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Akademicki
Po wykładzie

Jak w muzeum
Niewiele brakowało, a Uni-

wersytet Jagielloński miałby
swoją pierwszą siedzibę...
poza Krakowem. Król Kazi-
mierz Wielki chciał bowiem
wybudować gmach dla powoła-
nego przez siebie uniwersyte-
tu w mieście założonym rów-
nież przez siebie – podkrakow-
skim Kazimierzu (dopiero
u schyłku XVIII w. Kazimierz
został zdegradowany przez
Austriaków do rangi dzielnicy
Krakowa). O tym królewskim
zamiarze wspomniał w swej
kronice Jan Długosz pisząc, że
studium generalne miało być
„na przeszło tysiąc kroków
na wsze strony rozciągłe”.

Najstarszy budynek uniwer-
sytecki w Polsce miał stanąć bo-
daj w okolicy skrzyżowania dzi-
siejszych ulic Starowiślnej i św.
Wawrzyńca. Plany pokrzyżował
jednak kaprys natury. Przepły-
wająca nieopodal Wisła w 1368
r. wystąpiła z brzegów i zatopiła
dopiero co położone fundamen-
ty wraz z całą ideą akademii
na Kazimierzu. Ostatni Piast
na tronie polskim wkrótce
zmarł, natomiast Władysław Ja-
giełło fundując uniwersytet
od nowa w 1400 r. dał uczelni go-
towy dom stojący w obrębie mu-
rów miejskich Krakowa – dzi-
siejsze Collegium Maius.

Piastowski rodowód jest dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego
powodem do dumy, ale i przy-
czyną zmartwień. Spora część
z zajmowanych dziś przez uczel-
nię budynków to szacowne za-
bytki, których użytkowanie by-
wa niekiedy dość kłopotliwe.
Od lat mury uniwersyteckie są
rewaloryzowane ze środków
Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa obok takich
obiektów, jak zamek naWawelu,
wawelska katedra, opactwo ty-
nieckie, klasztor Kamedułów
na Bielanach czy liczne krakow-
skie kościoły. W odróżnieniu
od nich budynki UJ nie pełnią
jednak funkcji muzealnych czy
sakralnych. Tu codziennie odby-
wają się zajęcia ze studentami,
działają biblioteki, a w klinikach
Szpitala Uniwersyteckiego (też
już zabytkowych) leczy się pa-
cjentów.

Nic dziwnego, że oczy spo-
łeczności uniwersyteckiej są
zwrócone na kampus rosnący
od kilku lat w Pychowicach.
Wszystko tu pachnie nowością
i nowoczesnością. Warunki
do pracy i nauki są na miarę
czasów, w których żyjemy. Aż
strach pomyśleć, że kiedyś i ten
obiekt stanie się... zabytkiem.

LESŁAW PETERS

Zaglądanie do wnętrza mózgu
Podejmowanie tak różnorodnej tematyki podczas corocznych spotkań możliwe jest 
głównie dzięki potencjałowi naukowemu Krakowa

Jednym z najważnejszych wy-
zwań stojących przed neuro-
biologią i neurologią jest po-
znanie zmian zachodzących
w starzejącym się mózgu
i przeciwdziałanie nim. Jest to
bardzo pilne zadanie, gdyż
dzięki postępowi medycyny lu-
dzie dłużej żyją, jednak zmiany
degeneracyjne często zacho-
dzące w mózgu wraz z wie-
kiem prowadzą do mniej lub
bardzej poważnego upośledze-
nia fizycznego i psychicznego.

Od 12 do 18 marca br. na Uni-
wersytecie Jagiellońskim odbę-
dą się otwarte wykłady w ra-
mach światowego tygodnia wie-
dzy o mózgu, zwane w skrócie
„Tygodniem Mózgu”. W wykła-
dach tych mogą uczestniczyć
wszyscy zainteresowani różny-
mi aspektami funkcjonowania
układu nerwowego. Tegoroczne
wykłady będą rozpoczynały się
codziennie o godz. 17 w auli Au-
ditorium Maximum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego.

Celem tygodnia wiedzy
o mózgu jest przede wszystkim
szeroka edukacja i prezentowa-
nie przez naukowców – neuro-
biologów i neurologów – naj-
nowszych wyników badań za-
równo własnych, jak i innych
badaczy, osiągnięć i postępu
w poznawaniu najważniejszego
naszego narządu, jakim jest
mózg.

