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Wydział Prawa i Administracji
Wydział Filozoficzny
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uhonorowani nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Kucharz
prof. dr hab. Stefan Chłopicki
prof. dr hab. Franciszek Ziejka †

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Piotr Jedynak
Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012–2020
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel
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Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2005–2012
prof. dr hab. Karol Musioł

3

Program uroczystości
w Collegium Novum
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4

Gaude Mater Polonia
Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012–2020
prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka
Przekazanie władzy
Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. Jacka Popiela
Wręczenie złotego medalu Plus Ratio Quam Vis
prof. dr. hab. med. Wojciechowi Nowakowi
Wystąpienie Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. dr. hab. Piotra Jedynaka
Wystąpienie Prorektora ds. badań naukowych
prof. dr. hab. Piotra Kuśtrowskiego
Wręczenie nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński
Nagrodzeni:
prof. dr hab. Wojciech Kucharz – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
prof. dr hab. Stefan Chłopicki – w dziedzinie nauk medycznych
prof. dr hab. Franciszek Ziejka † – w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych
i prawnych

Immatrykulacja

Gaudeamus igitur
Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UJ
Marceliny Kościołek
Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Leszka Sosnowskiego
Nauka na miłość. Słowo o Romanie Ingardenie

Hymn państwowy

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Wystąpienie Prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Armena Edigariana
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Wystąpienie Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr. hab. Jacka Popiela
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JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel

Przeto My Kazimierz z Bożej łaski król Polski […] postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło. […] Niechże tam
będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite,
ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się
orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić
się pragnący.
Szanowni Państwo,
w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego w dziejach naszego uniwersytetu zawsze wracamy do historycznego dokumentu z 12 maja 1364 r.
Ten powrót do historii jest okazją do wyrażenia wdzięczności nie tylko królowi
Kazimierzowi Wielkiemu, nie tylko królowej Jadwidze i Władysławowi Jagielle
– którym zawdzięczamy odnowienie Wszechnicy Jagiellońskiej, ale tym wszystkim, którzy przez ponad już 650 lat współtworzyli rangę tej uczelni. Oni wszyscy
bowiem podzielali przekonanie Kazimierza Wielkiego, że bez uniwersytetu nie
będzie nowoczesnego państwa polskiego.
W dziejach uniwersytetu były wielkie wydarzenia, były też chwile trudne, które
dzięki wytrwałości, samozaparciu i mądrości udało się pokonać.
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Ten powrót do historii jest też okazją do poszukiwania nadziei, że i nam współcześnie uda się pokonać przeszkody, przed którymi postawił nas świat w obliczu kataklizmu pandemii. Okres od marca bieżącego roku jest dla wszystkich
doświadczeniem, którego nikt nie był w stanie przewidzieć. Przejście na system zdalnego nauczania, ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów
w pracy, pierwsze w dziejach uniwersytetu zdalne posiedzenia Senatu, rad wydziałów, rad dyscyplin, zdalny tryb przeprowadzenia obrony doktoratów, egzaminów sesyjnych i dyplomowych – to jest doświadczenie, które pozostanie nie
tylko w naszej pamięci, ale i w historii uniwersytetu. Z dumą muszę podkreślić,
że mimo iż decyzje o zmianie sposobu funkcjonowania uczelni musiały być podejmowane błyskawicznie, udało się nam zrealizować większość zaplanowanych zadań dydaktycznych, badawczych i administracyjnych. Pragnę w tym momencie podziękować Panu Rektorowi Wojciechowi Nowakowi. W dalszej części
dzisiejszej uroczystości będzie jeszcze okazja na wyrażenie Panu Rektorowi
słów wdzięczności za osiem lat kierowania naszą uczelnią. Dziękuję całemu gronu kierowniczemu uczelni, dziekanom, dyrektorom instytutów, Radzie Uczelni,
administracji kierowanej przez kanclerz Monikę Harpulę, pani kwestor Teresie
Kapci i całej księgowości za wykonaną pracę. Dziękuję wszystkim nauczycielom
akademickim, studentom, samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Szczególne podziękowania i wyrazy podziwu kieruję do pracowników
Szpitala Uniwersyteckiego za ich niezwykle ofiarną pracę w czasach pandemii.

7

Szanowni Państwo, miniony rok akademicki był ważny także ze względu na wybory nowych władz akademickich, które będą odpowiedzialne za losy uczelni
w latach 2020–2024. Kiedy w grudniu 2019 r. powoływano Uczelnianą Komisję
Wyborczą, nikt nie przewidywał, że po raz pierwszy w dziejach UJ kolejne etapy wyborów będą się odbywały w trybie zdalnym. To był dla mnie także czas
szczególnego doświadczenia. Względy bezpieczeństwa uniemożliwiły odbycie
bezpośrednich spotkań ze społecznością akademicką, kolegium elektorów.
Dziękuję za rozmowy, debaty, które mimo iż w większości były prowadzone
przy użyciu zdalnych form komunikowania się, utwierdziły mnie w przekonaniu, że główne hasło mojego programu: „Uniwersytet – Wspólnota dialogu”
jest najbardziej słuszną ideą, która w najbliższych latach powinna wyznaczać
kierunek działania uczelni.
W dniu Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Elektorów, złożone
z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów,
powierzyło mi godność rektora UJ. To wielkie wyróżnienie, zaszczyt, ale zarazem olbrzymia odpowiedzialność, szczególnie w tych trudnych czasach.
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Szanowni Państwo, po wyborze na stanowisko rektora w słowie skierowanym
do społeczności akademickiej przytoczyłem fragment z wspomnianego dokumentu wydanego przez Kazimierza Wielkiego. Miałem wówczas nadzieję, że
już niedługo będziemy mogli za człowiekiem, który w czternastym wieku otworzył Polskę na świat, ponownie powiedzieć:
Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie wszyscy mieszkańcy,
nie tylko Królestwa naszego i krajów przyległych, ale i inni z różnych części świata, którzy pragną nabyć tę przesławną perłę wiedzy.
Świat nas po raz kolejny zaskoczył. Możemy tylko w ograniczonym wymiarze
zaprosić do przyjazdu studentów ze świata, co więcej, wszystko wskazuje na to,
że nawet duże grupy studentów z Polski w pierwszym semestrze nowego roku
będą się kontaktowały z UJ przede wszystkim poprzez media elektroniczne.
Pandemia odsunęła na dalszy plan inne ważne wydarzenia związane z minionym
rokiem akademickim, które będą istotne w następnych latach. 1 października
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2019 r. wkroczyliśmy w najważniejszy etap wprowadzania nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym. Po raz pierwszy mamy do czynienia z Radą Uczelni, radami dyscyplin, szkołami doktorskimi. Próbujemy – na szczęście bez większych
perturbacji – funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Naszym wspólnym zadaniem będzie zagwarantowanie, by te nowe organy służyły rozwojowi uczelni i w swoim działaniu opierały się na zasadzie współpracy, a nie konkurencyjności. Musimy się przygotować do ewaluacji dyscyplin i oceny funkcjonowania
szkół doktorskich.
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Ale te wszystkie cele musimy realizować w rzeczywistości pandemii, a ta obliguje nas do poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań w pokonywaniu wyzwań,
które rodzi niepewność w różnych sferach funkcjonowania uczelni. Pandemia
COVID-19 sprawia, że zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i studentom staje się pierwszym i najważniejszym zadaniem rektora i całego grona kierowniczego uczelni. Niesłychanie ważne będzie zarządzanie budżetem
w sytuacji dodatkowych wydatków związanych z pandemią. Obowiązkiem nas
wszystkich będzie poszukiwanie rozwiązań, w jaki sposób nie utracić międzynarodowych kontaktów pracowników, studentów i doktorantów. Tego, co było
wielkim kapitałem uniwersytetu.
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Uniwersytet w 2019 r. otrzymał status uniwersytetu badawczego. Inicjatywa
Doskonałości Uniwersytet Badawczy to znaczące wyróżnienie. Uczynię wszystko, żeby wykorzystać szansę, jaką stwarza ten program. To wielkie wyzwanie
dla badań interdyscyplinarnych, inicjatyw badaczy należących do różnych
dyscyplin i wydziałów. To znakomita okazja, żeby w projektach naukowych
i dydaktycznych myśleć o sukcesie nie poszczególnych jednostek organizacyjnych, ale uniwersytetu jako całości. Mam nadzieję, że Inicjatywa Doskonałości
w połączeniu z drugim sukcesem uzyskanym w ostatnich latach – statusem
uniwersytetu europejskiego (UNA Europa) – przyczyni się do znaczącego rozwoju naszej uczelni.
Szanowni Państwo, mam świadomość wielkiej władzy, jaką dostał rektor w świetle nowych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ale w dniu inauguracji nowego roku akademickiego pragnę powtórzyć, że najważniejsze decyzje
dotyczące funkcjonowania uniwersytetu chciałbym podejmować po wsłuchaniu się w dialog wspólnoty akademickiej – pracowników, badaczy, studentów,
doktorantów. Przez ostatnie miesiące wielokrotnie podkreślałem, że w haśle
„Uniwersytet – Wspólnota dialogu” mieści się także moja osobista prośba.
Jeżeli rektor nie ma z wielu różnych miejsc sygnałów o problemach, którymi
żyje uniwersytet, nie będzie dobrym rektorem. Nawet kilkunastogodzinną
pracą każdego dnia nie ogarnie tej potężnej instytucji, nie wejdzie we wszystkie środowiska. Bardzo liczę, że nasza współpraca będzie polegała właśnie na
wzajemnej komunikacji, nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale we wszelkich
istotnych kwestiach.

