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OD REDAKCJI
Najstarsza polska uczelnia rozpoczyna 652. 

rok akademicki. Wyjątkowy charakter nada 
temu wydarzeniu udział prezydenta RP Andrzeja 
Dudy – absolwenta i pracownika naukowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – w uroczystości 
inauguracyjnej, która odbędzie się 1 paździer-
nika 2015 w Auditorium Maximum. Poprzedzi 
ją msza święta odprawiona za pomyślność 
Uczelni w kolegiacie św. Anny przez metropo-
litę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwi-
sza oraz tradycyjny pochód profesorów ulicami 
miasta. 

Wydarzenie stanie się okazją do wręczenia 
odznaczeń państwowych, a także Nagród Rek-
tora UJ „Laur Jagielloński”. Jak zawsze, uczest-
niczyć w nim będą studenci pierwszego roku, 
których 32 przedstawicieli weźmie udział w im-
matrykulacji. Wykład inauguracyjny o innowa-
cyjności w naukach humanistycznych wygłosi 
prof. Ryszard Nycz, kierownik Katedry Antropo-
logii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału 
Polonistyki UJ. 

– Rok akademicki 2015/2016, w dużej mie-
rze, zapowiada się jako rok kontynuacji – mówi 
w wywiadzie otwierającym bieżące wydanie 
„Alma Mater” rektor UJ prof. Wojciech Nowak. 
– Nadal wiele uwagi wymagać będą sprawy 
związane z inwestycjami. Kontynuowane będą 
również działania dotyczące rozwoju współ-
pracy międzynarodowej i internacjonalizacji, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie w językach 
obcych. 

W nowym roku akademickim ważnym wy-
darzeniem dla społeczności uniwersyteckiej 
staną się wybory władz Uczelni na kaden-
cję 2016–2020. Ale to nie tylko one przede 
wszystkim powinny skupić uwagę środowiska. 
Zdaniem rektora UJ trzeba pilnie zająć się re-
organizacją szkolnictwa wyższego w Polsce, bo 
bez generalnych zmian programowych bardzo 
trudno będzie nam zrobić krok do przodu. 

Zapowiada się więc ciekawy rok, pełen wra-
żeń i merytorycznych dyskusji.

Rita Pagacz-Moczarska
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□ 1 października 2015 rozpoczyna 
się czwarty rok Pana kadencji na 
stanowisku rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jakie zadania będą 
dla Pana priorytetowe w tym roku?

■ Rok akademicki 2015/2016, w dużej 
mierze, zapowiada się jako rok konty-
nuacji. Nadal wiele uwagi wymagać 
będą sprawy związane z inwestycja-
mi. Wraz z grupą moich najbliższych 
współpracowników będę skupiony na 
finalizowaniu wieloletniego projektu 
inwestycyjnego, jakim jest budowa 
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W ramach 
tego programu powstaje jeszcze nowa 
siedziba Wydziału Chemii, której ukoń-
czenie przewidziane jest na przyszły rok, 
i równocześnie trwają prace związane 
z budową Instytutu Nauk Geologicz-
nych. Realizacja całego projektu została 
przedłużona o dwa lata, do roku 2017. 

Jeśli chodzi o inne inwestycje na 
uniwersyteckim kampusie, to niebawem 
nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Roz-
pocznie się także pierwszy etap budowy infrastruktury sportowej. 
Jednak plan inwestycyjny na ten rok akademicki dotyczy nie tylko 
przedsięwzięć w Pychowicach. Kontynuowane będą też prace re-
montowo-inwestycyjne na terenie drugiego kampusu. 28 paździer-
nika 2015 nastąpi oficjalne otwarcie Paderevianum II, ale trzeba też 
wziąć pod uwagę, że na generalny remont czekają Paderevianum I, 
obecny gmach Wydziału Chemii przy ul. Ingardena, a także dawna 
siedziba fizyków przy ul. Reymonta, do której docelowo ma się 
przenieść Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 

Wszystkie te przedsięwzięcia muszą być, oczywiście, odpo-
wiednio zabezpieczone finansowo, co wymagać będzie dobrej 
strategii i bardzo dokładnej analizy kosztów.

W tym roku akademickim kontynuowane będą również działa-
nia dotyczące rozwoju współpracy międzynarodowej i internacjo-
nalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie w językach obcych. 
Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego mają różną aktywność 
i osiągnięcia w tym zakresie. Na Wydziale Studiów Międzynaro-
dowych i Politycznych w ostatnim roku nastąpił, na przykład, duży 
wzrost liczby studentów kształcących się w języku angielskim. Są 
również plany, by na tym wydziale uruchomić nauczanie w języku 
rosyjskim. 

Niezwykle ważną sprawą, która, moim zdaniem, powinna 
w tym roku skupić uwagę nie tylko władz Uniwersytetu Jagiel-

POD HASŁEM KONTYNuACJI
Rozmowa z rektorem uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciechem Nowakiem

lońskiego, ale całego środowiska 
akademickiego, jest konieczność 
reorganizacji szkolnictwa wyższego 
w Polsce. 

Zarówno pracownicy naukowi 
UJ, jak i studenci reprezentujący 
naszą Uczelnię w gremiach takich 
jak Konferencja Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich, Konferencja 
Rektorów Uniwersytetów Polskich, 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Komitet Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych czy Parlament 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
wspólnie z przedstawicielami innych 
wiodących uniwersytetów w naszym 
kraju, powinni zabiegać o wprowa-
dzenie zmian w tym systemie. Bo 
po 25 latach to się musi stać. Głos 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w tej 
sprawie powinien być jednoznaczny. 

Polska jest 38-milionowym kra-
jem, w którym działa ponad 400 
szkół wyższych. Współczynnik 
skolaryzacji sięga 50 procent. Bez 

generalnych zmian programowych bardzo trudno będzie nam 
zrobić krok do przodu. 

□ Wróćmy jeszcze do kwestii związanych z inwestycjami.  
21 września 2015 odbyło się uroczyste otwarcie Narodowego 
Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, 
największej multidyscyplinarnej infrastruktury badawczej 
w tej części Europy, jednej z najnowocześniejszych na świecie. 
Czy został już wypracowany racjonalny sposób finansowania 
tego ogromnego przedsięwzięcia?

■ Uniwersytet Jagielloński podjął się roli koordynatora przy 
realizacji tej gigantycznej inwestycji, dzięki której otwiera się 
nowa perspektywa prowadzenia badań na najwyższym poziomie 
przez naukowców różnych specjalności.

Synchrotron nie jest własnością Uniwersytetu. To był pro-
jekt realizowany na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale pod hasłem „Narodowe Cen-
trum”, z przeznaczeniem dla naukowców z całej Polski. Żaden 
uniwersytet w naszym kraju nie jest w stanie finansować takiego 
przedsięwzięcia. Poza tym nigdy wcześniej takie narodowe 
centrum, w sensie formalnoprawnym, nie powstało, dlatego 
wsparcie finansowe musi być również ze strony Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy po rozmowach z mi-

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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nisterstwem, które zobowiązuje się współfinansować działalność 
naukową synchrotronu po zakończeniu jego budowy. 

□ Czy jest jakaś szansa, by w niedługim czasie można było 
rozpocząć budowę basenu na kampusie w Pychowicach?

■ W najbliższym czasie jest to niemożliwe. Obecnie, we współ-
pracy z Urzędem Miasta Krakowa, w ramach infrastruktury spor-
towej opracowywany jest na kampusie plan zagospodarowania 
tzw. terenów zielonych. W drugim etapie planujemy wybudować 
małą halę sportową. Basen planowany jest do realizacji dopiero 
w trzecim etapie. 

□ A czy w nadchodzącym roku 
możliwe stanie się rozpoczęcie 
budowy Domu Seniora?

■ Sprawa jest w toku. Przedsięwzię-
cie nie jest skomplikowane z punktu 
widzenia technicznego. Problem do-
tyczy kwestii finansowania. Więcej 
na ten temat będę mógł powiedzieć 
pod koniec 2015 roku, bo negocjacje 
trwają.

Udało się nam natomiast zreali-
zować inną, też bardzo ważną, ini-
cjatywę: w pierwszych dniach paź-
dziernika rozpoczyna działalność 
żłobek. Mam nadzieję, że będzie to 
duże wsparcie dla naszych studen-
tów, doktorantów i pracowników. 

□ Czy planuje Pan Rektor jakieś 
zmiany w sposobie zarządzania Uczelnią lub zmiany w struk-
turze Uniwersytetu?

■ Zmiany w strukturze Uczelni pojawią się w związku z ko-
niecznością wyjścia naprzeciw pewnym wyzwaniom. Od  
1 października rozpoczyna działalność Centrum Administracyj-
nego Wsparcia Projektów, które powstało z połączenia Działu 
Funduszy Strukturalnych i Działu Programów Badawczych. Jak 
wiadomo, zarówno środki z Narodowego Centrum Nauki, Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, jak i granty unijne obwaro-
wane są wieloma bardzo restrykcyjnymi przepisami. Zadaniem 
Centrum będzie usprawnienie wszelkich działań jednostek UJ 

Uroczyste otwarcie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS; 21 września 2015
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Budynek Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, ul. Czerwone Maki 98
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w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów. Centrum 
będzie pomagać naukowcom UJ już na etapie aplikacji, a przede 
wszystkim na poziomie realizacji i rozliczenia. Bo jest to ogromna 
odpowiedzialność nie tylko dla kierownika grantu czy dziekana, 
ale także dla kwestora i wreszcie dla rektora. Wartość grantów 
realizowanych obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosi 
ponad miliard złotych. Nie można dopuścić do sytuacji, jaką 
mogłoby być nieprzyjęcie rozliczenia grantu. 

Kolejna sprawa. W ostatnich latach bardzo rozrosły się 
wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapytałem więc dzie-
kanów, czy nie byłoby rozsądnie, by w ramach struktury wydzia-
łów utworzyć stanowisko dyrektora administracyjnego. Widzę 
celowość takiego działania, które mogłoby być pierwszym 
etapem może nie do powstawania kolegiów, bo to jest bardzo 
daleka droga, ale do większego scentralizowania wydziałów, 
które stałyby się mocniejsze w sensie działalności administra-
cyjno-gospodarczej. Pomysł ten jest już dyskutowany na radach 
wydziałów. Nie wszystkie wydziały są nim zainteresowane, ale 
większość tak. 

Polityka kadrowa natomiast musi iść w kierunku maksymal-
nego wykorzystania potencjału poszczególnych pracowników 

i w dalszym ciągu ma opierać się na upraszczaniu procedur 
administracyjnych. Przyznaję, że trzy lata temu, rozpoczynając 
pracę na stanowisku rektora, byłem większym optymistą, jeśli 
chodzi o te kwestie. Ale też trzeba podkreślić, że bardzo dużo 
skomplikowanych działań administracyjnych jest nam narzuco-
ne przez ośrodki, które dysponują funduszami. I to jest nie do 
przeskoczenia. Moim zdaniem trzeba o tym dyskutować w śro-
dowisku i próbować zmienić. Nie będzie to łatwe, ale wyzwanie 
trzeba podjąć. 

Przy tak dużej instytucji, jaką jest Uniwersytet Jagielloński, 
w upraszczaniu procedur z pewnością pomocne będzie jeszcze 

lepsze wykorzystywanie naszych systemów informatycznych SAP 
i USOS. Na tym polu zmiany w roku akademickim 2015/2016 
powinny być najszybciej widoczne. Chodzi o to, by odpowied-
nio wprowadzone do tych systemów informacje mogły być 
w każdej chwili wykorzystywane przez upoważnione osoby. By 
administracja centralna nie musiała się zwracać do wydziałów 
o jakiekolwiek dane i odwrotnie. Wszystkie te dane muszą być 
w jednej bazie, wprowadzone według jednolitego systemu. Nad 
skoordynowaniem zasad wprowadzania informacji pracuje Biuro 
Analiz Instytucjonalnych i Raportowania. 

To niełatwe, ale niezbędne przedsięwzięcie jest kolejnym 
ważnym zadaniem przewidzianym do zrealizowania w tym roku 
akademickim. 

□ W 2014 roku zakończył się HaZarD – dwuletni projekt finan-
sowany ze środków unijnych, mający na celu „wzmocnienie 
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni”, między innymi, 
poprzez poprawę kompetencji 210 osób kadry kierowniczej 
UJ w zakresie zarządzania uczelnią. Na ile działania realizo-
wane w ramach tego projektu zostały wdrożone i są przydatne 
w zarządzaniu Uczelnią?

■ HaZarD ukazał nasze słabości natury administracyjnej. Pokazał, 
że w pewnych polach te dane są rozproszone i niejednoznaczne. 
Tak było, na przykład, kiedy poprosiłem o informacje, ile stu-
dentek Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało matkami. Okazało 
się, że otrzymałem liczbę w przybliżeniu... To pokazuje, jak 
odpowiedzialna jest praca osób, które te dane wprowadzają na 
poszczególnych wydziałach. Wystarczy jeden błąd i pojawiają 
się różne zawirowania. 

HaZarD uświadomił również, że poprawki należy też wprowa-
dzić w procesie dydaktycznym. Dotyczy to, na przykład, kwestii 
optymalnego wykorzystania mniejszych sal wykładowych. 
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Budowa nowej siedziby 
Wydziału Chemii UJ, 

stan na 19 września 2015
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□ Dla społeczności uniwersyteckiej bardzo ważnym wydarze-
niem w tym roku akademickim będą wybory władz Uczelni na 
kadencję 2016–2020. Kiedy będzie znany harmonogram tych 
wyborów? Czy przewidywane są jakieś zmiany w ordynacji 
wyborczej?

■ W tym roku akademickim będziemy wybierać władze insty-
tutów, wydziałów i władze uczelni w myśl dotychczasowych 
przepisów. Zespół, który podjął próbę opracowania zmian naszej 
ordynacji wyborczej, miał różne pomysły. Sporo dyskutowano, 
odbywały się różne konsultacje, ale nie wypracowano ostatecznej 
wersji zmian, które byłyby do zaakceptowania przez Komisję 
Statutowo-Prawną i zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym. 
Wymagać to więc będzie dalszej pracy. Zwróciłem się do człon-
ków tego zespołu, by tę pracę kontynuowali. Zakres dyskusji 
i problemów pokazał, że to jest bardzo skomplikowana materia. 

W trakcie roku wyborczego nie można już wprowadzać zmian 
w ordynacji wyborczej. Wierzę jednak, że w niedługim czasie 
wypracowany zostanie taki model, który będzie zadowalający dla 
wszystkich i zostanie wdrożony podczas wyborów w roku 2020. 

Uczelniana Komisja Wyborcza zostanie powołana podczas 
posiedzenia Senatu UJ, który odbędzie się 28 października 
2015.

Członkowie UKW swoje działania rozpoczną od ustalenia 
kalendarza wyborczego, który poznamy do końca roku. Kalendarz 
ten będzie opublikowany na stronie internetowej UKW. Zwrócę 
się do członków UKW, by cały proces wyborczy, który zawsze 

w jakimś sensie zaburza normalne funkcjonowanie uczelni, był 
jak najkrótszy. Mam nadzieję, że tak się stanie. 

□ Czy Pan Rektor będzie startował w wyborach na drugą 
kadencję?

■ Teraz często słyszę to pytanie. Tak, taki mam zamiar.
 
□ Dokładna liczba studentów kształcących się w murach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016 
będzie znana na początku grudnia. Proszę jednak o podanie 
szacunkowych danych dotyczących tegorocznej rekrutacji. 

■ Liczba młodych ludzi ubiegających się w tym roku o przyjęcie 
na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim była zbliżona do tej 
w roku ubiegłym. Do 17 września 2015 mieliśmy około 43 ty-

sięcy zgłoszeń. Na pierwszy 
rok studiów mamy obecnie 
przyjętych ponad 13 tysięcy 
osób. Liczba ta na pewno 
jeszcze się zwiększy, sądzę, 
że do około 16 tysięcy.

Jeśli chodzi o studia sta-
cjonarne, to, tak jak w latach 
poprzednich, będzie wy-
pełnienie zgodnie z limi-
tem – powyżej 90 procent. 
Natomiast w przypadku 
studiów niestacjonarnych 
nadal obserwuje się spadek. 
Na studia drugiego stopnia 
rekrutacja wciąż trwa, więc 
precyzyjne dane będą znane 
później.

□ Jakie kierunki były 
w tym roku najbardziej 
oblegane?

■ W tym roku ogromnym 
zainteresowaniem młodych 
ludzi cieszyła się filologia 
szwedzka, o jedno miejsce 
na tym kierunku ubiegało 
się 17,1 kandydatów. Duże 
powodzenia miały też: fi-
lologia orientalna – japoni-
styka (11,3 kandydatów na 

jedno miejsce), filologia orientalna – sinologia (10,9), kierunek 
lekarsko-dentystyczny (10,6), analityka medyczna (10,2), filo-
logia angielska (9,9), ekonomia (9,9), filologia hiszpańska (9,2), 
psychologia na Wydziale Filozoficznym (8,6).

Największą liczbę kandydatów odnotowaliśmy na prawie, 
gdzie zgłosiło się 1971 osób, na kierunku lekarskim (1547), na obu 
psychologiach – na Wydziale Filozoficznym (1284) i Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej (914), a także na filologii 
angielskiej (892), farmacji (817), ekonomii (788), pielęgniarstwie 
(658), weterynarii (596) i prawie własności intelektualnej i no-
wych mediów (594).

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej 
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□ W jakiej kondycji finansowej Uniwersytet rozpoczyna 652. 
rok akademicki? 

■ Uniwersytet Jagielloński jest w dobrej, stabilnej sytuacji fi-
nansowej. Dbanie o finanse Uniwersytetu, bieżący monitoring 
i kontroling wymaga ogromnej pracy. To nasz wspólny wysiłek, 
za co wszystkim serdecznie dziękuję.

□ Czego życzyć Panu Rektorowi na nowy rok akademicki?

■ By zawirowania polityczne w Europie i w Polsce nie odcisnęły 
piętna na działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powi-
nien być apolityczny i nadal skoncentrowany przede wszystkim 
na badaniach naukowych i dydaktyce. 

□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Wejście do budynku Paderevianum II
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4 lipca 2015 zakończyła się budowa 
dwóch budynków Collegium Pade-

revianum UJ. Wtedy to ostateczne stały 
się decyzje Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie ze-
zwalające na użytkowanie obiektów. 
Przez dwa miesiące trwało intensywne 
doposażanie budynków w nowo zaku-
piony sprzęt dydaktyczny i przenosze-
nie wybranych instytutów Wydziału 
Filologicznego UJ. Obecnie cały proces 
inwestycyjny jest już zakończony, zam- 
knięty został również projekt unijny, 
w ramach którego finansowano realizację 
tego zadania. Od nowego roku akademic-
kiego 2015/2016 pracownicy i studenci 
będą mieli do dyspozycji 9294 metrów 
kwadratowych nowoczesnej powierzchni 
dydaktyczno-badawczej. Do codziennej 
pracy przygotowano sale wykładowe, 
seminaryjne, laboratorium językowe, 
pracownie komputerowe, sale tłumaczeń 
oraz pokoje pracy cichej. 

Oba budynki posiadają wyposażenie 
podstawowe (umeblowanie, oznaczenie 
pomieszczeń) oraz wyposażenie spe-
cjalistyczne (komputery z oprogramo-

ZAKOŃCZENIE BuDOWY PADEREvIANuM II

waniem, serwery, rzutniki, urządzenia 
wielofunkcyjne, kabiny tłumaczeniowe, 
sprzęt nagłośnieniowy). Będzie ono słu-
żyło zarówno studentom i pracownikom 

Wydziału Filologicznego UJ, jak i osobom 
korzystającym z usług Działu ds. Osób 
Niepełnosprawnych UJ. Jednostka ta zlo-
kalizowana została na czwartym piętrze 
budynku B, dysponuje bogato wyposażo-
nymi pomieszczeniami biurowymi. 

W ramach realizowanego projektu 
przygotowano i oddano też do użytku 
nową bibliotekę wydziałową. Mieści się 
ona na parterze w budynku A. W ramach 
tego zadania Uniwersytet zakupił nowo-
czesny system wypożyczeń w technologii 
RFID (Radio Frequency Identification –  
identyfikacji za pomocą fal radiowych) 
służący do automatycznej identyfikacji da-
nych poprzez ich zapis i odczyt za pomocą 
fal radiowych. Dzięki temu systemowi 
znacząco usprawniony zostanie proces 
wypożyczania zbiorów bibliotecznych. 

Uroczyste otwarcie budynków zapla-
nowano na 28 października 2015.

Paweł Moń
kierownik Sekcji ds. Monitorowania Projektów 

Działu Funduszy Strukturalnych UJ

Główne wejście do budynku Collegium Paderevianum u zbiegu ul. Krupniczej i al. Adama Mickiewicza

Widok od ul. Krupniczej
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W nowo otwartym kompleksie Col-
legium Paderevianum II swoją 

siedzibę ma najnowocześniejsze w Polsce 
centrum wsparcia edukacyjnego dla stu-
dentów z różnorodnymi niepełnospraw-
nościami oraz tych, którzy mają trudności 
w uczeniu się lub problemy psychiczne czy 
adaptacyjne.

Od 2010 roku Uniwersytet Jagielloński, 
wspiera studentów, którzy z powodu nagłej 
zmiany otoczenia, czasowo odczuwanych 
problemów lub stałej choroby nie są 
w stanie sprostać wszystkim swoim obo-
wiązkom. Osoby te korzystają wówczas 
z możliwości pomocy, jakie daje zespół 
działań w zakresie profilaktyki zdrowia 
psychicznego, znany pod nazwą „Kon-
stelacja Lwa” (www.KonstelacjaLwa.pl). 
Dzięki temu programowi setki studentów 
uzyskały wsparcie edukacyjne pozwala-
jące im na dopasowanie swojej sytuacji 
akademickiej do aktualnego stanu zdrowia, 
pracę z występującymi ograniczeniami i ich 
minimalizację oraz na niepodejmowanie 
pochopnej decyzji o rezygnacji ze studiów.

Od 2007 roku Uniwersytet Jagielloński 
oferuje swoim studentom z różnorodnymi 
niepełnosprawnościami naukę za pomocą 

wysokospecjalistycznych 
urządzeń i oprogramowa-
nia wspierającego proces 
dydaktyczny. Zaplecze 
technologiczne Działu ds. 
Osób Niepełnosprawnych 
w Collegium Paderevia-
num II zostało całkowicie 
odnowione, tak aby pozo-
stawało na najwyższym 
możliwym poziomie. Licz-
ba, jakość i różnorodność 
pomocy technicznych dla 
studentów z niepełno-
sprawnościami lokuje na-
szą Uczelnię w czołówce 
europejskiej.

W związku z sukcesa-
mi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w kształceniu studentów z niepeł-
nosprawnością wzroku i słuchu w zakresie 
języków obcych, w najbliższych latach 
doskonalone będą metody dydaktyczne 
w tym obszarze w połączeniu z korzy-
ściami płynącymi z dynamicznie rozwi-
jających się technologii wspierających 
ten proces. Rozwijająca się współpraca 
Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 

CENTRuM WSPARCIA EDuKACYJNEGO 
W COllEGIuM PADEREvIANuM II

Wydziału Filologicznego oraz Jagielloń-
skiego Centrum Językowego gwarantuje 
studentom najwyższy poziom nauczania 
języków. Współpraca ta zacieśni się w naj-
bliższych latach w kompleksie Collegium 
Paderevianum II, gdzie znalazła się świet-
nie wyposażona pracownia multimedialna 
z tablicą interaktywną i innymi niezbędny-
mi do nauki języków obcych pomocami.

Uniwersytet Jagielloński w praktyce 
wdraża zasady edukacji włączającej, co 
oznacza tworzenie równych szans dla 
wszystkich chcących studiować, bez 
względu na ograniczenia wynikające 
z trwałej lub czasowej niepełnosprawno-
ści, aktualnego stanu zdrowia, pochodze-
nia lub innych trudności mających wpływ 
na sytuację akademicką studenta. Wyrów-
nywanie szans nie jest uprzywilejowywa-
niem jakiejś grupy osób, lecz tworzeniem 
tych samych warunków kształcenia dla 
wszystkich, eliminowaniem rozmaitych 
barier ten proces utrudniających oraz 
zwiększaniem świadomości uczestników 
życia akademickiego w tym obszarze 
(www.DAReLearning.eu). Więcej infor-
macji na stronie www.don.uj.edu.pl

Ireneusz Białek
kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Drukarka brajlowska najnowszej generacji Braille Box V4 na potrzeby studentów  
z niepełnosprawnością wzrokuFo
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Na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła 
delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu 

Języków Obcych (PUJO). Spotkanie miało 
na celu zacieśnienie rozpoczętej w 2006 roku 
współpracy między uczelniami, na mocy 
której powstał pierwszy w Polsce Instytut 
Konfucjusza – Centrum Języka i Kultury 
Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
29 czerwca 2015 w Sali Senackiej Collegium 
Novum rektor UJ prof. Wojciech Nowak 
oraz rektor PUJO prof. Pang Long podpisali 
kolejne memorandum o pogłębieniu współ-
pracy. W skład delegacji z Pekińskiego Uni-
wersytetu Języków Obcych weszli: dziekan 
Wydziału Stosunków Międzynarodowych 
prof. Li Yonghui, dziekan Wydziału Języ-
ków i Kultur Europejskich prof. Zhao Gang, 
dyrektorka biura ds. współpracy z zagranicą 
prof. Ke Jing oraz jej zastępczyni prof. Ma 
Lin. Ze strony UJ przybyli: ambasador 
RP w Kuala Lumpur prof. Adam Jelonek, 
dyrektor Centrum Języka i Kultury Chiń-
skiej UJ Instytut Konfucjusza dr Joanna 
Wardęga oraz dyrektor Centrum Języka 
i Kultury Polskiej w Świecie dr hab. Piotr 
Horbatowski. Podpisane memorandum 
określa, między innymi, zasady wspólnego 
kształcenia magistrantów i doktorantów, 
współpracy Katedry Języka Polskiego 

PUJO i Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie UJ przy projekcie „China–Europe 
Classroom” (prowadzonym przez Wydział 
Języków i Kultur Europejskich PUJO) oraz 
utworzenia wspólnych dwuletnich studiów 
magisterskich na kierunku studia Europy 

WSPÓŁPRACA Z PEKIŃSKIM uNIWERSYTETEM 
JĘZYKÓW OBCYCH

Środkowo-Wschodniej, których absolwen-
ci będą otrzymywać podwójne dyplomy. 
Program studiów będzie obejmował roczne 
pobyty studentów w Pekinie i w Krakowie. 
Memorandum przewiduje również utwo-
rzenie Internetowej Platformy Zasobów 
Dydaktycznych do Nauki Języka Polskiego. 

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych 
to państwowa uczelnia specjalizująca się 
w nauczaniu języków obcych. Składa się 
z 14 wydziałów, 7 dodatkowych, osobnych 
instytutów oraz kilku centrów badawczych. 
Studia licencjackie można tam podjąć na  
56 kierunkach, magisterskie na 15, a dok-
toranckie na 9. Wykłady prowadzone są  
w 49 językach obcych, w tym wielu 
wschodniosłowiańskich. W ramach Wy-
działu Języków i Kultur Europejskich 
funkcjonuje najstarsza w Chinach katedra 
języka polskiego, w której obecnie studiu-
je 30 osób. Do niedawna była to jedyna 
w tym państwie polonistyka (drugą otwarto 
w 2009 roku na uniwersytecie w Harbinie). 

AWoj

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz rektor PUJO prof. Pang Long podpisują memorandum 
o pogłębieniu współpracy

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz rektor PUJO prof. Pang Long Fo
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Wydział Polonistyki UJ i Wydział 
Języków i Kultur Europejskich 

Kantońskiego Uniwersytetu Studiów Mię-

dzynarodowych (Guangdong University of 
Foreign Studies) zawarły umowę o współ-
pracy w zakresie wymiany studenckiej. 
Dzięki porozumieniu polscy i chińscy 
studenci będą mieli możliwość nie tylko 

WSPÓŁPRACA Z PEKIŃSKIM uNIWERSYTETEM 
JĘZYKÓW OBCYCH

POlONISTYKA W CHINACH
nauki języków, ale także poznania kultury 
obu krajów, w tym życia akademickiego. 
Dokument został podpisany 10 lipca br. 

przez dziekan Wydziału Polonistyki UJ 
prof. Renatę Przybylską oraz dziekan 
Wydziału Języków i Kultur Europejskich 
Kantońskiego Uniwersytetu prof. Yang 
Ke, podczas spotkania z rektorem UJ prof. 

Wojciechem Nowakiem w Collegium No-
vum. W spotkaniu wzięli także udział dy-
rektor Centrum Języka i Kultury Polskiej 

w Świecie dr hab. Piotr Horbatowski oraz 
dyrektor Instytutu Polonistyki w Kantoń-
skim Uniwersytecie Studiów Międzyna-
rodowych prof. Mao Yinhui. 

Kantoński Uniwersytet Studiów Mię-
dzynarodowych specjali-
zuje się w nauczaniu języ-
ków obcych, prowadzone 
są w nim także studia 
prawnicze, ekonomiczne 
oraz z zakresu sztuki i za-
rządzania. Jest to trzecia 
uczelnia wyższa w Chi-
nach oferująca język pol-
ski jako kierunek studiów 
i pierwsza taka placówka 
w południowej części kra-
ju. Instytut Polonistyki 
powstał na kantońskiej 
uczelni w 2014 roku, przy 
wsparciu polskich władz. 
Na czteroletnich studiach 
z zakresu filologii polskiej 
kształci się tam obecnie  
20 osób, przez rok stu-
denci przebywają na wy-
mianie w naszym kraju. 
Instytut jest częścią Wy-
działu Języków i Kultur 
Europejskich. 

Wr 
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Spotkanie, podczas którego podpisano umowę o współpracy, odbyło się 10 lipca w gabinecie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Od lewej: dyrektor Instytutu Polonistyki w Kantońskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych prof. Mao Yinhui, rektor UJ 
prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich Kantońskiego Uniwersytetu prof. Yang Ke, dziekan Wy-
działu Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska oraz dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie dr hab. Piotr Horbatowski
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13 sierpnia 2015 funkcję konsula 
generalnego Stanów Zjednoczo-

nych w Krakowie objął Walter Braunoh-
ler. Pierwszą wizytę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim odbył 3 września, w to-
warzystwie konsul ds. prasy i kultury 
Pam DeVolder oraz doradczyni ds. 
edukacji Marii Brzostek. W Collegium 
Novum goście udali się na spotkanie 
z prorektorem UJ ds. dydaktyki prof. 
Andrzejem Manią. Profesor opowiedział 
przybyłym o funkcjonowaniu studiów 
amerykańskich na UJ oraz o współpracy 
z uczelniami amerykańskimi, podkreśla-
jąc, że USA należą do najważniejszych 
partnerów zagranicznych naszej Uczelni. 
Rozmawiano także o historii kontaktów 
pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim 
a korpusem dyplomatycznym USA 
w Polsce. Po spotkaniu w gabinecie 
prorektor UJ prof. Andrzej Mania opro-
wadził amerykańską delegację po Col-
legium Novum, pokazując Salę Senacką 
i aulę, w której przybliżył gościom naj-
ważniejsze fakty z historii Uniwersytetu. 
Po krótkim zwiedzaniu przedstawiciele 
amerykańskiej dyplomacji udali się 
na spotkanie z rektorem UJ prof. Woj-
ciechem Nowakiem oraz prorektorem 
ds. Collegium Medicum prof. Piotrem 
Laidlerem. Rozmowa w gabinecie rek-
tora dotyczyła, między innymi, rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury badawczej 
na UJ (w tym synchrotronu SOLARIS) 
oraz współpracy z amerykańskimi uczel-
niami i ośrodkami badawczymi. Rektor 
UJ prof. Wojciech Nowak przypomniał 
również, że Uniwersytecki Szpital Dzie-
cięcy w Krakowie powstał w latach 60. 
ubiegłego wieku dzięki wsparciu finan-
sowemu rządu USA. 

Walter Braunohler pochodzi z zachod-
niej części stanu Michigan. Stopień licen-
cjata w dziedzinie nauk politycznych oraz 
magistra w dziedzinie polityki publicznej 
uzyskał na Uniwersytecie Michigan 
w Ann Arbor. Karierę dyplomatyczną roz-
począł w 2002 roku. Pracował w Biurze 
Kontroli Rządu i w Departamencie Stanu, 
później w placówkach dyplomatycznych 
w Waszyngtonie, Sudanie, Australii, Ira-
ku oraz Tajlandii. Zna język polski oraz 

tajski. Żona Waltera Braunohlera jest pi-
sarką, mają troje dzieci: syna i dwie córki.

Pam DeVolder jest magistrem nauk 
ekosytemu i ochrony środowiska Uni-
wersytetu Waszyngtońskiego, ukończyła 
również studia licencjackie na kierunku 
ekonomia polityczna społeczeństw 
uprzemysłowionych na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Berkeley. Do amery-
kańskiej służby dyplomatycznej wstąpiła 
w 2002 roku. Przed objęciem funkcji 

POWITANIE NOWEGO KONSulA uSA

konsula ds. prasy i kultury w Konsu-
lacie Generalnym USA w Krakowie 
pracowała na podobnym stanowisku 
w Laosie. Była również zastępcą attaché 
ds. prasy i kultury w Berlinie, konsulem 
ds. polityczno-ekonomicznych w dziale 
konsularnym w Malawi oraz konsulem 
ds. ekonomicznych w Kambodży. Mówi 
po polsku, niemiecku, laotańsku oraz 
khmersku.
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Wizyta na UJ konsula generalnego USA Waltera Braunohlera rozpoczęła się od spotkania w gabinecie 
prorektora UJ prof. Andrzeja Mani

Od prawej: prorektor UJ prof. Andrzej Mania, 
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, 

konsul USA Walter Braunohler, 
konsul ds. prasy i kultury Pam DeVolder 

oraz prorektor UJ ds. Collegium Medicum 
prof. Piotr Laidler
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Profesor Szczepan Biliński z Instytutu 
Zoologii Wydziału Biologii i Nauk 

o Ziemi UJ oraz prorektor UJ ds. badań 
i współpracy międzynarodowej w latach 
2005–2012, od 1 września br. sprawuje 
funkcję sekretarza generalnego Polskiej 
Akademii Umiejętności. Wyboru profeso-
ra na to stanowisko dokonano 20 czerwca 
2015 podczas Walnego Zgromadzenia 
PAU. W skład zarządu weszli ponadto: 
prezes prof. Andrzej Białas, wiceprezesi: 

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 
współpracę z Bankiem Zachodnim 

WBK SA, należącym do globalnej grupy 
finansowej Santander. Jednym z obsza-
rów działalności firmy jest współpraca 
z uczelniami w ramach programu San-
tander Universidades, uruchomionego 
w grudniu 2011 roku w celu wspierania 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych 
oraz idei przedsiębiorczości. W progra-
mie uczestniczą obecnie 43 uczelnie 
z największych ośrodków akademickich 
na świecie. Umowa ramowa, określająca 
zasady realizacji projektów technologicz-
nych, badawczych, rozwojowych i edu-
kacyjnych, została podpisana 16 czerwca 
2015 przez rektora UJ prof. Wojciecha 
Nowaka oraz dyrektora programu Santan-
der Universidades Michała Kuczmierow-
skiego. W spotkaniu w gabinecie rektora 
wzięli udział: prorektor UJ ds. dydaktyki 
prof. Andrzej Mania, kwestor UJ Teresa 
Kapcia, radca prawny UJ Monika Laidler 
oraz dyrektor oddziału krakowskiego 

PROFESOR SZCZEPAN BIlIŃSKI 
SEKRETARZEM GENERAlNYM PAu

Andrzej Kajetan Wróblewski oraz prof. 
Andrzej Borowski, a delegatem Walnego 
Zgromadzenia został prof. Jerzy Wyro-
zumski. Po Walnym Zgromadzeniu odbyło 
się Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU, 
na którym gościli, między innymi, rektor 
UJ prof. Wojciech Nowak, wojewoda ma-
łopolski Jerzy Miller, pełnomocnik rektora 
do spraw Collegium Medicum UJ prof. 
Jerzy Wordliczek oraz przewodniczący 
Rady Towarzystw Naukowych PAN prof. 

Zbigniew Kruszewski. Wybór władz PAU 
na kadencję 2015–2018 został zatwierdzo-
ny przez prezydenta RP.

Red.

W RAMACH PROGRAMu SANTANDER uNIvERSIDADES
pomiędzy UJ a ośrodkami akademickimi 
w krajach, w których funkcjonuje pro-
gram Santander Universidades. W pro-
gramie będą mogli uczestniczyć studenci, 
doktoranci, pracownicy oraz absolwenci 
UJ. BZ WBK zaoferuje także atrakcyjne 
staże i praktyki dla studentów. 

Wr

BZ WBK Anna Baster. Współpraca z UJ 
obejmie w szczególności realizację pro-
jektów mających na celu poprawę jako-
ści kształcenia, wspieranie działalności 
badawczej w różnych obszarach nauki, 
zwiększenie dostępności nowoczesnych 
programów szkoleniowych oraz pro-
mowanie wymiany międzynarodowej 
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Uczestnicy spotkania 
w gabinecie rektora; 
16 czerwca 2015
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W 2015 roku Uniwersytet Ruhry 
w Bochum (RUB) obchodzi 50-le-

cie swego istnienia. Główne uroczystości 
jubileuszowe odbyły się w dniach 5–12 
czerwca 2015. Na zaproszenie rektora 
RUB prof. dr. Elmara Weilera uczestni-
czyła w nich liczna delegacja Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, z rektorem UJ 
prof. Wojciechem Nowakiem na czele. 
Towarzyszyli mu prorektor UJ ds. dy-
daktyki prof. Andrzej Mania, prodziekan 
Wydziału Prawa i Administracji prof. Je-
rzy Pisuliński, kierownik Katedry Języka 
Polskiego jako Obcego prof. Władysław 
Miodunka. W obchodach uczestniczyli 
także Dorota Maciejowska i Maria Kantor 
z Działu Współpracy Międzynarodowej 
oraz Krzysztof Byrski z Działu Międzyna-
rodowej Wymiany Studenckiej. Do udziału 
w obchodach został również zaproszony 
prof. Adam Nita z 10 studentami prawa, 
którzy ponadto wzięli udział w polsko-nie-
mieckim seminarium poświęconym ochro-
nie prawnej w sprawach podatkowych.

50 LAT UNIWERSYTETU RUHRY 
W BOCHUM

Główne uroczystości jubileuszowe 
miały dwie odsłony. Na pierwszą, zor-

ganizowaną w dniach 5–6 
czerwca, złożyły się: gala 
„RUB50”, w której uczest-
niczyła cała społeczność 
akademicka i absolwenci 
uczelni z zaproszonymi gość- 
mi z uczelni partnerskich, 
uroczyste posiedzenia senatu 
RUB, w których uczestni-
czył prezydent Republiki 
Federalnej Niemiec Joachim 
Gauck i około 1300 gości, 
oraz „BlauPause” – otwar-
ta impreza zorganizowana 
wzdłuż ul. Uniwersyteckiej, 
specjalnie zamkniętej z tej 
okazji, gdzie na odcinku  
5 kilometrów ustawiono  
1224 stoiska. Drugą część sta-
nowił tzw. Międzynarodowy 
Tydzień, trwający w dniach 
8–12 czerwca.

Podczas uroczystego po-
siedzenia senatu RUB Uni-
wersytet Jagielloński otrzy-
mał medal „Pro Societate 
Multorum Annorum Colendis 
Studiis Aucta atque Firmata” 
(Za długoletnie partnerstwo realizowane 
przez współpracę naukową rozwijaną 

i umacnianą w wielu dyscyplinach aka-
demickich) – najwyższe odznaczenie 

Uniwersytetu Ruhry, przyznawane 
zagranicznym uczelniom partner-
skim w dowód uznania i podzięko-
wania za wieloletnią współpracę. 
Odznaczenie to odebrał rektor UJ 
prof. Wojciech Nowak z rąk prof. 
dr. h.c. mult. Knuta Ipsena, rektora 
RUB w latach 1979–1989, którego 
osobowość wywarła decydujący 
wpływ na rozwój i kształtowanie 
się współpracy między uczelniami. 
W swojej laudacji prof. Ipsen pod-
kreślił niezwykłe okoliczności za-
inicjowania współpracy między UJ 
a RUB w latach 60. ubiegłego stu-
lecia, rolę i znaczenie profesorów: 
Bertholda Beitza, Paula Mikata, 
Aloysa Haasa (warto wspomnieć, 
że prof. Haas otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w 1989 roku). Wymienił 
także formy współpracy naukowej 

PARTNERSTWO MIĘDZY uNIWERSYTETAMI

Podpisanie umowy o współpracy między UJ 
a Uniwersytetem Ruhry w Bochum  
20 listopada 1979 przez rektora  
Knuta Ipsena i rektora Mieczysława Hessa. 
W głębi Teresa Szponarska, kierownik BWM

Nadanie doktoratu honoris causa rektorowi Knutowi Ipsenowi,  
30 września 1986

uniwersytet Ruhry w Bochum – uniwersytet Jagielloński
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i historyczne wydarzenia, które miały 
wpływ na kontakty między najstarszym 
uniwersytetem polskim i najmłodszym 
uniwersytetem niemieckim.

Dziękując RUB za przyznany medal, 
rektor UJ prof. Wojciech Nowak zazna-
czył, że jubileusz 50-lecia Uniwersytetu 
Ruhry jest okazją skłaniającą do refleksji 
nad jego historią i ludźmi, którzy ją kształ-
towali. Wspomniał początki współpracy 
naukowej i inicjatorów tej współpracy, 
w szczególności prof. Knuta Ipsena. Po-
nadto podkreślił różnorodność wzajem-
nych kontaktów i dyscyplin akademickich 
widocznych w tematach i projektach ba-
dawczych realizowanych wspólnie przez 
obydwie uczelnie.

Sobotnia impreza „BlauPause”, którą 
można nazwać festynem edukacyjnym, 
przyciągnęła blisko 100 tysięcy studen-
tów, turystów i mieszkańców Bochum 
i okolicznych miejscowości. Stoisko UJ 
zostało umieszczone razem ze stoiska-
mi zaproszonych uczelni partnerskich 
i stoiskami poszczególnych jednostek 
RUB. Przygotowali i obsługiwali je 
przedstawiciele Działu Współpracy Mię-
dzynarodowej i Działu Międzynarodowej 
Wymiany Studenckiej. Odwiedzającym 
stoisko przedstawiali ofertę edukacyjną 
UJ oraz częstowali tradycyjnymi polskimi 

przysmakami: oscypkiem i kabanosem. 
Po uroczystym posiedzeniu senatu RUB 
na festyn edukacyjny dotarli także rektor 
UJ prof. Wojciech Nowak oraz pozostali 
członkowie delegacji UJ. 

Międzynarodowy Tydzień został zor-
ganizowany na kampusie RUB w dniach 
8–12 czerwca. Poszczególne dni po-
święcono różnym regionom geograficz-
nym: Azji, Europie Wschodniej, Europie 
Zachodniej i Południowej, Ameryce 
Północnej i Południowej, a piątek zarezer-

wowano dla całego globu. W organizację 
przedsięwzięcia włączeni zostali studenci 
obcokrajowcy na RUB, a ich liczba prze-
kracza 5300.

Europie Wschodniej został poświę-
cony 9 czerwca. Dzień obfitował w róż-
norodne wydarzenia. Hejnał mariacki, 
którego dźwięki oznajmiły południe, 
był też sygnałem do wypuszczenia setek 
wielokolorowych baloników na znak mię-
dzynarodowej różnorodności. W tym dniu 
uczelnia w Bochum obchodziła 3. Dzień Fo
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Rektor UJ prof. Wojciech Nowak odbiera odznaczenie Uniwersytetu Ruhry przyznawane zagranicznym 
uczelniom partnerskim za długoletnie partnerstwo realizowane poprzez współpracę naukową

Przemówienie prezydenta Niemiec Joachima Gaucka 
podczas uroczystego posiedzenia 

Senatu Uniwersytetu w Bochum
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Różnorodności (Vielfalt). W dużym i roz-
ległym foyer stołówki (Mensa) ustawiono 
10 stoisk, w tym stoisko UJ, przygotowane 
przez DWM i stoisko Katedry Prawa Podat-
kowego RUB, które znamionowało współ-
pracę polsko-niemiecką (prof. Roman Seer 
z RUB i prof. Adam Nita z Zakładu Prawa 
Finansowego UJ wraz ze studentami). Przez 
cały dzień w sali obok odbywały się wykła-
dy i prezentacje (na każdy przeznaczono 
godzinę) o Europie Środkowej i Wschod-
niej. Polskie akcenty to prezentacja Studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą 
przedstawili kolejno Dorota Maciejowska, 
Maria Kantor i Krzysztof Byrski, oraz 
wykład zatytułowany Gałczyński i Monty 
Python? O fenomenie polskiego humoru, 
wygłoszony przez prof. Marię Tarnogórską 
z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Równocześnie odbywał 
się program artystyczno-kulturalny: eks-
presowe kursy rosyjskiego i polskiego, 
10-minutowe dwujęzyczne czytania dzieł 
literackich oraz krótkie przedstawienia 
teatralne i muzyczne.

W trakcie tego tygodnia na Wydziale 
Nauk Społecznych i Wydziale Prawa RUB 
zorganizowano seminaria. Studenci Koła 
Naukowego Prawa Podatkowego TBSP 
UJ uczestniczyli w 24. polsko-niemieckim 
seminarium podatkowym. Inicjatorami 
seminarium byli w 1991 roku prof. He-
inrich W. Kruse z Uniwersytetu Ruhry 
i prof. Apoloniusz Kostecki z UJ, a obec-
nie ich kontynuatorami są prof. Roman 
Seer i prof. Adam Nita. Pierwsze wspólne 

seminaria odbyły się w Bochum, UJ zorga-
nizował je po raz pierwszy w 1993 roku. 
W ostatnich latach seminaria odbywają się 
naprzemiennie w Niemczech i w Polsce. 
W trakcje seminariów studenci prezentują, 
w języku angielskim lub niemieckim, re-
feraty z zakresu ogólnego i szczególnego 
prawa podatkowego, postępowania po-
datkowego i sądownictwa administracyj-
nego w ujęciu międzynarodowym, które 
następnie stanowią podstawę do dyskusji 
i oceny rozwiązań normatywnych obo-
wiązujących w poszczególnych krajach. 
Tematem tegorocznego seminarium była 
ochrona prawna w sprawach podatko-
wych (Rechtschutz in Steuersachen). 

Warto również dodać, że w poszcze-
gólne dni Międzynarodowego Tygo-
dnia główna stołówka RUB serwowała 
potrawy typowe dla regionu, któremu 
dany dzień był poświęcony. Natomiast 
wieczorne programy kulturalne ukazy-
wały regionalne tradycje, sztuki walki, 
muzykę, taniec i sport.

35-LECIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ 
MIĘDZY RUB I UJ

Pierwsze kontakty między poszcze-
gólnymi jednostkami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ruhry 
w Bochum zostały nawiązane już w 1966 
roku. Inicjatorem współpracy był prof. 
Berthold Beitz, ówczesny przewodni-
czący Rady Kuratorów Fundacji Alfred 
Krupp von Bohlen-und-Halbach, który 

w 1965 roku przedstawił swój projekt 
prof. Paulowi Mikatowi, niemieckiemu 
ministrowi kultury. Jednak sytuacja 
polityczna wczesnych lat 70. XX wieku 
nie pozwoliła na sformalizowanie utrzy-
mujących się kontaktów akademickich 
w dziedzinach chemii, fizyki i prawa 
międzynarodowego. 

Porozumienie o współpracy naukowej 
między Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Uniwersytetem Ruhry w Bochum 
zostało podpisane 20 listopada 1979 
w Collegium Maius. Uniwersytet Ruh-
ry był pierwszą uczelnią w Republice 
Federalnej Niemiec, z którą UJ podpisał 
umowę ogólnouczelnianą. 30 sierpnia 
1982 ważność porozumienia została prze-
dłużona na czas nieograniczony. Kolejnym 
uzupełnieniem był protokół podpisany  
12 lipca 1983, ustalający główne kierunki 
współpracy i udostępniający pracownikom 
UJ urządzenia Centrum Obliczeniowego 
RUB do badań własnych. Człowiekiem, 
który podpisał wszystkie wymienione 
wyżej dokumenty w imieniu RUB i który 
przyczynił się walnie do ich powstania, był 
rektor RUB prof. Knut Ipsen. 

Podpisane porozumienie otworzyło 
szerokie możliwości współpracy na-
ukowej i wymiany osobowej między 
UJ i RUB. Wspólne przedsięwzięcia 
objęły nauki społeczne, prawne, huma-
nistyczne i filologiczne, nauki o ziemi, 
fizykę, astronomię, informatykę, chemię 
i współpracę między bibliotekami uni-
wersyteckimi. Na przestrzeni prawie 36 
lat międzyuczelniana wymiana osobowa, 
tzw. wymiana bilateralna, objęła tysiące 
osobodni, które pracownicy UJ zrealizo-
wali na pobytach naukowych w Bochum. 
Przykładowo, w 1982 roku było 630 dni 
wymiany, w 1983 – 700, w 1984 – około 
1300, a w 1985 – 640 dni wykorzystanych 
przez pracowników UJ, którzy prowadzili 
własne badania, używając niedostępnych 
w warunkach miejscowych urządzeń 
laboratoryjnych oraz bogatych zbiorów 
bibliotecznych Uniwersytetu w Bochum. 
Ponadto RUB pomógł uzyskać stypendia 
czy inne formy subwencji ze środków in-
stytucji federalnych, takich jak DAAD czy 
Fundacja Alexandra von Humboldta, lub 
krajowych – Fundacja Heinricha Hertza, 
z reguły na wielomiesięczne pobyty na-
ukowe dla pracowników UJ. 

W roku 1984 wymiana międzyuczel-
niana objęła lektorów i studentów. Po-
wstał projekt współpracy między SPNJO 
i Działem Badań Językoznawczych RUB, 

Od lewej: rektor Uniwersytetu Ruhry w Bochum prof. Elmar W. Weiler, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, 
rektor RUB w latach 1979–1989 prof. dr. h.c. mult. Knut Ipsen
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obejmujący przeprowadzenie egzaminu 
z praktycznej nauki języka niemieckiego 
na UJ (od 1990 roku). Współpraca kultu-
ralna między Fundacją Bratniak a Akade-
misches Förderungswerk Bochum-Stu-
dentenwerk rozwijała się od roku 1997. 
Wymiana studencka rozpoczęła się w roku 
1995, gdy 10 studentów UJ uczestniczyło 
w kursach wakacyjnych na Uniwersytecie 
w Bochum, a kilkoro studentów UJ otrzy-
mało 10-miesięczne stypendia. 

Obecnie wymiana studencka realizowa-
na jest w programie Erasmus+ w następu-
jących dziedzinach: nauka o mediach, che-
mia – biochemia, prawo, językoznawstwo 
– literaturoznawstwo, historia, socjologia 
i filozofia. Co więcej, Uniwersytet Ruhry 
przyznał UJ dwa specjalne granty dla dok-
torantów: pierwszy z okazji 30-lecia współ-
pracy, drugi z okazji jubileuszu 650-lecia 
UJ. Granty te zostały wykorzystane przez 
kilku doktorantów UJ na dłuższe pobyty 
badawcze w Bochum.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
wykładali też wizytujący profesorowie 
z RUB: prof. Rolf Grawert – w Studium 
Samorządności Społecznej w roku aka-
demickim 1997/1998 i w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego w roku akademickim 
1999/2000, oraz prof. Walter Glöckle – 
w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu 
Fizyki w roku akademickim 2004/2005.

Poza współpracą naukową należy 
wspomnieć o pomocy materialnej, którą 
Uniwersytet Jagielloński pozyskał z Bo-
chum w okresie szczególnie trudnych 
lat 1982–1983. UJ trzykrotnie otrzymał 
z RUB transporty darów (artykuły żyw-
nościowe i lekarstwa), materiałów nauko-
wych i książek. Pomoc ta była inicjatywą 
rektora Knuta Ipsena, który w 1986 roku 
otrzymał tytuł doktora honoris causa 
naszego Uniwersytetu. Przychylność 
Profesora, wykraczająca daleko poza 
ramy oficjalnej współpracy, a także jego 
stosunek do szeroko pojętych spraw 
polsko-niemieckich znacząco kształto-
wały współpracę i przyjacielskie relacje 
między Uniwersytetem Ruhry w Bochum 
i Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Prof. Ipsen, jego rektor w latach 
1979–1989, obecnie professor emeritus 
Uniwersytetu Ruhry, wspomina po latach: 

Po podpisaniu porozumienia o współ-
pracy w 1979 roku rektorzy obu uczelni 
przyjęli szczegółowy program wymiany 
i współpracy między poszczególnymi 
wydziałami, który miał być realizowany 
w latach 1980–1981. We wrześniu 1981 

roku ja i nowy rektor UJ prof. Józef 
A. Gierowski podpisaliśmy program 
współpracy na rok 1982. Jednak wszel-
kie kontakty między naszymi uczelniami 
zostały przerwane 13 grudnia, w dniu 
wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce. W tym czasie w Bochum przebywał 
prorektor UJ. Po swoim powrocie do Kra-
kowa przed Bożym Narodzeniem tamtego 
roku poinformował nas o sytuacji na UJ, 
szczególnie o brakach różnych rzeczy: 
lekarstw, żywności dla niemowlaków 
itp. Biblioteka Jagiellońska nie mogła 
dokonywać zakupów zagranicznych 
periodyków naukowych, gdyż nie miała 
dostępu do wymienialnej waluty. Co wię-
cej, 29 grudnia 1981 niemieckie gazety 
napisały o aresztowaniu kilku członków 
społeczności UJ, łącznie z rektorem prof. 
Gierowskim. W obliczu tej sytuacji władze 
RUB podjęły, z mojej inicjatywy, następu-
jące działania: 

– wysłanie listu do przewodniczącego 
Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego, zawierającego uprzejmy, lecz 
stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania 
członków naszej uczelni partnerskiej, 
zwłaszcza jej rektora. List ten został for-
malnie przedstawiony polskim władzom 
przez ambasadora RFN. Odpowiedź, którą 
otrzymałem od Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych PRL przez niemieckiego amba-
sadora, stwierdzała, że rektor Gierowski 
nie został aresztowany i że ma nadzieję, 

że współpraca między uczelniana zostanie 
wznowiona w drugiej połowie roku 1982. 
Ponadto ambasador PRL w Bonn zapro-
sił mnie do złożenia mu wizyty, w trakcie 
której poinformował mnie, że współpraca 
między uniwersytetami, szczególnie w za-
kresie nauk przyrodniczych, leży w intere-
sie rządu polskiego;

– zorganizowanie wszelkiego rodzaju 
wsparcia, a zwłaszcza pomocy humanitar-
nej, dla członków UJ. Środki finansowe na 
taką pomoc nie mogły pochodzić z budżetu 
rządowego przyznanego Uniwersytetowi 
Ruhry, lecz musiały być pozyskane ze środ-
ków prywatnych. W tej sytuacji zwrócili-
śmy się, po pierwsze, do przewodniczącego 
Fundacji Kruppa Bertholda Beitza, który 
był znany jako dobry przyjaciel Polski, 
a zwłaszcza Krakowa, by przekazał Bi-
bliotece Jagiellońskiej pieniądze na zakup 
zagranicznych publikacji w wymienialnej 
walucie. Berthold Beitz hojnie odpo-
wiedział na naszą prośbę, podarowując 
Bibliotece Jagiellońskiej 100.000 marek 
niemieckich. Po drugie, wystosowaliśmy 
apel do całej społeczności akademickiej 
RUB i do kilku instytucji w Bochum o da-
rowizny pieniężne i materialne jako pomoc 
humanitarna dla UJ. Odpowiedź na nasz 
apel była ogromna. Członkowie RUB 
przekazali około 170.000 marek niemiec-
kich. Otrzymaliśmy też lekarstwa z klinik 
uniwersyteckich i inne dobra materialne 
z rozmaitych firm i instytucji;
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Od lewej: rektor RUB w latach 1979–1989 prof. dr. h.c. mult. Knut Ipsen, 
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prezydent Niemiec Joachim Gauck
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– zorganizowanie transportu tych 
darów do Krakowa. W tym czasie RUB 
dysponował tylko małymi, trzytonowymi 
ciężarówkami. Burmistrz Bochum uży-
czył nam dużej ciężarówki z przyczepą 
do 40 ton. Wzięliśmy zatem tę ciężarówkę 
z przyczepą i jedną naszą ciężarówkę. 
W pierwszym okresie stanu wojennego do 
Polski mogły przyjechać tylko transporty 
humanitarne z dwoma kierowcami na 
ciężarówkę. Chcąc bardzo zobaczyć na 
własne oczy sytuację na UJ i mając prawo 
jazdy na duże ciężarówki, pojechałem do 
Krakowa jako jeden z czterech kierowców. 
Przejechanie przez granicę polsko-nie-
miecką, a później przez wszystkie punkty 
kontroli wojskowej po drodze do Krakowa 
było dla mnie prawdziwą przygodą. Na 
oficjalną kolację w Modlnicy przyszedłem, 
niestety, w kurtce skórzanej i bez krawata. 

