelidae i był jedną 
z pionierskich prac, w której zilustrował 
i opisał szczegółowo budowę aparatów 
kopulacyjnych samic z tej grupy wraz 
z umięśnieniem. Niedługo po uzyska-
niu stopnia doktora habilitowanego, na 
przełomie lat 70. i 80., objął stanowisko 
kierownika Muzeum Zoologicznego UJ. 
Zaraz potem otrzymał propozycję wyjaz-
du na kontrakt do Nigerii, gdzie w latach  
1982–1986 wykładał zoologię oraz ento-
mologię rolniczą na University of Nigeria 
w Nsukka. Przez cały ten okres niemal 
każdą wolną chwilę spędzał na wyjazdach 
w lasy i sawanny w poszukiwaniu cieka-
wych ujęć zdjęciowych oraz owadów do 
zbioru naukowego Muzeum Zoologiczne-
go. Materiał, zebrany głównie w południo-
wowschodniej Nigerii, w lasach Nsukka 
i Okomu oraz w górach Obudu i Oban, 
liczy wiele tysięcy egzemplarzy i jest jed-
nym z najbardziej kompletnych zbiorów 
motyli i ciem z tego obszaru Afryki na 
świecie. Wiele okazów stanowiło nowe 
dla nauki gatunki, opisane w późniejszym 
czasie przez specjalistów od różnych grup 
systematycznych, zaś niektóre z typów 
opisowych zdeponowanych w Krakowie 
podniosły wartość naukową uniwersytec-

kiego zbioru. Efektem naukowym pobytu 
w Nigerii było również opisanie nowego 
narządu morfologicznego u mrówek 
z rodzaju Oecophylla, przylg na stopach 
umożliwiających tym owadom przesuwa-
nie dużych zdobyczy po śliskich i niemal 
pionowych powierzchniach. 

Po powrocie z Nigerii Janusz Woj-
tusiak prowadził nadal badania na polu 
entomologii. Przedmiotem jego zainte-
resowania były cykle okołodobowe owa-
dów, różne aspekty zachowania owadów 
społecznych, mrówek, pszczół i termitów 
oraz zagadnienia taksonomii i faunistyki 
motyli. 

W latach 1989–1990 wykładał entomo-
logię leśną na zaproszenie w University of 
Wisconsin w Stevens Point. W tym czasie 
podjął aktywną współpracę naukową 
z czołowymi muzeami zoologicznymi 
w Europie i w Stanach Zjednoczonych, 
w tym przede wszystkim z Natural History 
Museum w Londynie. Miała ona na celu 
kompleksowe opracowanie zbioru nauko-
wego motyli z Muzeum Zoologicznym UJ. 
W roku 1991 wydał podręcznik do etologii 
owadów, który jest do dzisiaj jedynym tak 
kompleksowym polskojęzycznym opra-

cowaniem w tym zakresie, szeroko wy-
korzystywanym przez studentów. Janusz 
Wojtusiak prowadził od kilku lat prace 
mające na celu uaktualnienie i ponowne 
wydanie podręcznika. Plany te pokrzyżo-
wała jednak choroba... 

Na przełomie lat 80. i 90. ponownie 
zbierał kilkakrotnie motyle w krajach 
tropikalnych, w Indiach i Tanzanii oraz 
w ramach programu naukowego Muzeum 
Zoologicznego na Wyspie Świętego 
Tomasza i Wyspie Książęcej. Owocem 
tych ostatnich wyjazdów było ponownie 
zgromadzenie niezwykle interesującego 
materiału naukowego, który posłużył do 
opublikowania prac dotyczących, między 
innymi, fauny, taksonomii, w tym nowych 
gatunków i różnych aspektów biologii 
i ekologii motyli tego obszaru. 

W roku 1994 otrzymał z rąk prezydenta 
Lecha Wałęsy tytuł profesora. Od połowy 
lat 90. zainteresowania naukowe Janusza 
Wojtusiaka skierowały się ku obszarom 
górskim Ameryki Południowej, gdyż 
dostrzegł potencjał naukowy, jaki kryła 
w sobie niemal zupełnie wówczas nie-
znana fauna wielu grup systematycznych 
motyli tego regionu świata. Od roku 1996 
uczestniczył lub brał udział w organizacji 
kilkunastu wypraw naukowych w Andy, 
w tym w roku 1996 do Kordyliery Meridy 
w Wenezueli, w 1997 roku do zachodniej 
Kolumbii, w 1998 roku do północnego 
Peru, w 2000 roku i ponownie w 2008 roku 
do Boliwii, w roku 2002 do środkowego 
Peru, w latach 2002–2004 wielokrotnie do 
Ekwadoru w ramach projektu KBN oraz 
w 2007 roku ponownie do Wenezueli. 
W czasie tych wypraw naukowych zgro-
madzone zostały niezwykle cenne okazy 
z rzędu Lepidoptera, które posłużyły do 
publikacji ponad 100 prac naukowych 
i opisania ponad 400 nowych gatunków 

Prof. Janusz Wojtusiak; Wenezuela, 1996 r.

Prof. Janusz Wojtusiak 
(pierwszy z lewej); 

Wenezuela, 2010 r.



85ALMA MATER nr 148-149

motyli i ciem, głównie z rodziny Tortrici-
dae, we współautorstwie z prof. Józefem 
Razowskim. Wraz z nim opisał również 
nowy narząd zapachowy zlokalizowany 
na tułowiu u afrykańskich przedstawicieli 
rodziny Adelidae. Jednym z jego ciekaw-
szych dokonań było odkrycie i opisanie 
pierwszego krótkoskrzydłego i nielotnego 
samca wśród ciem świata, z rodzaju Xeno-
migia (Notodontiidae). 

Janusz Wojtusiak był inicjatorem pod-
pisania umów o współpracy naukowo-dy-
daktycznej pomiędzy Uniwersytetem Jagiel-
lońskim a kilkoma czołowymi placówkami 
naukowymi i uniwersytetami w Ameryce 
Południowej, w tym z Wenezuelskim Insty-
tutem Badań Naukowych w Caracas i Uni-

wersytetem San Marcos w Limie. Umowy 
te w dużym stopniu umożliwiły prowadzenie 
działalności w niemal nieznanych obszarach 
lasów górskich przez pracowników, dokto-
rantów i studentów UJ. Eksploracja Andów 
uplasowała Muzeum Zoologiczne w gronie 
najbardziej liczących się placówek muze-
alno-naukowych Europy w zakresie badań 
fauny motyli oraz bioróżnorodności świata. 

Profesor Wojtusiak był cenionym i lubia-
nym przez studentów dydaktykiem. Prowa-
dził przez wiele lat zajęcia z etologii owadów, 
zoogeografii i technik entomologicznych. Od 
roku 2007 współorganizował i był jednym 
z prowadzących pierwszy w Polsce kurs 
ekologii tropikalnej, którego część terenowa 
odbywa się rokrocznie w Wenezueli. Przez 

ostatnie kilka lat największą uwagę poświę-
cał swojemu hobby: filmowaniu przyrody. 
Nakręcił i zmontował wiele godzin filmów, 
które są wykorzystywane w działalności 
dydaktycznej i promocyjnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Wolne chwile wykorzystywał na wy-
cieczki terenowe w Tatry, Alpy i Góry 
Skaliste, skąd zawsze przywoził ciekawe 
okazy owadów. Był gorącym orędownikiem 
budowy nowej siedziby Muzeum Zoologicz-
nego UJ i utworzenia nowoczesnej wystawy 
dydaktycznej w ramach powstającego 
obecnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, 
którego był seniorem budowy.

Tomasz W. Pyrcz

9 kwietnia 2012, w Poniedziałek Wiel-
kanocny, odszedł od nas Aleksander 

Niezabitowski, student piątego roku psycho-
logii stosowanej na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przegrał walkę o życie, ale 
życie zwyciężył. 

Był pasjonatem fotografii postindustrial-
nej, a przede wszystkim niesamowitym 
człowiekiem. 23 października 2011 zdiagno-
zowano u niego guza mózgu. Wielopostacio-
wego glejaka czwartego stopnia złośliwości. 
Od tego dnia, niedzieli późnym wieczorem, 
rozpoczęła się walka. Walka o to, żeby było, 
jak dawniej...

I było. Przez kilka miesięcy Alek żył, 
jakby miał do pokonania katar, który nieco 
utrudnia mu życie. Na nic nie narzekał, 
swoim specyficznym poczuciem humoru 
starał się nawet obśmiewać tę tragiczną 
sytuację. Pomiędzy pobytami w szpitalu 
spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, ro-
dziną i znajomymi, robił zdjęcia, czytał 
Seligmana, chodził do kina, jeździł na wy-
cieczki, pysznie gotował... Żył jak zawsze, 
bo lubił swoje życie. Często to podkreślał. 
Był człowiekiem, który cieszył się z tego, 
co robi. Zawsze niezwykle serdeczny 
i życzliwy. Wspominając go, kilkakrotnie 
usłyszałam szczere przypuszczenia od lu-

WSPOMNIENIE O ALEKSANDRZE NIEZABITOWSKIM
dzi, którzy go znali, że chyba 
nie było na świecie kogoś, kto 
by źle myślał o Alku. Był dobry 
dla siebie i innych.

Kilka dni po pierwszej 
operacji napisał: mam reflek-
sję nad swoim dotychczaso-
wym życiem... Ale dzięki temu 
wszystkiemu odkrywam i te 
najcenniejsze wartości – spo-
tkanie z drugim człowiekiem. 

Szczęściarze ci, którzy byli 
blisko niego. 

W Alku była niepojęta 
energia. Ta energia pozostała 
i na zawsze pozostanie w wie-
lu ludziach. Tęsknota za nim 
niszczy od środka, ale energia, 
którą pozostawił, buduje. – Ja to 
mam takie marzenie, żeby ludzie 
bardziej ciepło o sobie myśleli 
i się doceniali. Czyniąc zmianę 
wokół siebie, tak naprawdę sie-
jemy dobro, które potem rośnie 
dalej – napisał Alek. 

Na pierwszym roku, tuż po 
rozpoczęciu studiów, powie-
dział, że zostanie kiedyś profe-
sorem, tak jak jego dziadek, prof. 
Aleksander Niezabitowski –  
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patolog i onkolog, kierownik Zakładu Pa-
tologii Nowotworów Instytutu Onkologii 
w Krakowie, związany również z UJ. 

Kto mógł przypuszczać, że przedwcze-
sna śmierć stanie się przeszkodą w zrealizo-
waniu tych jego zamierzeń...

Bardzo chciał zobaczyć jeszcze wiele 
miejsc. W większości związanych z jego 

największą pasją – eksploracją postindu-
strialną. Nie mógł doczekać się wakacji, 
żeby odwiedzić hutę w Bułgarii. Bardzo 
dokładnie i z wielkim zapałem planował 
tę wyprawę. 

Pozostawił po sobie mnóstwo pięknych 
zdjęć. Rodzina i przyjaciele przygoto-
wują do wydania album z fotografiami 

postindustrialnymi Aleksandra. On sam 
w dużej mierze stworzył już jego projekt. 
Koledzy z roku, pracownicy i dyrekcja 
z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ 
planują zorganizowanie wystawy jego 
zdjęć w czerwcu br. 

Warto też dodać, że Alek fotografował 
również niejednokrotnie uroczystości 
i wydarzenia z życia Uczelni. Był starostą 
roku i zapowiadał się na rzetelnego psy-
chologa. Zafascynowany stażem odbytym 
w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala 
Uniwersyteckiego, utwierdził się w prze-
konaniu, że chce zostać psychoterapeutą. 
Od września planował podjąć naukę 
i wszelkie działania w tym kierunku. 

Alek wyznał kiedyś, że nie chce 
umierać, że ma dużo planów, małych, ale 
ważnych, [...] że chce żyć, mieć dzieci, 
wspierać ludzi, bawić się, podróżować 
i śmiać się z głupot... 

Tak wiele jeszcze było przed nami, tak 
wiele chcieliśmy...  Tęsknimy...

Magdalena Madej
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Rok 2012 został ogłoszony w Małopolsce Rokiem Matematyki, a w jego 
obchody włączył się również Uniwersytet Jagielloński. W ramach tej 
inicjatywy organizowane są liczne naukowe, popularnonaukowe i ar-
tystyczne wydarzenia, promujące „królową nauk”. Obchodom Roku 
Matematyki w Małopolsce towarzyszy także cykl wykładów, uzupeł-
nianych wystawami artystów zainspirowanych pięknem obiektów ma-
tematycznych.
Ponadto w lipcu 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie 
się 6. Europejski Kongres Matematyki, w ramach którego Małopolskę 
odwiedzą najwybitniejsi matematycy z całego świata. W związku z tym 
w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej 27 czerwca br. otwarta zo-
stanie wyjątkowa wystawa Rękopisy i starodruki matematyczne ze zbio-
rów Biblioteki Jagiellońskiej, współorganizowana przez BJ oraz Wydział 
Matematyki i Informatyki UJ. Ekspozycja będzie czynna do 10 lipca.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 40 rękopisów i starych 
druków, związanych z historią nauk matematycznych oraz ich obecno-
ścią na Uniwersytecie. Wśród manuskryptów będzie można podziwiać, 
między innymi, Elementy Euklidesa oraz Algorytmy Jana de Sacrobo-
sco, które stanowiły podstawę wykładów średniowiecznej matematy-
ki. Nie zabraknie również rękopisu i wydań dzieł Jana Brożka, jednego 
z najwybitniejszych polskich matematyków XVII wieku, oraz druków 
matematycznych pochodzących z jego zbiorów. Wśród cennych sta-
rodruków będzie można także zobaczyć kilka dzieł unikatowych, na 
przykład wydany w Krakowie w 1538 roku Algoritmus Tomasza Kłosa 

czy Nową perłę filozofii Gregora Reischa, jedną z pierwszych drukowanych encyklopedii naukowych, ilustrowanych ryci-
nami przedstawiającymi w formie symbolicznej poszczególne dziedziny wiedzy.

Red.

MANUSKRYPTY MATEMATYCZNE ZE ZBIORÓW BJ

Gregor Reisch, Alegoria arytmetyki, [w:] 
Margarita philosophica nova, Strasburg 1508.  
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Biblioteka Jagiellońska od lat prowa-
dzi aktywną działalność w zakresie 

gromadzenia najcenniejszych spuścizn 
i autografów wybitnych przedstawicieli 
nauki i kultury. W naszych zbiorach 
rękopiśmiennych znajdują się autogra-
fy polskich laureatów Nagrody Nobla 
z dziedziny literatury: Henryka Sien-
kiewicza, Władysława Reymonta oraz 
Wisławy Szymborskiej, która doceniała 
rolę Biblioteki Jagiellońskiej jako skarbca 
kultury narodowej. Poetka już w latach 
osiemdziesiątych XX wieku przekazała 
do zbiorów Oddziału Rękopisów BJ 
rękopisy Ignacego Fika (1904–1942) – 
poety rozstrzelanego przez Niemców za 
działalność konspiracyjną w 1942 roku. 
Pracownice Oddziału Rękopisów BJ 
utrzymywały serdeczny kontakt z Wisławą 

WISŁAWA SZYMBORSKA  
W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ

Szymborską, wielokrotnie 
wskazując jej, jak ważne 
dla badań nad twórczością 
literatów są ich rękopisy. 
Jak wynika z relacji Ewy 
Malickiej, podczas jednej 
z takich rozmów noblist-
ka wyznała, że wcześniej 
nie przywiązywała wagi 
do rękopisów opubliko-
wanych wierszy. Później 
jednak do zbiorów Biblio-
teki Jagiellońskiej trafiło 
26 rękopiśmiennych kart 
zawierających wiersze Wi-
sławy Szymborskiej. 

Obecnie w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej 
znajdują się zarówno ma-

teriały ręko-
p i śmienne 
dotyczące noblistki, jak 
i jej autografy oraz materiały 
przez nią przekazane. 

W 1980 roku do Jagiel-
lonki trafiły niezwykle in-
teresujące listy Wisławy 
Szymborskiej do Juliana 
Przybosia, wybitnego po-
ety i dyrektora Bibliote-
ki Jagiellońskiej w latach 
1952–1955. W roku 1997 
poetka podarowała Biblio-
tece listy gratulacyjne, któ-
re otrzymała od różnych 
osób z okazji przyznania 
jej Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury. Na zbiór 
ten składa się 19 tomów 
korespondencji, z której 
część, zgodnie z życzeniem 
ofiarodawczyni, będzie do-
stępna dla badaczy dopiero 
od 2017 roku. 

W 2000 roku dzięki sta-
raniom Wisławy Szymbor-
skiej kolekcja Oddziału Rę-
kopisów BJ wzbogaciła się 

o spuściznę literacką Kornela Filipowicza 
(1913–1990), jej długoletniego towarzysza 
życia. Rok później dzięki darowi poetki do 
zbiorów BJ trafiła spuścizna poety i tłu-
macza Adama Włodka, jej męża w latach 
1948–1954. Zbiór ten stanowi pośrednie 
źródło do biografii poetki i jej twórczości.

W 2004 roku Wisława Szymborska 
sporządziła testament, w którym wyraziła 
szczegółowe rozporządzenie dotyczące, 
między innymi, swojego dorobku po-
etyckiego oraz losów jej spuścizny. Jedną 
z podstawowych kwestii poruszonych 
w testamencie jest powołanie Fundacji 
Wisławy Szymborskiej. W dokumencie 
autorka precyzuje zadania Fundacji jako 
opiekę nad spuścizną pisarską, w tym nad 
archiwum jej dzieł. W testamencie Wisła-
wa Szymborska zadbała, by jej archiwum 
nie uległo rozproszeniu i pozostało w Kra-
kowie. W jednym z punktów testamentu 
czytamy: Pani Wisława Szymborska-Wło-
dek zobowiązuje swojego spadkobiercę –  
Fundację Wisławy Szymborskiej – do 
wykonania następujących zapisów:  
a/ przeniesienia na rzecz Biblioteki Jagiel-
lońskiej własności rękopisów i maszyno-

Fragment rękopisu wiersza Wisławy Szymborskiej 
Życie na poczekaniu z tomu Wielka liczba, 1976

Karta pocztowa Wisławy Szymborskiej do Mieczysława Szczerskiego
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pisów ze spuścizny Kornela Filipowi-
cza i Adama Włodka oraz wypłacenia 
Bibliotece Jagiellońskiej kwoty 50 000 
zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z prze-

znaczeniem na prace konserwatorskie 
przy starodrukach i dawnych rękopisach. 
Jest to bardzo ważny zapis, legalizujący 
prawnie własność BJ w odniesieniu do 

poprzednio podarowanych spuścizn 
towarzyszy życia poetki. Przeznaczając  
50 tysięcy złotych na konserwację zbio-
rów zabytkowych, Wisława Szymborska 
dała wyraz swojego uznania dla Bibliote-
ki Jagiellońskiej jako skarbnicy kultury 
polskiej i europejskiej. 

Niezwykle ważnym postanowieniem 
noblistki zawartym w testamencie jest 
jej wola wyrażona w paragrafie 7: Pani 
Wisława Szymborska-Włodek zobowiązuje 
spadkobiercę – Fundację Wisławy Szym-
borskiej – do przekazania w wieloletni 
depozyt Bibliotece Jagiellońskiej (na okres 
co najmniej 10 lat) jej archiwum, na które 
składają się jej rękopisy, korespondencja 
i inne dokumenty, pod warunkiem dokona-
nia archiwizacji powyższych dokumentów. 
Udostępnianie dokumentów z tego archi-
wum wymagać będzie zgody Fundacji. 

Biblioteka Jagiellońska przyjęła zapis 
Wisławy Szymborskiej dotyczący prze-
chowania, opracowania i zarchiwizowa-
nia jej spuścizny jako wyraz zaufania do 
naszej książnicy, a także Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W najbliższych dniach 
po przeprowadzeniu rozmów z przed-
stawicielami Fundacji i po przekazaniu 
spuścizny literackiej poetki do Biblioteki 
Jagiellońskiej kolekcja ta zostanie bez-
zwłocznie uporządkowana i opracowana, 
by za ewentualną zgodą Fundacji Wisławy 
Szymborskiej badacze mogli zapoznać się 
z tajnikami jej twórczości literackiej.

Zdzisław Pietrzyk
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Karta pocztowa Wisławy Szymborskiej do Juliana Przybosia, 11 maja 1970

Rękopis wiersza Wisławy Szymborskiej Odzież
z tomu Ludzie na moście, 1986
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Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa wzbo-
gaciła się o nowe pozycje książkowe, 

które dotąd nie należały do domeny 
publicznej. Gdyby nie wspaniały gest 
kilkunastu darczyńców, na ich szerokie 
udostępnienie musielibyśmy czekać 70 lat 
od momentu śmierci autorów – akcento-
wał dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk 
22 maja 2012 w sali konferencyjnej 
Biblioteki Jagiellońskiej. Tego właśnie 
dnia profesorowie: Franciszek Ziejka, 
Stanisław Waltoś, Krzysztof Zamorski, 
Jerzy Zdrada, Krzysztof Ożóg, Krzysztof 
Stopka, Zdzisław Pietrzyk, a także Zbi-
gniew Koziński, dr Tomasz Makowski, 

WSPANIAŁY GEST 
HUMANISTÓW

redaktor Zbigniew Święch oraz mecenas 
Jacek Żuławski uroczyście przekazali 
licencje na publikacje swoich prac w Ja-
giellońskiej Bibliotece Cyfrowej. 

– W większości są to pozycje o cha-
rakterze naukowym, często wypożyczane 
i pożądane przez czytelników Biblioteki 
Jagiellońskiej – podkreślał dyrektor BJ. 

Teraz można z nich korzystać w spo-
sób nieograniczony, wchodząc na stronę 
internetową JBC: http://jbc.bj.uj.edu.pl  
Jest to tym cenniejsze, że nakład tych 
książek dawno się już wyczerpał. 

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa dzia-
ła dopiero od niespełna dwóch lat, a już 

jest drugą pod względem liczby zgro-
madzonych zbiorów biblioteką cyfrową 
w Polsce. Posiada 131 tysięcy pozycji. 
Największa polska tego typu instytucja, 
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, ma ich 
o 31 tysięcy więcej.

Organizatorzy przedsięwzięcia mają 
nadzieję, że niecodzienna uroczystość 
zachęci kolejnych donatorów do przeka-
zywania swoich dzieł na rzecz Jagielloń-
skiej Biblioteki Cyfrowej, a naukowców 
i studentów do intensywniejszego korzy-
stania z jej cennych zbiorów.