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią, która ma być źródłem wiedzy. Naukowiec
jako obywatel chce tę wiedzę przekazać ogółowi, ponieważ na tym polega misja społeczna uniwersytetu, o której mówił już król Kazimierz Wielki. Dlaczego
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Szanowni Państwo, uniwersytet jest częścią społeczeństwa, państwa, stąd
nasz obowiązek zabierania głosu w sprawach, w których wiedza i doświadczenia badaczy mogą dopomóc w diagnozowaniu otaczającej nas rzeczywistości.
Czas pandemii przywrócił wiarę w naukę i badania, przywrócił wiarę w sens
inwestowania w naukę. Zgodnie z naszym statutem „Uniwersytet kształci
studentów i doktorantów, a także kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności
człowieka”. Wiem, że niektóre stanowiska Senatu, rad wydziałów, indywidualne wypowiedzi badaczy były i będą odbierane w kategoriach politycznych.
Ale uczeni mają prawo i obowiązek zabierania głosu w sprawach stanowienia
prawa, obrony prawa do wolności, w sprawach medycznych, ekologii… Gdyby
środowiska naukowe nie interweniowały, nie wyrażały swoich opinii, ten świat
– w ogólnym, globalnym wymiarze – zapewne byłby już przerażający.
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powstała Akademia Krakowska? Żeby wiedza tutaj zdobywana służyła społeczeństwu. By ludzie akademii wpływali na możliwie nowoczesną wizję polskiego
społeczeństwa. I nic się w tej dziedzinie od wieków nie zmieniło. Jeśli ktoś mówi,
że uczelnia powinna się zamknąć w swoich czterech ścianach i nie wychodzić
ze swoimi myślami, dokonaniami na zewnątrz, to zaprzecza misji uniwersytetu.
Jako rektor chciałbym przekonywać wszystkich, także polityków różnych opcji,
żeby uwierzyli, że wiedza nie powinna mieć barw politycznych. Wiedza płynie
z trudu poznania, opartego na badaniach, doświadczeniu i przekonaniu. Każdy
z nas jako naukowiec zmierza do czegoś, co ma być nowym spojrzeniem na daną
sferę życia, i chce się tą diagnozą podzielić ze społeczeństwem. To dopiero odbiorcy słów naukowca przypisują im takie, a nie inne barwy polityczne. Na tym
polega istota tego straszliwego społecznego nieporozumienia, a także wielokrotnych ataków na uczelnie. Tymczasem gdyby naukowiec nie przekazywał
efektów swych badań, byłby nieuczciwy wobec studentów i społeczeństwa.
Ale każdy z nas, pracowników, także studentów, musi pamiętać, że często, jeśli
nawet wypowie się prywatnie, jego słowa będą łączone z uniwersytetem. Jeśli
wypowiedź broni się w świetle argumentów naukowych, uniwersytet nie ucierpi. Angażując się w życie publiczne, trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na jedno
pytanie: czy to, co robię, odpowiada temu, czego nauczył mnie Uniwersytet Jagielloński? Świadomość, że formowała mnie uczelnia z takimi tradycjami, powinna być ciągle obecna w moim życiu. Obojętne, czy jestem badaczem, nauczycielem, politykiem, sędzią, lekarzem, twórcą wielkiego biznesu, doktorantem czy
studentem. Powinienem zawsze zadawać sobie pytanie, czy uniwersytet byłby
dumny z moich decyzji, wypowiedzi.
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Szanowni Państwo, pod koniec debaty ze wspólnotą akademicką wypowiedziałem marzenie, które chciałbym dzisiaj powtórzyć:
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wierzę, że w tych trudnych czasach dla Polski, Europy, Świata nasza uczelnia
będzie się rozwijała, a każdy pracownik, student, doktorant oprócz satysfakcji z rzetelnej wykonywanej pracy będzie odczuwał dumę z przynależności do
Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Otwieram sześćset pięćdziesiąty siódmy rok akademicki w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!

Quod felix, faustum, fortunatumque sit!
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Wystąpienie Prorektora
ds. badań naukowych
prof. dr. hab.
Piotra Kuśtrowskiego
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Prorektor ds. badań naukowych
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Magnificencjo,
Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,
Członkowie Naszej Wspólnoty Akademickiej
Otwierając 656. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie przypuszczaliśmy, jak wielkie wyzwanie zostanie postawione przed Naszą Wspólnotą.
Pandemia zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej wywoływana
koronawirusem SARS-CoV-2 sparaliżowała funkcjonowanie uniwersytetu,
również w wymiarze działalności naukowej. Stan izolacji, wzmagającego się
zagrożenia i zamrożenia gospodarki ukazał jednak w pełni ogromną rolę, jaką
we współczesnym świecie odgrywają badania naukowe. Wyzwaniem stało się
opanowanie nieznanej dotąd choroby w wymiarze zarówno medycznym, jak
i społecznym, związanym z łagodzeniem skutków rozprzestrzeniającej się epidemii. Uniwersytet Jagielloński bardzo aktywnie włączył się w wiele cennych
inicjatyw naukowych, odnosząc liczne sukcesy, a równocześnie pokazując realny kształt interdyscyplinarności badań, w których wątki medyczne przeplatają
się z biotechnologicznymi, matematycznymi, socjologicznymi czy prawnymi.
W takiej postawie odkrywa się piękno i moc uniwersytetu, który będąc multidyscyplinarną wspólnotą specjalistów z różnych dziedzin, może szybko i skutecznie reagować na problemy stwarzane przez rozwijającą się cywilizację.