Gdy kilka miesięcy później zorganizo-
waliśmy drugi transport humanitarny do 
Krakowa, polska ambasada nie udzieliła 
mi wizy jako kierowcy ciężarówki. Pol-
ski ambasador powiedział mi, że mogę 
otrzymać wizę, jeśli pojadę do Krakowa 
samochodem uniwersyteckim z kierowcą. 
Oczywiście, należało uniknąć sytuacji, 
żeby rektor był kierowcą ciężarówki – taka 
postawa budziłaby niepożądaną uwagę. 

W roku 1983 wymiana i współpraca 
między UJ i RUB uległa normalizacji. 
Dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli 

w tych powyżej opisanych wydarzeniach 
w trakcje stanu wojennego w Polsce, ten 
okres na zawsze pozostanie w pamięci.

W 30. rocznicę podpisania współpracy 
społeczność akademicka UJ podkreśliła 
zasługi partnerskiego Uniwersytetu Ruhry 
w Bochum, przyznając mu medal Merenti-
bus, na wniosek dziekana Wydziału Filo-
logicznego prof. Marceli Świątkowskiej*. 
Spośród wielu zasług, jakie Uniwersytet 
Ruhry w Bochum położył dla Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, uchwała Senatu 
wymienia: 

– przekazanie bogatego księgozbioru 
dla biblioteki Instytutu Filologii Angiel-
skiej,

– zorganizowanie niezliczonych wie-
lomiesięcznych pobytów stypendialnych 
w Bochum dla pracowników UJ, co przy-
czyniło się do ukończenia przez nich prac 
doktorskich i habilitacyjnych,

– wymianę dydaktyczną w zakresie 
literaturoznawstwa i językoznawstwa ję-
zyka angielskiego i amerykańskiego oraz 
stały udział profesorów anglistyki i ame-
rykanistyki z Bochum w konferencjach 
naukowych organizowanych przez Instytut 
Filologii Angielskiej, co zaowocowało 
publikacją kilkunastu tomów monogra-
ficznych, 

– współpracę w dziedzinie dydaktyki 
nauczania języków obcych realizowaną 
przez Instytut Filologii Germańskiej, 

– wymianę lektorów i studentów w ra-
mach projektu współpracy między Stu-
dium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
UJ i Działem Badań Językoznawczych 
Uniwersytetu Ruhry, który obejmował 
także przeprowadzanie egzaminu z prak-
tycznej nauki języka niemieckiego na UJ,

– zorganizowanie polsko-niemieckich 
seminariów w dziedzinie prawa między-
narodowego publicznego,

– zorganizowanie kilku transportów 
darów, lekarstw, odczynników chemicz-
nych, elementów wyposażenia aparaturo-
wego, sprzętu audiowizualnego, materia-
łów biurowych i książek oraz przekazanie  
100 tysięcy marek niemieckich dla Bi-
blioteki Jagiellońskiej i samochodu oso-
bowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w trudnych latach 1982–1983.

Przy tej okazji Uniwersytet Jagielloń-
ski uhonorował siedmiu profesorów RUB 
medalem Plus Ratio Quam Vis, wyrażając 
w ten sposób uznanie i podziękowanie za 
ich wkład we współpracę między naszymi 
uniwersytetami. Medal otrzymali: Gerhard 
Binder (filologia klasyczna), Ralf-Jürgen 
Dettmar (astronomia), Hans-Jürgen Dil-
ler (filologia angielska), Walter Glöckle 
(fizyka), Klaus Goeke (fizyka), Roman 
Seer (prawo) i Albert Würflinger (fizyka).

Warto przypomnieć, że wręczenie 
medalu Merentibus rektorowi RUB prof. 
Elmarowi Weilerowi oraz medali Plus 
Ratio Quam Vis odbyło się 14 grudnia 
2009 w auli Collegium Novum. W swym 
wystąpieniu rektor Weiler podziękował spo-
łeczności akademickiej UJ za to zaszczytne 
wyróżnienie przyznane „najmłodszemu 
uniwersytetowi w Niemczech”. Podkreślił, 
że rozwojowi współpracy naukowej między 
UJ i RUB towarzyszył rozwój partnerstwa 
i przyjaźni. Swoje przemówienie zakończył 
odwołaniem się do koncepcji universitas, 
rozumianej jako wspólnota naukowców, 
nauczycieli i studentów bez uprzedzeń, 
barier czy granic między dyscyplinami. 
W tym duchu jesteśmy związani z naszymi 
partnerami. Razem się rozwijamy i razem 
rozwijamy europejską przestrzeń eduka-
cyjną. Gorąco pragnę kontynuować ten 
kierunek, w jakim będzie się rozwijać part-
nerstwo między naszymi uniwersytetami. 

Maria Kantor
koordynator współpracy UJ 

z uczelniami niemieckimi, DWM

*  Obszerny artykuł na temat 30-lecia współpracy naukowej 
między UJ a RUB i uroczystości nadania medali ukazał się 
w „Alma Mater” nr 122–123, 2010.

Wizyta delegacji UJ przy stoisku UJ podczas „BlauPause”
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Całkiem możliwe, że czwartym pokole-
niem biologów w rodzinie Strzałków 

będzie sześcioletnia dziś Karolinka. Jeśli 
biologia wypełniła życie zawodowe pra-
babci i pradziadka, babci i dziadka oraz 
mamy i taty, to coś to o dziedziczeniu 
genów jednak mówi.

DOM OtOCZONY OgRODAMI

Gdyby mury mogły mówić, to dom 
rodzinny Strzałków w Lubomi (powiat 
Wodzisław Śląski) byłby kopalnią nie-
zwykłych opowieści, dowodem na walkę 
odwieczną na tych terenach żywiołów 
polskiego i niemieckiego, świadectwem 
męstwa i poświęcenia w imię przywiązania 
Ślązaków do Polski jako dobrej matki, 
chociaż przez stulecia państwowości pol-
skiej tutaj nie było.

W 1866 roku dom zbudował Niemiec, 
poseł do Landtagu, Johann von Seget. Sta-

nął budynek z cegły, na podmurówce z ka-
mieni, podpiwniczony, o murach grubych 
na 70 centymetrów. Nieopodal została 
zbudowana piwnica 
lodowa, która po-
zwalała przecho-
wywać bryły lodu 
przez okrągły rok, 
aby nimi wypeł-
niać spód lodówki 
dawnej konstrukcji. 
Na zewnątrz dom 
otacza ponad hek-
tar ogrodów (ogród 
ozdobny,  ogród 
warzywny), a tak-
że park ze stawem 
i płynącym leniwie 
strumykiem. 

W 1918 roku, 
kiedy pierwsza woj-
na światowa dobieg- 

ła końca, odrodziła się niepodległa 
Polska i powiał mocny wiatr historii, 
właściciel postanowił się domu pozbyć 

i wyjechać stąd, gdzie jako Niemiec poczuł 
się niepewnie. Nadarzył mu się kupiec 
w osobie Franciszka Strzałki, właściciela 
sporej połaci ziemi, fabryki cygar w Ra-
ciborzu, a nawet restauracji. I on mu dom 
sprzedał. Niebawem okazało się, że dobrze 
przeczuwał, co się tutaj stanie. Wielu 
mieszkańców Raciborza i okolic, a więc 
Lubomi także, dołączyło do oddziałów 
walczących w trzech powstaniach ślą-
skich. W dawnej posiadłości von Segeta 
ulokowano szpital powstańczy. 

– Dom ma obecnie ponad 400 metrów 
kwadratowych powierzchni, jest w nim 
11 pokoi. Był jeszcze większy, ale w cza-
sie ostatniej wojny uległo poważnemu 
uszkodzeniu całe jedno skrzydło, a koszt 
jego kapitalnego remontu znacznie prze-

PE
Rs

on
AE

PE
Rs

on
AESMAK żYCIA– Zawsze priorytetem dla mnie było prowadzenie badań, aby być rozpoznawalnym w śro-

dowisku naukowym. Ale z drugiej strony, tkwiło we mnie poczucie, że powinienem dla swojej 
Uczelni zrobić coś istotnego. Wśród nauk ścisłych i przyrodniczych nie ma odrębnej nauki 
polskiej, jakiejś innej – jest jedna nauka: światowa. Moim marzeniem jest, byśmy jako polscy 
uczeni zajmowali na świecie najwyższe pozycje – mówi prof. Kazimierz Strzałka, kierownik 
Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

DYNASTIA BIOlOGÓW

Dom rodzinny w Lubomi – stan obecny

Prof. Kazimierz Strzałka
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kraczał możliwości rodziny, zostało więc 
ono rozebrane – mówi wnuk Franciszka 
Strzałki, Kazimierz, obecny właściciel 
domu w Lubomi, który go odziedziczył 
po ojcu Brunonie. 

– Ojciec z Lubomi pojechał do Rybni-
ka, tam ukończył renomowane gimnazjum 
klasyczne, a potem do Krakowa, gdzie 
znalazł się w Państwowym Pedagogium, 
a ponadto zaliczył dodatkowe kursy bio-
logii i geografii. Miał talent do języków 
obcych. Znał grekę, łacinę, niemiecki, 
francuski, angielski, nawet rosyjski, 
którego sam się nauczył. Ponadto malo-
wał i rzeźbił. Wtedy na terenach, które 
w wyniku plebiscytu przypadły Polsce, 
nauczyciele w polskich szkołach bardzo 

byli potrzebni, dlatego tu wrócił – słyszę 
od prof. Kazimierza Strzałki. 

Dom w Lubomi należy do rodziny 
Strzałków od niemal stu lat. To cały wiek. 
Przez ten czas jedynie w czasie okupacji 
została przerwana tradycja spotkań przy 
wigilijnym stole, bo Brunon Strzałka 
musiał się ukrywać. Salon jest większy 
niż całe krakowskie mieszkanie profesora 
Strzałki, ma ponad 60 metrów kwadrato-
wych. Przyjeżdżają dzieci z rodzinami, 
Karolinka szuka prezentów pod choinką...

 
ZASKRONIEC W tOREBCE Z CUKREM

– A mama? – pytam, skoro już wiem, 
jaką drogą do zawodu nauczyciela biolo-
gii trafił ojciec. 

Okazuje się, że mama, Jadwiga Je-
dlińska, ukończyła to samo Państwowe 
Pedagogium w Krakowie i kursy biolo-
giczne. Nie był to wybór po myśli jej ojca, 

Stanisława Jedlińskiego, wysokiego urzęd-
nika państwowego w II Rzeczpospolitej. 

– Dziadek ze strony mamy był starostą 
w Bochni, następnie w Wadowicach, gdzie 
moja mama chodziła do tej samej szkoły co 
Karol Wojtyła, tylko trzy roczniki wyżej, 
a potem w Mielcu – słyszę. 

Zdaniem dziadka Jedlińskiego, praw-
nika z wykształcenia, jego dzieci także 
powinny ukończyć wydział prawa, naj-
lepiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Syn spełnił wolę ojca, ale córki już nie. 
Jedna z nich Janina, po mężu Skałacka, 

wprawdzie ukończyła prawo, ale została 
aktorką. Druga nauczycielką biologii. Źle! 
A tu jeszcze kandydat na zięcia, Brunon 
Strzałka, również ma zostać nauczycielem 
biologii. 

– A więc ojciec, kiedy starał się 
o rękę mojej mamy, Jadwigi, nie miał 
innego wyboru, tylko musiał zapisać się 
na Wydział Prawa UJ, aby zjednać sobie 
względy przyszłego teścia – opowiada 
profesor i na chwilę zawiesza głos. Powrót 
do rodzinnych wspomnień w każdym bu-
dzi specjalne emocje. Pozytywne, kiedy 
przychodzi opowiadać o wspólnym życiu 
i pracy rodziców przed wojną w szkołach 
niedużych, jak ta w Radlinie albo w Pszo-
wie. Niepokojące i naładowane emocjami, 
kiedy dotyczą zdarzeń, jakie nastąpiły 
po wybuchu drugiej wojny światowej 
na tych terenach. Niemcy potraktowali 
ludność ziem, które w wyniku powstań 
śląskich przypadły Polsce, jako obywa-
teli niemieckich. Siłą wcielano ich do 
Wehrmachtu. Aby tego uniknąć, Jadwiga 
i Brunon Strzałkowie musieli uciekać do 
Generalnej Guberni. Pojechali do Miel-
ca. Zaangażowali się w tajne nauczanie, 
chociaż dobrze wiedzieli, jaką cenę mogą 
zapłacić w przypadku aresztowania. 

Po zakończeniu wojny na świat przy-
szła dwójka dzieci. Syn Kazimierz i córka 
Janina, nieuleczalnie chora od wczesnego 
dzieciństwa. Jadwiga i Brunon Strzałko-
wie wrócili na krótko do Lubomi. Potem 
pojechali do pobliskiego Raciborza, gdzie Fo
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Ojciec Brunon objaśnia żonie i Kazikowi budowę mchu płonnika; 
lata 50., wycieczka w okolicach Lubomi

Rodzina Strzałków w okresie raciborskim, początek lat 50. Od lewej: siostra Janinka, tata Brunon,  
Kazik i mama Jadwiga

Rodzice: Jadwiga i Brunon, w Krakowie podczas 
studiów – lata 30. XX wieku
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przez 22 lata Brunon Strzałka był dyrek-
torem Liceum Ogólnokształcącego dla 
Pracujących. 

– W Raciborzu zaledwie przez parę 
miesięcy chodziłem do szkoły, do pierw-
szej klasy, i wróciliśmy do domu w Lu-
bomi – słyszę.

Kazik został uczniem miejscowej szko-
ły. Dobrze ten moment pamięta, bo nagle 
znalazł się w grupie kolegów, którzy coś 
do niego mówili, czego on nie rozumiał. 
Posługiwali się gwarą śląską, on z domu 
wyniósł język literacki. Ale jako ambitne 
dziecko błyskawicznie nadrobił zaległości 
i zaczął mówić gwarą śląską tak samo jak 
oni. Pani wychowawczyni była z tego po-
wodu bardzo zawiedziona. Tak liczyła, że 
pod wpływem nowego ucznia język gwary 
w klasie zaniknie. No i się przeliczyła.

Ojciec wyrósł tutaj, śląska gwara była 
jego pierwszym językiem. Mama nauczy-
ła się jej na tyle, aby rozumieć sąsiadów, 
ale sama gwary nie używała. Oboje 
rodzice, biolodzy, reagowali z wyrozu-

miałością, kiedy Kazik znosił do domu 
pisklęta, które wypadły z gniazd, i ptaki 
z połamanymi skrzydłami, jaszczurki, 
jeże, ryby, owady, słowem – wszystko, 
co spotkał w lesie, na łące oraz w sta-
wie. Jednego razu zaskroniec, którego 
umieścił z pudełku, łatwo się stamtąd 
wydostał i zniknął. Mama znalazła go 
w torebce z cukrem. Bardzo mu tam było 
dobrze. Może jacyś rodzice zareagowali-
by niezadowoleniem na coś podobnego. 
Ale nie oni. 

RZADKI OKAZ MOtYLA
 
Szkoła Podstawowa w Lubomi dawała 

uczniom dużo swobody, ale też dobre 
podstawy do dalszej nauki. Kazimierz 
Strzałka w tej wiejskiej szkole spotkał 

nauczyciela, Antoniego Drozdę z Ligoty 
Tworkowskiej, rodem spod Nowego Są-
cza. Ach, co to był za wspaniały pedagog! 
Uczył ich biologii. Był znawcą motyli, 
kolekcjonował je i opisywał. Kiedyś jego 
10-letni uczeń Kazik Strzałka znalazł 
bardzo rzadki okaz motyla żyjącego na 
południu Europy, który nie wiedzieć 
jak zaleciał aż do Lubomi. Pan Drozda 
napisał krótką notatkę na ten temat, za-
znaczając, że okaz ten został złowiony 
przez Kazimierza Strzałkę. Znalazła się 

w fachowym piśmie. A potem wprowadził 
młodego odkrywcę do Polskiego Związku 
Entomologicznego. Już wtedy chłopak 
wytyczył swoją drogę. Po ukończeniu 
podstawówki liceum ogólnokształcące, 
a następnie studia biologiczne na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim.

Był przekonany, że rodzice jego 
plan zaakceptują. A tu, nieoczekiwanie, 
w klasie maturalnej ojciec zaczął go py-
tać, czy nie byłoby dobrze, aby poszedł 
na politechnikę, na studia inżynierskie. 
Po ich ukończeniu będzie zarabiał dużo 
więcej niż nauczyciel biologii w szkole. 
Wiesz, synu, jak to jest – zakończył, ale 
on pozostał przy swoim. Dzisiaj, gdybym 
mógł jeszcze raz dokonać wyboru kie-
runku studiów, to nic bym w swoim życiu 
zawodowym nie zmienił – słyszę. 

Okres studiów; z ojcem 
Brunonem na Wawelu

Rodzinny piknik, lata 60. Od lewej: Kazimierz Strzałka, siostra Janina, mama Jadwiga i tata Brunon

Rodzina Strzałków, wczesne lata 60. Od lewej: mama Jadwiga, Kazimierz Strzałka, siostra Janina i tata Brunon

Fo
t.

 z
 a

rc
h

iw
u

m
 r

o
d

zi
n

n
e

g
o

Fo
t.

 z
 a

rc
h

iw
u

m
 r

o
d

zi
n

n
e

g
o



26 alma mater nr 177

A więc tak samo jak wtedy, w 1964 
roku, po zdaniu matury złożyłby doku-
menty na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Po 
zdaniu egzaminu wstępnego zaczął studia 
i zaraz na ich początku zameldował się 
w gabinecie prof. Romana Wojtusiaka. Był 
on twórcą krakowskiej szkoły psychologii 
i etologii zwierząt. Prowadził 
pionierskie badania, między 
innymi, nad wędrówkami 
owadów, stosując własną 
oryginalną metodę ich znako-
wania. Tak samo jak prawie 
pół wieku temu Kazimierz 
Strzałka powiedziałby profe-
sorowi o swojej pasji i popro-
sił o możliwość prowadzenia 
badań nad owadami. 

– Bardzo byłem dumny, 
kiedy usłyszałem od profeso-
ra, że będę miał prawo wstępu 
do Katedry, co oznaczało, że 
mogę brać klucz na portierni. 
Pod kierunkiem prof. Woj-
tusiaka jeszcze jako student 
przygotowałem dwie publika-
cje. Jedna dotyczyła rozmiesz-
czenia owadów zimujących 
w jaskiniach i ich preferencji 
termicznych. Badałem, jak 
one znajdują na zimę miejsca 
o optymalnej temperaturze, 
dostosowanej do ich meta-
bolizmu. Druga publikacja, 
którą napisałem wspólnie 
z synem profesora Januszem Wojtusiakiem, 
opisywała faunę motyli w Puszczy Niepo-
łomickiej. Temat mojej pracy magisterskiej, 
napisanej w 1969 roku pod kierunkiem pro-
fesora, to Preferendum termiczne motyli Va-
nessa io L. i Triphosa dubitata L. w okresie 
hibernacji. Ale los sprawia niespodzianki. 

Wprawdzie pro-
fesor chciał mnie 
zatrzymać w Ka-
tedrze,  jednak 
nie udało mu się 
uzyskać dla mnie 
etatu. Tymczasem 
pani doc. Maria 
Sarnecka-Keller 
zaczęła organizo-
wać Katedrę Bio-
chemii i Biofizy-
ki, w której etaty 
były – wyjaśnia 
prof. Strzałka, jak 
w jego przypadku 

doszło do pożegnania się z niezwykłym 
i fascynującym światem motyli. 

BIOChEMIA JAKO WYZWANIE

Chemią i biochemią Kazimierz Strzał-
ka interesował się również, nie tylko mo-
tylami, ale kiedy był jeszcze studentem, 

kierunek taki jak biochemia jeszcze na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi nie istniał. 
Pierwszym szefem zatrudnionego w Ka-
tedrze Biochemii i Biofizyki absolwenta 
został prof. Ignacy Reifer. Przyjechał do 
Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński 
z Warszawy. To on zainicjował pionierskie 

w skali światowej badania nad naturalnymi 
inhibitorami enzymów, prowadził bada-
nia metabolizmu małocząsteczkowych 
związków azotowych roślin, przemian 
aminokwasów i biosyntezy nukleotydów. 

– Katedra dzieliła się na biochemię 
i biofizykę. Ja zająłem się biochemią roś- 
lin. Koledzy oraz rodzice tłumaczyli mi: 
Nawet dobrze się stało, owady możesz 
zbierać jako hobby, a tak masz konkretną 
pracę – mówi o początku swojej drogi 
naukowej Kazimierz Strzałka.

Jego pierwsze badania i publikacje 
były poświęcone analizie składników 
kwasów nukleinowych, ale znowu czekał 
go zwrot zainteresowań. Profesor Reifer 
niedługo zmarł, w 1971 roku, patrząc 
z dzisiejszej perspektywy – dosyć wcze-
śnie, w wieku 62 lat. Jego następcą, a więc 
kierownikiem Zakładu Biochemii Roślin, 
został, wtedy jeszcze docent, Stanisław 
Więckowski. Zajmował się fotosyntezą. 

– Ustaliliśmy, że to, co zrobiłem pod 
kierunkiem prof. Reifera, warto będzie 

połączyć z badaniami nad fotosyntezą 
i w tym kierunku idąc, przygotować 
doktorat. Zacząłem badać metabolizm 
kwasów nukleinowych w tkankach 
roślin aktywnych i nieaktywnych foto-
syntetycznie. Łącznie pod kierunkiem 
prof. Reifera i doc. Więckowskiego 

Promocja doktorska z udziałem ówczesnego prorektora UJ prof. Jana Zurzyckiego i dziekana prof. Mieczysława Hessa 

Rodzina Strzałków w Lubomi na początku lat 70. ubiegłego wieku; od lewej: 
Kazimierz Strzałka, żona Halina, mama Jadwiga z wnuczką Małgosią,  

siostra Janina oraz tata Brunon
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opublikowałem cztery prace i w ten 
sposób w 1974 roku była gotowa moja 
praca doktorska Badania nad wolnymi 
składnikami kwasów nukleinowych 
w chloroplastach. 

– Czy na obronę rozprawy doktor-
skiej przyjechali do Krakowa rodzice, 
a może ktoś jeszcze z kręgu najbliższych 
osób był na sali? – chcę się dowiedzieć.

– Była żona i byli rodzice – słyszę. 

HALINA

Halina Horodecka, rodem z Bielska-
-Białej, była koleżanką z tego samego 
roku studiów, i tak się poznali. Po drugim 
roku studiów wyjechali razem na obóz 
naukowy Koła Przyrodników w Tatrach. 
Za rok, na kolejnym obozie nad jeziorem 
Hańcza pływali kajakiem, a wieczorami, 
przy ognisku Kazimierz Strzałka brał do 
rąk gitarę, Halina siadała obok niego, 
śpiewali pieśni różne i było pięknie. To 
na tym obozie podjęli wspólną decyzję, 
że będą razem. 

Po ukończeniu studiów Halina dosta-
ła etat stażowy na Akademii Medycznej, 
w Katedrze Histologii, i tam już została. 
Na swojej drodze zawodowej spotkała 
paru wybitych uczonych. Była wśród 
nich prof. Jadwiga Ackermann, biolog 
i chemik, specjalista z zakresu histologii 
na Wydziale Lekarskim. A także, co jej 
trzeba pamiętać (zmarła w 1985 roku), 
w czasie okupacji bardzo zaangażowana 
w badania szczątków i materiałów z gro-
bów katyńskich; badaniami kierował  
dr Jan Zygmunt Robel.

Halina Horodecka i Kazimierz Strzał-
ka ślubowali sobie wierność i uczciwość 
małżeńską w 1970 roku, w kościele pod 
wezwaniem Świętej Trójcy w Bielsku-
-Białej. Przyjęcie weselne odbyło się 
w domu panny młodej, a potem młodzi 
pojechali w podróż poślubną. Nie tak 
daleko, bo to jeszcze nie były czasy, kiedy 
się podróżowało po świecie. W okolice 
Muszyny. 

Zamieszkali najpierw w wynajętym 
pokoju daleko od centrum miasta, w No-
wej Hucie. Potem na trzy lata wprowadzili 
się do hotelu asystenckiego („to już był 

luksus”), a następnie w ich wspólnym 
życiu zdarzył się, na tamte czasy, nie-
mal cud! On, posiadacz „czerwonego 
dyplomu” dla najlepszego studenta UJ, 
w ramach prowadzonej wtedy przez 
spółdzielnie mieszkaniowe akcji przy-
dzielania mieszkań młodym naukowcom, 
dostał propozycję kuszącą. Cztery pokoje 
z kuchnią na osiedlu Podwawelskim. Za-
częli z żoną główkować: brać takie duże 
mieszkanie? Czy nie brać?

– Wzięliśmy, bo innego nie było, 
i nadal w nim mieszkamy. Wychowała się 
tu dwójka naszych dzieci: syn Wojciech 
i córka Małgorzata – słyszę. 

Jeśli już o nich mówimy, to od razu 
warto o tym napisać. Babcia z dziadkiem 
biolodzy, mama z tatą również, a więc 
i oni jak najbardziej. Doktor Wojciech 
Strzałka, absolwent Wydziału Bioche-
mii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, pra-
cuje z Zakładzie Biotechnologii Roślin 
UJ – poszedł drogą naukową ojca, mają 
na koncie jedną wspólną publikację, 
a niebawem ukaże się następna. Jego 
żona, dr Agnieszka Broniec, ukończyła 
studia na tym samym wydziale co Woj-
ciech i tu pozostała, pracuje w Zakładzie 
Biofizyki. Córka, dr Małgorzata Halina 
Strzałka, po studiach biologicznych 
na UJ oraz po doktoracie na Wydziale 
Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii 
Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolni-
czy), pracuje w Katedrze Fizjologii na 
Wydziale Lekarskim UJ. Zajmuje się 
diagnostyką medyczną. 

Promocje doktorskie, aula Collegium Novum; lata 90.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa kardynałowi Franzowi Koenigowi. W pierwszym rzędzie  
od lewej: ambasador Polski w Austrii Irena Lipowicz, kardynał Franz  Koenig, rektor UJ prof. Franciszek  
Ziejka, biskup Tadeusz Pieronek; Wiedeń 2003
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CO PAN ZAWDZIĘCZA SWOIM RODZICOM?

– Proszę powiedzieć, co takiego Pan 
zawdzięcza rodzicom, że stało się to ka-
pitałem na życie?

– Ojcu szerokie spojrzenie na świat, na 
swoją w nim obecność, bo jeszcze nie mó-
wiłem, że on nie tylko był nauczycielem, 
a potem dyrektorem szkoły, ale pisał książ-
ki (Godki i bojki śląskie), sztuki teatralne, 
publikował w prasie, wygłaszał pogadanki 
w Polskim Radiu, angażował się w roz-
maite działania na rzecz miasta Raciborza 
(został uhonorowany odznaką „Przyjaciel 
ziemi raciborskiej”). Nauczył mnie cenić 
rzetelność, punktualność, poważnie trak-
tować obowiązki, a są to wszystko cechy 
utrwalone w śląskiej mentalności. Matka 
nauczyła mnie tolerancji. Powtarzała: nie 
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło! 
Warto cieszyć się tym, co mamy, a martwić 
jak najmniej. Zamiast narzekać, poszukaj-
my pozytywnych aspektów. Miałem ciepły 
i dobry dom. W czasie świąt, zwłaszcza 

Wigilii, na stole pojawiały się tradycyjne 
potrawy śląskie (moczka ze ścigołkami, 
makówki) i galicyjskie (barszcz z grzy-
bami, uszka, pierogi z kapustą). 

 
StAN NAUKOWY JAK StAN DUChOWNY...

Profesor Więckowski niczego nie 
narzucał, nie sugerował, nie prowadził 
za rękę. Uważał, że jego asystenci wie-
dzą, co mają robić. Zwykł mówić: praca 
naukowa to jest powołanie – takie samo 
jak to do stanu duchownego. Ktoś albo 
je ma, albo nie. A jak nie, to trzeba się 
rozstać, bo to nie ma sensu.

– W pracy habilitacyjnej, a był to rok 
1984, poszedłem w kierunku fotosyntezy, 
czyli tym kierunku, który reprezento-
wał prof. Więckowski. Były w niej też 
pewne akcenty związane z badaniami 
nad kwasami nukleinowymi, o czym 
pisałem w doktoracie. Od biologii mo-
lekularnej też nie uciekłem, kontakt 
z kwasami nukleinowymi mam do dziś. 

Ale jest prawdą, że najmocniej poszedłem 
w kierunku fotosyntezy. To fascynujący 

proces i problem. Od niego zależy nasza 
egzystencja na ziemi. Gdyby nie było 
fotosyntezy, nie byłoby tlenu – to raz, 
skrobi, glukozy, zwierząt, pożywienia – to 
dwa, paliw kopalnych będących źródłem 
energii – to trzy. Profesor Więckowski był 
ostrożny i asekuracyjny. Jeśli zazwyczaj 
do habilitacji wystarczyło mieć cztery, 
pięć publikacji, ja ich miałem 10 – słyszę 
od prof. Strzałki. 

Zaraz dodaje:
– Profesor Więckowski przekazał 

mi kierowanie Zakładem Fizjologii 
i Biochemii Roślin (robię to nadal, i tak 
zapewne pozostanie do mojego odejścia 
na emeryturę). Niedługo potem, w 1999 
roku, wybrano mnie na dyrektora Insty-
tutu Biologii Molekularnej. Mieliśmy 
w Instytucie kilka zakładów biochemii, 
pewnie dlatego naszym marzeniem było, 
aby teraz powołać biochemię jako odrębny 
kierunek na UJ. Ówczesne przepisy, z koń-
ca lat 80. oraz z lat 90. ubiegłego stulecia, 
uniemożliwiały otwarcie na Uniwersytecie 

takiego kierunku studiów jak biochemia. 
Na utworzenie kierunku biotechnologia 
jednak zezwalały.

Profesor Strzałka to wie i ja to wiem, 
i niemal każdy, że bez marzeń w życiu 
nie ma nic! 

WYDZIAŁ BIOtEChNOLOgII

Już w expose po wyborze na dyrekto-
ra Instytutu Biologii Molekularnej prof. 
Strzałka powiedział: zasługujemy, aby być 
niezależnym wydziałem. Bo nie bardzo pa-
sowali do struktury ówczesnego Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi. Zajmowali się 

Z synem Wojciechem 
podczas przelotu z Stewart Island na Wyspę Południową;

Nowa Zelandia 2010

Park Narodowy Pantanal, 
Brazylia; Mato Grosso; 2011

Wnuczka Karolinka łowi żaby pod opieką 
córki Małgorzaty; Lubomia, sierpień 2015

Czteroletnia Karolinka z rodzicami i babcią w Lubomi 
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Dzieci – Małgosia i Wojtek – na wakacjach w Lubomi; 
pierwsza połowa lat 80. 
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W masywie Mt. Kenya, wyprawa na Kilimandżaro; 1975

Z żoną Haliną nad kanionem rzeki Yellowstone; 2010

Yellowstone, Grand Canyon, Upper Falls; 2010 

Z córką Małgorzatą na safari 
w Parku Narodowym Bandhavgarh; Indie 2009 

Z synem Wojciechem 
podczas przelotu z Stewart Island na Wyspę Południową;

Nowa Zelandia 2010

Park Narodowy Pantanal, 
Brazylia; Mato Grosso; 2011

Z żoną Haliną w Świątyni Słońca 
z XIII wieku w Konark; 
Orissa, Indie, 2008

Budowle inkaskie w Machu Picchu; Peru 2006
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inną tematyką. Dlatego na obradach rady 
wydziału przedstawiciele ich instytutu nie 
pojawiali się w komplecie, aby nie słuchać 
tego, co ich praktycznie nie dotyczyło. 

– Mieliśmy otrzymać odrębny budynek 
na kampusie, była zatem szansa na oddzie-
lenie się terytorialnie. Dotąd wydziały bio-
technologiczne istniały na politechnikach, 
ale na uniwersytetach nie. Ten nasz miał 
być pierwszy. I tak się stało. Udało się nam 
przeforsować koncepcję stworzenia na bazie 
Instytutu Biologii Molekularnej samodziel-
nego Wydziału Biotechnologii, który obec-
nie nazywa się Wydziałem Biochemii, Bio-
fizyki i Biotechnologii UJ, odzwierciedlając 
w nazwie kierunki studiów, które prowadzi. 
Był 2002 rok. Pan rektor Franciszek Ziejka 
nas poparł. I chwała mu za to! To nie było 
takie proste, aby władze Wydziału BiNoZ 
łatwo zgodziły się na nasze usamodzielnienie 
– profesor wraca wspomnieniami do tamtych 
„gorących” lat i dni. 

 
REfORMY PROJAKOśCIOWE

Ci, którzy podejmują starania o po-
wiązanie finansów z oceną jakości pracy, 
często, niestety, muszą polec na placu 
boju! A tymczasem co ja słyszę?

– Udało nam się stworzyć taki al-
gorytm, który pieniądze dzielił między 
zakłady i laboratoria według osiągnięć 
naukowych. Kiedy grupa miała osiągnię-
cia, to pieniędzy na działalność statutową 
dostawała więcej niż inni. Żadnego zna-
czenia nie miała liczba osób, co wcześniej 
było regułą, a tylko jakość i wyniki badań. 

– W jaki sposób udało się tego doko-
nać? – pytam.

– Pracuje tu wiele osób bardzo dobrych 
merytorycznie, ambitnych, którzy ten 
zawód przyszli wykonywać z powołania, 
o którym przed laty mówił mi, młodemu 
asystentowi, prof. Więckowski. Oni to rozu-
mieli. Miałem taką strategię postępowania. 
Jeśli wyczuwałem, że sprawa ma niewiel-
kie szanse, aby została przegłosowana na 
radzie wydziału, to nie poddawałem jej 
pod głosowanie, tylko dalej rozmawiałem, 
przekonywałem, aż uzyskałem pewność, 
że ona „przejdzie”. Bo zawsze lepiej jest 
wytłumaczyć, niż bez tego z czymś „wysko-
czyć”, zmuszając ludzi do podjęcia decyzji, 
której nie rozumieją – tłumaczy mi profesor.

Inną ważną reformą projakościową, do 
której wdrożenia przekonał radę wydziału 
prof. Strzałka, była decyzja, że każdy musi 
zapłacić za powierzchnię użytkowaną 
przez swoją jednostkę.

– Jakie to skomplikowane! – komen-
tuję, ale jak się wsłuchać w tłumaczenie 
zasad, obraz się rozjaśnia. Każda jednost-
ka uniwersytecka otrzymuje dotację na 
działalność statutową (w skrócie: DS). 
W przypadku Wydziału Biochemii, Biofi-
zyki i Biotechnologii jest to obecnie około  
2,5 miliona złotych rocznie. Tę kwotę dzie-
li się między zakłady i grupy badawcze. 
Ale one z kolei muszą zrzec się części pie-
niędzy na rzecz dziekana, który musi po-
siadać pulę na opłacenie wydatków ogól-
nowydziałowych. Kwota odprowadzana 
do wspólnej kasy jest w prosty sposób 
uzależniona od użytkowanej powierzch-
ni laboratoriów i innych pomieszczeń. 
Najwięcej zostaje w kieszeni tym, którzy 
mogą się pochwalić sporym dorobkiem 
naukowym uzyskanym przy użytkowaniu 

niedużej powierzchni. Znacznie mniej 
na działalność statutową otrzymają ci, 
którzy nie osiągają najlepszych wyników, 
a w dodatku dysponują dużą powierzchnią 
i muszą za nią sporo zapłacić. 

– Te reformy przyniosły niebawem 
bardzo pozytywny skutek. Znaleźliśmy 
się na pierwszym miejscu w rankingu 
uczelnianych instytucji naukowo-dydak-
tycznych w zakresie „bio”. Duży zastrzyk 
gotówki na zakup sprzętu, aparatury oraz 
na zapraszanie naukowców z zagranicy 
otrzymaliśmy w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu ogłoszonego przez Komisję 
Europejską na najlepsze programy nauko-
wo-badawcze z krajów kandydujących do 
Unii Europejskiej. Zgłoszony przez nas 
program znalazł się wśród sześciu polskich 
projektów, które zasługiwały na wsparcie, 
i je dostał. Utworzono Europejskie Centra 
Doskonałości. My znaleźliśmy się w ich 
gronie. Jednym z bardzo istotnych zadań 
była współpraca z zagranicznymi insty-
tucjami naukowymi – mówi Kazimierz 
Strzałka, ówczesny dyrektor Instytutu 
Biologii Molekularnej UJ.

 
NIE POLSKA, NIE INNA 
– A JEDNA, śWIAtOWA

– Długo było u nas siermiężnie. Dla-
tego absolwenci nowego kierunku starali 
się znaleźć staże w zagranicznych labora-
toriach, aby móc tam prowadzić badania. 
U nas to było bardzo trudne. Nie stać nas 
było na nowoczesny sprzęt. Z pierwszego 
rocznika absolwentów biotechnologii aż 
80 procent wyjechało z Polski. Na roku 
było wtedy 20–30 osób. Sami najlepsi, 
jako że o jedno miejsce na studiach ubie-
gało się wtedy aż kilkunastu kandydatów. 
Wracali ze stypendiów od razu z zaprosze-
niami, aby wrócili i tam robili doktoraty. 
Ruchu w drugą stronę, z zachodnich uczel-
ni do nas, długo nie było. Potem dopiero 
nadszedł zastrzyk gotówki z europejskich 
programów spójności. Powoli, ale jednak 
w zachodnich ośrodkach naukowych za-
czynano myśleć o Polsce nie jako o kraju 
zacofanym, w którym bez mała można 
na ulicach spotkać białe niedźwiedzie... 
– słyszę.

– A Pan? Kiedy i gdzie, do jakiej 
placówki naukowej wyjechał Pan po raz 
pierwszy na dłużej? – pytam.

Okazuje się, że od razu bardzo daleko. 
Zaproszenie nadeszło z Japonii, z Uniwer-
sytetu w Nagoya, od prof. Takashi Akaza-
wy. Imienne dla Kazimierza Strzałki. Tak 

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Aleksandrowi Kojowi. Od lewej: dziekan prof. Kazimierz 
Strzałka, prof. Aleksander Koj; aula Collegium Maius 2005
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się stało, kiedy prof. Akazawa przeczytał 
jedną z jego publikacji i postanowił zapro-
sić autora do swojego laboratorium. Tam 
spędził kilka miesięcy, a następnie, po 
paru latach, znowu został zaproszony do 
Nagoi, aby tam objąć stanowisko visiting 
professor.

Drugi ważny dla prof. Strzałki wyjazd 
miał miejsce w 1984 roku. Tym razem do 
USA, do Medical College of Wisconsin 
w Milwaukee. 

– W Japonii i w Stanach zobaczyłem, 
że tam nauka jest inaczej zorganizowana. 
Są dwa rodzaje jednostek uczelnianych. 
Pierwsze, tzw. schools, zajmują się dzia-
łalnością dydaktyczną na szeroką skalę. 
Drugie, research institutes, prowadzą 
badania naukowe, a dydaktyka obejmuje 
w nich jedynie prace doktorskie, czasem 
też magisterskie. Dzięki temu zatrudnie-
ni tam badacze nie są, jak to się mówi, 
„zawaleni” dydaktyką. Ich zadaniem jest 
co innego: prowadzenie badań i publiko-
wanie wyników w najlepszych periody-
kach naukowych. Taki podział ma zaletę 
jak najbardziej praktyczną. Już dawno 
wiedziałem, że jedni mają „smykałkę” 
do dydaktyki, ale nie zawsze taką samą 
„smykałkę” do prowadzenia badań. Inni 
na odwrót – dydaktykę traktują jak kulę 
u nogi, która im odbiera czas i wręcz 
przeszkadza w pracy naukowej. Tam 
właśnie, w Stanach i w Japonii, w latach 
80. tamtego stulecia, zaczęła dojrzewać we 
mnie koncepcja, którą los mi pozwolił zre-
alizować teraz, w Małopolskim Centrum 
Biotechnologii – mówi profesor. 

Ale powoli. Najpierw prof. Strzałka 
został dziekanem nowego wydziału na 
jedną kadencję, potem na drugą. W 2009 
roku te dwie kadencje dobiegły końca, a on 
przekazał wydział nowemu dziekanowi 
jako najlepszy w rankingu uwzględniają-
cym wszystkie polskie placówki naukowo-
-dydaktyczne tego typu na uniwersytetach 
i politechnikach. Wtedy rektor Karol 
Musioł powiedział: „Teraz będziesz miał 
więcej czasu, aby zająć się Małopolskim 
Centrum Biotechnologii. Niebawem za-
czną się prace budowlane na kampusie”. 

Profesor Strzałka wiedział, co to ozna-
cza. Czas, który mógłby przeznaczyć na 
prowadzenie badań naukowych, pochłoną 
mu działania organizacyjne i tym podobne 
zabiegi.

– Zawsze priorytetem dla mnie było 
prowadzenie badań, aby być rozpozna-
walnym w środowisku naukowym (z ży-
ciorysu profesora wiem, że jego dorobek 

naukowy obejmuje ponad 600 pozycji, 
w tym ponad 200 oryginalnych prac 
eksperymentalnych i ponad 60 artykułów 
przeglądowych. Dotąd był promotorem 
10 doktorantów). Ale, z drugiej strony, 
tkwiło we mnie poczucie, że powinienem 
dla swojej Uczelni zrobić coś istotnego. 
Wśród nauk ścisłych i przyrodniczych 
nie ma odrębnej nauki polskiej, jakiejś 
innej – jest jedna nauka: światowa. Moim 
marzeniem jest, byśmy jako polscy uczeni 
zajmowali na świecie jak najwyższe po-
zycje. Ale nie ukrywam, że nowe zadanie 
odebrałem ze strachem, czy mnie ono aby 
nie przerasta – mówi profesor.

25 MILIONÓW EURO NA MCB

Jak zwykle, kiedy pojawia się pomysł, 
pytaniem kluczowym jest: ile to będzie 
kosztowało i skąd wziąć pieniądze?  
20 marca 2009 została podpisana umowa 
gwarantująca fundusze na realizację MCB. 
Na budowę oraz wyposażenie w aparaturę 
badawczą przeznaczono 25 milionów 
euro. W ramach konsorcjum partnerem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego został Uni-

wersytet Rolniczy. Dwaj rektorzy – Karol 
Musioł (UJ) i Janusz Żmija (UR), podpisali 
porozumienie. Na UJ miała powstać jed-
nostka naukowo-badawcza odmienna niż 
funkcjonujące do tej pory. 

– Po jakimś czasie rektor Karol Mu-
sioł wynegocjował porozumienie z rek-
torem Januszem Żmiją, na mocy którego 
UJ wziął na siebie koszty finansowania 
i wszelkie ryzyko, a MCB stało się jed-
nostką naszego Uniwersytetu. Choćby 
dlatego, że nie było sensu stwarzać 
dodatkowych komplikacji związanych 
z podejmowaniem decyzji przez se-
naty dwóch uczelni. Dziś Uniwersytet 
Rolniczy ma w MCB swoją pracownię, 
a my tę współpracę chcemy poszerzyć – 
słyszę od prof. Strzałki, siedząc w jego 
gabinecie na trzecim piętrze nowiutkie-
go gmachu z fontanną przed głównym 
wejściem, która w to upalne lato bardzo 
się przydaje. 

– Powstało tutaj sześć ośrodków 
badawczych skupiających 30 labora-
toriów i pracowni. Na tym nie koniec. 
Niebawem powstaną następne. Starczyło 
funduszy?

– Tak. Nawet udało się nam coś za-
oszczędzić. W tym roku, w listopadzie 
kończymy – słyszę.

– Kiedy stało się tak, jak sobie kiedyś 
trudno było wymarzyć, że tu, na miejscu 

powstaną laboratoria i pracownie wypo-
sażone we wszystko, co jest potrzebne 
badaczowi, to pewnie zainteresowanie 
wyjazdami zmalało – mówię i spoglą-
dam na profesora, co mi na to powie.

Uroczystość wręczania nominacji profesorskich w Belwederze. Od lewej: prof. Andrzej Klein,   
mgr Halina Strzałka (żona), prezydent Lech Wałęsa, żona prof. Kleina, prof. Kazimierz Strzałka; 1992
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– Teraz niejednokrotnie muszę zachę-
cać do wyjazdów. Argumentem na rzecz 
zatrudnienia poza Polską były też kiedyś 
zarobki. Chociaż nadal są u nas dwukrot-
nie, niekiedy trzykrotnie niższe niż w za-
chodnich renomowanych ośrodkach – to 
kiedyś była to przepaść. Ja w 1980 roku, 
jadąc do Japonii, zarabiałem tutaj 30 dola-
rów miesięcznie. A tam mi zapłacili 1000 
i czułem się jak król! – słyszę.

CO MOgĘ ZYSKAć, CO StRACIć

To jest ważne pytanie, co mogę zyskać, 
a co mogę stracić. Kiedy prof. Strzałka 
podejmował się misji za 25 milionów euro, 
wiedział, co straci. Jedyne liczące się dobro 
człowieka i jego największe bogactwo, jakim 
jest czas. Każdy z nas ma dla siebie tylko 
jego jedną pulę. Nigdy nie można określić, 
kiedy się ona ostatecznie wyczerpie. 

– Ale niech po mnie coś pozostanie 
prócz fotosyntezy – słyszę.

CUDZOZIEMSCY UCZENI W MCB

– W tym roku rozpoczy-
namy eksperyment. Na stano-
wiskach szefów laboratoriów 
zatrudniłem uczonych z Za-
chodu. Jeden z nich, doktor 
Sebastian Glatt, Austriak, 
pracujący dotąd w Euro-
pejskim Centrum Biologii 
Molekularnej w Heidelbergu, 
znalazł się u nas, wygrywając 
konkurs przeprowadzony 

przez prestiżowe niemieckie Towarzystwo 
Wspierania Nauki im. Maxa Plancka. Został 
szefem laboratorium o nazwie „Max Planck 
Research Group for Molecular Neurobio-
logy”, które rozpoczęło tu, w MCB, swoją 
działalność. Umowa z tym Towarzystwem 
zakłada powstanie podobnej placówki UJ 
w Niemczech.

– Towarzystwo Maxa Plancka koor-
dynuje pracę 80 niezależnych instytutów 
w Niemczech oraz w krajach europejskich, 
naukowcy z nim związani mają 32 nagrody 
Nobla i trzecie miejsce w liczbie publikacji 
w „Nature”, po uniwersytetach Harvarda 
i Stanforda – dopowiadam. 

– Inny zachodni uczony, Jonathan 
Gardiner Heddle, Brytyjczyk, pokieruje 
w MCB laboratorium robotów moleku-
larnych o nazwie „Bionanoscience and 
Biochemistry Laboratory”. W konkursie 
ogłoszonym przez Towarzystwo im. Maxa 
Plancka zajął trzecie miejsce, po Seba-
stianie Glatcie i badaczu z Uniwersytetu 

w Montpellier, Polaku z pochodzenia. Za 
niższe uposażenie, niż by dostał w przy-
padku wygranej, zgodził się przyjść do nas 
i tu pracować. Uprzedzając Pani pytanie, 
powiem, że Jonathan Heddle konstruuje 
molekuły, które potrafią wykonać pewną 
pracę na tym superniskim poziomie. Trze-
cim zagranicznym kierownikiem grupy 
badawczej u nas będzie uczony z Kyoto, 
dr Kenji Yamada, którego laboratorium 
będzie poświęcone badaniom w dziedzinie 
biologii molekularnej i komórkowej roślin. 
Niebawem dojdzie do tego, że nasze po-
siedzenia będą się odbywały po angielsku. 
Oryginalne metody badawcze, odmienna 
kultura pracy, nieco inne podejście do 
prowadzonych badań, a wszystko w myśl 
zasady, że albo robimy coś na najwyższym 
światowym poziomie, albo nie robimy tego 
wcale. To jest cel tego eksperymentu.

PAtRIOtYZM

– Temu Polakowi z pochodzenia, który 
był drugi w konkursie, też zaproponowali-
śmy, że chętnie byśmy go widzieli u nas, 
w MCB, na stanowisku szefa laboratorium. 
Najpierw wyraził zainteresowanie, ale 
jednak się rozmyślił, bo we Francji ma wyż-
sze zarobki i chce się jeszcze czegoś tam 
nauczyć – mówi prof. Kazimierz Strzałka.

– Liczył Pan na to, że odezwą się w nim 
uczucia patriotyczne? – pytam.

– Nie wszystko da się kupić za pienią-
dze – odpowiada profesor. 

 Elżbieta Dziwisz

 
 

 
 
 

 
 

Prof. Kazimierz Strzałka w jednym z laboratoriów  
Małopolskiego Centrum Biotechnologii
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Zespół pracowników i osób współpracujących 
z Małopolskim Centrum Biotechnologii; maj 2014
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Wybitny uczony, intelektualista, 
najbardziej znany i najczęściej 

cytowany socjolog polski na świecie, 
mistrz dla badaczy i studentów – prof. 
Piotr Sztompka 17 czerwca 2015 został 
uhonorowany tytułem doktora honoris 
causa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie. 

Profesor jest autorem ponad 20 ksią-
żek, wydanych w ośmiu językach, i ponad 
200 artykułów, które zostały opublikowane 
w czternastu językach. Wypromował po-
nad 20 doktorów, kilkunastu jego uczniów 
jest już dziś profesorami, inni zajmują 
ważne stanowiska publiczne. Ma na swym 
koncie wiele prestiżowych nagród i wy-
różnień, wśród których znajduje się New 
Europe Prize, przyznawana przez sześć 
instytutów badań zaawansowanych z Eu-
ropy i Stanów Zjednoczonych, nazywana 
małym Noblem, a także Nagroda Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywana 
polskim Noblem. Profesor Sztompka jest 
doktorem honoris causa Państwowego 

Uniwersytetu Nauk Społecznych w Mo-
skwie oraz Uniwersytetu w Sztokholmie. 
W 2014 roku z rąk prezydenta RP otrzymał 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Z wnioskiem o nadanie Profesorowi 
najwyższego uniwersyteckiego wyróż-
nienia wystąpiła Rada Wydziału Grafiki. 
24 marca 2015 wniosek ten odpowiednią 
uchwałą przyjął Senat Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.

– Czy naukowcy bywają artystami? 
Czy kategorie tworzenia sztuki, ikonogra-
fia artystyczna i środki wyrazu mają jakieś 
zastosowanie w nauce? Moim zdaniem: 
tak! Naukowcy czasami bywają artysta-
mi! Profesor Piotr Sztompka z pewnością 
do nich należy – akcentował podczas 
uroczystości rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie prof. Stanisław 
Tabisz. – Przyznaliśmy doktorat honoris 
causa prof. Piotrowi Sztompce, wybitnemu 
socjologowi z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz z Wyższej Szkoły Europejskiej  

NAuKOWCY BYWAJĄ ARTYSTAMI

im. Księdza Józefa Tischnera, jednak nie 
tylko z powodów po części artystycznych, 
ale przede wszystkim za wybitne osiągnię-
cia naukowe, wielojęzyczne publikacje 
z zakresu socjologii, korespondencję 
z problematyką percepcji wizualnej oraz 
aspektami badawczymi fotografii. To gi-
gantyczny dorobek naukowy prof. Piotra 
Sztompki z dziedziny socjologii oraz dar 
bycia wybitnym nauczycielem akademic-
kim i organizatorem światowych oraz ogól-
nopolskich sesji i sympozjów naukowych 
wpłynął na uznanie w naszym środowisku 
złożonej osobowości prof. Piotra Sztompki.

Uroczystość zgromadziła wielu 
wyjątkowych gości, wśród których nie 
zabrakło współpracowników, uczniów 
i przyjaciół Profesora. Władze Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego reprezentowali 
prorektor ds. rozwoju prof. Maria Jolanta 
Flis oraz dziekan Wydziału Filozoficznego 
prof. Jarosław Górniak.

Rita Pagacz-Moczarska
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Prof. Piotr Sztompka – doktor honoris causa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
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Czasami zadaję sobie py-
tanie: czymże byłaby 

nauka bez czynnika twórcze-
go, bez kreatywnej wyobraź-
ni, artystycznych zdolności, 
wyjątkowych predyspozycji 
i potrzeb człowieka. Byłaby 
co najwyżej zbiorem niena-
ruszalnych dogmatów wiedzy, 
które miałyby wprawdzie wa-
lor obiektywnego stanu orien-
tacji intelektualnej zwanej 
świadomością, ale brakowało-
by jej podstawowego bodźca 
do rozwoju, jakim jest twór-
cza aktywność oraz otwarte 
nastawienie w stosunku do 
zjawisk, praw i problemów 
niemożliwych początkowo 
do ogarnięcia i zrozumienia. 
To przecież wielcy światowi 
naukowcy lansowali pogląd 
prymatu wyobraźni nad wie-
dzą, ale trzeba sobie w tym 
kontekście powiedzieć, że 
bez gruntownej wiedzy, ćwiczenia oka 
i rozumu, czynnego doświadczenia – 

wyobraźnia także nie mogłaby należycie 
funkcjonować i rozwijać swoich nieskoń-

czonych możliwości. 
Dzisiejsze zrów-

nywanie sztuki z na-
uką ma o tyle sens, 
o ile służy równoważ-
nemu podkreślaniu dla 
człowieka wagi i zna-
czenia tych obszarów, 
a w nich niedostęp-
nego dla wielu ludzi 
procesu poznania. 
Nauka – ze swą racjo-
nalną konsekwencją 
i metodologią, rzeczo-
wą obiektywnością 
i sprawdzalnością. 
Sztuka – z polotem 
wyobraźni, emocjami 

i kreatywnym szaleństwem. Profesor 
Piotr Sztompka niedawno napisał do mnie 
tak: W mojej hierarchii wartości obok 
prawdy (centralnego drogowskazu dla 
badacza) na równi mieści się piękno (tak 
ważne dla artysty, niezależnie od tego, jak 
jest rozumiane). I niespełniony jako arty-
sta (bo mamy, niestety, tylko jedno życie), 
otrzymuję teraz tak wysoki dowód uznania 
od artystów, co potwierdza ten integralny 
związek nauki i sztuki. Bo przecież nie 
mylę się chyba, że sztuka to też – tak jak 
nauka – forma dotarcia do sedna świata, 
do jego poznania – tyle że innymi niż 
nauka środkami, nie teoretycznymi i eks-
perymentalnymi, lecz emocjonalnymi, 
intuicyjnymi i estetycznymi.

Często dziennikarze nazywają mistrza 
jakiejś dyscypliny sportowej artystą. To 
najbardziej kunsztowne i prestiżowe 

Przemówienie rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
prof. Stanisława Tabisza wygłoszone 17 czerwca 2015 
podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa prof. Piotrowi Sztompce
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Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Piotrowi Sztompce w krakowskiej ASP. Od lewej: 
prorektor ds. nauki i spraw zagranicznych ASP prof. Piotr Bożyk, rektor ASP prof. Stanisław Tabisz, 

prorektor ds. studenckich ASP dr hab. Jan Tutaj

Prof. Piotr Sztompka
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uznanie, czasami sięgające poza gra-
nice powszechnej normalności. Ale 
czy naukowcy bywają artystami? Czy 
kategorie tworzenia sztuki, ikonografia 
artystyczna i środki wyrazu mają jakieś 
zastosowanie w nauce? Moim zdaniem: 
tak! Naukowcy czasami bywają artystami! 
Profesor Piotr Sztompka z pewnością do 
nich należy, nie tylko dlatego, że jest 
synem pianisty (ucznia Ignacego Jana 
Paderewskiego) i uprawia socjologię wi-
zualną, posługując się przy tym sprawnie 
(i badawczo) aparatem fotograficznym, 
ale, przede wszystkim, jego tok rozu-
mowania i klarowność osiągania nauko-
wych konkluzji nie byłyby tak skuteczne 
i kreatywne, gdyby nie silnie obecna 
w jego osobowości mentalność twórcy 
i tym samym predyspozycje artystyczne, 
podbudowane energią konsekwentnego 
oraz ustawicznego działania w ogrodzie 
naukowo i humanistycznie uprawianej 
socjologii.