RPM

Lista darczyńców i przekazanych przez nich książek do zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 

prof. Franciszek Ziejka, Wesele w kręgu mitów polskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997
prof. Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, WSIP, Warszawa 2004
prof. Krzysztof Zamorski, Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środko-

wej w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, oraz Informator staty-
styczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność Galicji w latach 1857–1910, UJ – PTS, Warszawa–Kraków 1989

prof. Jerzy Zdrada, Jarosław Dąbrowski 1836–1871, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, oraz Zmierzch Czartoryskich, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969

prof. Krzysztof Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku: środowisko duchowieństwa świeckiego, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1987

prof. Krzysztof Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000
dr Tomasz Makowski, Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1996
prof. Zdzisław Pietrzyk, Zbigniew Koziński, Źródła do dziejów parlamentaryzmu polskiego w XVI–XVIII w. w zbiorach Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2004
Zbigniew Święch, Budzenie wawelskiej pani, Królowej Jadwigi, Wydawnictwo im. Władysława Warneńczyka, Kraków 2002
Jacek Żuławski: Leon Żuławski, Wody kwaśno-żeleziste w Krynicy pod względem przyrodzonych własności fizycznych, chemicz-

nych i lekarskich, z porównaniem innych wód żelezistych i kwaśnych tak krajowych jak zagranicznych, dla lekarzy i dla chorych, 
Nowy Sącz 1857

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dziedzictwo 
Kulturowe”, Działanie 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.
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Licencję na publikację swojej książki Wesele w kręgu mitów polskich jako pierwszy 
uroczyście przekazał prof. Franciszek Ziejka

Uroczystość odbyła się 22 maja 2012 w sali konferencyjnej 
Biblioteki Jagiellońskiej
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Jeszcze do 28 września 2012 w Colle-
gium Maius będzie można oglądąć 

wyjątkową wystawę upamiętniającą 
postać i dokonania Hugona Kołłąta-
ja – reformatora najstarszej polskiej 
uczelni oraz jej rektora w latach 
1782–1786.

Ekspozycja, zatytułowana 
Dziwne igrzysko losu i prze-
znaczenia. Żywot Kołłą-
taja w odsłonach kilku, 
zorganizowana zosta-
ła w ramach obcho-
dów Roku Kołłątaja 
ustanowionego przez 
Senat UJ w związ-
ku z przypadającą 
właśnie 200. rocznicą 
śmierci księdza kanonika 
kapituły krakowskiej.

List Hugona Kołłątaja do 
Jana Śniadeckiego 
z 2 lipca 1791 roku, 
pamiątkowy kała- 
marz użyty przy 
podpisywaniu aktu 
Konstytucji 3 Maja 

ŻYWOT KOŁŁĄTAJA W ODSŁONACH KILKU
w 1791 roku – należący niegdyś do mar-

szałka Stanisława Małachowskie-
go, zegar powozowy oraz laska 
należąca do Hugona Kołłątaja 
pochodząca z lat 80. XVIII wie-

ku, rejestr rzeczy znalezionych po 
jego śmierci w Warszawie 2 marca 

1812, jego portrety pędzla Jana 
Pfeiffera, Józefa Peszka, 

Zdzisława Pabisiaka – to 
zaledwie kilka spośród 
ponad 130 zaprezento-
wanych na wystawie 
eksponatów. 

– Celem twórców 
ekspozycji nie było 
podanie gotowego 

schematu, jak dzisiaj 
czytać Kołłątaja. Wprost 

przeciwnie, zamieszczając 
na wystawie wybór cyta-

tów z różnorodnych 
pism samego Hugo-
na Kołłątaja i jemu 
współczesnych oraz 
późniejszych badaczy, 
zarówno protagoni-

stów, jak i antagonistów, a nawet nieprzejed-
nanych wrogów, zachęcamy zwiedzających 
do samodzielnej interpretacji życia i doko-
nań naszego bohatera, któremu przyszło żyć 
w niezwykle dramatycznym okresie historii 

Tuż przed oficjalnym otwarciem wystawy w Collegium Maius, na dziedzińcu Colle-
gium Physicum uroczyście odsłonięto wykonane z brązu popiersie Hugona Kołłątaja 
zaprojektowane przez prof. Aleksandra Śliwę z krakowskiej ASP

W uroczystym otwarciu wystawy, które odbyło się na dziedzińcu Col-
legium Maius 28 maja br., oprócz przedstawicieli władz Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz gości, 
uczestniczyli także pracownicy naukowi i administracyjni z obu uczelni

AN, portret Hugona Kołłątaja, koniec XVIII w., 
olej na płótnie, ze zbiorów Muzeum Narodowe-

go w Krakowie

Makata haftowana w barwne motywy kwiatowe, pamiątka po Hugonie Kołłątaju, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zegar powozowy, wyk. Piotr Jakub Ris, Kraków, 
ok. 1750; należący do Hugona Kołłataja, ze zbio-
rów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
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W Ogrodzie Profesorskim przy Collegium Maius rektor UJ prof. Karol Musioł oraz 
rektor UR prof. Janusz Żmija zasadzili różę upamiętniającą wybitnego uczonego. 
Róża sprowadzona została przez specjalistów z Ogrodu Botanicznego UJ i należy do 
odmiany bardzo popularnej w czasach Kołłątaja

Do oglądania wystawy licznie przybyłych na uroczystość gości zaprosi-
ła jej kurator Lucyna Bełtowska; pierwszy z lewej dyrektor Muzeum UJ 
prof. Krzysztof Stopka; od prawej stoją: rektor elekt UR prof. Włodzi-
mierz Sady, rektor UR prof. Janusz Żmija, rektor elekt UJ prof. Wojciech 
Nowak oraz rektor UJ prof. Karol Musioł

naszego kraju – informuje w towarzyszącym 
ekspozycji pięknie wydanym katalogu kura-
tor wystawy Lucyna Bełtowska.

Wyjątkowość wystawy polega też na 
tym, że urządzono ją w Collegium Maius 
w dwóch miejscach: w salach wystaw cza-
sowych na parterze oraz w podziemiach naj-
starszego uniwersyteckiego gmachu. – W sa-
lach parterowych staraliśmy się pokazać stan 
Uniwersytetu Krakowskiego przed reformą, 
samą reformę kołłątajowską oraz jej skutki. 
Zobaczyć tam można, między innymi, ręko-
pisy Hugona Kołłątaja i inne manuskrypty, 
dokumenty z epoki, portrety ówczesnych 
profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, 
pamiątki związane z osobą samego Kołłą-

taja oraz zakupione dla Kole-
gium Fizycznego Szkoły Głów-
nej Koronnej i Obserwatorium 
Astronomicznego unikatowe, 
osiemnastowieczne instrumenty 
naukowe. Niewątpliwą ozdobą 
ekspozycji jest tzw. Plan Koł-
łątajowski, czyli „Planta mia-
sta Krakowa z przedmieściami 
roku MDCCLXXXV zrobiona”, 
wykonany na zlecenie Hugona 
Kołłątaja, a na wystawę wypoży-
czony z Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Warto także 
zwrócić uwagę na dwa intere-
sujące obrazy z połowy XVIII 
wieku: „Alegorię mądrości” 
i „Alegorię roztropności”, na 
co dzień znajdujące się w Sali 
Komisji Edukacji Narodowej 
Muzeum UJ, do której dostęp jest 
limitowany – informuje Lucyna 
Bełtowska. 

W podziemiach Collegium 
Maius, gdzie – co warto pod-
kreślić – można również napić 
się kawy, zaprezentowane zo-
stało, między innymi, zaan-
gażowanie Hugona Kołłątaja 
w życie polityczne ówczesnej Polski oraz 
skutki podejmowanych przez niego de-
cyzji.

Wystawa jest wspólnym przedsię-
wzięciem Muzeum UJ, Archiwum UJ, 

Biblioteki Jagiellońskiej oraz Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. 

Rita Pagacz-Moczarska

Makata haftowana w barwne motywy kwiatowe, pamiątka po Hugonie Kołłątaju, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Okładka katalogu towarzyszącego wystawie 

Mowa… X. Kołłątaja kanonika  katedralnego krakowskiego od 
przeświętney Kommissyi Edukacyi Narodowey do Krakowskiey 
Akademii – Delegata, dnia 15 maja roku 1777
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CONVENTIONES
CONVENTIONES

Konstytucjonalizm w państwach an-
glosaskich to tytuł ogólnopolskiej 

konferencji naukowej, która odbyła 
się w Krakowie w dniach 24–25 maja 
2012. Została ona zorganizowana przez 
Katedrę Konstytucjonalizmu i Ustrojów 
Państwowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

O znaczeniu problematyki będącej 
przedmiotem obrad konferencji zade-
cydował wysoki prestiż, jakim cieszą 
się ustroje państw kręgu anglosaskiej 
kultury prawnopolitycznej. Wysoka 
ranga polityczno-międzynarodowa ta-
kich państw świata anglosaskiego, jak 
USA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Kanada 
czy Związek Australijski, a także wysoki 
poziom rozwoju cywilizacyjnego ich 
społeczeństw wzmacniają siłę oddziały-

wania anglosaskich instytucji prawnoustro-
jowych. Z kolei fakt rozmieszczenia państw 
anglosaskich w różnych miejscach kuli 
ziemskiej stanowi gwarancję globalnego 
zasięgu wpływów zasad i idei konstytucjo-
nalizmu anglosaskiego.

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów 
Państwowych UJ od ponad dziesięciu lat 
kontynuuje pracę badawczą w dziedzinie 
ustrojów państw anglosaskich zapoczątko-
waną i rozwijaną w ramach Szkoły Nauk 
Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. 

KONSTYTUCJONALIZM 
W PAŃSTWACH ANGLOSASKICH

Ogromny wkład w przedstawienie zagad-
nienia konstytucjonalizmu anglosaskiego 
na gruncie nauki polskiej miały postacie 
związane z najstarszą polską uczelnią, 
wśród których należy wymienić profeso-
rów Michała Rostworowskiego, Macieja 
Starzewskiego, Witolda Zakrzewskiego, 
Konstantego Grzybowskiego. Tradycje tego 
grona badaczy kontynuuje obecnie prof. 
Marian Grzybowski. W ramach Katedry 
państwa anglosaskie są przedmiotem stu-
diów prof. Andrzeja Zięby oraz doktorów 
Łukasza Jakubiaka i Tomasza Wieciecha. 

Powitania gości oraz otwarcia kon-
ferencji dokonał inicjator i gospodarz 
przedsięwzięcia, a zrazem kierownik 
Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów 
Państwowych prof. Andrzej Zięba. Całość 
obrad została poprzedzona wystąpieniami 
przedstawicieli władz Uniwersytetu Ja-
giellońskiego: prorektora UJ ds. dydak-
tyki prof. Andrzeja Mani oraz dziekana 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ prof. Bogdana Szlachty. 
Swoją obecnością obrady uświetnili profe-
sorowie Marian Grzybowski, Paweł Sar-

Obrady odbywały się w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius, a także w sali nr 30 w Collegium Novum

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania podczas swojego wystąpienia 
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necki, Ryszard M. Małajny, Wawrzyniec 
Konarski. Uczestnikami wydarzenia byli 
referenci, których zainteresowania oscylu-
ją wokół szeroko rozumianych zagadnień 
związanych z państwami anglosaskimi, 
reprezentujący znakomite polskie ośrodki 
uniwersyteckie Katowic, Krakowa i War-
szawy. Bogaty program referatów prezen-
towanych przez uczestników konferencji 
został podzielony na dwa dni. W sumie od-
było się siedem paneli dyskusyjnych, które 
pozwoliły na ukazanie szerokiego spek-
trum działalności naukowej zaangażowa-
nej w problematykę konstytucjonalizmu, 
źródeł prawa, organów państwowych i ich 
organizacji, instytucji prawnych, prawa 
wyznaniowego, sądownictwa konstytucyj-
nego, ustroju terytorialnego, problemów 
dewolucyjnych, systemów partyjnych, 
bezpieczeństwa, praw człowieka, a także 
kultury państw anglosaskich. W ramach 
konferencji przedstawiony został także 
dorobek polskiej nauki opisującej za-

gadnienie, któremu poświęcona była 
konferencja. Odbyło się to poprzez prezen-
tację tematyki wykładów przywoływanej 
wcześniej Szkoły Nauk Politycznych UJ 
oraz przedstawienie konstytucjonalizmu 
anglosaskiego z perspektywy polskiej 
literatury prawniczej XVIII wieku. Każ-
demu z paneli towarzyszyły profesjonalne 
wprowadzenia moderatorów dyskusji oraz 
uczestników konferencji, pogłębiających 
tematy wystąpień lub poruszających kwe-
stie polemiczne. Atmosfera prowadzonych 
obrad sprzyjała podejmowaniu tematów 
wokółkonstytucyjnych, by przykładem 
wesprzeć zaangażowaną dyskusję, której 
punkt wyjścia stanowiło prawo obywateli 
angielskich do głosowania na terytorium 
podległym procesom dewolucyjnym, 
a zakończoną dysputą poruszającą pro-
blem możliwości reprezentowania przez 
obywateli brytyjskich, angielskich, szkoc-
kich, walijskich czy irlandzkich federacji 
sportowych.

Zamierzeniem organizatorów kra-
kowskiej konferencji, oprócz prezentacji 
dorobku polskiej nauki odnoszącej się 
od krajów anglosaskich, była możliwość 
integracji ośrodków naukowych oraz 
badaczy ich reprezentujących, żywo 
zainteresowanych tematyką anglosaską. 
Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów 
Państwowych, w ramach której obronio-
no cztery prace doktorskie oraz powstają 
kolejne prace dotykające lub wprost od-
noszące się do zagadnienia konstytucjo-
nalizmu anglosaskiego, jako organizator 
majowej konferencji pragnie powiększyć 
swój wkład w rozwój tejże dyscypliny. 
Jednym z kroków do tego prowadzących 
jest nawiązanie współpracy z ośrodkami 
naukowymi zajmującymi się powyższą 
tematyką.

Wojciech Golec
doktorant w Instytucie Nauk Politycznych 

i Stosunków Międzynarodowych

Już po raz drugi w Krakowie odbył się 
Festiwal im. Jana Błońskiego zainicjo-

wany w ubiegłym roku na Wydziale Polo-
nistyki. Przygotowane w dniach 9–10 maja 
br. przez organizatorów panele dyskusyjne 
oraz spotkania autorskie zgromadziły kry-
tyków literackich, pisarzy, a także liczną 
publiczność. Festiwal przygotowany został 
przez grupę doktorantów oraz Katedrę 
Krytyki Współczesnej, w organizację 
zaangażowali się również studenci, dbając 
o stronę praktyczną całego przedsięwzię-
cia, a także czynnie uczestnicząc w festi-
walowych wydarzeniach. Poprowadzili, 
między innymi, przeznaczone dla liceali-
stów warsztaty krytyczne. 

Spore emocje uczestników przedsię-
wzięcia wzbudził już pierwszy z propo-
nowanych paneli dyskusyjnych: Krytyka 
w przestrzeni, przestrzeń krytyki. Czy 

FESTIWAL IM. JANA BŁOŃSKIEGO 
– WYDANIE KRYTYCZNE

profesjonalny i niezależny krytyk znaj-
duje miejsce, w którym można jeszcze 
rozmawiać o literaturze? I czy ma z kim 

taką rozmowę prowadzić? Czy krytycy 
bywają skorumpowani? Na te oraz wiele 
innych pytań odpowiadali zaproszeni 

Panel Krytyka literacka i nagrody, prowadząca: Dorota Kozicka, paneliści: Inga Iwasiów, Piotr Śliwiński, 
Jerzy Jarzębski, Grzegorz Jankowicz
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goście. Bernadetta Darska przybliżyła 
publiczności sferę inicjatyw blogerskich 
oraz nakreśliła przyczyny rozczarowania 
krytyką profesjonalną. Dariusz Nowacki 
podzielił się dylematami krytyka zawo-
dowego, który musi ustawicznie własne 
wybory czytelnicze przeciwstawiać temu, 
czego pragnie „przeciętny czytelnik”. 
Zofia Król, reprezentująca internetowy 
„dwutygodnik.com”, przekonywała, że 
tworzenie przestrzeni profesjonalnej w in-
ternecie może być sposobem na wyjście 
z impasu, w jakim znalazła się krytyka 
literacka.

Podczas kolejnego panelu, który odby-
wał się pod hasłem Krytyka literacka i na-
grody poziom zadowolenia gości znacznie 
wzrósł. Dyskutanci przyjęli wspólny front, 
ustalając, że nagrody potrzebne są i do-
brze by było, gdyby zwiększać ich liczbę. 
Piotr Śliwiński opowiedział o początkach 
i rozwoju Nagrody Literackiej „Gdynia”. 
Inga Iwasiów prezentowała ideę Ogólno-
polskiej Nagrody Literackiej dla Autorki 
„Gryfia” oraz dzieliła się doświadczeniami 
jurorki Nagrody Literackiej „Nike”. Grze-
gorz Jankowicz mówił o nagrodzie jako 
instytucji, która wpływa na pobudzenie 
rozmowy o literaturze, a Jerzy Jarzębski 
zdradzał, jak to jest być jurorem dobrze 
zapowiadającej się nagrody literackiej 
(„Cogito”), której budżet upada po roku. 
Nie zabrakło wątków osobistych – goście 
opowiadali o doświadczeniach związanych 
z otrzymywaniem głuchych telefonów po 
ogłoszeniu werdyktu, nie kryli również, że 
przyznawanie nagród jest w jakiejś mierze 
gestem podszytym próżnością.

Wyjątkowo inspirujący okazał się 
panel Krytyka i filozofia, poszerzający 
przestrzeń rozmowy o krytyce literackiej 
o konteksty filozoficzne, ale także poli-

tyczne czy społeczne. Paneliści z jednej 
strony podkreślali niezależność filozofii 
i krytyki oraz wskazywali na niebez-
pieczeństwa związane ze zbyt łatwym 
aplikowaniem narzędzi filozoficznych do 
rozmowy o literaturze. Z drugiej – do-
strzegali wzajemne inspiracje. Podczas 
rozmowy nie zabrakło również wątków 
pesymistycznych. Tomasz Bocheński 
wskazał upadek instytucji kulturalnych 
jako przyczynę kryzysu dyskursu niezależ-
nego, a Paweł Mościcki oznajmiał koniec 
filozofii. Ostatecznie obie dziedziny – fi-
lozofię i krytykę uznano za egzystujące na 
marginesach.

Gość drugiego dnia festiwalu – Ire-
neusz Kania – zdecydowanie przełamał 
nastroje pesymistyczne, zdradzając ze-
branym niezwykle prostą receptę na na-
uczenie się szesnastu języków. Deklarował 
przy tym, że  nie ma żadnych wyjątkowych 
zdolności językowych, i że po prostu tylko 
próbował nie marnować czasu. Uczenie 
się języków to dla Ireneusza Kani jedyny 
sposób na poszukiwanie odpowiedzi na 
fundamentalne pytania bez korzystania 
z zapośredniczenia, jakim jest tłumacze-
nie. Jednym z pierwszych impulsów do 
nauki języków obcych była dla tłumacza 
Tybetańskiej Księgi Umarłych literatura. 
Ireneusz Kania wyznał, że mając szesna-
ście lat, tak zachwycił się czytaną w prze-
kładzie Boską komedią, że zapragnął 
dotrzeć do źródła – tekstu oryginalnego. 
Prowadzący spotkanie Andrzej Zawadzki 
i Łukasz Tischner pytali gościa o jego 
fascynację kulturą rumuńską, stosunek do 
literatury najnowszej, bliskie mu systemy 
filozoficzne, ale także o... podnoszenie 
ciężarów!

Jak z góry wiadomo, konfrontacja 
krytyków i pisarzy nie może się skończyć 

niczym dobrym. Panel Ważne, żeby mówili 
(pisarze) miał tylko tę tezę udowodnić. 
Dla bezpieczeństwa jednak do rozmowy 
zaproszono wyłącznie pisarzy, by mogli 
swobodnie i bez oporów wylewać żale 
i pomstować na krytyków. – Przykro jest 
mieć rację wbrew czyjejś racji – podsu-
mowywała Magdalena Tulli swój stosunek 
do krytyki. Według niej autor może mieć 
przewagę nad krytykiem w rozmowie 
o tekście, bo ten tekst po prostu najlepiej 
zna. – Staranne opisywanie pudełka bez 
zauważania, że coś w nim leży – autorka 
burzyła się przeciwko dotychczasowemu 
czytaniu jej powieści i przekonywała, że 
nie było tam żadnej metaliteratury. Za 
trafione uznała jedynie recenzje Włoskich 
szpilek. Wit Szostak prezentował od-
mienne stanowisko, przekonując, że jest 
w jakimś sensie zbędny dla tekstu. Mówił, 
że książka jest dla niego jak dziecko, które 
wyszło z domu – trochę obchodzi go jesz-
cze jej los, ale nie ma już wpływu na to, 
co się z nią stanie.

Rozmowę ożywiło pytanie o to, czy 
pisarzowi wolno, albo raczej – czy wypa-
da, dyskutować z krytyką własnego tekstu. 
Według Wita Szostaka nie wypada, bo 
takie są reguły gry, że na krytykę się nie 
odpowiada. Zdaniem Szczepana Kopyta 
takich reguł nie ma. On sam nie miałby 
oporów, by podjąć dyskusję z krytyką 
własnych tekstów, niemniej jednak, co 
oświadczył z pewnym sarkazmem, prze-
gapił... jedyną recenzję swoich wierszy. 
Na potrzeby rozmowy stworzono trzystop-
niową skalę, według której pisarze ocenili 
znaczenie krytyki dla swego rzemiosła: po 
pierwsze – ważne, żeby mówili, po drugie, 
ważne, żeby mówili dobrze, po trzecie, 
ważne, żeby mówili mądrze. Z pisarzami, 
żalącymi się, jak to ich źle odczytano, 
jak nie zrozumiano intencji, albo – jak 
wcale nie przeczytano, nieczęsto zdarza 
się czytelnikom rozmawiać. Ci, których 
spotykają podczas Targów Książki, są 
zwykle uśmiechnięci i gotowi do składania 
autografów. Może więc, choćby dla tego 
jednego spotkania, warto było zajrzeć do 
Auli im. Jana Błońskiego przy ul. Grodz-
kiej 64. 

Oprócz tego poświęconego krytyce 
spotkania z pisarzami odbyły się też dwa 
spotkania osobne z Jackiem Dukajem 
oraz z Ingą Iwasiów. W trakcie pierwsze-
go z tych spotkań, prowadzonego przez 
Tomasza Z. Majkowskiego, licznie zgro-
madzeni wielbiciele książek Jacka Dukaja 
mogli podziwiać uroki jego wyobraźni 
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i precyzji. Mieli też okazję usłyszenia 
wielu ciekawych refleksji na temat współ-
czesnej literatury. Natomiast prowadzone 
przez Dorotę Kozicką spotkanie z Ingą 
Iwasiów toczyło się wokół jej najnowszej 
powieści Na krótko – ostatniej z trzech 
składających się na tzw. „trylogię szcze-
cińską”. Na krótko to powieść, w której 
pulsują zarówno wątki autobiograficzne 
(autorka przyznała, że zaopatrzyła Sylwię 
w cechy własnej osobowości), jak i reflek-
sje dotyczące kondycji i przyszłości nauk 
humanistycznych, w świecie, w którym 
najbardziej pożądaną formą opisu rzeczy-
wistości stają się wykresy i tabelki.