Szczególnie cieszą nas sukcesy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
w osiąganiu kolejnych szczebli doskonałości naukowej poprzez udział w projektach międzynarodowych. Według danych na koniec sierpnia 2020 r. nasi
naukowcy byli zaangażowani w realizację 93 projektów międzynarodowych.
W tym aspekcie warto podkreślić wzrost aktywności pracowników UJ w ubieganiu się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC),
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Powodem do optymistycznego spojrzenia na nadchodzący czas jest duża dynamika społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego w staraniach o pozyskiwanie
środków finansowych na prowadzenie badań naukowych. W roku akademickim
2019/2020 pozyskaliśmy 342 nowe projekty na łączną kwotę prawie 300 mln zł,
w tym ponad 250 grantów badawczych na łączną kwotę ponad 200 mln zł.
Aktualnie Uniwersytet Jagielloński realizuje 1270 projektów o wartości
ok. 1 mld 660 mln zł, z czego na badania naukowe skierowany jest strumień
ok. 885 mln zł skupiony w 1106 grantach badawczych. Wzmacnia się zainteresowanie podejmowaniem badań o charakterze aplikacyjnym, czego miarą
może być liczba 44 nowych zgłoszeń patentowych (w tym 26 międzynarodowych) oraz 33 przyznanych patentów (w tym 14 międzynarodowych). Podpisano 13 umów komercjalizacyjnych i skomercjalizowano 10 wynalazków pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości promuje badania aplikacyjne również wśród studentów,
którzy założyli w ostatnim roku akademickim 8 start-upów.
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szczególnie ERC Consolidator (w roku akademickim 2019/2020 złożono 8 wniosków, z czego 3 zostały zakwalifikowane do drugiego, decydującego etapu
oceny) oraz ERC Advanced Grants (7 wniosków). Z niecierpliwością oczekujemy
na wyniki oceny ekspertów i wszystkim wnioskodawcom życzymy powodzenia
w uzyskaniu finansowania. Pragnę zapewnić, że uniwersytet prowadzi i będzie
kontynuować politykę wspierania naukowców, którzy zdecydowali się aplikować o granty ERC.
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Z satysfakcją spieszę donieść, że pierwsza weryfikacja procesu wdrażania
przez UJ zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych dokonana przez Komisję Europejską wypadła pomyślnie. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że Uniwersytet Jagielloński jest
instytucją tworzącą przyjazne środowisko pracy i rozwoju, a co za tym idzie,
przedłużono nam wyróżnienie HR Excellence in Research. Kolejna ocena uniwersytetu zostanie przeprowadzona w 2023 r.
Rok akademicki 2019/2020 to również początek realizacji na Uniwersytecie
Jagiellońskim przedsięwzięcia rozwijanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Na
naszej uczelni program ten funkcjonuje pod akronimem ID.UJ (Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim). W jego ramach wyodrębniono siedem priorytetowych obszarów badawczych oraz sześć obszarów o charakterze
ogólnouniwersyteckim. Celem podejmowanych działań jest nie tylko stworzenie nowych narzędzi i mechanizmów wspierających badania naukowe, kształcenie i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, lecz także ewolucyjna

Elementem ekosystemu przyjaznego dla naukowców realizujących w Uniwersytecie Jagiellońskim projekty badawcze będzie wdrożenie Strefy Projektów, kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania badaniami naukowymi oraz procesami komercjalizacji. W wrześniu br. uruchomiony
został moduł elektronicznych formularzy zgłoszenia i rejestracji projektów,
a w ciągu kolejnych miesięcy sukcesywnie wdrażane będą kolejne funkcjonalności, usprawniające proces zarządzania projektami.
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zmiana kultury badawczej uniwersytetu, zgodnie z Zasadą 4*I: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz integralności. Program zmierza do osiągnięcia 21 celów szczegółowych, które realizowane będą poprzez
27 działań. Całość realizacji programu zmierzona zostanie 20 wskaźnikami. Nie
sposób w tym krótkim przemówieniu omówić wszystkich zarysowanych planów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na zaproponowane zadanie Research
Ecosystem, którego celem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia projektów badawczych poprzez programy wsparcia dla osób podejmujących trud
ubiegania się o granty międzynarodowe, organizowanie warsztatów pisania
projektów czy opiekę roztaczaną przez doświadczonych naukowców nad osobami rozpoczynającymi etap pozyskiwania grantów. Wiele z planowanych zadań adresowanych jest do młodych badaczy, którym otworzymy perspektywy
pozyskania środków na realizację ambitnych pomysłów naukowych. Uruchomione zostaną programy wsparcia stypendialnego. Nacisk położony zostanie
również na rozwój kompetencji pracowników administracji w zakresie aplikowania i realizacji projektów, w tym głównie międzynarodowych.

17
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Jestem przekonany, że wkraczamy w rok pełen wyzwań naukowych, którym
wspólnym wysiłkiem sprostamy, wzmacniając prestiż naszych badaczy i Wszechnicy Jagiellońskiej. Gratulując wszystkim Koleżankom i Kolegom mniejszych
i większych osiągnięć w pracy naukowej, chciałbym w tym miejscu szczególnie
wyróżnić osoby, których dokonania wypadły najlepiej w ocenie pracowników
rokrocznie przeprowadzanej na wydziałach:
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Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Bartosz Brożek		
prof. dr hab. Krzysztof Baran
		
prof. dr. hab. Beata Polanowska-Sygulska
			
Wydział Filozoficzny
dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ		
dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ		
dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Wydział Chemii
prof. dr hab. Barbara Sieklucka		
dr hab. Kinga Góra-Marek, prof. UJ		
dr hab. Szymon Chorąży 			

Wydział Historyczny
dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
prof. dr hab. Andrzej Chwalba		
dr hab. Rafał Quirini-Popławski		
		
Wydział Filologiczny
dr hab. Michał Németh			
dr Anna Jankowska			
dr hab. Piotr de Bończa Bukowski, prof. UJ

Wydział Geografii
i Geologii
prof. dr hab. Alfred Uchman 		
dr Katarzyna Ostapowicz
prof. dr hab. Jacek Kozak 			

Wydział Polonistyki
dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ		
prof. dr hab. Józef Kąś			
dr Wojciech Ryczek
		
		
		
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Wiesław Płaczek		
dr hab. Ewa Stępień, prof. UJ		
dr Błażej Nikiel-Wroczyński			
		
Wydział Matematyki
i Informatyki
prof. dr Jerzy Weyman 			
dr Andrzej Grzesik				
dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ		

Wydział Biologii
dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ		
dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ		
prof. dr hab. Wiesław Babik			

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Wojciech Czakon		
prof. dr hab. Monika Kostera		
dr Edyta Żyrek-Horodyska			
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych
prof. dr hab. Zdzisław Mach			
dr Magdalena Góra			
dr Katarzyna Jagodzińska 		
		
		
Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Jan Potempa			
dr hab. Piotr Mydel			
dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska

Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Andrzej Pająk			
prof. dr hab. Grażyna Jasieńska 		
dr Agnieszka Micek 			

Wydział Lekarski
prof. dr hab. Anetta Undas			
prof. dr hab. Tomasz Guzik			
prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz
dr Gniewomir Latacz			
dr hab. Agnieszka Szopa			
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złoty medal
Plus Ratio Quam Vis
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Osobie zasłużonej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Rektor może przyznać
medal pamiątkowy Plus Ratio Quam Vis.
Pierwszy medal, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia uczelni przez
św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor honoris causa UJ.
Sentencja na medalu: „Więcej znaczy rozum niż siła” (Plus ratio quam vis), wpisana
do Statutu UJ, jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej
polskiej szkoły wyższej. Dobrze oddaje także moralną postawę uniwersytetu
wobec wyzwań, którym na przestrzeni wieków musiał stawić czoło.
Medalem uhonorowane zostały wybitne osobistości, m.in.: Valéry Giscard
d’Estaing, francuski polityk i były prezydent Francji, José Manuel Durão Barroso
były Przewodniczący Komisji Europejskiej, Andrzej Wajda, wybitni naukowcy:
prof. Andrzej Zoll, prof. Władysław Stróżewski, prof. Adam Bielański, a także
byli rektorzy uniwersytetu: prof. Andrzej Pelczar, prof. Franciszek Ziejka,
prof. Karol Musioł.