Jako uczelnia artystyczna, uchwałami 
Rady Wydziału Grafiki i Senatu Akade-
mii, przyznaliśmy doktorat honoris causa 
prof. Piotrowi Sztompce, wybitnemu so-
cjologowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz z Wyższej Szkoły Europejskiej im. 
Księdza Józefa Tischnera, jednak nie tyl-
ko z powodów po części artystycznych, 
ale przede wszystkim za wybitne osią-
gnięcia naukowe, wielojęzyczne publika-

cje z zakresu socjologii, korespondencję 
z problematyką percepcji wizualnej oraz 
aspektami badawczymi fotografii. To gi-
gantyczny dorobek naukowy prof. Piotra 
Sztompki z dziedziny socjologii oraz dar 
bycia wybitnym nauczycielem akademic-
kim i organizatorem światowych oraz 
ogólnopolskich sesji i sympozjów nauko-
wych wpłynął na uznanie w naszym śro-
dowisku złożonej osobowości prof. Piotra 
Sztompki. Pamiętamy jego wykłady in-
auguracyjne w Akademii Sztuk Pięknych 
oraz w Akademii Muzycznej, publikacje 
w „Wiadomościach ASP”, a także wystą-
pienia na forum Kongresu Kultury Aka-
demickiej. „Jestem fanem Sztompki” –  
mawia prof. Zdzisław Łapiński, rektor 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Ja, 
czasami, stawiam się w skromnej roli (chy-
ba najstarszego) studenta prof. Sztompki. 
Czytam jego publikacje. Słucham wykła-
dów wygłaszanych z niebywałą elegancją 
i niezwykłą zdolnością zauroczenia słu-
chacza. Staram się poznać socjologię –  
w jej powiązaniach z percepcją i ko-
munikacją wizualną, socjologię, która 
do niedawna była mi zupełnie obca! 
Poznaję ją, oczywiście, z perspektywy 
uprawianej sztuki i łączę wszystko razem 
w skomplikowanym opisie struktur po-
wiązań i zależności, wielowymiarowego 
i świadomego istnienia w rzeczywistym 
świecie.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, nadając godność 
doktora honoris causa prof. Piotrowi 
Sztompce, nawiązuje również do swoich 
korzeni, genezy powstania, do swojej 
historii. W 1818 roku w strukturach prze-
świetnego – liczącego dziś ponad 650 lat –  
Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzone 
zostały na Wydziale Humanistycznym 
pierwsze pracownie naszej Akademii, 
a w statucie UJ z 1818 roku pojawiła się jej 
pełna nazwa: „Akademia Sztuk pięknych” 
(słowo „pięknych”, jako przymiotnik, 
napisano w tamtych czasach z małej lite-
ry)... To bardzo ważne – skąd pochodzimy, 
kim jesteśmy, dokąd zmierzamy... 

W Pańskiej Osobie, Drogi Profesorze, 
w indywidualności rzetelnego naukowca 
i pedagoga, przez dziesiątki lat związa-
nego z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
odnajdujemy cząstkę swojej tożsamości 
oraz odważny zarys tego, co środowiska 
akademickie dzisiaj nazywają innowacyj-
ną i kreatywną przyszłością nauki, kul-
tury i sztuki, łączącą, wydawałoby się –  
odrębne sobie, obszary myśli i emocji... 
Niech mi wolno będzie wyrazić moją 
wielką osobistą radość z przyjęcia przez 
Pana Profesora godności, która ma tyle 
niezwykle pozytywnych odniesień i war-
tościowych asocjacji, a którą Akademia 
Sztuk Pięknych będzie się szczycić przez 
dalsze lata swojej historii. 
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Prof. Piotr Sztompka, doktor honoris causa ASP

Amerykański filozof pierwszej połowy 
XX wieku George Herbert Mead 

twierdził, że człowieka odróżnia od zwierząt 
zdolność do refleksji na temat samego siebie, 
do wyjścia poza siebie i spojrzenia na siebie 
z boku, z dystansu, obiektywnie. Więc ja 
spróbuję teraz wyjść na chwilę z tej togi, sta-
nąć obok i opowiedzieć Państwu, co widzę. 

Widzę przede wszystkim pewne zdarze-
nie niecodzienne, niemieszczące się w sferze 
profanum, lecz raczej sacrum – sacrum 
nie w sensie religijnym, lecz w znaczeniu 
wyjątkowej solenności, wykraczającej poza 
doświadczenia życia codziennego. Na taki 
charakter tego zdarzenia składają się trzy 
elementy. Po pierwsze – symboliczność, 
nasycenie sensem szczególnym. Bo przecież 
tylko symboliczny sens może mieć nada-
wanie stopnia doktora komuś, kto doktorat 
obronił dokładnie 45 lat temu. To symbol 
tego, że tych 45 lat nie zmarnował, o czym 
tak pięknie mówił prof. Janusz Krupiński 
w laudacji. Po drugie – rys niezwykłości 
nadaje dzisiejszej uroczystości rytualność, 
bogata w szczególne słowa, wygłaszane do 
tego po łacinie, szczególne działania, gesty, 
szaty, niespotykane przecież na co dzień, 
ujęte w swoisty scenariusz. Trzeci element 
to osadzenie i tej symboliki, i tej rytualizacji 
w wielowiekowej tradycji akademickiej. 
To przez to, co się tutaj dzieje, ta tradycja 
ulega rewitalizacji i z przeszłości przenosi 
się w przyszłość, jako przekaźnik pamięci 
społecznej o tych kilkuset latach, przez które 
na polskiej ziemi istnieją instytucje akade-
mickie, i tych ponad stu latach działania 

Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jest to prze-
kaźnik, być może, bardziej 
sugestywny niż traktaty histo-
ryczne, martyrologiczne unie-
sienia niektórych naszych 
polityków czy nostalgiczne 
manifesty konserwatystów. 

Te trzy cechy – symbo-
liczność, rytualność i tra-
dycyjność – sprawiają, że 
pojawiła się w tej sali pewna 
wspólnota. Uczestniczymy 
w tym zdarzeniu razem, zwią-
zani przez te dwie godziny jakąś subtelną 
więzią. Przyszliśmy tutaj – Pan Rektor, 
Wysoki Senat, goście w sali i ja przed Pań-
stwem – z dwóch różnych światów, z dwóch 
różnych przestrzeni międzyludzkich: ze 
świata sztuki i świata nauki. A mimo to czu-
jemy się razem, we wspólnej przestrzeni mo-
ralnej, przepojonej ważnymi wartościami: 
uznaniem i zaufaniem dla mnie – ze strony 
władz ASP, sympatią i życzliwością – ze 
strony audytorium, szacunkiem i wdzięcz-
nością z mojej strony. Jakże bardzo takich 
wartości dzisiaj nam w Polsce potrzeba. 
Jakże inna niż w tej sali atmosfera panuje 
tam, za progiem. Gdy rankiem Pan Cogito 
wychodzi na spacer, napotyka przepaść – 
pisał Zbigniew Herbert (Wiersze wybrane, 
Wydawnictwo a5, Kraków 2007, s. 190).

Na moment skrystalizował się w tej 
sali bezcenny kapitał społeczny, nowa sieć 
międzyludzkich relacji. A może nie tylko na 
moment. Może coś ważnego zachowa się 

trwale, na przykład przekroczenie bariery 
między światem sztuki i światem nauki, bo 
przecież dzisiejsza uroczystość to także moc-
ny symbol bliskości tych dwóch obszarów, 
ten rzadki dotąd przypadek, gdy akademicki 
uczony zostaje uhonorowany przez artystów. 
Mój amerykański kolega, sławny socjolog 
Jeffrey Alexander z Uniwersytetu Yale 
przysłał mi dzisiaj e-mail: Piotr, masz już tyle 
honorów w nauce. A dzisiaj do tego jeszcze 
w sztuce! Pękam z zazdrości. Jeff.

Tak z bocznej perspektywy wygląda 
kontekst dzisiejszego zdarzenia. Ale jest 
jeszcze bohater tej uroczystości. Co to 
wszystko oznacza dla niego, już nie w per-
spektywie zbiorowej, ale indywidualnej, 
osobistej. 

Najcenniejszy kapitał prywatny, jaki 
posiada każdy z nas, to kapitał społeczny, 
sieć dobrych relacji z innymi: z najbliższy-
mi, z przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, 
współpracownikami. Najważniejsza ludzka 
sytuacja to doświadczenie innego człowie-
ka, spotkanie z innym – pisał Józef Tischner 
(Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2006, s. 19). Taka sieć to nasza 
unikalna własność, wyznaczająca naszą 
niepowtarzalną tożsamość, niczym linie 
papilarne czy swoisty społeczny kod ge-
netyczny. Bo wszystko, co w nas ludzkie, 
także naszą wyjątkowość, zawdzięczamy 
innym: rodzicom, krewnym, bliskim, 
mistrzom, nauczycielom, idolom, przyja-
ciołom. Jesteśmy niczym węzełek w sieci 
międzyludzkich relacji. To grono, ten 
konwój społeczny, który idzie z nami przez 

MOST ŁĄCZĄCY DWA ŚWIATY: NAuKĘ I SZTuKĘ
Wystąpienie prof. Piotra Sztompki z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych

Goście w auli ASP w Krakowie
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życie od urodzenia do śmierci, nieustannie 
się zmienia – jedni odchodzą, drudzy odpa-
dają, inni dołączają, aby nawet po śmierci 
jeszcze przez chwilę nam towarzyszyć, już 
nie jako konwój, ale kondukt żałobny. A kto 
wie, może i później uformuje się jakiś nowy 
konwój anielski. 

Otóż dzięki Państwu moja prywat-
na przestrzeń międzyludzka istotnie 
się wzbogaciła o nowe, cenne relacje. 
Mają one dwie cechy. Po pierwsze, są 
bezinteresowne, jak mawiają filozofowie  –  
w pełni autoteliczne, i z Państwa, i z mojej 
strony – bliskie przyjaźni, a odległe od 
transakcji czy kontraktu. Nic uchwytnego, 
materialnego nie chcemy przecież przez to 
zyskać. A po drugie, relacje te mają, żeby 
choć raz użyć żargonu socjologicznego, 
charakter „pomostowy” (bridging relations), 
budują kładkę między odmiennymi środowi-
skami, odmiennymi światami społecznymi. 
Do mojej przestrzeni międzyludzkiej, wypeł-
nionej przeważnie ludźmi nauki, z wielkim 
wyjątkiem ojca pianisty i kolegów od gry 
w zośkę z Podstawowej Szkoły Muzycznej, 
wkroczyli dzisiaj artyści. Wielu socjologów 
twierdzi, że to właśnie takie otwarcie wobec 
odmiennych środowisk, wyjście poza swoje 
zamknięte profesjonalne rewiry jest naj-
bardziej inspirujące, poszerza wyobraźnię, 
wzmacnia innowacyjność, mobilizuje kre-
atywność. A jest to szczególnie prawdziwe, 
gdy zbudowali Państwo dla mnie most ze 
środowiskiem artystycznym, które swoim 

konstytutywnym principium uczyniło wła-
śnie twórczość, oryginalność, wyobraźnię 
i przenikanie tajemnic świata przez intuicję, 
inspirację i iluminację, a nie tylko „mędrca 
szkiełko i oko”. 

Otrzymuję więc dzisiaj od Państwa 
wielki dar nowych relacji wzbogacających 
moją przestrzeń międzyludzką. Już antropo-
logowie społeczni, Francuz Marcel Mauss 
czy Polak Bronisław Malinowski, badając 
prymitywne, wyspiarskie plemiona Poline-
zji, zauważyli, jak wielką rolę dla dobrego 
funkcjonowania ludzkich wspólnot odgrywa 
właśnie dar. Dar bowiem wyzwala niezwy-
kle ważną trwałą wieź moralną, prowokuje 
wzajemność, tworzy powinność i zobowią-
zanie do rewanżu. Jest przywilejem, ale 
i obciążeniem. 

Jestem od dzisiaj dłużnikiem Państwa, 
dłużnikiem artystów. Jak ten dług wyrów-
nać może akademicki uczony? Miałem 
dotąd dwa sposoby, które, sądząc po tym, 
co Państwo dzisiaj tutaj o mnie mówili, 
nieźle się sprawdziły i są nadal aktualne. 
Po pierwsze, chcę oddać innym cząstkę 
samego siebie poprzez moje książki, nasu-
nąć im jakieś nowe idee, nieco wzbogacić 
myślenie. Po drugie, oddać studentom 
cząstkę samego siebie poprzez wykłady, 
umeblować bardziej elegancko w ich 
głowach, tak pełnych dzisiaj zamętu. Nie 
oszukujmy się, poza piękną motywacją 
prospołeczną jest tu także i motywacja 
egoistyczna, towarzysząca każdemu twór-

cy: aby poprzez swoje dzieła coś ważnego 
po sobie pozostawić, nie umrzeć całemu. 

Dzisiaj mój dług, jaki właśnie zaciągam, 
wymaga jeszcze jednego: aby w naukowej 
twórczości socjologa znaleźć więcej niż 
dotąd miejsca dla sztuki. I to w dwojakim 
sensie: sztuki jako uniwersalnego ludzkie-
go medium ekspresji, od bizonów z groty 
w Lascaux do jednorożców Pana Rektora 
Stanisława Tabisza. I po drugie, więcej 
miejsca dla sztuki jako innej niż naukowa 
metody poznawania, rozumienia i odczu-
wania świata. Tak, metody poznania – 
opartej na intuicji, wrażliwości, natchnieniu 
i dzięki temu sięgającej trochę poza i ponad 
zjawiska uchwytne przez naukową empirię, 
eksperyment i racjonalne argumenty. 

Cały mój problem w tej chwili to aby 
zdążyć ten dług wobec Państwa wyrów-
nać, aby zdążyć przed Panem Bogiem. 
Ale to już w pewnej mierze sprawa moich 
przyjaciół lekarzy, obecnych tu także dzi-
siaj na tej sali. 

Przedstawiona Państwu analiza próbo-
wała być zdystansowana i obiektywna. Ale 
dzisiaj towarzyszą jej, oczywiście, silne 
emocje. Na koniec czas więc powrócić 
z tej podróży poza siebie, porzucić per-
spektywę zewnętrzną, wejść znów w togę 
świeżo kreowanego doktora honoris causa 
ASP i powiedzieć Panu Rektorowi, Wy-
sokiemu Senatowi i Państwu tu zgroma-
dzonym – powiedzieć mocno i po prostu: 
z całego serca dziękuję!

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa 
prof. Piotrowi Sztompce w auli ASP w Krakowie
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38 alma mater nr 177 Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza prof. Luigiemu Marinellemu 
dyplom doktora honoris causa UJ

Włoski uczony, profesor Uniwersytetu 
Rzymskiego „La Sapienza”, jeden 

z najwybitniejszych europejskich polo-
nistów, niestrudzony ambasador polskiej 
kultury prof. Luigi Marinelli otrzymał  
16 czerwca 2015 tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Uroczystość, zorganizowaną w auli Col-
legium Maius podczas specjalnego posiedze-
nia Senatu UJ, poprowadził rektor UJ prof. 
Wojciech Nowak. Wydarzenie zgromadziło 
wielu wyjątkowych gości. Oprócz prorekto-
rów, dziekanów poszczególnych wydziałów, 
członków Senatu, członków Rady Wydziału 
Polonistyki uczestniczyli w niej także recen-
zenci: prof. Alina Nowicka-Jeżowa z Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Małgorzata 
Czermińska z Uniwersytetu Gdańskiego, 
ambasador Republiki Włoskiej Alessandro 
De Pedysa, konsul honorowa Republiki 
Włoskiej w Krakowie Anna Boczar-Trze-
ciak, konsul honorowa Republiki Włoskiej 
we Wrocławiu Monika Kwiatosz, dyrektor 
Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie 

Ugo Rufino, były rektor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego prof. Franciszek Ziejka oraz 
rodzina i przyjaciele Profesora.

Podczas swojego wystąpienia rektor 
UJ prof. Wojciech Nowak poinformował, 
że z wnioskiem o nadanie prof. Luigiemu 
Marinellemu honorowego doktoratu wystą-
pili przedstawiciele Wydziału Polonistyki 
UJ, a decyzję o przyznaniu mu tego naj-
wyższego uniwersyteckiego wyróżnienia 
podjął Senat UJ 24 września 2014. Pro-
fesora uhonorowano w szczególności za 
zasługi w propagowaniu polskiej literatury 
i kultury poza granicami naszego kraju, 
kształtowanie nowoczesnej formuły studiów 
polonistycznych w świecie, a także wielolet-
nią i owocną pracę naukową i dydaktyczną 
na rzecz zapewnienia polskiej literaturze 
trwałego miejsca w kulturze Włoch i Eu-
ropy. Doceniono również wielki i cenny 
wkład Profesora w rozwijanie obustronnych 
więzi kulturalnych Włoch i Polski. 

Wygłaszająca laudację prof. Magdalena 
Popiel z Katedry Antropologii Literatury 

i Badań Kulturowych Wydziału Polonisty-
ki UJ, wymieniając liczne zasługi i zalety 
włoskiego uczonego, zwróciła też uwagę 
na jego profesjonalizm, szerokie horyzonty 
i twórczą energię w kreowaniu życia na-
ukowego. Po odczytaniu łacińskiego tekstu 
dyplomu przez dziekan Wydziału Poloni-
styki prof. Renatę Przybylską i złożeniu 
Profesorowi przez władze Uniwersytetu 
pierwszych gratulacji głos zabrał bohater 
uroczystości. 

Wspominając lata młodości i czasy 
studenckie, wyznał, że dawniej bał się 
latać samolotem. Do Polski podróżował 
więc pociągami. – Sześć granic dzieliło 
mój kraj od tego, do którego jechałem. 
Granica włoska, austriacka, granica cze-
chosłowacka, przekraczana dwukrotnie, 
oraz granica polska. I te częste kontrole, 
rewizje. Czasami niezbyt przyjemne twarze 
milicjantów i celników – mówił prof. Luigi 
Marinelli. – Dziś, kiedy erazmusowska 
młodzież może bez problemów przekraczać 
granice państw, choć, niestety, jeszcze nie 

MISTRZ POlONISTYKI WŁOSKIEJ
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wszystkie, odkrywając w sposób naturalny 
i bez przeszkód rodzinny charakter naszej 
wspólnej Europy, o którym mówił Miłosz 
w 1958 roku, tym bardziej wracamy w my-
ślach z szacunkiem do tych nielicznych, 
którzy z jednej i z drugiej strony przepo-
wiadali obalenie granic i swobodną wy-
mianę najpierw myśli, a potem towarów 
w ramach tej naszej jedynej i prawdziwie 
rodzinnej ojczyzny. Tadeusz Kantor, czło-
wiek i artysta, który szczególnie zaważył 
na moim życiu, pisząc o swojej ulubionej 
szlachetnej tradycji krakowskich kawiarni, 
w krótkim poruszającym tekście zatytułowa-
nym właśnie „Cafe Europa” określił jako 
naiwne powszechne tendencje dzielenia 
Europy na zachód i wschód, bo Europa jest 
niepodzielna. 

W swym wystąpieniu prof. Marinelli 
podkreślił, że zawsze fascynowało go 
przekraczanie granic. Funkcję historyka 
literatury i tłumacza porównał do roli 
przewoźnika, który stale porusza się 
między wieloma brzegami. – Tożsamość 
tzw. zagranicznego polonisty i w ogóle 
naukowca zajmującego się kulturą nieswo-
ją jest ruchoma, podwójna, dwuznaczna, 
podobna do tej, o której mowa w tytule 
nieco dziwacznego młodzieńczego utworu 
pisarza [Aleksandra Wata], którego tak 
bardzo pokochałem, że w końcu przetłuma-
czyłem prawie wszystkie jego najważniej-
sze dzieła, „Ja z jednej strony i Ja z drugiej 
strony mego mopsożelaznego piecyka”. 
Chcę przez to powiedzieć, że dla filologa 
zagranicznego dialektyka między swoim 

a obcym zostaje w pełni przyswojona. Jego 
tożsamość badawcza znajduje się dokładnie 
z jednej i z drugiej strony polonistycznego 
piecyka. A w pewnym momencie granica 
między tym, co swoje, a tym, co nieswoje, 
po prostu zanika – akcentował nowy doktor 
honoris causa UJ. Na zakończenie swojego 
wystąpienia, dziękując za wyróżnienie, 
dodał, że dla niego najbardziej liczy się 
to, że wszystko, co najważniejsze, robił 
i nadal robi w towarzystwie bliskich ludzi, 
przyjaciół i mistrzów.

Druga część uroczystości odbyła się 
w Stubie Communis, gdzie przyjaciół, 
obdarowujących Profesora gratulacjami 
i najlepszymi życzeniami, nie zabrakło.

Rita Pagacz-Moczarska

laudacja wygłoszona przez prof. Magdalenę Popiel 
z okazji nadania tytułu doktora honoris causa prof. luigiemu Marinellemu

W poczet doktorów honorowych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego przyjmu-

jemy badacza o wyjątkowych zasługach 
w dziedzinie filologii, historii literatury, 
komparatystyki, translatologii, profesora 
Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” 
– nieco starszej siostry krakowskiej Alma 
Mater. To radosny dzień dla dwóch Akade-
mii: włoskiej – rozpoczynającej 712. rok, 
i polskiej – świętującej 651. urodziny. Gau-
dete Matres Italia et Polonia!

Uroczystość jest okazją do spojrzenia 
wstecz, na początki drogi życiowej i nauko-
wej prof. Luigiego Marinellego. Co spra-
wiło, że za cel swego życia zawodowego 
obrał badanie tak szczególnego przedmiotu, 
jakim jest polska literatura i kultura? Co 
skłoniło rodowitego Włocha, niemającego 
żadnych polskich korzeni, urodzonego 
w Perugii, spędzającego dzieciństwo i mło-
dość na Elbie, czas studiów – we Florencji, 
a ostatnich 30 lat w Rzymie, do zaintereso-
wania się naszą kulturą? 

Na początku była pasja dotknięcia cze-
goś ekscentrycznego, nieznanego, obcego; 
przeżycie łączące irracjonalną fascynację 
z celowym poszukiwaniem. Przestrzenią 
tego doświadczenia stały się trzy obszary: 
polityki, sztuki i nauki. Pierwsze zetknię-
cie z Polską i Polakami studenta Luigiego 

Marinellego przypada na koniec lat 70. –  
czas pierwszych podróży do naszego 
kraju. Pobyty w Warszawie na kursach 
językowych i stypendiach naukowych 
pozwoliły mu na konfrontację wyobrażeń 
na temat komunizmu, jakie dominowały 
we włoskich lewicowych środowiskach 
intelektualnych, z polską rzeczywistością. 
Poznanie codziennej egzystencji społe-

czeństwa w totalitarnym systemie było 
dla niego, jak twierdzi, wyjątkową lekcją. 
Przekonał się, jak wielkie znaczenie ma do-
świadczenie wewnętrznej wolności, którą 
można zachować wbrew zewnętrznej presji 
i traumie. Postrzeganie Polaków przez kry-
tycznego skądinąd młodego człowieka jako 
ludzi duchowo i intelektualnie wolnych, 
otwartych i życzliwych wobec innych było 

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa UJ prof. Luigiemu Marinellemu w auli Collegium Maius
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ważną zachętą do lepszego poznania naszej 
kultury.

Drugi impuls polonofilski pochodził 
z artystycznego źródła: w 1978 roku do 
Florencji, na światowy festiwal teatralny, 
przyjechał Tadeusz Kantor z przedstawie-
niem Umarłej klasy. Spektakl zyskał tak 
wielki aplauz , że burmistrz miasta zamówił 
u polskiego artysty kolejne przedstawienie: 
w 1980 roku odbyła się we Florencji pre-
miera sztuki Wielopole, Wielopole. Przez 
cały okres przygotowań tego spektaklu 
towarzyszył Kantorowi student polonistyki 
Luigi Marinelli, tłumaczący tekst partytury 
teatralnej pisany przez reżysera każdego 
dnia. W przyszłości tenże student stanie się 
autorem pierwszego światowego wydania 
partytur obydwu wielkich dzieł teatralnych 
Tadeusza Kantora – Umarłej klasy i Wie-
lopole, Wielopole. Fascynacja twórczością 
genialnego artysty trwa do dziś – od 2014 
roku prof. Marinelli jest członkiem Rady 
Programowej Cricoteki i organizatorem 
jubileuszowej rzymskiej konferencji po-
święconej Kantorowi. 

I wreszcie trzeci, najważniejszy impuls –  
naukowy. Jak to często bywa, łączy się on 
ze znalezieniem Mistrza. Profesor Marinelli 
rozpoczął studia rusycystyczne na Wydziale 
Slawistyki florenckiego uniwersytetu i do-
piero prowadzący tam zajęcia z literatury 
polskiej prof. Anton Maria Raffo skutecznie 
zachęcił go do poświęcenia się literaturze 
polskiej. On też został promotorem pracy 
magisterskiej podejmującej temat Teorii 
i praktyki periodyzacji historycznoliterac-
kiej w Polsce. Przygotowujący ją adept 
polskiego literaturoznawstwa zwrócił się 
wówczas do prof. Henryka Markiewicza 
z prośbą o konsultację. Był to pierwszy 
kontakt prof. Marinellego z Uniwersytetem 
Jagiellońskim. W jego wspomnieniach 
trwale zapisała się życzliwość, jaką prof. 
Markiewicz okazał młodemu badaczowi.

Po otrzymaniu tytułu magistra Luigi 
Marinelli rozpoczął karierę naukową na 
Uniwersytecie „La Sapienza”, z którym 
związany jest do dziś. Wiele zawdzięcza 
dwóm wybitnym nauczycielom i przewod-
nikom po literaturze polskiej: prof. Sante 

Graciottiemu i prof. Pietro Marchesanie-
mu. Obaj byli świetnymi kontynuatorami 
rzymskiej szkoły polonistycznej. Warto 
podkreślić, że obaj także należą do grona 
doktorów honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ich silne związki z polo-
nistyką krakowską umocnił niezapomniany 
prof. Tadeusz Ulewicz. Jego wielką zasługą 
jest odnowienie i rozwijanie akademickich 
relacji polsko-włoskich. Dzisiejsza uroczy-
stość jest okazją do nadania tym związkom 
nowej dynamiki. Krakowska polonistyka 
jest szczególnie zobligowana do tego, aby 
w czasach słabnącego zainteresowania stu-
diami polonistycznymi zarówno ze strony 
władz europejskich uczelni, jak i studentów 
okazać wsparcie i ogromny szacunek dla 
trudów kontynuowania badań nad polską 
literaturą na włoskich uniwersytetach.

Takie były początki kariery naukowej 
prof. Marinellego, która w kolejnych 
latach przyniosła światowej polonistyce 
obfite owoce. 

Czcigodny Doktorze, Drogi Luigi! Dałeś 
nam znakomitą Historię literatury polskiej 
jako jej redaktor i autor zarazem, uważasz 
bowiem, że to właśnie historia literatury jest 
uprzywilejowanym polem pracy zagranicz-
nego polonisty, pozwalającym mu na najsku-
teczniejsze działanie naukowe, kulturalne. 
Ta znakomita historycznoliteracka synteza, 
wydana najpierw we Włoszech, potem 
w Polsce, cieszy się ogromną popularnością 
w całej Europie jako jeden z podstawowych 
podręczników do nauki literatury polskiej. 

Obdarzyłeś naszą literaturę arcydzie-
łem staropolszczyzny, publikując wspólnie 
z Krzysztofem Mrowcewiczem edycję 
krytyczną polskiego przekładu poematu 
Giambattisty Marina L’Adone. Było to waż-
ne wydarzenie w polonistycznym świecie, 
określane przez wydawcę jako „cud przy-
jaźni i filologii”. 

Napisałeś setki artykułów poświęconych 
kanonicznym dziełom polskiej literatury –  
od Sępa-Szarzyńskiego i Zimorowica, 
przez Kniaźnina, Bohomolca, Krasickiego, 
Mickiewicza i Sienkiewicza, aż po Wata, 
Schulza, Gombrowicza, Szymborską, 
Miłosza. 

W swoich referatach na międzynarodo-
wych konferencjach zawsze podejmowałeś 
oryginalne i nowatorskie problemy, wsłuchi-
waliśmy się z uwagą w Twoje wystąpienia 
na wielkich kongresach polonistycznych, 
ponieważ zawsze pobudzały intelektualnie 
i wnosiły twórczy ferment do naszych 
dyskusji. Nigdy nie byłeś uosobieniem 
stereotypu „polonisty zagranicznego” – prze- Fo
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Laudację wygłasza prof. Magdalena Popiel z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych 
Wydziału Polonistyki UJ

Doktor honorowy UJ prof. Luigi Marinelli 
oraz prof. Magdalena Popiel
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konywałeś skutecznie o anachroniczności 
tej kategorii. Wszedłeś do naszego śro-
dowiska polonistycznego bez kompleksu 
polonocentryzmu. Stałeś się członkiem 
najwyższych gremiów akademickich: od 
2005 członkiem Polskiej Akademii Nauk 
i Polskiej Akademii Umiejętności, wcho-
dzisz w skład komitetów redakcyjnych 
najbardziej liczących się czasopism polo-
nistycznych, organizacji i stowarzyszeń 
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
diów Polonistycznych czy Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza), 
a także zasiadasz w jury Konkursu Poetyc-
kiego im. Wisławy Szymborskiej. 

Wielką zasługą prof. Marinellego jest 
kultywowanie tego, co można by nazwać 
fenomenem polonistyki włoskiej. Na fun-
damencie europejskiego dziedzictwa, które 
daje Italii miejsce szczególne, narodziła się 
nowożytna wspólnota polskiej i włoskiej 
kultury – swoista Respublica Litteraria. Sil-
ne promieniowanie tej nawarstwiającej się 
palimpsestowo tradycji sprawiło, że tak jak 
w wieku XX, również w XXI włoska polo-
nistyka pozostaje prężnym i rozwijającym 
się ośrodkiem. Dwa lata temu z inicjatywy 
prof. Marinellego odbyła się w rzymskiej 
stacji PAN konferencja poświęcona mi-
strzom polonistyki włoskiej. Przedstawiona 
tam galeria uczonych, takich jak Giovanni 
Maver, Ricardo Picchio, Carlo Verdiani, 

Marina Bersano Begey, Andrzej Litwornia, 
tworzy żywą tradycję, w którą znakomicie 
wpisują się dokonania prof. Marinellego, 
dzisiaj niekwestionowanego autorytetu 
w środowisku włoskich polonistów. Jako 
wieloletni kierownik Katedry Języka 
i Literatury Polskiej na Wydziale Litera-
tury i Filozofii Uniwersytetu „La Sapienza” 
wykształcił on nowe pokolenie uczonych, 
zajmujących dzisiaj stanowiska profesorów 
w kluczowych ośrodkach polonistycznych 
Włoch: Bolonii, Padwie, Udine, Mediolanie, 
Lecce. W pracy uniwersyteckiej pełnił licz-

ne funkcje: prodziekana Wydziału Scienze 
Umanistiche, prezesa Komitetu Naukowego 
Biblioteki Języków i Literatur Obcych, koor-
dynatora studiów interkulturowych, członka 
kolegium profesorskiego na slawistycz-
nych studiach doktoranckich. 

Status mistrza osiągają dzisiaj erudy-
ci, których wiedza obejmuje także me-
chanizmy działania współczesnej nauki 
i kultury, ludzie przyciągający swoją pasją 
współpracowników i uczniów, dysponujący 
autorytetem badacza, a zarazem talentem 
organizacyjnym w pracy zespołowej. 

Przedstawiciele Zespołu „Słowianki” wręczają kwiaty prof. Luigiemu Marinellemu  

Prof. Luigi Marinelli, doktor honoris causa UJ
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Dziś na Półwyspie Apenińskim najważ-
niejszym z nich jest prof. Luigi Marinelli. 
Od lat jest wszechstronnym animatorem 
życia naukowego w środowisku włoskich 
polonofilów i polskich italofilów. Jest ini-
cjatorem powołania prężnie działającego 
Stowarzyszenia Włoskich Polonistów, 
organizatorem corocznych zjazdów poloni-
stów w Rzymie. Stworzył serię wydawniczą 
„LEO” – „Laboratorio est/ovest”, w której 
w ciągu czterech lat ukazało się 16 książek 
poruszających istotne problemy kultury 
i literatury Europy Środkowo-Wschodniej. 
Przez kilka lat wydawał ambitne, a zarazem 
popularne pismo adresowane do szerokiego 
odbiorcy, zatytułowane „pl.it – Rassegna 
Italiana di Argomenti Polacchi”, podejmu-
jące aktualne problemy polskiej kultury. 

Pozycja polonisty pracującego poza 
granicami Polski jest zawsze obarczona 
przywilejem, ale i trudem kulturowych 
mediacji. Rola egzegety tekstów polskiej 
kultury pisanych przez naszą współczesną 
codzienność wymaga nie lada umiejętno-
ści i klasy. W 2002 roku prof. Marinelli 
otrzymał dyplom od ministra spraw zagra-
nicznych „Za wybitne zasługi dla promocji 
Polski w świecie” , a w 2007 roku minister 
kultury i dziedzictwa narodowego uhono-
rował go złotym medalem Gloria Artis. 

W czasach dynamicznych przemian 
kulturowych status naukowca wymaga 
harmonijnego połączenia obiektywizują-
cego dystansu z wewnętrznym zaanga-
żowaniem. Tylko na gruncie mądrych ne-

gocjacji pomiędzy przestrzenią publiczną 
a przestrzenią akademicką mogą wyrastać 
wielkie osobowości współczesnej huma-
nistyki. Takie, które łącząc role mistrza, 
nauczyciela, badacza, mówcy, pisarza, 
posiadając dostateczną siłę merytorycz-
nych argumentów i retorycznej perswazji –  
znajdą słuchaczy i uczniów. Przywołam 
trafną uwagę Witolda Gombrowicza z jego 
Dziennika: Osoby, które zapominając 
o osobach, skupiają się wyłącznie na 
dążeniu do Prawdy, przemawiają ciężko 
i nieprawdziwie, mowa ich pozbawiona 
życia staje się nie piłką, lecz piłą. Pro-
fesor Marinelli nie zapomina o osobach, 
dążąc do Prawdy. Być może to talent 
odziedziczony po przodkach. Ojciec 
Profesora pochodził ze starej rodziny 
złotników z rejonu Molise, której druga 
gałąź zasłynęła w świecie z produkcji 
dzwonów. Kunszt złotnika pozwala 
mu wydobywać z literatury jej piękno, 
a precyzja, z jaką dokonuje obróbki 
szlachetnego kruszcu słowa, owocuje 
znakomitymi interpretacjami. Refleksji 
nad literaturą towarzyszy jednak pasja, 
nadająca lekkość i celność jego wywodom, 
które doskonale trafiają do uszu słuchaczy.

Na koniec pozwolę sobie zacytować 
swoiste credo sformułowane przez prof. 
Marinellego: Zawód polonisty już od daw-
na zniekształcił moje postrzeganie własnej 
ojczyzny i rodaków, ale być może spoj-
rzenie na Włochy i Włochów z dystansu 
i z boku, sub specie Poloniae et Polonorum, 

ma swoje zalety: stajemy się na pewno 
mniejszymi szowinistami i nacjonalistami; 
szukamy bardziej tego, co łączy, niż tego, 
co dzieli; różnice uznajemy za wartość, 
a nie za zagrożenie [...]. Ta wypowiedź 
podkreśla znamienny rys portretu profeso-
ra Marinellego – człowieka zamieszkują-
cego pogranicze dwóch języków i dwóch 
światów. Tłumacza i komparatysty próbu-
jącego przekładać teksty, szukać „prawie” 
takich samych słów, i humanisty, który 
odnajduje sens we współbytowaniu różnic, 
empatii wobec tych zamieszkujących na 
południe od Alp i tych mieszkających po 
stronie północnej. Zajęcie pozycji „pomię-
dzy” daje przywilej „patrzenia inaczej”, 
„z dystansu i z boku”. Zniekształcony 
obraz staje się obrazem wyraźniejszym. 
Ta postawa prof. Marinellego jest postawą 
nowoczesnego humanisty, przekonanego, 
że właśnie wielość perspektyw nadaje sens 
różnorodności ludzkiego uniwersum.

Szanowny Doktorze, Drogi Luigi, 
nasze środowisko wielokrotnie dawało 
wyraz temu, jak bardzo wysoko ceni 
Twoją wiedzę, profesjonalizm, szerokie 
horyzonty i twórczą energię w kreowa-
niu życia naukowego. Dzisiaj najstarsza 
polska uczelnia w imieniu communitas 
doctorum et studiosorum zaprasza Cię 
z radością w swoje progi.

Magdalena Popiel
profesor w Katedrze Antropologii Literatury  

i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ
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Druga część uroczystości odbyła się w Stubie Communis; od lewej prof. Magdalena Popiel, prof. Luigii Marinelli, 
dziekan Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska, rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy UJ – prof. Stanisław Kistryn i prof. Maria Jolanta Flis



43alma mater nr 177

O lepsze jutro studiów poloni-
stycznych w świecie to tytuł 

międzynarodowej konferencji pol-
skich i zagranicznych polonistów, 
która w dniach 18–20 czerwca 
2015 odbyła się na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Spotkanie naukowe, 
nad którym patronat objął rektor 
UJ, zostało zorganizowane przez 
Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie UJ z okazji 70. urodzin 
prof. Władysława T. Miodunki 
– długoletniego dyrektora tej pla-
cówki, twórcy krakowskiej szkoły 
glottodydaktyki polonistycznej. 

Konferencję poprzedziła uro-
czysta sesja jubileuszowa w auli 
Collegium Novum. Uczestniczyło 
w niej blisko 100 osób – wielu 
przyjaciół i uczniów Jubilata oraz 
liczne grono wybitnych badaczy 
języka i kultury polskiej z krajo-
wych i zagranicznych ośrodków 
akademickich, przedstawiciele 
jednostek administracji państwo-
wej i środowisk zajmujących się pro-
mowaniem języka i kultury polskiej 
w świecie. Zagraniczni goście przybyli 
z różnych stron świata: z Anglii, Brazylii, 
Chin, Czech, Francji, Japonii, Niemiec, 
Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szkocji, 
Szwecji, Włoch. W trakcie swej niezwykle 
aktywnej działalności Profesor współpra-
cował bowiem z ośrodkami zajmującymi 
się nauczaniem języka polskiego oraz pro-
mocją Polski i polskiej kultury w każdym 
z tych krajów – w  każdym pozostawiając 
cząstkę siebie i naszego kraju. Z ramie-
nia Uniwersytetu Jagiellońskiego swoją 
obecnością uświetnili obrady przedstawi-
ciele władz UJ: rektor UJ prof. Wojciech 
Nowak, prorektorzy, rektorzy poprzednich 
kadencji oraz dziekani wydziałów UJ. 

Oficjalnego otwarcia konferencji do-
konał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. 
W swoim wystąpieniu podkreślał, że 
niezwykle aktywnej działalności nauko-
wej prof. Miodunki przyświecał zawsze 
ważny cel: upowszechnienie znajomości 

TWÓRCA KRAKOWSKIEJ SZKOŁY 
GlOTTODYDAKTYKI POlONISTYCZNEJ

języka i kultury polskiej w świecie, sam 
Jubilat zaś dzięki swej pracy zyskał po-
zycję wielkiego autorytetu w środowisku 
krajowym i zagranicznym. Rektorzy 
poprzednich kadencji: prof. Franciszek 
Ziejka i prof. Karol Musioł, przypomnieli 
zebranym liczne zasługi Jubilata, akcen-
tując jego wielkie zaangażowanie w pracę 
na rzecz Uniwersytetu. Dziekan Wydziału 
Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska 
zwróciła uwagę na ten aspekt działalności 
Jubilata, dzięki któremu poszerzyła się 
oferta studiów na Wydziale Polonistyki 
UJ, przywołując otwierane przez prof. 
Miodunkę kierunki studiów, cieszące się 
ogromną popularnością wśród studentów. 

Ważną częścią uroczystości była ce-
remonia wręczenia prof. Miodunce przez 
rektora UJ złotego Medalu Jubileuszu 
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Po jej zakończeniu dr hab. Przemysław 
Gębal w krótkim wystąpieniu przybliżył 
sylwetkę Profesora jako badacza, nauczy-
ciela, organizatora, a przede wszystkim 

twórcy krakowskiej szkoły glottodydak-
tyki polonistycznej. Potem nadszedł czas 
gratulacji i życzeń składanych Jubilatowi 
przez przybyłych gości. Podkreślano 
w nich rolę, jaką odegrał dla rozwoju 
polskiej myśli glottodydaktycznej, dla 
kultywowania poza granicami kraju ję-
zyka i kultury polskiej; mówiono o jego 
otwartości, zaangażowaniu w sprawy 
nowe i trudne. Życzono mu także dalszego 
rozwijania i pomnażania jego rozlicznych 
talentów. 

Po uroczystościach jubileuszowych 
rozpoczęła się trwająca trzy dni konfe-
rencja naukowa. Referaty plenarne, które 
przewidziano w pierwszym i trzecim 
dniu spotkania, wygłosili profesorowie, 
przyjaciele Jubilata: Maria Delaperrière 
z Institut National des Langues et Civi-
lisations Orientales w Paryżu, Tokima-
sa Sekiguchi z Uniwersytetu Studiów 
Międzynarodowych w Tokio, Elwira 
Grossman z Uniwersytetu w Glasgow, 
Anna Packalèn Parkman z Uniwersytetu 
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Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza prof. Władysławowi T. Miodunce złoty Medal Jubileuszu 650-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Uppsali, Regina Przybycień z Universida-
de Federal do Parana w Kurytybie, Luigi 
Marinelli z Uniwersytetu „La Sapienza” 
w Rzymie, Franciszek Ziejka z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Stanisław Dubisz 
i prof. Elżbieta Sękowska z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz prof. Jagoda Cie-
szyńska-Rożek z Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie. Obrady w sesjach 
tematycznych, które zgromadziły liczne 
grono uczestników i słuchaczy, skupiały 
się na zagadnieniach pozostających w sfe-
rze zainteresowań badawczych Jubilata: 
językoznawstwie ogólnym, dwujęzyczno-
ści, kontaktach językowych oraz glottody-

daktyce polonistycznej. Teksty wystąpień 
konferencyjnych zostaną opublikowane 
w monografiach tematycznych, z których 
pierwsza poświęcona będzie wzajemnym 
relacjom języka i kultury, druga – proble-
mom dwujęzyczności, trzecia – glottody-
daktyce polonistycznej. 

Na zakończenie pierwszego dnia ob-
rad goście przenieśli się do Przegorzał, 
miejsca, w którym Jubilat przez wiele lat 
kierował Instytutem Polonijnym. W auli 
Domu Gościnnego UJ wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, prezentując 
gościom składankę tańców słowiańskich. 
Występ spotkał się z owacyjnym przy-

jęciem widzów, a Profesor, który jest 
wielkim miłośnikiem zespołu, złożył na 
ręce jego kierowniczki bukiet kwiatów 
i gratulacje za wspaniały występ i sukcesy 
artystów na arenie krajowej i zagranicznej. 

Profesor Władysław T. Miodunka jest 
związany z Uniwersytetem Jagiellońskim 
ponad 40 lat. Tu uzyskał stopień magistra 
filologii polskiej, pracował nad doktora-
tem, tu także przedłożył rozprawę habili-
tacyjną i otrzymał profesurę. Początkowo 
jego zainteresowania badawcze skupiały 
się na zagadnieniach ściśle językoznaw-
czych. Świadectwem tego są cenione 
dysertacje naukowe: Funkcje zaimków 
w grupach nominalnych współczesnej 
polszczyzny mówionej, Teoria pól języko-
wych: społeczne i indywidualne ich uwa-
runkowania, oraz monografia Podstawy 
leksykologii i leksykografii. Równolegle 
powstawały opracowania poświęcone 
nauczaniu polszczyzny cudzoziemców, 
podręczniki do nauki naszego języka 
(Polska po polsku, Uczmy się polskie-
go!, Cześć! Jak się masz? Spotkajmy się 
w Europie), a następnie opracowania 
poświęcone dwujęzyczności polsko-obcej 
(Bilingwizm polsko-portugalski w Brazy-
lii. W stronę lingwistyki humanistycznej). 
To właśnie te obszary z biegiem czasu 
stały się dla Jubilata najważniejsze. Język 
jest bowiem dla niego wartym dociekań 
systemem rządzącym się określonymi 
zasadami, przede wszystkim jest jednak 

Od prawej: prof. Władysław T. Miodunka, rektor UJ prof. Wojciech Nowak 
oraz rektorzy poprzednich kadencji: prof.prof. Franciszek Ziejka i Karol Musioł

W sesji jubileuszowej w auli Collegium Novum uczestniczyli przyjaciele i uczniowie Jubilata 
oraz badacze języka i kultury polskiej z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich
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narzędziem komunikacji międzyludzkiej, 
stanowi także wartość rdzenną, znacznik 
tożsamości jednostki. 

Profesor Miodunka pełnił na Uni-
wersytecie i poza nim różnorodne od-
powiedzialne i reprezentacyjne funkcje. 
Był dyrektorem Instytutu Badań Polo-
nijnych, prodziekanem Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i Politycznych 
(2000–2002). Jego staraniem w roku 
2000 na tym wydziale powołano do 
życia Katedrę Ameryki Łacińskiej, którą 
kierował przez trzy lata. Ukoronowaniem 
działalności organizacyjnej Jubilata było 
stanowisko prorektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej 
i finansowej, które piastował przez dwie 
kadencje (2002–2008). Dla prof. Miodun-
ki niezwykle istotna była jednak funkcja 
dyrektora Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Świecie UJ (2005–2013), które 
dzięki jego wysiłkom, zaangażowaniu 
i wizji jest obecnie znaną na całym świe-
cie jednostką akademicką zajmującą się 
badaniami z zakresu glottodydaktyki po-
lonistycznej. W latach 2003–2015 Jubilat 
pełnił prestiżową funkcję przewodniczą-
cego Państwowej Komisji Poświadcza-
nia Znajomość Języka Polskiego jako 
Obcego. Był także współzałożycielem 
i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia 
„Bristol”, zrzeszającego polskich i za-
granicznych nauczycieli języka polskiego 
i kultury polskiej jako obcych, współtwo-

rzył Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studiów Polonistycznych. 

Profesor prowadził wykłady z języka 
polskiego i kultury polskiej nie tylko 
w krakowskiej Alma Mater, lecz także na 
uczelniach zagranicznych: na Uniwersy-
tecie Le Mirail w Tuluzie (1973–1977), 
Uniwersytecie Wayne State w Detroit 
(1979–1980), Uniwersytecie Stanforda 
w Kalifornii (1988–1990), Uniwersytecie 
Federalnym Stanu Parana w Kurytybie 
(1995–1996) czy wreszcie Uniwersytecie 
im. Łomonosowa w Moskwie (1998). 

Profesora Władysława Miodunkę 
uważa się za twórcę krakowskiej szkoły 

glottodydaktycznej, która wyrosła z jego 
głębokiego przekonania, że polskiego trze-
ba uczyć tak samo jak języków światowych, 
zwracając uwagę na aspekty specyficzne 
i niepowtarzalnie polskie. Przekonanie to 
podzielają jego uczniowie, Jubilat niezwy-
kle skutecznie promuje bowiem młodzież. 
Doktoraty napisane pod jego kierunkiem 
obroniło do tej pory 19 adeptów nauki, 
przez procedury habilitacyjne pomyślnie 
przeszło siedmiu badaczy. Najważniejsze 
osiągnięcia krakowskiej szkoły glot-
todydaktyki polonistycznej (naukowe 
opracowania z zakresu glottodydaktyki 
polonistycznej oraz podręczniki do nauki 

polszczyzny) publikowa-
ne są regularnie w seriach 
wydawniczych redago-
wanych przez Jubilata. 
W „Bibliotece Pomocy 
Dydaktycznych” (UJ) 
ukazało się dotychczas  
46 tomów, seria „Język 
polski dla cudzoziemców” 
(Universitas) liczy ich 34, 
„Metodyka nauczania 
języka polskiego jako 
obcego” (Universitas) – 
11, w glottodydaktycznej 
„Bibliotece LingVariów” 
(Księgarnia Akademicka) 
opublikowano 8 pozycji, 
a w serii zatytułowanej 
„Polszczyzna w dobie 
globalizacji” (UJ) – 3. 

Anna Seretny
Piotr Horbatowski

doktorzy habilitowani 
adiunkci w Katedrze Języka 
Polskiego jako Obcego UJ
 

Gratulacje Jubilatowi składa dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
prof. Bogdan Szlachta

Prof. Władysław T. Miodunka podczas jubileuszu
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Profesor Jerzy Wyrozumski, prof. 
Franciszek Ziejka oraz Paweł Ku-

bisztal zostali uhonorowani Medalami 
św. Krzysztofa. Uroczystość odbyła się  
18 czerwca 2015 w Sali Miedzianej Pałacu 
Krzysztofory. To wyjątkowe wyróżnienie, 
przyznawane osobom i instytucjom, które 
w sposób szczególny zasłużyły się dla 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 
wręczono po raz piąty.

Uroczystość zgromadziła wielu przy-
jaciół Muzeum, wśród których byli prezy-
dent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, 
wojewoda małopolski Jerzy Miller, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, 
przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
Bogusław Kośmider, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew, 
dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof 
Stopka, dyrektor Archiwum Narodowego 
w Krakowie dr Barbara Berska, a także 
kawalerowie Medalu św. Krzysztofa po-
przednich edycji.

Ustanowienie medalu łączy się z pew-
nym wydarzeniem: w 2011 roku, podczas 
prac remontowych i konserwatorskich przy 
fasadzie Pałacu Krzysztofory odsłonięto, 
zamurowaną u schyłku XVIII wieku, 
wnękę, w której znajdowała się figura 
świętego, związana z dawnym właścicie-
lem Pałacu – Krzysztofem Morsztynem. –  
Wówczas odczytaliśmy postać św. Krzysz-
tofa jako patrona muzealników, który przez 

wzburzone wody historii przenosi w czas 
teraźniejszy wartość, jaką jest dziedzictwo, 
jaką są zabytki – mówił, rozpoczynając uro-
czystość, dyrektor Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa Michał Niezabitowski. 

– Opieka św. Krzysztofa bardzo słu-
ży naszemu Muzeum, które w ostatnich 
latach rozwija się z taką intensywnością 
i w tak wspaniały sposób, że staje się jed-
nym z najważniejszych muzeów w Polsce. 
Liczba odwiedzających i nagrody, jakie 
otrzymuje, poświadczają ten fakt. Dlatego 
dziękuję wszystkim poprzednim i obecnym 

laureatom, bo w dużej mierze jest to także 
ich zasługą – akcentował prezydent Jacek 
Majchrowski, który wraz z przewodniczą-
cym Rady Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa prof. Jackiem Purchlą, przewod-
niczącym Stałej Konferencji Dyrektorów 
Muzeów Krakowskich prof. Stanisławem 
Waltosiem i dyrektorem Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa Michałem 
Niezabitowskim, wchodzi w skład kapituły 
medalu.

Zgodnie z regulaminem wyróżnienia 
przyznawane są w trzech kategoriach: 

MEDAlE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

Medale św. Krzysztofa dla profesorów Jerzego Wyrozumskiego i Franciszka Ziejki

Przemawia prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, obok laureaci 
nagrody: Paweł Kubisztal, prof. Franciszek Ziejka oraz prof. Jerzy Wyrozumski

Medal św. Krzysztofa wręcza prof. Franciszkowi Ziejce dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski Fo
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w uznaniu zasług we wspieraniu meryto-
rycznym i naukowym, w uznaniu zasług 
we wspieraniu projektów muzealnych 
oraz w uznaniu zasług w kontynuowaniu 
tradycji krakowskich.

Decyzją kapituły z 31 maja 2015 
w tegorocznej edycji medalu wybitny 
historyk, mediewista, profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, wieloletni prezes 
Towarzystwa Miłośników Historii i Za-
bytków Krakowa, sekretarz generalny 
Polskiej Akademii Umiejętności prof. 
Jerzy Wyrozumski uhonorowany został 
w uznaniu zasług w długoletnim wspiera-
niu merytorycznym i naukowym Muzeum 
podczas realizacji projektów – wystaw 
i wydawnictw (w tym towarzyszących 
jubileuszowi 750-lecia lokacji Krakowa 
na prawie magdeburskim), a także wielu 
muzealnych sesji i debat naukowych. 

Wybitnego historyka literatury pol-
skiej, rektora UJ w latach 1999–2015, 
a obecnie przewodniczącego Społecz-
nego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa prof. Franciszka Ziejkę doce-
niono za zasługi we wspieraniu starań 
o przyznanie przez SKOZK finansów 

umożliwiających odnowienie Pałacu 
Krzysztofory.

Fotografa i dziennikarza, prezesa zarzą-
du Stowarzyszenia Podgórze.pl, miłośnika 
prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórza, 
inicjatora działań na rzecz przeobrażania 
i unowocześniania tej dzielnicy, populary-
zatora jej historii i dziedzictwa Pawła Ku-

bisztala wyróżniono za zasługi w kultywo-
waniu i promowaniu patriotyzmu lokalnego 
i realizowaniu idei małej ojczyzny. 

Autorem medalu jest artysta rzeźbiarz, 
pracownik naukowy Wydziału Rzeźby 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
Karol Badyna.

Rita Pagacz-Moczarska

Laureatami poprzednich edycji medalu byli:
prof. Andrzej Chwalba, mgr inż. Ryszard Langer, inż. Zbigniew Glonek (2011) • prof. Czesław Robotycki, Helena Piasec-
ka, Maciej Moszew (2012) • prof. Krzysztof Zamorski, Ryszard Wysokiński, Barbara Miszczyk (2013) • prof. Aleksander 
Skotnicki, Stanisław Ficek, Andrzej Fischer (2014) 

Odznaczeni; od lewej: prof. Franciszek Ziejka, prof. Jerzy Wyrozumski oraz Paweł Kubisztal

Uroczystość zorganizowana w Sali Miedzianej 
Pałacu Krzysztofory zgromadziła wielu gości
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Profesor Antoni Jackowski jest czło-
wiekiem Uniwersytetu. Przez całą 

swoją drogę życiową utożsamiał najlepsze 
tradycje etosu profesora. Całe jego życie 
naukowe i zawodowe związane jest z kra-
kowską Almae Matris. Pełnił w niej liczne 
funkcje, otrzymał wszystkie możliwe stopnie 
naukowe i wyróżnienia, łącznie z niezwykle 
rzadko przyznawanym tytułem profesora 
honorowego UJ – akcentował rektor UJ 
prof. Wojciech Nowak, wręczając prof. 
Antoniemu Jackowskiemu srebrny medal 
Plus Ratio Quam Vis. W imieniu całej spo-
łeczności akademickiej rektor podziękował 
Profesorowi, między innymi, za to, że stał 
się symbolem Uniwersytetu w najlepszym 
tego słowa znaczeniu.

Uroczystość, zorganizowana 25 czerw-
ca w sali Rady Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi, była jednocześnie prezentem 
urodzinowym dla Profesora, który w tym 
roku świętuje jubileusz 80-lecia. O ran-
dze wydarzenia świadczyło liczne grono 
uczestniczących w nim znakomitych gości, 
wśród których byli rektor Uniwersytetu 
w Preszowie prof. René Matlovič, rektor UJ 
w latach 1999–2005 prof. Franciszek Ziejka, 
były rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. 
Stanisław Liszewski, prodziekani Wydziału 
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódz-
kiego: prof. prof. Anita Wolaniuk i Bogdan 
Włodarczyk, dziekan Wydziału Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego prof. Andrzej Lisowski, dyrektor 
Instytutu Geografii UP w Krakowie prof. 
Roman Malarz, dyrektor Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
prof. Marek Degórski, dyrektor Biblioteki 
Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk, prze-
wodniczący Komitetu Nauk Geograficznych 
PAN prof. Andrzej Kostrzewski, dyrektor 
Stacji Badawczej PAN w Paryżu prof. Marek 

CZŁOWIEK uNIWERSYTETu

Więckowski, zastępca przewodniczącego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
prof. Marek Sobczyński, nowo wybrany 
sekretarz generalny PAU w Krakowie prof. 
Szczepan Biliński, członek prezydium PAU 
prof. Wiesław Pawlik oraz profesorowie: 
Tadeusz Palmowski  z Uniwersytetu Gdań-
skiego, Eugeniusz Rydz z Akademii Po-
morskiej w Słupsku, Izabela Łęcka, Andrzej 
Richling, Andrzej Kowalczyk, Małgorzata 
Durydiwka z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Tomasz Komornicki, Adam Kotarba z IGiPZ 
PAN, Wioletta Kamińska z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek 
Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, ksiądz Jan Górecki z Uniwer-
sytetu Śląskiego, ksiądz Maciej Ostrowski 
z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 
dyrektorzy: Archiwum Nauki PAN i PAU 
w Krakowie dr Rita Majkowska oraz Mu-
zeum Częstochowskiego dr Janusz Jadczyk. 

Nie zabrakło współpracowników, 
uczniów i przyjaciół Profesora oraz Jego 
małżonki prof. Danuty Ptaszyckiej-Jac-
kowskiej, a także brata, prof. Tadeusza 
Jackowskiego

Gospodarzami uroczystości byli dziekan 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. 
Małgorzata Kruczek oraz dyrektor Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ  
dr hab. Marek Drewnik.

Pięknym słowom, życzeniom, gratula-
cjom i prezentom nie było końca...

 – Pana Profesora znam od wielu lat, 
wielokrotnie miałam przyjemność współ-
pracować z nim, a ta współpraca zawsze 
była owocna i, co niezmiernie istotne, nace-
chowana olbrzymią kulturą osobistą, którą 
emanuje Pan Profesor  – zaznaczyła dziekan 
WBiNZ dr hab. Małgorzata Kruczek. 

– Budzisz szacunek swym niezwykle 
życzliwym stosunkiem do wszystkich – mówił Fo
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Jubilat prof. Antoni Jackowski w towarzystwie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka 
oraz dziekan Wydziału BiNoZ UJ dr hab. Małgorzaty Kruczek

Uczestnicy uroczystości 
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w imieniu całej społeczności geografów 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Andrzej 
Lisowski, który do wyjątkowych cech Pro-
fesora zaliczył także jego dystans wobec 
wielu spraw i jednocześnie wielkie poczucie 
humoru. 