Ostatnim wydarzeniem festiwalo-
wym było prowadzone przez Jerzego 
Jarzębskiego spotkanie z Przemysławem 
Czaplińskim, podczas którego autor 
Resztek nowoczesności przekonywał, że 

literatura wciąż ma do odegrania pewną 
rolę jako niezbywalny uczestnik komu-
nikacji społecznej, a mówiąc dobitniej –  
rozrabiaka wobec silnych dyskursów. 
Jego zdaniem literatura, niezdolna do 
zmiany całościowego obrazu społeczeń-
stwa, może być ważna jako jednorazowy 
akt rebelii. Jednym z narzędzi tej rebelii 
jest kamp, który rozkłada społeczne 
stereotypy poprzez ich inscenizowanie 
i ośmieszanie. Rozmowę z autorem 
podjęli Anna Marchewka, Olga Szmidt 
i Jakub Momro. Olga Szmidt wyraziła 
wątpliwość czy kategorie proponowane 
przez Czaplińskiego nie obezwładniają 
literatury, czy nie jest ona zbyt gładko im 
poddawana. Anna Marchewka natomiast 
zaprotestowała przeciwko wprowadza-
niu kategorii sarmatyzmu jako jednego 
z kluczy do rozumienia współczesnej 

polskiej kultury, w przekonaniu, że 
jesteśmy potomkami chłopstwa, niewol-
ników, a nie sarmatów. Jakub Momro 
rozwinął tytułową kategorię „resztek”, 
która nawiązuje do kultury recyklingu, 
jednocześnie ją negując.

Rozmowa z Przemysławem Czapliń-
skim była właściwie wstępem do debaty, 
którą można by toczyć nad jego projek-
tem. Wyłoniło się z niej kilka kwestii 
domagających się szerszego komentarza. 
Rozmowy nie udało się zamknąć w wy-
znaczonym czasie, co można uważać za 
zachętę do ponownego spotkania, a także 
za zapowiedź, że podczas następnego 
festiwalu nie zabraknie tematów do 
dyskusji.

Sabina Misiarz-Filipek
studentka I roku polonistyki, 

specjalność: krytyka literacka 

Projekt badawczy „Gender – based 
Violence, Stalking and Fear of Crime 

(GAP)” realizowało w latach 2009–2011 
konsorcjum składające się z naukowców 
z pięciu europejskich uniwersytetów: 
koordynatora – Ruhr-Universität Bochum 
(Niemcy) oraz Università di Bologna 
(Włochy), Universitat Autònoma de 
Barcelona (Hiszpania), Keele University 
(Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Punktem 
wyjścia do badań stała się dyskusja to-
czona w Niemczech w związku z serią 
23 zgwałceń młodych kobiet, jakie miały 
miejsce niedaleko Uniwersytetu w Bo-
chum między 1994 a 2002 rokiem. Zda-
niem badaczy wśród studentek w dalszym 
ciągu dominują przekonania o tego typu 
„stereotypowych” przejawach przemocy 
seksualnej wobec kobiet i jej sprawcach –  
obcych mężczyznach atakujących nocą 
w rzadko uczęszczanych miejscach przy 
użyciu broni celem podporządkowania 
sobie ofiary. Z tego też względu w toku 
badań poszukiwano odpowiedzi na pytania 
o zakres przemocy seksualnej i nękania 
doświadczanych przez studentki, a także 

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET
o ich poczucie bezpieczeństwa. Poruszono 
kwestię roli uniwersytetów w przeciw-
działaniu tego typu zdarzeniom, mówiono 
także o zakresie odpowiedzialności uni-
wersytetów (adekwatnej reakcji) w razie 
ich wystąpienia. Uniwersytet Jagielloński 
reprezentował zespół naukowców z Ka-
tedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji pod kierunkiem dr hab. 
Janiny Czapskiej, profesor UJ, która ko-
ordynowała realizację projektu w Polsce. 

METODOLOGIA

Projekt badawczy obejmował zebranie 
oraz analizę danych ilościowych (ankieta 
on-line) oraz jakościowych (zognisko-
wane wywiady grupowe prowadzone ze 
studentkami oraz wywiady z ekspertami) 
dotyczących przemocy seksualnej wobec 
kobiet, nękania i strachu przed przestęp-
czością. Dane ilościowe były zbierane 
w dwóch etapach. W pierwszym (wave A), 
prowadzonym w jesieni i zimie 2009/2010, 
każda z pięciu uczelni biorących udział 
w projekcie udostępniła swoim student-
kom kwestionariusz anonimowej ankiety 

on-line. Kwestionariusz zawierał opis 
celów projektu oraz składał się z pięciu 
części, w których studentki pytano o rok 
studiów, wydział, poczucie bezpieczeń-
stwa na uniwersytecie, ich doświadczenia 
związane z molestowaniem seksualnym, 
nękaniem i przemocą seksualną, wiedzę 
o instytucjach pomocowych i oczekiwa-
niach względem nich oraz o ogólne dane 
demograficzne. Na końcu kwestionariusza 
wskazano listę instytucji pomocowych 
działających w każdym z państw. 

Każda z serii pytań o doświadczenia 
związane z molestowaniem seksualnym, 
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nękaniem i przemocą seksualną rozpoczy-
nała się pytaniem otwierającym, w którym 
respondentki miały możliwość wskazania 
częstotliwości zdarzeń, jakich doświadczy-
ły. Następnie były pytane o rodzaj zdarzenia 
poprzez wybór z listy precyzyjnie opisa-
nych sytuacji – na przykład: Ktoś zbliżył się 
do mnie bez wyraźnego powodu lub nachylił 
się nade mną w sposób, który odczułam jako 
nachalny. Ktoś przez długi czas wykonywał 
do mnie niechciane telefony, wysyłał listy, 
e-maile, SMS-y lub zostawiał różnego 
rodzaju wiadomości. Ktoś zmusił mnie do 
intymnego dotykania, pieszczot, pettingu 
lub podobnego zachowania. W dalszej 
kolejności studentki określały, kiedy miało 
ono miejsce. Jeśli respondentka wskazała, 
że doświadczyła określonych sytuacji 
w trakcie studiów, była proszona o podanie 
dokładniejszych informacji na temat wybra-
nego przez siebie, najbardziej poważnego 
jej zdaniem zdarzenia. Oczywiście, mogła 
odmówić udzielenia odpowiedzi. W tej 
części badań wzięło udział w sumie 8111 
studentek (2593 w Uniwersytecie Ruhry, 
2393 w Uniwersytecie w Bolonii, 2226 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
416 na Uniwersytecie Keele i 483 na Uni-
wersytecie Autonomicznym w Barcelonie). 

W drugim etapie (wave B), prowa-
dzonym rok później, wzięło udział 21516 
studentek z 34 uczelni ze wszystkich 
państw składających się na konsorcjum. 
Dane zbierano w oparciu o kwestiona-
riusz anonimowej ankiety on-line, który 
został zmodyfikowany względem fazy A  
w celu jego uproszczenia oraz pozyskania 
bardziej szczegółowych danych. Próbę 
dobrano w taki sposób, by odzwierciedlić 
strukturę uczelni w każdym z państw (po-
łożenie uczelni, ich rozmiar, prestiż, rodzaj 
itd.). Poza Niemcami, gdzie większość 
szkół wyższych wyraziła wolę współpracy, 
partnerzy projektu mieli trudności z po-
zyskaniem uczelni do udziału w badaniu. 
Wyrażano obawy, że prowadzone badania 
negatywnie wpłyną na reputację uczelni 
i utrudnią konkurowanie o dobrą pozycję 
w rankingach. Najwięcej problemów 

z pozyskaniem uczestników miał partner 
hiszpański, na którego prośby skierowane 
do dwudziestu szkół wyższych odpowie-
działy zaledwie cztery.

Dane ilościowe zostały uzupełnione 
o przeprowadzone w każdym z pięciu 
państw wywiady z ekspertami (w sumie 60 
indywidualnych wywiadów pogłębionych 
przeprowadzonych z 71 osobami) oraz 
o 24 zogniskowane wywiady grupowe, 
w których wzięły udział 163 studentki. 

WYBRANE WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH 
(PORÓWNANIE MIĘDZY PAŃSTWAMI 

W OPARCIU O DANE Z WAVE B)

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

77,6 procent studentek, które odpo-
wiedziały na pytanie o doświadczenia 
związane z molestowaniem seksualnym, 
doświadczyło co najmniej jednego takiego 
zdarzenia w życiu. W porównaniu z całą 
próbą wynik jest niższy – 51,1 procent 
ankietowanych studentek doświadczyło co 
najmniej raz molestowania seksualnego. 
60,7 procent badanych doświadczyła co 
najmniej jednego przypadku molestowania 
w trakcie studiów. Generalnie studentki nie 
postrzegały molestowania seksualnego jako 
wpływającego szczególnie na ich poczucie 
bezpieczeństwa, poza Polkami (59,9 pro-
cent) i Włoszkami (48,6 procent), które po-
strzegały te zdarzenia jako groźniejsze niż 
respondentki z pozostałych krajów. Najczę-
ściej wskazywanym „najpoważniejszym” 
przejawem molestowania seksualnego, 
jakiego doświadczyły respondentki, było 
zaczepianie poprzez gwizdanie, sprośne 
komentarze albo natarczywe przyglądanie 
się. Niemal 1/3 respondentek doświadczyła 
sytuacji, w której ktoś zbliżył się do nich 
bez wyraźnego powodu albo nachylił się 
w sposób, który odczuły jako nachalny 
(14,6 procent) oraz poczuły się nieswojo 
dlatego, że ktoś komentował ich wygląd 
(ciało), życie prywatne lub robił seksualne 
aluzje lub zachowywał się natarczywie 
(14,3 procent). Aż 29 procent studentek 

z Wielkiej Brytanii (przy średniej wynoszą-
cej 9,6 procent) było molestowanych przez 
kogoś, kto je objął lub usiłował pocałować 
wbrew woli. Zwraca uwagę niewielka liczba 
respondentek, które jako najpoważniejsze 
zdarzenie wskazały sytuację, kiedy ktoś dał 
im jasno do zrozumienia, że jeśli nie zgodzą 
się na stosunek seksualny, to może to mieć 
w przyszłości negatywne konsekwencje 
dla nich lub ich rozwoju zawodowego. 
Studentki pytane o to, jak nazwałyby sy-
tuację, która się im przydarzyła, w 36,5 
procent przypadków określały ją mianem 
molestowania, 18 procent molestowania 
seksualnego (najrzadziej Polki), podczas 
gdy 41,1 procent stwierdziło, że nie do-
świadczyły molestowania, molestowania 
seksualnego ani przemocy. 

Większość przypadków molestowa-
nia miała miejsce poza uniwersytetem 
(60,4 procent): w miejscach publicznych 
(na ulicy, w parku, na parkingu) – 27,1 
procent, w dyskotece, pubie lub kawiar-
ni – 11,5 procent, za wyjątkiem Wielkiej 
Brytanii, gdzie 53,2 procent studentek 
doświadczyło tych zdarzeń na terenie 
uczelni. Najczęściej wskazywane przez 
Brytyjki miejsca na uniwersytecie to 
pokoje organizacji studenckich albo 
samorządu (student union rooms) – 16,2 
procent (średnia 6,4 procent) oraz pokoje 
w domach studenckich – 34,4 procent 
(średnia 9,1 procent). Sprawcami w prze-
ważającej większości przypadków byli 
mężczyźni (96,1 procent) – najniższy 
odsetek odnotowano w Hiszpanii (82 
procent), a najwyższy w Niemczech (97,5 
procent). W 60,8 procent przypadków 
sprawcami były osoby spoza uczelni 
(najczęściej osoby obce – w 69,4 procent 
przypadków), w 31,7 procent kolega ze 
studiów, a pracownik uczelni (nauczyciel 
akademicki lub inna osoba) w 7,5 procent 
przypadków. W Wielkiej Brytanii spraw-
cami w większości przypadków okazywa-
li się koledzy ze studiów (66,7 procent 
przy średniej 31,7 procent), podczas gdy 
pracownicy uczelni byli wskazywani za-
ledwie w 0,8 procent przypadków (przy 
średniej 4,2 procent). Pracownicy uczelni 
jako sprawcy molestowania seksualnego 
byli wskazywani najczęściej w Polsce 
i Hiszpanii (6,9  i 6,3 procent w porów-
naniu do średniej 4,2 procenta).

STALKING, CZYLI NĘKANIE

38,5 procent studentek, które odpo-
wiedziały na pytanie o doświadczenia 
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związane z nękaniem, doświadczyło 
co najmniej jednego takiego zdarzenia 
w życiu. Wynik ten jest niemal iden-
tyczny (36 procent), gdy weźmie się 
pod uwagę całą próbę badawczą. Połowa 
ankietowanych studentek (50,5 procent) 
doświadczyła co najmniej jednego 
przypadku nękania w trakcie studiów. 
Respondentki czuły się bardziej prze-
straszone nękaniem niż molestowaniem 
seksualnym (ponad połowa Hiszpanek, 
Polek i Włoszek). Najbardziej poważ-
nym zdarzeniem, z jakim zetknęły 
się studentki, spośród wymienionych 
w ankiecie, było otrzymywanie przez 
dłuższy czas niechcianych telefonów, 
listów, e-maili, SMS-ów lub wiadomości 
różnego rodzaju (44,7 procent wszyst-
kich studentek). Najczęściej te sytuacje 
zdarzały się studentkom pierwszego roku 
(38,2 procent), a najrzadziej doktorant-
kom (1,8 procent). Studentki najbardziej 
obawiały się sytuacji, w których przemoc 
psychiczna wiązałaby się z uszkodze-
niem ciała. Respondentki najczęściej 
postrzegały wymienione zdarzenia jako 
„molestowanie” (33,7 procent) albo 
„szantaż psychiczny” (32,7 procent). 

Najczęściej sprawcami stalkingu 
okazywali  się mężczyźni (w 91,1 
procent przypadków), przy czym naj-
mniejszy odsetek odnotowano w Hisz-
panii (77,1 procent),  a najwyższy 
w Polsce (92,6 procent). W większo-
ści przypadków były to osoby spoza 
uniwersytetu (71 procent), kolega ze 
studiów – w 25,6 procent przypadków, 
natomiast pracownik uczelni w 3,5 
procent. Najwyższy odsetek byłych 
partnerów dopuszczających się nękania 
odnotowano w Wielkiej Brytanii (43,4 
procent) i Hiszpanii (41,7 procent) przy 
średniej 35,6 procent. W Wielkiej Bry-
tanii najczęściej dochodziło także do 
nękania w domach studenckich (w 69,4 
procent przypadków przy średniej 28,7 
procent), co może wynikać z faktu, że 
brytyjskie studentki częściej mieszkają 
w kampusach uniwersyteckich, niż stu-
dentki włoskie czy polskie. 

PRZEMOC SEKSUALNA

Spośród studentek, które udzieliły 
odpowiedzi na pytanie o doświadczenia 
w zakresie przemocy seksualnej (175 
Brytyjek, 46 Hiszpanek, 473 Polek, 295 
Włoszek i 2058 Niemek), 68,4 procent 
doświadczyło jej co najmniej jeden raz. 

Należy zwrócić uwagę, że w porównaniu 
do całej próby liczba respondentek, które 
udzieliły odpowiedzi na to pytanie, była 
niska (8,7 procent wszystkich studentek 
padło ofiarą przemocy na tle seksual-
nym). 35,5 procent studentek doświad-
czyło przemocy seksualnej w trakcie 
studiów – sytuacja ta budziła najwyższe 
poczucie zagrożenia (80,1 procent). 
W ankiecie posłużono się określeniem: 
Ktoś zmusił mnie do stosunku seksual-
nego i za pomocą penisa albo innego 
przedmiotu dokonał penetracji wbrew 
mojej woli na określenie zgwałcenia 
(w całej ankiecie stosowano wyłącznie 

opisy sytuacji, nie określając ich mianem 
„gwałtu”, „usiłowania gwałtu”, „mo-
lestowania seksualnego”, „stalkingu” 
itd.). Z badań wynika, że najrzadziej 
ofiarami zgwałcenia padały studentki 
włoskie (19,2 procent) w porównaniu do 
studentek z pozostałych państw (śred-
nio 31 procent). Wiele studentek (30,2 
procent) doświadczało także przemocy 
przejawiającej się w zmuszeniu do in-
tymnego dotykania, pieszczot, pettingu 
albo podobnego zachowania. Studentki, 
odpowiadając na pytanie: gdybyś miała 
ocenić sytuację z perspektywy czasu: czy 
to, co Ci się przytrafiło, było..., w 44,4 
procent przypadków stwierdzały, że do-
świadczyły napaści na tle seksualnym, 
w 21,8 procent przypadków zgwałcenia, 
a w 11,1 procent przemocy. Większa 
liczba niemieckich studentek określała to 
zdarzenie jako napaść na tle seksualnym 
(59,5 procent), zaś hiszpańskich jako 
gwałt (30 procent).

Najczęstszym miejscem, w którym 
studentki doświadczyły przemocy 
seksualnej, było ich mieszkanie lub 

mieszkanie innej osoby (57,9 procen-
ta). W porównaniu do studentek z po-
zostałych krajów Włoszki najczęściej 
doświadczały przemocy w samochodzie 
(16 procent przy średniej 4,8 procent) 
oraz w publicznym budynku (sklepie, na 
dworcu, w biurze) – 6 procent przy śred-
niej 1,6 procent. Jeśli chodzi natomiast 
o miejsca na uczelni, Brytyjki najczę-
ściej doświadczały przemocy w domach 
studenckich (78,4 procent w porówna-
niu ze średnią 54,5 procent), zaraz za 
Polkami (66,7 procent). W większości 
przypadków sprawcami przemocy 
seksualnej były osoby, które studentki 

znały i z którymi utrzymywały relacje 
intymne (w 68,9 procent przypadków 
sprawcami były osoby spoza uczelni). 
W Wielkiej Brytanii żadna z responden-
tek nie wskazała pracownika uczelni jako 
sprawcy przemocy seksualnej (w pozo-
stałych państwach średnia wyniosła 1,8 
procent). Brytyjki tylko w 32,6 procent 
przypadków wskazywały jako sprawców 
osoby spoza uniwersytetu. Najczęściej 
jako sprawców studentki wskazywały 
byłych partnerów (30,6 procent), part-
nerów (15,1 procent) oraz kogoś z grupy 
przyjaciół (12,6 procent). Studentki 
z Polski najczęściej spośród wszystkich 
badanych wskazywały obecnych partne-
rów jako sprawców przemocy (28,8 pro-
cent). Zgodnie z oczekiwaniami wyniki 
badań nie potwierdzają stereotypowych 
przekonań dotyczących miejsc, w któ-
rych dochodzi do przemocy seksualnej 
oraz jej sprawców. 

Jeśli chodzi o oczekiwania względem 
instytucji pomocowych, dla wszystkich 
badanych studentek największe znacze-
nie miało bycie wysłuchaną i potrakto-
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waną poważnie, choć i tu dały się zauwa-
żyć różnice między państwami (oczeki-
wanie to było najważniejsze dla Brytyjek 
i Polek – ponad 80 procent, zaś naj-
mniej ważne dla Hiszpanek i Włoszek –  
ok. 60 procent). Podobne wyniki moż-
na zauważyć w przypadku odpowiedzi 
uzyskać poradę bez zbędnej biurokracji. 
Studentki ze wszystkich państw biorących 
udział w projekcie wyrażały zadowolenie 
z podjęcia badań o tej tematyce, podkre-
ślając ich istotną rolę w inicjowaniu na 
uniwersytetach dyskusji na temat przeciw-
działania przemocy ze względu na płeć. 
Ich zdaniem udział uczelni w projekcie 
świadczy o poważnym traktowaniu tego 
zagadnienia przez władze (Cieszę się, że 
Uniwersytet Jagielloński postanowił zająć 
się sprawą przemocy akademickiej wobec 
kobiet, gdyż wydaje mi się, iż problem jest 
duży, a do tej pory był ignorowany przez 
środowisko, być może z chęci ochrony 
pracowników Uniwersytetu. Cieszę się też, 
że istnieje zainteresowanie problematyką 
bezpieczeństwa kobiet na uczelni, czego 
dowodem jest cały projekt i ankieta). 

BADANIA W POLSCE

Polska część badań przebiegała 
w dwóch fazach. W trakcie pierwszej 
z nich do wszystkich studentek Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego za pomocą poczty 
USOS rozesłane zostały ankiety on-line, 
następnie przeprowadzono siedem dysku-
sji zogniskowanych ze studentkami naszej 
uczelni oraz dwadzieścia jeden wywiadów 
z ekspertami. W drugiej fazie projektu 
uczestniczyło siedem szkół wyższych 
położonych w różnych częściach kraju – 
były to uniwersytety, akademie i wyższa 

szkoła zawodowa, które odróżniały się od 
siebie zarówno wielkością, jak i profilem 
kształcenia. 

WYBRANE WYNIKI BADAŃ 
PRZEPROWADZONYCH 

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Badania ankietowe na naszej Uczel-
ni były prowadzone w okresie od 29 
października do 31 listopada 2009. Na 
stronę internetową zawierającą ankietę 
zalogowało się łącznie 4021 osób. Cały 
kwestionariusz, w którym zostały wyod-
rębnione trzy podstawowe moduły doty-
czące molestowania, stalkingu (nękania) 
oraz przemocy seksualnej, wypełniło 
2226 respondentek, co stanowi 7,2 procent 
wszystkich ówczesnych studentek UJ.

Kategorię zdarzeń najczęściej wskazy-
wanych przez studentki stanowi molesto-
wanie wyrażone werbalnie. 47,7 procent 
respondentek z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego było zaczepianych poprzez gwizdy, 
sprośne komentarze czy też natarczywe 
przyglądanie się. Kolejną pod względem 
liczby wskazań grupę zdarzeń wpisujących 
się w pojęcie molestowania stanowiły 
komentarze na temat życia, ciała czy sek-
sualności studentek, aluzje seksualne oraz 
natarczywe zachowanie – tego rodzaju 
doświadczenia miało 35,2 procent respon-
dentek. Poza molestowaniem werbalnym, 
jedną z najczęstszych kategorii zdarzeń 
wskazywanych przez studentki stanowiły 
takie formy niechcianego kontaktu, jak: 
zbyt bliskie podchodzenie, nachylanie 
się, usiłowanie przytulenia czy pocałunku.

W przypadku pytań, dotyczących form 
nękania (stalkingu), którego doświadczyły 
respondentki, 14,7 procent uczestniczek 

badań wskazało, że w trakcie studiów 
otrzymywały one niechciane, natarczy-
we wiadomości telefoniczne, listowne, 
mailowe, przybierające formę SMS-ów 
itp. Wśród innych, szczególnie często 
doświadczanych przez studentki incy-
dentów należy wymienić: szpiegowanie 
polegające na wypytywaniu znajomych 
lub członków rodziny; groźby sprawcy, 
że popełni on samobójstwo; nachodzenie 
w domu, pracy czy szkole. 

W przypadku pytań dotyczących do-
znanych przez studentki form przemocy 
seksualnej respondentki najczęściej wska-
zywały odpowiedź: ktoś zmusił mnie do 
intymnego dotykania, pieszczot, pettingu 
lub podobnego zachowania. Spośród 2020 
ankietowanych, które odpowiedziały na 
pytania z tego modułu kwestionariusza, 
5,2 procent stało się uczestniczkami tego 
rodzaju zdarzenia po ukończeniu 15 roku 
życia, ale przed podjęciem nauki na uni-
wersytecie, zaś 4,6 procent już w trakcie 
studiów. Badania ankietowe pokazały, że 
3 procent studentek naszego uniwersytetu 
w trakcie studiów zostało zmuszonych do 
odbycia niechcianego stosunku seksualne-
go połączonego z penetracją, 2,7 procent 
było ofiarami usiłowania takiego czynu, 
zaś 2,2 procent zostało zmuszonych do 
aktu seksualnego w innej formie. 