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data urodzenia
21 września 1949, Kraków
Wykształcenie
1968–1974 – Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

lek. med. – Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1974
dr n. med. – Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1982
dr hab. n. med. – UJ Collegium Medicum 1997
profesor nauk medycznych – UJ Collegium Medicum 2003
profesor zwyczajny – 2007
Specjalizacje
I stopień chirurgia ogólna – Kraków 1977
II stopień chirurgia ogólna – Kraków 1984
Zatrudnienie i pozycja kliniczna
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2003–2008
Kierownik Katedry Anatomii UJ Collegium Medicum 2004–2008
Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum od 2009
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Stopień naukowy
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Pozycja akademicka
Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studiów klinicznych UJ CM 1999–2002
i 2002–2005
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 2005–2008
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 2008–2012
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwsza kadencja) 2012–2016
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa 2012–2020
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (druga kadencja) 2016–2020
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016–2020
Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki 2016–2017
Członek Rady Confucius Institute Headquarters od 2017
Funkcje instytucjonalne
Specjalista wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej 2002–2006
Członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer od 2007
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej od 2007
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej 2008–2012
Członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of
Surgery od 2010
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 2010–2011
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Członkostwo w towarzystwach naukowych
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Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej PTE
Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
European Society of Surgery
International Society of Surgery
European Association of Endoscopic Surgery
European Society of Endocrine Surgery
Zainteresowania naukowe
Chirurgia endokrynologiczna
Ultrasonografia w chirurgii
Chirurgiczne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego
Problematyka raka piersi
Transplantologia
Publikacje
Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych,
współautor 3 monografii
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Uzasadnienie do Złotego Medalu Plus Ratio Quam Vis
dla prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka
Rektor prof. Wojciech Nowak otrzymuje złoty medal Plus Ratio Quam Vis
w szczególności za:
1. Wyjątkowe dokonania na polu działalności organizacyjnej poprzez pełnienie
przez dwie kadencje funkcji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej
prorektora, dziekana i prodziekana.
2. Wybitny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny uniwersytetu, w tym:
a) uzyskanie tytułu uczelni badawczej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza;
b) rozbudowę przestrzeni dydaktyczno-badawczej, w szczególności zakończenie
wieloletniej inwestycji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.
3. Wzmocnienie pozycji uczelni na arenie międzynarodowej, w szczególności:
a) uzyskanie przez uczelnię statusu Uniwersytetu Europejskiego w ramach konsorcjum Una Europa;
b) znaczące zwiększenie oferty dydaktycznej studiów w językach obcych.
4. Wkład w budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu –
największego i najnowocześniejszego kompleksu medycznego w Polsce.
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5. Organizację obchodów jubileuszu 650-lecia ufundowania Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

24

6. Przeprowadzenie uczelni przez zmiany organizacyjne wynikające z wprowadzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym wypracowanie i przyjęcie nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Nagroda Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Laur Jagielloński

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński 2020 – dyplomy

26

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński przyznawana jest z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia
naukowe w trzech dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne i prawne,
nauki medyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze.
W 2020 roku nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński
uhonorowani zostali:

prof. dr hab. Wojciech Kucharz
– w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

prof. dr hab. Stefan Chłopicki
– w dziedzinie nauk medycznych

prof. dr hab. Franciszek Ziejka †
– w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych
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Wystąpienie Prorektora
ds. dydaktyki
prof. dr. hab. Armena Edigariana
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Prorektor ds. dydaktyki
prof. dr hab. Armen Edigarian

Magnificencjo,
Szanowni Państwo,
Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

witam wszystkich serdecznie na inauguracji nowego roku akademickiego.
Szczególnie ciepłe słowa pragnę skierować do studentów I roku. Cieszę się,
że wybraliście Państwo naszą uczelnię. Uczelnię, która, jestem o tym głęboko
przekonany, nie rozczaruje Was i która zapewni Wam solidną podstawę do
błyskotliwej kariery oraz interesującego życia naukowego.

Życzę, aby Wasze dalekosiężne plany się spełniły. Ufam, że podczas studiów
w Uniwersytecie Jagiellońskim odkryjecie możliwość realizacji wszystkich pasji,
wzbogacając przy tym swoją wiedzę.

prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Jako prorektor ds. dydaktyki chciałbym zagwarantować, że pomimo trudnego
czasu pandemii, w którym obecnie się znajdujemy, Uniwersytet Jagielloński
dokłada wszelkich starań, aby zadbać o jak najlepsze warunki do nauki.
Niezmiennie staramy się usprawniać działania na rzecz podnoszenia jakości
kształcenia, jednocześnie dbając o zachowanie pełnego bezpieczeństwa. Doświadczenia z poprzedniego semestru pomogły nam wypracować skuteczne
i dobrze oceniane przez studentów starszych roczników metody kształcenia
zdalnego. Zapewniam, że uniwersytet jest przygotowany od strony technicznej, a także merytorycznej na kształcenie zarówno stacjonarne, hybrydowe
(mieszane), jak i całkowicie zdalne. Nie zapominam o tym, jak ważną częścią
studiów jest wzajemna interakcja. Dlatego w miarę możliwości, we współpracy z władzami poszczególnych Wydziałów, będziemy chcieli ustalać organizację
zajęć, tak, abyście mieli Państwo szanse na integrację i wdrożenie się w system
społeczności akademickiej. Wyrażam przekonanie, że pomimo trudnego czasu z łatwością będziecie potrafili odnaleźć się w nowym środowisku. Studia to
przecież etap, który od wielu pokoleń określany jest jako „najwspanialszy okres
w życiu młodego człowieka”. Zachęcam więc, abyście, Drodzy Studenci, uczynili
wszystko, aby po tych kilku latach słowa te także i dla Was samych nabrały takiej
właśnie wartości. Tu, w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, czekają na Was
nowe doświadczenia, znajomości i wydarzenia, które będą miały wpływ na dalsze losy Waszej przyszłości.
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Tekst ślubowania
studentów I roku
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Zgodnie z §139 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego rotę ślubowania
określa załącznik nr 2, stanowiący integralną część statutu.

Świadomy/Świadoma wielkich tradycji
i zasług Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz obowiązków członka/członkini
społeczności akademickiej ślubuję
uroczyście:
dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki,
zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
przestrzegać norm, zasad współżycia
społecznego i zwyczajów uniwersyteckich,
dbać o dobre imię Uniwersytetu i godność
studencką.
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Lista studentów
reprezentujących wydziały
Uniwersytetu Jagiellońskiego
podczas immatrykulacji
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Wydział Prawa
i Administracji
Iga Nęcka
Wydział Lekarski
Karol Musiał
Wydział Farmaceutyczny
Julianna Barbara Pijaj
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zuzanna Adamek

Wydział Chemii
Joanna Grzybowska
Wydział Biologii
Michał Paweł Kąpielewski
Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Aleksandra Urbańczyk
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych
Rafał Hrycko

Wydział Filozoficzny
Dorota Krzyszkowska
Wydział Historyczny
Aleksander Szczepanik
Wydział Filologiczny
Ewa Julia Adamaszek

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Aleksandra Szczupak
Wydział Matematyki
i Informatyki
Justyna Jaworska

Wydział Geografii
i Geologii
Michał Pawłowski
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Wydział Polonistyki
Martyna Guzik

Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii
Elżbieta Samek
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Wystąpienie Przewodniczącej
Samorządu Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Marceliny Kościołek
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Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ
Marcelina Kościołek

Magnificencjo, Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Panie i Panowie Profesorowie,
Koleżanki i Koledzy Studenci,
pierwszy dzień października to dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego tradycyjnie już okazja do świętowania rozpoczęcia kolejnego
roku akademickiego. 657 rok działalności naszej uczelni będzie jednak wyjątkowy. Świat stanął przed bezprecedensowym w naszych czasach wyzwaniem,
jakim jest walka ze skutkami pandemii COVID-19. Nasza Alma Mater i wszelkie
jej aktywności będą warunkowane ograniczeniami w możliwościach kontaktów międzyludzkich, determinujących chociażby zmiany w formie prowadzenia
zajęć. Będzie to rok bez podniosłych uroczystości, wypełnionej po brzegi sali
Auditorium Maximum, charakteryzujący się dużo większą ostrożnością i dystansem. Wierzymy jednak, że tradycja uniwersytetu jest silniejsza niż nawet tak
duże problemy, jakie przed nami stoją. Uczelnia to nie tylko budynki mieszczące
sale dydaktyczne, laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne. To nie
tylko dziedzictwo, będące atrakcją turystyczną, ani miejsce odebrania dyplomu.
Dla społeczności akademickiej to coś więcej, to wspólnota wykraczająca poza
materialne miary, świadcząca o wyjątkowości naszej Alma Mater.