W Krakowie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim wykłady i im-
prezy im towarzyszące odbywa-
ją się już od 1999 roku. Nie-
zmiennie cieszą się one dużym
zainteresowaniem i z roku

na rok do sal wykładowych
przybywa coraz więcej słucha-
czy. Niewątpliwie sprawia to in-
trygujący każdego człowieka
przedmiot wykładów – mózg,
chociaż podczas wykładów pre-
zentowane są zagadnienia doty-
czące całego układu nerwowe-
go, chorób i innych zaburzeń je-
go funkcjonowania.

Ideą „Tygodnia Mózgu” jest
informowanie społeczeństwa,
czym zajmują się naukowcy
w swoich laboratoriach, jakie
problemy starają się rozwiazać,
z jakimi trudnościami się bory-
kają i jakie są wyniki ich badań.
Chociaż o osiągnięciach neuro-
biologów i neurologów moż-
na przeczytać w różnych czaso-
pismach naukowych i popular-
nonaukowych, to wykłady stwa-
rzają jedyną okazję do dyskusji
i wymiany poglądów pomiędzy
wykładowcami i słuchaczami.
Wykładowcami „Tygodnia Mó-
zgu” są głównie naukowcy
z Krakowa, chociaż zapraszani
są także wykładowcy z innych
ośrodków akademickich. Jed-
nak podejmowanie tak różno-
rodnej tematyki podczas co-
rocznych spotkań możliwe jest
głównie dzięki potencjałowi na-
ukowemu Krakowa. Krakowski
„Tydzień Mózgu” odbywa się
w tym samym czasie, co inne te-
go typu imprezy na całym świe-
cie. W Polsce, oprócz Krakowa,
„Tydzień Mózgu” organizowa-
ny jest jeszcze wWarszawie.

W tym roku „Tydzień Mó-
zgu” odbywa się pod hasłem
„Neurobiologia w służbie społe-
czeństwu”. Temat ten wskazu-

je, że wysiłki neurobiologów
na świecie, jak również w Pol-
sce, mają na celu poznanie
funkcjonowania mózgu i całego
układu nerwowego, aby moż-
na było przeciwdziałać choro-
bom i innym zaburzeniom funk-
cjonowania układu nerwowego
oraz skutecznie je leczyć.

Badania neurobiologiczne
dotyczą zarówno pojedynczych
komórek – neuronów, mózgu
oraz innych struktur nerwo-
wych. Bez poznania funkcjono-
wania pojedynczej komórki ner-
wowej, coraz bardziej skompli-
kowanych układów tych komó-
rek złożonych z kilku, wielu imi-

lionów elementów, trudno
orzec, jakie są przyczyny cho-
rób psychicznych i neurologicz-
nych człowieka. Neurobiologia,
która bada te zjawiska, nie zaj-
muje się wyłącznie ludzkim mó-
zgiem, ale w celu poznania
funkcjonowania pojedynczego
neuronu bada te komórki
u zwierząt, których układ ner-
wowy nie jest tak skomplikowa-
ny jak u człowieka. Dzięki od-
kryciom naukowym dokona-
nym w badaniach komórek
drożdży, robaka Caenorhabditis
elegans czy muszki owocowej
Drosophila melanogaster, coraz
więcej wiemy o naszym mózgu.

Mózg wszystkich zwierząt zbu-
dowany jest z takich samych ele-
mentów – neuronów, a ich budo-
wa i wewnętrzne procesy fizjo-
logiczne są podobne lub wręcz
takie same, jak w neuronach
człowieka.

W czasie tegorocznego „Ty-
godnia Mózgu” będzie mowa
m.in.o nowych technikach po-
zwalających „zaglądnąć” do
funkcjonującego mózgu czło-
wieka, neurochirurgii i choro-
bach związanych ze starzeniem
się układu nerwowego. Możli-
wość oglądania pracującego
mózgu daje tzw. obrazowanie
mózgu metodą czynnościowego
rezonansu magnetycznego. Me-
toda ta pozwala nawykrycie ak-
tywnych, podczas wykonywania
określonej czynności, obszarów
mózgu lub takich jego rejonów,
które są uszkodzone i nie wyka-
zują żadnej aktywności.