Odpowiedzi na pytania odnoszące się 
do sprawcy sytuacji, którą dana respon-
dentka oceniła jako najpoważniejszą, 
pokazały, że we wszystkich kategoriach 
zdarzeń dominują sprawcy płci męskiej. 
Zarówno w przypadku molestowania, stal-
kingu, jak i przemocy seksualnej odsetek 
odpowiedzi wskazujących, że osobą, która 
dopuściła się tych czynów, był mężczyzna, 
wyniósł ponad 90 procent. Relacja ofiary 
i sprawcy zmienia się w zależności od for-
my doznawanej przemocy. Jak wykazane 
zostanie poniżej, większość osób odpo-
wiedzialnych za molestowanie seksualne 
nie było wcześniej znanych studentkom, 
inaczej niż w przypadku nękania i prze-
mocy seksualnej. 

Molestowania w 57,2 procent przy-
padków dopuściły się osoby nieznane 
studentkom. Najczęściej wskazywanym 
sprawcą był ktoś z grupy moich przyjaciół 
(25,3 procent) lub kolega ze studiów (19,4 
procent). Należy przy tym zauważyć, że 
niemal 8 procent osób dopuszczających 
się molestowania stanowili pracownicy 
uczelni – tutorzy, wykładowcy, osoby 
prowadzące ćwiczenia lub inne osoby 
zatrudnione na uniwersytecie. 
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W przypadku stalkingu zaledwie około 
20 procent sprawców było nieznanych 
ofierze. Nękania dopuszczali się przede 
wszystkim byli partnerzy – 21,2 procent, 
osoby zaliczane przez respondentki do 
grona przyjaciół – 11,7 procent, aktualni 
partnerzy i osoby, z którymi studentka 
była na randce – po 10 procent. Wśród 
sprawców tego rodzaju czynów 2,4 pro-
cent stanowili pracownicy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Jako sprawców przemocy seksualnej 
jedynie 7,6 procent studentek wskazało 
osobę obcą. Napastnikami seksualnymi 
okazywali się przede wszystkim aktualni 
(24,8 procent) lub byli (15,7 procent) 
partnerzy życiowi respondentek, osoby, 
z którymi studentki spotkały się na randce 
(18,3 procent), koledzy ze studiów (12,4 
procent) oraz przyjaciele bądź znajomi 
(10,5 procent). 1,9 procent sprawców 
stanowiły osoby zatrudnione na uczelni, 
w tym gronie jedyną wskazaną przez 
respondentki kategorią były osoby prowa-
dzące ćwiczenia lub laboratoria. 

Miejscem zdarzenia molestowania sek-
sualnego okazywały się przede wszystkim 
miejsca publiczne, takie jak ulica, dysko-
teka, kawiarnia, środki transportu publicz-
nego. Niewiele ponad 8 procent sytuacji 
tego typu miało miejsce na terenie uczelni 
lub w miejscach z nią związanych, między 
innymi w salach zajęciowych, gabinetach 
pracowników naukowych, pomieszcze-
niach administracyjnych, stołówkach, 
obiektach sportowych, toaletach, akademi-
kach lub w okolicy uniwersytetu. Nękanie 

w niemal 30 procentach przypadków 
odbywało się za pomocą elektronicznych 
środków przekazu – internetu i telefonu. 
Łącznie 2,3 procent zdarzeń miało miejsce 
na terenie uczelni; 2,6 procent w akademi-
ku, a 1,5 procent w pobliżu uczelni lub aka-
demika. Większość studentek jako obszar, 
w którym doświadczyły przemocy seksu-
alnej, wskazało miejsca prywatne – własne 
mieszkanie (22,2 procent) lub mieszkanie 
należące do kogoś innego (44,4 procent). 
2,6 procent napaści seksualnych miało 
miejsce na uniwersytecie (w salach zaję-
ciowych, obiektach sportowych, toaletach, 
windach, schodach lub korytarzach), zaś 
7,2 procent w akademiku.

Z odpowiedzi na pytania o poczucie 
bezpieczeństwa na uczelni wynika, że 
Uniwersytet Jagielloński jest uznawany 
przez respondentki za miejsce bezpieczne. 
Każde z wymienionych w kwestionariu-
szu miejsc powiązanych z uczelnią, na 
przykład sale zajęciowe, gabinety pra-
cowników, biblioteki, stołówki, obiekty 
sportowe, uzyskało wskaźnik bezpieczeń-
stwa przekraczający 90 procent. Ponadto 
powyżej 70 procent studentek czuje się 
„bezpiecznie” lub „raczej bezpiecznie”, 
gdy po zmroku przebywa na terenie uczel-
ni lub akademików.

W wyniku rekomendacji przedstawio-
nych przez zespół badawczy prorektorowi 
UJ ds. dydaktyki od roku akademickiego 
2011/2012 na Uniwersytecie Jagielloń-
skim funkcjonuje pełnomocnik rektora 
UJ ds. bezpieczeństwa studentów i dok-
torantów. Do obowiązków pełnomocnika, 

zgodnie z zarządzeniem nr 37 rektora UJ 
z 31 marca 2011 w sprawie powołania 
i ustalenia zakresu działania pełnomocnika 
rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów 
i doktorantów, należy, między innymi, 
opracowanie i doskonalenie wewnętrz-
nych procedur dotyczących reagowania 
na zaistniałe przypadki zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa studentów 
i doktorantów, ich wolności seksualnej 
(w tym przypadki molestowania seksu-
alnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim 
przejawom dyskryminacji ze względu 
na płeć. W maju 2012 roku społeczności 
akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
została udostępniona strona internetowa  
www.bezpieczny-student.uj.edu.pl, zawie-
rająca aktualne informacje na temat insty-
tucji pomocowych, materiały edukacyjne, 
informacje dotyczące bieżących wydarzeń 
związanych z działalnością pełnomocnika 
oraz umożliwiającej studentom i doktoran-
tom poszukującym pomocy lub zgłasza-
jącymi problemy związane z bezpieczeń-
stwem anonimowe nawiązanie kontaktu. 

Katarzyna Jurzak-Mączka
pełnomocnik rektora UJ 

ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
Katarzyna Struzińska

doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UJ

(artykuł opracowano w oparciu o „Gender-based Vi-
olence, Stalking and Fear of Crime. Research Project 
2009–2011. Research Report Publication” autorstwa 
prof. Thomasa Feltesa i in. oraz raport polski autor-
stwa dr hab. Janiny Czapskiej, profesor UJ, Mag-
daleny Klosy oraz Elżbiety Lesińskiej. Oba raporty 
dostępne są pod adresem www.gendercrime.eu). 
 

NA RZECZ PACJENTÓW LECZONYCH W KLINICE HEMATOLOGII UJ CM
Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Julia-
na Aleksandrowicza zorganizowała XVII charytatywną aukcję 
dzieł sztuki. Odbyła się ona 21 kwietnia br. w Międzynarodo-
wym Centrum Kultury. Już po raz siedemnasty znani malarze, 
graficy i rzeźbiarze ofiarowali bezinteresownie swe dzieła na 
aukcję na rzecz pacjentów leczonych w Klinice Hematologii 
UJ CM kierowanej przez prof. Aleksandra Skotnickiego. Wyli-
cytowano i sprzedano je za około 110 tysięcy złotych. Wśród 
125 przekazanych na aukcję dzieł znalazły się prace Magdaleny 
Abakanowicz, Anny Karpowicz-Westner, Stanisława Wejmana, 
Mieczysława Wejmana, Bronisława Chromego, Stanisława Ro-
dzińskiego i Edwarda Dwurnika.
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Porozumienie o współpracy z Uniwer-
sytetem Fryderyka Schillera w Jenie 

zostało zawarte 24 marca 1962 jako 
pierwsze porozumienie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z uczelnią zagranicz-
ną w okresie powojennym. Umowa 
przewidywała wymianę pracowników 
i studentów na podstawie programów 
roboczych. Pierwszy taki program – na 
rok 1963, obejmował chemię organiczną 
i biochemię, fizykę, archeologię, pedago-
gikę, psychologię i współpracę między 
bibliotekami.

Kolejne programy, podpisywane 
w latach 70. i 80. XX wieku, obejmo-
wały nauki polityczne, prawo, historię, 
filozofię, filologię germańską i angielską, 
slawistykę, fizykę, zoologię, chemię, 
biologię, językoznawstwo, matematykę, 
informatykę, archeologię, nauki ekono-
miczne, antropologię, historię sztuki, 
pedagogikę oraz współpracę między 
uniwersyteckimi bibliotekami. Istniała też 
intensywna wymiana grup studenckich, 
lektorów języka niemieckiego i pra-
cowników administracji. Obie uczelnie 
przygotowywały wspólne konferencje 
i wystawy tematyczne. Osobny program 
roboczy na lata 1981–1982 podpisały 
biblioteki. Przewidywał sześć tygodni 
wymiany osobowej, wymianę materiałów 
i przygotowanie publikacji poloniców 
znajdujących się w zbiorach biblioteki je-
najskiej. Wprowadzenie stanu wojennego 
w Polsce nie przerwało tej współpracy. 
W tamtym okresie Uniwersytet w Jenie 
pomagał UJ materialnie, dostarczając 
papier, chemikalia, książki... Dodatkowy 
protokół do porozumienia o współpracy 
został podpisany w 1982 roku i dotyczył 
prowadzenia kursów języka niemieckiego 
na UJ przez czterech lektorów z Jeny.

Po zjednoczeniu Niemiec w roku 
1989 i reorganizacji jenajskiej uczelni 
podpisano 8 kwietnia 1992 nową umowę 
o współpracy naukowej. Program roboczy 
na rok 1993 obejmował osiem dziedzin 
współpracy: germanistykę, archeologię, 
prawo, chemię, fizykę, biologię, zoologię 
i informatykę. Nadal realizowano współ-

50 LAT WSPÓŁPRACY

pracę między biblio-
tekami oraz wymianę 
studencką w ramach 
Studentenwerk.

13 stycznia 1996 
zos ta ł  podp isany 
aneks do umowy ogólnej, który obejmo-
wał wydziały medyczne. Od roku 1996 
współpraca została zintensyfikowana 
i objęła nowe dziedziny: psychologię 
i polonistykę. Dodano stypendia na po-
byty semestralne dla czterech studentów 
z obydwu uczelni. 

Kolejne czteroletnie programy ro-
bocze w latach 2000–2011 obejmowały 
kilkanaście dziedzin i kilkadziesiąt 
tematów badawczych, podejmowanych 
przez liczne zespoły badawcze, szczegól-
nie w dziedzinie chemii, fizyki, biologii 
molekularnej, polonistyki i współpracy 
między bibliotekami. Od 1995 roku 
Uniwersytet w Jenie oferował UJ sty-
pendia landu Turyngii, z których do roku 
2010/2011 skorzystało 39 studentów 
UJ. W latach 1999–2012 na UJ w ra-
mach wymiany bilateralnej przyjechało  
44 studentów z Jeny. Wymiana studencka 
była również realizowana w ramach pro-
gramu „Socrates/Erasmus” od roku 2006 
w dziedzinach: historia, polonistyka, ger-
manistyka, anglistyka, fizyka, socjologia, 
nauki polityczne i pedagogika.

W 1992 roku został podpisany protokół 
uzupełniający do ogólnego porozumienia 
z Jeną, dotyczący współpracy między UJ 
i Studenckim Działem Socjalnym – Stu-
dentenwerk w Jenie. Celem tej współpracy 
jest popieranie spotkań studentów obu 
uniwersytetów, studenckiej wymiany 
kulturalnej i wymiana doświadczeń mię-
dzy działami socjalnymi obu jednostek. 
W ramach tego porozumienia w 1996 roku 
gościł w Jenie Chór UJ, a w roku 1997 
przyjechał do Krakowa 52-osobowy Chór 
Uniwersytetu Jenajskiego. 

Jedną z form współpracy są wspól-
ne konferencje, sympozja i seminaria 
polsko-niemieckie. I tak, na przykład, 
od 1997 roku wydziały chemii obydwu 
uczelni organizują nieprzerwanie co 

dwa lata pięciodniowe seminaria Kra-
ków – Jena na temat chemii fizycznej. 
Uczestniczy w nich około 40 pracowni-
ków naukowych oraz doktorantów, w tym  
12 osób z Jeny. Ukazują się również 
wspólne publikacje. Od wielu lat wspólne 
sympozja z Jeną, zatytułowane Current 
Problems of European Administrative 
Law, z udziałem wykładowców i studen-
tów organizuje Katedra Prawa Europej-
skiego UJ. Wspólne konferencje naukowe 
oraz seminaria studenckie realizowane 
są też przez Instytut Nauk Politycznych 
i Instytut Spraw Publicznych UJ. Długo-
letnią współpracą nad wspólnym tematem 
badawczym może poszczycić się również 
Wydział Polonistyki UJ.

W ramach profesury gościnnej PNTA 
na UJ w roku akademickim 2005/2006 
wykładał na Wydziale Biotechnologii UJ 
prof. Sigrun Eick z Jeny. 

Na przestrzeni 50 lat wymiana oso-
bowa między uczelniami objęła tysiące 
osobodni, które pracownicy i studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowa-
li w ramach pobytów naukowych w Jenie. 
Przykładowo, w latach 1995–2012 wy-
miana osobowa pracowników naukowych 
objęła 259 osób. 

Uniwersytet Jenajski jest nadal jed-
nym z najważniejszych partnerów nasze-
go Uniwersytetu. Program roboczy na lata 
2011–2013 obejmuje 11 dyscyplin i 18 te-
matów badawczych. W ramach obchodów 
50-lecia współpracy Uniwersytet Jenajski 
zaprezentował swoją ofertę studiów 
na imprezie Zostań specjalistą – dobre 
miejsca pracy czekają, którą 19 maja br. 
w Auditorium Maximum zorganizowało 
Biuro Promocji UJ. 

Maria Kantor
koordynator współpracy UJ 

z uczelniami niemieckimi

Oferta studiów Uniwersytetu w Jenie została zaprezentowana w Krakowie
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Kolejne coroczne spotkanie sieci 
International Research Universities 

Network (IRUN), której Uniwersytet jest 
członkiem, odbyło się na naszej Uczelni 
w dniach 10–12 maja 2012. Było ono za-
razem podsumowaniem pięciu lat działal-
ności sieci IRUN. Spotkanie zgromadziło 
około 60 osób: rektorów, prorektorów, 
pracowników naukowych, przedstawicieli 
działów współpracy międzynarodowej, 
biur karier i biur promocji oraz studentów 
z 10 uczelni. 

Sieć IRUN została zainicjowana 
przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen 
7 września 2007. Obecnie jej członkami 
są: Westflälische Wilhelms-Universität 
Münster, Universität Duisburg-Essen, 
Radboud Universiteit Nijmegen, P�zm�ny 
Peter Catholic University of Budapest, 
Universit� degli Studi di Siena, Univer-
sitat de Barcelona, Universit� de Poitiers, 
University of Glasgow, University of 
Ljubljana oraz Uniwersytet Jagielloński. 
Współpraca uniwersytetów w IRUN ma 
na celu doskonalenie jakości nauczania 
i badań poprzez wymianę wykładowców, 
naukowców, doktorantów i studentów, 
rozwijanie programów prowadzących 
do podwójnych dyplomów, wspólne 
sympozja, seminaria czy szkoły letnie. 
Jedną z form współpracy są tzw. grupy 
robocze. UJ bierze udział w pracach czte-
rech grup: grupy do spraw podwójnych/
wspólnych dyplomów (prof. Andrzej 
Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki), grupy 
informacji i promocji (dr Maria Kantor, 
z Działu Współpracy Międzynarodowej, 
Agnieszka Dudziak z Biura Karier) oraz 
grupy kobiet profesorów (prof. Krystyna 
Slany, prof. Maria Szewczyk, prof. Beata 
Tobiasz-Adamczyk). Grupa informacji 

SPOTKANIE SIECI IRUN W KRAKOWIE
i promocji wydaje elektroniczny newslet-
ter IRUN dwa razy w roku. Warto dodać, 
że do końca br. Uniwersytet Jagielloński 
(reprezentowany przez rektora prof. Ka-
rola Musioła i prorektora prof. Andrzeja 
Manię) uczestniczy w spotkaniach Komi-
tetu Sterującego IRUN.

Spotkanie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim składało się z rozmów w grupach 
roboczych IRUN przedstawicieli działów 
współpracy międzynarodowej (10–11 
maja), przedstawicieli działów promocji 
(11 maja), biur karier (10–11 maja) i stu-
dentów (10–11 maja).

Głównym punktem obchodów pię-
ciolecia istnienia IRUN była konferencja 
zatytułowana Wschód – Zachód: Spotkanie 
w sercu Europy, która odbyła się 11 maja 
w auli Collegium Novum i zgromadziła 
około 100 osób. Konferencję otworzyli 
rektor UJ prof. Karol Musioł oraz rektor 
Uniwersytetu w Nijmegen prof. Sebastian 
Kortmann.

Pierwszym mówcą był prof. Mikhail 
Katsnelson z Uniwersytetu Radboud 
w Nijmegen. Jego wystąpienie zostało 
zatytułowane Combining the Best of 
Two Worlds. Profesor Katsnelson jest 
rosyjskim fizykiem teoretykiem, który 
wyemigrował do Holandii. Swój wykład 
poświęcił historii i założeniom rosyjskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego. Rosyjska 
Akademia Nauk w Sankt Petersburgu 
(założona w 1725 roku) i Moskiewski 
Uniwersytet Państwowy (1755), gdzie 
pracował Michaił Łomonosow, przez lata 
były częścią nauki europejskiej. W XIX 
wieku Rosja miała ogromne sukcesy 
w dziedzinie matematyki i chemii (Dy-
mitr Mendelejew). Początek XX wieku 
przyniósł Nagrodę Nobla z fizjologii dla 

Iwana Pawłowa (1904) i medycyny dla Ilji 
Mechnikowa (1908). Po rewolucji w 1917 
roku, już w Związku Radzieckim, nastą-
piła degradacja nauk humanistycznych, 
ale nauki ścisłe nadal znajdowały się na 
światowym poziomie. Rosyjskie uczelnie 
dawały bardzo szerokie wykształcenie 
i podkreślały multidyscyplinarny charakter 
badań. Takie wykształcenie i podejście 
pozwoliło prof. Katsnelsonowi rozwijać 
swoje zainteresowania naukowe i prowa-
dzić badania pionierskie nad grafenem na 
Uniwersytecie w Nijmegen razem z prof. 
Andre Geimem i prof. Konstantinem 
Novoselovem (obydwaj są laureatami 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2010 
roku). Po wystąpieniu prof. Katsnelsona 
nastąpiła dyskusja prowadzona przez 
wcześniej wybranego studenta-referenta 
z Uniwersytetu w Glasgow. 

Drugim mówcą był prof. Zdzisław 
Mach z Instytutu Europeistyki UJ. Jego 
wykład, zatytułowany Transformation of 
Economic and Political Systems, opisał 
wpływ transformacji na tożsamość Europy. 
Profesor Mach wskazał kilka elementów 
transformacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej – to liberalizacja polityczna, 
pluralizm poglądów i zainteresowań, 
zmiana pozycji Kościoła rzymskokato-
lickiego w Polsce, pozycja mniejszości –  
zarówno narodowych, jak i innych, na 
przykład seksualnych, poczucie niepew-
ności, także ekonomicznej, pluralizm 
kulturowy, zmiany tożsamości zbiorowej. 
Niepewność, utrata orientacji i frustracje 
pozwoliły dojść do głosu populizmowi, 
tradycjonalizmowi, a nawet fundamenta-
lizmowi, co może prowadzić do rozwoju 
nietolerancji i ksenofobii. Dyskusję po tym 
referacie prowadził student z Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego. Na zakończenie konferen-
cji został zaprezentowany kilkuminutowy 
film o IRUN.

12 maja w Sali im. Michała Bo-
brzyńskiego w Collegium Maius odbyło 
się spotkanie rektorów i przedstawicieli 
działów współpracy międzynarodowej 
uniwersytetów zrzeszonych w IRUN. 
Część pierwsza spotkania dotyczyła rotacji 
członków Komitetu Sterującego IRUN, 
spraw finansowych, nowego logo i motta 
oraz strategicznej roli IRUN (członko-

stwa w EUA). Następnie rektorzy uczelni 
zrzeszonych w IRUN uczestniczyli w uro-
czystym posiedzeniu Senatu UJ z okazji 
Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na 
sesji popołudniowej rektorzy omówili 
działalność IRUN w latach 2011–2012: 
tzw. Excellence Programme, wizyty bi-
lateralne, sympozja, inicjatywy studenc-
kie, szkoły letnie, uczestnictwo IRUN 
w programie „Erasmus LLP” i „Erasmus 
Mundus” oraz nowy program „Erasmus 
For All”. Koordynatorzy grup roboczych 

(informacji, biur karier i działów współ-
pracy międzynarodowej) przedstawili 
sprawozdania ze swoich spotkań. Usta-
lono, że kolejne spotkanie sieci IRUN 
odbędzie się w roku 2013 w Poitiers. 

Szczegółowe informacje o sieci IRUN 
można znaleźć na stronie www.uj.edu.pl/
web/irun/

Maria Kantor
pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ 

– koordynacja IRUN

Jeszcze w tym roku w stolicy Albio-
nu rozpocznie aktywną działalność 

centrum naukowe UJ działające we 
współpracy z Polskim Uniwersytetem na 
Obczyźnie.

Narzekanie na zły wizerunek Polski 
poza jej granicami jest jednym z bardziej 
charakterystycznych toposów polskiego 
życia publicznego. Pozostawiając na boku 
dyskusję na temat rzeczywistej wagi tego 
problemu oraz jego źródeł, należy stwier-
dzić, że państwo polskie w zdecydowanie 
zbyt małym stopniu wykorzystuje poten-
cjał tkwiący w polskich naukowcach dla 
wzmacniania polskiej marki za granicą. 
Zjawisko to wynika w dużej mierze z nie-
doceniania wartości krajowej akademii. 

Romantyczne zawołanie: mierz siły 
na zamiary, nie zamiar według sił, zosta-
ło do tego stopnia wyśmiane, że obecnie 
polskim problemem nie jest już naddatek 
ułańskiej fantazji i rozmachu, ale ich 
kompletny brak. Brakuje nam przedsię-
wzięć wychodzących poza granice tego, 
co powszechnie przyjęte; poza granice 
niezwykle obniżonego przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat standardu postępowania. 

Przedsięwzięcie, w ramach którego 
Uniwersytet Jagielloński we współpracy 
z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie 
planuje uruchomić w Wielkiej Brytanii 
Polski Ośrodek Naukowy, wykracza zde-
cydowanie swoją rangą poza ramy wyzna-
czone przez ten właśnie polski kompleks 
niższości w stosunku do zachodniego 
świata nauki i zgodę na bezproblemową 
i spokojną wegetację. To nie tylko szansa 
na wypromowanie naszego rodzimego 

POLSKI OŚRODEK NAUKOWY W LONDYNIE
dorobku naukowego na Wyspach, a tym 
samym zmianę wizerunku Polski nakreślo-
nego przez „polish jokes” czy – w najlep-
szym razie – dokonania sportowe Jerzego 
Dudka czy Wojciecha Szczęsnego. 