Jako reprezentanci studentów czynnie uczestniczymy w bieżących działaniach
naszej uczelni, aby potrzeby jej społeczności były w pełni realizowane. Ostatni rok
dla Samorządu Studentów był wyjątkowo aktywny w zakresie dydaktyki i pomocy materialnej. Zależało nam, aby w tych trudnych momentach studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego byli zabezpieczeni w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Jestem przekonana, że udało się sprostać temu wyzwaniu. Dziękuję całemu
zespołowi za gotowość i pełne zaangażowanie w pracę oraz władzom uczelni
za zaufanie i chęć współpracy. Cieszy mnie również fakt, że mimo wielu trudności udało się zorganizować flagowe wydarzenia, takie jak Laudacje Studenckie, które w tym roku były wyjątkowe, bo w pełni zdalne, czy Dni Zero również
w zmienionej formie. Mimo wielu ograniczeń staramy się z pełnym poświęceniem realizować powierzone nam obowiązki i dbać o dobro studentów.
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Oczywistym jest wobec tego stwierdzenie, że nowy rok akademicki niesie ze
sobą wiele zmian i wyzwań. Mamy okazję przyglądać się dynamicznej sytuacji
w kraju i za granicą. To nie tylko pandemia, która sprawiła, że na uczelni mogliśmy odczuć związane z nią trudności, w tym z zamknięciem budynków czy
wdrażaniem nauczania zdalnego, ale też wydarzenia na Białorusi, dotyczące
również ludzi młodych, od których wyszedł sygnał o potrzebie przywrócenia
tam demokratycznych wartości. Jako młode pokolenie obserwujemy tę sytuację z dużym niepokojem, pamiętając, że bezpieczeństwo, poszanowanie
praw i godności człowieka oraz tolerancja są dla naszego uniwersytetu nadrzędnymi wartościami.
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A.D. 2020 to rok szczególny dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już od 30 lat reprezentujemy interesy studentów. Samorząd od
tego czasu wielokrotnie się zmieniał i ewoluował. Jedno jest jednak niezmienne – zawsze najważniejszy pozostaje student. Dziękujemy, że wierzycie w nas
i często wspieracie w codziennym funkcjonowaniu, angażując się w prace komisji uczelnianych czy wspierając projekty wydziałowe. To szczególne wyróżnienie,
że możemy działać na rzecz całej braci studenckiej uniwersytetu, reprezentując
Was zarówno na uczelni, jak i w kraju czy na świecie. W najbliższych latach czekają nas kolejne wyzwania i mamy nadzieję, że będziecie nas nadal motywować
do dalszej pracy!
Zaledwie miesiąc temu władza została przekazana nowemu Kolegium Rektorskiemu. W imieniu moich koleżanek i kolegów pragnę z tego miejsca podziękować ustępującemu już Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. med.
Wojciechowi Nowakowi za 8 lat jego pracy na rzecz społeczności akademickiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, całemu Kolegium Rektorskiemu minionej kadencji, Władzom Dziekańskim, całemu gronu nauczycieli akademickich oraz wszystkim pracownikom administracji za zaangażowanie, pomoc i cierpliwość, którymi
nas Państwo obdarzali w ostatnich latach w codziennym funkcjonowaniu na
uczelni, a które w minionym roku było szczególnie wymagające. Z wielką radością pragnę tym samym pogratulować również nowo wybranym władzom, życząc wielu sukcesów w dążeniu do doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a jednocześnie żywiąc nadzieję na owocną współpracę z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w najbliższych 4 latach.

Chciałabym teraz w szczególny sposób zwrócić się do nowych studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Najbliższy rok stawia przed nami wiele wyzwań, ale jak pisał kiedyś Aleksander
Dumas: „Nigdy nie trać nadziei, nawet jeśli wydaje Ci się, że gorzej być nie może –
nadzieja jest początkiem wszystkiego”. Podążając za tymi słowami, wierzę, że
rok akademicki 2020/2021 pozwoli nam znów cieszyć się uśmiechem, który nie
będzie skrępowany żadną zasłoną.
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witam Was serdecznie w murach najstarszej i najbardziej prestiżowej uczelni
w Polsce. To ogromne wyróżnienie, ale również zobowiązanie, by dumnie reprezentować naszą Alma Mater. Z tego miejsca serdecznie Was zachęcam do
zaangażowania się w życie uniwersytetu już od pierwszego dnia. Studia to nie
tylko nauka, lecz także niezliczone okazje do rozwijania swoich pasji i aktywności. Doskonałą formą takiego zaangażowania jest działalność w Samorządzie Studentów. Tylko od Was zależy, jak wykorzystacie ten wyjątkowy okres
w życiu. Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że zrobimy wszystko, aby była to
wspaniała przygoda. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie,
zwłaszcza kiedy chodzi o Wasze prawa i interesy. Wspólnie będziemy stać na ich
straży, budując i pielęgnując solidarność naszego środowiska.
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Prof. dr hab. Leszek Sosnowski
Nauka na miłość.
Słowo o Romanie Ingardenie
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Prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Historia w ogóle, w tym również historia filozofii, ma swoich proroków, mistrzów i rzemieślników. Do której kategorii można zaliczyć Romana Ingardena
(1893–1970), którego pięćdziesięciolecie śmierci obchodzimy? Jego osiągnięcia
filozoficzne wyznaczają badania podstawowe: ontologii sztuki, świata i człowieka. Ta jasna konstrukcja myślowa oraz odpowiadające im publikacje są znane.
Nie idzie za tym w parze znajomość jego życia rodzinnego i zawodowego, które
może odsłonić nowe aspekty osoby i jej osobowości, pozwalając zarazem odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Kobiety i filozofia
Roman Ingarden wzrastał w duchowej atmosferze Młodej Polski. To określiło
jego podejście do wytworów ducha ważnych dla tej epoki jak literatura, a szczególnie poezja. Sam pisał wiersze i myślał o tym, by zostać poetą. To określiło również jego podejście do kobiet. Młodzieńcza miłość Ingardena, Laura Baranowska,
sprawiła mu dramatyczne rozczarowanie.
W młodopolskim stylu odczuwania i myślenia realny autor i jego poetyckie
alter ego toczyli światopoglądowy spór o rozumienie kobiety, jej miejsce w życiu mężczyzny i dopuszczalne wobec niej uczucia. Stąd też szesnastoletni młodzieniec w pamiętniku zadeklarował, że miłość do kobiety „to nie prawdziwa
miłość i szczęście, lecz złuda”, dodając też od razu, że kocha „tylko sztukę i że
raczej nikogo nie [chce] znać”. Mimo zwodzenia wyobraźni rozum wydawał się
nieugięty, co pozwoliło mu napisać w poetyckiej manierze o Laurze:

Laura wybrała przyjaciela Ingardena, co – jak uważam – stało się przyczyną przerwania studiów we Lwowie i wyjazdu do Getyngi.
Aktualna perspektywa czasowa pozwala jednoznacznie stwierdzić, że bez
Getyngi i nawiązanych tam przyjaźni naukowych, np. z Edytą Stein, bez Edmunda Husserla nie byłoby Ingardena w dzisiejszym rozumieniu. A to znaczy, że nie
byłoby pozostawionej przez filozofa spuścizny naukowej, która stanowi najważniejszy polski element filozoficznej kultury świata zachodniego.
Lata studiów w Niemczech u E. Husserla, I wojna światowa, powrót po doktoracie do Polski w 1918 r. i praca nauczyciela gimnazjalnego przyśpieszyły dojrzewanie młodego filozofa. Rok później (1919) ożenił się z Marią Pol, lekarką
z wykształcenia, która zapewniła mu najlepsze możliwe rodzinne warunki do
pracy. Roman poświęcił jej wzruszający wiersz liryczny (jeden z ostatnich w swojej twórczości poetyckiej):

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Lecz prawda! Przecież to kobieta! A każda kobieta to demon straszliwy, przecudny,
uroczy, pożądany, ale straszliwy krwiożerczy demon, co na zgubę i śmierć nieubłaganie
wiedzie tego, kto choć raz bliżej się z nim zapoznał. A więc idźże precz ode mnie. (…)
Idź precz! Zostaw mnie w spokoju!!! [12 marca (1909) piątek].
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Błogosławiona cicha dłoni Twoich mowa,
błogosławiony dotyk spojrzeń Twoich białych,
błogosławiona szeptów Twych tajnych rozmowa
i Twych przytuleń wdzięk dziewczęcy cały.
Błogosławiony uśmiech Twojego spojrzenia
i czar rozkoszy silny, jak woń bzu na wiosnę:
cudem rozgrzeszeń duszę moją zmienia
i z dni rozpaczy robi dni radosne. [12 V 1925]

Rodzina
Ingardenowie tworzyli bardzo udany związek małżeński, o głębokich więzach duchowych. W latach 1920–23 przyszli na świat trzej ich synowie: Roman Stanisław,
Jerzy i Janusz. Żaden nie został ochrzczony w swoim czasie, co bardziej martwiło
ich matkę, mniej zaś ojca.
Tuż przed wyjazdem z Torunia do Lwowa nastąpiło szczególne wydarzenie
rodzinne. Jak odnotował to we wspomnieniach najstarszy syn Roman Stanisław
26 sierpnia 1925 r., „ostatnie ważne wydarzenie przed wyjazdem ojca do Lwowa
to «hurtowy» chrzest dzieci”. Istotną rolę odegrał tu Władysław Witwicki, który po
narodzeniu najmłodszego syna Jerzego napisał:
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Kochany Romku!
Serdecznie gratuluję! I vivat sequens [‘niech żyje następny’]. Jeszcze pierwszego nie
ochrzcił, a już drugiego gratulują. To może już poczekać i naprzód niech będą wszystkie,
jakie mają być, a potem będziemy chrzcili za jednym zachodem; to i taniej wypadnie.
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Na rzecz takiego podejścia do sprawy Witwicki miał mocny argument. W liście
z 9 grudnia 1921 r. podał przykład prof. Zaręby, który nie ochrzcił syna, a ten mimo
to zdał maturę.
Jaki stosunek do religii miał Ingarden? Najstarszy syn odnotował to w taki
sposób:
[O]jciec się do tych spraw nie mieszał, na uroczystości rodzinne w kościele chodził (np. na
własny ślub w kościele św. Aleksandra w Warszawie i na 50-lecie ślubu w Krakowie), ale
widać było, że jest jakiś naburmuszony.

Do tej sfery ducha człowieka można odnieść jego słowa: „Ja się na tym nie
rozumiem”.
Jakim Ingarden był ojcem? Ze wspomnień syna wyłania się następujący obraz:
Dla nas, dzieci, Ojciec, choć stale zapracowany, był bardzo przystępny i serdeczny. Co
niedziela, gdy była ładna pogoda, chodził z nami na długie spacery do parku Stryjskiego
lub dalej, na tzw. plac Powystawowy i do Persenkówki.

Dla dzieci była to „wielka atrakcja i możność rozmowy z ojcem, zawsze ciekawej”.
Na tych spacerach ojciec nie przestawał być jednak filozofem. W niedzielne przedpołudnia po lwowskich parkach spacerowali również uniwersyteccy znajomi
i przyjaciele Ingardena. Wtedy też przypadkowe spotkania stawały się okazją do
filozoficznych dysput, w których uczestniczyły dzieci:
Często przysłuchiwaliśmy się dyskusjom filozoficznym z osobami spotykanymi w parku,
jak prof. [Leon] Chwistek, albo pani [Halina] Słoniewska lub [Anna] Jędrzejewska, czasami
z innymi osobami, np. z dr. [Salomonem] Igielem lub [Leopoldem] Blausteinem.

Można sobie wyobrażać, że dzieci nudziły się setnie, jednak dobrze wychowane
czekały grzecznie na zakończenie rozmowy.

Ingarden jako nauczyciel gimnazjalny
Ingarden był nauczycielem w szkołach gimnazjalnych Lublina, Warszawy, Torunia i Lublina przez piętnaście lat od 1918 do 1933 r. Praca w poszczególnych
miastach różniła się liczbą godzin dydaktycznych, przedmiotami szkolnymi i dodatkowymi obowiązkami.
Praca nauczyciela była głównym źródłem utrzymania. Sprawy precyzyjnej
organizacji zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych były zupełnie zasadnicze.
Jak wyglądał więc typowy dzień Ingardena? Ile czasu zabierała mu praca, ile
życie rodzinne, a ile wypoczynek? Roman Stanisław pozostawił opis takiego dnia:

Po zatwierdzeniu habilitacji (4 marca 1925 r.) Ingarden przeniósł się do Lwowa,
gdzie na tamtejszym uniwersytecie Jana Kazimierza pracował dodatkowo jako
Privatdozent. Rytm dnia wyznaczała praca nauczyciela gimnazjalnego i wykładowcy uniwersyteckiego, który w ramach docentury prywatnej wygłaszał wykłady wieczorową porą.
W liście do Twardowskiego [z 21 października 1931] napisał: „rano miałem
5 godz. w szkole, wieczorem nadto wykład, do którego muszę się przygotować.
A nadto muszę jeszcze uporać się z wykończeniem prac”. Tygodniowo miał
22 godz. lekcyjne w gimnazjum i zajęcia uniwersyteckie. Dopiero w grudniu 1933 r.
po otrzymaniu katedry filozofii mógł całkowicie poświęcić się pracy naukowej.
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Wstawał o siódmej rano, na ósmą szedł do szkoły i wracał z pracy do domu ok. godz.
pierwszej. Po obiedzie [odpoczywał w gabinecie]. (…) Ojciec pracował bardzo dużo, od
piątej do około dziesiątej-jedenastej wieczorem codziennie, z małą przerwą na kolację.
W latach trzydziestych, gdy pojawiło się radio, lubił przy pracy słuchać muzyki przez
radio ze słuchawkami na uszach z małego kryształowego odbiornika. Matka często siadywała wówczas po drugiej stronie biurka z jakimiś robótkami i z drugimi słuchawkami
na uszach. Gdy wieczorem nadawano „wesołą lwowską falę” ze Szczepkiem i Tońkiem,
wołał dzieci i myśmy wszyscy słuchali z głośnym śmiechem, trzymając po jednej połowie słuchawki przy uszach.
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Uniwersytet Jagielloński
Wybuch II wojny światowej zakończył krótki okres pracy naukowej we Lwowie.
W czerwcu 1944 r. po wyjeździe ze Lwowa Ingarden osiadł w Pieskowej Skale,
gdzie po nocach rozlegał się stukot maszyny do pisania. Pisał wówczas swoje
najważniejsze dzieło Spór o istnienie świata. Był to spór także osobisty o świat,
w którym przyszło mu żyć.
Po wyzwoleniu, które nadeszło w styczniu 1945 r., czekał na dalszy rozwój
wypadków. Z tego stanu zawieszenia wyrwały go dwie propozycje, które otrzymał pod koniec stycznia 1945 r. od dziekanów Uniwersytetu Jagiellońskiego:
prof. Zygmunta Zawirskiego z Wydziału Humanistycznego i prof. Kazimierza
Stołyhwy z Wydziału Przyrodniczego. Poruszony zaproszeniami wrócił 1 lutego do Krakowa, chcąc jak najszybciej rozpocząć pracę dydaktyczną. „Obydwa
listy – jak pisał we wspomnieniu – zapraszały mnie do przyjazdu do Krakowa
i d o p o d j ę c i a wykładów UJ. Tyle lat nie wykładałem, że przynęta była silna.
Tylu moich kolegów zginęło, wydawało mi się, że nie mam prawa uchylać się od
pracy, cokolwiek by miało być dalej”.
a) profesor zagraniczny
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Ingarden został zarejestrowany w Alma Mater jako „profesor zagraniczny”.
Nie był jedynym profesorem z zagranicy, jak traktowano już wówczas Lwów.
„W Krakowie było już kilkunastu profesorów lwowskich, wszyscy bezrobotni,
plątali się po Krakowie spragnieni tego, by mogli być pożyteczni”.
To „plątanie” się Ingardena po Krakowie trwało jeszcze ponad miesiąc, do połowy marca 1945 r. Ingarden zgłosił wówczas wykład z historii filozofii starożytnej,
na seminarium zaś czytał Poetykę Arystotelesa. Jak pisał:
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Wykładałem nie mając żadnych praw. Powiedziałem moim studentom wtedy, że w tej
sytuacji jest wszystko „na miłość”, miłość do wiedzy, do filozofii, kto chce, może ze mną
pracować. Nie mogę mu obiecać, iż będzie mógł u mnie zdawać egzaminy lub coś podobnego. Byłem wszak na etacie „zagranicznego profesora”, nie należałem do Rady Wydziału itd., ale nie traciłem już czasu. Pracowałem.

Równie wielkie pragnienie pracy i uczenia się musiało być po stronie studentów. Oni również pragnęli nadrobić zaległości w swojej edukacji, odzyskać choć
w części utraconą młodość i beztroskę lat studiów uniwersyteckich. Ingarden
docenił to pragnienie i wysoko ocenił ich oddanie; wspominał o nich:
Młodzież była wówczas wspaniała. Chętna, rozumiejąca wartość studium uniwersyteckiego, bardzo psychicznie dojrzała, choć niewiele umiejąca. Miałem oddźwięk na sali,
po wielu latach znowu ktoś chciał słuchać filozofii, ktoś przejmował się zagadnieniami.

Filozofię „na miłość” studenci bez trudu zaakceptowali jako zasadę regulującą ich edukację. Nauka na miłość, przez miłość do wiedzy, do filozofii. Tak bliskie

to czasy, a tak odległe zarazem. Nikt nie pytał, czy filozofować, lecz jak. To wiedział
Ingarden. Podobnie jak nikt nie pytał, czy być człowiekiem. Pytanie brzmiało, jak
być nim w pełni. W tym również pomagał Ingarden.
Mimo wykazanej determinacji i zaangażowania w pracę sytuacja na uczelni
była wysoce niestabilna, a wpływały na nią plany centralnych władz politycznych w odniesieniu do Katowic i Wrocławia. W kwietniu 1945 r. naukowcy
lwowscy otrzymali zaproszenie do Katowic. Ingarden, jako dziekan Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza, pojechał wraz z trzema kolegami na Górny Śląsk. Jak odnotował, „nic z tego nie wyszło”, gdyż naukowcy
bardziej byli zainteresowani uniwersytetem we Wrocławiu. „Istotnie, z końcem
maja Wrocław został zdobyty”, wyjechała do niego ekipa profesorów i asystentów, „i w ten sposób powstał zalążek nowego uniwersytetu. Kraków odetchnął –
nawała lwowska odpływała”.
b) profesor kontraktowy

Bezpośrednio po zakończeniu wojny, przez rok czy dwa wydawało się, że wszystko wróci
do normy, a nauka pozostanie nauką, jak ją rozumie kultura europejska. Rozczarowanie
przyszło dość szybko. Wprawdzie Ingarden otrzymał posadę profesora na Uniwersytecie
Jagiellońskim, lecz oto następowało stopniowe zacieśnianie życia publicznego w Polsce
według wzorów sowieckich. Wciąż jednak wydawało się, że coś da się uratować.
‘Uniwersytet nie jest własnością Komitetu Centralnego’, mawiał Profesor.

Nadzieje okazały się płonne. Ingarden stał się ofiarą ideologii partyjnej. Nie
uległ jednak naciskom, dlatego też na kilka lat utracił pracę dydaktyczną. I tak
jak kilka lat wcześniej był profesorem „zagranicznym” Alma Mater, tak teraz
stał się jej profesorem „urlopowanym”. Słowo ma swoją moc; słowo prawe ma
moc twórczą, słowo nieprawe moc niszczącą. Takie słowa znalazły się w opinii
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Ingarden otrzymał wiadomość od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusza Lehr-Spławińskiego, że Ministerstwo zatwierdziło jego umowę na „profesora kontraktowego”. Poczuł ulgę: „Stało się, podpisałem umowę, zostałem
w Krakowie. Wrocław był mi jednak zbyt obcy, nie chciałem, by mię ktoś kiedyś
traktował jako «okupanta». W czerwcu [12-go 1946 r.] przyszła nominacja na
profesora UJ podpisana przez Bieruta. Nie o takiej kiedyś marzyłem”. Ingarden
objął II Katedrę Filozofii i rozpoczął pracę dydaktyczną.
Warunki pracy na uczelni pogarszały się z przyczyn politycznych. „W r. 1945,
gdy obejmowałem wykłady w UJ, nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń przeciw
‘idealistycznej’ – jak się to nazywało – filozofii; nikt też w tym czasie, zdaje się,
nie wykładał marksizmu”. Jednak już w kolejnych latach „atmosfera zaczynała
się coraz bardziej zmieniać, […] sytuacja filozofii powoli była coraz gorsza”. Do
Ministerstwa docierały donosy na niego. Ingarden nie był zaangażowany w kwestie ideologiczne, które przeczyły rzetelnemu myśleniu filozoficznemu.
Maria Gołaszewska, studentka Ingardena z tego okresu, pozostawiła osobiste
wspomnienie:
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I sekretarza POP PZPR przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Również student naszego uniwersytetu, aktywista Związku Młodzieży Polskiej, zwracając się na posiedzeniu Senatu w 1950 r. do ówczesnego rektora, wypowiedział takie słowo:
„Chciałbym dowiedzieć się od Magnificencji, jak długo jeszcze będziemy skazani
na wysłuchiwanie tych bzdur, które nam wygłasza Roman Ingarden?”.
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c) profesor urlopowany
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Ingarden został pozbawiony prawa nauczania, stając się urlopowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W opinii urzędnika partyjnego „nie wykazywał
żadnego zainteresowania filozofią marksistowską”, a na pytanie, dlaczego jej nie
wykłada, odpowiedział, że „się na tej filozofii nie rozumie”. Faktycznie w cyklu
rocznych wykładów poświęcał jej jedną godzinę. Nauka nie poszła w las. Wiele lat
później, już po śmierci Ingardena, Maria Gołaszewska, wówczas już profesorka naszego uniwersytetu, tak układała plan zajęć dydaktycznych, że wykład dotyczący
filozofii marksistowskiej wypadał jej na sierpień, a ten miesiąc – jak wiadomo – nie
jest już dydaktyczny.
W 1950 r. władze komunistyczne Polski zawiesiły grupę filozofów lwowskich
w pracy dydaktycznej i naukowej. W wyniku ministerialnej weryfikacji stypendiów naukowych także 350 studentów – spośród 773 – utraciło w 1951 r. nie
tylko stypendia, ale i szansę zatrudnienia w uczelniach. Polityczna presja, wymagania ideologiczne i pokrętne motywacje „czystek” w nauce miały długofalowe
znaczenie. Następne pokolenie profesorów nie zostało uformowane w wyniku
akademickiego doboru naturalnego, a starzy uczeni nie mogli już bronić świata
wartości akademickich.
Ingarden utracił prawo wyjazdów zagranicznych, a na te krajowe, np. do
Zakopanego, musiał mieć zgodę rektora warszawskiego uniwersytetu. Nie złamały go jednak te restrykcje. Dedykowane Izydorze Dąmbskiej słowa wiersza
Potęga smaku Zbigniewa Herberta odnoszą się również do niego:
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia
Definicja człowieka
W kontekście tych ograniczeń wyjazdowych Ingarden ukuł własną definicję
człowieka, zaskakującą w filozofii, choć zrozumiałą w kontekście życia w Polsce
Ludowej. Otóż „człowiek – według niego – składa się w socjalizmie z ciała, duszy
i paszportu”. Brak paszportu czynił go „niepełnym człowiekiem”. Ten element
ówczesnego człowieczeństwa przynależał do człowieka tylko okazjonalnie,