Przewodniczący Komitetu Nauk Geo-
graficznych PAN prof. Andrzej Kostrzewski 
podziękował Profesorowi za jego prace na-
ukowe z zakresu geografii społeczno-ekono-
micznej, geografii turyzmu, geografii religii, 
a także za prace z zakresu historii geografii 
polskiej. Podkreślił, że prace te w bardzo 
dużym stopniu przyczyniły się do integracji 
środowiska polskich geografów. 

Wiele ciepłych słów pod adresem Jubi-
lata padło z ust prof. Marka Sobczyńskiego, 
który przemawiał w imieniu prezydium 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. –  
Dziękujemy za dotychczasowe kierowanie 
organizacją i liczymy na skuteczne dopro-
wadzenie nas do 100. rocznicy Towarzystwa, 
którą będziemy świętować w 2018 roku 
– mówił.

– Zawsze na Profesora można liczyć – 
podkreślał dr Maciej Hodorowicz, prorektor 
Wyższej Podhalańskiej Państwowej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Targu. Dziękując 
Profesorowi za okazywaną życzliwość 
i wspieranie WPPSZ w rozwoju, działalności 
naukowej i dydaktycznej, życzył mu, by moc 
i radość życia nigdy Go nie opuszczały. Mó-
wiąc o waleczności Jubilata, zaznaczył: Pro-
fesor nie profesor, ale serce ma zbójnickie.

Podczas uroczystości odczytywano 
także liczne adresy gratulacyjne, które 
nadeszły z różnych ośrodków naukowych 
w całej Polsce. – Uroczystość jest doskonałą 
okazją do podkreślenia ogromnego wkładu 
Pana Profesora w rozwój polskiej geografii 
społeczno-ekonomicznej i budowania jej 
pozycji w skali międzynarodowej. Publi-
kacje z zakresu geografii religii i geografii 
turystyki sygnowane nazwiskiem Profesora 
od wielu dziesięcioleci znajdują uznanie 
w środowisku naukowym. Odegrały one 
także znaczącą rolę w kształceniu pokoleń 
geografów. Trudno przecenić działalność 
Pana Profesora nie tylko na polu badań 
naukowych, ale i w sferze kształcenia kadry. 
Ponad pół wieku pracy na Uniwersytecie 
Jagiellońskim to także lata zaangażowania 
organizacyjnego Pana Profesora na rzecz 
środowiska polskich geografów i dokumen-
towania dorobku tej dyscypliny wiedzy od 
czasu objęcia katedry geografii przez innego 
wybitnego uczonego związanego z UJ – Win-
centego Pola – napisał dziekan Wydziału 
Nauk Geograficznych prof. Tadeusz Marszał 

w imieniu społeczności geograficznej Uni-
wersytetu Łódzkiego. 

– Dzisiejsza sesja to wyjątkowy rodzaj 
podziękowania Panu Profesorowi za ciężką 
pracę i trud włożony w służbę nauki, za 
liczne osiągnięcia, motywacje dla innych 
oraz chęć dalszego przekazywania wiedzy. 
[...] Dla licznego grona odbiorców jest Pan 
Profesor autorytetem i osobą godną naślado-
wania. Przez lata pracy zyskał Pan szacunek 
współpracowników i studentów – podkreślił 
w swym adresie prezydent Krakowa prof. 
Jacek Majchrowski.

Piękny prezent urodzinowy – księgę pa-
miątkową zatytułowaną Geografia na prze-
strzeni wieków. Tradycja i współczesność –  
przygotowali dla Profesora geografowie 
z różnych ośrodków naukowych w Polsce 
oraz przedstawiciele innych nauk związani 
z osobą Jubilata. Publikacja powstała pod 
redakcją uczennic Profesora: dr hab. Elżbiety 
Bilskiej-Wodeckiej i dr hab. Izabeli Sołjan. 
Wspólnie z redaktorkami księgę wręczył 
dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ dr hab. Marek Drewnik.

Na koniec głos zabrał prof. Antoni 
Jackowski, który władzom Uniwersytetu 
podziękował za wyróżnienie i zorganizowa-
nie uroczystości, a licznie zgromadzonym 
gościom za przyjaźń i życzliwość.

– W 2015 roku mija, wliczając lata 
studiów, 61. rok mojego pobytu w murach 
Uniwersytetu. Inaczej mówiąc, spędziłem 
tutaj około 77 procent mojego dotychczaso-
wego życia. I wcale nie zamierzam na tym 
zakończyć! – akcentował Profesor. – W ostat-
nich latach w moich badaniach pojawiła się 
problematyka związana z historią geografii. 
Cieszy mnie fakt, że do współpracy w tej 
dziedzinie udało mi się przekonać grono 
moich uczniów. [...] Ostatnio swoje serce 
i swój czas oddałem do dyspozycji Polskie-
go Towarzystwa Geograficznego, któremu 
mam zaszczyt przewodniczyć od 2012 roku. 
W 2018 roku przypada 100-lecie utworzenia 
Towarzystwa. Chcemy, aby było to święto 
całej polskiej geografii. Za najważniejsze 

zadanie uznaliśmy przywrócenie geografii 
należnego jej miejsca w świadomości spo-
łecznej. Mam wspaniałych młodych współ-
pracowników, dzięki którym realizacja tego 
projektu musi się nam udać. Jestem o tym 
przekonany!

Profesor podkreślił, że otrzymanie meda-
lu Plus Ratio Quam Vis to wielki zaszczyt, 
ale i zobowiązanie, które rozumie jako dalszą 
nieustającą służbę na rzecz Uniwersytetu 
i geografii. Na potwierdzenie swoich słów 
wręczył rektorowi UJ prof. Wojciechowi 
Nowakowi najnowszą wydaną pod jego re-
dakcją książkę zatytułowaną Jerzy Smoleński 
1881–1940, będącą monografią o polskim 
geografie i geologu, profesorze UJ, który 
zginął w 1940 roku w obozie koncentracyj-
nym w Sachsenhausen. Jest to pierwsza tak 
wyczerpująca monografia, wydana przez 
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 
w ramach serii „W Służbie Nauki” (nr 25).

Wyróżnienie zadedykował wszystkim, 
dzięki którym mógł działać na polu nauki 
i jako nauczyciel akademicki: swoim rodzi-
com, żonie, profesorom, współpracowni-
kom, wychowankom i przyjaciołom. 

Po zakończeniu uroczystości rozpoczę-
ła się sesja naukowa, którą poprowadził 
dr hab. Bogdan Włodarczyk, profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas sesji 
o przestrzeni w geografii mówił dziekan 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Andrzej 
Lisowski, o przestrzeni turystycznej – prof. 
Stanisław Liszewski z Wydziału Nauk 
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 
a o przestrzeni nadmorskiej (Pomorza 
Środkowego) – prof. Eugeniusz Rydz z In-
stytutu Geografii i Studiów Regionalnych 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Sesję 
zakończył referat dotyczący życiowej 
przestrzeni Jubilata, który wygłosiły  
dr hab. Izabela Sołjan oraz dr hab. Elżbieta 
Bilska-Wodecka z Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej UJ. 

Rita Pagacz-Moczarska
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Jubilat prezentuje otrzymaną księgę pamiątkową. Od lewej: prof. Franciszek Ziejka, 
dziekan dr hab. Małgorzata Kruczek, rektor Uniwersytetu w Preszowie prof. René Matlovič, 
prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska, rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Zawsze byłem dumny z tego, że jestem 
geografem związanym z Uniwersyte-

tem Jagiellońskim. Dziedzina ta ma u nas 
długą tradycję. Już około 1500 roku geo-
grafia krakowska należała do najbardziej 
znanych i cenionych w Europie. 

Spośród wielu wybitnych badaczy 
z naszego Instytutu, którzy na przestrzeni 
lat kształtowali moją osobowość badacza 
i nauczyciela, pragnę wymienić zwłaszcza 
profesorów: mojego mistrza Antoniego 
Wrzoska, a także Karola Bromka, Mie-
czysława Klimaszewskiego, Władysława 

Milatę, Jana Flisa, Zdzisława Czeppego, 
Irenę Dynowską-Balcer. Swoją przyjaźnią 
obdarzała mnie prof. Jadwiga Warszyńska. 
Wiele zawdzięczam prof. Bronisławowi 
Kortusowi. Wpływ na kształtowanie mo-
jego warsztatu mieli również geografowie 
z innych ośrodków. Szczególną życzliwo-
ścią obdarzali mnie zawsze, między innymi, 
profesorowie: Maria Dobrowolska, Stani-
sław Leszczycki, Jerzy Kondracki, Maria 
Irena Mileska, Stanisław Berezowski, Sta-

nisława Zajchowska, 
Alfred Jahn, Anna 
Dylikowa. 

Miałem wielki za-
szczyt pełnić z wybo-
ru przez dwie kadencje 
funkcję dziekana Wy-
działu Biologii i Nauk 
o Ziemi, co było dla 
mnie znaczącym wy-
różnieniem, ale i wy-
zwaniem. Zaszczytem 
było również kiero-
wanie przez dziewięć 
lat Instytutem. Przez 
ponad 10 lat zasia-
dałem w Senacie UJ. 
Miałem szczęście być 
członkiem Senatu wówczas, gdy w 1981 
roku nadawał on godność doktora honoris 
causa Janowi Pawłowi II. 

Ze spraw organizacyjnych za naj-
ważniejsze moje osiągnięcie uważam 
doprowadzenie do uzyskania w 2003 roku 
zgody na budowę nowego obiektu Insty-
tutu na Kampusie 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek 
ten przejęliśmy 1 lipca 2005. Było to 
możliwe dzięki życzliwości wielu osób, 
a zwłaszcza rektorów UJ: prof. Franciszka 
Ziejki i prof. Karola Musioła. Dane mi 
było uczestniczyć w powstawaniu tego 
obiektu – od momentu tworzenia założeń 
wstępnych, wyboru projektantów poprzez 
okres budowy aż do chwili przejęcia bu-
dynku. Moimi współpracownikami w tym 
dziele byli profesorowie Bolesław Do-
mański i Kazimierz Krzemień. Uzyskanie 
nowego obiektu postawiło nasz Instytut 
w gronie supernowoczesnych placówek 
geograficznych na świecie. 

Miałem to szczęście, że mogłem 
uczestniczyć w tworzeniu w Polsce dwóch 
dyscyplin nauk geograficznych: geografii 
turyzmu (wspólnie z Jadwigą Warszyńską) 
oraz geografii religii. W obu dziedzinach 
ośrodek krakowski odgrywał i odgrywa 
nadal wiodącą rolę w Polsce i jedną 
z głównych w świecie. 

Wychowałem kilka pokoleń geografów –  
ponad 400 magistrów, 100 licencjuszy, 9 
doktorów. Dwie osoby uzyskały stopień 
naukowy doktora habilitowanego. 

Pozostawiam po sobie grono uczniów, 
o jakich nauczyciel może tylko marzyć. 
To było moje wielkie szczęście: znaleźć 
zaufanie wśród młodych, którzy zawie-
rzyli mi na swej drodze akademickiej 
i życiowej. [...]

Ktoś bardzo mądry słusznie zauważył, 
że życie zaczyna się po osiemdziesiątce. 
Gdy ktokolwiek pyta mnie dziś, ile mam 
lat, odpowiadam zdecydowanie: „20”..., 
i po chwili dodaję: „do setki!”.  

Fragment wystąpienia prof. Antoniego Jackowskiego

Z OKAZJI JuBIlEuSZu...

Fr
a

n
c

isz
e

k 
M

ró
z

Fr
a

n
c

isz
e

k 
M

ró
z

Ba
rt

o
sz

 Z
a

łu
sk

i

Przekazanie Jubilatowi księgi pamiątkowej; od lewej: dyrektor Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr hab. Marek Drewnik, dr hab. 

Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan (redaktorki Księgi)

Bracia profesorowie: Antoni i Tadeusz Jackowscy

Uczestnicy sesji naukowej, zorganizowanej na cześć prof. Antoniego Jackowskiego
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Z OKAZJI JuBIlEuSZu... Geograf na drodze św. Jakuba

Profesor Antoni Jackowski świętował 
swoje osiemdziesiąte urodziny rów-

nież podczas międzynarodowej konfe-
rencji naukowej zatytułowanej Droga św. 
Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, 
przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia 
pierwszego polskiego odcinka Camino de 
Santiago. 5 września w auli Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Ber-
nardyńskiej zgromadzili się przyjaciele, 
wychowankowie, współpracownicy, 
członkowie Bractw św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych i z całej Polski 
oraz pielgrzymi, dziękując w ten sposób 
Jubilatowi za badania naukowe i liczne 
publikacje poświęcone Drodze św. Jakuba 
oraz sanktuarium św. Jakuba Starszego 
Apostoła w Santiago de Compostela. 
Wśród gości znalazła się małżonka Jubi-
lata prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska, 
wychowanki profesora: dr hab. Izabela 
Sołjan, dr Grażyna Holly i dr Lucyna Przy-
bylska, a także wieloletni współpracownik 
prof. Stefan Skiba. Gratulacje Profesorowi 
złożyli, między innymi, ksiądz Ryszard 
Honkisz, biskup Krzysztof Zadarko, prze-
wodniczący Rady Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, 
biskup Grzegorz Ryś oraz dyrektor Instytutu 
Geografii UP w Krakowie prof. Roman Ma-
larz. W swoich wystąpieniach podkreślali, że 

prof. Antoni Jackow-
ski był inicjatorem 
międzynarodowych 
konferencji nauko-
wych poświęconych 
historii i znaczeniu 
średniowiecznego 
szlaku pielgrzym-
kowego do grobu 
apostoła Jakuba. To 
dzięki wsparciu Pro-
fesora od 2008 roku 
zorganizowanych 
zostało siedem kon-
ferencji, z których 
pierwsza odbyła się 
12 września 2008 
w Instytucie Geogra-
fii i Gospodarki Prze-
strzennej UJ. Kolejne 
odbywały się, między 
innymi, w Muzeum 
Pielgrzymowania 
w Częstochowie, 
w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 
w parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławi-
cach Starych oraz w Wyższym Seminarium 
Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. 

– Pragniemy podziękować Drogiemu 
Panu Profesorowi za życzliwość okazy-

waną szerokiej grupie „caminowiczów” 
w Polsce, miłośników Drogi św. Jakuba – 
zwłaszcza tych w Małopolsce. Dzisiaj mo-
żemy cieszyć się z oznakowania w naszym 
kraju ponad 5500 km odcinków Camino de 
Santiago – piszą we wstępie do księgi pa-
miątkowej dedykowanej prof. Antoniemu 
Jackowskiemu z okazji 80-lecia redaktorzy 
tomu: ksiądz prof. Piotr Roszak z UMK 
w Toruniu i uczeń Jubilata dr Franciszek 
Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Uroczyste wręczenie wydaw-
niczej niespodzianki przez księdza Ryszar-
da Honkisza, Małgorzatę Rudowską-Bulkę 
oraz dr. Franciszka Mroza odbyło się przed 
rozpoczęciem obrad konferencyjnych. 
Publikację, zatytułowaną jak hasło kon-
ferencji, zaopatrzono w dedykację: Profe-
sorowi Antoniemu Jackowskiemu niniejszą 
Księgę dedykują przyjaciele, pracownicy 
naukowi, wychowankowie i studenci, 
członkowie Bractwa św. Jakuba Aposto-
ła w Więcławicach Starych, pielgrzymi  
(s. 5). Księga zawiera, między innymi, 
teksty gratulacji nadesłanych do Jubilata, 
pełną bibliografię Jego dorobku, referaty 
wygłoszone podczas konferencji oraz 
oryginalne publikacje przegotowane przez 
przyjaciół i uczniów prof. Jackowskiego. 
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Po zakończeniu uroczystości prof. Antoni Jackowski podpisywał księgę pamiątkową

Adres przesłany przez metropolitę krakowskiego księdza kardynała 
Stanisława Dziwisza dla prof. Antoniego Jackowskiego
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Podczas uroczystości odczytano także 
listy gratulacyjne, między innymi od pre-
zydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, 
kardynała Stanisława Dziwisza, biskupa 
Damiana A. Miskusa OFM, senatora RP 
prof. Stanisława Hodorowicza oraz dy-
rektora Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej dr. hab. Marka Drewnika. 

Dziękując przybyłym gościom, prof. 
Antoni Jackowski przypomniał swoją 
drogę jako badacza geografii religii: Po-
czątek moich przemyśleń w tym zakresie 
sięgał jeszcze okresu studiów, jednak 
różne czynniki sprawiły, że tematyką 
dotyczącą sacrum zająłem się dopiero 
po zrobieniu habilitacji, w roku 1983. 
Nie były to łatwe czasy – urząd cenzury 
skrupulatnie usuwał ze wszystkich tekstów 
geograficznych wątki religijne, właściwie 
dopiero samodzielny pracownik naukowy 
mógł próbować forsować projekt badań 
związanych z taką problematyką. Dopiero 
w drugiej połowie lat 80., jak wyjaśnił 
profesor, udało się w ośrodku krakow-
skim opublikować wyniki prowadzonych 
już od lat badań w dziedzinie geografii 
religii. – Od tamtego czasu do chwili 
obecnej pracownicy i doktoranci Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
opublikowali ponad 200 prac z zakresu 
geografii religii, zwłaszcza dotyczących 
geografii pielgrzymek i turystyki religij-

nej. W większości były to prace o charak-
terze nowatorskim; przygotowano studia 
teoretyczne, podjęto próby systematyzacji 
pojęć, a także próby określenia miejsca 
zjawisk religijnych w strukturze funkcjo-
nalnej i przestrzennej miejscowości czy 
regionu. Specjalne badania dotyczyły 
pielgrzymowania Jana Pawła II. Wiele 
uwagi poświęcano też badaniom krajo-
brazu sakralnego i przestrzeni sakralnej. 
Profesor przypomniał, że w 1994 roku 
w Instytucie Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ utworzono Zakład Geo-
grafii Religii – jedyny w Polsce i Europie, 
który działał do 2011 roku, a obecnie 
funkcjonuje jako Zespół Geografii Re-
ligii. Natomiast w 1995 roku pojawiło 
się interdyscyplinarne czasopismo „Pe-
regrinus Cracoviensis” – moje dziecko, 
jak mówił Profesor, poświęcone szeroko 
rozumianej geografii kultury religijnej, 
zwłaszcza zjawisku pielgrzymowania 
w skali globalnej. Obecnie pismo redagu-
ją uczniowie Jubilata: dr hab. Izabela Soł-
jan i dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka. Do 
chwili obecnej ukazało się 25 zeszytów. 
„Peregrinus Cracoviensis” jest często 
cytowany w literaturze zagranicznej i pol-
skiej. Bardzo wysoko periodyk oceniał 
Jan Paweł II. Numer poświęcony Jego 
pielgrzymowaniu wręczałem osobiście 
Ojcu Świętemu. Do tej pory pamiętam 

Jego słowa: „Dobrą robotę robicie” – 
podkreślił prof. Antoni Jackowski. 

Przez te wszystkie lata działalności –  
jak podkreślił Jubilat – krakowski ośrodek 
uniwersytecki stał się fundamentem no-
wocześnie traktowanej geografii religii. –  
Zaczęła kształtować się polska szkoła 
naukowa w tej dziedzinie, a nasze prace 
stały się fundamentem nowocześnie trakto-
wanej geografii religii. Oryginalność prac 
naszego krakowskiego zespołu polegała, 
między innymi, na tym, że poszukujemy 
miejsca dla badań geograficznych w roz-
ległej i interdyscyplinarnej problematyce, 
jaką stanowi religia. Krakowski ośrodek 
geograficzny stał się powszechnie znany 
w kraju i za granicą jako wyróżniające 
się centrum badawczo-edukacyjne geo-
grafii religii. Świadczyć o tym mogą, 
między innymi, liczne cytowania naszych 
prac w wydawnictwach zagranicznych. 
Działania „szkoły krakowskiej” w za-
kresie geografii religii przybliżyły opinii 
publicznej istotę i charakter tej dziedziny 
nauki – dodał Profesor, zaznaczając rów-
nież, że nieustająco kontynuuje swoją 
pracę naukową: obecnie przewodniczy 
Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu, 
pisze recenzje i przygotowuje publikacje 
z dziedziny historii geografii.  

Anna Wojnar

Od prawej: biskup Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski 
Ryszard Honkisz (kustosz Sanktuarium św. Jakuba 

w Więcławicach Starych), prezes biura podróży „Krakturs” Małgorzata Rudowska-Bulka,  
ksiądz prof. Maciej Ostrowski z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, prof. Antoni Jackowski, przewodniczący 

Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek biskup Krzysztof Zadarko, dyrektor 
Instytutu Geografii UP w Krakowie prof. Roman Malarz oraz dr Franciszek Mróz z UP w Krakowie
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Profesor Kazimierz Korus – wybitny 
filolog klasyczny i hellenista, obchodzi 

w tym roku jubileusz 50-lecia działalności 
naukowej. Z tej okazji 18 czerwca 2015 
odbyło się w Collegium Novum dedykowa-
ne profesorowi seminarium zatytułowane 
Intelektualiści w świecie grecko-rzymskim, 
zorganizowane przez Instytut Filologii 
Klasycznej UJ oraz oddział krakowski 
Polskiego Towarzystwa Filologicznego. 
Sesje naukowe poprzedziła uroczystość 
jubileuszowa, którą poprowadził dyrektor 
Instytutu Filologii Klasycznej prof. Jerzy 
Styka. – Profesor Korus to postać niezwy-
kła. To nie tylko wielki filolog klasyczny, 
znakomity hellenista, ale także człowiek, 
który odnalazł w życiu pełną harmonię 
pomiędzy stosownym wypełnianiem obo-
wiązków a korzystaniem z uroków życia. 
Profesor Korus zawsze pokazywał nam 
tylko uśmiechniętą twarz. Pogoda ducha 
i optymizm towarzyszą mu nieustannie – 
mówił prof. Styka, witając zgromadzonych 
współpracowników, rodzinę i przyjaciół 
Jubilata. 

Władze UJ reprezentował prorektor 
prof. Jacek Popiel, który wręczył prof. Ko-
rusowi złoty Medal Jubileuszowy 650-lecia 
UJ jako symbol więzi z Uniwersytetem Ja-
giellońskim i podziękowanie za wieloletnią 
wybitną pracę na rzecz Almae Matris. Win-
szując jubilatowi owocnej pracy naukowej, 
prorektor Jacek Popiel odczytał w imieniu 
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka adres 
okolicznościowy. – Profesor Kazimierz 
Korus to nestor nauki uniwersyteckiej, ce-
niony i uznany autorytet w zakresie filologii 
klasycznej, niestrudzony popularyzator 
kultury starożytnej Grecji oraz znakomity 
pedagog i wychowawca wielu studentów 
i doktorantów. Człowiek obdarzony wrażli-

wością, talentem, błyskotliwym poczuciem 
humoru, a nade wszystko szeroką wiedzą. 
W mistrzowski sposób przybliża odbiorcom 
najpiękniejsze zakątki filozofii, poetyki 
i prozy hellenizmu – napisał w liście rek-
tor UJ prof. Wojciech Nowak, składając 
Jubilatowi gratulacje i podziękowania 
w imieniu swoim, Senatu UJ oraz całej 
społeczności akademickiej. Gratulacje pro-
fesorowi złożyła także dziekan Wydziału 
Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska, 
podkreślając liczne zasługi prof. Korusa 
dla wydziału i całego Uniwersytetu. – Przez 
te wszystkie lata jego ideały i działalność 
były inspiracją intelektualną oraz wzorem 
postępowania etycznego i moralnego dla 
kadry naukowej i studentów – podkreślała. 

Laudację wygłosiła uczennica prof. 
Korusa – dr hab. Joanna Janik, kierownik 
Zakładu Bizantynistyki i Neogrecystyki In-

stytutu Filologii Klasycznej UJ: – Profesor 
Kazimierz Korus bez wątpienia należy do 
najznakomitszych współczesnych badaczy 
antyku, jest niekwestionowanym autoryte-
tem i znawcą greckiej literatury, szczególnie 
greckiej prozy. Jego pionierskie prace na 
temat Plutarcha i Lukiana ukształtowały na-
sze spojrzenie na spuściznę owych autorów 
i na zawsze wpisały się w historię filologii. 

Profesor Kazimierz Korus urodził 
się 2 czerwca 1944 w Krakowie. Filolo-
gię klasyczną studiował na UJ w latach 
1961–1966, a w 1975 uzyskał tytuł dok-
tora. Habilitował się w roku 1982. Był 
uczniem, między innymi, prof. Tadeusza 
Sinki i prof. Władysława Madydy. Tytuł 
profesora zwyczajnego otrzymał w 2004 
roku na podstawie monografii Grecka 
proza poklasyczna. Z Instytutem (ów-
czesną Katedrą) Filologii Klasycznej UJ 

NESTOR NAuKI uNIWERSYTECKIEJ
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Prorektor UJ prof. Jacek Popiel wręcza prof. Kazimierzowi Korusowi złoty Medal Jubileuszowy 650-lecia UJ

Kwiaty i gratulacje dla Jubilata

Dziekan Wydziału Filologicznego 
prof. Elżbieta Górska 
składa życzenia Jubilatowi
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związał się w 1966 roku, po ukończeniu 
studiów. Był prodziekanem Wydziału 
Filologicznego, kierownikiem Zakładu 
Metodyki i Praktycznej Nauki Języków 
Klasycznych, kierownikiem Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych UJ, kie-
rownikiem Katedry Filologii Greckiej oraz 
dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej. 
Jak przypomniała dr hab. Joanna Janik,  
prof. Kazimierz Korus od początku swojej 
kariery naukowej interesował się antyczną 
teorią wychowania (twórczość Plutarcha 
z Cheronei). Następnie jego dociekania 
naukowe koncentrowały się na rozmaitych 
zagadnieniach greckiej teorii literatury. Na-
tomiast głównym obiektem badań została 
twórczość Lukiana z Samosat. – Satyra, 
obok pism Plutarcha i Lukiana, staje się 
najważniejszym przedmiotem naukowych 
dociekań Profesora. Ich rezultatem jest 
błyskotliwa monografia „Die griechische 
Satire. Die theoretischen Grundlagen 
und ihre Anwendung auf Homers Epik”, 
opublikowana w Krakowie w roku 1991. 
Profesor powraca w niej do nieco zanie-
dbanego w ówczesnej nauce zagadnienia, 
proponując nowatorskie podejście do ge-
nologicznej charakterystyki satyry. Rekon-
strukcja antycznych wyznaczników gatunku 
pozwala Uczonemu zdefiniować obiektywne 
teoretyczne kryteria, stanowiące podstawę 
dalszych badań i uprawniające do poszuki-
wania elementów satyry w utworach o innej 
przynależności gatunkowej – relacjonowała 
dr hab. Joanna Janik. W latach 90. prof. 
Korus prowadził szerokie badania nad li-
teraturą epoki hellenistycznej i cesarstwa, 
w szczególności miejscem i rolą mimu 
greckiego w literaturze. Badania te zaowo-
cowały w 2003 roku monografią Grecka 
proza poklasyczna, którą można zaliczyć 
do podstawowych naukowych opracowań 
dotyczących historii literatury greckiej. – 
Ostatnie dziesięciolecie dobitnie dowodzi 
rozległości humanistycznych zainteresowań 
Jubilata. Poza twórczością Plutarcha, 
profesora zaprząta praca nad Platonem, 
Orygenesem, „Pieśnią nad Pieśniami”, 
Plotynem, „Iliadą” i grecką tragedią. 
Kontynuuje również badania greckiego 
mimu, które wieńczy wydana kilka dni temu 
monografia „Mim grecki w gatunkach lite-
rackich”. Czytelnik znajdzie w niej wnikliwe 
studium genologiczne i szczegółową analizę 
podstawowych gatunków literackich pod 
kątem występowania w ich strukturach 
elementów mimu – dodała dr hab. Joanna 
Janik, przypominając również, że bogaty 
dorobek naukowy prof. Kazimierza Korusa 

obejmuje ponad 125 oryginalnych prac, 
w tym siedem monografii naukowych, dzie-
siątki artykułów opublikowanych w wyso-
ko cenionych czasopismach, liczne redakcje 
i recenzje naukowe. Jubilat był i jest zaan-
gażowany w działalność wielu towarzystw 
naukowych, między innymi Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego, Polskiej 
Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk 

o Kulturze Antycznej PAN, International 
Plutarch Society, Instituto Nazionale del 
Drama Antico (Socio di Diritto), Accademia 
Ciceroniana oraz Societa di Dante Alighieri. 
Za swoją pracę naukową był wielokrotnie 
wyróżniany Nagrodami Ministra. 

Wychowanka Profesora podkreśliła, 
że prof. Korus to nie tylko wybitny na-
ukowiec, ale także ceniony nauczyciel 
i popularyzator wiedzy o antyku. Był 
promotorem 120 prac magisterskich  
i 8 doktorskich. – Działalność dydaktyczna 
stanowi zresztą niezwykle ważną część 
jego pracy, dzięki której zaskarbił sobie 
szacunek i wdzięczność kilku pokoleń 
uczniów. Jego zajęcia zawsze cieszyły 
się wielkim powodzeniem. Poza oczywi-

stą wiedzą prowadzącego, decydującym 
powodem jest jego osobowość: pogoda 
ducha, wielkie poczucie humoru i niezwy-
kła życzliwość dla studentów. Profesora 
świetnie się słucha i bardzo dobrze się 
z nim dyskutuje. Można się nauczyć, jak 
rozmawiać i konfrontować sprzeczne czę-
sto poglądy w sposób, jaki przystoi uczo-
nemu. Wiele spośród obecnych tu osób, 
z mówiącą te słowa na czele, zaciągnęło 
u Profesora wielki dług wdzięczności, 
który spłacić możemy jedynie, starając się 
z choćby przybliżonym oddaniem, opieku-
jąc się naszymi uczniami – mówiła dr hab. 
Joanna Janik. 

Warto też wspomnieć, że swoją aktyw-
ność zawodową Jubilat dzieli z małżonką, 
Agnieszką Korusową, z którą wspólnie 
napisali pierwszy po II wojnie światowej 
polski podręcznik do greki Hellenike glot-
ta. Przez wiele lat Jubilat współpracował 
także z I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bartłomieja Nowodworskiego w Krako-
wie, gdzie prowadził zajęcia, a w roku 
1981 współorganizował pierwszą w powo-
jennej Polsce klasę o profilu klasycznym. 

Laudatorka zakończyła swoje wystą-
pienie słowami: Profesor Kazimierz Korus 
kontynuuje najlepsze tradycje greckich 
i rzymskich mędrców, epikurejską pogodę 
ducha i radość życia harmonijnie łączy 
z właściwą stoikom powagą obyczajów 
i stałością charakteru. Zastanawiając się 
nad określeniami, które najlepiej opisałyby 
osobę Profesora, wybrałam dwa, równie 
istotne: Profesor Korus jest bez wątpienia 
Philosophos – w pierwotnym, najbardziej 
uniwersalnym znaczeniu tego terminu, jest 
prawdziwym miłośnikiem mądrości. Oprócz 
tego jest Philanthropos – kocha ludzi. We-
dług dawnych Greków to cechy prawdziwego 
intelektualisty.
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Prof. Kazimierz Korus

W sali nr 56 Collegium Novum zgromadzili się współpracownicy, uczniowie, rodzina 
i przyjaciele Jubilata
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26 czerwca 2015 w Sali Gotyckiej 
Collegium Minus miała miej-

sce piękna uroczystość z udziałem prof. 
Bolesława Gintera, pracowników Insty-
tutu Archeologii i zaproszonych gości, 
wśród których byli małżonka Profesora   
dr Anna Dagnan-Ginter i członkowie 
rodziny. Spotkanie poprowadził dyrektor 
Instytutu prof. Krzysztof Ciałowicz, przypo-
minając, że kiedy w czerwcu 2013 roku prof. 
Bolesław Ginter obchodził swe 75. urodzi-
ny, jego uczniowie, koledzy i przyjaciele 
razem z zespołem redakcyjnym rocznika 
„Recherches Archaeologiques – Nouvelle 
Series”, postanowili zadedykować Profeso-
rowi tom 5–6 tego pisma za lata 2013–2014. 
Tak też się stało. Podczas tegorocznej 
uroczystości tom wręczył Profesorowi 
redaktor pisma dr hab. Marek Nowak. Po 
wygłoszonej laudacji głos zabrali, między 
innymi, dziekan Wydziału Historycznego 
UJ prof. Jan Święch, sekretarz generalny 
Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy 
Wyrozumski, a także przedstawiciele innych 
ośrodków naukowych, w tym prorektor Uni-
wersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester 
Czopek, prodziekan ds. wychowania Wy-
działu Nauk Historycznych i Pedagogicz-
nych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Jan 
Michał Burdukiewicz, a także prof. Michał 
Kobusiewicz z Instytutu Archeologii i Et-
nologii Polskiej Akademii Nauk. Odczytane 
zostały też listy gratulacyjne, między innymi 
od przewodniczącego Komitetu Nauk Pra- 
i Protohistorycznych Polskiej Akademii 
Nauk prof. Bogusława Gedigi. W dalszej 
części spotkania głos zabrał prof. Bolesław 
Ginter, który zwracając się do zebranych, 
podziękował za wręczony tom, podkreśla-
jąc znaczenie kontaktów, z jakich czerpał 
w różnych etapach swojej naukowej kariery. 

Profesor Bolesław Ginter urodził się  
14 marca 1938 we Lwowie. Od lat jest jed-
nym z najbardziej liczących się europejskich 
autorytetów w zakresie badań problematyki 
paleolitu i mezolitu. W 1961 roku ukończył 
studia na Wydziale Filozoficzno-Histo-
rycznym UJ, uzyskując tytuł magistra 
archeologii Polski. W 1966 roku uzyskał 
tytuł doktora nauk humanistycznych, zaś 
w 1973 roku tytuł doktora habilitowanego. 
W 1985 otrzymał tytuł profesora nadzwy-

czajnego nauk humanistycznych, a w 1994 
roku tytuł profesora zwyczajnego. Jest ba-
daczem i dydaktykiem cenionym w wielu 
innych ośrodkach, takich jak Uniwersytet 
Wrocławski. Od kilku lat Profesor prowadzi 
wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim, 
a w roku 2011 otrzymał tytuł doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W trakcie swojej kariery akademickiej odbył 
staże naukowe w Czechach, na Słowacji, 
Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii 
i we Włoszech.

W latach 1984–1987 był prodziekanem 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, 
a w latach 1990–1993 prorektorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Od 1985 do 2005 
roku pełnił funkcję kierownika Zakładu 
Archeologii Epoki Kamienia Instytutu 
Archeologii UJ, a do dziś pozostaje hono-

rowym jego kierownikiem. Był członkiem 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a od 
3 stycznia 2003 pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady VIII kadencji.

Profesor Ginter prowadził badania 
wykopaliskowe na wielu stanowiskach. 
Do szczególnie ważnych zaliczyć należy 
prace wykopaliskowe na Półwyspie Bał-
kańskim, które objęły, między innymi, 
środkowo- i górnopaleolityczną sekwencję 
w jaskiniach Bacho Kiro i Temnata. Nie 
mniej ważne były prace na terenie Egiptu, 
początkowo prowadzone we współpracy 
z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW, następnie przy współpracy z Deutsches 
Archäologisches Institut i obejmujące sta-
nowiska predynastyczne El-Tarif i Armant 
na zachód i południe od Luksoru oraz Qasr 
el-Sagha na północ od oazy Fayum. 

W uZNANIu ZASŁuG PROFESORA BOlESŁAWA GINTERA

Dr hab. Marek Nowak wręcza prof. Bolesławowi Ginterowi dedykowany mu tom rocznika „Recherches 
Archaeologiques – Nouvelle Series”, w środku małżonka Profesora dr Anna Dagnan-Ginter

Przemawia kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii 
UJ prof. Paweł Valde-Nowak, obok   prof. Bolesław Ginter oraz dyrektor 

Instytutu Archeologii UJ prof. Krzysztof M. Ciałowicz
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W latach 1994–2005 Profesor współ-
prowadził wykopaliska na Peloponezie, 
w jaskini nr 1 w wąwozie Klissoura w Ar-
golidzie. Ich wyniki pozwoliły udokumento-
wać pierwszą w tej części Europy śródziem-
nomorskiej pełną sekwencję nawarstwień 
kulturowych neandertalczyków. Spośród 
stanowisk polskich wyróżnić należy współ-
kierowanie długofalowym, trwającym do 
dziś projektem badań w komorze głównej 
Jaskini Ciemnej w Ojcowie. 

Studia prowadzone przez Profesora 
wniosły treści o fundamentalnym znaczeniu 
dla systematyki paleolitycznych pracowni 
krzemieniarskich. Najlepszym tego dowo-
dem jest znakomita praca habilitacyjna, 
opublikowana 1974 roku pod tytułem 
Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja 
surowców i wyrobów krzemiennych w schył-
kowym paleolicie północnej części Europy 
środkowej i monografia z tego samego roku 
Spatpalaolithikum in Oberschlesien und im 
Oberen Warta Flussgebiet. Wśród innych 
opracowań monograficznych trudno nie 
wspomnieć tak ważnych współredagowa-
nych pozycji, jak Excavation in the Bacho 
Kiro Cave (Bulgaria), Predynastic Settle-
ment near Armant, Temnata Cave. Exca-
vation in Karlukovo Karst Area, Bulgaria 
(1992, 1994, 2000), a także współautorstwo 
znakomitego i kilkakrotnie wznawianego 
podręcznika akademickiego Techniki obrób-
ki i typologia wyrobów kamiennych (1975). 
Zniszczone okładki bibliotecznych egzem-
plarzy tej książki są najlepszym miernikiem 
jej popularności.

Jubilat kierował też projektem ba-
dawczym Komitetu Badań Naukowych 
„Stanowisko kultury magdaleńskiej 
w Dzierżysławiu na Górnym Śląsku”. 
W ramach tego projektu podjęte były wy-
kopaliska archeologiczne na stanowisku 35 
w Dzierżysławiu, powiat Głubczyce, 
usytuowanym w przydennej partii rzeczki 
Morawki, nad dawnym, plejstoceńskim 
zbiornikiem wodnym. Rozpoznane tu 
zostało tzw. obozowisko podstawowe 
kultury magdaleńskiej z wykonanymi 
z krzemienia trójkątnymi ostrzami broni 
drzewcowej, datowane na schyłek okresu 
Dryasu I, co w ustalonych dzięki badaniom 
metodą węgla radioaktywnego latach ka-
lendarzowych oznacza interwał od około 
13 200 do około 13 500 lat temu. Bogaty 
zespół około 28 tysięcy artefaktów ka-
miennych, skoncentrowanych w kilkunastu 
skupieniach o zróżnicowanych funkcjach, 
zalegał w zasięgu założenia mieszkalnego 
w typie jurty lub jarangi, podobnie jak 

kilkaset grudek ochry, kilka 
naczyń kamiennych lub ich 
fragmentów, wykonane z he-
matytu przedmioty sztuki 
ruchomej w typie „Wenus”, 
płytka z rytami, fragmenty 
wisiorków i uszkodzone 
paciorki.

Jednym z efektów tego 
grantu było całkowite, in-
terdyscyplinarne zbadanie 
bogatych i rzadkich na 
naszych ziemiach śladów 
myśliwskiego obozowiska 
ludności schyłkowopaleolitycznej kultury 
magdaleńskiej. Znalezione w trakcie tych 
badań zabytki sztuki w postaci zesche-
matyzowanych, wyżej wspomnianych, 
statuetek „Wenus”, nawiązujących do stylu 
Gönnersdorf, podniosły rangę projektu do 
najważniejszych europejskich inicjatyw, 
służących poznaniu kolonizacji ziem pol-
skich u schyłku plejstocenu.

Profesor  opubl ikował  łącznie  
170 pozycji. Jest autorem, współautorem 
lub współredaktorem 14 wydawnictw 
książkowych. Wypromował 19 magistrów 
i pięciu doktorów. Uczestniczy w pracach 
wielu gremiów z wyboru. Jest członkiem 
prezydium Komitetu Nauk 
Pra- i Protohistorycznych 
PAN i jego wiceprzewodni-
czącym, członkiem Zarządu 
Komisji Archeologicznej 
Oddziału Krakowskiego 
PAN, Komisji Paleogeogra-
fii Czwartorzędu PAU, Ko-
misji Spraw Europejskich 
PAU, Komisji Prehistorii 
Karpat PAU, wiceprzewod-
niczącym XXXII Komisji 
l’Union Internationale des 
Sciences Prehistoriques et 
Protohistoriques, członkiem 
korespondentem Deutsches 
Archaeologisches Institut, 
członkiem International As-
sociation of Egyptologists, 
a także American Academy in Rome.

W uznaniu zasług Profesor był sześcio-
krotnie nagradzany indywidualnie i dwu-
krotnie w zespole przez ministra edukacji, 
ośmiokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora 
UJ. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Profesor Bolesław Ginter jest nie tylko 
wielkiego formatu badaczem wczesnej 

kultury ludzkiej, ale także świetnym mówcą 
i znanym z zabarwionych subtelnym humo-
rem celnych ripost. Nie może to dziwić, gdy 
przypomnimy, że w latach szkolnych po-
ważnie interesował się życiem teatralnym, 
występował w wielu przedstawieniach, 
a nawet zamierzał poświęcić się reżyse-
rii i planował studia w szkole teatralnej 
w Łodzi. Przez cały okres swych studiów 
archeologicznych współtworzył krakowskie 
środowisko młodych entuzjastów sztuki 
teatralnej i reżyserskiej, współpracując, 
między innymi, z Ireną Wollen i Krzyszto-
fem Skupieniem. Jak wspomina w jednym 
z wywiadów, dopiero ultimatum postawione 

mu przez ówczesnego kierownika Zakładu 
Archeologii Polski UJ prof. Rudolfa Jamkę 
skutecznie zgasiło rodzący się talent aktora 
Teatru 38 i równocześnie ówczesnego magi-
stranta archeologii. Dziś wiemy, że talent ten 
natychmiast zabłysnął na niwie archeologii, 
z czego dane nam jest do dziś korzystać. Ad 
multos annos Panie Profesorze! 

Paweł Valde-Nowak
kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia 

Instytutu Archeologii UJ

Gratulacje prof. Bolesławowi Ginterowi składa dziekan Wydziału 
Historycznego prof. Jan Święch 

Prof. Bolesław Ginter odbiera okolicznościowy prezent od prodziekana 
ds. ogólnych Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisława Sroki, w środku 
dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. Krzysztof M. Ciałowicz
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Wytrawny znawca dziejów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, miłośnik jego 

tradycji i zwyczajów, skarbnica różnych 
anegdot i tajników życia uniwersyteckiego. 
Zawsze pełen energii i wigoru, uśmiech-
nięty i radosny, emanujący optymizmem, 
zainteresowany problemami społeczności 
uniwersyteckiej, budzi podziw swą mło-
dzieńczością, pomimo upływu lat, awan-
sów naukowych i pełnionych funkcji – tak 
prof. Andrzeja Banacha scharakteryzował 
dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof 
Stopka 25 maja 2015 w Librarii Collegium 
Maius podczas uroczystego spotkania 
zorganizowanego z okazji wręczenia Pro-
fesorowi księgi pamiątkowej.

Wydarzenie zgromadziło wielu wyjąt-
kowych gości, wśród których byli rektor 
UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy 
UJ prof. Maria Flis i prof. Jacek Popiel, 
dziekan Wydziału Historycznego prof. 
Jan Święch, prodziekan Wydziału Hi-
storycznego dr hab. Małgorzata Smorąg 
Różycka, dyrektorzy Instytutu Historii 
UJ: dr hab. Sławomir Sprawski oraz dr 
hab. Stanisław Pijaj, obecni i emerytowa-

AMICO, SOCIO ET VIRO DOCTO

ni pracownicy Instytutu Historii i innych 
jednostek organizacyjnych Wydziału 
Historycznego, przedstawiciele różnych 
instytucji kulturalnych i naukowych 
Krakowa, współpracownicy, uczniowie 

i przyjaciele Profesora, jak również mał-
żonka – dr Maria Banach oraz syn Maciej. 
Na uroczystość przybyli także goście 
spoza środowiska krakowskiego: prof. Jan 
Draus – były rektor Państwowej Wyższej Fo
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Bohater uroczystości prof. Andrzej Banach wraz z małżonką dr Marią Banach

Prof. Krzysztof Stopka podczas wygłaszania laudacji
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Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Prze-
myślu, prof. Jadwiga Hoff z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz prof. Władysława 
Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

– Za te wszystkie lata, które związał 
Pan Profesor tak mocno z Uniwersytetem, 
w imieniu całej społeczności Uniwersytetu 
serdecznie dziękuję. Dziękuję za dobrą 
pracę, ale także za osobowość Pana 
Profesora, za kulturę osobistą, za takt, 
umiar i uśmiech – mówił rektor UJ prof. 
Wojciech Nowak. 

Dokonania Profesora na polu nauki 
przedstawił jego następca na stanowisku 
kierownika Zakładu Historii Oświaty 
i Kultury prof. Krzysztof Stopka, przypo-
minając, że początkowo zainteresowania 
badawcze prof. Banacha związane były 
z genezą kontrreformacji w Polsce i przej-
ściem polskiej elity politycznej w drugiej 
połowie XVI wieku z protestantyzmu na 
katolicyzm, różnych zagadnień związa-
nych z przeszłością krakowskiej uczelni 
od XVI do XX wieku, a także losów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w czasach stali-
nowskiego terroru. – Głównym problemem 
badawczym, którym zajmował się prof. 
Banach w latach 80., były jednak studia 
młodzieży chłopskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w okresie tzw. autonomii 
galicyjskiej (1860/1861–1917/1918) oraz 
ich kariery zawodowe. W rezultacie wie-
loletniej kwerendy w zbiorach Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz 
Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego 

powstała monografia zatytu-
łowana „Młodzież chłopska 
na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 1860/1861–
1917/1918”. W rozprawie tej 
prof. Banach ustalił wielkość 
badanej grupy – dzieci chłop-
skich, studiujących w tym cza-
sie na krakowskiej wszechni-
cy, doliczając się imponują-
cej liczby 3480 – podkreślił 
prof. Stopka. – W drugiej 
monografii, kontynuującej 
poprzednie zagadnienie, zaty-
tułowanej „Kariery zawodo-
we studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pochodzenia 
chłopskiego z lat 1860/1861–
1917/1918”, prof. Banach 
podjął wysiłek rekonstrukcji 
losów życiowych i karier 
zawodowych wyodrębnionej 
we wcześniejszych bada-
niach populacji studenc-
kiej. W rezultacie obszernej 
kwerendy w polskich oraz 
zagranicznych archiwach 
i bibliotekach opracował 
biogramy, uwzględniające 
drogi zawodowe i losy ży-
ciowe 1421 osób. Pokazał ich jako uczo-
nych, lekarzy, prawników, nauczycieli, 
duchownych, dziennikarzy, urzędników 
państwowych i samorządowych, biblio-
tekarzy i archiwistów. Wielu z nich udało 
mu się przywrócić pamięci historycznej, 
przypomnieć ich osiągnięcia i zasługi dla 

społeczeństwa polskiego w Galicji. Jest 
też autorem syntezy dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w okresie niewoli na-
rodowej („Czasy zaborów. Uniwersytet 
w latach 1795–1918”), która weszła jako 
część składowa jubileuszowego wydaw-
nictwa pod tytułem „Dzieje Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”. 

Warto również zaznaczyć, o czym 
wspomniał w swoim wystąpieniu prof. 
Stopka, że 21 listopada 2001 Senat UJ 
powołał prof. Andrzeja Banacha na 
redaktora naczelnego Kroniki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – wydawnictwa 
ogólnouniwersyteckiego ukazującego się 
drukiem od 1887 roku. Do tej pory pod re-
dakcją Profesora ukazało się sześć tomów 
Kroniki za lata akademickie 2001/2002, 
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007–2007/2008. 

W imieniu całej społeczności aka-
demickiej Wydziału Historycznego UJ 
gratulacje i wyrazy uznania złożył Pro-
fesorowi dziekan Wydziału prof. Jan 
Święch. – Z wielką pasją i niezwykłym 
oddaniem służył Pan Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu, pełniąc w nim odpowie-
dzialne funkcje: prodziekana Wydziału 
Historycznego, a następnie przez dwie Fo
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Rektor UJ prof. Wojciech Nowak dziękował prof. Andrzejowi 
Banachowi za lata pracy dla Uniwersytetu

Wyrazy uznania składa następca Profesora na stanowisku dziekana Wydziału Historycznego prof. Jan Święch
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kadencje dziekana. Jako dziekan z wielką 
odpowiedzialnością kierował Pan dobrem 
wspólnym całej społeczności naszego Wy-
działu. Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
Swoją służbę na rzecz UJ kontynuuje Pan 
jako redaktor naczelny „Kroniki UJ”. 
Wytrwale przekazywał Pan swoją wiedzę 
studentom historii i pedagogiki, otaczając 
ich naukową opieką – akcentował, odczy-
tując w imieniu kolegium dziekańskiego 
okolicznościowy adres. 

Wiele ciepłych słów pod adresem prof. 
Andrzeja Banacha wypowiedział także 
jego poprzednik na stanowisku kierownika 
Zakładu Historii Oświaty i Kultury prof. 

Julian Dybiec. Mówił o roli, jaką Profesor 
pełnił i pełni nadal w środowisku histo-
rycznym. Wspominał czasy seminarium 
z prof. Henrykiem Baryczem, jednym 

Profesor Andrzej Kazimierz Banach, 
syn ziemi sądeckiej, jest historykiem 
w pełni ukształtowanym przez Uni-
wersytet Jagielloński. Studiował tu hi-
storię w latach 1962/1963–1966/1967. 
Uczestniczył w prowadzonych przez 
Henryka Barycza i Leszka Hajdukie-
wicza wykładach monograficznych 
oraz seminariach z historii kultury inte-
lektualnej XVI–XVIII wieku, reformacji 
i kontrreformacji, historii uniwersytetów 
europejskich oraz życia umysłowego 
Galicji. Prace, magisterską i doktorską, napisał pod kierunkiem prof. Henryka Barycza, jednego z najwybitniejszych historyków 
kultury w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Odpowiednie stopnie naukowe uzyskał 10 lipca 1967 i 15 czerwca 1979.
Rok tylko trwało rozstanie Andrzeja Banacha z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 1 września 1967 do 31 sierpnia 1968 nauczał 
historii i wychowania obywatelskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. W roku 1968, dzięki pomocy swego mi-
strza, Henryka Barycza, został zatrudniony w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował tam do 1975 roku, początkowo 
na stanowisku naukowo-technicznym, a następnie asystenta i starszego asystenta naukowo-badawczego. Od 1 października 
1975, na wniosek prof. Jana Hulewicza, kierownika Zakładu Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii UJ, został zatrudnio-
ny na stanowisku starszego asystenta w tymże Zakładzie, a po uzyskaniu stopnia doktora w 1979 roku – na stanowisku adiunkta. 
Dnia 27 lutego 1998 habilitował się w zakresie historii nauki i wychowania XVI–XX wieku. Jednomyślnie podjętą uchwałę Rady 
Wydziału Historycznego o nadaniu stopnia doktora habilitowanego zatwierdziła w dniu 25 maja 1998 Centralna Komisja do 
spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał 
1 kwietnia 2002. Dnia 23 lutego 2011 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1999/2000–2004/2005 
przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. ogólnych, a w latach 
2005/2006–2007/2008 oraz 2008/2009–2011/2012 – dziekana tegoż Wydziału. Od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2012 był 
członkiem Senatu UJ oraz kilku komisji senackich i rektorskich, w tym wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji ds. Majątku 
i Finansów. Ponadto w latach 2011–2014 był kierownikiem Zakładu Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii UJ. [...]
Profesor Andrzej Banach działał także w różnych wymiarach na rzecz organizacji środowiska nauki historycznej w Polsce. 
Od 2003 roku jest członkiem Komisji Nauk Pedagogicznych PAN – Oddział w Krakowie oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, od 22 lutego 2011 członkiem Rady Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU 
w Krakowie. Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którego oddziale krakowskim przez dwie kolejne 
kadencje sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od 2001 roku należy do Towarzystwa Historii Edukacji 
w Warszawie.

Krzysztof Stopka
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Podziękowania i wyrazy uznania złożyli Profesorowi także: prodziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, dyrektor Instytutu Historii 
dr hab. Sławomir Sprawski oraz były dyrektor Instytutu Archeologii prof. Jan Chochorowski

Księga pamiątkowa 
poświęcona prof. Andrzejowi Banachowi
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z najwybitniejszych historyków kultury 
w Polsce w drugiej połowie XX wieku. 
Podziękował za długie lata pracy i wspa-
niałą atmosferę, jaką Profesor potrafił 
wytworzyć w Zakładzie.

Do podziękowań za wieloletnią 
współpracę włączyli się także dyrektor 
Archiwum Nauki PAN i PAU dr Rita 
Majkowska oraz były dyrektor Instytutu 
Archeologii UJ prof. Jan Chochorow-
ski. – W refleksji o czasie i przemijaniu 
ważna jest też refleksja o pamięci. Drogi 
Andrzeju, pamięć o Twojej obecności 
wśród nas, o Twoich dokonaniach 
zostanie i będzie nam towarzyszyła – 
akcentował prof. Chochorowski.

W związku z uroczystością Profesor 
otrzymał wiele adresów gratulacyjnych. 
Dwa z nich – od prorektora UJ prof. 
Andrzeja Mani i prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu dr. Grze-
gorza Klebowicza, odczytał dyrektor 
Instytutu Historii dr hab. Sławomir 
Sprawski. 

Kulminacyjnym punktem spotkania 
było wręczenie Profesorowi księgi 
pamiątkowej zatytułowanej Amico, 
socio et viro docto, która powstała pod 
redakcją prof. Krzysztofa Stopki i wycho-
wanka Profesora dr. Tomasza Pudłockiego. 
– Księga może nie imponuje wielkością, 
ale na pewno zawartością, i jest hołdem 
płynącym z serca – zaznaczył dr Tomasz 
Pudłocki, który wraz z drugim redaktorem 
dokonał aktu wręczenia. 

Na koniec głos zabrał wzruszony Pro-
fesor. – Należę do pokolenia, które pracę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim odbierało 
w kategorii szczególnego wyróżnienia. 
Miłości do Uniwersytetu, nie bezkrytycz-
nej, ale prawdziwej, nauczył mnie prof. 
Henryk Barycz – podkreślał. Mówiąc o sile 
uniwersytetu i swoich mistrzach, oprócz 
prof. Henryka Barycza wymienił także 
prof. Leszka Hajdukiewicza. – Miałem to 

szczęście, że jeszcze słuchałem wykładów 
prof. Henryka Wereszyckiego, chodziłem 
na ćwiczenia do znakomitych później 
profesorów, takich jak Wacław Felczak czy 
obecny tutaj Michał Pułaski i wielu innych. 

W swoim wystąpieniu Profesor wspo-
minał także szczególną atmosferę, jaka 
panowała w Domu Studenckim „Żaczek”. 
– Znajomości i przyjaźnie, które tam się za-
wiązały, przetrwały do dziś – akcentował. – 
Żaczek wspominam z sympatią, także z tego 
względu, że ukształtował mnie społecznie. 
Pracowałem w Radzie Samorządu, którego 
przewodniczącym był wówczas 
obecny na tej sali magister 
Zbigniew Bąk. Doświadczenie 
pracy społecznej dla środowi-
ska akademickiego bardzo się 
nam przydało w dorosłym życiu. 

Na zakończenie Profesor 
podziękował organizatorom 
przygotowanej na jego cześć 

uroczystości. Słowa wdzięczności skiero-
wał także do współpracowników, uczniów 
i wszystkich uczestników spotkania, 
a zwłaszcza do małżonki, która – jak się 
okazało – była i do dziś jest pierwszym 

recenzentem jego prac. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości goście prze-
nieśli się do Stuby Communis, gdzie długo 
jeszcze składano Profesorowi gratulacje 
i najlepsze życzenia, lecz przede wszystkim 
dziękowano za serce i wiele lat dobrej pracy 
na rzecz Uniwersytetu. 