Ów projekt to kolejny krok naprzód 
w zainicjowanym przez uruchomienie 
w ubiegłym roku studiów podyplomowych 
UJ i zasłużonego PUNO, a także cyklu 
konferencji Rycerze wolności – polscy 
naukowcy w Wielkiej Brytanii, dziele zaist-
nienia polskiej nauki w Wielkiej Brytanii. 

Uruchomienie Polskiego Ośrodka 
Naukowego to jednak niezwykły skok ja-
kościowy w kontekście poprzednich dzia-
łań. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych polska nauka stanęła przed 
niepowtarzalną szansą posiadania swego 
przyczółka w tak istotnym dla globalnego 
obiegu intelektualnego miejscu. PON 
stanowi również szansę na wyzwolenie 
potencjału tkwiącego w zintegrowaniu 
młodych emigrantów z ich rodakami 
przebywającymi w Wielkiej Brytanii od 
przeszło pół wieku. Wyświechtany slo-
gan, mówiący o połączeniu młodości 
i doświadczenia mógłby przybrać bardzo 
konkretną postać w misji rozwijania, 
z jednej strony, głębszej świadomości 
o dorobku polskiej nauki, a z drugiej – 
zdolności i potencjału poszczególnych 
polskich naukowców.

Co roku studia w Wielkiej Brytanii roz-
poczyna blisko dwa tysiące młodych Pola-
ków. Do tej liczby trzeba dodać potomków 
„starej” polskiej emigracji – łącznie więc 
Polacy stanowią znaczącą grupę wśród 
brytyjskich studentów. Do teraz jednak 

nie istnieje poważna instytucja, która 
mogłaby ogniskować działania zarówno 
młodszych, jak i starszych Polaków – sta-
nowić platformę wymiany doświadczeń 
i planowania przyszłych działań. Polski 
Ośrodek Naukowy będzie szansą na za-
pełnienie tej luki. 

PON będzie poszerzał wiedzę o Polsce 
w sposób całkowicie kompleksowy – po-
czynając od nauki języka polskiego dla ob-
cokrajowców, aż po przybliżanie dorobku 
nauki polskiej w dziedzinie nauk zarówno 
humanistycznych, jak i ścisłych. Do tego 
będzie to miejsce kształcenia ustawicz-
nego młodych Polaków i Brytyjczyków. 

W najbliższych miesiącach będą trwały 
intensywne prace nad przygotowaniem 
i uruchomieniem studiów podyplomowych 
polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne 
oraz nauczanie języka i kultury polskiej 
jako drugich, seminarium doktoranckiego, 
Wykładów Jagiellońskich, konferencji 
i debat.

Jak widać, coraz odważniejsze wkra-
czanie polskiej nauki za pośrednictwem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wyspy 
Brytyjskie to coś więcej niż wyzbywanie 
się kompleksów, to nawet więcej niż szan-
sa na przełamanie stereotypów. To przed-
sięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym.

Jan Maciejewski 
członek zespołu pełnomocnika rektora UJ
 ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem 

na Obczyźnie z siedzibą w Londynie

Arkady Rzegocki
pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy z Polskim 

Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie
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PODYPLOMOWE 
STUDIA

Z okazji 100. rocznicy utworzenia 
w Krakowie Polskiej Szkoły Nauk 

Politycznych 15 maja 2012 w siedzibie 
Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk 
w Paryżu mieszczącej się przy ul. Lauriston 
74 odbyła się jednodniowa konferencja 
naukowa. Patronat nad nią objął rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol 
Musioł. W przedsięwzięciu wzięli udział 
prelegenci zarówno z Polski, jak i z Fran-
cji. Uniwersytet Jagielloński reprezento-
wali prof. Andrzej Zięba oraz dr Łukasz 
Jakubiak z Katedry Konstytucjonalizmu 
i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych UJ. Konferencję otwarło wystąpienie 
dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu 
prof. Jerzego Pielaszka. Obrady prowadził 
prof. Georges Mink z Kolegium Europej-
skiego w Natolinie. Głównym tematem 
konferencji była postać prof. Michała 
Rostworowskiego (1864–1940), rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziego 
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Mię-
dzynarodowej w Hadze, a jednocześnie 
jednego z założycieli Polskiej Szkoły Nauk 
Politycznych oraz Szkoły Nauk Politycz-
nych działającej w ramach Wydziału Prawa 
UJ. Wystąpienie prof. Andrzeja Zięby po-

PAMIĘCI PROFESORA MICHAŁA ROSTWOROWSKIEGO
święcone było doniosłej 
roli profesora Rostwo-
rowskiego – pierwszego 
dyrektora utworzonej 
w 1921 roku krakow-
skiej Szkoły Nauk Po-
litycznych – w rozwoju 
politologii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. 
W referacie przygoto-
wanym przez dr. Bar-
tosza Włodarskiego po-
ruszona została kwestia 
recepcji w Krakowie 
modelu paryskiej Wol-
nej Szkoły Nauk Poli-
tycznych (Ecole Libre 
des Sciences Politiqu-
es). Urzeczywistnio-
na przez prof. Michała 
Rostworowskiego idea 
powołania podobnej in-
stytucji wynikała z dą-
żenia do przyjęcia wy-
pracowanego w Paryżu sposobu kształcenia 
w tym zakresie. Wystąpieniom prelegentów 
towarzyszyła wystawa dokumentująca 
działalność profesora jako twórcy kra-
kowskiej szkoły politologii. Ekspozycję 

Prof. Andrzej Zięba i dr Łukasz Jakubiak 
przed budynkiem SciencesPo w Paryżu

przygotowała dr Agnieszka Tombińska, 
prawnuczka profesora.

Łukasz Jakubiak
adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu

 i Ustrojów Państwowych UJ

Jesienią na Polskim Uniwersytecie na 
Obczyźnie w Londynie rozpoczną się 

podyplomowe studia Nauczanie języka 
i kultury polskiej jako obcych pod kierun-
kiem prof. Władysława Miodunki. 

Porozumienie między Uniwersytetem 
Jagiellońskim a Polskim Uniwersytetem na 
Obczyźnie zostało podpisane 11 maja 2012. 
Podczas spotkania z rektor PUNO prof. 
Haliną Taborską Uniwersytet Jagielloński 
reprezentowali: dziekan Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych prof. 
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Porozumienie podpisuje rektor PUNO prof. Halina Taborska, stoją od lewej: prodziekan Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i Politycznych prof. Andrzej Dudek, dziekan Wydziału prof. Bogdan Szlachta 
oraz pełnomocnik rektora UJ ds. kontaktów z PUNO z siedzibą w Londynie dr hab. Arkady Rzegocki

Bogdan Szlachta, prodziekan WSMiP prof. 
Andrzej Dudek oraz pełnomocnik rektora 

UJ ds. kontaktów z PUNO z siedzibą Lon-
dynie dr hab. Arkady Rzegocki. 

Red.
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VARIA
VARIA REGATY NA WIŚLE

Krakowski Festiwal Smoczych Łodzi i Wielkie Regaty „8” na Wiśle – imprezy popularyzujące wioślarstwo wśród stu-
dentów odbyły się 5 i 6 maja 2012 przy przystani AZS AWF przy Bulwarze Rodła w Krakowie. W pierwszym dniu, w 
wyścigu smoczych łodzi wzięło udział dziewięć drużyn uczelni krakowskich. Za sterami łodzi stanęli mistrzowie Eu-
ropy z KS Spójnia Warszawa, a głównym sędzią zawodów był prezes Polskiej Federacji Smoczych Łodzi Włodzimierz 
Schmidt. Po raz trzeci statuetka smoka, trofeum zawodów trafiła do zwycięskiej drużyny AGH. W drugim dniu podczas 
Wielkich regat „8”, zarówno finały mężczyzn, jak i kobiet wygrała ekipa AWF. Inicjatorem imprezy, objętej patronatem 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, jest rektor UJ prof. Karol Musioł.
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W niedzielny poranek 22 kwietnia br. 
na starcie XI Cracovia Maratonu 

wśród ponadtrzytysięcznej grupy biega-
czy pojawiła się dwunastoosobowa ekipa 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byli w 
niej przedstawiciele kadry naukowej, 
pracownicy administracyjni oraz studenci 
naszej Uczelni. Bieg rozpoczął się o go-
dzinie 9.30 na deptaku przy al. 3 Maja, 
na wysokości parkingu przed Stadionem 
Miejskim im. Henryka Reymana. Dalej 
42-kilometrowa trasa wiodła wokół kra-
kowskich Błoń, przez Rynek Główny, 
aleję Pokoju, rondo Czyżyńskie, plac 
Centralny do ul. Daniłowskiego, skąd 
maratończycy wracali ulicami Krako-
wa oraz bulwarami wiślanymi na metę 

CRACOVIA MARATON 2012
usytuowaną przy ul. 
Reymana. 

XI Cracovia Ma-
raton ukończyło jede-
nastu reprezentantów 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Dwunasty 
uczestnik, z powodu 
urazu pachwiny, zmu-
szony był przerwać 
bieg. Bardzo dobre 26. 
miejsce w klasyfika-
cji generalnej zdobył 
Ireneusz Górnik, stu-
dent Instytutu Spraw 
Publicznych, uzysku-
jąc rewelacyjny czas:  

2 godziny 46 minut 34 
sekundy. Warto zazna-
czyć, że wśród reprezen-
tantów UJ byli zarówno 
biegacze, którym udało 
się poprawić swoje do-
tychczasowe rekordy 
życiowe, jak i debiutan-
ci. Wszystkim należą się 
słowa uznania, bo mara-
ton to wielkie wyzwa-
nie, do którego trzeba 
się odpowiednio przy-
gotować nie tylko pod 
względem fizycznym, 
lecz przede wszystkim 
psychicznym.

Red.

Uczestnicy XI Cracovia Maratonu z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Łukasz Bieńkowski – Wydział Filologiczny
Dawid Gacek – Katedra UNESCO UJ do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Bartłomiej Gorzkowski – Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
Ireneusz Górnik – Instytut Spraw Publicznych (student)

Ewa Klepacz-Zielińska – Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum
dr n. med. Grzegorz Margas – Zakład Medycyny Rodzinnej

dr Marcin Mazur – Instytut Matematyki
Damian Miszczyński – Instytut Filologii Klasycznej (student)
Anna Posmysz – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (studentka)

dr Marcin Przybyła – Instytut Archeologii
Michał Rdzanek – Biuro Promocji UJ
prof. Krzysztof Sacha – Instytut Fizyki
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Uczestnicy Maratonu z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bieg rozpoczął się na deptaku przy al. 3 Maja
Na trasie biegu
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MAJÓWKA PRACOWNIKÓW UJ
12. majówka dla pracowników uczelni i ich rodzin z okazji Święta UJ odbyła się 19 maja br. tradycyjnie na terenie Obser-
watorium Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171. Oprócz zwiedzania Obserwatorium dzieci i dorośli mogli wziąć udział 
w grach i konkursach. 
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Zgodnie z trdycją tegoroczna majówka pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się na terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ

Były konkursy, gry i zabawy...

Atrakcji nie brakowało!



107ALMA MATER nr 148-149

PO
ST

SC
RIP

TU
M

PO
ST

SC
RIP

TU
M

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Doktoraty:
Anna Przyborowska
Aleksandra Nowak-Gruca
Bartłomiej Demel
Maciej Mikuła
Adrian Łuczak-Król
Żaneta Pacud
Ewa Zwolińska
Paweł Łuczyński
Anna Kois-Mizgier
Małgorzata Moras
Andrzej Perzyna
Lilija Twardosz
Magdalena Waligóra

Habilitacje:
Dorota Dąbek
Zdzisław Zarzycki
Paweł Podrecki
Andrzej Sakowicz

Tytuł profesora:
Fryderyk Zoll

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Doktoraty:
Małgorzata Dorota Ziąbka
Joanna Fryt
Malwina Szpitalak
Anna Lipińska-Olszewska
Tomasz Rajtar
Agnieszka Dyczewska
Michał Chmiel
Paweł Bankiewicz
Adriana Warmbier
Jacek Prusak
Joanna Orzechowska-Wacławska

Habilitacje:
Andrzej Porębski
Anna Peck
Jacek Nowak
Joanna Hańderek
Andrzej Bukowski
Jerzy Gołosz
Piotr Bartula

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty:
Anna Sommer
Michał Wojnowski
Monika Komaniecka

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
nadane od stycznia do kwietnia br.

Wiktoria Kudela-Świątek
Grzegorz Klebowicz
Barbara Major
Magdalena Stochniol

Habilitacje:
Jarosław Bodzek
Henryk Słoczyński
Piotr Olender

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Doktoraty:
Przemysław Fałowski
Iwona Ryguła
Robert Kołodziej
Paweł Krupa

Habilitacje:
Magdalena Wasilewska-Chmura
Kazimierz Jurczak

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Doktoraty:
Emilia Januszek
Jakub Koryl
Łukasz Front
Marta Burghardt
Klaudia Gargula
Justyna Pisarek
Monika Świerkosz

Habilitacje:
Jarosław Fazan
Anna Seretny

Tytuł profesora:
Dariusz Kosiński

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Doktoraty:
Paweł Dłotko
Tomasz Zając
Michał Kolarz
Grzegorz Gutowski
Andrzej Daniluk

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMA-
TYKI STOSOWANEJ

Doktoraty:
Wojciech Krzemień
Tomasz Partyka
Łukasz Daniel

Piotr Kotko
Katarzyna Kravets
Małgorzata Hodana

Habilitacje:
Michał Rams
Marian Soida
Andrzej Kapenowski

Tytuły profesora:
Wiesław Płaczek
Stanisław Kistryn

Wydział Chemii
Doktorat:
Weronika Bieniasz

Habilitacje:
Grzegorz Sulka
Bogdan Stec

WYDZIAŁ BIOLOGII 
I NAUK O ZIEMI

Doktoraty:
Magdalena Dej
Jadwiga Gałka
Monika Kasina
Małgorzata Kępa
Marcin Marciniak
Anna Rogóż
Beata Schulman
Ewa Trębacz
Arkadiusz Wrębiak
Mateusz Wolanin
Dobromiła Pękala
Beata Stepańczak

Habilitacje:
Dorota Lachowska-Cierlik
Tomasz Pyrcz
Marek Romek

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI 
I BIOTECHNOLOGII

Doktoraty:
Monika Czapla
Michał Potempa
Magdalena Kalińska
Jerzy Kotlinowski
Grzegorz Bereta
Anna Golda

Habilitacja:
Zenon Matuszak
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Doktoraty:
Michał Oleszczyk
Anna Szopa
Anna Tylek
Małgorzata Flig

Habilitacja:
Łukasz Gaweł

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
I POLITYCZNYCH

Doktoraty:
Krzysztof Mazur
Maciej Turek
Oqab Jabali
Piotr Bajor
Sabina Batko-Jakubiak
Miłosz Papla
Jakub Olech
Marta Wójtowicz-Wcisło

Habilitacja:
Marcin Lasoń

Wydziale Nauk o Zdrowiu
Doktoraty:
Agnieszka Kozioł
Jolanta Kociszewska 
Anna Nowacka 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Doktoraty:
Barbara Wiśniowska 
Szczepan Mogilski 
Karolina Słoczyńska
Anna Rapacz
Paweł Żmudzki
Bożena Bogusz
Marek Szlósarczyk

Habilitacje:
Agnieszka Skowron 
Henryk Bartoń

WYDZIAŁ LEKARSKI

(listopad 2011 – kwiecień 2012)
Doktoraty:
Jerzy Czubak
Łukasz Dancewicz
Dominika Drobniak-Hełdak
Jolanta Gawlik
Katarzyna Gawlik
Barbara Grabowska
Anna Gwóźdź
Olga Kacalska-Janssen
Ewa Kacińska-Pfaller
Izabella Karska-Basta
Mateusz Nowak 
Małgorzata Pawłowska
Katarzyna Pośpiech-Gąsior
Alicja Fąfara-Leś
Mateusz Jagła
Georges Kamtoh Tebug 
Katarzyna Kruczak
Andrzej Machnik
Anna Machowska
Witold Mierniczek
Olga Milczarek
Grzegorz Klauz
Krzysztof Kleinrok
Rafał Pabiańczyk
Małgorzata Poznańska
Magdalena Salwińska
Michał Słowiaczek
Anastazja Stój
Małgorzata Szafirska
Dagmara Zimowska-Curyło
Ayman Abdel Haq
Magdalena Bosak
Waldemar Dżugan
Marek Kaszuba
Łukasz Klima
Monika Radomska
Dawid Sikora
Maciej Suski

Joanna Sułowicz
Bartosz Treger
Katarzyna Wojtas
Marta Czernik
Anna Hille
Małgorzata Kieć-Klimczak
Piotr Kochan
Łukasz Mateuszuk
Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Urszula Raźny
Anna Tabor
Daniel Uryga
Bogdan Januś
Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Jagoda Kumik
Katarzyna Krzykowska-Petitjean
Marzena Lenart
Małgorzata Mazur
Michał Mielimąka
Elżbieta Rup
Joanna Szklarczyk
Michał Terlecki
Marcin Wnuk
Barbara Zapała

Habilitacje:
Piotr Przybyłowski
Wojciech Jurczak
Grażyna Biesiada
Ewa Czarnobilska
Piotr Wałęga 
Dorota Lemańska 
Piotr Ceranowicz
Bogusław Kapelak 
Jacek Kołcz 
Dorota Mrożek-Budzyn 
Krzysztof Stachura 
Barbara Gryglewska 

Tytuł profesora:
Alicja Hubalewska-Dydejczyk 
Edward Czerwiński
Paweł Petkow-Dimitrow
Piotr Odrowąż-Pieniążek
Filip Gołkowski
Agnieszka Słowik

 Nowy magazyn popularyzacji osiągnięć Polaków i Polonii wyróżniających się w Europie i świecie. 
Od zwycięstw polskiego oręża, przez wielkie dokonania Polaków w nauce, technice, kulturze 

i gospodarce, po uroki polskiej przyrody i architektury.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
28 marca

Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w uro-
czystościach oficjalnego otwarcia Centrum 
Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

29 marca 
Prorektor A. Mania uczestniczył w wybo-
rach najmilszej studentki UJ.

30 marca
Rektor K. Musioł wręczył indeksy laureatom 
XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W uroczystości uczestniczył 
prorektor A. Mania.

Rektor K. Musioł spotkał się w Modlnicy 
z uczestnikami Konferencji Dziekanów 
Wydziałów Nauk Przyrodniczych Uniwer-
sytetów Polskich, której organizatorami 
byli dziekani Wydziałów: Biologii i Nauk 
o Ziemi oraz Biochemii, Biofizyki i Bio-
technologii UJ.

Prorektor S. Biliński spotkał się z delegacją 
Uniwersytetu w Mińsku. 

2 kwietnia
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył 
w spotkaniu z przedstawicielami firmy 
Philips Lighting Poland.

3 kwietnia
Prorektor S. Biliński spotkał się z Alicją Wi-
śniewską. Spotkanie dotyczyło planowanej 
wizyty rektor Uniwersytetu Rio Grande do 
Norte w Brazylii prof. Angeli Paivy Cruz.

5 kwietnia
Rektor K. Musioł i kwestor M. Hulicka 
podpisali umowę z Andrzejem Tombiń-
skim, prezesem zarządu Re-Bau Sp. z o.o. 
– generalnego realizatora inwestycji zapro-
jektowania i wykonania robót budowlano-
-montażowych związanych z budową Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. 
Gronostajowej w Krakowie.

11 kwietnia
Prorektor S. Biliński wziął udział w otwarciu 
konferencji Nauka i uniwersytet w Polsce 
Anno Domini 2012.

Prorektor A. Mania uczestniczył w spot- 
kaniu zorganizowanym przez American 
Chamber of Commerce.

12–14 kwietnia
W Krakowie odbywała się międzynarodo-
wa konferencja studentów (International 
Students’ Conference) zorganizowana 
przez Studenckie Towarzystwo Naukowe 
UJ CM we współpracy z Samorządem 
Studentów UJ CM oraz IFMSA-Poland. 
Konferencję, na którą przybyli studenci ze 
wszystkich uczelni medycznych w Polsce 
oraz z zagranicy, podzielono na sesje te-
matyczne z nauk podstawowych oraz kli-
nicznych zabiegowych i niezabiegowych, 
nauk o zdrowiu i farmaceutycznych. 
W ramach praktycznej części konferen-
cji zorganizowano warsztaty z zakresu 
chirurgii, okulistyki, kardiochirurgii oraz 
warsztaty neuroanatomiczne. Słowo do 
uczestników konferencji w trakcie gali 
w centrum Manggha skierował prorektor 
W. Nowak.

13 kwietnia
Rektor K. Musioł przewodniczył posiedze-
niu Komisji ds. Współpracy Międzynarodo-
wej KRASP, które odbyło się w Sali Senackiej 
Collegium Novum.

Prorektor A. Mania przyjął zespół kontrolny 
Rządowego Programu Stypendialnego im. 
Konstantego Kalinowskiego.

17 kwietnia
Rektor K. Musioł otworzył konferencję 
Forum Nowej Nauki „Nauka 2.0: więcej 
niż internet!”, której organizatorem było 
Centrum Innowacji Transferu Technologii 
i Rozwoju Uniwersytetu. 

18 kwietnia
Rektor K. Musioł przyjął delegata Walonii 
i Brukseli w Polsce Zenona Kowala oraz 
Anne-Françoise Drion, dyrektor działu 
Polska w Wallonie-Bruxelles International. 
Spotkanie – z udziałem rektora Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie prof. Janusza 
Żmii, prof. Barbary Bilińskiej oraz prof. 
Tadeusza Wijaszki – dotyczyło współpracy 
przy tworzeniu międzyuczelnianych stu-
diów weterynaryjnych. 

19 kwietnia 
Prorektor S. Biliński spotkał się z prof. Ar-
cher St. Clair Harvey oraz dziekanem Wy-
działu Historii prof. Stephenem Reinertem 
z Rutgers University. Spotkanie dotyczyło 
przedłużenia współpracy z Rutgers Uni-
versity.

Prorektor A. Mania uczestniczył w Interna-
tional Roma Day, zorganizowanym przez 
amerykańską ambasadę w Krakowie.

20 kwietnia
Rektor K. Musioł – na zaproszenie marszałka 
województwa małopolskiego Marka Sowy –  
wziął udział w spotkaniu poświęconym 
Strategii dla rozwoju Polski południowej 
w obszarze województwa małopolskiego 
i śląskiego, które odbyło się w Opactwie 
Benedyktynów w Tyńcu.

Prorektor A. Mania otworzył konferencję 
Dobro wspólne – teoria i praktyka, zorga-
nizowaną przez Wydział Prawa i Admini-
stracji UJ.

21 kwietnia
Rektor K. Musioł powitał uczestników XIII 
Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzy-
szenia Edukacji Administracji Publicznej, 
której organizatorami były Katedra Prawa 
Administracyjnego UJ i Stowarzyszenie 
Edukacji Administracji Publicznej.

23 kwietnia
Rektor K. Musioł przebywał w Katowicach, 
gdzie uczestniczył w dyskusji panelowej 
zatytułowanej Polska południowa – cen-
trum gospodarcze o znaczeniu globalnym. 
Rola Europejskiego Instytutu Techno-
logicznego w rozwoju gospodarczym 
makroregionu, która odbyła się w ramach 
II Forum Nowej Gospodarki, a następnie 
wziął udział w trzecim posiedzeniu Klubu 
Nowej Gospodarki.