a brakowało go najczęściej wówczas, gdy był najbardziej oczekiwany. Ingarden
doświadczał na sobie tego stanu bycia „niepełnym człowiekiem” w sytuacji zaproszeń na konferencje poza Polską.
Jest sprawą interesującą, ile faz „sytuacji paszportowej”, wzorując się
na fazach żałoby, wyróżniliby psychologowie w odniesieniu do ówczesnych
ograniczeń wyjazdowych Polaków. Ciało i dokument paszportowy zostały zawłaszczone przez władze polityczne, natomiast umysł pozostał wolny. Ingarden
konsekwentnie budował swoją przestrzeń naukowej swobody, nie poddając się
presji chwili ani też koniunkturalnym naciskom. W 1957 r. powrócił na sześć lat
do pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie były to jednak lata spokojnej pracy.
W latach 1959–60 podlegał inwigilacji w ramach operacji „Wenecja” i „Senat”.
Czytano jego korespondencję, podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, umieszczano agentów w grupach seminaryjnych.
W 1963 r. przeszedł na emeryturę, nie zaprzestał jednak pracy naukowej. Do
śmierci 14 czerwca 1970 r. prowadził stałe wykłady w ramach założonej przez
siebie Sekcji Estetycznej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Mistrz i jego uczniowie
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Ze wspomnień uczniów można złożyć wieloaspektowy obraz Ingardena jako człowieka, nauczyciela i naukowca. Studenci Ingardena mówią zgodnie, że w okresie
studiowania mieli świadomość, iż był on wyjątkowym człowiekiem i naukowcem.
Doświadczyli „łaski bliskiego obcowania z osobą prawdziwie wielką, która tych,
co jej dostąpią, nacechowuje na całe życie”. To doświadczenie miało swój wymiar akademicki i prywatny, gdy w okresie emerytalnym prowadził privatissima
w swoim domu.
Ingarden w ocenie uczniów nie był apodyktycznym nauczycielem, nie narzucał swojego zdania. Dawał dużą swobodę w pracy końcowej, magisterskiej czy
doktorskiej, wiedząc, że rozumne błądzenie jest ważnym elementem rozwoju.
Jak mówi Gołaszewska: „U Ingardena trzeba było samemu żeglować”.
Ingarden wyróżniał się na tle innych naukowców na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Andrzej Półtawski mówi wprost o charyzmie
Ingardena, podkreślając, że: „nie wszyscy nauczyciele filozofii są filozofami, a on
był niewątpliwie filozofem i uczył filozofowania”. Jego podejście do studentów
prowadziło do przemieniania ludzi. Nie było to typowe akademickie nauczanie,
lecz coś nieuchwytnego, gdy się działo, wnikając jednocześnie głęboko nie tylko
w świadomość, lecz w samą strukturę człowieka. Wynikało ono z faktu obcowania z żywą myślą przedstawianego na wykładzie czy seminarium filozofa i jego
problemu. Ingarden nie ciągnął nikogo za sobą ani też nie popychał. Wskazywał drogę swoim zaangażowaniem, pracując „w obliczu swoich uczniów, (…)
publicznie myśląc na «żywo»”. Wskazywał studentom drogę swoją intelektualną
aktywnością, pokazywał im niezależność myślową.
Ingarden nauczał tylko sześć lat, ale to wystarczyło, by wraz z Dąmbską stworzyli filozofię na światowym poziomie, przywracając w istocie atmosferę i poziom
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filozofii lwowskiej. Jerzy Perzanowski stwierdził, że studiował „prawdziwą filozofię na prawdziwym uniwersytecie u prawdziwych filozofów. Czyż to nie cudowne?”. Zaiste, to było cudowne!
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Ranga versus ranking
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Rangę i znaczenie naukowca można wyrazić na dwa sposoby: bądź własnymi
dokonaniami naukowymi, bądź dokonaniami uczniów. W obu przypadkach
Ingarden ma wybitne osiągnięcia. Jego myśl filozoficzna wpływała na badania
filozofów i generalnie humanistów w Polsce i poza nią. Miał podstawy, by napisać o sobie, że jest filozofem świata – Kosmou filosofos eimi – co znaczy, że
każdemu z nas ma coś do powiedzenia.
Również naukowe i kulturowe dokonania jego uczniów zasługują na uznanie. Chodzi tu o kształtowanie postaw życiowo-etycznych, a więc takich, które
przekładały się na dokonywane/zaniechane wybory czy wybierane/odrzucane
wartości, a więc wszystko to, co obrazuje człowieczeństwo i obywatelstwo jednostki. W obu przypadkach, nauczyciela i naukowca, uczniowie Ingardena wystawiają mu najlepsze świadectwo.
Kim był więc Ingarden: prorokiem, mistrzem czy rzemieślnikiem? Dla swoich
studentów był mistrzem. To ich jednoczyło wokół jego osoby, ale także wyróżniało na tle innych kierunków, nauczycieli i studentów. Wielkość ich mistrza stała
się po części ich udziałem, w jakiejś mierze uczyniła ich również wielkimi. Ponadto uczyniła okres ich terminowania u Ingardena czasem wyjątkowym i wyróżnionym. Filozoficzne rzemiosło stawia swoim czeladnikom określone wymagania,
które można opanować na różne sposoby. Bez wątpienia najlepszym z nich jest
praca pod okiem mistrza zawodu. Pojęcie mistrza utraciło dzisiaj te głębokie
znaczenia, które łączyły się z fachowością i etycznością wykonywanej pracy.
Znakiem dewaluacji tych znaczeń we współczesnej kulturze są przymiotnikowe
dookreślenia w najwyższym stopniu, typu doskonały, absolutny, najwyższy, na
przykład doskonała fachowość, absolutne znawstwo czy najwyższa moralność.
Ingarden „terminował” w okresie, gdy nie było kultu fachowości, gdyż obowiązywała po prostu etyka pracy. Każdej pracy, bez wyjątku, niezależnie, czy
miała charakter naukowy, czy też praktyczny.
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