Rita Pagacz-Moczarska
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Uroczystość zgromadziła władze UJ, współpracowników, uczniów i przyjaciół Profesora

Wiele ciepłych słów pod adresem prof. Andrzeja Banacha wypowiedział prof. Julian Dybiec

Wyrazy uznania składają Profesorowi, od prawej: 
prof. Krzysztof Stopka, dr Wiktor Szymborski 

oraz dr Tomasz Pudłocki
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Profesor Piotr Bizoń z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego CM UJ zostali uhonoro-
wani Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz osiągnięcia naukowe za rok 2014. Obok naukowców z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wyróżnienie otrzymało czterech profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej i krakowskiej PWST. 
Profesor Piotr Bizoń zajmuje się fizyką teoretyczną, jest specjalistą w dziedzinie ogólnej i klasycznej teorii względności i nieliniowej teorii pola. 
Pracuje w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki w Instytucie Fizyki UJ. – Wielkie wrażenie i poruszenie w środowisku fizyków wywołały pra-
ce, w których podał argumenty przemawiające za niestabilnością czasoprzestrzeni zbliżających się na dużych odległościach do czasoprzestrzeni 
Anti-de Sittera (Ads). Odgrywają one ważną rolę w opisie związku między supergrawitacją i konforemną teorią pola. Ponadto podanie przez prof. 
Bizonia ścisłego dowodu istnienia gwiazd bozonowych jest interesujące ze względów teoretycznych, gdyż masa takich obiektów jest proporcjo-
nalna do odwrotności stałej grawitacyjnej, więc nie można ich opisać w liniowym przybliżeniu teorii grawitacji. Wynik ten nabiera szczególnego 
znaczenia ze względu na rozpatrywanie materii bozonowej jako możliwego wyjaśnienia istoty „ciemnej materii” – pisze w uzasadnieniu nagrody 
przewodniczący zespołu do spraw nagród prof. Piotr Węgielski. 
Profesor Anetta Undas jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej w Instytucie Kardiologii  
CM UJ. – Osiągnięcia prof. Anetty Undas to odkrycie i charakteryzowanie swoistych nieprawidłowości właściwości sieci fibrynowej powstającej 
w końcowym etapie krzepnięcia krwi w powikłaniach choroby wieńcowej leczonej inwazyjnie, udaru mózgu oraz zakrzepicy żył głębokich 
i zatoru tętnicy płucnej. Ponadto prof. Undas odkryła nieznane dotychczas czynniki modyfikujące gęstość włókien fibryny i jej podatność na lizę 
– czytamy w uzasadnieniu. Dorobek naukowy prof. Undas obejmuje, między innymi, cykl prac zatytułowanych Nieprawidłowe właściwości sieci 
fibrynowej jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej i żylnej, w którym laureatka prezentuje wyniki badań dotyczące czynności i struktury fibryny. 
Nagrody zostały również przyznane za wyróżniające się rozprawy doktorskie, obronione w 2014 roku w szkołach wyższych, w instytutach PAN 
oraz innych jednostkach badawczo-rozwojowych. Otrzymało je 25 młodych naukowców. Wśród nich znaleźli się doktorzy Uniwersytetu Jagielloń-
skiego: Magdalena Herdegen, Adam Kirpsza, Damian Kubik, Mira Marcinów, Olaf Stefańczyk oraz Justyna Tabaszewska. 
Nagrody premiera zostały ustanowione – z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk – w 1994 roku. W zespole do spraw nagród zasiadają, między 
innymi, byli rektorzy UJ: prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł. W sumie w tym roku laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów zostało 41 
naukowców i trzy zespoły badawcze. 

Wr

20 czerwca 2015 w siedzibie Polskiej 
Akademii Umiejętności w Kra-

kowie odbyła się uroczystość wręczenia 
Nagrody imienia Tadeusza Browicza za 

2015 rok. Otrzymał ją 
prof. Andrzej Surdac-
ki, kierownik II Kliniki 
Kardiologii Instytutu 
Kardiologii Wydziału 
Lekarskiego UJ CM, za 
odkrycie nowych mole-
kularnych mechanizmów 
oceny funkcji śródbłon-
ka naczyń. W uzasad-
nieniu napisano mię-
dzy innymi: Wszystkie 
prace z nagrodzonego 
cyklu zostały wykonane 
w całości w Klinikach 
Wydziału Lekarskiego  

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE MEDYCYNY

MINISTERIAlNE WYRÓżNIENIA DlA uJ

UJ CM, bez udziału ośrodków ani autorów 
zagranicznych. W publikacjach tych przed-
stawiono nowe, nieopisywane wcześniej 
w literaturze zależności, których odkrycie 
stanowi owoc wieloletniej pracy klinicznej 
i wnikliwości badawczej ukierunkowanych 
na poszerzenie wiedzy o mechanizmach 
wiodących do chorób układu krążenia.

W uroczystości, której przewodniczyli 
prezes PAU prof. Andrzej Białas oraz 
dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU  
prof. Wiesław Pawlik, wzięli udział, 
między innymi, rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, 
wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz 
pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych 
w CM prof. Jerzy Wordliczek.

Red.

W uroczystości wręczenia Nagrody imienia Tadeusza Browicza prof. An-
drzejowi Surdackiemu uczestniczyli, od lewej: pełnomocnik rektora UJ ds. 

klinicznych w CM prof. Jerzy Wordliczek, dyrektor Wydziału Lekarskiego 
PAU prof. Wiesław Pawlik oraz prezes PAU prof. Andrzej Białas

Prof. Andrzej Surdacki przyjmuje gratulacje od pełnomocnika rektora UJ 
ds. klinicznych w CM prof. Jerzego Wordliczka oraz rektora UJ 

prof. Wojciecha Nowaka
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Tradycja Śniadań Profesorskich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim została 

wprowadzona w 2000 roku, aby upamiętnić 
wydanie przez króla Władysława Jagiełłę 
przywileju odnowienia Akademii Krakow-
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ŚNIADANIE PROFESORSKIE 2015
skiej, co miało miejsce 26 lipca 1400. Wtedy 
to, w zakupionym od rodziny Pęcherzów 
z Rzeszotar budynku (dziś część Collegium 
Maius) odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego, w takcie której wykład 

wygłosił biskup krakowski Piotr Wysz. Inau-
gurację zakończyła uczta, której fundatorem 
najprawdopodobniej była para królewska.

24 lipca 2015 przybyłych gości przy-
witał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.  
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Towarzyszyli mu prorektorzy: prof. Stani-
sław Kistryn, prof. Maria Jolanta Flis, prof. 
Piotr Laidler oraz prof. Jacek Popiel. Na 
dziedzińcu Collegium Maius zgromadzili 
się profesorowie, przedstawiciele władz 
Małopolski, placówek dyplomatycznych 
oraz duchowieństwa.

Już od 15 lat środowisko akademic-
kie UJ i zaproszeni goście spotykają się 
podczas symbolicznego posiłku, który 
poprzedza wykład. W tym roku wygłosił 
go prodziekan ds. ogólnych Wydziału Hi-
storycznego prof. Stanisław Sroka, który 
mówił o Janosiku (Dzielny zbójnik czy 
pospolity rabuś?). Następnie goście przeszli 
na dziedziniec Collegium Nowodworskiego 
na degustację góralskich przysmaków

Red.
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Miałem początkowo sporo wąt-
pliwości, czy postać najsław-

niejszego karpackiego zbójnika jest 
odpowiednia do tego, aby właśnie 
ją przybliżyć gronu profesorskiemu 
podczas Śniadania Profesorskie-
go. Te moje wątpliwości rozwiał 
podczas przypadkowego spotkania 
konsul generalny Republiki Sło-
wackiej Ivan Škorupa, który zwrócił 
uwagę na to, że zbójnik Janosik jest 
tematem każdorazowego spotkania 
prezydentów Polski i Słowacji. Sko-
ro zatem głowy państw poświęcają 
swój cenny czas na spieranie się 
o Janosika, to znaczy, że osoba tego 
zbójnika nie jest obojętna i warto 
poświęcić jej trochę uwagi. Ale 
argumentem znacznie ważniejszym, 
który ostatecznie przeważył moje 
wątpliwości, jest to, że biografii 
historycznego Janosika Polacy 
w ogóle nie znają. Dowodem może 
być nieznajomość imienia tego zbó-
ja – wszak Janosik to jego nazwisko. 
Przeprowadziłem krótką sondę 
wśród profesorów naszego Uniwer-
sytetu, spotkanych w obrębie kwar-
tału uniwersyteckiego, przede wszystkim 
zaś w murach Collegium Novum. Ustna 
ankieta, zupełnie niereprezentatywna, bo 
obejmująca kilkanaście osób, ale za to 
osób znakomitych, pokazała, że żaden ze 
spotkanych profesorów nie wiedział, jak 
Janosik miał na imię. Czuję się zatem roz-
grzeszony, że właśnie ten słynny zbójnik 
jest tematem mojego wykładu. 

Od razu zaspokoję Państwa ciekawość 
i powiem, że Janosik miał na imię Jerzy. 
Urodził się w roku 1688, a umarł – po-
wieszony na haku za lewe, siódme żebro 
– w roku 1713, czyli żył zaledwie 25 lat. 
To wystarczyło, aby jego biogram znalazł 
się w słynnej encyklopedii Larousse’a. 

Swoje wyobrażenie o Janosiku Polacy 
czerpią przede wszystkim z filmu – nie 
ulega wątpliwości, że 13-odcinkowy 
serial telewizyjny w reżyserii Jerzego 
Passendorfera z nieśmiertelną rolą Marka 
Perepeczki wywarł największy wpływ na 
nasze wyobrażenia o tym zbójniku. Akcję 
filmu osadzono na początku XIX wieku – 

sto lat później, niż żył słynny zbójnik, co – 
jak tłumaczył reżyser – pozwoliło uniknąć 
ewentualnych kolizji z ludowym bohaterem 
Słowaków, a zarazem sprzyjało przyjęciu 
konwencji komediowej: umieszczenie bo-
hatera w Polsce porozbiorowej pozwoliło 
na wprowadzenie dodatkowych konfliktów 
dramatycznych i umożliwiło wykorzystanie 
elementów ośmieszających austrowęgier-
skiego zaborcę. Passendorfer wyjaśniał 
też, że film jest kompilacją rozmaitych 
podań, legend i baśni o dzielnym zbójniku; 
nasz Janosik nie ma nic wspólnego z żadną 
konkretną postacią historyczną. Jest cał-
kiem nowym Janosikiem, bo przecież – jak 
pisał już Kazimierz Przerwa-Tetmajer –  
Janosików było tylu, ile legend o nim. 

Nową próbę ukazania Janosika podjęły 
na początku XXI wieku Agnieszka Hol-
land i jej córka Katarzyna Adamik. Film, 
którego premiera było początkowo plano-
wana na początek 2004 roku, po różnych 
perypetiach finansowych został skończony 
w 2009 roku i wszedł na ekrany kin. Ja-

nosik, grany przez czeskiego aktora 
Vaclava Jiračka, to zupełnie inny 
zbójnik niż ten, w którego rolę wcie-
lił się Marek Perepeczko. W nowym 
filmowym wydaniu zbójnik Janosik 
ma wręcz hamletowskie rozterki: 
zastanawia się, czy zbójować, czy 
nie zbójować. Dużo czasu poświęca 
też romansom, co doprowadziło 
nawet do kuriozalnego protestu gó-
rali. Prezes zakopiańskiego oddziału 
Związku Podhalan uznał bowiem, że 
łatwość, z jaką góralki oddają w fil-
mie swoją cnotę Janosikowi, szka-
luje dobre imię kobiet na Podhalu. 
Na jednym z portali internetowych 
można spotkać taką oto opinię o fil-
mie: Agnieszka Holland i Katarzyna 
Adamik zdjęły Janosika z koturnów, 
jednak biedak nie utrzymał się na 
nogach. Reinterpretacja jego po-
staci skończyła się fiaskiem. Odarty 
z heroicznego mitu, bez owłosionego 
torsu Marka Perepeczki, okazał się 
strasznym nudziarzem. 

Obecnie kinematografia Jano-
sikowa to kilka filmów kinowych 
i dwa seriale telewizyjne, nie licząc 

filmów animowanych. Oczywiście, są 
to głównie produkcje czechosłowackie. 
Pierwszy film o Janosiku powstał w 1921 
roku, jeszcze w okresie kina niemego. To 
właśnie ten film został zaprezentowany 
w Paryżu w 1996 roku, z okazji stulecia 
kina, zaś rok wcześniej wpisano go na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Janosik jako główny bohater 
powrócił na filmową taśmę w 1936 roku. 
Reżyserem tego filmu był Martin Frič, 
a Janosika zagrał Palo Bielik. Po prawie 
30 latach od swojego filmowego debiutu 
Palo Bielik powrócił do postaci Janosika, 
tym razem w roli reżysera filmu o kar-
packim zbójniku. W latach 1962–1963, 
w 250. rocznicę śmierci Janosika, powstał 
dwuczęściowy film oparty na własnym 
scenariuszu Bielika. Film miał premierę  
23 sierpnia 1963 i, jak się później okazało, 
był najbardziej kasowym filmem w dzie-
jach słowackiej kinematografii. 

Zarówno w tym najważniejszym filmie 
słowackim, jak i w polskim serialu Janosik 

JANOSIK MIAŁ NA IMIĘ JERZY

Pomnik Janosika w jego rodzinnej wsi Terchova
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został ukazany jako zbójnik, który zabierał 
bogatym i dawał biednym. Warto zatem 
odpowiedzieć na pytanie, czy tak samo 
postępował Jerzy Janosik – ten historyczny 
zbójnik żyjący na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć 
na pytanie jakimi źródłami dysponuje 
współczesny historyk, który próbuje od-
tworzyć biografię Janosika. 

Źródeł tych zachowało się niewiele. 
Niewątpliwie najcenniejszym przekazem 
źródłowym jest protokół procesu sądowego 
Janosika, który odbył się w Liptowskim 
Mikulaszu w marcu 1713 roku. Zachowa-
na księga to zaledwie część akt proceso-
wych Janosika. Wiadomo bowiem, że akta 
procesowe obejmowały także zadawane 
oskarżonemu pytania i jego odpowiedzi, 
udzielone zarówno dobrowolnie, jak i na 
torturach. Wedle wszelkiego prawdopo-
dobieństwa ta druga księga nie dotrwała 
do naszych czasów. Jesteśmy jednak w tej 
szczęśliwej sytuacji, że gdzieś w połowie 
XIX stulecia anonimowy autor zebrał pie-
czołowicie znane mu przekazy źródłowe 
dotyczące Janosika w jedną całość. Dzięki 
temu wiemy jakie pytania zadano Janosi-
kowi podczas procesu i jakich udzielił na 
nie odpowiedzi. 

Kolejnym przekazem źródłowym do 
dziejów Janosika jest metryka parafii 
w Varinie, do której przynależała w drugiej 
połowie XVII wieku wieś Terchova, gdzie 
urodził się Janosik. To dzięki tej metryce 
znamy dokładną dzienną datę chrztu Jano-
sika, a tym samym przybliżoną datę jego 
narodzin. Znamy również rodziców słyn-
nego zbójnika oraz rodziców chrzestnych. 
Do historii przeszedł także proboszcz 
parafii w Varinie, Michał Smutko, który 
udzielił Janosikowi chrztu. Praktycznie, 
nie licząc jeszcze paru dokumentów o sto-
sunkowo niewielkim znaczeniu, te dwa 
przekazy źródłowe wyczerpują podstawę 
źródłową do dziejów Janosika, którą dys-
ponuje historyk. Jest to niewiele, można 
by rzec – zaledwie garść okruchów, które 
dotrwały do naszych czasów. Na ich pod-
stawie możemy jednak w miarę dokładnie 
opisać Janosikowe rozboje, którymi trud-
nił się przez zaledwie dwa lata, od 1711 
do 1713 roku.

Janosik przyszedł na świat w 1688 
roku we wsi Terchova na Liptowie. 
Przez długi czas historycy nie znali daty 
narodzin Janosika. Na podstawie zacho-
wanych protokołów jego przesłuchania 
i wyroku sądowego wiedziano, że został 
powieszony w 1713 roku. Tradycja przyj-

mowała jednak, że miał wówczas 31 lat, 
zatem musiałby urodzić się w 1682 roku. 
Dopiero, jak to zwykle bywa, przypadek 
sprawił, że udało się odnaleźć metrykę 
chrztu najsłynniejszego karpackiego zbój-
nika. Ksiądz Andrzej Paldan, w okresie 
międzywojennym duszpasterz w parafii 
Varin, do której w XVII wieku należała 
wieś Terchova, nieposiadająca kościoła 
parafialnego, odnalazł w tamtejszych 
aktach zanotowaną pod datą 25 stycznia 
1688 notkę o chrzcie Janosika. Z zapiski 
tej wynika, że tego dnia został ochrzczony 
Jerzy Janosik z Terchovej, syn Marcina 
Janosika i Anny Czesznek, rodzicami 
chrzestnymi zostali Jakub Mergad i Barba-
ra Krzysztofik. Urodził się zapewne kilka 
dni wcześniej, na pewno w styczniu tego 
roku. Otrzymał imię Jerzy, i pod takim 
imieniem jest znany na Słowacji, u nas 
natomiast bardziej popularną i zarazem 
jedyną formą jest Janosik, czyli jego na-
zwisko. 

O dzieciństwie i młodzieńczych latach 
Janosika wiemy niewiele. Według zacho-
wanego protokołu przesłuchania Janosik 
miał wziąć udział w powstaniu kuruców, 
które w 1703 roku wybuchło na ziemiach 
węgierskich. Było to powstanie antyhabs-
burskie, a jego wodzem został magnat 
Franciszek Rakoczy. Przypuszcza się, że 
Janosik zaciągnął się dobrowolnie do woj-
ska kuruców gdzieś w latach 1706–1708, 
mając 18–20 lat. Po opuszczeniu wojsk 
powstańczych Janosik powrócił do ro-
dzinnej wsi. Na razie nic nie wskazywało 
na to, że za kilka lat wstąpi na rozbójni-
czą drogę, która przyniesie mu później 
nieśmiertelną sławę. Zajął się rodzinnym 
gospodarstwem, prowadząc je wraz ze 
swoim bratem. Najwyraźniej jednak 
młoda krew burzyła się mocno, kierując 
myśli młodego Janosika ku żołnierskiej 
przygodzie. Postanowił opuścić Terchową 
i wstąpił do armii, tym razem cesarskiej. 
Ten krótki pobyt w wojsku habsburskim 
był, jak się okazało, decydującym okre-
sem w życiu Janosika. Został on bowiem 
przydzielony do oddziału stojącego na 
zamku w Bytczy. Sam zamek, mający 
średniowieczny rodowód, służył także 
jako więzienie, w którego lochach trzy-
mano różnych przestępców. Janosikowi 
przypadło w udziale pilnowanie groźnego 
zbójnika, Tomasza Uhorczika. I właśnie 
wówczas pomiędzy więźniem a jego 
strażnikiem nawiązała się jakaś bliższa nić 
przyjaźni. Gdy bowiem rodzicom młodego 
Janosika udało się wykupić go z wojska, 

aby mógł powrócić w rodzinne strony i go-
spodarować na ojcowiźnie, to właśnie tam, 
w Terchowej, odnalazł go Tomasz Uhor-
czik, który – prawdopodobnie z pomocą 
Janosika – zbiegł z więzienia w Bytczy. 
Jak wynika z protokołów przesłuchania 
Janosika i Tomasza Uhorczika, do wybra-
nia zbójnickiej drogi namówił Janosika 
Uhorczik, przedstawiając mu szerokie 
możliwości łatwego dorobienia się. Sam 
Uhorczik przed sądem zaprzeczał takiemu 
przebiegowi wydarzeń, twierdząc, że niko-
go do zbójnictwa nie namawiał, a jedynie, 
widząc wolę Janosika zostania zbójnikiem, 
zaproponował mu, aby poszedł z nim 
razem na Morawy, obiecując mu zarazem 
nieduży zarobek na tej wyprawie. Janosik 
udał się wraz z Uhorczikiem na Morawy, 
gdzie zrabowali płótno na koszule. Był to 
pierwszy zbójnicki łup Janosika.

Po złożeniu odpowiedniej przysięgi 
Janosik przystał do zbójnickiej bandy 
w 1711 roku. Jego kompan, Tomasz 
Uhorczik, ożenił się i osiadł na stałe we 
wsi Klenovec, gdzie bacując, prowadził 
spokojny żywot pod przybranym nazwi-
skiem Marcina Mrowca, co miało uchronić 
go przed aresztowaniem przez władze. Nie 
zerwał jednak kontaktu ze swoimi towa-
rzyszami, a wręcz przeciwnie – udzielał 
im chętnie gościny i razem z nimi spędzał 
długie zimowe wieczory. Po osiedleniu 
się Uhorczika w Klenovcu komendę nad 
zbójnicką bandą objął Janosik. Była to 
zatem wyjątkowo szybka kariera wśród 
zbójników. Widocznie Uhorczik miał do 
Janosika spore zaufanie, którego najwy-
raźniej nabrał podczas pobytu w więzieniu 
w Bytczy.

Wszystko, co wiemy o zbójnickich 
wyczynach Janosika, opiera się na lektu-
rze jego zeznań złożonych przed sądem 
w Liptowskim Mikulaszu. Wynika z nich, 
że  w momencie objęcia przez Janosika do-
wództwa nad bandą należeli do niej chłopi 
z Moraw, Orawy, Śląska oraz Żywiecczy-
zny. Dokonane przez bandę Janosika na-
pady trudno dokładnie oznaczyć w czasie 
i uszeregować według chronologii. Wiemy 
tylko, że miały miejsce w okresie od wrze-
śnia 1711 roku do marca 1713 roku. Do 
wielu z tych rozbojów Janosik przyznał 
się podczas procesu. 

Jakie to były rozboje? Podam może 
kilka przykładów. W pobliżu miejscowo-
ści Turiec napadnięto na hrabiego Pawła 
Révaia i zabrano mu, między innymi, 
srebrną szablę, którą Janosik początkowo 
zatrzymał dla siebie. Nie cieszył się nią 
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jednak zbyt długo, bo ukradł mu ją nieba-
wem jakiś kompan, który udawał się do 
Polski. Do kolejnego rozboju Janosikowej 
bandy doszło pod zamkiem Streczno, 
gdzie napadnięto na plebana z Orawy, 
któremu zabrano kapelusz oraz mantylkę. 
Kapelusz sprzedał niebawem Janosik 
Uhorczikowi, który wcześniej zatrzymał 
dla siebie mantylkę. Dwukrotnie Janosik 
z kompanami dokonał napadu na bogatego 
kupca z Żyliny, Jana Šipoša. Możemy te 
napady dokładnie umiejscowić w czasie, 
ponieważ poszkodowany miał 
możliwość zadać Janosikowi py-
tania podczas procesu. Pierwszy 
z rozbojów miał miejsce 5 paź-
dziernika 1711, zatem zaledwie 
kilka dni po przystąpieniu przez 
Janosika do bandy. Janosik wraz 
z Uhorczikiem i Huncagą zabrali 
żylińskiemu kupcowi sukno, któ-
re następnie sprzedali. Podczas 
drugiego napadu, który miał 
miejsce 10 maja 1712 pod zam-
kiem Streczno, zbójnicy zabrali 
Šipošowi pas i 4 złote.

Oprócz Jana Šipoša przed 
sądem w Liptowskim Mikulaszu 
miał możliwość zadać Janosiko-
wi pytania inny bogaty kupiec 
z Żyliny, Jan Skalka, który rów-
nież padł ofiarą rozboju. Na jego 
pytanie Janosik dobrowolnie 
odpowiedział, że zrabowane 
mu rzeczy zbójnicy częścio-
wo rozdzielili pomiędzy siebie, 
a częściowo rozdali. Janosik do-
kładnie pamiętał, że pierścionki 
otrzymały dziewczęta i kobiety 
w jego rodzinnej wsi, Terchovej. 
I tak po jednym pierścionku dostały, mię-
dzy innymi, Katarzyna Młynarova oraz 
córka Cingelovej. 

Niewątpliwie jednym z najcięższych 
przestępstw, jakiego dopuściła się banda 
Janosika, było zabicie proboszcza z De-
manicy. Doszło do tego koło Faczkowa 
w pobliżu zamku Streczno w momencie, 
gdy ksiądz pił wodę ze studni. Zginął 
od kul wystrzelonych znienacka przez 
członków bandy Janosika. Sam harnaś 
nie przyznał się do dokonania tej zbrodni, 
ale stwierdził, że do księdza strzelili jego 
koledzy. To morderstwo niewątpliwie 
przeważyło szalę wyroku sądowego na 
niekorzyść Janosika i przyczyniło się do 
skazania go na karę śmierci przez powie-
szenie na haku. Zabicie proboszcza z De-
manicy, aczkolwiek niedokonane osobiście 

przez Janosika, tylko przez członków jego 
bandy, zostało jako jedyne przestępstwo 
przytoczone w sentencji sądowego wy-
roku, który podkreślił obecność Janosika 
podczas zastrzelenia księdza. Morderstwo 
to jest tym bardziej niezrozumiałe, że 
zbójnicy unikali w swojej działalności 
rozlewu krwi, co podkreślał też Janosik 
przed sądem. Nasz bohater nie przyznał 
się też do drugiej zbrodni zarzucanej mu 
przez sąd: zabicia w 1712 roku syna ko-
wala z Bobrowca. Na to pytanie Janosik 

nic nie odpowiedział, nie wiemy zatem, 
kto był sprawcą tego czynu. 

W trochę innych kategoriach należy 
rozpatrywać napady Janosika i jego bandy 
na hale pasterskie i zabieranie pasterzom 
owiec, które stanowiły główne pożywienie 
zbójników. W trakcie tych napadów prze-
ważnie nie dochodziło do przemocy, gdyż 
pasterze byli często w zażyłych stosunkach 
ze zbójnikami, a ponadto nieoczekiwana 
wizyta zbójeckiej bandy stanowiła świetny 
pretekst do urządzenia zabawy. Co cieka-
we, pasterze tłumaczyli potem zaginięcie 
kilku owiec napadem zbójników. 

Tyle jesteśmy w stanie powiedzieć na 
temat zbójnickiej działalności Janosika. 
Trwała ona niecałe dwa lata, od września 
1711 roku do wiosny 1713 roku, kiedy 
też Janosik został schwytany w Klenovcu 

i osadzony w więzieniu w Liptowskim 
Mikulaszu, gdzie oczekiwał na proces 
sądowy. Rzeczywisty czas dokonywania 
przez Janosika rozbojów był oczywiście 
krótszy, ponieważ okres zimy zbójnicy 
spędzali zazwyczaj w różnych miejscach, 
ukrywając się przed hajdukami. Zima 
nie sprzyjała też dokonywaniu rozbojów. 
Wiemy, że Janosik bywał częstym gościem 
w Klenovcu u Tomasza Uhorczika. Bywał 
też w rodzinnej Terchovej, gdzie, między 
innymi, obdarowywał miejscowe panny 

zdobyczami z rozbojów. Być może wła-
śnie te prezenty oraz przystojny wygląd 
Janosika przyczyniły się do jego sławy po 
śmierci, w odróżnieniu od wielu innych 
zbójników, których nazwiska przechowały 
się jedynie w zakurzonych księgach sądo-
wych protokołów.

Sąd nad Janosikiem odbył się w dniach 
16 i 17 marca 1713 w Liptowskim Mi-
kulaszu. Jego przebieg jest nam dobrze 
znany z zachowanego protokołu. Sądo-
wi przewodniczył wiceżupan komitatu 
liptowskiego Władysław Okolicsányi. 
Janosik był sądzony przez sąd komitatu 
liptowskiego, bo na terenie tego komitatu 
został schwytany. Sam proces rozpoczął 
się od krótkiego wystąpienia przewodni-
czącego składu sędziowskiego, po którym 
głos zabrał oskarżyciel, prokurator Alek-

Muzeum Janka Krala w Liptowskim Mikulaszu. W murach tego budynku w 1713 roku 
odbył się sąd nad Janosikiem
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sander Csemiczky. W dosyć zwięzłym 
przemówieniu przedstawił on główne 
zarysy zbójeckiej działalności Janosika 
i kierowanej przez niego bandy, oskarżył 
go o różnego rodzaju gwałty, których miał 
się dopuścić z pomocą sił nieczystych na 
terenie komitatów: liptowskiego, tren-
czyńskiego, nitrzańskiego, turczańskiego, 
orawskiego oraz na obszarze Śląska. Łu-
piestw dopuszczał się Janosik i jego banda 
zarówno w górach, jak i na drogach 
publicznych i na rzekach. W trakcie 
swojej działalności zbójeckiej Jano-
sik miał się także dopuścić, zdaniem 
oskarżyciela, kilku mordów, z któ-
rych tylko jeden został przez niego 
wspomniany: zabicie proboszcza 
z Demanicy. W swojej mowie pro-
kurator wymienił nadto wypady 
Janosika w biały dzień do wiosek 
i zagarnięcie przez niego dobytku 
mieszkających tam chłopów. Biorąc 
to wszystko pod uwagę, prokura-
tor domagał się dla Janosika kary 
śmierci. Nadto, w oparciu o kró-
lewski dekret z 1655 roku, domagał 
się zastosowania tortur, aby jeszcze 
przed wykonaniem wyroku śmierci 
mógł on wydać swoich towarzyszy.

Po wystąpieniu prokuratora głos 
zabrał obrońca Janosika, Baltazar 
Pallugyai. W swojej mowie sta-
nowczo zaprzeczył, że Janosik brał 
udział w morderstwie proboszcza 
z Demanicy. Na usprawiedliwienie 
zbójeckiej działalności Janosika 
obrońca przytoczył fakt oswojenia 
się  z przemocą podczas służby 
w wojskach kuruców, a potem 
w wojskach cesarskich. Zdaniem 
obrońcy Janosik został zbójnikiem tylko 
przez przypadek, bo służąc na zamku 
w Bytczy, zetknął się tam z Tomaszem 
Uhorczikiem, który namówił go do zbó-
jowania. Nadto Janosik złożył Uhorczi-
kowi przysięgę, przystępując do bandy, 
której potem nie chciał złamać. Obrońca 
sprzeciwił się również wnioskowi proku-
ratora o poddanie torturom – uważał je za 
pozbawione w tym przypadku podstaw 
prawnych, ponieważ Janosik przyznał się 
do wielu zarzucanych mu przestępstw. Na 
zakończenie swojego wystąpienia obrońca 
wniósł o uwolnienie Janosika, który swo-
im uczciwym życiem zamierza odkupić 
popełnione czyny. 

Następnego dnia, 17 marca 1713, sąd 
w Liptowskim Mikulaszu postanowił jed-
nak poddać Janosika torturom, uwzględ-

niając wniosek oskarżyciela. Sąd uznał 
bowiem, że Janosik odpowiedział jedynie 
na niektóre zadane mu pytania. Skierowa-
nie go na tortury doprowadzić miało zatem 
do uzyskania szerszej wiedzy, głównie 
dotyczącej jego wspólników. Tortury 
były ważną częścią nowożytnego procesu 
sądowego – poddanym torturom oskar-
żonym zadawano pytania, a odpowiedzi  
skrupulatnie notowano. W jaki dokładnie 

sposób Janosik był torturowany, tego, 
niestety, nie wiemy. Możemy się jedynie 
domyślać, że poddany został tak zwanym 
ciągnięciom. Po zakończeniu tortur sąd 
wydał wyrok końcowy, skazując Janosika 
na karę śmierci przez powieszenie na haku, 
który miał być wbity w lewy bok. 

W podziemiach dzisiejszego muzeum 
w Liptowskim Mikulaszu zorganizowano 
niedawno niewielką izbę tortur, pokazano 
tam dawne metod torturowania. To w tym 
budynku prawdopodobnie odbywał się 
proces Janosika.. 

Nie wiemy dokładnie, kiedy wyrok 
na Janosiku został wykonany. Przyjmuje 
się, że miało to miejsce następnego dnia –  
18 marca 1713 roku. Powieszono go praw-
dopodobnie w Liptowskim Mikulaszu, 
gdzie odbywał się proces. 

Śmierć Janosika i jego najbliższych 
kompanów nie zmniejszyła aktywności 
innych zbójników. Proceder ten był nadal 
poważnym problemem dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa w Karpatach, a jego 
ukróceniu nie sprzyjały zarówno warunki 
naturalne, jak i słabość władz lokalnych, 
które niejednokrotnie były w zmowie ze 
zbójnikami. Kręte górskie drogi stanowiły 
ulubione miejsce różnego rodzaju napadów 

nie tylko w XVIII wieku, ale już kilka 
stuleci wcześniej. Janosik był jednym 
z licznej rzeszy zbójników uprawiają-
cych to rzemiosło nie tylko na terenie 
Karpat, ale i w wielu innych miej-
scach. Jak stwierdził niegdyś Józef 
Krzyżanowski, toteż każde nieomal 
pasmo górskie, każda podkarpacka 
ziemia w długim łańcuchu Karpat 
ma swego zbójnickiego bohatera, 
którego lud darzy sympatią, nadając 
mu cechy rycerskie i szlachetne, i ak-
centując częstokroć społeczny walor 
jego czynów.

Jerzy Janosik, głośny zbójnik 
karpacki, na Słowacji uważany jest 
niemal za bohatera narodowego. Jego 
sława przekroczyła nie tylko granice 
rodzinnej wsi Terchova, ale również 
granice państwa, czego dowodem 
może być choćby biogram zbójni-
ka zamieszczony w encyklopedii 
Larousse’a. Mało kto wie, że w Lip-
towskim Muzeum w Ružomberoku 
znajduje się Janosikowa czapka. Ma 
ona kształt walca i jest ozdobiona 
złotymi koronkami oraz skorupka-
mi w kształcie muszelek. Czapka 
ta oraz przechowywana w Muzeum 
Narodowym w Bratysławie ciupaga 

to jedyne rzeczy osobiste słynnego harnasia, 
które dotrwały do naszych czasów. Jeszcze 
przed drugą wojną światową przypisy-
wanych Janosikowi rzeczy znanych było 
więcej − jak choćby jego fajka, która znaj-
dowała się w zbiorach Macierzy Słowac-
kiej. To te właśnie przedmioty działają na 
ludzką wyobraźnię bardziej niż zakurzone 
księgi sądowych protokołów. Najlepszym 
dowodem na to jest spór, jaki miał miejsce 
w latach 1909–1913 pomiędzy słowackimi 
a węgierskimi muzealnikami o Janosikową 
czapkę. 

Otóż na początku XX wieku Janosikowa 
ciupaga znajdowała się w zbiorach Wę-
gierskiego Muzeum Narodowego w Buda-
peszcie, któremu podarował ją w 1813 roku 
Piotr Szentiványi, właściciel rozległych 
dóbr na Liptowie. Czapka Janosika nato-

A
n

n
a

 W
o

jn
a

r

Prof. Stanisław Sroka podczas wykładu Janosik. Dzielny zbójnik czy 
pospolity rabuś?; dziedziniec Collegium Maius, 24 lipca 2015
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miast była przechowywana w ówczesnym 
liptowskim archiwum i każdy żupan Lip-
towa przejmował ją wraz z archiwum od 
swojego poprzednika. Węgierskie Muzeum 
Narodowe, przechowujące Janosikową 
ciupagę, zapragnęło wejść w posiadanie 
także czapki Janosika, aby te dwie cenne 
pamiątki po najsłynniejszym karpackim 
zbójniku eksponować w jednym miejscu. 
W tym celu w 1909 roku dyrektor oddziału 
węgierskiego muzeum 
skierował na ręce lip-
towskiego podżupana 
list, w którym prosił 
o przekazanie do zbio-
rów w Budapeszcie 
czapki Janosika, po-
wołując się przy tym 
na wcześniejszą ust-
ną zgodę, jakiej miał 
udzielić liptowski 
podżupan prezesowi 
Węgierskiego Towa-
rzystwa Historyczne-
go. Pomimo wyrażenia 
wcześniejszej zgody 
podżupan nie wydał 
zrazu Węgrom cennej 
czapki, lecz postanowił 
zasięgnąć rady zarządu 
zgromadzenia liptow-
skiej żupy. Ten z kolei 
na swoim posiedzeniu 
odmówił prośbie wę-
gierskiego muzeum, 
uzasadniając ją tym, 
że moralnym obo-
wiązkiem liptowskiej 
żupy jest gromadze-
nie i przechowywanie 
wszelkich historycznych pamiątek. Zwró-
cono też uwagę na konieczność założenia 
niewielkiego muzeum, w którym można 
by te pamiątki przechowywać. Odmowa 
przekazania czapki Janosika do zbiorów 
Węgierskiego Muzeum Narodowego tylko 
na krótki czas uspokoiła starania o jej po-
zyskanie do Budapesztu.

W roku 1912 zabiegi o czapkę Jano-
sika podjęło tym razem budapeszteńskie 
muzeum kryminalistyczne. W grudniu 1912 
roku wystosowało ono prośbę do liptowskiej 
żupy w sprawie przekazania Janosikowej 
czapki, a nadto wszelkich źródeł pisanych 
dotyczących tego zbójnika, czyli protokołu 
sądowego jego procesu. I tym razem Wę-
grów spotkała odmowa. Dowiedzieli się 
z pisma podżupana, że czapka Janosika 
zostanie umieszczona w muzeum, którego 

otwarcie nastąpi niebawem. Najwyraźniej 
taka odpowiedź nie zadowoliła dyrekcji wę-
gierskiego muzeum, bo już w styczniu 1913 
roku wysłano na ręce liptowskiego podżu-
pana kolejny list, w którym oprócz prośby 
o przysłanie kopii wyroku sądu nad Jano-
sikiem proponowano umieszczenie czapki 
Janosika w budapeszteńskim muzeum do 
czasu otwarcia muzeum liptowskiej żupy 
w Ružomberoku. Jak było do przewidzenia, 

propozycja węgierskich muzealników nie 
spotkała się z akceptacją i czapka Janosika 
nadal spoczywała w archiwum liptowskiej 
żupy. Węgrzy musieli zadowolić się jedy-
nie dostarczoną im przez Słowaków kopią 
wyroku sądowego.

Intensywność zabiegów węgierskich 
muzealników zmobilizowała jednak Słowa-
ków do zakończenia prac przy zorganizowa-
niu liptowskiego muzeum, a w rezultacie 
do przekazania czapki do tego muzeum. 
Stało się to w listopadzie 1913 roku, kiedy 
to muzeum potwierdziło przejęcie od lip-
towskiej żupy do „wiecznego depozytu” 
92 przedmiotów z zachowaniem jednak 
wszystkich jej praw własności. Wśród tych 
przedmiotów znalazła się również czapka 
Janosika, która w tym miejscu jest prze-
chowywana do dziś. Spór o rzeczy Janosika 

znalazł swój finał w latach sześćdziesiątych 
XX stulecia, kiedy to po staraniach Słowa-
ków Janosikowa ciupaga, przechowywana 
w muzeum w Budapeszcie, wróciła na Sło-
wację, do zbiorów Muzeum Narodowego. 
W ten sposób obie cenne rzeczy związane 
z postacią słynnego zbójnika znalazły się na 
powrót na Słowacji.

Pora odpowiedzieć na zadane wcześniej 
pytanie: czy Janosik zabierał bogatym 

i dawał biednym. W świetle zachowanego 
materiału źródłowego nic nie wskazuje na 
to, aby zrabowane przez zbójnika rzeczy 
były przez niego rozdawane biednym. 
Jedynie biżuterię dawał Janosik dziewczę-
tom w swojej rodzinnej wsi, dzięki czemu 
zapewniał sobie wdzięczną u nich pamięć. 
W tytule wykładu znalazło się pytanie czy 
historyczny Janosik był dzielnym zbójem, 
czy też pospolitym rabusiem. Zachowane 
źródła, aczkolwiek nieliczne, skłaniają 
raczej ku tej drugiej odpowiedzi. Działal-
ność zbójecka Janosika nie wyróżniała się 
bowiem niczym szczególnym od innych 
zbójów-rabusiów, grasujących na ówcze-
snym pograniczu polsko-węgierskim. 

Stanisław Sroka
prodziekan Wydziału Historycznego UJ
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Jako symboliczne podziękowanie za wygłoszenie wykładu prof. Stanisław Sroka otrzymał z rąk rektora UJ 
prof. Wojciecha Nowaka góralską ciupagę i kapelusz
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Właściwe nazwi-
sko Józefa Se-

balda brzmi Sheybal. 
Jego protoplasta An-
drks z powodu prześla-
dowań religijnych opu-
ścił Szkocję w XVII 
wieku i osiedlił się 
w czeskich Pardubi-
cach. Następnie część 
rodziny przeniosła się 
do Złoczowa, gdzie 
w 1863 roku urodził 
się Józef. Później ro-
dzina przeprowadziła 
się do Krakowa, gdzie 
w roku akademickim 
1875/1876 Józef był 
słuchaczem szkoły 
sztuk pięknych. 

Krótko prakty-
kował w Wiedniu, 
p r a w d o p o d o b n i e 
w zakładzie Victora 
L. Angerera. Powrócił 
do Krakowa i uczył 
się zawodu. Prakty-
kował u Stanisława 
Bizańskiego w zakła-
dzie Pod Nową Bramą 
(dziś ul. Sienna 10). 
W 1890 roku wyzwolił 
się na fotografa zawo-
dowego. W 1891 roku 
pracował z Juliuszem 
Mienem w zakładzie 
przy ul. Sławkowskiej 
31. Następnie zakład 
przeniesiono na ul. 
Podwale 13, I piętro. 
W 1893 roku zmienił 
(spolszczył?) swoje 
nazwisko na Sebald. Pracował w zakładzie 
Walerego Rzewuskiego, gdzie nadal do-
skonalił się w zawodzie. Po śmierci Rze-
wuskiego w 1888 roku pracował w zakła-
dzie Lesława Rzewuskiego i ostatecznie 31 
grudnia 1896 odkupił zakład i stał się jego 
jedynym właścicielem. Zakład odkupił 
z całym wyposażeniem i kilkutysięcznym 
zasobem wywołanych szklanych klisz, 
zawierających widoki tatrzańskie, gma-

chy, pomniki, okolice Krakowa, wreszcie 
dzieła sztuki. Pomiędzy tysiącami – wiele 
takich, które całkiem w obiegu nie były, 
z tej przyczyny, że nie chciał [Rzewuski] 
nadawać zawodowi cechy spekulacyjnej. 
Z tych klisz Józef Sebald wykonywał na 
zamówienia odbitki, lojalnie zaznaczając, 
że są to klisze Walerego Rzewuskiego. 
W „Czasie” nr 10 z 14 stycznia 1900 za-
mieścił następujące ogłoszenie: 

Zakład artystyczno-
-fotograficzny Józefa 
Sebalda, dawniej W. 
Rzewuski w Krakowie, 
ul. Kolejowa l. 11. Mam 
zaszczyt zawiadomić 
Szan. Publiczność, że 
znaczna część zdjęć fo-
tograficznych wykona-
nych przez śp. W. Rze-
wuskiego i przeze mnie 
zostanie z powodu braku 
miejsca zniszczona. Kto 
więc życzy sobie nabyć 
jaką dawniejszą foto-
grafię, zechce odnośne 
zamówienie jak najry-
chlej nadesłać. Józef 
Sebald.

Zniszczenie klisz 
miało miejsce przed 
przeprowadzeniem się 
do własnego domu – 
Pod Stańczykiem przy 
ul. Batorego 12. Dom 
ten w 1901 roku Sebald 
odkupił od architekta 
Tadeusza Stryjeńskiego, 
a w ogrodzie zorganizo-
wał pracownię i salon 
fotograficzny według 
projektu Kazimierza 
Leitera.

Wraz ze zniszczeniem 
klisz zaprzepaszczona 
została działalność i do-
robek jednego z najlep-
szych i najczynniejszych 
fotografów XIX-wiecz-
nego Krakowa. Szczątki 
tego zasobu klisz w kilku 
drewnianych skrzynkach 

odnalazł w piwnicach domu przy ul. Bato-
rego 12 w latach 60. Władysław Klimczak 
i przejął dla Krakowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, usiłując je odrestaurować. 
Niestety, długotrwale przechowywane 
w fatalnych piwnicznych warunkach 
szklane klisze w większości uległy 
zniszczeniu. Powołana przez Władysława 
Klimczaka grupa specjalistów: techników, 
chemików i fotografów, nie znalazła żad-

JÓZEF SEBAlD – NASTĘPCA WAlEREGO RZEWuSKIEGO

Witraż w oknie dawnej pracowni Józefa Sebalda, przy ul. Batorego 12, 
podarowany przez Stanisława Wyspiańskiego
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nego sposobu, który pozwoliłby na ich od-
restaurowanie. Zaledwie kilka w lepszym 
stanie weszło w zasób zbiorów Krakow-
skiego Towarzystwa Fotograficznego.

Zakład fotograficzny Józefa Sebalda 
w swojej nowej siedzibie powoli zaczął 
pozyskiwać poprzednich klientów Walere-

go Rzewuskiego, ale także gromadzić kra-
kowską śmietankę towarzyską i dawnych 
przyjaciół Rzewuskiego, między innymi 
Teodora Axentowicza, Józefa Mehoffera, 
Wojciecha Kossaka Stanisława Wyspiań-
skiego, który w prezencie umieścił nawet 
w oknie pracowni swój witraż. W roku 1911 

w zakładzie Józefa Sebalda zatrudnionych 
było pięcioro pracowników: Zygmunt 
Garzyński, Helena i Maria Łuszczewskie, 
Józefa Przebindowska i Jan Suchecki.

W roku 1908 Józef Sebald wspól-
nie z Janem Sucheckim otworzył filię 
zakładu pod nazwą „Secesja” w Rynku 

Portret Wandy Ulanowskiej, młodziutkiej muzy 
Henryka Sienkiewicza, wykonany w Zakładzie  

Józefa Sebalda w Krakowie;  
ze zbiorów Bogdana Gancarza

Portret kobiety wykonany w pracowni Józefa Sebalda przy ul. Kolejowej 11 (wraz z odwrociem);
ze zbiorów Jerzego Kozińskiego

Fotografia Stefana Kozińskiego (ojca autora tekstu Jerzego Kozińskiego), wykonana w Zakładzie Artystyczno-Fotogra-
ficznym „Secesya” w Rynku Podgórskim 9 przed 1914 rokiem (wraz z odwrociem); ze zbiorów Jerzego Kozińskiego

Nadruk reklamowy na odwrotnej stronie 
fotografii z zakładu Józefa Sebalda;  

ze zbiorów Jerzego Kozińskiego
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Podgórskim 9. Miarą uznania Sebalda 
było mianowanie go w roku 1903 jurorem 
I Słowiańskiej Wystawy Fotograficznej 
w Wieliczce. Warto też dodać, że w roku 

1910 wziął udział w wystawie fotograficz-
nej w Paryżu i zdobył I nagrodę. Od tego 
czasu na odwrociu zdjęć reklamował się, 
że wykonuje zdjęcia dla „Jego Cesarsko-

-Królewskiej Wysokości Arcyksięcia 
Karola Stefana w Żywcu”.

Poza działalnością zawodową Józef 
Sebald udzielał się także społecznie. Był 

Karta korespondencyjna wydana przez Józefa Sebalda 
w 1904 roku w Krakowie z serii „Żywe obrazy”;

ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Fragment koszulki pergaminowej z Zakła-
du Artystyczno-Fotograficznego „Secesya” 

Józefa Sebalda 

Fotografia wykonana w pracowni fotograficznej Józefa Sebalda (wraz z odwrociem) przy ul. Batorego 12;
ze zbiorów Jerzego Kozińskiego

Nadruk reklamowy na odwrotnej stronie fotografii z zakładu Józefa Sebalda;  
ze zbiorów Jerzego Kozińskiego
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Amatorów, a w 1904 roku został nawet 
członkiem jego zarządu. W roku 1909 zo-
stał przewodniczącym Cechu Fotografów. 
Następnie, aż do 1919 roku, był przewod-
niczącym Cechu Fotografów Przemy-

słowych. Zmarł 24 kwietnia 1931 roku 
na miażdżycę po złamaniu nogi. Został 
pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Jerzy Koziński

koneserem muzyki i teatru. W jego domu 
odbywały się koncerty i spotkania towa-
rzyskie, sam również brał czynny udział 
i akompaniował grą na fortepianie. Życie 
towarzyskie krakowskich elit urozmaicał 
organizowaniem tzw. żywych obrazów, 
które uwieczniał na fotografiach. Były to 
organizowane w okresie karnawału prze-
bieranki, urządzane w sferach ziemian, 
którzy na zimę opuszczali swoje wiejskie 
latyfundia i przenosili się do Krakowa, 
aby we własnych kamienicach i pałacach 
uczestniczyć w zabawach, balach i swata-
niu arystokratycznej młodzieży. Używając 
własnych lub wypożyczanych z teatru 
kostiumów, odgrywano w prywatnych 
pomieszczeniach sceny antyczne, alego-
ryczne, odtwarzano postacie mitologiczne. 
Inspirując te „żywe obrazy”, Józef Sebald 
stworzył cykl fotografii będących świadec-
twem karnawałowych zabaw ziemiaństwa 
w Krakowie w początkach XX wieku.

Poza działalności zawodową Józef 
Sebald udzielał się także społecznie i zy-
skiwał coraz więcej uznania. Od roku 1903 
był członkiem Towarzystwa Fotografów 

Karty korespondencyjne wydane przez Józefa Sebalda w 1904 roku w Krakowie z serii „Żywe obrazy”;
ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Nadruki reklamowe na odwrotnej stronie fotografii z zakładu Józefa Sebalda;  
ze zbiorów Jerzego Kozińskiego
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25 września 1905 
w Podgórzu pod 

Krakowem otwarto Za-
kład Kąpielowy Wody 
Siarczano-Solankowej. 
To ważna data, która przy-
pomina, że 110 lat temu 
narodziło się w Krako-
wie-Podgórzu lecznictwo 
uzdrowiskowe. Potrzebę 
dostarczania krakowia-
nom wód mineralnych bez 
konieczności wyjazdów 
do zdrojowisk widział 
w latach 60. XIX wieku 
Walery Wielogłowski1 
i Karol Rząca2. Była to 
cenna inicjatywa – wody 
mineralne były przywożo-
ne do Krakowa ze znanych uzdrowisk, nie 
tylko krajowych (na przykład ze Szczaw-
nicy). Miasto Podgórze, od 1915 roku 
XIII dzielnica Krakowa, dostarczało wody 
zdrowotnej bezpośrednio ze źródła. Kąpiele 
i picie wody leczniczej pod kontrolą lekarza 
stwarzało szansę na wyleczenie lub poprawę 
stanu zdrowia. 

Z powstaniem i działalnością Zakładu 
Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej 
związana jest postać Antoniego Matecznego 
(1858–1934), który w latach 80. XIX wieku 
osiadł ze swoją rodziną w Królewskim Wol-
nym Mieście Podgórzu. Zarówno Antoni, 
jak i jego żona Maria byli z pochodzenia 
Czechami3. Mieli dwie córki: Marię i Hele-
nę. Młodego i energicznego budowniczego 
przyciągało rozbudowujące się Podgó-
rze – wówczas odrębny, silny organizm 
miejski. Mateczny pracował przy budowie 
kolei wiedeńskiej na odcinku Kraków–Ży-
wiec, a także przy budowie fortyfikacji 
na obrzeżach Krakowa. Z czasem założył 
własną firmę budowlaną, a gdy zebrał 
odpowiednie fundusze, kupił parcelę na 
obrzeżach ówczesnego Podgórza – u wylotu  
ul. Kalwaryjskiej – na której miał stanąć dom 

rodzinny Matecznych. 
W trakcie budowy pojawi-
ły się kłopoty z dotarciem 
do źródła wody pitnej. 
Po kilku nieudanych pró-
bach Antoni Mateczny 
sprowadził różdżkarza, 
który wskazał miejsce, 
gdzie szukać wody. Kiedy 
studniarze (zanikający 
zawód) na głębokości oko-
ło 30 metrów nie dotarli 
do wody, otrzymali do-
datkowo kilka srebrnych 
„cwancygierów” (daw-
na moneta austriacka), 
aby nie przerywali pra-
cy. Po kilku godzinach 
zmagania się z wapien-

n y m  p o d ł o ż e m ,  n a  g ł ę b o k o ś c i  
36 metrów, wytrysnęła woda o żółtej bar-
wie, gorzkim smaku i charakterystycznym 
zapachu siarkowodoru. Woda wydobywała 
się samoistnie z dużą siłą – około 6 tysięcy 
litrów na godzinę. Jej nadmiar ściekał do 
rowu wzdłuż drogi i kończył swój bieg 
w nurcie Wilgi. Wydarzenie to miało miejsce 
wiosną 1898 roku.

Antoni Mateczny, który co roku bawił 
w Karlsbadzie (Karlove Vary) w celach zdro-
wotnych, od razu zorientował się, jak cenne 
wartości lecznicze ma woda, którą odkrył 
na swojej parceli. Zwrócił się więc do c.k. 
Urzędu Górniczego w Krakowie o wyłączne 
prawo do poszukiwań górniczych na terenie 

gminy Podgórze. Pozytywna odpowiedź 
nadeszła w kwietniu tego samego roku. 
Analizę wody przeprowadzono w Instytucie 
Balneologicznym w Wiedniu oraz w Kra-
kowie w c.k. Zakładzie Powszechnym do 
Badań Środków Spożywczych, kierowanym 
przez Odona Oskara Bujwida (1857–1942), 
profesora higieny i lekarza bakteriologa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obie opinie 
były zgodne: w Podgórzu, niedaleko od 
centrum Krakowa, odkryto cenne źródło 
wody zdrowotnej, której skład chemiczny 
pozwalał leczyć ischiasz, artretyzm, reuma-
tyzm, choroby skórne, pobudzenia nerwowe, 
przeziębienia, niemoc męską... 

Podjęcie przez Antoniego Matecznego 
decyzji budowy Zakładu Kąpielowego 
Wody Siarczano-Solankowej stanowiło 
początek lecznictwa balneologicznego dla 
mieszkańców Podgórza, Krakowa i okolic 
– obok istniejącego od 1811 roku uzdro-
wiska w Swoszowicach. Realizacja tego 
ambitnego planu zmieniła dotychczasowe 
życie Matecznego i jego rodziny. Na parceli, 
gdzie wytrysnęło źródło, nie było wystarcza-
jąco miejsca na budowę nowego, dużego 
obiektu, natomiast w ścisłym sąsiedztwie 
znajdował się teren niezagospodarowany, 
będący własnością c.k. Skarbu Wojskowego. 
Na podstawie kontraktu kupna–sprzedaży 
jego część stała się własnością Matecz-
nego. Najważniejszym problemem było 
ujarzmienie wody, która wydobywała się 
z tymczasowego ujęcia i wpadała do koryta 
Wilgi. Aby doprowadzić wodę do uzdro-

ZAKŁAD KĄPIElOWY WODY SIARCZANO-SOlANKOWEJ
W KRAKOWIE-PODGÓRZu 

Naród, który nie udziela opieki swym zdrojowiskom
i nie stara się o ich rozwój, nie dorósł do cywilizacji

Józef Dietl

Antoni Mateczny, 1913
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Mural z okazji setnej 
rocznicy połączenia 
Podgórza i Krakowa 
(4 lipca 2015) na 
budynku Zespołu 
Szkół Gastrono-
micznych nr 2 przy 
ul. Zamoyskiego 6
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wiska, Mateczny uzyskał zezwolenie na 
urządzenie i założenie wodociągu celem 
doprowadzenia wody siarczanej z realności 
L.:226 do zbudować się mających łazienek 
[...] w Podgórzu... 