24 kwietnia
Rektor K. Musioł przyjął rektora Państwowe-
go Uniwersytetu Humanistycznego w Mosk- 
wie prof. Dmitrija Baka. W spotkaniu wziął 
także udział prof. Grzegorz Przebinda, 
dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosło-
wiańskiej.

25 kwietnia
Gościem rektora K. Musioła był ambasa-
dor Księstwa Monaco w Berlinie Claude 
Giordan.

27 kwietnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
z premierem Chin Wen Jiabao, którego 
gospodarzem był wojewoda małopolski 
Jerzy Miller. Spotkanie odbyło się w Pałacu 
Bonerowskim. 
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3 maja
Rektor K. Musioł wziął udział w krakow-
skich obchodach święta Konstytucji 3 maja.

5–6 maja 
Rektor K. Musioł był obecny na III Mię-
dzyuczelnianym Wyścigu Smoczych Łodzi 
oraz Wielkich Regatach Ósemek na Wiśle, 
które, pod patronatem Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa, odbyły się na 
Wiśle w pobliżu przystani AZS AWF przy 
bulwarze Rodła. 

7 maja
Gośćmi rektora K. Musioła byli ambasador 
Belgii w Warszawie Raoul Delcorde oraz 
radca ambasady Marc Van de Vreken.

10 maja
Rektor K. Musioł powitał uczestników piątej 
edycji Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Sto-
łu, którego otwarcie, połączone z debatą 
z udziałem lorda Christophera Pattena 
i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 
odbyło się w auli Collegium Novum UJ.

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła 
się konferencja zorganizowana z okazji 
przeprowadzenia 50 lat temu pierwszego 
w Krakowie zabiegu hemodializy. Zabieg 
ten został wykonany 15 czerwca 1962 
przez zespół pod kierownictwem docenta 
Zygmunta Hanickiego. Jubileuszowemu 
spotkaniu przewodniczyli prezydent miasta 
prof. Jacek Majchrowski oraz prorektor UJ 
ds. CM prof. Wojciech Nowak. Organiza-
torem przedsięwzięcia był prof. Władysław 
Sułowicz, kierownik Katedry i Kliniki Nefro-
logii UJ CM. Spotkanie zostało połączone 
z międzynarodową konferencją poświęconą 
dializoterapii i transplantacji nerek, prowa-
dzoną pod auspicjami ERA-EDTA. 

10–12 maja 
Prorektor UJ S. Biliński gościł prof. Ângelę 
Marię Paivę Cruz – rektora Uniwersytetu 
Rio Grande do Norte (Brazylia). W trakcie 
wizyty podpisano umowę o współpracy 
pomiędzy UJ a Uniwersytetem Rio Grande 
do Norte.

11 maja
Rektor K. Musioł i rektor Polskiego Uni-
wersytetu na Obczyźnie prof. Halina 
Taborska podpisali porozumienie między 
Uniwersytetem Jagiellońskim a Polskim 
Uniwersytetem na Obczyźnie dotyczące 
utworzenia w Londynie podyplomowych 
studiów nauczanie języka i kultury pol-
skiej jako obcych. Studia pod kierunkiem 
prof. Władysława Miodunki rozpoczną się 
w Londynie jesienią 2012.

Rektor K. Musioł powitał uczestników kon-
ferencji International Research Universities 

Network, która odbyła się na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w dniach 11–12 maja pod 
opieką prorektora A. Mani.

Rektor K. Musioł wziął udział w spotka-
niu z norweską parą królewską, którego 
gospodarzem był wojewoda małopolski 
Jerzy Miller. Spotkanie odbyło się w Pałacu 
Bonerowskim. 

13 maja
Rektor K. Musioł spotkał się z Anną Ekström, 
dyrektor Generalnego Urzędu ds. Szkolnic-
twa Szwecji.

14 maja 
Rektor K. Musioł wziął udział w uroczysto-
ści wręczenia prof. Adamowi Bielańskiemu 
Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Uro-
czystość miała miejsce w komnatach Zamku 
Królewskiego na Wawelu. 

Rektor K. Musioł uczestniczył w posie-
dzeniu Rady Fundatorów Fundacji Instytut 
Studiów Strategicznych.

15 maja
Prorektor P. Tworzewski uczestniczył w ce-
remonii otwarcia Akademickich Mistrzostw 
Świata w Programowaniu Zespołowym 
ACM ICPC 2012 w Warszawie.

17 maja 
Prorektor S. Biliński spotkał się z amba-
sadorem Królestwa Lesotho dr. Makase 
Nyaphisi. Spotkanie dotyczyło nawiązania 
współpracy pomiędzy UJ a National Uni-
versity of Lesotho.

17–18 maja
W auli Collegium Nowodworskiego przy ul. 
św. Anny 12 odbyła się Konferencja Nauko-
wa Doktorantów Wydziałów Lekarskiego 
i Farmaceutycznego UJ CM. W ramach 
przedsięwzięcia otwartego przez pełnomoc-
nika rektora UJ ds. dydaktyki w CM prof. 
Beatę Tobiasz-Adamczyk oraz dziekana 
Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasza 
Grodzickiego, doktoranci Wydziałów Lekar-
skiego i Farmaceutycznego UJ CM mieli oka-
zję zaprezentować wyniki własnych badań. 
Wykład wygłosił prezes Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz. 

18 maja
Rektor K. Musioł i prorektor A. Mania 
uczestniczyli w spotkaniu z okazji święta 
wojsk specjalnych, które odbyło się w sie-
dzibie dowództwa wojsk specjalnych przy 
ul. Tynieckiej 45.

19 maja
Rektor K. Musioł uczestniczył w spotkaniu 
z okazji święta 2. Korpusu Zmechanizo-

wanego, które odbyło się na strzelnicy 
wojskowej na poligonie Pasternik.

21 maja
Rektor K. Musioł uczestniczył w sesji nauko-
wej, która odbyła się sali obrad Rady Miasta 
Krakowa w ramach 11. Międzynarodowej 
Konferencji Promieniowania Synchrotro-
nowego. Podczas sesji prof. Marek Stan-
kiewicz, dyrektor Centrum Promieniowania 
Synchrotronowego UJ, wygłosił wykład 
SOLARIS – National Synchrotron Radiation 
Centre. 

22 maja 
Prorektor A. Mania otworzył konferencję 
Bezpieczeństwo narodowe, organizowaną 
w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. 

INNE WYDARZENIA

12 marca
Prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa, został wybrany na przewod-
niczącego Rady Muzeum Narodowego 
w Krakowie na kolejną kadencję. Wiceprze-
wodniczącym został prof. Stanisław Waltoś.

18 kwietnia
Przy ul. Botanicznej 3 miała miejsce uro-
czystość oddania do użytku odnowionego 
Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochi-
rurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uni-
wersyteckiego w Krakowie. Oddziałem 
kieruje dr hab. Marek Moskała, profesor 
UJ. W ramach przeprowadzonej moder-
nizacji gruntownie odnowiono sale cho-
rych, oddział intensywnej terapii oraz salę 
intensywnego nadzoru medycznego, do 
których zakupiono nowoczesne wyposaże-
nie. Wyremontowane łazienki i sanitariaty 
dostosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Uroczystości przewodniczyli 
dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego dr 
Andrzej Kulig, pełnomocnik rektora UJ ds. 
klinicznych w CM prof. Antoni Czupryna 
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. Tomasz Grodzicki.

29–30 marca
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie odbywał się V Europejski Kurs 
z zakresu Chirurgii Dziecięcej (5th Central 
& Eastern European Course in Pediatric 
Surgery) zorganizowany przez Europejskie 
Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej. Był to 
pierwszy kurs tego typu zorganizowany dla 
chirurgów dziecięcych w Polsce. Wzięło 
w nim udział 70 chirurgów z całej Europy 
oraz kilkudziesięciu obserwatorów z naj-
ważniejszych polskich ośrodków. Obecni 
byli także konsultant krajowy w dziedzinie 
chirurgii dziecięcej prof. Piotr Kaliciński 
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oraz przewodniczący Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgów Dziecięcych prof. Wojciech 
Dębek.

30 marca
Podczas XVI Światowych Mistrzostw Leka-
rzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, 
rozegranych w austriackich Alpach (Heu-
berg Arena), w kategorii lekarzy poniżej 35 
roku życia pierwsze miejsce zajął dr Jakub 
Kenig – asystent w III Katedrze Chirurgii 
Ogólnej UJ CM. Oprócz złotego medalu 
w swojej kategorii wiekowej zdobył rów-
nież tytuł mistrza świata w kategorii open, 
uzyskując najlepszy czas wśród wszystkich 
zawodników mistrzostw. Ponadto nasz pra-
cownik przywiózł też złoty medal jako czło-
nek ekipy polskich lekarzy, którzy zdobyli 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej 
według kraju pochodzenia.

W Krakowie odbyły się IX Małopolskie 
Warsztaty Elektrokardiograficzne Elektrokar-
diogram bez tajemnic, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Eurytmia, Klinikę Elektro-
kardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM pod 
patronatem Oddziału Krakowskiego PTK 
– Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej 
i Telemedycyny oraz dyrektora Instytutu Kar-
diologii UJ CM prof. Jerzego Sadowskiego. 
W trakcie warsztatów omawiano problema-
tykę elektrostymulacji w elektrokardiogra-
mie, elektrokardiogramu na egzaminie oraz 
groźnych zaburzeń rytmu serca.

31 marca–8 kwietnia
Dr hab. Krzysztof Wojtyczek, profesor UJ 
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, zna-
lazł się wśród trzech kandydatów, spośród 
których wyłoniony zostanie przez Zgroma-
dzenie Parlamentarne Rady Europy sędzia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

20 kwietnia
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się 
uroczystość otwarcia I Krakowskiej Konfe-
rencji Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UJ CM Różne kierunki, wspólny cel. Kon-
ferencję oficjalnie otworzyły pełnomocnik 
rektora UJ ds. dydaktyki w CM prof. Beata 
Tobiasz-Adamczyk oraz dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Jolanta Jawo-
rek. W ramach konferencji zaprezentowano 
wyniki badań naukowych studentów Wy-
działu Nauk o Zdrowiu UJ CM z zakresu 
problemów i wyzwań zdrowia publicznego, 
współczesnej praktyki zawodowej pielę-
gniarek i położnych. Zorganizowano także 
sesję mieszaną oraz warsztaty ratownictwa 
medycznego. 

20–22 kwietnia
Prezes AZS UJ Konrad Wełpa został wy-
brany na członka Zarządu Krajowego AZS 

podczas zjazdu krajowego delegatów AZS 
w Wilkasach pod Giżyckiem. 

24 kwietnia
Rektor K. Musioł uczestniczył w uroczy-
stości wręczenia tytułów Małopolanina 
Roku 2011 i Człowieka Roku 2011, która 
odbyła się w auli Collegium Maius. Orga-
nizatorami przedsięwzięcia były Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz 
Federacja Regionalnych Związków i Gmin 
Powiatów. Tytułem Małopolanina Roku 
2011, przyznawanym przez Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolski, uhonorowani 
zostali prof. Ryszard Tadeusiewicz oraz Igor 
Mitoraj, a tytułem Człowieka Roku 2011 
Federacji Regionalnych Związków Gmin 
i Powiatów RP – Hanna Suchocka oraz 
kardynał Józef Glemp.

26 kwietnia
Prezydent RP Bronisław Komorowski wrę-
czył 48 aktów nominacyjnych nauczycie-
lom akademickim oraz pracownikom nauki 
i sztuki. W tym gronie znalazło się dwóch 
pracowników naukowych naszej Uczelni:
• dr hab. Dariusz Kosiński z Katedry Perfor-
matyki Wydziału Polonistyki UJ 
• dr hab. Piotr Odrowąż-Pieniążek z Kliniki 
Chorób Serca i Naczyń

30 kwietnia
Prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry 
Dziedzictwa Europejskiego Instytutu Euro-
peistyki UJ, został powołany na stanowisko 
przewodniczącego Rady Programowej Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa. Jego 
zastępcą będzie prof. dr hab. Jan Święch 
z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej UJ. Sekretarzem rady została dr Ewa 
Wyka z Muzeum UJ. Do rady weszło także 
kilka innych osób związanych z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim.

2 maja
Profesor Barbara Kudrycka, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, powołała 18 uczo-
nych do Rady Młodych Naukowców trzeciej 
kadencji. Wśród nich znalazło się czterech 
badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego:
• dr Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycz-
nych i Stosunków Międzynarodowych
• dr Tomasz Bilczewski z Wydziału Polo-
nistyki
• dr Marcin Andrzej Grabowski z Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Między-
narodowych
• Jacek Lewicki z Instytutu Nauk Politycz-
nych i Stosunków Międzynarodowych

6 maja
Profesor Thilo Bechstaedt z Zakładu Se-
dymentologii i Analizy Paleośrodowiska 
Instytutu Nauk Geologicznych UJ został 

wyróżniony najwyższym odznaczeniem 
niemieckim w zakresie nauk o Ziemi 
– Medalem Hansa Stillego, za zasługi 
w rozwoju nauk geologicznych. Medal 
przyznawany jest przez Niemieckie 
Towarzystwo Nauk o Ziemi (Deutsche 
Gesellschaft für Geowissenschaften). Uro-
czyste wręczenie odznaczenia odbędzie 
się w październiku na dorocznym zjeździe 
DGG w Hanowerze.

9 maja
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powo-
łało prof. med. Wiesława Pawlika z Katedry 
Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM 
w skład Komitetu Narodowego ds. Współ-
pracy z Międzynarodową Radą Nauki. 
Celem działania Komitetu jest rozszerzanie 
współpracy międzynarodowej i umacnianie 
pozycji polskiej nauki.

10 maja
Organizatorzy konkursu „PwC Business 
Case Project” firmy PwC Polska sp. z o.o. 
poinformowali, że w tegorocznej edycji tego 
konkursu uczestniczyło 17 osób z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Do finału konkursu 
zakwalifikowała się Katarzyna Madeja.

11 maja
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym 
Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. św. 
Łazarza odbyło się Forum Edukacji Medycz-
nej, zorganizowane przez Zakład Dydaktyki 
Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM. 
W programie forum znalazły się wykłady 
i warsztaty poświęcone problematyce i per-
spektywom nauczania medycyny w Polsce.

ZMARLI

Prof. Janusz Wojtusiak – kierownik Muzeum 
Zoologicznego UJ w latach 1980–2012, pra-
cownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Zoo-
logii UJ. Czołowy polski entomolog, badacz 
światowej fauny motyli, autorytet w dzie-
dzinie etologii, systematyki i taksonomii 
owadów oraz ekologii owadów społecznych. 
Odkrywca około 300 nowych dla nauki ga-
tunków motyli dziennych i nocnych z Afryki 
i Ameryki Południowej, pasjonat przyrody, 
alpinista, speleolog i fotografik. Stały członek 
Rady Naukowej Białowieskiego Parku Naro-
dowego, Polskiego Towarzystwa Etologicz-
nego, Polskiego Towarzystwa Entomologicz-
nego, Polskiego Towarzystwa Nurkowego, 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 
Mikołaja Kopernika, Association for Tropical 
Lepidoptera, Hiszpańskiego Towarzystwa 
Lepidopterologicznego SHILAP, Societas Eu-
ropea Lepidopterologica (SEL). Współtwórca 
zbioru naukowego motyli w Muzeum Zoo-
logicznym UJ. Pomysłodawca i propagator 
utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej 
UJ. Zmarł 2 kwietnia.
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Prof. Józef Bara – wieloletni emerytowany 
nauczyciel akademicki Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowawca 
wielu pokoleń młodzieży. Zmarł 2 kwietnia.

Prof. Maria Niedzielska – pracownik Wy-
działu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie, długoletni kurator Działu 
Konserwacji Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Wybitna specjalistka w zakresie 
konserwacji malarstwa i zasłużony pedagog. 
Zmarła 3 kwietnia.

Prof. Aleksander Szulc – emerytowany profe-
sor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wybitny germanista, wieloletni dyrektor In-
stytutu Filologii Germańskiej UJ i kierownik 
Zakładu Językoznawstwa Germańskiego. 
Wyróżniony doktoratem honoris causa uni-
wersytetów w Uppsali i Wrocławiu, członek 

czynny Polskiej Akademii Umiejętności, 
członek Saskiej Akademii Nauk, odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Orderem 
Gwiazdy Północy przyznanym przez Uniwer-
sytet w Uppsali, laureat niemieckiej naukowej 
Nagrody im. Grimmów i wielu Nagród Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmarł 
18 kwietnia.

Prof. Tadeusz Ulewicz – emerytowany 
profesor zwyczajny Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk li-
teratury i kultury, nauczyciel akademicki. 
Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódz-
kiego i Universiità Cattolica del Sacro Cuore 
w Mediolanie. Członek czynny Polskiej 
Akademii Umiejętności, członek zwyczajny 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 

członek czynny Towarzystwa Naukowego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
członek zagraniczny Accademia Galileana 
Patavina, członek czynny Accademia Adamo 
Mickiewicz Uniwersytetu w Bolonii, członek 
Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Kra-
kowskiego Polskiej Akademii Nauk, członek 
honorowy Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza, brat orator Rycerskiego 
Zakonu Bibliofilskiego. Redaktor i współza-
łożyciel „Ruchu Literackiego”. Odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, orderem Grande Ufficiale 
(1 Classe) Ordine Stella Della Solidarietà Ita-
liana, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
złotym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”, nagrodą „Laur Jagielloński”. Zmarł  
5 maja.

Informacje zebrał i opracował Leszek Śliwa 
Biuro Rektora UJ

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
Siedmiu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 marca br. odebrało Nagrody Prezesa Rady Ministrów: 
prof. Andrzej Świątkowski – za wybitny dorobek naukowy
prof. Sławomir Kołodziej – za wybitne osiągnięcie naukowe
dr hab. Artur Osyczka – za wybitne osiągnięcie naukowe
dr hab. Krzysztof Szczerski – za rozprawę habilitacyjną Dynamika systemu europejskiego
dr Łukasz Kosiński – za rozprawę doktorską Geometryczna teoria funkcji w specjalnych klasach obszarów
dr Leszek Wroński – za rozprawę doktorską The Common Cause Principle. Explanations Via Screening Off
dr hab. Dariusz Dudek, profesor UJ – za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne

Na uroczystości wręczenia grantów i nagród naukowych obecna była prof. Beata Tobiasz-Adamczyk – pełnomocnik 
rektora UJ ds. dydaktyki w CM. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z rodzinami do Ośrodka Konferencyj-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Pod Berłami” w Zakopanem:

Więcej informacji o Ośrodku można znaleźć na stronie www.podber-
lami.pl, tel: 18/201 32 21, email: info@podberlami.zakopane.pl 

ZAPLANUJ WEEKEND LUB WAKACJE W ZAKOPANEM!

• atrakcyjne ceny (sezon: 36 złotych od osoby za pobyt min. 5 nocle-
gów; poza sezonem: 26 złotych od osoby za pobyt min. 5 noclegów)

• doskonałe położenie w centrum Zakopanego (odległość 5 minut 
spacerem od głównego deptaka Zakopanego – ulicy Krupówki, nie-
całe 20 minut od szlaków wycieczkowych u podnóża Tatr)

• pokoje 1,2,3-osobowe oraz apartamenty z pełnym wyposażeniem
• duży ogrodzony teren z bezpłatnym parkingiem oraz ogrodem
• bezpłatne WiFi na terenie całego budynku 
• unikalny bar-winiarnia
• kameralna atmosfera
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Z SENATU UJ
28 marca 2012 w Librarii Collegium Maius 
odbyło się siódme w tym roku akademickim 
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewod-
niczył rektor Karol Musioł.

Rektor wręczył mianowania, na stanowisko:
– profesora zwyczajnego, które otrzymali:
prof. Jacek Popiel z Katedry Teatru i Dramatu 
Wydziału Polonistyki 
prof. Renata Przybylska z Katedry Historii 
Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki
prof. Rafał Abdank-Kozubski z Instytutu Fizy-
ki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej
– profesora nadzwyczajnego, które otrzymał:
prof. Piotr Krasny z Instytutu Historii Sztuki 
Wydziału Historycznego

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji dwusemestralnych doskonalących 
studiów podyplomowych: European Postgra-
duate Programme in Legal Theory (LL.M.), od 
roku akademickiego 2012/2013, 
– zamknięcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Podyplomowego Studium Promocji Zdrowia, 
od roku akademickiego 2012/2013, 
– skrócenia czasu trwania niestacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia na kierunku 
zdrowie publiczne, specjalność inspekcja 
sanitarna na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
z siedmiu do sześciu semestrów, 
– skrócenia czasu trwania niestacjonarnych 
studiów drugiego stopnia na kierunku zdro-
wie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
z pięciu do czterech semestrów, 
– utworzenia na Wydziale Matematyki i In-
formatyki stacjonarnych studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku matematyka 
komputerowa, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Matematyki i In-
formatyki stacjonarnych studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku informa-
tyka analityczna, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– wprowadzenia od roku akademickiego 
2012/2013 efektów kształcenia dla kierun-
ków studiów prowadzonych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, 
– regulaminu studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
– zmian w spra wie usta lenia szczegółowych 
warunków i trybu naboru na pierwszy rok 
jed no litych studiów magisterskich oraz stu-
diów pierwszego i drugiego stopnia w ro ku 
akademickim 2012/2013, 
– powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. przyjęć 

na pierwszy rok jednolitych studiów magi-
sterskich oraz studiów pier wszego i drugiego 
stopnia w roku akademickim 2012/2013, 
– zmiany nazwy kierunku studiów prowa-
dzonego przez Wydział Historyczny UJ z: 
„etnologia” na: „etnologia i antropologia kul-
turowa”, od roku akademickiego 2012/2013, 
– zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagiel-
loński środków na pokrycie wkładu wła-
snego oraz wydatków niekwalifikowanych 
projektu ZIELONY KAMPUS realizowanego 
w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Senat pozytywnie zaopiniował recenzję prof. 
Barbary Opozdy w sprawie nadania prof. 
Remiemu Langevinowi godności doktora 
honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Senat przyjął następujące wnioski:
• o rozpisanie konkursów na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w:
– Instytucie Filologii Orientalnej 
– II Katedrze Chirurgii Ogólnej 
– Katedrze Farmakologii 
– II Katedrze Chorób Wewnętrznych 
– Instytucie Ekonomii i Zarządzania.
• w sprawie utworzenia stanowiska zastęp-
cy dyrektora ds. naukowych w Instytucie 
Zoologii.

Opracowano na podstawie protokołu 
przygotowanego przez Lucynę Nycz 

z Biura Rektora UJ.

25 kwietnia 2012 w Librarii Collegium Maius 
odbyło się ósme w tym roku akademickim 
posiedzenie Senatu UJ. Obradom przewod-
niczył rektor Karol Musioł.