Zakład  Kąpie lowy 
Wody Siarczano-Solanko-
wej – jego pełna nazwa, 
umieszczona na elewacji 
budynku, przetrwała do 
naszych czasów. Oficjalne 
otwarcie Zakładu miało 
miejsce 25 września 1905; 
data ta widnieje na zwień-
czeniu dachu budynku Za-
kładu, wzniesionym z ce-
gły w stylu karlsbadzkim. 
Zachował się szczegółowy 
plan Zakładu z 22 kwietnia 
1904. Z długiego korytarza 
wchodziło się do dwudzie-
stu kabin kąpielowych. 
Dla tak zwanej pierwszej 
klasy Antoni Mateczny 
sprowadził osiem wanien 
porcelanowych w stylu 
angielskim, z miedzianą 
armaturą, a dla drugiej przeznaczył 12 
wanien żeliwnych emaliowanych, także 
z miedzianą armaturą. Kabiny były wypo-
sażone w natryski, centralne ogrzewanie 
oraz oświetlenie elektryczne. Przygo-
towano też wyłożone marmurem kryte 
baseny jedno- lub dwu-
osobowe. Po kąpieli ku-
racjusze mogli wypocząć 
na wygodnych sofach lub 
leżankach, urządzonych 
na wzór leżalni w Karls-
badzie. Woda, ogrzewana 
w hermetycznym zbior-
niku, docierała do kabin 
kąpielowych, nie tracąc 
nic ze swych właściwości 
leczniczych. Temperatura 
w kabinach i na korytarzu 
była taka sama. Za kasą, 
oznaczoną na planie nu-
merem 11, był pokój do 
picia wody mineralnej, 
w którym kuracjusze na-
lewali sobie wodę z kra-
nu do porcelanowych 
kubeczków, stojących na 
jednej czy dwóch mar-
murowych półeczkach z zachęcającym 
hasłem: Spróbuj wody źródlanej; w parku 
był usytuowany domek do picia zimnej 
wody mineralnej. Czytelnia i sala ordyna-

cyjna nie są jeszcze umieszczone na planie 
z 1904 roku, ponieważ nowości wprowa-
dzał Antoni Mateczny stopniowo, w miarę 
swoich możliwości finansowych. Zgodnie 
z maksymą Józefa Dietla (1804–1878), 

profesora, rektora Akademii Krakowskiej 
i prezydenta Krakowa, że lekarz jest duszą 
zakładu, opiekunem chorych, pośredni-
kiem ich potrzeb, przyjacielem i doradcą 
w ich dolegliwościach, Antoni Mateczny 
starannie dobierał lekarza zakładowego 

oraz personel fachowy do obsługi ku-
racjuszy. Nadto, rozsyłając pocztówki 
(postkarte) ze zdjęciem Zakładu, zachęcał 
lekarzy, aby kierowali swoich pacjentów 

na leczenie balneologiczne do Podgórza. 
Adresatem jednej z nich był lekarz z No-
wego Sącza dr Edward Zieliński:

Donoszę uprzejmie Szanownemu 
Koledze, że objąłem Zakład Kąpielowy 

w Podgórzu koło Krakowa. 
Zamiast chorych wysyłać na 
Węgry, proszę ich posyłać 
do Podgórza, gdzie z pew-
nością znajdą wyleczenie 
i wdzięczność dla WPana 
Kolegi. – Proszę przyjąć 
wyrazy poważania, dla Pani 
piękne ukłony. Dr. Wodło-
wicz. Można przypuszczać, 
że pocztówka została wy-
słana przed 1915 rokiem, 
to jest przed połączeniem 
Podgórza z Krakowem. 
W krakowskim „Czasie” 
nie było żadnej wzmianki 
o powstałej w Podgórzu 
nowej i cennej inicjatywie. 
Ze strony Matecznego do 
szerokiego grona odbior-
ców była skierowana rekla-
ma zamieszczona w 1908 

roku w Krakowskiej Księdze Adresowej. 
Pierwsza samodzielna reklama Zakładu, 
która ukazała się nakładem drukarni 
Władysława Poturalskiego w Podgó-
rzu, informowała, że Zakład kąpielowy 
położony u wylotu ulicy Kalwaryjskiej 

w Podgórzu w pięknym par-
ku, jest oddalony o 10 minut 
drogi od rynku podgórskie-
go, a o 15 minut ostatniej 
stacyi kolei elektrycznej nad 
Wisłą w Krakowie. Miasto 
Podgórze, liczące 20 tysięcy 
mieszkańców, dzieli od Kra-
kowa, starej polskiej stolicy, 
liczącej przeszło 100 tysięcy 
mieszkańców, rzeka Wisła, 
przez którą prowadzi szeroki 
i wygodny most. Dalsze in-
formacje to: Środki lecznicze, 
Wierzytelny opis badania 
wody przeprowadzonego 
w listopadzie 1899 roku, 
i jej Skuteczność, wreszcie 
Cennik kąpieli. Początko-
wo Zakład otwarty był od  
15 maja do 1 października, 
z czasem, gdy wzrosła liczba 

kuracjuszy do 400 (przeważali bogaci Ży-
dzi podgórscy), nawet przez cały rok; kilka 
miejsc nieodpłatnych przeznaczonych 
było dla osób niezamożnych. Aby zapew-

Fotografia została zamieszczona przez prof. Ludomiła Korczyńskiego 
w „Pamiętniku Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” z 1931 r.

Fotografia została zamieszczona przez prof. Ludomiła Korczyńskiego w „Pamiętniku 
Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” z 1931 r.
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nić dogodny dojazd, na trasie 
Rynek Podgórski – Zakład 
kursował zakładowy konny 
omnibus. W latach 20., gdy 
uruchomiono linię elektrycznej 
kolei miejskiej, zielone wago-
niki linii 6 docierały do bram 
Zakładu. 

Zakład Kąpielowy usy-
tuowany był wśród drzew, 
krzewów i kwiatów – często 
sprowadzanych przez Matecz-
nego z zagranicy. Pan Antoni 
dbał, aby istniejący drzewostan 
zasilały młode drzewka, które 
z czasem powiększyły drzewo-
stan podziwiany przez kuracju-
szy oraz gości odwiedzających 
Zakład. Przez park prowadziły 
alejki wysypane grysem, przy 
których ustawiono około 50 ławeczek, aby 
można było usiąść z kubkiem wody źródla-
nej. Główna aleja prowadziła do uroczego 
stawu, którego stałymi mieszkańcami były 
karpie i karasie. Mimo że Podgórze zali-
czane jest do terenów podmokłych, staw 
został „wyczarowany” przez Antoniego 
Matecznego. Na terenie przeznaczonym 
pod budowę Zakładu był betonowy 
prostokątny zbiornik przeciwpożarowy 
Fabryki Zapałek („Zapałczarni”), 
która znajdowała się po drugiej 
stronie ulicy. Dzisiaj stawu już nie 
ma, ale z pięknego drzewostanu 
przetrwała kasztanowa aleja. Za-
chowały się informacje o stanie 
zakładu balneologicznego z roku 
1931 i 1934, a więc z ostatnich 
lat życia Antoniego Matecznego. 
W 1931 roku prof. Ludomił Kor-
czyński4 zamieścił w wydawanym 
w Krakowie Pamiętniku Polskiego 
Towarzystwa Balneologicznego 
artykuł o polskich zdrojowiskach 
siarczanych, które podzielił na 
trzy grupy: podolską, kielecką – 
z Buskiem i Solcem, i krakowską. 
Zachodnie gniazdo leży w Ziemi 
krakowskiej, w bliskim sąsiedz-
twie samego Krakowa. Należą tu 
zakłady kąpielowe w Podgórzu, 
w Swoszowicach i w Krzeszo-
wicach. W części zatytułowanej 
„Podgórze-Kraków” autor docenił 
lecznicze wartości wody podgór-
skiej oraz możliwości jej szerszego 
zastosowania. Bardzo wygodne 
połączenie Zakładu z Krakowem 
za pomocą linji miejskiej koleji 

elektrycznej, oznaczonej liczbą 6, ze stacją 
krańcową wprost przy bramie u wejścia do 
parku zakładowego, stwarza z podgórskie-
go kąpieliska idealny zakład leczniczy dla 
ludności Wielkiego Krakowa, zwłaszcza 
dla tych jego mieszkańców, którzy z ja-
kichkolwiek powodów nie mogą wyjeżdżać 
do dalej położonych zdrojowisk. W tymże 
Pamiętniku zamieszczone są wrażenia 
studenta medycyny Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego Henryka Dornfelda 
z wycieczki do Zakładu Kąpie-
lowego pana Matecznego: Przy 
szosie wiodącej z Podgórza do 
Swoszowic u wylotu ulicy Kalwa-
ryjskiej, tuż przy ostatnim przy-
stanku „szóstki”, ukryty w głębi 
cienistego parku, z dala od gwaru 
i pyłu ulicy, stoi jednopiętrowy 
murowany budynek. Na parterze 
znajduje się 20 kabin kąpielowych, 
ciągnących się po obu stronach 
długiego korytarza, dla kąpieli 
solankowo-siarczanych. Kabiny 
obszerne, widne. [...] Profesor 
Dr Korczyński zaznajamia nas ze 
składem wody wedle rozbioru, wy-
konanego przed 32 laty w Zakła-
dzie Higieny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, kierowanym podówczas 

przez profesora Bujwida. Woda zasilająca 
Zakład kąpielowy jest słoną siarczanką, 
zawierającą obok siarkowodoru także sole 
kwasu siarkowego. Przyrządzane z niej 
kąpiele działają skutecznie w zapaleniach 
nerwów i w nerwobólach, w schorzeniach 
reumatycznych, artretycznych, w schorze-
niach skóry i w zatruciach metalami. Po 
obejrzeniu budynku kąpielowego i jego 
urządzeń zwiedzili uczestnicy wycieczki 

kotłownię ze zbiornikami wody 
kruszcowej, zaopatrzonymi w wę-
żownice, w których krąży para 
i ogrzewa wodę. Następnie zwie-
dziliśmy źródła, leżące po drugiej 
stronie drogi, o sto kilkadziesiąt 
metrów od Zakładu. Ze studni głę-
bokości 36 m. wytryska woda, wy-
dzielająca silną woń siarkowodoru. 
Z basenu, zbudowanego z cementu, 
prowadzi rura do budynku kąpielo-
wego. Nadmiar wody odpływa do 
pobliskiej rzeczki [Wilgi – sic]. Na 
koniec wracamy do parku, gdzie 
nad brzegiem pięknego, ale nieco 
zaniedbanego stawu, kolega doko-
nuje zdjęcia. Udekorowani gałązka-
mi wonnego jaśminu, wracamy po 
niespełna 2- godzinnej wycieczce 
do Krakowa ze szczerą podzięką 
dla naszego Profesora za danie 
nam sposobności do poznania pla-
cówki, która od lat 28-miu umoż-
liwia Krakowianom leczenie się 
na miejscu z podobnym skutkiem, 
jak w innych siarczanych zakła-
dach kąpielowych, ale – taniej, bo 
w domu! Warte jest przypomnienia, 
że w tym numerze Pamiętnika za- 

Fotografia została opublikowana w artykule studenta Henryka Dornfelda 
w „Pamiętniku Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” z 1931 r.
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mieszczony jest skład Polskiego 
Towarzystwa Balneologicznego. 
Jednym z członków zwyczajnych 
Towarzystwa był Antoni Ma-
teczny jako właściciel Zakładu 
Kąpielowego w Podgórzu do 
1934 roku.

Pora przytoczyć zdanie pod-
górzanina Romana Kiełkowskie-
go, który w Kopcu wspomnień 
zamieścił swoje przemyślenia za-
tytułowane Podgórze – dzielnica 
zapomniana, w których czytamy, 
między innymi, że wcześniej niż 
brama wielicka uległa rozbiórce 
brama forteczna za Matecznym, 
tamowała bowiem coraz żywiej 
rozwijający się ruch w kierunku 
Zakopanego. Ten rejon miasta 
miał nazwę „Mateczny” i pod-
czas gdy inne nazwy bądź straciły 
aktualność, bądź zachowały ją 
tylko dla mieszkańców Podgó-
rza, nazwa „Mateczny” doczekała się 
w Wielkim Krakowie oficjalnego uznania. 
Widocznym tego dowodem są tablice 
orientacyjne kilku krakowskich linii tram-
wajowych i autobusowych, wymieniając 
je na równi z nazwami ulic, przez które 
przebiega ich trasa przejazdu. Kamień wę-
gielny pod to wyróżnienie położył obywatel 
miasta Podgórze – Antoni Mateczny. Uro-
dzony w Styrii, był z zawodu budowniczym 
i w tym charakterze zajęty został przy bu-
dowie linii kolejowej do Żywca. Następnie 
osiadł w Podgórzu, gdzie u wylotu ulicy 
Kalwaryjskiej wybudował sobie dom. Po-
szukując na terenie swej posiadłości wody 
pitnej, natrafił na głębokości trzydziestu 
dwóch metrów na bardzo silne źródło wody 
siarczanej. Wykorzystując cenne odkrycie, 
Mateczny wybudował w 1905 roku Zakład 
leczniczy, w otoczeniu dorodnego parku. 
W ten sposób Kraków, słynny z zabytków 
godnych zazdrości i klimatu nie do pozaz-
droszczenia, zyskał wartościową placówkę 
balneologiczną. W czasie okupacji hitle-
rowcy zdewastowali Zakład, a urządzenie 
wywieźli. Po wyzwoleniu Zakład został 
uspołeczniony i po gruntownym remoncie 
oddany ponownie do użytku pod nazwą 
„Zakłady Przyrodolecznicze Mateczny”. 

W 110. rocznicę powstania lecznictwa 
balneologicznego w Krakowie-Podgórzu 
warto zadać sobie pytanie, jakie będą jego 
dalsze losy, czy lecznicza woda źródlana 
odkryta w 1898 roku przez Antoniego 
Matecznego będzie znów dostępna dla 
krakowian? 

Historia powstania ronda im. Antoniego 
Matecznego w Krakowie-Podgórzu5 przy-
pomina nam, że w latach 50. XX wieku 
w ramach zabudowy wolnej przestrzeni 
ówczesne władze Krakowa wydały decyzję, 
by na głównym źródle wody odkrytym 
przez Antoniego Matecznego wybudować 
stację benzynową CPN!!! Jak wspomina 
Tadeusz Wojtaszek, z tą decyzją, która 
likwidowała źródło, długo nie chciała się 
pogodzić oporna przyroda, która przez kilka 
lat uporczywie wybijała płyty chodnikowe, 
które go przykrywały, tak że dopiero w 1959 
roku udało się go skutecznie zablokować. 

W 2003 roku spółka IPR Development 
nabyła Zakład i otaczający go park od 
Lidii Stefańskiej, jedynej spadkobierczyni 
rodziny Matecznych. Od kilku lat czy-
nione są starania, by w okolicach ronda 
im. Antoniego Matecznego uruchomić 
ogólnie dostępną pijalnię wód. W „Gazecie 
Krakowskiej” z lipca 2014 roku ukazał 
się artykuł Piotra Rąpalskiego z dawno 
oczekiwaną informacją: Mieszkańcy znów 
będą pić wodę „krakowiankę”. Uzdrowisko 
Mateczny chce udostępnić krakusom źródła 
leczniczej mineralnej. Najpóźniej do 2017 
r. w uzdrowisku Mateczny ruszy ponownie 
wydobycie wody mineralnej. Na razie 
naukowcy badają stan wody. Trwają też 
prace przy rewitalizacji parku zdrojowego. 
W artykule czytamy, że Kraków znów ma 
szansę na własną wodę mineralną. „Krako-
wianka” wydobywana i butelkowana była 
jeszcze w latach 90. w uzdrowisku Matecz-
ny, ale później produkcja została, niestety, 

wstrzymana. Teraz firma, która 
jest właścicielem obiektu, chce 
wrócić do tradycji. Prowadzone 
są już prace badawcze, których 
celem jest określenie stanu wody 
i sposobów jej wydobycia. [...] 
Woda z Matecznego ma nietypo-
wą w skali światowej proporcję 
leczniczych minerałów. Wysoką 
mineralizację, dużą zawartość 
magnezu, wapnia, siarczanów, 
potasu. Zawiera też rzadko wy-
stępujący selen zwany „pierwiast-
kiem życia”. Na razie naukowcy 
monitorują i badają wodę. [...] 
Woda w stanie naturalnym ma 
ostry zapach siarkowodoru [...]. 
By przekonać do picia tej wody 
większą liczbę mieszkańców Kra-
kowa, trwają prace nad takim spo-
sobem uzdatniania wody, który da 
efekt smakowo bardziej neutralny, 
przy jednoczesnym zachowaniu 

walorów leczniczych wody [...]. 
Planowana jest odnowa elewacji bu-

dynku zniszczonej w czasach PRL – cegła 
pokryta farbą nie oddycha. Pilnej odnowy 
wymaga drzewostan, ogród oraz staw, 
którego trudno się doszukać, bo to po pro-
stu gruzowisko. Problem, który nie istniał 
w czasach Matecznego, to wzmożona 
komunikacja na ul. Marii Konopnickiej 
oraz rondzie – planuje się zainstalowanie 
ekranów akustycznych. W tym samym 
tonie napisany został artykuł Aleksandra 
Gurgula zatytułowany Krakowianka spod 
Matecznego, który ukazał się w „Gazecie 
Wyborczej” w styczniu 2015 roku. 

To optymistyczny akcent w 110. roczni-
cę powstania Zakładu Kąpielowego Wody 
Siarczano-Solankowej, którego twórcą był 
Antoni Mateczny.      

Halina Starostka-Chrzanowska
urodzona w Podgórzu, od lat mieszkająca w Krako-
wie, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, autorka artykułów naukowych dotyczą-
cych historii Krakowa i Podgórza XIX i XX wieku 
oraz książki o Antonim Matecznym

1 Walery Wielogłowski (1805–1865) – nietuzinkowa i barw-
na postać XIX-wiecznego Krakowa 

2  Karol Rząca (1863–1901) – członek krakowskiej Kongre-
gacji Kupieckiej, przemysłowiec

3  Anton Matečny spolszczył pisownię swojego nazwiska na 
Antoni Mateczny i nauczył się posługiwać językiem pol-
skim w mowie i piśmie

4  Ludomił Sas-Korczyński (1867–1936) – studia medyczne 
odbył na Uniwersytecie w  Krakowie. W  1904 roku, bę-
dąc tytularnym profesorem nadzwyczajnym – wykładał 
balneoterapię. Nadto był członkiem Państwowej Rady do 
spraw Uzdrowisk

5  Rondo imienia Antoniego Matecznego w Krakowie-Pod-
górzu, „Alma Mater” 2014, nr 168, s. 79–81. 
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Laboratorium Psychologii Rozwoju 
Małego Dziecka funkcjonuje w In-

stytucie Psychologii UJ od lutego 2011 
roku. Naukowcy pracujący w tej jedno-
stce prowadzą badania mające na celu 
opisanie i wyjaśnienie mechanizmów 
zmian w rozwoju poznawczym i spo-
łecznym małych dzieci. Wyjaśniają, jak 
najmłodsi widzą świat, jak go interpre-
tują oraz jak interpretują zachowania 
innych ludzi. Dzięki nowoczesnej, 
specjalnie przygotowanej pracowni 
badania prowadzone są w bezpiecznej 
i przyjaznej dla małych uczestników 
atmosferze. 

We wrześniu 2015 kończy się, reali-
zowany w laboratorium od marca 2012 
roku, projekt badawczy zatytułowany 
„Narodziny i rozwój zdolności do men-
talizacji”. Spotkanie podsumowujące 
przedsięwzięcie, z udziałem dzieci i ro-
dziców uczestniczących w badaniach, 
odbyło się 20 czerwca 2015 w nowej 

siedzibie Instytutu Psychologii UJ przy 
ul. Ingardena 6. Badacze podziękowali ro-
dzicom i dzieciom, które otrzymały specjal-
ne uniwersyteckie dyplomy potwierdzające 
udział w badaniach oraz drobne upominki. 

Podczas tego spotkania rezultaty 
przeprowadzonych badań przedstawiła 

kierownik Laboratorium Psychologii 
Rozwoju Małego Dziecka dr hab. Marta 
Białecka-Pikul w wykładzie zatytułowa-
nym Od podzielania zainteresowania do 
samodzielnej refleksji. Rozwój zdolności 
do przyjmowania perspektywy we wcze-
snym dzieciństwie. Po wykładzie ponad 
200 dzieci uczestniczyło w przygotowa-
nych przez studentów i badaczy zajęciach: 
zabawach plastycznych i ruchowych, 
loteryjkach, malowaniu twarzy oraz for-
mowaniu zwierzątek z balonów. Ważnym 
punktem spotkania był pokaz puszczania 
ogromnych baniek mydlanych przygoto-
wany przez Teatr Jednej Miny. 

Mentalizacja, czyli inaczej zdolność do 
przyjmowania perspektywy, to specyficzna 
umiejętność wyobrażania sobie, co myślą 
lub czują inni ludzie, oraz do interpreto-
wania ich zachowań. Jest to także umie-
jętność postrzegania siebie samego jako 
osoby, która czuje, myśli i ma intencje. Jak 
wyjaśniła dr hab. Marta Białecka-Pikul, 
projekt badawczy „Narodziny i rozwój 
zdolności do mentalizacji” miał na celu 
odkrycie, kiedy i pod wpływem jakich 
indywidualnych i społecznych czynników 
rozwija się u najmłodszych dzieci zdol-
ność do myślenia o stanach umysłowych 
innych ludzi. Badacze dążyli do opisania 

najwcześniejszych przejawów mentaliza-
cji. – Naszym celem było odkrycie, kiedy 
dziecko po raz pierwszy zaczyna myśleć 
o stanach wewnętrznych innych osób, o ich 
myślach, przekonaniach, odczuciach, spo-
sobie, w jaki widzą świat. Stwierdziliśmy, 
że umiejętność ta rozwija się właśnie we 
wczesnym dzieciństwie i zbadaliśmy ko-
lejne etapy jej rozwoju – mówiła dr hab. 
Marta Białecka-Pikul, przypominając, 
że badania przeprowadzono w sześciu 
seriach, z udziałem 358 dzieci: 200 chłop-
ców i 158 dziewczynek. Dzieci badano 
co pół roku – po raz pierwszy w wieku  
12 miesięcy, po raz ostatni w wieku czte-
rech lat. Przeprowadzane testy miały for-
mę zabawy, zaplanowanej i zorientowanej 
na rozwiązanie określonego problemu czy 
zadania. Podczas testu dziecko siedziało 
na kolanach rodzica naprzeciwko badacza, 
który zadawał mu zagadki, używając do 
tego różnego rodzaju zabawek, pudełek 
i obrazków. Pierwszy etap realizacji 
projektu obejmował analizę umiejętności 
przyjmowania perspektywy społecznej, 
czyli inicjowania i odpowiadania na 
wspólną uwagę u dzieci w wieku 12 i 18 
miesięcy. – W psychologii rozwojowej 
wspólna uwaga to bardzo ważna zdolność, 
polegająca na umiejętności wspólnego 

SCIENTIA
SCIENTIA NA DRODZE DO ZROZuMIENIA INNYCH
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Spotkanie z uczestnikami projektu „Narodziny i rozwój zdolności do 
mentalizacji” odbyło się 20 czerwca 2015 w Instytucie Psychologii UJ, 

najmłodsi otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy
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patrzenia na jakiś przedmiot i podzielania 
zainteresowania nim. Badacz sprawdzał, 
na przykład, czy dziecko potrafi podążać 
wzrokiem za czymś, co mu się wskazuje, lub 
wskazać coś, o czym mówi, na co patrzy lub 
co wskazuje badacz. Podczas tego etapu 
badaliśmy więc umiejętność posługiwania 
się gestami w komunikacji – informowała 
prelegentka. Drugi etap badań odbywał 
się z udziałem tych samych dzieci, już 
w wieku 18 miesięcy, i dotyczył również 
przyjmowania perspektywy społecznej, ale 
tym razem polegającej na uwzględnianiu 
w zachowaniu tak zwanego wspólnego 
wcześniejszego doświadczenia. Analizo-
wano, czy dzieci rozumieją, że wspólne 
doświadczenie (np. zabawa jakąś zabaw-
ką) podzielane chwilę wcześniej z bada-
czem jest czymś, co powoduje, że i ono, 
i badacz coś wiedzą o tej zabawce, a osoba, 
która się nie bawiła, takiej wiedzy nie ma. 
U dzieci w wieku 24 i 30 miesięcy badano 
umiejętność przyjmowania perspektywy 
wizualnej, czyli zdolność do zauważenia 
przez dziecko, że druga osoba widzi daną 
rzecz z innej perspektywy w przestrzeni. –  
To klasyczna próba w psychologii roz-
woju, uważana za bazę do wykształcenia 
zdolności przyjmowania perspektywy epi-
stemicznej. Żeby zrozumieć, co ktoś inny 
myśli o świecie, jakie ma przekonania, 
to musimy zrozumieć, jak on spostrzega 
świat, w sensie, co zobaczył i jak to widział, 
czyli jaka jest jego percepcja. Ostatni etap 
badań dotyczył przyjmowania perspekty-
wy epistemicznej u dzieci w wieku 36 i 42 
miesięcy. – Mentalizacja, czyli zdolność 
przyjęcia perspektywy wiedzy drugiej 
osoby to zdolność bardzo złożona. To 
umiejętność zrozumienia, że zachowanie 
i postępowanie człowieka wynika z tego, 
jak myśli on o rzeczywistości. To rozumie-
nie, że inni kierują swoim postępowaniem 
tym, jak spostrzegają i rozumieją rzeczywi-

stość, a nie tylko tym, jaka ta rzeczywistość 
jest naprawdę – wyjaśniała dr hab. Marta 
Białecka-Pikul. 

Podsumowując wyniki badań, dr 
hab. Marta Białecka-Pikul stwierdziła: 
okazało się, że zdolność do przyjmowa-
nia perspektywy społecznej, zdolność do 
podzielania uwagi poprzez gesty jest pod-
stawową umiejętnością, ponieważ silnie 
wpływa na zdolność przyjmowania per-
spektywy wizualnej. Odkryliśmy również, 
że zdolność do podzielania uwagi w wieku 
jednego roku, kiedy komunikujemy się 
z dzieckiem głównie poprzez gesty, także 
bardzo mocno wpływa na zdolność do 
przyjmowania perspektywy epistemicznej, 
gdy dziecko ma już cztery lata. Podobnie 
druga badana zdolność – do przyjmowa-
nia perspektywy społecznej, rozumianej 
jako podzielanie wcześniejszego wspólne-
go doświadczenia – okazała się wpływać 
na zdolność do przyjmowania perspek-
tywy epistemicznej w przyszłości, czyli 
na wiedzę o myślach i przekonaniach 
innej osoby. 

Naukowcy z Laboratorium Psycho-
logii Rozwoju Małego Dziecka dokonali 
pionierskiego odkrycia, które nigdy dotąd 
nie pojawiło się w żadnym innym labo-
ratorium na świecie. – Wykazaliśmy, że 
zdolność do przyjmowania perspektywy 
wizualnej prawdopodobnie nie wpływa 
lub bardzo słabo wpływa na zdolność do 
myślenia o stanach wewnętrznych innych 
osób. Jest to najważniejszy wynik, ponieważ 
pozwala stwierdzić, że rozwój zdolności do 
przyjmowania perspektywy we wczesnym 
dzieciństwie, czyli w tym przypadku w wieku 
od roku do czterech lat, polega na stopnio-
wym przejściu do samodzielnej refleksji 
o czyichś zachowaniach, co staje się moż-
liwe dzięki wcześniejszemu współdzieleniu 
uwagi i zainteresowania światem w relacji 
z dorosłym (np. podczas interakcji poprzez 
gesty) – wyjaśniła dr hab. Białecka-Pikul. 
Do rozwoju umiejętności przyjmowania 
perspektywy epistemicznej są więc ważne 
przede wszystkim zdolności społeczne, takie 
jak wspólna uwaga i wspólne wcześniejsze 
doświadczenie (zdolność do przyjmowania 
perspektywy społecznej), a nie zdolność 
do przyjmowania perspektywy wizualnej –  
jak uważa wielu innych badaczy. – Waż-
niejsze więc dla naszej umiejętności rozu-
mienia innych ludzi są społeczne zdolności 
komunikacyjno-interakcyjne, a nie chłodne, 
poznawcze rozumienie czyjejś perspektywy 
(umiejętności percepcyjne). Podsumowując, 
możemy więc stwierdzić, że zdolność do 
rozumienia innych ludzi rozwija się u czte-
rolatków dzięki wcześniejszej, bo obecnej 
już w wieku jednego roku, kompetencji do 
wspólnego z dorosłym zainteresowania 
przedmiotami z najbliższego otoczenia – 
podsumowała dr hab. Białecka-Pikul.
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Po zakończeniu części oficjalnej dzieci uczestniczyły w przygotowanych przez studentów 
i badaczy zabawach ruchowych

Pokaz puszczania ogromnych 
baniek mydlanych przygotowany 

przez Teatr Jednej Miny



80 alma mater nr 177

Rezultatem przeprowadzonych badań 
jest także stworzenie modelu typowe-
go rozwoju zdolności do mentalizacji 
u polskich dzieci w wieku od 12 do 42 
miesiąca życia oraz zdefiniowanie czyn-
ników warunkujących jej rozwój. Nadal 
trwają prace nad opracowaniem skali do 
badania zdolności do mentalizacji, za po-
mocą której będzie można w przyszłości 
dokonywać pomiaru tej zdolności u naj-
młodszych dzieci, co może być przydatne 

w diagnostyce zaburzeń rozwoju. Również 
rodzice dzieci biorących udział w bada-
niu mogli prześledzić rozwój społeczny 
dziecka – przebieg badań był rejestrowany 
kamerami, a chętni otrzymali płytę DVD 
zawierającą fragmenty nagrań z poszcze-
gólnych sesji z dzieckiem. 

Projekt „Narodziny i rozwój zdolno-
ści do mentalizacji” został zrealizowany 
dzięki wsparciu finansowemu Narodowe-
go Centrum Nauki, w ramach programu 

OPUS (2011/01/B/HS6/00453). Uni-
wersyteccy naukowcy z Laboratorium 
Psychologii Rozwoju Małego Dziecka 
mają nadzieję, że badania w tym zakresie 
będą kontynuowane w przyszłości, gdyż 
tylko badania, w których wielokrotnie na 
przestrzeni lat badane są te same dzieci, 
pozwalają opisać i wyjaśnić, na czym po-
lega proces rozwoju, a także umiejętność 
rozumienia innych ludzi. 

Anna Wojnar Fo
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Pomimo deszczowej pogody 
zabawa była wyśmienita

O rezultatach przeprowadzonych badań opowiadała dr hab. Marta Białecka-Pikul. Studenci opiekowali się najmłodszymi uczestnikami spotkania
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Nauczanie o Holokauście to tytuł jubi-
leuszowej 10. edycji Szkoły Letniej, 

która odbyła się na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w dniach 1–7 lipca 2015. Oferta 
edukacyjna Szkoły Letniej skierowana jest 
do nauczycieli, studentów, trenerów i lide-
rów organizacji pozarządowych z całej Pol-
ski zajmujących się tematyką Holokaustu. 
Tegoroczne przedsięwzięcie zrealizowane 
zostało przez Centrum Badań Holokaustu 
i Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holo-
kauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Illinois Holocaust Museum and Education 
Center, USA, we współpracy z polskimi 
i zagranicznymi instytucjami: Instytutem 
Europeistyki UJ, Instytutem Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holokaustu 
„Yad Vashem” w Jerozolimie, Żydowskim 
Muzeum „Galicja” w Krakowie, Ukraiń-
skim Centrum Studiów nad Holokaustem 
w Kijowie, Międzynarodowym Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu, Międzynarodowym 
Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 
oraz Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. 
Sponsorem 10. Szkoły Letniej Nauczanie 
o Holokauście była fundacja Claims Con-
ference. Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany, Inc. 

Wykładowcami i ekspertami tegorocz-
nej Szkoły Letniej byli wybitni znawcy 
tematu z kraju i zagranicy, wśród nich: prof. 
Zdzisław Mach, prof. Tadeusz Lubelski, 
prof. Andrzej Żbikowski, prof. Jonathan 
Webber, prof. Michael Berenbaum, dr 
hab. Sławomir Kapralski, profesor UP, dr 
hab. Dariusz Libionka, profesor PAN, dr 
hab. Rafał Pankowski, profesor Collegium 
Civitas, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Ja-
cobs, dr Piotr Trojański, dr Robert Szuchta,  
dr Arkadiusz Walczak.

W ramach przedsięwzięcia 
odbyły się wykłady, prezenta-
cje, warsztaty, projekcje filmów, 
dyskusje panelowe oraz wizyty 
studyjne w Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Międzynaro-
dowym Domu Spotkań Młodzieży, 
Żydowskim Centrum Edukacyjnym 
w Oświęcimiu, Żydowskim Mu-
zeum „Galicja”. W tegorocznym 
programie Szkoły Letniej znalazło 
się także zwiedzanie krakowskiego 
Kazimierza i terenów dawnego 
getta w Podgórzu. 

Na uroczystość inauguracji  
10. Szkoły Letniej, która odbyła 
się w auli Domu Gościnnego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Prze-
gorzałach, przybyło wielu znamie-
nitych gości, wśród nich konsul 
generalna USA Ellen Germain, 
konsul generalny Francji Thierry 
Guichoux, sekretarz konsularny 
Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec Hans Joachim Fuchs, 
dyrektor wykonawcza Fundacji 
Taubego Shana Penn, dyrektor Sigi 
Ziering Institute for the Study of the 
Holocaust and Ethics z American Jewish 
University w Los Angeles prof. Michael 
Berenbaum, dyrektor ds. edukacji w Illinois 
Holocaust Museum and Education Center 
Keley Szany, dyrektor Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie dr Marek 
Lasota, dyrektor muzeum Galicja Jakub 
Nowakowski, a także przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Centrum 
Badań Holokaustu UJ: Alex Dancyg z In-
stytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów 
Holokaustu „Yad Vashem” w Jerozolimie, 
dr Alicja Bartuś z Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 

oraz grono wykładowców Szkoły Letniej. 
Otwarcia dokonał prorektor ds. dydaktyki 
UJ prof. Andrzej Mania, zaś całą uroczy-
stość prowadził pełnomocnik rektora UJ 
ds. współpracy międzynarodowej prof. 
Zdzisław Mach, który wygłosił wykład 
inauguracyjny.

W tym roku równolegle z tygodniowym 
programem Szkoły Letniej w dniach 1–4 
lipca odbyło się seminarium II stopnia 
dla absolwentów dotychczasowych edycji 
Szkoły Letniej, a także nauczycieli eks-
pertów, liderów społeczności lokalnych 
i działaczy organizacji pozarządowych, 
którzy z racji posiadanych kompetencji 
i doświadczenia pełnić będą rolę multi-
plikatorów w zakresie edukowania o Ho-
lokauście, upamiętniania ofiar Zagłady 
i zachowania dziedzictwa żydowskiego. 
W pierwszej edycji seminarium II stopnia 
wzięło udział 20 osób z różnych stron 
Polski. Zorganizowanie Szkoły Letniej  
II stopnia było możliwe dzięki finansowe-
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10. SZKOŁA lETNIA – NAuCZANIE O HOlOKAuŚCIE
Centrum Badań Holokaustu uJ

Uroczysta inauguracja X Szkoły Letniej Nauczanie  
o Holokauście. Przemawia prorektor ds. dydaktyki UJ  

prof. Andrzej Mania

Prorektor ds. dydaktyki UJ prof. Andrzej Mania, konsul generalna USA w Krakowie Ellen Germain 
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mu wsparciu ze strony Claims Conference. 
Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany, Inc. oraz niemieckiej 

fundacji EVZ (Erinnerung Verantwortung 
Zukunft). Formuła zajęć uwzględnionych 
w programie seminarium II stopnia miała 
charakter warsztatów lub konwersatoriów, 
co pozwoliło uczestnikom aktywnie włączać 
się w omawiane i analizowane zagadnienia, 
takie jak przeciwdziałanie współczesnemu 
antysemityzmowi i rasizmowi, naucza-
nie o Holokauście i prawach człowieka 
z wykorzystaniem multimediów, nowych 
technologii informacyjnych, materiałów 
audiowizualnych, poddanie krytycznej 
analizie doświadczeń innych krajów w za-
kresie nauczania o Holokauście, wreszcie 
wykorzystanie waloru edukacyjnego lo-
kalnych miejsc pamięci w działaniach na 
rzecz przywracania pamięci i dziedzictwa 
żydowskiego. 

Intencją organizatorów Szkoły Letniej 
było stworzenie odpowiednich warunków 
do swobodnej dyskusji, wymiany myśli 

i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, 
wykładowcami oraz zaproszonymi liderami 
społeczności lokalnych i działaczami orga-
nizacji pozarządowych, którzy zajmują się 
przywracaniem pamięci o polskich Żydach, 
wspólnej polsko-żydowskiej przeszłości 
i zachowaniem dziedzictwa żydowskiego 
w swoich miejscach zamieszkania. 

Ogromnym zainteresowaniem uczest-
ników obu stopni Szkoły Letniej cieszyły 
się warsztaty poświęcone wykorzystaniu 
różnych materiałów audiowizualnych (filmy 
dokumentalne, fabularne, fotografia, ko-
miks, świadectwa Ocalonych) oraz nowych 
technologii informacyjnych (aplikacje na 
urządzenia mobilne, kursy e-learningu, 
bazy danych) w nauczaniu o Holokauście 
i zagładzie Romów. 

Począwszy od pierwszej edycji progra-
mu w 2006 roku Szkoła Letnia Nauczanie 
o Holokauście cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem wśród polskich nauczycieli, 
edukatorów, działaczy lokalnych organizacji 
pozarządowych i społeczników. W dziesię-
ciu edycjach Szkoły Letniej uczestniczyło 
ponad 600 osób z całej Polski. W tym roku 
do uczestnictwa w programie stopnia podsta-
wowego aplikowało prawie trzykrotnie wię-
cej kandydatów aniżeli dostępnych miejsc, 
w przypadku seminarium drugiego stopnia 
było aż czterokrotnie więcej zgłoszeń. 
Przyczyny niesłabnącego zainteresowania 
tą konkretną ofertą edukacyjną realizowaną 
w Centrum Badań Holokaustu UJ jest nie 
tylko przemyślany i dobrze skonstruowany 
program, profesjonalizm i entuzjazm wykła-
dowców, ale także przyjazna atmosfera pa-
nująca w murach krakowskiej Alma Mater.

Katarzyna Kopff-Muszyńska
koordynatorka Szkoły Letniej 

„Nauczanie o Holokauście” (2006–2015)

Kelley Szany, dyrektor ds. edukacji w Illinois Holocaust Musem and Education 
Center, oraz prof. Michael Berenbaum, dyrektor Sigi Ziering Institute for the Study 

of the Holocaust and Ethics, American Jewish University

Uroczysta inauguracja 10. Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście.
Dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, 
dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Uczestnicy 10. Szkoły Letniej przed budynkiem Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

Uczestnicy 10. 
Szkoły Letniej 
podczas inauguracji
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□ Co mogą zrobić absolwenci studiów, by szybko odnaleźć się 
na rynku pracy?

■ Istotne jest możliwie wczesne i precyzyjne okre-
ślenie swoich celów zawodowych, a następnie 
zbudowanie – wraz z ekspertem, jeśli jest taka 
potrzeba – indywidualnej strategii rozwoju zawo-
dowego. Szanse odniesienia sukcesu zwiększają się, 
jeśli realizowanie tej strategii rozpoczynamy jeszcze 
podczas studiów – poprzez zdobywanie dodatkowych 
kwalifikacji niezbędnych w dalszej karierze oraz na-
bywanie pierwszego doświadczenia zawodowego. To 
ostatnie może mieć formę chociażby staży, praktyk, 
udziału w programach stypendialnych czy pracy 
w trzecim sektorze. Niezależnie od rodzaju studiów, szczególnie 
cenne pozostają na rynku pracy kompetencje językowe oraz udział 
w projektach międzynarodowych, w tym edukacyjnych, takich jak 
Erasmus. Należy pamiętać, że najlepsze światowe uczelnie kształcą 
obecnie w systemie międzynarodowym – dyplom prestiżowych stu-
diów na uczelniach chociażby niemieckich czy francuskich oznacza 
równoczesne uzyskanie kwalifikacji w kilku ośrodkach naukowych. 
Także w Polsce absolwenci posiadający tego rodzaju wykształcenie 
są dla pracodawców cenni i ten trend utrzyma się jeszcze przez co 
najmniej kilka lat.

□ Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów młody 
człowiek nierzadko zastanawia się, czy faktycznie dyplom ma-
gisterski lub doktorski pomoże mu w karierze.

■ Niezależnie od dziedziny i rodzaju studiów dyplom nie jest gwa-
rancją udanej kariery, ale jedynie środkiem do realizacji planów 
zawodowych. Jeśli wybór nie jest przypadkowy, a studia zostały 
wybrane świadomie i są realizowane z pasją, to rzadko zdarza się, 
aby nie przełożyło się to pozytywnie na dalszą karierę. Powtarzam 
jednak, że szczególnie ważne jest podejście metodyczne i długo-
falowe, gdyż nieprzemyślane i podejmowane na szybko decyzje 
nie służą samorealizacji. Przy niepowodzeniach warto poszukać 
ich racjonalnej przyczyny. Ta ostatnia rzadko wiąże się z wybraną 
dziedziną studiów – częściej jest związana z brakiem wiedzy lub ze 
źle prowadzoną strategią rozwoju. W przypadku wątpliwości warto 
zwrócić się o radę do eksperta.

□ Na przykład do specjalisty współpracującego z PolDoc...

■ Tak, wspieramy naszych członków i inne osoby, które się do nas 
zgłaszają, udzielając im bezpłatnie, on-line, indywidualnych konsul-
tacji, na przykład w sprawie zasad ubiegania się o pracę wymagającą 
znajomości języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. 
Ja prowadzę coaching z zakresu budowy strategii kariery oraz 

przygotowania CV i listu motywacyjnego. Z kolei w Poznaniu ofe-
rujemy dyżur psychologa. W Poznaniu, ponieważ 
Stowarzyszenie działa nie tylko w Krakowie, ale 
również w Wielkopolsce, Warszawie i Łodzi. W każ-
dym z naszych ośrodków organizujemy bezpłatne 
szkolenia z zagadnień potrzebnych w rozwoju zawo-
dowym naukowca. Część naszych szkoleń przydatna 
jest także studentom i absolwentom chcącym skupić 
się na rozwijaniu własnego biznesu przy wyko-
rzystaniu wiedzy wyniesionej ze studiów. Grafik 
naszych działań i inne informacje o PolDoc oraz 
o naszych partnerach znajdują się na naszej stronie 
www.poldoc.pl oraz na fanpage’u. Publikujemy tam 
na bieżąco ogłoszenia o konkursach badawczych, 

konferencjach naukowych, ale też oferty pracy dla specjalistów.

□ Jak działalność w takiej organizacji, jaką jest PolDoc, może 
pomóc w rozwijaniu kariery zawodowej?

■ W organizacjach pozarządowych można nabyć ogromne doświad-
czenie w pracy z ludźmi, które procentuje w pracy zawodowej. 
Ponadto w Stowarzyszeniu PolDoc zdobywa się doświadczenie 
w prowadzeniu współpracy świata nauki z podmiotami z różnych 
sektorów rynku. Nasza organizacja jest otwarta na studentów, 
absolwentów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin i ze 
wszystkich uczelni. Przede wszystkim na tych, którzy chcą sprawdzić 
się jako organizatorzy, menedżerowie, trenerzy czy fundraiserzy.

□ Czy w pracach PolDoc biorą udział studenci i doktoranci 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego? 

■ Jak najbardziej. Kilkoro z nich aktywnie działa w naszych 
strukturach, między innymi pracując przy Małopolskim Festiwalu 
Innowacji, który współorganizujemy co roku pod egidą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jest to wydarze-
nie promujące transfer technologii i innowacji. Ponadto to właśnie 
doktoranci UJ reprezentują Stowarzyszenie w Małopolskiej Sieci 
NGO, która zrzesza blisko 40 organizacji z całego regionu. Ponad  
40 studentów i doktorantów UJ korzysta obecnie z naszych bezpłat-
nych szkoleń i doradztwa w Krakowie. Liczba ta wzrasta co semestr.

□ Czego życzy Pani studentom i doktorantom w nowym roku 
akademickim?

■ Życzę, by mądrze wykorzystali czas. Nie tylko na naukę, ale 
również nabywanie praktycznych umiejętności. 

□ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mariusz Kusion

STRATEGICZNIE O KARIERZE NAuKOWCA
Rozmowa z Justyną Małkuch-Świtalską, doradcą zawodowym, trenerem, nauczycielem akademickim 
oraz prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”
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W latach 60. XX wieku idee kontr-
kulturowej rebelii z szybkością 

błyskawicy ogarnęły Stany Zjednoczo-
ne i Europę Zachodnią. Negacji kon-
serwatywnych wartości towarzyszyły 
przemiany obyczaju, które na zewnątrz 
wyrażały się, między innymi, poprzez 
modę, a coraz mocniejsza muzyka roc-
kowa jak dynamit rozsadzała pozorną 
harmonię powojennego świata. 

Hipisi byli jednym z wielu ruchów, 
które składały się na zjawisko nazy-
wane, w dużym uproszczeniu, buntem 
młodzieży. Choć nie jedynym, jednak 
bez wątpienia najbardziej kolorowym, 
a przez to i najlepiej zauważa-
nym. Długie włosy, kolorowe 
ubrania, szerokie spodnie 
miały na celu jednoczesne 
odcięcie się od świata doro-
słych i podkreślenie własnej, 
odrębnej tożsamości. Moda 
na „hippiesm” bardzo szybko 
dotarła do Europy. Kiedy 
w San Francisco i Los Angeles 

hipisi organizowali uliczne hap-
peningi, prawie równocześnie na 
placach Amsterdamu, Londynu 
i Berlina Zachodniego pojawiły 
się grupy długowłosej młodzie-
ży. Globalna wioska stawała się 
faktem.

Pomimo żelaznej kurtyny 
również w krajach „demokracji 
ludowej” młodzi mężczyźni co-
raz odważniej zapuszczali długie 
włosy i próbowali naśladować 
swoich zachodnich rówieśni-
ków. Pierwsi „socjalistyczni” 
hipisi pojawili się w dużych 
miastach państw leżących na 
granicy obszaru sowieckiej do-
minacji – w NRD, Czechosłowa-
cji i na Węgrzech. Nowa moda 
coraz większym strumieniem 
wpływała również w granice 
PRL. Już wiosną 1967 roku 
grupki długowłosej młodzieży można było 
spotkać w centrach większych miast. Na 
krakowskich Plantach szokowali strojem 
i zachowaniem, wyraźnie odróżniając się 
od reszty przechodniów. Wśród nich naj-

bardziej rozpoznawalną postacią był Ry-
szard Terlecki ps. „Pies”, wówczas student 
historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Ulubionym miejscem spotkań dłu-
gowłosej młodzieży było, oczywiście, 
krakowskie Stare Miasto, a szczególnie 
Rynek Główny oraz znajdujące się w jego 
obrębie kawiarnie: Noworolski, Kolorowa, 
Europejska, Śnieżka, lokal przy Klubie 
Międzynarodowej Prasy i Książki oraz 
herbaciarnia przy ul. Floriańskiej. Ponadto 
Planty, zwłaszcza u wylotu ul. Szewskiej 
i w okolicach Pawilonu Wystawowego 
BWA oraz pod pomnikiem Grażyny. 
Spotykano się również w oficynie ka-

mienicy przeznaczonej do rozbiórki przy  
ul. Grodzkiej. Latem przesiadywano na 
wałach wiślanych, u stóp Wawelu. Z klu-
bów ceniono sobie przede wszystkim Szo-
pę, Pod Jaszczurami oraz galerię Krzysz-

tofory. W Nowej Hucie hipisi zaglądali do 
klubu Znicz. Ponieważ część krakowskich 
hipisów była studentami UJ i ASP, często 
bywali również w klubach studenckich 
tych uczelni, między innymi w Nowym 
Żaczku i klubie ASP Pod Ręką przy ul. 

Dzierżyńskiego (obecnie ul. 
Juliusza Lea), gdzie odbywały 
się słynne wśród studentów 
tzw. bale przy jednej świeczce. 
W klubie Pod Ręką występował 
również często popularny wśród 
hipisów awangardowy zespół 
muzyczny Zdrój Jana. Koncerty 
tej grupy były muzycznymi hap-
peningami, próbą syntezy muzyki 
„beatowej” z elementami sztuk 
plastycznych, poezji i teatru.

Dużą rolę odgrywało, nie 
tylko zresztą wśród hipisów, 
Studio Folksongu, założone 
w 1969 roku z inicjatywy ar-
tysty Adama Macedońskie-
go w piwnicy Muzeum Et-
nograficznego w Krakowie. 
Organizowano tam spotkania 
i koncerty muzyczne, na któ-
rych bywali również hipisi. Po 
decyzji władz o zamknięciu 
studia działalność przeniesio-
no do kościołów krakowskich 
i do akademików. Wśród tych 
ostatnich prym wiódł przede 
wszystkim Żaczek, gdzie wielu 
hipisów „waletowało”, nawet 
jeśli sami nie byli studentami.

Pojawienie się hipisów 
w Krakowie budziło różne 

reakcje. Jedni traktowali ich jak kolejną, 
niegroźną emanację krakowskiej bohemy, 
inni byli w swoich sądach bardziej rady-
kalni. Marek Skwarnicki w „Tygodniku 
Powszechnym” tak skomentował ich po-

HIPISI POD WAWElEM

IMPREssIonEs
IMPREssIonEs

Krakowscy hipisi na Wawelu, ok. 1969 roku
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jawienie się w grodzie nad Wisłą: Różne 
już dziwne plagi nawiedzały Kraków, nigdy 
jednak cyganeria tego miasta nie owoco-
wała w tak beznadziejny sposób.

Z licznych krakowskich klubów i ka-
wiarni krakowscy hipisi najbardziej cenili 
sobie Krzysztofory, gdzie opiekunem 
i przyjacielem hipisów zo-
stał Tadeusz Kantor. W kilka 
miesięcy piwnice Krzyszto-
forów stały się przysłowio-
wą mekką nie tylko kra-
kowskich hipisów i praw-
dziwym utrapieniem dla 
początkowo im przychylne-
go szefa galerii Stanisława 
Balewicza. Hipisi ściągnęli 
na galerię zainteresowanie 
milicji. Kantor dobrodusz-
nie stawiał im wódkę, kawę, 
czasami nawet obiady, nie 
widząc żadnego problemu 
w tym, że niektórzy z nich 
byli jeszcze niepełnoletni. 
Apodyktycznie rozkazał 
zarówno portierowi, jak 
i obsłudze galerii tolerowa-
nie hipisów. Kora Jackow-
ska wspominała po latach: 
Ciągle jakieś happeningi: 
Warpechowskiego, Beresia, 
Kantora. Wykorzystywali do 
tych akcji hipisów. Panowa-
ła atmosfera buntu przeciw-
ko establishmentowi. [...] 
W Krzysztoforach, z inicja-
tywy Kantora, odbywały 
się happeningi, w których, 
obok artystów, uczestniczyli 
hipisi. Doprowadzili do 
tego, że zamieszkaliśmy na 
jakiś czas w Krzysztoforach. 
Kantor był do tego stop-
nia zafascynowany ruchem 
hippisowskim, że wprzągł 
go w swoją działalność ar-
tystyczną. Odmienne zdanie na temat miał 
Mariusz Tchorek, współtwórca warszaw-
skiej Galerii Foksal, który uważał, że hipisi 
traktowali Kantora jak guru, a on po prostu 
wykorzystywał ich artystyczne aspiracje. 

Happeningi, wówczas będące arty-
stycznym novum, były popularne w krę-
gach młodzieży zainteresowanej sztuką 
współczesną lub pozującej na artystów. 
Nie wszystkim przypadły jednak one do 
gustu. W prasie zaczęły pojawiać się tek-
sty, w których piętnowano tego rodzaju 
zachowania i atakowano Tadeusza Kanto-

ra, zarzucając mu „ogłupianie” młodzieży. 
Fakt ten wykorzystały osoby zawistne, 

rozpowiadając o ekscesach, do jakich za 
aprobatą Kantora dochodziło w Krzysz-
toforach. Jednocześnie krakowska milicja 
i Służba Bezpieczeństwa prowadziły roz-
pracowanie krakowskich hipisów. Tym-

czasem wiosną 1970 roku Kantor starał 
się o paszport w związku z planowanym 
wcześniej na sierpień udziałem w Salon 
International de Galeries Pilotes w Musée 
Cantonal des Beaux-Arts w Lozannie, 
gdzie wraz z żoną wystawiał swoje obrazy. 
Na miesiąc przed wyjazdem Kantor otrzy-
mał informację, że tym razem paszportu 
nie dostanie. Jednocześnie poinformowano 
go o wstrzymaniu dofinansowania wy-
jazdu zespołu teatru Cricot 2 do Włoch. 
Zapewne domyślał się, że zamieszanie 
wokół jego osoby związane jest pośrednio 

z hipisami. Na początku lipca 1970 roku 
skierował pismo do szefa krakowskiej 
SB płk. Stanisława Wałacha z prośbą 
o spotkanie i wyjaśnienie sprawy. Do spo-
tkania nie doszło, a na rozmowę z artystą 
wysłany został funkcjonariusz Wydziału II 
kpt. Pajdak, który 9 lipca 1970 zawi-

tał do Krzysztoforów. Wy-
słuchał żalów Kantora na 
brak zrozumienia dla jego 
sztuki ze strony dzienni-
karzy i urzędników oraz 
narzekań, że została na nie-
go „rozpętana nagonka”, 
w której zarzucano mu, że 
pielęgnuje hipisów i udzie-
la im schronienia w galerii 
Krzysztofory. Kantor bronił 
się, tłumacząc, że młodzie-
ży tej należy pomóc, choć  
kpt. Pajdak odniósł jed-
nocześnie wrażenie, że 
Kantorowi podoba się styl 
bycia i częściowo również 
poglądy hipisów. Artysta 
znalazł się jednak w szachu. 
Nie dość, że odmówiono 
mu paszportu, a wyjazd na 
tournée do Włoch wisiał na 
włosku, to przylgnęła doń 
opinia demoralizatora mło-
dzieży. W tej sytuacji chciał 
za wszelką cenę oczyścić at-
mosferę wokół swojej osoby, 
gdyż, jak twierdził, odebrano 
mu możliwość uprawiania 
działalności artystycznej.

Ryszard Terlecki był 
osobą najbardziej rozpo-
znawalną przez krakowską 
milicję wśród hipisów spo-
tykających się w Krzysz-
toforach. Spisywany przy 
różnych okazjach, 3 lutego 
1970 został aresztowany pod 
zarzutem próby podpalenia 

mieszkania. W rzekomo celowym zapró-
szeniu ognia za pomocą zapalonej gazety, 
od której zajął się stojący obok drzwi 
kosz na śmieci, miała pomagać mu Olga 
Ostrowska – „Kora”. Terlecki po latach 
stwierdził, że pożar nastąpił przypadkiem 
od niedopałka papierosa wrzuconego do 
stojącego w rogu korytarza kosza na śmie-
ci, a Kora wzięła później na siebie winę, 
próbując ratować Terleckiego i twierdząc, 
że to, między innymi, ona podpaliła kosz. 
W każdym razie na pewno celem mło-
dzieńczego wybryku nie było spalenie 

Zlot hipisów w Częstochowie w 1971 roku
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mieszkania. Terlecki trafił do aresztu. 
O jego zwolnienie zabiegało wiele osób, 
między innymi ksiądz Adam Boniecki. 
Prokurator dopiero po miesiącu uznał 

sprawę za na tyle błahą, że niewymagającą 
postępowania karnego. 

Hipisów postrzegano jako ruch, pod 
każdym względem, obcy socjalizmowi, 
a wręcz jako przejaw amerykańskiej 
„dywersji ideologicznej”. Próbowano 
udowadniać z góry przyjętą tezę, że zja-
wiska kontrkultury i kontestacji wśród 
młodego pokolenia są charakterystyczne 
wyłącznie dla krajów kapitalistycznych. 

Latem 1969 roku na biurko I sekre-
tarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Krakowie Czesława Domagały tra-
fiła szczegółowa informacja dotycząca 
hipisów na terenie miasta, opracowana 
w Komendzie Wojewódzkiej MO. 29 
lipca 1969 zapoznano z nią członków 
egzekutywy KW. Na posiedzeniu tego 
gremium I sekretarz KW zachęcał do 
dyskusji, mówiąc, że warto przyjrzeć się 
tym sprawom i stawiać określoną tamę, 
rozpoznając zjawisko i nosicieli tego 
ruchu, przenoszących ideologię rozkładu 
z krajów kapitalistycznych na socjali-
styczny grunt. Obok zarzucania hipisom 
wszystkich możliwych wykroczeń natury 
obyczajowej, nawet tak niedorzecznych 
jak stręczycielstwo i czerpanie zysków 
z nierządu, analizowano informacje 
związane z popularnymi miejscami spot- 
kań młodzieży, zwłaszcza klubami Szopa, 

Pod Jaszczurami i galerią Krzysztofory. 
Władysław Machejek oskarżył Tadeusza 
Kantora, że ten nie tylko wspomagał hi-
pisów, ale również „użyczył im swojego 

autorytetu artystycznego”. Padły propo-
zycje ofensywy propagandowej, mającej 
na celu ośmieszenie hipisów. Przerzucano 
się pomysłami. Jedną z propozycji było 
rozwinięcie przeciwko hipisom „duże-

go ruchu społecznego”. Postulowano 
zaangażowanie szkół, komitetów rodzi-
cielskich, organizacji młodzieżowych 

i członków partii. Po zakończeniu dysku-
sji opracowano wnioski, które zostały jed-
nogłośnie zatwierdzone przez członków 
egzekutywy. Zalecono, między innymi, 
by zapoznać z informacjami na temat 
hipisów członków aktywu partyjnego 
z Krakowa oraz kierownictwa zarządów 
wojewódzkich wszystkich organizacji 
młodzieżowych, a także opracowano 
zadania dla nauczycieli i komitetów ro-
dzicielskich „w zakresie przeciwdziałania 
rozwojowi ruchu hipisowskiego”. Miano 
dokonać oceny działalności klubów mło-
dzieżowych i studenckich na terenie mia-
sta, zwłaszcza pod kątem zatrudnionych 
w nich pracowników, repertuaru, uczest-
ników zajęć, zespołów i indywidualnych 
artystów, oraz spowodować, aby odsu-
nięto od pracy w nich ludzi „obcych ide-
owo” oraz „lansujących gusty i zwyczaje 
demoralizujące młodzież, wykrzywiające 
jej charaktery i sprowadzające ją na drogę 
»hippiesów«”. Sporą część wniosków 
poświęcono zaleceniom skierowanym 
do Komendy Wojewódzkiej MO, aby 
podległe jej służby kontynuowały podjęte 
już działania przeciwko hipisom, jednak 
przy zastosowaniu na szerszą niż dotych-
czas skalę „środków profilaktycznych 
oraz represyjnych”. Zamierzano również 
zwrócić się do środków masowego prze-
kazu, zwłaszcza prasy i radia, o podjęcie 
akcji propagandowej, której celem miało 

być kształtowanie w społeczeństwie 
„atmosfery zdecydowanego potępienia” 
ruchu hipisowskiego. Wreszcie na koniec 

Zlot hipisów w Częstochowie w 1971 roku
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postanowiono poinformować Komitet 
Centralny PZPR.