Senat przyjął uchwały w sprawie:
– utworzenia na Wydziale Filozoficznym 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 
na kierunku etyka, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie 
kulturą i mediami, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– zmiany regulaminu studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 
– regulaminu studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich na Uniwersytecie Jagielloń-
skim,

– zmian w uchwale nr 35/XII/2005 Senatu 
z 21 grudnia 2005 – regulamin Rektorskie-
go Funduszu Stypendialnego dla Olim pij-
czyków,
– ogłoszenia konkursu o stypendia z Rektor-
skiego Funduszu Stypendialnego dla Olim-
pijczyków na rok akademicki 2012/2013,
– zmian w regulaminie Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu.

Senat wyraził zgodę na:
– zatrudnienie na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego:
• dr. hab. Krzysztofa Płeszki w Katedrze 
Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji 
• dr hab. Ewy Wysockiej w Instytucie Peda-
gogiki Wydziału Filozoficznego 
• dr hab. Marii Papierz w Instytucie Filologii 
Słowiańskiej Wydziału Filologicznego
• dr hab. Marii Maślanki-Soro w Instytucie Fi-
lologii Romańskiej Wydziału Filologicznego 
• dr. hab. Marka Dębowskiego w Katedrze 
Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki 
• dr hab. Elżbiety Haduch w Instytucie 
Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
• dr. hab. Bogusława Nierenberga w Insty-
tucie Kultury Wydziału Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej

Senat przyjął wnioski:
• o rozpisanie konkursu na stanowisko:
– profesora zwyczajnego w Instytucie Bliskie-
go i Dalekiego Wschodu Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych
– profesora nadzwyczajnego w:
• Klinice Psychiatrii Dorosłych Katedry 
Psychiatrii 
• III Katedrze Chirurgii Ogólnej 
• Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu 
Kardiologii (dwa konkursy)
• Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu 
Fizjoterapii 
• Zakładzie Badań Przedsiębiorczości i Za-
rządzania Instytutu Ekonomii i Zarządzania 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej 
• Instytucie Socjologii UJ Wydziału Filozo-
ficznego
– o nadanie uroczystości odnowienia dokto-
ratu po 50 latach prof. Markowi Waldenber-
gowi rangi ogólnouniwersyteckiej,
– w sprawie ogłoszenia konkursu o stypendia 
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego 
dla Olimpijczyków na rok akademicki 
2012/2013. Stypendia te, w wysokości 600 
zł płatne przez 10 miesięcy roku akademic-
kiego, przeznaczone będą dla studentów 
studiów dziennych I roku UJ – laureatów 
w olimpiadzie centralnej; finansowane będą 
ze środków wypracowanych prez Uniwerytet 
Jagielloński.

Senat poparł propozycję utworzenia Miedzy-
wydziałowej Biblioteki Nauk Przyrodniczych 
i upoważnił rektora do przekazania wniosku 
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do Komisji Statutowo-Prawnej w celu przy-
gotowania projektu zmian w Statucie UJ.

Opracowano na podstawie protokołu 
przygotowanego przez Danutę Turchan-Srokosz 

z Biura Rektora UJ.

23 maja 2012 w Librarii Collegium Maius 
odbyło się dziewiąte w tym roku akade-
mickim posiedzenie Senatu UJ. Obradom 
przewodniczył rektor Karol Musioł.

Rektor wręczył mianowania na stanowisko 
profesora zwyczajnego, które otrzymali:
prof. Krystyna Chojnicka z Katedry Historii 
Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału 
Prawa i Administracji 
prof. Wojciech Kucharz z Instytutu Mate-
matyki Wydziału Matematyki i Informatyki 
prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filolo-
gicznego 
prof. Jan Tkaczyński z Instytutu Europeistyki 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych 
prof. Wacław Walecki z Katedry Literatury 
Staropolskiej Wydziału Polonistyki 

Senat przyjął uchwały w sprawie: 
– zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Sena-
tu z 29 czerwca 2011 w sprawie zasad 
udzielania zwolnień z opłat za świadczone 
usługi edukacyjne na studiach pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych 
studiach magisterskich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 
– utworzenia na Wydziale Polonistyki sta-
cjonarnych studiów pierwszego i drugiego 
stopnia na kierunku studiów polonistyka 
komparatystyka, od roku akademickiego 
2012/2013, oraz wprowadzenia efektów 
kształcenia dla kierunku studiów polonistyka 
komparatystyka na pierwszym i drugim stop-
niu studiów na profilu ogólnoakademickim, 
od roku akademickiego 2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Filologicznym 
stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego 
stopnia na profilu ogólnoakademickim na 
kierunku studiów filologia klasyczna, od roku 
akademickiego 2012/2013, oraz wprowadze-
nia efektów kształcenia dla kierunku studiów 
filologia klasyczna na pierwszym i drugim 
stopniu studiów na profilu ogólnoakademic-
kim, od roku akademickiego 2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Politycznych stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia na profilu ogólnoakademickim na 
kierunku studiów amerykanistyka; stacjo-
narnych studiów drugiego stopnia na profilu 
ogólnoakademickim na kierunku studiów 
amerykanistyka na specjalnościach: Ameryka 
Łacińska, Ameryka Północna, migracje i et-
niczność; niestacjonarnych studiów drugiego 
stopnia na profilu ogólnoakademickim na 
kierunku studiów amerykanistyka na specjal-

nościach: Ameryka Łacińska, Ameryka Pół-
nocna, od roku akademickiego 2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów pierwszego i dru-
giego stopnia na profilu ogólnoakademickim 
na kierunku studiów elektroniczne przetwa-
rzanie informacji, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– utworzenia na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów pierwszego i dru-
giego stopnia na profilu ogólnoakademickim 
na kierunku studiów filmoznawstwo i wiedza 
o nowych mediach, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– zmiany nazwy kierunku studiów „filologia” 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 
na „neofilologia”, od roku akademickiego 
2012/2013, 
– zmiany nazwy załączników nr 45, 46, 47 
i 48 do uchwały nr 34/III/2012 w sprawie 
wprowadzenia od roku akademickiego 
2012/2013 efektów kształcenia dla kierun-
ków studiów prowadzonych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, 
– wprowadzenia od roku akademickiego 
2012/2013 efektów kształcenia dla kierun-
ków studiów: lekarskiego, lekarsko-denty-
stycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położ-
nictwa, prowadzonych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 
– wprowadzenia od roku akademickiego 
2012/2013 efektów kształcenia dla kierunku 
studiów weterynaria, prowadzonego przez 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Wete-
rynaryjnej UJ–UR, 
– wytycznych dla rad podstawowych jedno-
stek organizacyjnych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w zakresie kształcenia na studiach 
doktoranckich, 
– regulaminu studiów podyplomowych 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
– zmian w uchwale nr 26/V/2011 z 25 maja 
2011 w sprawie usta lenia szczegółowych 
warunków i trybu naboru na pierwszy rok 
jed no litych studiów magisterskich oraz stu-
diów pierwszego i drugiego stopnia w ro ku 
akademickim 2012/2013, 
– zmian w uchwale nr 46/VI/2011 z 29 
czerwca 2011 w sprawie usta lenia szczegó-
łowych warunków i trybu naboru na pierw-
szy rok stu diów trzeciego stopnia w ro ku 
akademickim 2012/2013, 
– ustalenia szczegółowych warunków i trybu 
naboru na pierwszy rok studiów w Szkole 
Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale 
Lekarskim w roku akademickim 2013/2014, 
– ustalenia szczegółowych warunków i trybu 
naboru, w tym limitów przyjęć, na pierw-
szy rok jed no li tych studiów magisterskich 
oraz stu diów pierwszego i drugiego stopnia 
w roku akademickim 2013/2014, 
– ustalania pensum dydaktycznego, warun-
ków jego obniżania oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych, 

– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego za 2011 rok, 
– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego CM UJ za rok 
2011, 
– zatwierdzenia łącznego sprawozdania 
finansowego UJ za 2011 rok i zadyspono-
wania łącznym wynikiem finansowym UJ 
za 2011 rok, 
– zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowe-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2012 rok, 
– przyjęcia planu rzeczowo-finansowego UJ 
CM na rok 2012, 
– zasad zbycia aktywów trwałych uniwer-
syteckiego podmiotu leczniczego, oddania 
go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie, 
– nadania nowych statutów uniwersyteckim 
podmiotom leczniczym, 
– udzielenia zgody na ustanowienie służeb-
ności na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na 
czas nieoznaczony części działki nr 497/1 
na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia 
UJ, zgodnie z załącznikiem nr 1 w związku 
z realizacją Małopolskiego Centrum Bio-
technologii, 
– udzielenia zgody na ustanowienie służeb-
ności na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na 
czas nieoznaczony części działek nr 425/15, 
425/13, 426/3, 427, 428 na terenie Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ, zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 w związku z realizacją budowy 
budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i In-
formatyki Stosowanej. 
  
Senat przyjął następujące wnioski:
– o rozpisanie konkursów na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w:
• Instytucie Filologii Romańskiej
• Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu Instytutu Fizjoterapii
• Instytucie Matematyki
• Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej
• Instytucie Amerykanistyki i Studiów Po-
lonijnych
• Katedrze Porównawczych Studiów Cy-
wilizacji
• Instytucie Spraw Publicznych 
• Katedrze Filologii Węgierskiej
– w sprawie:
• nadania uroczystości odnowienia dokto-
ratu po 50 latach prof. Janowi Małeckiemu 
rangi ogólnouniwersyteckiej,
• utworzenia stanowiska drugiego zastępcy 
dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ 
ds. naukowych.

Opracowano na podstawie protokołu przygotowane-
go przez Lucynę Nycz z Biura Rektora UJ. 

Pełna treść uchwał jest dostępna na stronie interne-
towej www.uj.edu.pl/bip



115ALMA MATER nr 148-149

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Filozofia Polityczna po roku 1989: 
teoria – historia – praktyka
pod redakcją Justyny Miklaszewskiej 
i Jakuba Szczepańskiego

Wydana w ubiegłym roku przez Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego książka jest 
zbiorem materiałów z konferencji (rozszerzo-
nym później o kilka tekstów), która odbyła się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 23–
25 września 2010. W Krakowie spotkali się 
wówczas uczeni z całej Polski. Redaktorzy na-

ukowi publikacji, prof. Justyna Miklaszewska i dr Jakub Szczepański, 
piszą we wstępie: Minęło już ponad dwadzieścia lat po przełomowym 
zwrocie w najnowszej historii Polski, jaki dokonał się w 1989 roku, 
nadszedł więc czas, by polskie środowisko filozoficzne podjęło próbę 
zastanowienia się nad znaczeniem tego okresu dla współczesnej myśli 
politycznej1. Przytaczam to zdanie, bo bardzo dobrze oddaje ono za-
sadniczą myśl tej publikacji. Motywem do organizacji konferencji, jak 
i wydawania referatów na niej wygłoszonych jest próba zrozumienia 
i opisania zmian zachodzących w polskiej świadomości po roku 1989. 
Pomimo że bardzo dużo się w naszym kraju dyskutuje o tym, co zaszło 
po upadku komunizmu, to jednak jeśli chodzi o autentyczną filozoficz-
ną refleksję, trudno powiedzieć, byśmy mieli do czynienia z nadmiarem 
prac. Analizy zawarte w tej książce starają się podjąć ten ważny temat. 
Dotyczą przede wszystkim myśli politycznej – tego, jak próbowano 
ujmować zmieniającą się rzeczywistość w Polsce. Oczywiście, polska 
filozofia nie istnieje w izolacji, tak więc autorzy rozważają także zagad-
nienia o znaczeniu globalnym – obecne w filozofii polityki na całym 
świecie. Książka ta jednak nie skupia się wyłącznie na ewolucji idei. 
Opisując zmieniającą się świadomość, dokonuje się tu jednocześnie 
analizy zdarzeń i ich konsekwencji. W ten sposób łączy się refleksja 
dokonywana na metapoziomie, tj. dotycząca tego, jak rozumiało się 
i jak rozumie sferę polityki – z namysłem bezpośrednio odnoszącym 
się do świata, w którym żyjemy. 
Jak dowiadujemy się ze wstępu, wszystkie teksty zostały podzielone na 
trzy główne grupy: artykuły teoretyczno-filozoficzne, prace związane 
z szeroko rozumianą historią filozofii politycznej oraz teksty nawią-
zujące bezpośrednio do praktyki niedawnych przemian politycznych. 
W pierwszej części autorzy skupiają się nad teoretyczną refleksją do-
tyczącą współczesnej filozofii politycznej. W grupie tej znalazły się 
prace poświęcone próbie podsumowania najważniejszych problemów 
filozofii politycznej po 1989 roku (Zbigniew Stawrowski), rozważania 
o tym, na czym polega obecność mitu we współczesnej filozofii poli-
tycznej (Barbara Markiewicz), opis zmiany sposobu rozumienia ide-
ału sprawiedliwości społecznej (Justyna Miklaszewska) czy wreszcie 
artykuł specjalnego gościa konferencji Nigela Dowera z Uniwersytetu 
w Aberdeen poświęcony analizie politycznych konsekwencji kosmo-
polityzmu. Wszystkie teksty skupiają się na zmianach w sposobach po-
strzegania pewnych kluczowych pojęć i na praktycznych konsekwen-
cjach owych przemian. 
W drugiej części znalazły się artykuły związane na różne sposoby z hi-
storią filozofii – czy to przez bezpośrednie nawiązanie do historycznych 
stanowisk jak, na przykład, referat poświęcony myśli Lorda Actona 
(Karolina Jurak) lub artykuł poświęcony analizie domniemanych pod-
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stawowych założeń myśli liberalnej (Zbigniew Rau), czy też poprzez 
nawiązanie do najnowszej historii myśli politycznej – na przykład tekst 
Andrzeja Szahaja stawiający pytanie o możliwość nowoczesnego kon-
serwatyzmu lub praca Macieja Chmielińskiego zajmująca się znacze-
niem prawa w teorii publicznego wyboru. 
W ostatniej części umieszczone zostały teksty zajmujące się analizą 
praktyki politycznej po 1989 roku i tego, jak ona kształtowała świa-
domość Polaków. Czytelnik może się zapoznać z takimi pracami jak, 
między innymi, księdza Alfreda Marka Wierzbickiego, która jest po-
święcona ewolucji etyki „Solidarności” po 1989 roku, czy Jana Szom-
burga, przedstawiającego historię i idee Instytutu Badań nad Gospodar-
ką Rynkową. Tu także znalazł się tekst Bogdana Szlachty dotyczący 
problemów współczesnych politologów konfrontujących swoje bada-
nia z filozofią polityczną. 
Książka wprowadza czytelnika w bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą 
przemian, które zaszły w Polsce po roku 1989. Dotyczy to szczególnie 
zmian, które zaszły w filozofii politycznej w naszym kraju i na świe-
cie. Co warto jednak podkreślić, nie wszyscy autorzy reprezentują te 
same poglądy, zróżnicowanie opinii jest spore. Zbiór otwiera tekst księ-
dza Władysława Zuziaka, w którym autor, poprzez odwołanie się do 
chrześcijańskich ideałów, nawołuje do większej solidarności, a jedną 
z bolączek współczesności jest, w jego opinii, komercjalizacja warto-
ści i życia ludzkiego – można przeczytać, że nikt też nie wierzy w tzw. 
prawa rynku2. W tej samej części, we wspomnianym wcześniej arty-
kule Justyna Miklaszewska odwołuje się do pojęcia sprawiedliwości 
społecznej i nie jest to dla niej bynajmniej pusta kategoria. Tymczasem 
autor ostatniego tekstu, Piotr Biegasiewicz, zdaje się uważać, że ludzie 
przewodzący reformom po zmianie ustroju byli zbyt mało radykal-
ni, a tylko pełny liberalizm ekonomiczny (minimalizacja aktywności 
państwa) mógłby przynieść dobre efekty i uwolnić nas od obecnych 
problemów. To tylko jeden z przykładów różnorodności sposobów my-
ślenia autorów publikujących w tym zbiorze.
Mimo tego interesującego zróżnicowania można jednak powiedzieć, 
że reprezentacja myślicieli konserwatywnych jest nieco liczniejsza. 
Szkoda, że na konferencję nie zdecydowało się przyjechać więcej osób 
o bardziej lewicowych poglądach. Różnorodność i konfrontacja poglą-
dów jest zawsze dobrą okazją do rozwoju własnych przekonań. Dlatego 
z pewnością warto zapoznać się z nimi za pośrednictwem tej publikacji.

Maciej Zarych

1  Filozofia polityczna po roku 1989, WUJ, Kraków 2011, s. 9.
2  Władysław Zuziak, Etyka a myślenie o polityce, [w:] Filozofia polityczna po roku 1989, WUJ, 

Kraków 2011, s. 15.

Katarzyna Wrońska
Pedagogika klasycznego liberalizmu. 
W dwugłosie – John Locke i John Stuart 
Mill

Liberalizm niejedno ma imię. Pedagogika kla-
sycznego liberalizmu, reprezentowana przez 
Johna Locke’a i Johna Stuarta Milla, jest 
zapisem zmagań liberałów z ich podstawo-
wym i nieodstępowalnym przywiązaniem do 
wolności w życiu człowieka, społeczeństwa 
i państwa. W dziedzinie wychowania pozosta-
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ła zasadą sporną i dyskusyjną, choć nie do końca odrzuconą. Za ich 
stanowiskiem nie kryje się prosta liberalizacja wychowania, czyli pro-
mocja wolności w wychowaniu, powszechnie kojarzona z pedagogiką 
liberalną; jest to raczej zapowiedź swoistego kursu przygotowawczego 
do bycia wolnym człowiekiem w sferze życia prywatnego i publiczne-
go, do realizacji głównie na przedpolu polityki.

Agnieszka Małek
Migrantki-opiekunki. Doświadczenia 
migracyjne Polek pracujących w Rzymie

Zasadniczym celem publikacji jest ukazanie 
zjawiska migracji z perspektywy kobiet po-
przez uwzględnienie ich subiektywnych do-
świadczeń w różnych sferach migracyjnego 
życia, począwszy od początkowych wyborów 
i wyobrażeń, poprzez budowanie i podtrzy-
mywanie sieci migranckich, negocjowanie 
własnej pozycji w relacjach z pracodawcami, 

aż po rolę Kościoła i religii.
Na temat coraz bardziej intensywnego w ostatnich dekadach strumienia 
migracji zarobkowych z Polski do Włoch powstało niewiele opraco-
wań naukowych, książka stanowi zatem istotne uzupełnienie istniejącej 
luki. Wybór kobiety jako głównej bohaterki badań podyktowany był 
przede wszystkim specyfiką migracji z Polski do Włoch, silnie sfemini-
zowanej i cyrkulacyjnej.
Niniejsza monografia wpisuje się w nurt ujęcia kompensacyjnego, 
uzupełniającego niedostatek wiedzy o migracjach kobiet, łączy więc 
obszary badawcze z zakresu studiów migracyjnych i studiów nad płcią 
kulturową.

Ewa Lipińska, Halina Podgórni, 
Małgorzata Stypińska
Probleme unserer Zeit. Anthologie 
von Pressetexten mit Übungen

Probleme unserer Zeit to skrypt adresowany 
przede wszystkim do studentów filologii ger-
mańskiej, zawierający wybór interesujących 
tekstów zaczerpniętych z prasy niemieckoję-
zycznej wraz z opracowanym kontrastywnie 
słownictwem i ćwiczeniami. Umożliwia on 
uczącym się poznanie oraz utrwalenie najczę-

ściej spotykanego słownictwa dotyczącego polityki, problemów spo-
łecznych i zdrowotnych, kultury oraz katastrof. Dzięki podejściu in-
terkulturowemu do nauczania języków obcych publikacja pozwala na 
zapoznanie się z realiami życia i mentalnością Niemców i Austriaków.
Autorki pracują w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i specjalizują się w praktycznej nauce języka niemieckie-
go oraz w metodyce nauczania tego języka.

Marzena Chrobak
Między światami. Tłumacz ustny oraz ko-
munikacja międzykulturowa w literaturze 
odkrycia i konkwisty Ameryki

Odkrycie, podbój i kolonizacja Ameryki 
przez kilka narodów europejskich stanowiły 
spotkanie mikro- i makroświatów, konfron-
tację technologii, intelektów i mentalności, 
przygodę militarną, poznawczą, komunika-
cyjną. Podczas pierwszych kontaktów mię-
dzy Europejczykami a Indianami „ręce im 

za język służyły”, szybko jednak wykształciła się grupa pośredników 
językowych typu naturalnego, którym predyspozycje i doświadczenie 
zastępowały szkolenie translatorskie. Zwerbowani siłą lub perswazją, 
pracowali w trudnych warunkach fizycznych i psychicznych, w stałym 
kontakcie z przemocą oraz w zagrożeniu życia. Autorka wydobywa ich 
z cienia i próbuje odtworzyć konkretne sytuacje przekładowe, w któ-
rych uczestniczyli. Opisy ich fascynujących losów zawierają luki, które 
przez następne stulecia będą uzupełniać poeci, dramaturdzy, powie-
ściopisarze. Historię tłumaczy odkrycia i podboju Ameryki poprzedza 
historia tłumaczy działających w basenie Morza Śródziemnego od cza-
sów starożytnych.
Między światami jest pierwszym całościowym opracowaniem historii 
przekładu słowa żywego w Nowym Świecie, analizą i syntezą doświad-
czeń komunikacyjnych odkrywców i zdobywców wszystkich nacji 
europejskich, które pod koniec XV oraz w XVI wieku wysłały swoje 
statki na zachód, za „Morze Ocean”. Opatrzona plastycznymi cytatami 
z materiałów źródłowych (dzienników pokładowych Kolumba i zało-
gantów Drake’a, listów Corteza i opowieści jego żołnierzy, świadectw 
zwycięzców i zwyciężonych, francuskich relacji z Kanady i Brazylii) 
oraz z literatury pięknej (od Lopego de Vegi przez peruwiański teatr 
ludowy po XX-wieczne farsy meksykańskie, od XVI-wiecznych epo-
sów po powieść fantasy), praca imponuje rozległą erudycją, trafnością 
analiz i sztuką translatorską.