Sprawa klubów studenckich wróciła 
pod obrady egzekutywy krakowskiego 
komitetu PZPR w listopadzie 1969 roku, 
kiedy to przedstawiono ocenę ich dzia-
łalności. Narzekano na „zubożenie pracy 
ideowo-wychowawczej”. Utyskiwano 
zarówno na brak nadzoru ze strony władz 
uczelni, jak i na zbyt małe zaangażo-
wanie członków partii w kontrolę prac 
samorządów studenckich i kierownictwa 
klubów. Najbardziej dostało się klubom 
Pod Jaszczurami w Rynku Głównym i ASP 
przy ul. Dzierżyńskiego. Podstawowym 
zarzutem było stwierdzenie, że placówki 
te stały się miejscem „ekstrawaganckich 
imprez”, w których najlepiej odnajdywali 
się „miejscowi hippiesi”. Za niedopusz-
czalne uznano organizowanie happenin-
gów artystycznych, w czym przodował 
klub ASP. Z kolei „Jaszczurom” zarzucano 
elitarny charakter, który przejawiać się 
miał, między innymi, w zbieraniu się tam 
młodzieży wywodzącej się „nierzadko 
z kręgów kołtunerii mieszczańskiej Kra-

kowa”, a atmosfera organizowanych tam 
spotkań i dyskusji miała sprzyjać szerzeniu 
się kultury drobnomieszczańskiej opartej 
o zachodnie wzory i tym samym pod 
płaszczykiem troski o rozwój studenckiego 
życia kulturalnego usiłowano przemycać 
na studencką estradę zgoła wątpliwe treści 
lub wręcz wrogą propagandę. Zalecono, 
aby czym prędzej ograniczyć możliwość 
przebywania w tych klubach tzw. stałych 
bywalców, rekrutujących się ze złotej 
młodzieży krakowskiej, których zastąpić 
mieli autentyczni studenci. Członkowie 
egzekutywy zgodnie orzekli, że należy 
zwalczać wszelkimi dostępnymi środkami 
wychowawczymi i administracyjno-dys-
cyplinarnymi przejawy zła, bezideowości, 
nihilizmu pewnej części uczestników zajęć 
klubowych. Piętnować ich postawy drob-
nomieszczańskie, pozerstwo, nieróbstwo 
oraz ich negatywny stosunek do dorobku 
społeczno-politycznego, kulturalnego oraz 
gospodarczego Polski Ludowej.

Przedstawiciele Komendy Woje-
wódzkiej i Miejskiej MO w Krakowie  
16 grudnia 1969 wzięli udział w posie-

dzeniu kolegium rektorskiego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem 
prof. Mieczysława Klimaszewskiego, 
na którym przedstawili raport dotyczący 
problemu demoralizacji wśród młodzieży. 
Jednocześnie w Komendzie Wojewódzkiej 
MO opracowano obszerną notatkę na temat 
krakowskich hipisów, którą przesłano do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tam, 
uzupełniona i poszerzona, 29 stycznia 
1970 została dostarczona Władysławowi 
Gomułce. Oprócz I sekretarza PZPR kopię 
otrzymało dwudziestu decydentów stoją-
cych na szczytach władzy, między innymi 
członkowie Biura Politycznego KC PZPR 
i liderzy Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej. Gomułka miał wówczas wydać krótkie 
polecenie dla milicji o treści: Popatrzmy 
się na ruch hippisów. Działania przeciwko 
hipisom weszły w kolejną fazę.

Bogusław Tracz
doktor nauk humanistycznych, 

absolwent Instytutu Historii UJ,
pracownik Referatu Naukowego 

Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 
Książka Bogusława Tracza Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975 została wydana przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Wydawnictwo LIBRON w  2014 roku. Jest przeredagowaną 
i uzupełnioną wersją pracy doktorskiej Subkultura hipisów oraz jej zwalczanie w Polsce w latach 1967–1975, napi-
sanej na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr hab. Ireny Paczyńskiej.

Koncert zespołu Zdrój Jana w Klubie „Pod Ręką” przy pl. Matejki w Krakowie, 1971. Na scenie, od lewej: Paweł Partyka (gitara basowa), Jacek Ukleja (śpiew), 
Jerzy Wójcik (gitara solowa), Piotr Walewski (instrumenty klawiszowe), Marek Wilczyński (perkusja), Jerzy Nowakowski (KS Generator – zasila zespół w prąd, 

jadąc na rowerze). Na widowni od lewej: Richard A. Antonius (Ryszard Antoniszczak) (teksty), Piotr Łopalewski (instrumenty różne, banjo), Ognisty Józek (prze-
brany i zakapturzony... migacz świetlny do migania rytmicznego, obsługiwany przez Zbyszka Gubernata z Rybnika – hipisa.
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ADAM BOCHENEK
(1875–1913)

Adam Bochenek urodził się 10 sierpnia 
1875 w Krakowie. Wykształcenie średnie 
uzyskał w krakowskim III Gimnazjum 
im. Sobieskiego. Zapisał się chlubnie 
w pamięci, jako że był jednym z najlep-
szych uczniów, lubianym ogólnie przez 
profesorów i kolegów. W roku 1892 był 
słuchaczem zwyczajnym na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a w 1894 roku uzyskał posadę demonstra-
tora Zakładu Anatomii Opisowej UJ. Na 
tym stanowisku pracował z bardzo dużym 
zaangażowaniem pod kierunkiem Henryka 
Hoyera juniora. 6 marca 1898 uzyskał tytuł 
doktora wszech nauk lekarskich i podjął 
pracę w Zakładzie Anatomii Opisowej. 
W 1899 roku został powołany na stano-
wisko asystenta tego zakładu. Ówczesny 
kierownik, prof. Kazimierz Kostanecki, 
ułatwił Adamowi Bochenkowi dalsze studia 
w Strasburgu, na które udał się w ramach 
stypendium przyznanego przez Senat UJ. 
Działalność i naukowe zainteresowania 
Adama Bochenka można podzielić na 
trzy kategorie: pierwszą (najwcześniejszą) 
była antropologia, kolejną – ocena czyn-
nościowa elementów nerwowych, trzecia 
związana była z działalnością dydaktyczną.  
W 1901 roku wrócił do Krakowa, na 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, i na podstawie pracy O budowie 
komórki nerwowej ślimaka Helix pomatia 
uzyskał habilitację. 

Niezależnie od wykładów z anatomii 
topograficznej dla studentów Wydziału 
Lekarskiego od 1901 roku wykładał rów-
nież anatomię studentom Akademii Sztuk 
Pięknych. Oprócz pracy naukowej wielką 
pasją Adama Bochenka była sztuka. Ten 
wybitny umysł był wielkim miłośnikiem za-
bytków Krakowa. Zamiłowanie do piękna 

PORTRETY WYBITNYCH KRAKOWSKICH lEKARZY
Część 9

W cyklu prezentującym sylwetki wybitnych lekarzy związanych z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim przedstawia-
my tym razem dokonania i zasługi Adama Bochenka oraz Jana Władysława Piltza. Ich biogramy opracował Tomasz Wiatr 
– absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który jest również autorem ilustrujących tekst portretów. Rysunki 
zostały wykonane na podstawie archiwalnych zdjęć, pochodzących ze zbiorów Katedry Historii Medycyny UJ CM. 

RPM 

i estetyzm świadczyły o wrażliwości jego 
umysłu i ducha. 

Adam Bochenek, będąc już profeso-
rem, zorganizował przy Katedrze Anatomii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pracownię, 
w której prowadził badania nad budową 
i przebiegiem włókien nerwowych. Jego 
pragnienie zgłębiania wiedzy na temat 

złożonej budowy ośrodkowego systemu 
nerwowego nie ograniczało się do studiów 
za granicą, lecz poparte było stworzeniem 
światowej sławy placówki dydaktyczno-
-naukowej w Krakowie, aby móc uczyć 
polskich studentów i lekarzy podzielających 
jego zainteresowania. W stosunku do swych 
pracowników kierował się zawsze najwięk-
szą życzliwością, a nawet przyjaźnią, był 
ich doradcą na każdym kroku, starszym ko-
legą, dlatego odnosili się do niego wszyscy 
z ogromnym szacunkiem. 

Mimo że jego pasją było poznanie budo-
wy struktur systemu nerwowego człowieka, 
nigdy nie porzucił badań antropologicznych, 

którymi zajmował się w Strasburgu. Badania 
nad budową ośrodkowego układu nerwo-
wego zaowocowały wydaniem 11 rozpraw, 
głównie o tematyce anatomii neurologicznej, 
a prowadzone były w pracowni utworzonej 
dzięki staraniom Bochenka. Z tego powodu 
uznawany jest on za niekwestionowanego 
prekursora kierunku neurologicznego w ba-
daniach anatomicznych.

Wielką zasługą prof. Adama Bochenka 
jest jego działalność edytorska. W 1900 roku 
napisał rozdział o budowie tkanki nabłon-
kowej w histologicznym podręczniku prof. 
Henryka F. Hoyera seniora. W roku 1909 
ukazało się drukiem jego największe osią-
gnięcie: podręcznik Anatomia człowieka – 
pierwszy profesjonalny polski podręcznik 
anatomii, umożliwiający studentom do-
kładne zaznajomienie się z przedmiotem. 
Do tego przedsięwzięcia przygotowywał się 
kilka lat, gromadząc ryciny i wykonując pre-
paraty. W jego założeniu podręcznik ten miał 
być na tyle wszechstronny, żeby dla opa-
nowania wiedzy nie trzeba było korzystać 
z atlasów. Stąd bogactwo rycin i schematów 
połączonych z wiadomościami teoretycz-
nymi, wszystko zgromadzone w jednym 
miejscu. Profesor Bochenek uważał bowiem 
za obowiązek każdego profesora polskiego 
uniwersytetu, aby przysporzyć polskiej 
literaturze naukowej jak najwięcej dzieł 
poważnych treścią, w formie podręczników 
z różnych gałęzi nauk lekarskich. Podręcznik 
ten miał być podzielony na cztery części. Za 
życia profesora, po czterech latach ciężkiej 
pracy, wydany został w 1909 roku nakładem 
Polskiej Akademii Umiejętności pierwszy 
tom dzieła, obejmujący osteologię i miolo-
gię. Dalsze części opracowały i uzupełniły na 
podstawie zachowanych rękopisów zespoły 
pod kierunkiem prof. Stanisława Ciecha-
nowskiego. Tomy II i III ukazały się w latach 
1916–1928. W tym okresie również zespół 
redakcyjny prof. Edwarda Lotha opraco-

Adam Bochenek, rys. Tomasz Wiatr,  
42 x 59 cm, ołówek, papier
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wał od podstaw tom obejmujący przebieg 
nerwów obwodowych. Po wojnie, w latach 
1953–1956, nowe edycje podręcznika, liczą-
cego już siedem tomów, wydał PZWL pod 
redakcją prof. Michała Reichera. Następne 
wydania skrócono do pięciu tomów. Dzięki 
kolejnym wznowieniom podręcznik ten jest 
stale unowocześniany i stanowi podstawo-
we – wymagane na wszystkich polskich 
uczelniach medycznych – źródło wiedzy 
o anatomicznej budowie człowieka. 

Profesor Adam Bochenek zmarł tragicz-
nie i przedwcześnie 25 maja 1913. Zgasło 
życie, które zapowiadało, że dużo wniesie do 
polskiej nauki. Stało się to w chwili, gdy jego 
działalność naukowa była w pełni rozkwitu. 
W dziale ,,Nowiny Krakowskie” pojawił się 
artykuł: Samobójstwo profesora uniwersyte-
tu. Wczoraj otruł się profesor medycyny na 
tutejszym uniwersytecie dr Adam Bochenek, 
liczący lat 38. Prof. Bochenek, zamieszkały 
przy ul. Studenckiej 15, kazał sobie wczoraj 
przynieść obiad, który zjadł w towarzystwie 
lektora uniwersytetu, p. Jenowskiego. Przy 
obiedzie dostał drgawek, przewieziono go na 
klinikę, gdzie w nocy zmarł. Prof. Bochenek 
już parę razy próbował się otruć, ale za-
wsze udało się go odratować. Zdaje się, że 
nieszczęśliwy profesor był nerwowo chory. 
Profesor został pochowany na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie 28 października 
1988. W 75. rocznicę jego śmierci odbyła 
się uroczysta sesja naukowa zorganizowana 
przez Akademię Medyczną w Krakowie, 
Polską Akademię Nauk oraz Polskie To-
warzystwo Anatomiczne – poświęcona 
życiu i osiągnięciom Adama Bochenka. 
Sesji tej towarzyszyła wystawa pamiątek 
i prywatnych dokumentów w Zakładzie 
Historii Medycyny. Natomiast w Zakładzie 
Anatomii można było oglądać preparaty 
anatomiczne wykonane ręką profesora. 
Po sesji naukowej dokonano uroczystego 
wmurowania w pilastrze frontu budynku 
Theatrum Anatomicum w Krakowie przy 
ul. Kopernika 12 tablicy upamiętniającej 
tę szczególną uroczystość. Z tej okazji 
został również wybity medal pamiątkowy.  

JAN WŁADYSŁAW PILTZ
(1870–1930)

Jan Władysław Piltz urodził się 15 stycz-
nia 1870 w Aleksandrowie Kujawskim. Jego 
ojciec był zawiadowcą stacji, a przyrodni brat 
Erazm był politykiem i dyplomatą, między 
innymi ambasadorem w Pradze i Zagrzebiu. 

W 1888 roku Jan ukończył gimna-
zjum w Warszawie, po czym wyjechał do 

Szwajcarii. Przez następny rok studiował 
nauki przyrodnicze i wyższą matematykę, 
a w Bernie medycynę. W trakcie studiów 
był pomocnikiem asystenta przy Katedrze 
Anatomii i Histologii u prof. Philipa Stohra, 
a po uzyskaniu dyplomu lekarza pełnił obo-
wiązki asystenta w klinice psychiatrycznej 
w Genewie. Z Genewy wyjechał do Rosji, by 
w Petersburgu złożyć egzamin uzupełniający 
z łaciny i greki, uzyskując tam stopień doktora 

medycyny, równocześnie pracując w klinice 
neurologiczno-psychiatrycznej prof. Władi-
mira Bechterewa. W 1898 roku na prośbę 
prof. Eugena Bleulera został zaproszony 
do Zurychu. Bleuler zlecił mu organizację 
wewnętrzną swojej kliniki, z czego Jan Piltz 
wywiązał się doskonale, zyskując pełne 
uznanie profesora. Te wyjątkowe zdolności 
organizacyjne sprawiły, że rząd kantonalny 
w Vaud powołał go na stanowisko zastępcy 
dyrektora kliniki psychiatrycznej w Lozannie. 
Po wieloletnim pobycie Piltz opuścił Szwaj-
carię. Wyrobił sobie w tym czasie opinię 
człowieka pełnego energii i pogody ducha, 
nadzwyczaj koleżeńskiego i towarzyskiego, 
a przede wszystkim bardzo pilnego i skrupu-
latnego badacza. Następnie wybrał się w dłu-
gą podróż, zwiedzając ośrodki neurologiczne 
i psychiatryczne w Holandii i Rosji. 

W 1901 roku wrócił do Warszawy jako 
specjalista chorób nerwowych i umysłowych, 
a w 1902 roku został ordynatorem założo-
nego przez siebie oddziału neurologicznego 
w Szpitalu Praskim. 

W 1904 roku na podstawie dysertacji 
zatytułowanej Contribution a l’etude de la 

dissociation de la sensibilite doulourense et 
thermique dans les cas de traumatisme et d’af-
fection de lamoille epimiere uzyskał stopień 
doktora medycyny uniwersytetu w Lozannie. 

Na zaproszenie Rady Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
23 kwietnia 1905 przyjechał do Krakowa 
i został profesorem nadzwyczajnym chorób 
nerwowych i umysłowych. Rozpoczął dzia-
łalność dydaktyczną w niezwykle trudnych 
warunkach, zorganizował ambulatorium 
w podziemiach Kliniki Okulistycznej. Dzię-
ki usilnym staraniom w Krakowie i Wiedniu 
zdobył środki na budowę kliniki, którą roz-
poczęto w 1908, a ukończono w 1914 roku. 

Jan Piltz dwukrotnie był dziekanem 
Wydziału Lekarskiego, w latach 1911–1916 
był prezesem Towarzystwa Lekarskiego 
Krakowskiego. W 1914 roku powołał 
Krakowskie Towarzystwo Neurologiczno-
-Psychiatryczne. Na przestrzeni dwudziestu 
lat rozbudował Klinikę na wzór kliniki 
psychiatrycznej w Monachium, tak że 
posiadała trzy duże pawilony i pracownie: 
anatomiczną, biochemiczną, histopatolo-
giczną, metaboliczną i neurofizjologiczną. 

Ożenił się z Zofią Gonzagą-Pawliczyń-
ską i miał dwoje dzieci: Jerzego i Janinę. 
Był autorem 46 prac naukowych dotyczą-
cych trzech zagadnień: reakcji źrenic, zabu-
rzeń czucia i zapalenia nagminnego mózgu. 
Zasłynął w literaturze światowej, opisując 
kilka odruchów źrenicznych, z których 
najbardziej znany jest odruch Westphala–
Piltza, odruch neurotoniczny Piltza i odruch 
ideowo-ruchowy Piltza. Do dokładnej 
dokumentacji klinicznej tych odruchów 
skonstruował pierwszy na świecie, bardzo 
precyzyjny aparat fotograficzny. Prace 
psychiatryczne dotyczyły wielu zagadnień, 
z których za nadal aktualną należy uznać 
ocenę zaburzeń psychicznych w padaczce. 
Charakteropatię padaczkową, określaną 
przez niektórych autorów jako konstytu-
cyjną, uznawał za następstwo padaczki. 
Bardzo dobre wyniki leczenia uzyskiwał 
u chorych z nerwicami wojennymi, stosując 
szeroko pojętą psychoterapię. Opracował 
własną klasyfikację chorób psychicznych, 
która na ówczesne czasy była bardzo przej-
rzysta i nowoczesna. 

Jan Władysław Piltz zmarł 26 listopada 
1930 w Krakowie. W uznaniu jego zasług 
Rada Wydziału Lekarskiego UJ ufundowała 
pamiątkową tablicę, która została umiesz-
czona w głównym holu Kliniki Neurologii. 

Tomasz Wiatr
www.tomaszwiatr.pl

Jan Władysław Piltz, rys. Tomasz Wiatr, 
42 x 59 cm, ołówek, papier
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Nie ma lepszego przeżycia dla czło-
wieka od tego, gdy wie, że może 

okazać pomoc komuś innemu. Praca 
wolontaryjna jest pięknym działaniem. 
Daje satysfakcję pełną radości i nadziei. 
Myśląc o innych, myślimy również 
o sobie, ale nie w egoistyczny sposób – 
akcentował prorektor UJ prof. Andrzej 
Mania, otwierając konferencję Opieka 
paliatywna i hospicyjna – medycyna, 
humanizm, wolontariat, która odbyła 
się 9 czerwca 2015 w Auditorium 
Maximum. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli minister pracy 
i polityki społecznej Władysław Kosi-
niak-Kamysz oraz rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.

Przedsięwzięcie, zorganizowane 
wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński 
i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, 
zgromadziło liczne grono osób związa-
nych z opieką paliatywną i hospicyjną, 
w tym wolontariuszy, którzy dzielili się 

swoją wiedzą, refleksjami oraz doświad-
czeniami związanymi z pomocą chorym 
i cierpiącym u kresu ich życia.

– W Hospicjum im. św. Łazarza w Kra- 
kowie działa 120 wolontariuszy opieku-
jących się chorymi i 40, zajmujących się 
sprawami gospodarczo-biurowymi. W akcję 

„Pola nadziei” zaangażowanych jest około 
500 osób – zaznaczyła podczas swojego 
wystąpienia współorganizatorka konferencji 
dr Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. 
Łazarza” w Krakowie.   

Uczestnikami konferencji byli także: 
reprezentujący ministra pracy i polityki 
społecznej Władysława Kosiniaka-Kamy-
sza wicewojewoda małopolski Wojciech 
Szczepanik, prorektorzy UJ prof. Maria 
Jolanta Flis i prof. Stanisław Kistryn, kwe-
stor UJ Teresa Kapcia, a także studenci, 
doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i innych uczelni Krakowa i Małopolski, 
pracownicy UJ oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, których misją jest 
szerzenie idei wolontariatu oraz pomoc 
osobom terminalnie chorym i ich rodzinom. 
– Pomoc wolontariuszy w hospicjum jest 
nie do przecenienia. To dzięki nim hospicja 
przypominają bardziej domy niż szpitale czy 
placówki medyczne, a podopieczni nie są 
pacjentami czy przypadkami choroby, tylko 
konkretnymi, znanymi z imienia osobami – 
napisał w liście do uczestników konferencji 
minister Władysław Kosiniak-Kamysz. –  
To przede wszystkim towarzyszenie cho-
remu w najprostszych czynnościach, jak 

CONvENTIONES
CONvENTIONES

RADOŚĆ Z POMAGANIA
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Konferencję otworzył prorektor UJ prof. Andrzej Mania

Przedsięwzięcie zgromadziło znakomitych gości
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karmienie, rozmowa, wspólne milczenie, 
trzymanie za rękę, zainteresowanie, wspar-
cie, pomoc i troska, jakich doświadcza 
w hospicjum pacjent, są szlachetnymi 
działaniami, zasługującymi na najwyższy 
szacunek i wdzięczność. Dla chorego i jego 
rodziny ta pomoc jest bezcenna.

Podstawowym celem konferencji było 
wyjaśnienie, czym jest medycyna palia-
tywna i jak ważną rolę odgrywa w opiece 
nad chorymi terminalnie. Ale nie tylko. 
Organizatorom zależało także, by zachęcić 
wszystkie osoby dobrej woli do włączenia 
się w realizację pięknej idei wolontariatu. 
Jak zapowiada rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego prof. Wojciech Nowak, podobne 
przedsięwzięcie zostanie zorganizowane 
także w przyszłym roku. 

Rita Pagacz-Moczarska

Streszczenia kilku wybranych wystąpień można przeczytać w tym wydaniu „Alma Mater” na s. 92–99.
Zdjęcia z konferencji, a także cały jej zapis audio znajdują się na stronie internetowej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem:
 http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/90785886 

W ramach konferencji wystąpili prelegenci:
ksiądz prof. Jan Machniak (Hospicjum – inicjatywa społeczna w odpowiedzi na Synod Archidiecezji Krakowskiej 
1972–1979), prof. Kazimierz Korus (Szlachetność jako norma w kulturze starożytnej Grecji), dr med. Tomasz Grądalski 
(Miejsce opieki hospicyjnej w głównym nurcie współczesnej medycyny), dr Jolanta Stokłosa (Wizja hospicjum w wypo-
wiedziach założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie i jej realizacja), mgr 
Anna Białoń-Janusz (Perspektywy pielęgniarstwa w opiece paliatywnej jako dziedziny specjalistycznej), mgr Krystyna 
Kochan (Pro futuro – aspekty medyczne oraz prawne związane z opieką nad chorymi terminalnie), dr hab. Zygmunt 
Truszkiewicz, profesor UJ (Pełnomocnictwa i spadkobranie z perspektywy chorych terminalnie), prof. Tomasz Grodzic-
ki (Kiedy i kogo należy objąć opieką paliatywną?), prof. Jerzy Wordliczek (Leczenie bólu u chorych na nowotwór), dr 
Krzysztof Gerc (Cierpienie dziecka przewlekle chorego w kontekście oddziaływań psychologicznych wspierających 
jego rodzinę w zmaganiu się z konsekwencjami postępującej niepełnosprawności), mgr Marzena Sarnikowska (Wolon-
tariusz hospicyjny – idea, zasady, ustawa), mgr Ewa Bodek (Czym jest wolontariat?), mgr inż. Renata Połomska (Formy 
wolontariatu w „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie), Michael Kozlowski, Anna Szachowicz, mgr Wojciech Ko-
chan (Świadectwa wolontariatu).
Wszystkie materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w książce, która ukaże się już niebawem.
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Prof. Kazimierz Korus podczas swojego wykładu, obok dr Jolanta Stokłosa, ksiądz prof. Jan Machniak 
oraz dr med. Tomasz Grądalski

Przemawia dr Jolanta Stokłosa, od lewej: mgr Wojciech Kochan, mgr Ewa Bodek, mgr inż. Renata Połomska, 
Michael Kozlowski, Anna Szachowicz, po prawej mgr Zenona Toczkowska
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Historia powstania Towarzystwa Przy-
jaciół Chorych „Hospicjum im. św. 

Łazarza” – pierwszego polskiego stowarzy-
szenia hospicyjnego w Polsce, ma swój po-
czątek w pracach zespołu synodalnego ko-
ścioła Arka Pana. Zespół został utworzony  
18 listopada 1972. Liczył około 40 osób, 
prowadzony był przez księdza Józefa Go-
rzelanego, proboszcza parafii Arka Pana, 
oraz dziennikarkę i filozofa Halinę Bort-
nowską. W zespole tym podjęto, między 
innymi, temat „skutecznego współczucia”. 
Zastanawiano się, jak można wyrazić mi-
łość i współczucie dla ludzi cierpiących, 
w tym chorych i umierających.

W roku 1977 w zespole toczyły się 
również dyskusje na temat zbudowania 
domu hospicyjnego koło kościoła Arka 
Pana. Podczas trzech spotkań: 20 paździer-
nika, 14 listopada i 14 grudnia, powstały 
zapisy mówiące o zasadach działania 
hospicjum.

• Nie może to być dom dla chorych 
chronicznie. Do hospicjum przyjmowani 
będą ludzie ciężko chorzy, wymagający 
opieki terminalnej, a także tacy chorzy, 
którzy po otrzymaniu efektywnej pomocy 
będą mogli wrócić do domu.

• Prowadzona fachowa pomoc lekarska 
pozwoli na eliminowanie 
bólu przez umiejętne sto-
sowanie narkotyków i, 
czasami, neuroleptyków.

• Istotnym elemen-
tem opieki nad chorymi 
będzie opieka psychote-
rapeutyczna, która bę-
dzie zadaniem wszyst-
kich członków społecz-
ności hospicjum.

• Budynek – jego 
kształt zewnętrzny, wy-
posażenie, wszelkie roz-
wiązania organizacyjne – 
powinien łączyć w sobie 
cechy dobrze funkcjonującej instytucji 
medycznej z właściwym klimatem psy-
chicznym. Z różnych względów nie może 
to być dom duży – określono optymalną 
liczbę łóżek na około 40.

• Projektując budynek, należy pamiętać, 
że ma to być „dom gościnny”, w którym 
oprócz stałego personelu będą stale prze-
bywać osoby towarzyszące chorym i umie-
rającym. Trzeba zatem uwzględnić dla 
nich i miejsce przy łóżku chorego w czasie 
czuwania, i osobne pomieszczenie dla wypo-
czynku, a także, wyjątkowo, noclegu.

• Hospicjum powinno 
posiadać także własną 
kaplicę.

• Hospicjum w Nowej 
Hucie – Bieńczycach ma 
być świadectwem obec-
ności myśli poświęconej 
choremu, nieszczęśliwe-
mu, osamotnionemu, ma 
być  jednostką modelową, 
wzorem i zachętą dla in-
nych parafii.

• Społeczność hospi-
cjum będzie miała charak-
ter rodzinny, wspólnotowy. 
Człowiek chory znajdzie 

tam brata, wiernego współtowarzysza swej 
wędrówki. Wymaga to od personelu specjal-
nych kwalifikacji moralnych.

Obecna misja hospicjum powstała na 
kanwie powyższych zapisów.

Rozpoczęte narady, które miały prowa-
dzić do powstania polskiego hospicjum –  
ośrodka opieki nad chorymi, zwłaszcza 
na choroby nowotworowe w ich ostatnim 
stadium, uległy pod koniec 1979 roku 
zahamowaniu. W tej sytuacji najlepszą 
drogą do powstania hospicjum okazało 
się powołanie niezależnego Komitetu Bu-
dowy Hospicjum w Nowej Hucie, współ-
pracującego ze wszystkimi ludźmi dobrej 
woli, którzy podejmą tę inicjatywę (w tym 
z zespołem parafian z Bieńczyc). Projekt 
powołania takiego komitetu spotkał się 
z przychylnym przyjęciem władz miej-
skich i kardynała Franciszka Macharskie-
go, który obiecał swoje poparcie moralne 
i materialne. W 1981 roku do zwolenników 
budowy hospicjum przyłączyła się grupa 
lekarzy, przede wszystkim z Instytutu 
Onkologii. Zdano sobie sprawę z tego, że 
w ówczesnym czasie stworzenie w Polsce 
ośrodka wszechstronnej opieki nad ludźmi 
umierającymi wymaga zorganizowania 
zjednoczonej wspólnym celem, stabilnej, 
wiarygodnej, sprawnie działającej grupy 
ludzi gotowych pracować społecznie.  
78 osób z Nowej Huty i nowych członków 
2 marca 1981 stworzyło komitet założy-
cielski niezależnego towarzystwa hospi-

HOSPICJuM IM. ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE 
– WIZJA i REAlIZACJA

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Jolanta Stokłosa 
podczas swojego wykładu
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cyjnego. 29 września 1981 Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych Hospicjum zostało 
zarejestrowane i uzyskało osobowość 
prawną. 

Podczas następnych lat zarząd Towa-
rzystwa zapisał zasady ruchu hospicyjne-
go, nazwane „filozofią hospicyjną”.

Misja pełniona przez hospicjum skie-
rowana jest zarówno do jego pracowników 
i wolontariuszy, jak i całego społeczeń-
stwa. W ludziach podejmujących pracę, 
zarówno wolontariuszach, jak i pracow-
nikach etatowych, ma ona wyrabiać świa-
domość, że przełamują pewne tradycje 
i tworzą nowe, które należy pielęgnować 
i przekazywać młodszym współpracow-
nikom, oraz że:

– hospicjum nie jest zwykłym miej-
scem pracy, ale miejscem spotkania ludzi 
tworzących wraz z chorymi i ich rodzinami 
wzajemnie wspierającą się wspólnotę,

– trzeba niekiedy przełamywać pewne 
stereotypy zawodowe – odstąpić od po-
dejścia czysto profesjonalnego na rzecz 
podejścia zwyczajnie ludzkiego. Dotyczyć 

to może wszystkich: lekarzy, pielęgniarek 
i kapelanów,

– trzeba nauczyć się, że „bycie z cho-
rym” nie jest stratą czasu i że często więcej 
otrzymujemy, niż dajemy.

Misja hospicjum wobec społeczeństwa 
polega na:

– propagowaniu bardziej refleksyjnego 
spojrzenia na życie,

– przywracaniu śmierci właściwej god-
ności w świadomości społecznej,

– budzeniu wrażliwości na cierpienie 
drugiego człowieka,

– budowaniu relacji międzyludzkich 
opartych na solidarności i odpowiedzialności 
za innych,

– kształtowaniu zgodnie z ideą hospi-
cjum postaw rodziny i sąsiadów chorego 
oraz personelu szpitalnego.

Do roku 1993 opieka hospicyjna re-
alizowana przez Towarzystwo oparta była 
wyłącznie na zasadach wolontaryjnych. 
W następnych latach i obecnie profesjonalna 
opieka pełniona jest głównie przez pracow-
ników wspieranych przez wolontariuszy.

Wolontariat hospicyjny bierze bezinte-
resowny udział w realizacji wszechstron-
nej pomocy człowiekowi ciężko choremu, 
a także wspiera rodziny w trudnym okresie 
odchodzenia bliskiej im osoby i w czasie 
żałoby. Udział wolontariatu jest istotnym 
elementem opieki hospicyjno-paliatywnej.

Ruch hospicyjny wydaje się być zna-
kiem czasu – głoszone przezeń idee są 
przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego 
świata, w którym szerzą się egoizm, 
konsumpcjonizm, brak szacunku dla życia, 
w tym aborcja i eutanazja, pogarda dla 
słabości i starości, odrzucanie cierpienia, 
a tym samym współczucia dla cierpiących.

Zapisane przez założycieli zasady 
po czterdziestu latach są nadal aktualne 
i stanowią wyzwanie dla młodych ludzi.

Jolanta Stokłosa
prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

Tekst został opracowany
 na podstawie artykułów 

dr hab. n. med. Janiny Kujawskiej-Tenner 
i dr hab. n. med. Krystyny Smolak

Zasady ruchu hospicyjnego, nazwane „filozofią hospicyjną”:
1.  Życie ma wartość bez względu na kondycję fizyczną i psychiczną (a nawet moralną) człowieka, gdyż jest on do 

końca osobą.
2.  Śmierć jest zjawiskiem naturalnym, nie wolno jej przyspieszać ani sztucznie wydłużać okresu agonii.
3.  Okres terminalny choroby jest częścią życia szczególnie ważną dla chorego i jego rodziny (okazja do refleksyj-

nego spojrzenia na własne życie, możliwość nawiązania głębszych emocjonalnych więzi z rodziną).
4.  Chory ma prawo – jeśli zechce – do prawdy o swoim stanie. Nie wolno go ani okłamywać, ani odbierać mu 

nadziei.
5.  Chory uwolniony od bólu i otoczony miłością może odkryć sens swego cierpienia i zaakceptować własną 

śmierć.
6.  Chory powinien umierać w gronie rodziny, której należy pomóc w przełamywaniu barier psychologicznych 

i zachęcić do współudziału w pielęgnowaniu chorego. Jeśli chory pozbawiony jest rodziny, hospicjum ma mu 
ją zastąpić.

7.  Podtrzymywanie kontaktu z osieroconą rodziną i udzielanie jej – jeśli tego potrzebuje, pomocy duchowej jest 
obowiązkiem zespołu hospicyjnego.
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Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 
– widok budynku od strony ogrodu
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Łagodzenie cierpienia człowieka było 
obiektem zainteresowania medycyny 

od jej początku. Już w starożytności 
stosowano środki przynoszące ulgę w bólu 
(np. opium). W czasach nowożytnych, 
zwłaszcza w XX wieku, w czasie inten-
sywnego rozwoju techniki medycznej, 
coraz węższej specjalizacji lekarskiej, 
wzmacniały się postawy patriarchalne, 
a potrzeby chorego schodziły często na 
dalszy plan. Zmieniał się także obraz 
śmierci: dawniej pojawiała się ona po 
krótkiej i gwałtownej chorobie, w młodym 
wieku, w warunkach domowych – ostatnio 
w wyniku schorzeń przewlekłych, w póź-
nej starości i zwykle w szpitalach. Szersze 
możliwości opieki medycznej stwarzały 
pokusę do podtrzymywania życia bez 
względu na realne korzyści i koszty te-
rapii. Niezaspokojone potrzeby najciężej 
chorych, którym nie można było już 
przedłużać życia, pierwsze dostrzegły pie-
lęgniarki. W latach 60. XX wieku Cicely 
Saunders stworzyła ideę opieki hospicyj-
nej (oh), której celem była poprawa jakości 
życia pacjentów w terminalnym okresie 
chorób. Popularyzowała ona tę koncepcję 
z dużym powodzeniem w wielu krajach, 
przyczyniając się do rozwoju badań na-

ukowych potwierdzających możliwość 
skutecznego działania farmakologicznego 
w bólu i innych objawach. W latach 70. 
zainspirowała, między innymi, kanadyj-
skiego lekarza Baulfoura M. Mounta, który 
upowszechnił ją w Ameryce, nazywając 
opieką paliatywną (op). Obecnie okre-
ślenia oh i op są równoważne, w Polsce 
obowiązuje nazwa łącząca oba terminy: 

opieka paliatywna i hospicyjna (oph). 
Ważną rolę oh dostrzegła w latach 80. 
również Światowa Organizacja Zdrowia, 
wydając zalecenia dotyczące leczenia 
bólu i innych objawów w zaawansowanej 
chorobie nowotworowej.

W Polsce od lat 70. Cicely Saunders 
inspirowała humanistów, lekarzy, du-
chownych i wielu ludzi dobrej woli, dając 
impuls dla powstania w 1981 roku Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum 
w Krakowie – pierwszego stowarzyszenia 
hospicyjnego w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, a w 1987 roku także pierw-
szego zespołu opieki paliatywnej domowej 
z poradnią – w Poznaniu przy Klinice 
Onkologii. W ciągu kolejnych lat poja-
wiało się wiele ośrodków, zakładanych 
zwykle oddolnie jako stowarzyszenia. 
W ośrodkach oph równocześnie z opieką 
nad chorymi z zaawansowanymi schorze-
niami prowadzono działalność edukacyj-
no-naukową. Oph włączono do nauczania 
przeddyplomowego, a w 1998 roku uznano 
medycynę paliatywną za szczegółową 
specjalizację lekarską. Stopniowo popra-
wiała się dostępność oh dla chorych w ich 
domach, przybywało łóżek na oddziałach 
paliatywnych i hospicyjnych, oh znalazła 
swoje miejsce w systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych.

W opublikowanym w 2013 roku rapor-
cie potwierdzono, że Polska plasuje się na 
najwyższym światowym poziomie rozwo-
ju oh. Proces scalania się oh z głównym 
nurtem medycyny nie zakończył się jednak 
– dostępność do oh nadal podlega istotnym 
ograniczeniom, zużycie silnych opioidów 
nie jest zadowalające, nie wszystkie formy 
oh są refundowane, zbyt częste są nieko-
nieczne hospitalizacje u schyłku życia. 
Dodatkową barierę stanowią trudności 
komunikacyjne pomiędzy lekarzami oh 
i innych specjalności, a także pojawiające 
się nowe podziały w obrębie samej oh.

Tomasz Grądalski
lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

MIEJSCE OPIEKI HOSPICYJNEJ  
W GŁÓWNYM NuRCIE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

Hospicjum im. św. Łazarza 
przy ul. Fatimskiej 17
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Postęp medycyny, paradoksalnie, 
skutkuje rosnącą liczbą chorych 

z zaawansowanymi postaciami nie-
wydolności narządowej, co oznacza 
konieczność uświadomienia sobie wy-
nikających stąd wyzwań, a następnie 
stawienia im czoła, także w zakresie 
opieki paliatywnej.

Choć tradycyjnie opieka paliatywna 
wywodzi się z towarzyszenia umierają-
cym z powodu choroby nowotworowej, 
w ostatnich latach coraz częściej zaczyna 
obejmować także chorych cierpiących 
na inne przewlekłe postępujące scho-
rzenia, w tym demencję, niewydolność 
serca, przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc, choroby układu nerwowego i inne. 
Z etycznego punktu widzenia nie można 
ograniczać opieki paliatywnej jedynie 
do chorych z nowotworami, którzy sta-
nowią około 30 procent umierających 
z przyczyn przewlekłych, tym bardziej 
że badania wskazują na zbliżony odsetek 
występowania objawów towarzyszących 
zarówno schorzeniom nienowotworo-
wym, jak i nowotworowym, a także 
podobne nasilenie tych symptomów. Mimo 

że powszechne jest traktowanie wymienio-
nych wyżej schorzeń jako schorzeń „bar-

dziej łagodnych lub mniej złośliwych” od 
choroby nowotworowej, to jednak dane 
epidemiologiczne wskazują na znacz-
ną śmiertelność w zaawansowanych 
stadiach wspomnianych schorzeń oraz 
liczne, trudne do uśmierzenia dolegli-
wości, jak przede wszystkim duszność, 
ból, odleżyny, wyniszczenie, osłabienie 
i depresja.

W dotychczasowym systemie opieki 
medycznej chorzy w zaawansowanym 
stadium niewydolności serca, POCHP lub 
demencji zwykle znajdują się pod opieką 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
korzystając jednocześnie z okresowych 
kontroli specjalistycznych, a hospitali-
zowani są w okresie zaostrzeń choroby. 
W praktyce chorzy ci niezwykle rzadko 
otrzymują wsparcie ze strony ośrodków 
opieki paliatywnej, co w głównej mierze 
zależy od zaangażowania opiekunów 
i świadomości lekarza POZ.

Tomasz Grodzicki
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

kierownik Katedry i Kliniki  
Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM 

KIEDY I KOGO NAlEżY OBJĄĆ OPIEKĄ PAlIATYWNĄ?

Idee opieki hospicyjnej w swojej istocie są 
niezwykle bliskie paradygmatowi pielę-

gniarstwa. Dlatego pielęgnowanie pacjenta 
objętego opieką hospicyjną tak dobrze kore-
sponduje z realizacją misji pielęgniarstwa. 
Od początków nowoczesnego hospicjum 
pielęgniarki stanowiły trzon zespołu, który 
miał realizować w praktyce holistyczne 
podejście do osoby pacjenta. To właśnie 
dzięki takiemu zespołowemu podejściu 
możliwe było rozpoznawanie i realizo-
wanie najróżniejszych potrzeb chorych. 
Jednocześnie to właśnie specyfika potrzeb 
osób w ostatnim okresie zaawansowanych 

PERSPEKTYWY PIElĘGNIARSTWA W OPIECE 
PAlIATYWNEJ JAKO DZIEDZINY SPECJAlISTYCZNEJ

chorób wymagała, aby pielę-
gniarki uzyskały daleko idącą 
samodzielność w podejmowa-
nych działaniach. Wymagało to, 
oczywiście, ukierunkowanego 
przygotowania, gotowości do 
podjęcia odpowiedzialności ze 
strony pielęgniarek i zaufania 
ze strony pozostałych człon-
ków zespołu. W taki właśnie 
sposób rozumiała rolę pielę-
gniarki w tworzonym przez 
siebie hospicjum Dame Cicely 
Saunders.
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Prof. Tomasz Grodzicki

Anna Białoń-Janusz podczas swojego wystąpienia, od prawej:  
mgr Krystyna Kochan oraz dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, profesor UJ
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Także w Polsce rozwój opieki ho-
spicyjnej, początkowo w postaci opieki 
domowej, postawił przed pielęgniarkami 
nowe wyzwania, wpisując się jedno-
cześnie, w szczególności w Krakowie, 
w nurt pielęgniarstwa domowego. Z cza-
sem w wielu miejscach w naszym kraju 
pielęgniarki stały się wolontariuszkami, 
inicjatorkami, organizatorkami, codzien-
nymi realizatorkami, uczącymi się i na-
uczającymi opieki paliatywnej, a w końcu 
specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa 
w opiece paliatywnej czy zarządzającymi 
całymi jednostkami.

Od drugiej połowy lat 90. XX wieku 
opieka paliatywna została włączona w pro-
gramy studiów pielęgniarskich, a ostatnie 
lata przyniosły burzliwy rozwój szkolenia 
pielęgniarek na poziomie wyższym i po-
wstanie wielu nowych ośrodków szko-
lących. Także kształcenie podyplomowe 
oferuje obecnie pielęgniarkom możliwość 
doskonalenia kwalifikacji w omawianej 
dziedzinie w ramach kursu specjalistycz-
nego, kwalifikacyjnego oraz specjalizacji. 
Od opublikowania programu specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece 
paliatywnej w 1999 roku do zakończenia 
egzaminem pierwszego szkolenia spe-
cjalizacyjnego minęło wiele lat: w 2006 
roku  tytuł specjalisty uzyskało pierwsze 
40 osób, na koniec 2014 roku grupa pielę-
gniarek specjalistek zwiększyła się do 648.

Obecnie wyzwaniem związanym 
z kształceniem pielęgniarek w zakresie 
opieki paliatywnej jest stała poprawa jego 
jakości, zarówno na poziome przeddyplo-

mowym, jak i podyplomowym. Dobrym 
krokiem w tym kierunku będzie zapewne 
weryfikacja i uszczegółowienie progra-
mów kształcenia kursów specjalistycz-
nych, kwalifikacyjnych i specjalizacji, 
których nowe wersje są obecnie w przy-
gotowaniu i mają zacząć obowiązywać 
od sierpnia 2015 roku. Celowe wydaje 
się także przygotowanie aktualnego, 
dobrze opracowanego podręcznika oraz 
ścisły nadzór na praktycznymi aspektami 
szkolenia.

Ważnym etapem rozwoju pielęgniar-
stwa w opiece paliatywnej było powstanie 
w 2006 roku Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej, a dzięki 
jego wysiłkom także powołanie konsultan-
ta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
w opiece paliatywnej (2011). Istotnym 
osiągnięciem Towarzystwa, konsultanta 
krajowego oraz nielicznie w tym czasie 
powołanych konsultantów wojewódz-
kich było wykazanie potrzeby zacho-
wania opieki paliatywnej jako odrębnej 
specjalności pielęgniarskiej, co zostało 
potwierdzone w rozporządzeniu ministra 
zdrowia z 2013 roku w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa, w których może 
być prowadzona specjalizacja.

Z tej perspektywy rozwój pielęgniar-
stwa opieki paliatywnej w najbliższych 
latach powinien skupiać się na zacie-
śnieniu współpracy Stowarzyszenia jako 
towarzystwa naukowego, środowiska 
akademickiego, coraz liczniej reprezen-
towanego przez pielęgniarki z tytułem 
doktora czynnie związane z opieką pa-

liatywną, pielęgniarek specjalistek oraz 
grona pielęgniarek konsultantów, której 
celem będzie implementowanie osiągnięć 
naukowych w praktyce, tworzenie wytycz-
nych i standardów postępowania opartych 
na dowodach naukowych oraz inicjowanie 
prowadzenia własnych badań.

W niedługim czasie czeka nas także 
gorąca dyskusja w sprawie szczegółowych 
kompetencji pielęgniarek w zakresie far-
makoterapii czy diagnostyki, pociągająca 
za sobą zapewne zmiany legislacyjne oraz 
wprowadzenie do praktyki uprawnień 
pielęgniarek odnośnie ordynowania leków.

Perspektywy harmonijnego rozwoju 
pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, jak 
i całej dziedziny ogranicza jednak widmo 
dramatycznego niedofinansowania. Obec-
nie podstawowym wyzwaniem dla całego 
środowiska jest osiągnięcie poprawy 
w tym zakresie, gdyż w innym przypadku 
niemożliwe będzie realizowanie opieki 
nad osobami u schyłku życia w sposób 
profesjonalny na poziomie zbliżonym 
do oczekiwań pionierów nowoczesnego 
podejścia do tego zagadnienia.

Anna Białoń-Janusz
przełożona pielęgniarek  

Towarzystwa Przyjaciół Chorych  
„Hospicjum im. św. Łazarza”, 

konsultant wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej
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Otwarcie domu 
Hospicjum św. Łazarza 

miało miejsce w 1996 roku
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Pojawiłem się w hospicjum z czystej 
ciekawości, widząc ogłoszenie o kursie 

dla wolontariuszy opiekunów chorych. 
Miałem wówczas 15 lat. Nic nie wiedziałem 
o idei hospicyjnej ani nie znałem pojęcia 
wolontariatu. Poszedłem na kurs, poznałem 
założycieli hospicjum i poczułem atmos-
ferę, w której dominowała radość i chęć 
pomocy innym, mimo wiedzy o tym, że 
osoby, którym się pomaga, są u kresu życia.

Niektórzy twierdzą, że wolontariat to 
poświęcenie, a według mnie to wzajemna 
wymiana różnych korzyści, jakie może 
dać chory i jego rodzina oraz jakie może  
oferować im wolontariusz, towarzysząc 
im w ostatnich chwilach życia pacjenta. 
Zawsze powtarzałem, że więcej odbieram 
od moich pacjentów, niż im daję, gdyż 
otrzymują ode mnie wyłącznie zakres fi-
zyczny, materialny, a czasem duchowy, ja 
natomiast czerpię od nich doświadczenie 
i radość życia oraz wiedzę na jego temat, 
których nie można nigdzie kupić.

Już na początku swojej działalności 
wolontaryjnej, towarzysząc w odchodzeniu 
moich pierwszych pacjentów, będąc z ich 

rodzinami, zauważy-
łem, jak kruche i krótkie 
jest życie, bez wzglę-
du na wiek, w którym 
się umiera, płeć, status 
majątkowy czy rodzaj 
choroby. Dlatego też 
łacińska sentencja carpe 
diem, dosłownie „chwy-
taj dzień”, stała się wła-
ściwie mottem i dewizą 
mojego życia, motorem, 
który mnie codziennie 
napędza. Sentencja ta 
pochodzi z poezji Ho-
racego, a zawarta jest 
w Pieśniach (1, 11, 8), 
gdzie napisał: Chwytaj 
dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką 
nam przyszłość zgotują bogowie... 

Ktoś mógłby powiedzieć, że śmierć to 
sfera wyłącznie intymna i tabu, wręcz sacrum. 
Według mnie to naturalny etap życia, do któ-
rego de facto zmierzamy od chwili narodzin. 
Ważne, aby mieć tego świadomość, nie bać się 
śmierci, a przy tym wiedzieć, że można się do 

niej przygotować i oswoić 
z nią, dlatego po prostu 
trzeba o niej rozmawiać 
i być przy umierających, 
towarzysząc im na ostatnim 
etapie ich życia.

Niejednokrotnie chory 
terminalnie jest obezwład-
niony poczuciem bezrad-
ności, wzmacnianym jesz-
cze przez bliskich, którzy 
okazują gotowość podjęcia 
działań i pomocy, ale nie 
wiedzą, jak, nie wiedzą, 
co jest najważniejsze, czę-
sto się boją. Dlatego obok 
winien znaleźć się wolon-
tariusz lub inny człowiek 
posiadający stosowną wie-
dzę, umiejętności i chęć 
towarzyszenia choremu 
i jego bliskim w drodze do 
śmierci.

Wolontariat może być poszukiwaniem 
sposobu na samego siebie w młodym 
wieku, w wieku dojrzałym, jak i w okresie 
schyłku życia, poznaniem swoich możli-
wości, mocnych i słabych stron, czasami 
wyzwoleniem. Wolontariat nadaje głęboki 
sens niematerialnemu obszarowi życia 
każdego człowieka i obecnie jest wręcz 
atrakcyjną przeciwwagą dla codzienności, 
w której dominuje „wyścig szczurów”, 
czyli pozbawiona często sensu, bezwar-
tościowa i niekończąca się pogoń, najczę-
ściej wyczerpująca, a dążąca jedynie do 
osiągnięcia materialnego i zawodowego 
sukcesu, w której gubi się drugiego czło-
wieka, a czasem i samego siebie. Uważam, 
że wolontariat winien wręcz stać się modą, 
we współczesnym, nastawionym głównie 
na konsumpcję, społeczeństwie, dlatego 
kieruję swoje świadectwo głównie do 
ludzi młodych, dzieląc się z nimi swoim 
doświadczeniem i radością z bycia wo-
lontariuszem.

Najważniejszym punktem i podsta-
wową kwestią w działaniu wolontariusza 
opiekuna chorych jest zdanie sobie sprawy 
z tego, że należy podążać za chorym – nie 
przed nim, ale krok za nim albo co najwy-
żej obok niego. Trzeba działać tak, aby 
chory miał zapewnione pełne poczucie 
podparcia się wtedy, gdy brakuje mu sił, 

MÓJ WOlONTARIAT W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ 
CHORYCH „HOSPICJuM IM. ŚW. ŁAZARZA” 
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Wolontariusz Wojciech Kochan, kierownik Działu Zamówień Publicznych UJ, 
podczas swojego wzruszającego wystąpienia

Uczestnicy 
konferencji
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nie tylko tych fizycznych, ale również 
wsparcia duchowego, polegającego na 
obecności drugiego człowieka. Sama świa-
domość istnienia obok osoby, która nam 
w ten sposób towarzyszy, jest ogromnym 
źródłem wsparcia dla chorego, a czasami 
jeszcze większym dla jego rodziny.

Jest takie amerykańskie powiedzenie  
Przestajesz się bać, jeśli porzucisz nadzie-
ję, a tę nadzieję przy chorych terminalnie 
należy porzucić. Trzeba w takim przy-
padku pamiętać, że strach przed śmiercią 
zmniejsza się, gdy przestajemy robić plany 
na przyszłość. Niemniej niewielu ludzi od-
chodzi spokojnie, wielu, niestety, umiera 
w gniewie, buntując się przeciwko choro-
bie. Hospicjum i działający w nim zespół 
ma na celu zapewnienie im spokojnego 
odejścia. Chorym terminalnie potrzeba 
bezwzględnej miłości i zrozumienia, 
po prostu bycia z nimi, a nie litości czy 
rozczulania się. Większość chorych ter-

minalnie wie, że to ich 
ostanie chwile życia.

Czy przebywanie 
z chorymi terminal-
nie i obcowanie na 
co dzień ze śmiercią 
nie jest frustrujące? 
Odpowiedź brzmi: 
NIE. Myślę, że jest 
wręcz przeciwnie –  
może być stymulu-
jące, tak jak w moim 
przypadku. To, że nie 
można kogoś wyle-

czyć, nie oznacza, że należy zaniechać 
opieki. W hospicjum towarzyszymy cho-
rym w ich ostatnich chwilach, a to dla nich 
i ich rodzin znaczy bardzo dużo.

Jak to robić? Według mnie jest to 
proste. Można choremu czytać, pomagać 
przy czesaniu, poprawić poduszkę, zabrać 
na spacer. Najczęściej jednak po prostu 
nie robi się nic: siedzi się przy chorym, 
dzieląc z nim ból, złość, cierpienie i strach. 
Trzeba być w pogotowiu, żeby wysłuchać 
go lub jedynie, albo aż, potrzymać za 
rękę. Ignorowanie śmierci nie jest żadnym 
rozwiązaniem. Nasze społeczeństwo, li-
kwidując większość rytuałów związanych 
z przejściem na tamten świat, uczyniło ze 
śmierci temat tabu. Dlatego też większość 
ludzi w konfrontacji ze śmiercią czuje 
się zagubiona. A przecież śmierć nie jest 
niczym anormalnym. 

Zwracam też uwagę, że z chorym 
terminalnie nie należy się za bardzo spo-
ufalać. Niemniej trzeba być blisko, żeby 
podtrzymywać go na duchu, okazać, że 
rozumiemy jego cierpienie. Nie zawsze, 

niestety, udaje się znaleźć właściwe 
proporcje, bo każdy pacjent jest inny, ale 
trzeba do tego dążyć. 

Świadomość bliskiej śmierci, jej 
nieuchronność, powoduje, że człowiek 
zaczyna inaczej żyć, cieszy się w pełni 
czasem, który mu został, godzi się z tym, 
że jest skazany na odejście.

Każdy z nas czasami skarży się na 
swoje życie, często jest niezadowolony, 
gdyż, na przykład, ma za dużo pracy, płaci 
za wysokie podatki, ma wiele ograniczeń... 
A przecież to jest takie głupie. Bo nie ma 
nic lepszego od samego istnienia. Nawet 
dzień smutku czy złości bądź choroby to 
przecież dzień życia. Im wcześniej to zro-
zumiemy, tym nasze życie będzie lepsze 
i świadome, a każdy dzień będzie naszą 
radością. Często w życiu zapominamy 
o innych ludziach, nie interesujemy się 
nimi, a przecież zajmować się innymi 
to zajmować się sobą. Dlatego warto 
pomyśleć czasem o innych, nie skupiać 
się wyłącznie na sobie, oddać innym 
kawałek siebie, zostając wolontariuszem 
bądź w jakikolwiek inny, a odpowiadający 
wam sposób.

Dla mnie bycie wolontariuszem 
w szczególności:

– uczy życia: jak z niego korzystać, a za-
razem jak podchodzić do niego z pokorą,

– pozwala zaakceptować śmierć jako 
naturalną część życia,

– pozwala zauważyć drugiego człowie-
ka, szczególnie tego potrzebującego pomocy,

– uczy szacunku do drugiego człowie-
ka i wrażliwości na jego potrzeby,

– uczy szacunku do samego siebie 
i pozytywnie kształtuje osobowość,

– pozwala poznać procesy zachodzące 
w rodzinach osób chorych,

– pozytywnie wpływa na własną filo-
zofię życia i śmierci, 

Bycie wolontariuszem jest naturalnym elementem mojego życia 
– mówi Wojciech Kochan

Widok na budynek 
Hospicjum św. Łazarza 

od ul. Fatimskiej
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– wypełnia czas wolny, głównie 
młodego człowieka, chroniąc go przed 
zagrożeniami wynikającymi z nadmiaru 
wolnego czasu,

– uczy potęgi rodziny i jej wagi dla 
każdego człowieka, który przestaje biec 
przez życie, starając się jedynie zaspokoić 
różne potrzeby swoje i członków rodziny, 
najczęściej te materialne, i swoje ambicje 
zawodowe; będąc wolontariuszem – zwal-
nia i świadomie patrzy na życie,

– uczy cierpliwości, pełnego oddania, 
spokoju, zatrzymania się na sprawach 
ważnych, co nie jest priorytetem w dzi-
siejszych czasach, można by powiedzieć 
wręcz, że jest zaprzeczeniem dzisiejszego 
tempa życia.