KSIĘGARNIA AKADEMICKA

Tomasz Kurdyła 
Funkcje formantów rzeczownikowych 
w polszczyźnie ludowej (na przykładzie 
trzech wsi podkarpackich)

Książka niniejsza poświęcona jest słowo-
twórstwu ludowemu, którego opis z założenia 
powinien uwzględniać zewnętrzne uwarun-
kowania języka, a także objaśniać determino-
waną przez nie dynamikę rozwojową. O roz-
woju i właściwościach języka społeczności 
wiejskiej (jak każdej innej społeczności) de-

cyduje bowiem w wysokim stopniu kontekst pozajęzykowy, czyli rze-
czywistość, w której ta społeczność żyje. Za podstawowe jego elemen-
ty można uznać, między innymi, swoistą, właściwą danej społeczności 
językowej, kulturę, obyczajowość, przyjęty przez nią system wartości, 
stosunki społeczne, jej najczęstsze zajęcia i wiele innych. Język ewo-
luuje wraz z grupą społeczną, przez którą jest używany, i z jej otocze-
niem. Grupa dostosowuje przy tym język do swoich coraz to nowych 
potrzeb komunikacyjnych oraz tworzy nowe typy i gatunki wypowie-
dzi. Warunkowana zewnątrz- i wewnątrzjęzykowymi prawidłami ewo-
lucja języka najwyraźniej uwidacznia się w podsystemie leksykalnym, 
czyli w słowniku danej społeczności. Reaguje on na zmiany znacznie 
szybciej niż system gramatyczny, który jest w mniejszym stopniu uza-
leżniony od czynników zewnątrz-, w większym zaś od wewnątrzjęzy-
kowych. W rezultacie leksyka danego języka, w przeciwieństwie do 
systemów fonologicznego i morfologicznego, nazywanych zamknięty-
mi, jest systemem otwartym (EJP: 181). O owej otwartości decyduje 
w największej mierze derywacja morfologiczna – to, między innymi, 
dzięki słowotwórstwu zasób leksykalny nie tylko się powiększa, lecz 
także zmienia się jakościowo.
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Leszek Porębski 
Lokalny wymiar elektronicznej 
demokracji
 
Lokalny wymiar elektronicznej demokra-
cji to analiza sposobu wykorzystania stron 
internetowych przez polskie instytucje sa-
morządowe. Książka jest pierwszą w Polsce 
próbą syntetycznej odpowiedzi na pytanie 
o poziom zaawansowania elektronicznej 
administracji i elektronicznej demokracji 
na szczeblu lokalnym. Praca powstała jako 

podsumowanie pięcioletniego projektu badawczego, koordynowanego 
przez autora i realizowanego w latach 2005–2009.
Prezentowane wyniki ilustrują stopień realizacji przez witryny samo-
rządowe konkretnych aspektów sieciowej aktywności (dostarczanie 
informacji, promocja regionu, stymulowanie debaty publicznej, dystry-
bucja usług publicznych) i znaczące różnice występujące w tym zakre-
sie pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Sporządzone zostały 
także szczegółowe rankingi poziomu rozwoju procedur elektronicznej 
administracji na poziomie lokalnym.
Poza bogatym materiałem empirycznym książka analizuje istotę wpły-
wu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na życie polityczne 
i funkcjonowanie władz publicznych oraz ożywioną dyskusję dotyczą-
cą różnych koncepcji pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
i elektronicznej administracji.

„Studia Iberystyczne” nr 9
Portugalia, Brazylia, Afryka. 
Wokół Vergílio Ferreiry
pod redakcją Anny Rzepki, 
Natalii Czopek

[...] Niniejszy tom „Studiów Iberystycznych” 
to drugi w serii numer krakowskiego rocz-
nika naukowego poświęcony zagadnieniom 
z zakresu literaturoznawstwa i językoznaw-
stwa portugalskiego obszaru językowego. 
W treści artykułów ujętych w tomie splatają 

się zagadnienia literaturoznawcze, językoznawcze i kulturoznawcze, 
tematy portugalskie, brazylijskie i afrykańskie, nie brak również ak-
centów polskich. Zwraca uwagę seria tekstów poświęconych twórczo-
ści Vergílio Ferreiry, wybitnego portugalskiego pisarza, którego imię 
nosi Katedra Instytutu Camõesa działająca w ramach Instytutu Filologii 
Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierownictwem dr. hab. 
Jerzego Brzozowskiego, profesora UJ.
Autorzy, którzy przyjęli zaproszenie do publikacji w niniejszym tomie 
„Studiów Iberystycznych” – „Almanachu Luzytanistycznym”, repre-
zentują uczelnie akademickie oraz inne instytucje naukowe i kulturo-
twórcze rozsiane na terytorium trzech krajów: Brazylii (Brasilia, Feira 
de Santana, Araraquara, São Paulo, Salvador da Bahia), Portugalii (Li-
zbona, Braga) i Polski (Lublin, Warszawa i Kraków). Do tego grona 
zgłosiły swój akces zarówno osoby od dawna zaprzyjaźnione ze śro-
dowiskiem krakowskich portugalistów, które nierzadko wiele im za-
wdzięcza, jak i goście współtworzący pismo po raz pierwszy.

Od redakcji

Politeja 18
Studia buddyjskie
pod redakcją Krzysztofa Jakubczaka

[...] W pytaniu [o potrzebę studiów buddyj-
skich] można wskazać trzy aspekty: potrzeby 
środowiska akademickiego, potrzeby szeroko 
rozumianego środowiska kulturotwórczego 
i opiniotwórczego oraz potrzeby rynku pracy. 
Sądzę, że jeśli chodzi o aspekt pierwszy, to 
polskie środowisko akademickie powoli doj-
rzewa do podjęcia wysiłków integracyjnych. 

Coraz więcej pracowników naukowych reprezentujących różne dyscy-
pliny humanistyczne, jak i potencjalnych pracowników nauki zmagają-
cych się jeszcze z przygotowaniem doktoratu skupia swoją uwagę ba-
dawczą na różnych zagadnieniach buddyjskiego obszaru kulturowego. 
Podkreślić należy, że tylko część z nich czyni to w ramach klasycznego 
modelu studiów orientalistycznych, który zdaje się przeżywać obecnie 
kryzys. Obok nielicznych w Polsce buddologów, prowadzących bada-
nia w obszarze bardziej szczegółowych subdyscyplin filologii orien-
talnej, mamy filozofów, religioznawców, politologów, socjologów, 
etnologów, antropologów, historyków, historyków sztuki oraz kulturo-
znawców. Osoby te, ze względu na posługiwanie się odmiennymi od 
tekstualnych metodami badawczymi, zwykle z trudem odnajdują dla 
siebie miejsce w polskim, dość konserwatywnie usposobionym, środo-
wisku orientalistycznym.
Sytuacja ta wymaga zmiany, tym bardziej że klasyczny model studiów 
orientalistycznych, ukształtowany jeszcze w XIX wieku, od lat 70. 
ubiegłego stulecia poddawany jest w literaturze światowej gruntownej 
krytyce. Jestem przekonany, że również w Polsce nadszedł już czas, 
aby poszukiwać nowej płaszczyzny kontaktów i wymiany naukowej, 
płaszczyzny adekwatnej do złożonego i wielowymiarowego obrazu 
kultury, jaki dominuje we współczesnej humanistyce i naukach spo-
łecznych. Nową płaszczyznę porozumienia cechować powinna inter-
dyscyplinarność, która wyraża się w szacunku dla odmiennych metod 
badawczych i w zainteresowaniu wynikami prowadzonych zgodnie 
z tymi metodami badań, a także w przekonaniu, że zaprzęgnięcie wielu 
różnych metod daje nadzieję na pełniejsze poznanie.

Krzysztof Jakubczak 

Biblioteka „LingVariów”, t. 14
Badania historycznojęzykowe. 
Stan, metodologia, perspektywy
pod redakcją Bogusława Dunaja 
i Macieja Raka

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa 
ukształtowało się dzięki badaniom ewolu-
cji języka. Wiek XIX i początek wieku XX 
to okres dominacji językoznawstwa histo-
rycznego. Stopniowo jednak punkt ciężko-
ści w badaniach przesuwał się z diachronii 

na synchronię, o czym zadecydowało pojawienie się nowych teorii 
(zwłaszcza strukturalizmu). Językoznawstwo historyczne nie pozosta-
ło obojętne na rozwój nowych metodologii, a badacze historii języka 
umieli twórczo zastosować nowe teorie. Niemniej stopniowo diachro-
nia przestawała być centralnym problemem językoznawstwa, z czasem 
zmalało zainteresowanie tą problematyką, szczególnie w młodszym 
pokoleniu. Pocieszający jest jednak fakt, że mimo dominacji modnych 
kierunków wciąż znajdują się nowi badacze podejmujący prace z za-
kresu historii języka.
Językoznawstwo historyczne ukształtowało się przede wszystkim 
w Krakowie. Dzięki badaniom takich uczonych jak Jan Michał Rozwa-
dowski, Jan Nepomucen Łoś, Witold Taszycki, Zenon Klemensiewicz, 
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Stanisław Urbańczyk, Ewa Ostrowska i wielu innych osiągnęło ono 
wysoki poziom. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 
przez Wydział Polonistyki oraz Katedrę Historii Języka i Dialektologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat Badania historycznojęzykowe. 
Stan, metodologia, perspektywy, która odbyła się w dniach 21–22 wrze-
śnia 2010, nawiązuje do tych szczytnych tradycji.
Wygłoszono na niej ponad 40 referatów, z których znaczna część zna-
lazła się w publikowanym tomie. Zwraca uwagę różnorodność pro-
blematyki badawczej. Kilka referatów poruszało zagadnienia ogólne, 
a także rysowało perspektywy badań. Większość była poświęcona ana-
lizie zagadnień szczegółowych, między innymi interpretacji tekstów 
staropolskich, problemom opisu i interpretacji zabytków staropolskich, 
zagadnieniom leksykografii historycznej, problematyce morfologicznej 
(fleksji i słowotwórstwu). Sporo uwagi poświęcono też analizie dawne-
go słownictwa (np. rzemieślniczego, regionalnego). Nie sposób w paru 
zdaniach przedstawić bogactwo problematyki rozpatrywanej w refera-
tach wygłoszonych na konferencji. Wysiłek i dociekliwość poznawcza 
referentów przybyłych z wielu ośrodków językoznawczych w Polsce 
zaowocowały powstaniem tomu ważnego i inspirującego do prowadze-
nia dalszych badań historycznojęzykowych.

Ze wstępu

WYDAWNICTWO WAM
Małgorzata Dziedzic, Stanisław Dziedzic
Arcybiskup Józef Bilczewski

Z dużym zainteresowaniem sięgnąłem po 
książkę Małgorzaty i Stanisława Dziedziców 
Arcybiskup Józef Bilczewski, która ukazała się 
nakładem jezuickiego wydawnictwa WAM 
w serii „Wielcy Ludzie Kościoła”. Spojrzałem 
na bibliografię i nie ukrywam zadziwienia, że 
tak niewiele książek (artykułów, wystąpień 
naukowych) poświęconych temu wybitne-
mu duchownemu i naukowcowi ukazało się 
w ostatnim czasie. Można odnieść wrażenie, 
że po beatyfikacji i ogłoszeniu Sługi Bożego 

Józefa Bilczewskiego świętym przez papieża Benedykta XVI w Rzy-
mie 23 października 2005 historycy Kościoła (i nie tylko) stracili tą 
postacią zainteresowanie. Tym większa chwała spływa na autorów 
omawianej książki, która adresowana jest przecież do szerszego grona 
czytelników!
Zmieścić biografię takiej postaci jak arcybiskup Józef Bilczewski na 
150 stronach książki formatu kieszonkowego to niełatwe zadanie. Prze-
cież aktywnie uczestniczył jako kapłan i naukowiec w życiu Lwowa, 
Galicji pod austriackim zaborem, w dramatycznym czasie pierwszej 
wojny światowej, pełnym tragizmu okresie obrony Lwowa w 1918 
roku, wojnie z Ukraińcami i bolszewicką nawałą w 1920 roku, w końcu 
w niełatwym okresie powstawania niepodległej państwowości polskiej, 
walki o obecność Kościoła rzymskokatolickiego w żywiole ukraińskie-
go chłopstwa. Wreszcie w czasie nieustannego poszukiwania konsen-
susu z Kościołem greckokatolickim, z którym prowadził trudny dialog. 
Warto przytoczyć opublikowaną przez księdza prof. Józefa Wołczań-
skiego korespondencję między Józefem Bilczewskim a arcybiskupem 
Kościoła greckokatolickiego Andrzejem Szeptyckim z czasów obrony 
Lwowa i wojny z Ukraińcami w latach 1918–1919. 
Autorzy książki napisali biografię hierarchy Kościoła, w końcu świę-
tego, z należną mu dostojnością, ale też ze znanym już czytelnikom 
dystansem. W tej serii wydawniczej kilka lat temu ukazała się książka 
poświęcona ojcu Serafinowi Kaszubie, na beatyfikację którego ocze-
kujemy już od jakiegoś czasu. To nie przypadek, że postaci, którymi 
interesują się autorzy tych książek, związane są z Kresami. Serafin 

Kaszuba urodził się we Lwowie i niesieniu słowa Bożego na terenie 
sowieckiej republiki ukraińskiej, ale nie tylko, poświęcił swe życie. 
Zmarł we Lwowie. Arcybiskup Bilczewski urodził się w Wilamowi-
cach, w zachodniej Małopolsce, a swe życie poświęcił pracy duszpas- 
terskiej w Małopolsce wschodniej. Jeszcze jedna płaszczyzna wspólna 
łączyła te dwie postacie – co ważne jest w pracy naukowej Stanisława 
Dziedzica. Tą wspólną płaszczyzną jest Kraków i Uniwersytet Jagiel-
loński, z którym związani byli obydwaj księża.
Józef Bilczewski urodził się w wielodzietnej rodzinie – był najstarszym 
spośród dziewięciorga rodzeństwa. Wówczas nazywał się Biba. Nazwis- 
ko zmienił dopiero jako ksiądz, kiedy chciał podjąć walkę z alkoholiz- 
mem, jedną z największych ówczesnych plag społecznych. Z czasem 
nazwisko Bilczewski przyjęła też prawie cała jego rodzina. Młody  
Józef Bilczewski był bardzo zdolny i pracowity, choć słabego zdrowia. 
Po zdaniu matury w gimnazjum w Wadowicach trafił do krakowskie-
go seminarium duchownego. Studiował też teologię na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, gdzie równolegle uczęszczał na wykłady z zakresu 
archeologii, historii literatury i historii Polski. Święcenia kapłańskie 
przyjmował, siedząc na krześle, ponieważ zasłabł w kościele. Czy bi-
skup Albin Dunajewski, wyświęcając na kapłana tak słabego zdrowia 
młodzieńca, mógł przypuszczać, że będzie to pełnokrwisty hierarcha 
tak ważnej w administracji Kościoła archidiecezji lwowskiej? Zanim 
trafił do Lwowa, odbył studia w Wiedniu i Rzymie, gdzie pogłębiał swe 
zainteresowania archeologią. Kto wie, czy gdyby nie przeznaczenie 
związane z posługą kapłańską nie mielibyśmy do czynienia ze zdolnym 
archeologiem biblijnym w szacie duchownej, zafascynowanym najod-
leglejszą przeszłością Kościoła. Naukowe zainteresowania zaprowadzi-
ły go na Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał habilitację, a w końcu, 
już jako profesora, na Uniwersytet we Lwowie, którego rektorem został 
w roku 1900, a już w listopadzie tego samego roku musiał złożyć urząd 
rektora, ponieważ został arcybiskupem metropolitą Lwowa.
Jako hierarcha rozległej diecezji lwowskiej musiał stawić czoła wielu 
problemom natury nie tylko religijnej. Okres jego posługi arcybisku-
piej to czas wzmożonej emigracji ubogiej ludności za chlebem do obu 
Ameryk. Za emigrantami musieli jechać księża. Z jednej strony, po-
trzebował księży w swej diecezji, z drugiej – nie mógł wysyłać w świat 
wiernych bez duszpasterzy. Był inicjatorem powstawania nowych form 
edukacyjnych, popierał tworzenie bibliotek, a za jego czasów powstały 
cztery nowe czasopisma religijne: „Gazeta Kościelna”, „Miesięcznik 
Katechetyczny i Wychowawczy”, „Przedświt” oraz „Przegląd Teolo-
giczny”. Dał się też poznać jako opiekun zakonów i ubogich oraz bu-
downiczy kościołów. Zmarł 20 marca 1923. Jego pogrzeb przeszedł do 
historii Lwowa. Zgromadził rzesze duchownych z całej Polski i wier-
nych z całej diecezji. Gdy czoło konduktu pogrzebowego prowadzo-
nego przez warszawskiego arcybiskupa kardynała Aleksandra Kakow-
skiego wkraczało w bramy cmentarza Janowskiego, jego koniec tkwił 
jeszcze w katedrze lwowskiej. 
Autorzy dedykowali swą książkę Teresie i Tadeuszowi Ulewiczom. 
Zdążyli jeszcze przed śmiercią prof. Tadeusza Ulewicza wręczyć 
ją i razem z nimi cieszyć się z tej okazji, wspominając wspólną wę-
drówkę z Profesorem po Lwowie i Kresach w 2004 roku. Po lekturze 
biografii arcybiskupa Józefa Bilczewskiego poczujemy niedosyt – ze 
względu bowiem na objętość i reguły serii wydawniczej autorzy nie 
mogli rozszerzać kilku wątków, zaledwie zarysowanych. Brakuje też 
istniejących materiałów ilustracyjnych. Można przeto mieć nadzieję, że 
omawiana książka jest tylko szkicem do poważnej biografii arcybisku-
pa Józefa Bilczewskiego, jaką przygotowuje duet autorski Małgorzaty 
i Stanisława Dziedziców.

Janusz M. Paluch
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WYDAWNICTWO COLLEGIUM COLUMBINUM

Anna Wojnarska-Maińska
Widzia(l)ne miasta

Nowy tom wierszy Anny Wojnarskiej-Ma-
ińskiej jest przemyślnie skonstruowany – to 
opowieści o miastach i o miejscach, ale 
i o Wielkiej Podróży. Jest tu więc obserwacja, 
medytacja, uważność i zachwyt, i ciekawość, 
apetyt na zmianę. Patronami zbioru są niewąt-
pliwie podróżnik Marco Polo (i jego Opisanie 
świata) i włoski pisarz Italo Calvino (twórca 
niezwykłego zbioru opowiastek o wyobrażo-

nych przystankach w wędrówce Marco Polo – Niewidzialnych miast).
W tych wierszach jest liryzm, czułość dla pięknych miejsc, ale także 
zapisana wiedza i doświadczenie Maińskiej – architekta, która potrafi 
zobaczyć piękno proporcji, fantazję budowniczych, „jedyność” loka-
lizacji, śmiałość rozwiązań. Między wierszami o miastach czytelnik 
znajdzie pastelowe pejzaże „między-miastowe”: łąkę, sad, małe ojczy-
zny oddalającej się od nas Matki-Natury – będące także swoistymi za-
łożeniami architektonicznymi, posiadają przelotną konstrukcję, której 
sens z coraz większym trudem staramy się odczytać.
Podróżowanie (i przystawanie w najważniejszych miejscach naszej 
kultury i historii) z Anną Wojnarską-Maińską w roli przewodnika jest 
wielką przyjemnością, przydaje wiedzy, uczy na nowo pięknego pa-
trzenia na nieobjęty świat i naszą podróż, która nie ma końca. Oby nie 
miała.

Krzysztof Lisowski, Kraków, sierpień 2011

WYDAWNICTWO MUZEUM NARODOWEGO 
W KRAKOWIE

Aleksander Rodczenko. 
Rewolucja w fotografii 
(Katalog wystawy)

Fotografia jest sztuką

Trudno nie zauważyć, że staramy się odkryć 
wszystkie możliwości fotografii. Jak w cu-
downych marzeniach, we śnie, w niezwykłej 
rzeczywistości odkrywamy wszystkie cuda 
fotografii.

Fotografia, początkowo odgrywająca rolę pomocniczą i mimetyczną 
wobec akwaforty, malarstwa, wzornictwa, znalazłszy własną drogę, 
rozkwita i wypełnia otoczenie specyficznym aromatem. Otwierają się 
niespotykane możliwości.
Złożona wieloplanowość o delikatnym rysunku przewyższa fotomon-
taż... W ogromnym zbliżeniu przekształca się w cieniutką i drobną sieć.
Kontrasty perspektyw. Kontrasty światła. Kontrasty form. Perspektywy 
niemożliwe ani w rysunku, ani w malarstwie. Perspektywy z przesa-
dzonymi skrótami, z bezlitosną fakturą materiału. Całkowicie nowe, 
zaskakujące momenty uchwyconego ruchu ludzi, zwierząt, maszyn itp. 
Momenty, o których nikt nie wiedział, że istnieją, a jeżeli wiedział, to ich 
nie widział - tak jak chociażby lotu kuli. Kompozycje, które swoją śmia-
łością przewyższają fantazję malarzy. Kompozycje tak naładowane for-
mami, że nawet Rubens im nie dorównuje. Kompozycje z tak skompliko-
wanymi deseniami, że wzbudziłyby zazdrość Holendrów i Japończyków.
l jeszcze nieistniejące ujęcia fotograficzne uzyskane podczas montażu 
w jednym zdjęciu. Negatyw zamiast pozytywu w zaskakujący sposób 

poszerza percepcję. Nie mówię tutaj o nakładaniu jednego zdjęcia na 
inne (znany w kinie efekt przejścia), o optycznych zniekształceniach, 
fotogramach, fotografowaniu odbić itd. Mistrzowie fotografii obja-
wili określony smak, styl, manierę. Ci mistrzowie usilnie pracują nad 
podstawowymi tematami i obiektami. Jedni fotografują z aeroplanu 
na określonych wysokościach: sport z pięćdziesięciu metrów, Moskwę 
z dwustu itd. Tak powstaje nowy pejzaż, pejzaż nowoczesności. Inni ob-
serwują zwierzęta, jeszcze inni są zakochani w sporcie, technice...
Fotografia szybko się rozwija i zdobywa nowe dziedziny. Fotografia się 
rozwija i udowadnia, że ma prawo do takiego samego szacunku jak 
malarstwo. Ale to jeszcze nie nastąpiło.
Technicznie fotografia jest prosta i szybka, wtedy gdy jest niezbędna 
jako część nauki, życia i techniki. A ponieważ jest bardzo bliska i do-
stępna, nie uważa się jej za godną proroków.
Niezbędna i dostępna i dlatego pozbawiona możliwości uznania jej 
twórców za genialnych mistrzów. Należy zaszczepić zamiłowanie do 
fotografii, by zdjęcia były kolekcjonowane, by powstawały fototeki, by 
organizowano wielkie wystawy fotograficzne.
Należy zorganizować Międzynarodową Wystawę Fotograficzną, a nie 
tak zwane salony. Należy wydawać fotogazety, fotoksięgi. Fotografia 
ma wszelkie prawa i zasługuje na uwagę i szacunek jako sztuka dnia 
dzisiejszego.

Aleksander Rodczenko

Tekst został napisany 31 października 1934 roku dla czasopisma „So-
wietskoje foto”, a po raz pierwszy opublikowany w 1971 roku. Został 
zamieszczony jako wprowadzenie do katalogu.

Anna Zeńczak
Sen Dnia Letniego. 
Wokół Dziwnego ogrodu 
Józefa Mehoffera

Publikacja towarzyszy multimedial-
nemu pokazowi Sen dnia letniego. 
Wokół Dziwnego ogrodu Józefa Me-
hoffera zorganizowanemu w Domu 

Józefa Mehoffera Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie z oka-
zji 7. edycji Festiwalu „Święto Ogrodów”. Tytuł zaczerpnięto z tekstu 
Williama Rittera, krytyka sztuki, który w roku 1906 użył go w swym 
entuzjastycznym omówieniu tego znakomitego płótna Mehoffera z lat 
1902/1903. W pokazie, oprócz specjalnie zaaranżowanej projekcji 
Dziwnego ogrodu w skali 1:1 i między innymi pięknego obrazu Me-
hoffera Cynie uczestniczą wyróżnione komentarzem wybrane obiekty 
z ekspozycji stałej. Są to zarówno szkice do tego obrazu, jak i inne 
prace tego twórcy zrodzone również z fascynacji tematyką ogrodową, 
a także tajemnicą natury, kobiecości, baśniową aurą. Tekst przewodni-
ka, opatrzonego ilustracjami, przypomina okoliczności powstania tego 
intrygującego dzieła oraz wybrane interpretacje jego znaczeń.
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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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