Bycie wolontariuszem w moim przy-
padku jest naturalnym elementem mojego 
życia. Obejmuje okres nastoletniego życia, 
czasy studenckie, pracę zawodową i za-
kładanie rodziny. Wolontariat towarzyszy 
mi na co dzień od skończenia ósmej klasy 
szkoły podstawowej do dziś. Podkreślam 
jednak, że wolontariat nie jest jedynym 
czy dominującym aspektem mojego życia, 
gdyż mam rodzinę, pracę zawodową, kon-
tynuuję naukę, lubię życie towarzyskie, 
z którego często korzystam, a wolontariat 
z tym idealnie współgra. Niemniej myślę, 
że należy pamiętać o zachowaniu rów-
nowagi między byciem wolontariuszem 
a sferą prywatną życia każdego z nas. 
Umiejętność ta to konieczność zachowania 
dystansu, który chroni przed zespołem 
wypalenia emocjonalnego, pozwala długo 
zachować witalność wolontaryjną. Każde 
podejmowane działanie, bez względu na 

formę, które ma służyć drugiemu czło-
wiekowi, to cenne zasoby hospicyjne 
i każdy z tych zasobów jest niezwykle 
ważny, a przy tym niezbędny w opiece 
hospicyjnej.

Jako wolontariusz realizuję się w co-
dziennej praktyce hospicjum poprzez:

– towarzyszenie choremu umierające-
mu i jego rodzinie, starając się zaspokoić 
wszelkie pragnienia i potrzeby pacjenta 
u kresu jego życia. Są to elementy i czyn-
ności zarówno czysto fizyczne – sprząta-
nie, zakupy, czytanie, pielęgnacja, mycie, 
karmienie, podawanie leków, czuwanie, 
załatwianie spraw urzędowych, wycieczki 
itp., jak i duchowe, czyli po prostu towa-
rzyszenie i bycie obok lub krok za, tak aby 
te ostatnie chwile pozwoliły choremu na 
załatwienie doczesnych potrzeb, pożegnanie 
i przygotowanie się oraz akceptację śmierci, 
a jego rodzinie na zrozumienie istniejącego 
stanu rzeczy i pomoc odchodzącemu człon-
kowi rodziny; 

– wolontaryjną pomoc prawną dla ho-
spicjum jako instytucji odpowiadającej na 

potrzeby społeczne, indywidualną pomoc 
prawną na rzecz chorego i jego bliskich, 
pomoc prawną na rzecz wolontariuszy 
i pracowników, doradztwo prawne na 
rzecz osieroconych; 

– wolontariat akcyjny, czyli głównie 
kwesty w trakcie corocznej akcji Pola 
Nadziei – kwestując i rozdając żonkile na 
piknikach, koncertach, zawodach, przed 
kościołami, kwesty na święto Wszystkich 
Świętych na cmentarzach, kwesty na 
weselach i pogrzebach, jeżeli ślubujący 
bądź odprowadzający proszą, aby zamiast 
kwiatów zebrani dali datek na hospicjum. 
Ten akcyjny wolontariat to również jest 
nakłanianie innych do podjęcia działań 
w hospicjum i zostania wolontariuszem, 
propagowanie idei hospicyjnej poprzez 
szkolenia i konferencje, szukanie spon-
sorów i darczyńców na rzecz hospicjum. 

Dawanie siebie i bycie wolontariuszem 
naprawdę cieszy i się opłaca.

Wojciech Kochan
wolontariusz w Towarzystwie Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum im. św. Łazarza” 

Konferencja, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński 
i Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, 
zgromadziła liczne grono osób związanych 
z opieką paliatywną i hospicyjną

Wśród uczestników konferencji nie zabrakło studentów i doktorantów z UJ i innych uczelni Krakowa i Małopolski
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Tegoroczne spotkanie bli-
sko siedmiuset badaczy 

i praktyków prawa karnego 
poświęcono w całości obszernej 
nowelizacji kodeksu karnego, 
która weszła w życie 1 lipca 
2015. Forum zorganizowała  
30 czerwca br. Katedra Prawa 
Karnego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego we współpracy 
z „Czasopismem Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych”, krakowską 
Okręgową Radą Adwokacką, 
Prokuraturą Apelacyjną i Sądem 
Okręgowym w Krakowie. 

Dyskusje prowadzono w ra-
mach trzech paneli – omawiano 
zagadnienia środków reakcji kar-
nej na przestępstwo, kary łącznej 
i wyroku łącznego oraz problematykę 
przepisów intertemporalnych w znoweli-
zowanym kodeksie karnym. 

Obrady Forum w Auditorium Maxi-
mum UJ w Krakowie odbywają się od 
2011 roku, stanowiąc okazję do wymiany 
doświadczeń pracownikami nauki prawa 
oraz sędziami, adwokatami i prokuratora-
mi. W IV Forum udział wzięli przedstawi-
ciele wielu ośrodków z całej Polski, między 

KRAKOWSKIE FORuM KARNISTYCZNE

innymi z Warszawy, Gdańska, Katowic, 
Tarnowa, Rzeszowa i Opola. 

W pracach komisji kodyfikacyjnej 
nad zmianami w kodeksie uczestniczyli, 
między innymi, prof. Andrzej Zoll oraz 
dr hab. Włodzimierz Wróbel, profesor UJ, 
p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego 
UJ. Funkcje asystentów przewodniczące-
go i zastępcy przewodniczącego komisji 
powierzono dr. Pawłowi Czarneckiemu 

z Katedry Postępowania Karnego UJ oraz 
Adamowi Behanowi z Katedry Prawa 
Karnego UJ.

Relacje wideo z obrad każdego dotych-
czasowego Forum są dostępne na stronie 
„Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Pe-
nalnych” pod adresem http://www.czpk.
pl/index.php/wideo/krakowskie-forum-
-karnistyczne
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Obrady Forum, przemawia prof. Andrzej Zoll

Uczestnicy Forum
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Edycja Prawa, konstytucyje i przywileje 
Krolestwa Polskiego i Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego i wszystkich prowincyi 
należących, na walnych sejmach koron-
nych od sejmu wiślickiego roku Pańskiego 
1347 aż do ostatniego sejmu uchwalone, 
znana także pod uproszczonym tytułem 
Volumina Legum, to dziesięć obszernych 
tomów, z których pierwszy ukazał się 
w roku 1732, a ostatni – w 1952. Edycja 
znana jest każdemu historykowi zajmują-
cemu się przeszłością Polski, w codzien-
nym użytku służy zwłaszcza badaczom 
studiującym dzieje państwa i prawa 
polskiego. Opracowana jako edycja pry-
watna, dopiero w czasach 
Księstwa Warszawskiego, 
od 1809 roku, uzyskała 
charakter urzędowy. Czym 
była i czym jest nadal?

P r a k t y k a  s ą d o w a 
w dawnej Rzeczypospo-
litej natrafiała z czasem –  
zwłaszcza w XVIII stu-
leciu – na coraz poważ-
niejsze przeszkody. Jak 
wiadomo, do kodyfika-
cji prawa polskiego nie 
doszło. Orientowanie się 
w dorobku ustawowym, 
stale narastającym, nie 
było rzeczą łatwą. Ustawy 
sejmowe, zwane wów-
czas konstytucjami, od po-
czątku XVI wieku (1506) 
były publikowane dru-
kiem w indywidualnych 
lub zbiorowych edycjach, 
w kompendiach o układzie 
z reguły niesystematycz-
nym i prymitywnym (na 
przykład alfabetycznym), 
często niekompletnie.

Pomysł opublikowania 
pełnego zbioru ustaw pol-
skich w układzie chronolo-
gicznym podjęli w XVIII 
wieku Józef Załuski, me-
cenas nauk i bibliograf, 
oraz pijar Stanisław Ko-
narski, pedagog i pisarz 
polityczny. Zbiór, który 
rozpoczęli w 1732 roku, 

choć nosił obszerny tytuł zacytowany tu 
na wstępie, nazwany został Volumina Le-
gum. Do 1736 roku wydali sześć tomów, 
ale wówczas wydawnictwo zatrzymało 
się – sejmy nie dochodziły do skutku i nie 
przybywało ustaw. Dopiero pod koniec 
XVIII wieku pijarzy warszawscy wydali 
dalsze dwa tomy. W XIX wieku Akademia 
Umiejętności opublikowała tom dziewiąty 
(z Konstytucją 3 maja), a w 1952 roku 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
wydało tom dziesiąty zawierający materiał 
normatywny do 1793 roku.

W ciągu zatem 220 lat powstało 
pomnikowe wydawnictwo zawierające 

znaczny dorobek polskiego parlamen-
taryzmu, od schyłku XV do końca 
XVIII wieku. W zmieniającym się 
z czasem kształcie służy ono nauce do 
dziś – od pierwszej edycji Załuskiego 
i Konarskiego, poprzez przedruk do-
konany w Petersburgu przez Jozafata 
Ohryzkę w latach 1859–1860, po uzu-
pełnienia z lat 1889 i 1952.

Już pod koniec XIX wieku, zwłasz-
cza w środowisku Akademii Umiejęt-
ności, uznano, że pijarskie wydanie 
Volumina Legum, także w poręcz-
niejszym przedruku Ohryzki, choć 
używane codziennie, wymogom 
współczesnej nauki już nie odpowia-
da. Opracowania założeń nowej serii, 
poświęconej szeroko pojętym staro-
polskim pomnikom normatywnym, 
podjęło się grono uczonych z uni-
wersytetów w Krakowie i Lwowie, 
z profesorem Oswaldem Balzerem na 
czele. Balzer rozpoczął (choć nie od 
pierwszego tomu) imponujące wydaw-
nictwo Corpus Iuris Polonici. Pracy 
jednak nad nim nie kontynuowano. 
Przerwały ją nie tylko burzliwe wy-
darzenia polityczne, ale i założenie, 
że ma to być wydawnictwo na najwyż-
szym poziomie techniki edytorskiej.

Odkładając więc na przyszłość 
dokończenie wydawnictwa Corpus 
Iuris Polonici, podjęto dyskusję nad 
reedycją Volumina Legum. Przyjęto, 
że nie będzie to prosty przedruk, lecz 
w miarę możliwości pełne, oparte 
na nowoczesnych zasadach edytor-

HISTORIA JEDNEJ EDYCJI

Strona tytułowa Volumina Legum, Warszawa 1732, Biblioteka 
Naukowa PAU i PAN w Krakowie 

Okładka tomu 1 Volumina Constitutionum,  
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
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skich wydawnictwo ustaw sejmowych. 
Miało ono uczcić pięćsetlecie polskiego 
parlamentaryzmu, orientacyjnie wypa-

dające w 1993 roku. Zdecydowano, że 
aparat naukowy będzie staranny, ale nie 
nadmiernie i szczegółowo rozbudowany, 

żeby uniknąć losu uprzednio podjętej 
i niedokończonej serii wydawniczej. 
Ustalono też, że w stosunku do Vo-
lumina Legum pominie się teksty, 
które nie miały charakteru konstytucji 
sejmowych, opublikuje się natomiast 
te, których Załuski i Konarski nie 
uwzględnili.

Zmiany te spowodowały, że dys-
kutanci postanowili opatrzyć nową 
edycję nieco innym, ale nawiązują-
cym do poprzedniej tytułem; zasługi 
Załuskiego i Konarskiego pominięte 
być nie mogą. Skoro punktem wyj-
ścia były Volumina Legum, kolejna 
edycja nazwana została Volumina 
Constitutionum.

Założenia nowej edycji powstały 
w Instytucie Historii Polskiej Akademii 
Nauk. Na konferencji 14 października 
1980, pod kierunkiem prof. Moniki 
Senkowskiej-Gluck, polecono dalszą 
pracę piszącemu te słowa, a ten uzyskał 
dla niej poparcie Sejmu Rzeczypospo-
litej i pomoc edytorską Wydawnictwa 
Sejmowego. Praca naukowa i orga-
nizacyjna przeniosła się do Krakowa. 
W Instytucie Historycznoprawnym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego powołana 
została do życia Pracownia Wydaw-
nictw Źródłowych, której głównym 
(choć nie jedynym) zadaniem stała się 
edycja Volumina Constitutionum. Do 
pracującego nad nią zespołu, prócz 
piszącego te słowa, weszli prof. Wa-
cław Uruszczak, dr Irena Dwornicka, 
dr Anna Karabowicz, dr hab. Marcin 
Kwiecień, dr Krzysztof Fokt.

Przeniesienie pracy nad tą edycją 
do Uniwersytetu Jagiellońskiego nie 
było przypadkowe. Przy tutejszym 
Wydziale Prawa zajmowali się dzie-
jami parlamentaryzmu tacy badacze 
jak Michał Bobrzyński (1849–1935), 
Stanisław Estreicher (1869–1939), Sta-
nisław Kutrzeba (1876–1946), Adam 
Vetulani (1901–1976), który pozosta-
wił po sobie całą szkołę wydawców 
źródeł. Zespół pracujący nad edycją 
Volumina Constitutionum wywodzi się 
z tej zasłużonej szkoły.

Rychło okazało się w praktyce, 
że jednemu tomowi Volumina Legum 
odpowiadają dwa tomy Volumina Con-
stitutionum. Wzrost rozmiaru edycji 
spowodowały uzupełnienia, a przede 

wszystkim cały aparat naukowy.
Jak wiadomo, w praktyce ustrojowej 

już od XVI wieku ustaliło się, że uchwały 

Rycina z Volumina Legum, Warszawa 1732, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie 
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jednego sejmu stanowiły zwartą całość; tak 
też postanowiono je publikować drukiem. 
Szanując tę praktykę (choć doprowadziła 
ona do tego, że zerwanie sejmu, choćby 
doszło do niego pod koniec obrad, powo-
dowało, że cały jego dorobek nie wchodził 
w życie), zastosowano ją również w na-
szym wydawnictwie.

Każdy więc sejm poprzedzamy zwię-
złym wstępem, omawiającym sytuację 
polityczną, główne problemy, jakie starano 
się wnieść pod obrady, i przebieg tychże 
obrad. Następnie publikujemy konstytucje 

sejmowe, koronne i litewskie oraz 
uniwersały poborowe, ewentualnie 
wici wzywające szlachtę na pospolite 
ruszenie. Zachowujemy układ, jaki 
posiadają sejmy z okresu bezkrólewia: 
konwokacyjny i elekcyjny. Jeśli sejm 
został zerwany i uchwał nie podjęto, 
wówczas publikujemy tylko informację 
o nim – otwarty bowiem i nieprzebada-
ny do tej chwili jest problem, czy obra-
dy zerwanego sejmu, zrelacjonowane 
na sejmikach przez powracających 
z sejmu posłów, nie wpłynęły na lokal-

ną praktykę. Każdy wolumin zaopatrzony 
jest wreszcie w indeksy: osobowy, nazw 
miejscowych i rzeczowy.

Prace nad edycją Volumina Consti-
tutionum trwają na Uniwersytecie Ja-
giellońskim już od dwudziestu lat, do tej 
chwili wykonana została połowa podjętego 
zadania. Do dnia dzisiejszego opublikowa-
no cztery tomy, każdy złożony z dwóch 
woluminów. Woluminy tomu I ukazały się 
w latach 1996 i 2000, tomu II – w latach 
2005 i 2008, tomu III – w latach 2010 
i 2013, tomu IV w roku 2015, a wolumin 2 
oddany został do druku. Całość liczy 
obecnie 3500 stron.

W ostatnich dziesięcioleciach posunęły 
się bardzo do przodu badania nad dziejami 
polskiego parlamentaryzmu. Edycja Vo-
lumina Constitutionum posłuży dalszemu 
rozwojowi tych badań, ułatwiając zapo-
znanie się z bogatym dorobkiem sejmu 
Rzeczypospolitej. Posłuży też – oby się to 
stało w jak największym stopniu – kulturze 
politycznej, prezentując nie tylko rozmiar 
tego dorobku, ale jego zalety i wady, które 
udało się przezwyciężyć. Byłoby rzeczą 
wskazaną, żeby dzieło tu prezentowane 
brali do ręki nie tylko badacze przeszłości 
dziejowej, ale i współcześni parlamenta-
rzyści. 

Stanisław Grodziski
emerytowany profesor 

w Katedrze Historii Prawa Polskiego UJStrona tytułowa Volumina Legum, t. 1, wydawnictwo Jozafata Ohryzki, Petersburg 1859,
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Rycina z frontispisu wydawnictwa Jozafata Ohryzki, Peters-
burg 1859, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, 
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Rozpoczyna działalność ŻACZUŚ – 
żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

prowadzony przez Fundację Studentów 
i Absolwentów UJ „Bratniak”. Placówka 
znajduje się na parterze Domu Studenckie-
go „Bydgoska” – blok B, przy ul. Bydgo-
skiej 19 w Krakowie. Ideą przyświecającą 
jej powstaniu było stworzenie bezpiecz-
nych warunków i zapewnienie troskliwej 
opieki dzieciom studentów i doktorantów, 
a także osób zatrudnionych przez Uni-
wersytet Jagielloński lub wykonujących 
zadania na rzecz Uczelni na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 

ŻACZUŚ przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. 
Placówka czynna będzie przez cały rok 
akademicki (dyżury wakacyjne w miarę 
zapotrzebowania), pięć dni w tygodniu, 
w godzinach 7–17. Otwarcie żłobka pla-
nowane jest na pierwsze dni października 
2015 roku. 

Placówka znajduje się w spokojnej 
lokalizacji, oddalonej od ruchliwych ulic, 
w zielonej okolicy parku, na tyłach Domu 
Studenckiego „Bydgoska 19B”. Zarówno 

ROZPOCZYNA DZIAŁAlNOŚĆ żŁOBEK 
uNIWERSYTETu JAGIEllOŃSKIEGO

należący do żłobka ogrodzony teren, jak 
i sale zostały objęte całodobowym moni-
toringiem. Wejście do żłobka zabezpie-
czone jest domofonem. Placówka spełnia 
także wszystkie wymogi straży pożarnej 

i sanepidu, potwierdzone pozytywną 
opinią (sale wyposażono, między innymi, 
w przepływowe lampy bakteriobójcze 
pozwalające na zminimalizowanie ryzyka 
rozprzestrzeniania się chorób). 

Przygotowano oddzielne przestronne 
pomieszczenia dla każdej grupy wieko-
wej. W żłobku znajduje się pięć sal, dwie 
sypialnie, trzy łazienki, szatnia oraz po-
czekalnia dla rodziców. Każda z sal to in-
spirujące wnętrze dla wyobraźni dziecka. 
Wyposażone zostały w mebelki dostoso-
wane do wzrostu dzieci, tworząc bajkowe 
wnętrza (zamkowo, zaczarowana zagroda, 
wesołe żabki). Zabawnym elementem 
wyposażenia są również miarki wzrostu, 
pozwalające na śledzenie postępów roz-
woju fizycznego. Najmłodsze dzieci będą 
mogły korzystać z osobnych, na stałe 
przygotowanych sypialni, oddzielonych 
od sali zabaw drzwiami przesuwnymi. 
Łazienki w placówce dostosowane są do 
wzrostu i potrzeb dzieci w wieku do 3 lat. 
Przed obiektem znajduje się plac zabaw 
oraz  taras do leżakowania. Bardzo zależy 
nam na tym, aby wszystkie dzieci czuły 
się u nas dobrze, swobodnie i bezpiecz-

Prezes Fundacji „Bratniak” Grzegorz Murzański prezentuje sale żłobka, obok wizytujący kanclerz Ewa 
Pędracka-Kwaskowska, prorektor UJ prof. Jacek Popiel oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Sala żółta w żłobku ŻACZUŚ
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nie, dlatego też dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby wszystkie sprzęty i zabawki 
miały niezbędne atesty. Mając na uwadze 
rozwój emocjonalny dzieci, dobieraliśmy 
zabawki pobudzające motorykę, wspie-
rające rozwój emocjonalny, rozwijające 
wyobraźnię, kształtujące umiejętności 
i sprawność ruchową (m.in. kreatywne 
tablice, kolorowe aplikacje naścienne i pa-
nele usprawniające motorykę ręki dziecka, 
pomoce edukacyjne kształtujące wiedzę 
przyrodniczą). 

Opiekę i edukację zapewni dzieciom do-
świadczona i wykwalifikowana kadra, która 
zadba o zaspokajanie potrzeb fizycznych, 
społecznych, psychicznych i emocjonal-
nych. Odpowiednia liczba zatrudnionych 
opiekunek umożliwi indywidualne podejście 
do wszystkich maluchów. Zastosowany pro-
gram adaptacyjny w celu jak najszybszego 
przygotowania dziecka do przebywania 
w żłobku ułatwi pracę nad usamodziel-
nianiem się dzieci zgodnie z ich wiekiem 
i poziomem rozwoju psychomotorycznego.

Osoby zainteresowane zapisem dziecka 
do żłobka prosimy o odwiedzenie strony 
internetowej www.zaczus.pl, gdzie można 
pobrać kartę zapisu. Podpisaną kartę należy 
złożyć w Biurze Zarządu Fundacji Bratniak, 
DS Piast, ul. Piastowska 47, lub przesłać 
e-mailem (skan z podpisem) na adres 
zlobek@zaczus.pl. Na stronie żłobka można 
także znaleźć wszystkie informacje na temat 
zasad określających rekrutację dzieci na rok 
akademicki 2015/2016. 

Patrycja Szczepanik
główny specjalista ds. prowadzenia DS „Piast”. 

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego ŻACZUŚ, prowadzony przez Fundację 
Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, współfinansowany jest przez woje-
wodę małopolskiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015, moduł 4.

Kontakt: Żłobek ŻACZUŚ, ul. Bydgoska 19b, 30-056 Kraków, e-mail: zlobek@zaczus.pl

Sala żółta w ŻACZUSIU

Sala zielona 

Sala pomarańczowa 
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Zawodnicy, którzy reprezentowali 
Uniwersytet Jagielloński w sporto-

wych zmaganiach rozgrywanych w ra-
mach całorocznego cyklu Akademickich 
Mistrzostw Polski, zgromadzili się 23 
czerwca w Collegium Novum, gdzie 
podczas spotkania w sali nr 30 otrzymali 
z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowa-
ka, prorektora prof. Andrzeja Mani oraz 
kwestor UJ Teresy Kapci pamiątkowe 
listy gratulacyjne. Zgromadzonych gości 
powitał kierownik Biura Sportu UJ Konrad 
Wełpa, który przybliżył sylwetki przyby-
łych na spotkanie uniwersyteckich spor-
towców. Gratulując medalistom, rektor UJ  
prof. Wojciech Nowak podkreślił, że jest 
dumny z faktu, że Uniwersytet Jagielloński 
posiada tak utalentowaną i silną reprezenta-
cję w sporcie. – Sportowe sukcesy studen-
tów powinny być brane pod uwagę przy 
opracowywaniu rankingów szkół wyższych. 
Trzeba pokazać, że sport jest na uczelniach 
na wyciągnięcie ręki  – dodał rektor. 

Spotkanie było też okazją do podzię-
kowania trenerom oraz organizatorom 
zawodów sportowych. Rektor wręczył 

księgi jubileuszowe opiekunowi uniwer-
syteckich wioślarzy Januszowi Włodkowi 
oraz Pawłowi Stypce z Biura Sportu UJ. 
W imieniu uczelnianej społeczności spor-
towej wystąpił trener sekcji narciarskiej 
Piotr Nowacki, który podziękował rektoro-
wi i władzom Uniwersytetu za nieustające 
wsparcie i promocję sportu. – Liczymy na 
to, że najbliższe lata będą nadal owocować 
taką wspaniałą współpracą z władzami 
Uczelni i w dalszym ciągu będziemy od-
nosić sukcesy sportowe – podkreślił trener 
Nowacki. Przekazał również na ręce rek-
tora UJ nietypowy prezent: zestaw zdjęć 
z treningów sekcji narciarskiej z udziałem 
prezydenta Andrzeja Dudy, który przez 
wiele lat aktywnie uczestniczył w dzia-
łalności sekcji. Prezydent opatrzył prezent 
pamiątkową dedykacją dla władz UJ oraz 
AZS UJ. Natomiast z rąk jagiellońskich 
mistrzyń w futsalu kobiet rektor otrzymał 
dwa złote medale. 

W sezonie 2014/2015 nasza Uczelnia 
może się poszczycić 72 medalistami –  
zawodnikami i zawodniczkami w 39 dys-
cyplinach, między innymi w zapasach, ko-

SIEDEMDZIESIĘCIORO DWÓCH MEDAlISTÓW
szykówce, aerobiku sportowym, szachach, 
snowboardzie, narciarstwie alpejskim, 
judo, pływaniu, lekkoatletyce, wspi-
naczce sportowej, siatkówce plażowej, 
wioślarstwie, futsalu kobiet. Jagiellońską 
kadrę przygotowywało 11 trenerów. Do 
zawodów zgłoszonych zostało 241 osób. 
Uniwersytet Jagielloński zajął 10. miejsce 
w klasyfikacji generalnej uczelni polskich, 
a w klasyfikacji generalnej Akademickich 
Mistrzostw Polski awansował z piątego 
na trzecie, medalowe, miejsce. Warto też 
wspomnieć, że w 2014 roku, pierwszy 
raz po 38 latach, studentka Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego została powołana do 
polskiej kadry olimpijskiej – na XXII 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. 
Jest to studentka Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej na kierunku 
psychologia stosowana Aleksandra Król. 
Trenuje snowboard alpejski – konkurencję 
polegającą na ściganiu się w slalomach 
równoległych. Uniwersytecka snowboar-
dzistka została 43. olimpijczykiem rodem 
z UJ. 

Anna Wojnar

Reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego w sportowych zmaganiach rozgrywanych w ramach całorocznego cyklu 
Akademickich Mistrzostw Polski w towarzystwie władz UJ
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Studentki koła naukowego działającego 
przy Katedrze Radiologii Collegium 

Medicum mają na swym koncie kolejne 
sukcesy. 

Podczas 14th International Congress 
of Medical Sciences for Students & Young 
Doctors w Sofii w maju 2015 roku He-
lena Zwinczewska, Daria Zwinczewska, 
Natalia Lorenc, Justyna Domka zdobyły 
I nagrodę – za pracę Is There a Connection 
Between Atherosclerosis Risk Factor and 
Vertebral Artery Dominance. 

Daria Zwinczewska, Helena Zwin-
czewska, Natalia Lorenc, Justyna Domka, 
Karolina Strojny, Małgorzata Kozioł zdo-
były także II nagrodę – za pracę Evalu-
ation of Morphometric Parameters of the 

OSIĄGNIĘCIA STuDENTEK MEDYCYNY

FESTIWAl PODRÓżNICZY TRAvENAlIA

PAMIĄTKOWE DYPlOMY
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Spotkanie koordynatorów Festiwalu Nauki w UJ CM z pełnomocnikiem rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM prof. Maciejem Małeckim. W uznaniu trudu włożo-
nego w przygotowanie prezentacji festiwalowych organizatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy; Sala Senacka Kolegium Nowodworskiego, 16 czerwca 2015

Unruptured and Ruptured 
Intracranial Aneurysms. 

Warto też dodać, że 
w kwietniu 2015 w Krako-
wie, podczas International 
Medical Students’ Conferen-
ce, w ramach sesji ortope-
dycznej,  pierwszą nagrodą 
uhonorowano Małgorzatę 
Kozioł i Helenę Zwinczew-
ską za pracę Changes in 
Lumbar Spinal Column in 
Elderly Patients.

Andrzej Urbanik
kierownik Katedry Radiologii  

UJ CM

Natalia Lorenc – szefowa Studenckiego Koła Naukowego 
przy Katedrze Radiologii UJ CM z kierownikiem Katedry Radiologii UJ CM 
prof. Andrzejem Urbanikiem
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Największy festiwal podróżniczy 
w południowej Polsce – Travenalia 

odbędzie się w dniach 24–25 października 
2015 w Auditorium Maximum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Podczas festiwalu 
będzie można, między innymi, spotkać 

znakomitych i doświadczonych podróż-
ników, obejrzeć liczne prezentacje oraz 
wystawę Polacy na Cape Horn. 

Impreza odbywa się pod patronatem 
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i przy 
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

Szczegółowe infor-
macje dostępne są 
na stronie www.tra-
venalia.pl. Wstęp 
wolny.

Red.
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WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Academics of Jewish Heritage 
in the Modern History 
of the Jagiellonian University
pod redakcją 
Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

Książka jest pracą zbiorową, wydaną w związ-
ku z 650-leciem fundacji Akademii Krakow-
skiej. [...]
650-lecie powstania Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego jest doskonałą okazją do zapre-
zentowania i przypomnienia tych naukow-

ców pochodzenia żydowskiego, którzy byli ściśle związani z historią 
Uniwersytetu, z Krakowem, z Polską, którzy odegrali ogromną rolę 
w polskiej nauce i kulturze. Książka jest także upamiętnieniem tych 
naukowców pochodzenia żydowskiego, którzy wraz z rodzinami byli 
prześladowani i zamordowani w czasie Holokaustu.
Jubileusz Uniwersytetu w 2014 roku zbiegł się z obchodami 25 lat RP, 
która odrodziła się w 1989 roku. Polska w tym czasie zmieniła się ra-
dykalnie i nieodwracalnie: zmiany polityczne i administracyjne, w po-
łączeniu ze społecznymi i gospodarczymi związały Polskę z Europą 
i wolnym światem. Uniwersytet Jagielloński jest aktywnym uczestni-
kiem i partnerem w tym akademickim, cywilizacyjnym rozwoju.

Wiesław Kozub-Ciembroniewicz

Łukasz A. Plesnar
Ziemia niczyja, ziemia obiecana. 
Obraz granicy 
w literaturze amerykańskiej

Historia Stanów Zjednoczonych do końca XIX 
wieku to w dużej mierze dzieje przesuwania 
się granicy cywilizacji euroamerykańskiej ze 
wschodu (znad wybrzeży Atlantyku) na za-
chód (ku brzegom Pacyfiku). Proces ten miał 
nie tylko charakter historyczny i geograficzny, 
lecz również kulturowy, osiągając wkrótce 

status narodowego mitu. Jako taki objawiał się w różnorodnych arte-
faktach, przede wszystkim piśmienniczych, reprezentujących zarówno 
literaturę wysoką, jak i popularną, beletrystykę (fiction) i tzw. literaturę 
faktu (non-fiction).
Ziemia niczyja, ziemia obiecana jest pierwszą polskojęzyczną pracą 
prezentującą kompleksowo mit granicy (w różnej zresztą formie – od 
pełnej akceptacji czy wręcz kreacji do jego całkowitej dekonstrukcji) 
obecny w literaturze amerykańskiej. Horyzont czasowy książki jest 
bardzo szeroki. Pierwsze omawiane w niej dzieła (zapiski kapitana 
Johna Smitha i niektóre z tzw. Indian captivity narratives) pochodzą 
z XVII wieku, a więc formalnie należą jeszcze do literatury brytyjskiej, 
ostatnie natomiast powstały pod koniec ubiegłego stulecia.
[...] Oprócz walorów literaturoznawczych i kulturoznawczych książka 
Łukasza Plesnara ma także inną niebagatelną wartość: dzięki umiejęt-
nie podanym informacjom faktograficznym stanowi znakomite wpro-
wadzenie do historii Stanów Zjednoczonych (z uwzględnieniem okresu 
poprzedzającego powstanie tego kraju).

PÓŁKA NOWOŚCI
Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. 
Teoria i praktyka / Los derechos 
humanos en America Latina. 
Teoria y practica
pod redakcją Karola Derwicha, 
Marty Kani

Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej to je-
den z tych tematów, który mimo licznych stu-
diów, debat i publikacji wciąż wzbudza wiele 
emocji i kontrowersji. Dynamiczne procesy, 
które zachodzą na terenie wielu państw re-

gionu, nieustannie wywołują pytania o kierunek i możliwości zmian 
oraz otwierają dyskusję na nowe zjawiska społeczno-polityczne. Temat 
definicji i implementacji praw ludności tubylczej, praw obywatelskich, 
praw mniejszości etnicznych, praw kobiet czy praw do dziedzictwa 
kulturowego, jak również teoretyczne koncepcje dotyczące założeń 
i funkcjonowania praw człowieka w regionie Iberoameryki to treść ni-
niejszego opracowania, w którym zebrano artykuły międzynarodowego 
grona latynoamerykanistów. Czy teoria sprawdza się w praktyce? Czy 
praktyka wyprzedza teorię? Jak uzasadnić utrzymujące się nierówności 
i łamanie praw człowieka na kontynencie? Czy liczne deklaracje i kon-
wencje nie znajdują zastosowania wobec współczesnych pryncypiów 
polityki wielokulturowości, różnorodności i pluralizmu narodowego? 
Mamy nadzieję, że zaprezentowane szerokie spektrum problemów, 
z którymi borykają się współczesne społeczeństwa latynoamerykań-
skie, pozwoli odpowiedzieć czytelnikom na niektóre z tych pytań.

László Darvasi
Kwiatożercy

Kwiatożercy to wielowymiarowa opowieść 
o drodze ku wolności i o niezwykłej sile po-
ezji. Akcja toczy się w dziewiętnastowiecz-
nym Szegedzie, tętniącym życiem mieście 
wielu kultur. Główni bohaterowie – Klara 
i trzej zakochani w niej mężczyźni nie żyją 
zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 
i żywią się kwiatami. Ta napisana oryginal-
nym stylem, pełna głębokich fabuł powieść 

z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego czy-
telnika.

Tomasz Kwoka
Dzieje słownictwa z zakresu stosunków 
społecznych w Serbii i Czarnogórze
Tom III: Wojsko. Kościół. Świadczenia. 
Własność

Książka jest końcową częścią obszernej, 
trzytomowej monografii analizującej histo-
rię serbskiego i czarnogórskiego słownictwa 
określającego szeroko rozumiane stosunki 
społeczne w Serbii i Czarnogórze (z czę-

ściowym uwzględnieniem Bośni i Hercegowiny) od wczesnego śre-
dniowiecza, przez okres panowania tureckiego, powstania serbskie 
w XIX wieku, aż do pierwszej wojny światowej i powstania Króle-
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stwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Niniejszy tom to doskonałe 
opracowanie określonego fragmentu serbskiej leksyki i jej historii, 
jedna z nielicznych tego rodzaju publikacji w serbistycznej literaturze 
lingwistycznej. Przynosi ona kolejne informacje o dziejach serbskiej 
i czarnogórskiej leksyki, a przy okazji przedstawia przeobrażenia spo-
łeczeństwa serbskiego i czarnogórskiego. To także praca ciekawa z per-
spektywy wiedzy o historii bałkańskich Słowian. Stanowi cenny wkład 
do polskiej slawistyki historycznojęzykowej i historycznojęzykowej 
serbokroatystyki.

Z recenzji Wiesława Borysia

Zarządzanie reklamą
pod redakcją Bogusława Nierenberga

Reklama nas otacza i osacza. Przeciętny 
mieszkaniec dużego europejskiego miasta 
styka się codziennie z blisko tysiącem reklam. 
Są nią przecież nie tylko telewizyjne spoty, 
wyskakujące okienka na stronach interneto-
wych czy wielkie uliczne billboardy. To także 
opakowania produktów zawierających logo 
producenta, przemówienia polityków i pusz-

ki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właściwie czasem trudniej 
jest powiedzieć, co reklamą nie jest...
Amerykanie uczą już małe dzieci tego, że reklama stanowi przekaz per-
swazyjny i nie należy jej mylić z rzetelnymi informacjami. Maluchy 
dowiadują się więc, że pan, który w telewizji zachęca ich do zjedzenia 
czekolady określonej marki, ma w tym swój własny interes, a czeko-
lada niekoniecznie jest tak zdrowa, jak ów pan sugeruje. Do polskich 
szkół też powinniśmy wprowadzić tego typu lekcje.
W edukacji na temat reklamy nie należy jednak zaniedbywać doro-
słych. Niniejsza książka świetnie się w tę ideę wpisuje. Będzie znako-
mitą lekturą dla wszystkich pragnących widzieć reklamę jako zjawisko 
interdyscyplinarne, które trzeba analizować z wielu punktów widzenia.

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. 
Wybrane uwarunkowania
red. Michał Baran

Opracowanie zawiera teksty dotyczące sekto-
rowych i funkcjonalnych problemów charak-
terystycznych dla współczesnych procesów 
zarządzania. Wszystkie one dotyczą donio-
słych i aktualnych problemów naukowych. Ich 
mocną stroną jest z pewnością oparcie analiz 
na licznych i dobrze dobranych pozycjach li-

teratury. Autorzy w zdecydowanej większości niezwykle wnikliwie 
i wyczerpująco zilustrowali wyniki przeprowadzonych studiów litera-
turowych i badań empirycznych.

Z recenzji Piotra Jedynaka

Maciej Czerwiński
Kultura, dyskurs, znak

Dzięki znakom człowiek orientuje się w świe-
cie i nadaje mu sens, nazywa jego elementy, 
interpretuje je i komunikuje się z innymi ludź-
mi. Znaki tworzą kulturę i same bez kultury nie 
mogą istnieć. Są uporządkowane w logicznie 
połączone przebiegi sekwencyjne, dyskursy 
czy narracje, organizując wyobraźnię i tworząc 

pewien ład poznawczy. Kultura jest ogólnodostępnym dobrem takiej 
czy innej wspólnoty. Jednocześnie otwiera drogę do kształtowania się 
konkurencyjnych wizji rzeczywistości i prowadzenia o nie sporu, do 
tworzenia światów możliwych – werbalnych i wizualnych.
W proponowanym ujęciu znaki są nośnikami złożonych treści o cha-
rakterze dyskursywnym, więc można je uznać za reprezentacje sporu 
o wartości. Z kolei komunikacja to umiejętność korzystania z tych sa-
mych znaków, ale rozumianych na wiele sposobów. Celem książki jest 
przełożenie teorii na praktykę badawczą, nie tylko językową, lecz także 
literacką i historyczną – a wszystko w kontekście kulturowym.

Tadeusz Kopyś
Stosunki polsko-węgierskie 
w latach 1945–1970

Książka dotyczy stosunków polsko-węgier-
skich od zakończenia drugiej wojny światowej 
do 1970 roku. Ramy czasowe opracowania 
obejmują rewolucyjne przemiany na Węgrzech 
i wypadki poznańskie w Polsce w 1956 roku –  
wydarzenia będące przykładem tego, że społe-
czeństwa obydwu krajów niemal identycznie 
pojmowały pojęcie braterstwa. W historii wspo-

mnianych państw po roku 1945 było jednak również wiele przejawów 
niezrozumienia i nieufności. Wynikały one z różnej interpretacji węgier-
skiej rewolucji z 1956 roku w Polsce i na Węgrzech. Niezrozumienie 
stanowiło rezultat niewłaściwej współpracy pomiędzy polskimi i węgier-
skimi komunistami. Można wymienić kilka płaszczyzn takiego nieefek-
tywnego współdziałania: politykę kulturalną, kooperację przy produkcji 
samochodów czy też niektóre umowy branżowe, na przykład dotyczące 
wspólnego wytwarzania aluminium z rud pozyskiwanych na Węgrzech. 
W partiach komunistycznych obydwu krajów w odmienny sposób pod-
chodzono, między innymi, do spraw „budownictwa socjalistycznego”, 
rolnych spółdzielni produkcyjnych czy sztuki awangardowej.
Przed 1989 rokiem WRL i PRL pretendowały do tytułu „najweselszego 
baraku w obozie socjalistycznym”. Należałoby go przyznać Polsce. Na 
Węgrzech wszelkie aspekty życia politycznego, szczególnie po 1956 
roku, były bowiem podporządkowane idei komunizmu i przyjaźni ze 
ZSRR – począwszy od polityki zagranicznej, która po 1956 roku do-
piero raczkowała, a skończywszy na współpracy organizacji młodzie-
żowych i pozycji Kościoła katolickiego w obydwu państwach.

Jakub Papuczys
Tour de France 
jako przedstawienie kulturowe

Performatywne badanie wyścigów Tour de France  
to przedsięwzięcie oryginalne i pionierskie 
w skali światowej. Dotąd w żadnym języku nie 
ukazała się rozprawa na temat sportu równie am-
bitna i stosująca tak konsekwentnie metodologię 
performatyki. Autor z pełną świadomością od-
rzuca aparat badawczy innych nauk – jak histo-
ria czy socjologia – skupiając uwagę wyłącznie 

na performatywności legendarnego wyścigu. Taki odważny i radykalny 
zabieg prowadzi do rewelacyjnych rezultatów: koncentracja na jednym 
zjawisku owocuje pogłębieniem interpretacji, a performatywne narzędzia 
umożliwiają odkrycie źródeł i dynamiki przemian wyścigu, odsłaniając za-
razem zadziwiającą złożoność i wielowymiarowość tego zdarzenia.
Książka Jakuba Papuczysa to bezprecedensowe osiągnięcie naukowe, 
dowód użyteczności performatyki w badaniu współczesnych przemian 
społecznych i transformacji kulturowych.

Z recenzji Mirosława Kocura 
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KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Ewa Śnieżyńska-Stolot
Zamek piękny na wzgórzu... Horoskopy –  
zapomniane źródło historyczne

Książka prof. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot [...] 
przypomina koleje losów nauki, jaką była 
na poszczególnych uniwersytetach średnio-
wiecznych astrologia, [...] wypełnia lukę nie 
tylko w rozumieniu naukowości astrologii, 
ale i w odpowiedniej interpretacji historii. 
W sposób niezwykle przekonywający [...] 
zwraca uwagę na znaczenie horoskopów 

jako źródła historycznego [...]. To właśnie horoskop [...] jest, zdaniem 
autorki, zapomnianym źródłem historycznym, pozwalającym nie tylko 
zgłębić arkana nauki historycznej, jaką była astrologia, ale zdobyć rów-
nież pełniejszy obraz mentalności, sposobu myślenia i konstruowania 
wizji świata przez ludzi średniowiecza, a także uzupełnić naszą wiedzę 
dotyczącą istotnych wydarzeń, odkryć [...] związki astrologii z medy-
cyną i [...] ikonografią. Dzięki pracy [...] odkrywamy nazwiska [...] 
królewskich astrologów, aktywnych na Uniwersytecie Krakowskim, 
[...] parających się stawianiem horoskopów [...]. Czytelnikowi zapro-
ponowała autorka nawet przykłady odczytania horoskopów [...]. Zain-
teresowani badacze zdobędą nie tylko rozeznanie w bogatych zbiorach 
horoskopów Biblioteki Jagiellońskiej [...], odnajdą [...] bogaty indeks 
astrologów, których spuścizna naukowa została w dużym stopniu dzię-
ki Ewie Śnieżyńskiej-Stolot ocalona od zapomnienia.

Z recenzji Michela Henriego Kowalewicza

Maciej Rak
Kulturemy podhalańskie, 
Biblioteka LingVariów, 
t. 19

Praca zajmuje się wybranym wycinkiem lek-
syki Podhala, ważnym dla aktualnego opisu 
kultury tego regionu. Autor podejmuje próbę 
wykorzystania metod etnolingwistycznych do 
celów monografii. W opracowaniu analizuje 
bardzo obfity materiał (częściowo niepubliko-
wany), referuje całą potoczną i encyklopedycz-

ną wiedzę na temat ważnych aspektów życia na Podhalu. Przytacza za-
równo źródła historyczne, jak i współczesne, łącznie z wypowiedziami 
internautów. Praca staje się w rezultacie godnym uwagi przyczynkiem 
do poznania kultury regionu.
Książka jest też bardzo obszerna, obficie udokumentowana i wyczer-
pująca. W swoich założeniach nawiązuje do znanej etnolingwistycz-
nej koncepcji dotyczącej kluczowych słów danej kultury. Koncepcję 
tę poszerza pod względem zakresu i uzupełnia o materiał ankietowy, 
w którym zawarte są odpowiedzi na pytania o autostereotyp. Tytułowy 
„kulturem” to bowiem hiperonim „słów kluczy”, bardziej etnokultu-
rowy niż lingwistyczny, pozbawiony skojarzeń z literaturoznawstwem, 
bibliotekoznawstwem czy językoznawstwem korpusowym, w których 
tamte funkcjonują od dawna. Termin ten obecny jest w niemieckich 
i francuskich badaniach języko- i przekładoznawczych, w Polsce zaś 
zwłaszcza w inspirowanych nimi pracach Alicji Nagórko. Formalnym 
wzorem dla autora stało się przy tym głównie ujęcie słownikowe za-
warte w Słowniku symboli i stereotypów ludowych pod redakcją Jerze-
go Bartmińskiego oraz tegoż autora metodologia i badania empiryczne 
nad stereotypem.
Materiały źródłowe w pracy to słowniki i opracowania dialektologicz-
ne, zbiory frazemów, atlasy gwarowe, źródła i opracowania etnograficz-

ne i socjologiczne, publikowane teksty folkloru słownego oraz literatu-
ra podhalańska, regionalna prasa, internetowe dyskusje i komentarze.

Z recenzji Joanny Okoniowej

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
Alicja Zemanek
Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek

Najnowszy tom wierszy krakowskiej poetki, 
członkini Związku Literatów Polskich, pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydany 
w ramach projektu wydawniczego Fundacji 
„Maximum”. Tytułowe Zbieranie rajskich ja-
błuszek to przede wszystkim kolekcjonowa-
nie wszystkich przejawów małej i niedostrze-
żonej wspaniałości świata, „obnażonej piersi 
nieśmiertelnej jaszczurki”, odradzającej się 

między kamieniami wiecznej zagadki bytu, jak w wierszu Tańczą-
ca z wężami. Zrozumienie tej wzniosłej perspektywy ontologicznej 
wiedzie przez dotarcie do źródeł cywilizacji, kultury, a więc po-
wrotu do Grecji, jak w V części tomu Dzikie krzewy Krety. Każdy 
człowiek musi odkryć swój mały labirynt życia, swoje Knossos, 
i zamiast zabić Minotaura – oswoić go i dostrzec w nim przejaw 
cudu stworzenia. Raj bowiem nie został utracony, za każdym razem 
dla człowieka wędrowca (homo viator) jest na wyciągnięcie ręki, 
ofiarując do schrupania rajskie jabłuszka – symbol nieśmiertelności. 
Nie ma więc potępienia, nie ma wygnania. Jest wielkie koło bytu, 
w którym wieczność pożera ogon teraźniejszości, aby ukonkretniło 
się na powrót zbawienie, jak w ostatnim wiosennym wierszu Jesteś 
wędrowcem.

Ze wstępu Dariusza Piotra Klimczaka

Anna Kamińska
Rzeczywistość wyobraźni. 
Gaston Bachelard o źródłach twórczości 

Studium myśli Bachelarda [...] jest dobrym 
przykładem, jak można rozwijać myśl nauko-
wą wraz z wrażliwością wyobraźni nieskrępo-
waną żadnymi pętami dogmatycznym i stricte 
naukowymi. Przeciwnie, autorka potrafi po-
kazać, jak w twórczości francuskiego filozofa 
wyobraźnia twórcza i wyobraźnia naukowa, 
wrażliwość artystyczna i systematyczność ra-

cjonalna uzupełniają się komplementarnie i dialektycznie. Czytelnik 
znajdzie tu właśnie wiele takich „dialektyzmów”, burzących sztuczną 
dychotomię lub pozorny mur pomiędzy ratio a emotio. Nauka jest tu 
zbratana z poezją, myślenie racjonalne z wrażliwością estetyczną oraz 
zmysłową, a ta jedność dialektyczna staje się źródłem i inspiracją twór-
czości. [...] Po drugie, czytelnik znajdzie w tej książce odniesienie do 
zagadnień estetyki i wyobraźni jako źródła twórczości, które dzisiaj nie 
jest zbyt modnym. A myśl Bachelarda przedstawiona tu przez autorkę 
odnawia ją właśnie.

Z recenzji Stefana Symotiuka

Obowiązkowa lektura dla wszystkich twórców, zwłaszcza poetów, a tak-
że krytyków i miłośników literatury pięknej, filozofów, pedagogów. 
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Zbieranie rajskich jabłuszek, to przede wszystkim kolekcjonowanie 
wszystkich przejawów małej i niedostrzeżonej wspaniałości świata, 
„obnażonej piersi nieśmiertelnej jaszczurki” odradzającej się między 
kamieniami wiecznej zagadki bytu, jak w wierszu Tańcząca z wężami. 
Zrozumienie tej wzniosłej perspektywy ontologicznej wiedzie przez dotarcie 
do źródeł cywilizacji, kultury, a więc powrotu do Grecji, jak w V części tomu 
pt. Dzikie krzewy Krety. Każdy człowiek musi odkryć swój mały labirynt 
życia, swoje Knossos, i zamiat zabić Minotaura, oswoić go i dostrzec w 
nim przejaw cudu stworzenia. Raj bowiem nie został utracony, za każdym 
razem dla człowieka wędrowca (homo viator) jest na wyciągnięcie ręki, 
ofiarując do schrupania rajskie jabłuszka – symbol nieśmiertelności. Nie ma 
więc potępienia, nie ma wygnania. Jest WIELKIE KOŁO BYTU, w którym 
wieczność pożera ogon teraźniejszości, aby ukonkretniło się na powrót 
zbawienie, jak w ostatnim wiosennym wierszu Jesteś wędrowcem...

Ze wstępu dr. Dariusza Piotra Klimczaka

ISBN 978-83-61714-17-0

Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”

Alicja Zemanek –  krakowska poetka, autorka tomików: Dzień w którym 
zniknęłam (1990), Wakacje w Krakowie (1991), Podobni do zagajnika olch 
(1993), Modlitwa do tęczy (1996), Ścieżki Ogrodu Botanicznego (2000), 
Medytacje o zmierzchu (2001) oraz wyborów wierszy: Krajobraz z myślącą 
trawą (2009) i Ogród szczęśliwy (2009). Z zawodu jest biologiem, historykiem 
nauk przyrodniczych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikowała 
wiele prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii nauki, 
zwłaszcza botaniki, a także relacji przyroda – nauka –  kultura, książek: 
Historia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie (1983), Egzotyczny ogród na 
Wesołej (1986), Józef Rostafiński –  botanik i humanista (2000, red.), Sto lat 
Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1913-2013 (2013). 
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fundacja instytut wydawniczy „maximum”

Anna Kamińska – doktor nauk humanistycznych,  
filozof, nauczyciel akademicki. Sfera zainteresowań na-
ukowych: filozofia współczesna, antropologia filozoficz-
na, etyka, filozofia kultury. Współpracowała z Fundacją 
„Maximum” (w projekcie „Jesteśmy. Aktywizacja twórcza  
i społ. osób z zaburzeniami”), Instytutem Polskim w Tel 
Awiwie w ramach programów: „Poznaj Polskę” oraz „Pod 
wspólnym niebem”. Publikowała na łamach wielu czaso-
pism (m.in.: „Logos”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegląd Fi-
lozoficzny”, „Colloquia Communia”). W Roku Korczaka 
(2012) opublikowała książkę Wrażliwość a podmiotowość. 

Teoria E. Lévinasa i praktyka J. Korczaka. Obecnie zajmuje się filozoficzną analizą zobojętnienia 
oraz badaniami nad „ufilozoficznieniem” i „uwspółcześnieniem” myśli i dzieła Janusza Korczaka. 
Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Z recenzji:

„[...] studium myśli Bachelarda [...] jest dobrym przykładem, jak można rozwijać myśl 
naukową wraz z wrażliwością wyobraźni nie skrępowaną żadnymi pętami dogmatycznym 
i stricte naukowymi. Przeciwnie, Autorka potrafi pokazać, jak w twórczości francuskiego 
filozofa wyobraźnia twórcza i wyobraźnia naukowa, wrażliwość artystyczna i systematycz-
ność racjonalna uzupełniają się komplementarnie i dialektycznie. Czytelnik znajdzie tu 
właśnie szereg takich »dialektyzmów« burzących sztuczną dychotomię lub pozorny mur 
pomiędzy ratio a emotio. Nauka jest tu zbratana z poezją, myślenie racjonalne z wrażliwo-
ścią estetyczną oraz zmysłową, a ta jedność dialektyczna staje się źródłem i inspiracją twór-
czości. [...] Po drugie, czytelnik znajdzie w tej książce odniesienie do zagadnień estetyki  
i wyobraźni jako  źródła twórczości, które dzisiaj nie jest zbyt modnym. A myśl Bachelar-
da przedstawiona tu przez autorkę odnawia ją właśnie”. 

prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
ISBN 978-83-61714-13-2

Kraków 

Anna Kamińska 

Rzeczywistość wyobraźni 
 Gaston Bachelard o źródłach twórczości
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POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOśCI
Alicja Rafalska-Łasocha 
Maria Skłodowska-Curie 
i jej kontakty ze środowiskiem 
krakowskim

Recenzowana książka jest interesująca dla 
szerszego kręgu odbiorców, wśród których pa-
nuje przekonanie, że Maria Skłodowska-Cu-
rie była związana w Polsce przede wszystkim 
z Warszawą, miastem rodzinnym, w którym 
kończyła szkoły, które odwiedzała już jako 
sławna Uczona i w którym pomagała zakła-

dać Pracownię Radiologiczną jeszcze przed pierwszą wojną światową 
i Instytut Radowy w okresie międzywojennym. Może jeszcze pamięta 
się o bezskutecznej próbie Marii Skłodowskiej dostania posady asy-
stentki na krakowskim Uniwersytecie po skończeniu studiów na Sor-
bonie, ale bez szczegółów, wyjaśniających przyczyny niepowodzenia 
w tej sprawie. Tymczasem dr Rafalska-Łasocha przedstawia barwnie 
szeroką panoramę działalności naukowej w akademickich ośrodkach 
Krakowa w tym czasie, skupiając się na sylwetkach najwybitniejszych 
profesorów fizyki, chemii i medycyny i charakteryzując tematykę ich 
badań naukowych. […] Dr Rafalska-Łasocha odszukała w archiwach 
krakowskich kilkanaście nieznanych lub zapomnianych listów, które 
stanowią ciekawy przyczynek świadczący o patriotyzmie naszej słynnej 
Rodaczki i uzupełniający obraz krakowskiego środowiska naukowego. 
[…] Przypomina również początki zastosowań na ziemiach polskich 
pierwiastków promieniotwórczych w medycynie, zarówno w diagno-
styce, jak i w terapii. Kreśli w końcu szkic rozwoju badań dotyczących 
promieniotwórczości w Krakowie zapoczątkowanego przez kontakty 
naukowe z Marią Skłodowską-Curie.

Z recenzji Jana S. Jaworskiego

WOLTERS KLUWER
Ryszard Markiewicz
Zabawy z prawem autorskim

Podstawowy pomysł tej książki polega na wy-
korzystaniu ilustracji do analizy ochrony autor-
skoprawnej. Nie chodzi tu o ubarwienie wywo-
du, ale – w moim założeniu – o pokazanie na 
konkretnych przykładach dylematów, trudności 
i ciągłej niepewności w stosowaniu prawa au-
torskiego. Zamieszczone w książce rysunki, ob-
razy, zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przed-
miot sporów sądowych, dyskusji prasowych lub 
„internetowych” w kontekście naruszania praw 
autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności 
w interpretacjach autorskoprawnych. Wpraw-
dzie możliwa byłaby także analiza prawna bez 
tych obrazków, ale tylko gdy czytelnik bezpo-

średnio skonfrontuje wywody prawne z nimi, może rozważać trafność 
i rzetelność konkretnych rozumowań i rozstrzygnięć sądowych, a także 
wartość wielu generalizacji. Inaczej ujmując, bez tych ilustracji prowa-
dzenie wywodów prawnych również jest możliwe. Możliwe – tak, ale 
taki wywód jest mniej wyrazisty, ogranicza ocenę trafności danego roz-
strzygnięcia czy też odpowiedniości argumentów. Zilustrowane teksty 
zamieszczone w tej książce mają wykazać sensowność i racje dla tego 
rodzaju podejścia.

Ze wstępu

Myślenie o polityce i prawie. 
Przedmiot – metoda – praktyka 
pod redakcją Iwony Barwickiej-Tylek, 
Agnieszki Czarneckiej, 
Michała Jaskólskiego, 
Jacka Malczewskiego

Tom zawiera efekty namysłu szerokiego 
i reprezentatywnego grona polskich history-
ków myśli politycznej i prawnej nad obecną 
kondycją oraz perspektywami dalszego roz-
woju i nauczania tej dyscypliny naukowej – 

autorefleksji po części krytycznej (a nawet samokrytycznej), niekiedy 
cierpkiej, ale niepozbawionej nuty optymizmu i propozycji twórczych 
rozwiązań, zarówno w zakresie prowadzenia badań, jak i dydaktyki 
przedmiotu.
Monografia składa się z trzech zasadniczych części, wyodrębnienie któ-
rych podyktowała nam tematyka prac zaproszonych do udziału w niej 
autorów. Krótko mówiąc, chodzi o namysł nad tym co, jak i dlaczego 
powinniśmy badać, oraz – a jest to kwestia równie istotna – czego, jak 
i po co uczyć studentów. Swoje refleksje, uwagi, pomysły i postulaty 
przedstawiają na stronach tej książki badacze i dydaktycy starszego, 
średniego i młodszego pokolenia, co pozwoliło uzyskać cenny efekt 
perspektywy międzygeneracyjnej, a także dostrzec elementy konty-
nuacji i wciąż zachodzące w obrębie naszej dziedziny przeobrażenia 
i innowacje.

Od redaktorów

ISBN 978-83-7676-221-0
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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 
dziewiętnastu 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 poczto-
wej, 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 2015 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  . . . . . . . . . . . . . . . . .



Ulica Gołębia
Fot. Anna Wojnar
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