Wszelkie zachowania czło-
wieka mają swoje źródło w zło-
żonej aktywności różnych grup
neuronów wmózgu. Istnieje też
taka aktywność mózgu, która
nie jest związana z odbieraniem
bodźców, ich przetwarzaniem
i sterowaniem zachowaniem,
a pojawia się w czasie snu czy
innych tajemniczych stanach
mózgu jak hipnoza. O tych i in-
nych stanach mózgu będzie
również mowa w czasie tego-
rocznego „Tygodnia Mózgu”,
a artykuły o podobnej tematyce
ukażą się w z. 1–3/2007 czasopi-
sma „Wszechświat” wydawane-
go przez Polskie Towarzystwo
Przyrodników im. M. Koper-
nika. ELŻBIETA PYZA

Prof. Elżbieta Pyza jest kierownikiem Zakładu Cytologii i Histologii
w Instytucie Zoologii UJ

Jak każdego roku, tak i tym
razem w Domu Polonii spotkali
się działacze Stowarzyszenia
Wspólnota Polska na okolicz-
nościowym opłatku. I jak w po-
przednich latach gościem
wspólnoty był kardynał Franci-
szek Macharski. Gospodarz
spotkania prof. Zygmunt Ko-
lenda wspomniał osoby, które
w ubiegłym roku na zawsze
opuściły grono przyjaciół
wspólnoty. Wśród nich wymie-
nił prof. Annę Krzysztofowicz.

Anna Krzysztofowicz, eme-
rytowany profesor zwyczajny
w Instytucie Zoologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, zmarła 16
listopada 2006 r. Zaintereso-
wanie i oddanie sprawom naro-
dowym i społecznym, które by-
ły widoczne podczas całego ży-
cia prof. Anny Krzysztofowicz,
ujawniły się w całej pełni
w 1980 r. Wówczas to na zebra-
niu pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdy powoływa-
no do życia NSZZ „Solidar-
ność”, została wybrana na za-
stępcę przewodniczącego Rady
Zakładowej „Solidarności”, po-
zostając na tym stanowisku
do 1982 r. W najtrudniejszych
latach działalności „Solidarno-
ści” z pełnym zaangażowaniem
pełniła wszystkie podejmowane
obowiązki w imię prawdy, odpo-
wiedzialności i wolności środo-
wiska akademickiego.

Z największym poświęce-
niem kierowała Komisją Rek-
torską do spraw Kontaktów
z Polakami z terenów byłego
ZSRR. Jako jej przewodnicząca
działała bardzo aktywnie w la-
tach 1990–1995, inicjując na sze-
roką skalę zakrojoną akcję po-
mocy materialnej oraz nauko-
wej dla rodaków zza Bugu. Uko-
ronowaniem tych wysiłków by-
ły organizowane przez nią w la-
tach 1990–1995 wyjazdy z po-
mocą charytatywną. To wów-
czas autokary UJ oznakowane
Polskim Czerwonym Krzyżem
przemierzały trasy: Medyka
– Lwów – Rudki – Komarno
– Sambor – Drohobycz – Mede-
nice – Rozdół – Stryj – Lwów
– Złoczów – Gródek Podolski
docierały do Krzemieńca i Ka-
mieńca Podolskiego. Wiozły
m.in. brakujące lekarstwa, żyw-
ność, środki czystości oraz pol-
ską literaturę.

Równocześnie Komisja Rek-
torska pod przewodnictwem
prof. Anny Krzysztofowicz za-

inicjowała akcję ściąganie zdol-
nej młodzieży polskiego pocho-
dzenia na studia w polskich
uczelniach. Teraz na wielu
uczelniach w Polsce podejmuje
studia młodzież polskiego po-

chodzenia z Ukrainy, Białorusi
i Litwy. Aby dokonać wyboru
kandydatów i przysposobić ich
do studiów w Polsce, organizo-
wane były na uniwersytecie
3–tygodniowe kursy przygoto-
wawcze, przy współpracy ze
Wspólnotą Polską w Krakowie.
Równocześnie otrzymywali
podręczniki używane w pol-
skich liceach, które miały im po-
móc w uzupełnieniu braków
programowych. Taką opieką zo-
stały też otoczone Szkoły nr 10
oraz nr 24 we Lwowie. Do końca
była prof. Krzysztofowicz czyn-
nym członkiem Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo–Wschodnich, które
odznaczyło ją Złotą Odznakę.

Jako człowiek głęboko reli-
gijny, nie manifestowała swej
wiary, ale dostrzegała Boga
w człowieku potrzebującym.
W latach 1981–1987 pełniła
funkcję przewodniczącej Archi-
diecezjalnego Komitetu Pomo-
cy Osobom Represjonowanym.
Była silnie związana z ośrod-

kiem duszpasterskim przy ko-
ściele św. Anny, dlatego kardy-
nał Franciszek Macharski po-
wołał ją na kuratora Bratniej
Pomocy Akademickiej im. św.
Jana Kantego.

Nie należy zapominać także
o aktywnej działalności prof.
Anny Krzysztofowicz w kra-
kowskim środowisku ormiań-
skim, z którym się utożsamiała
i związała. Jednym z jej antena-
tów był żyjący w XVII w. biskup
ormiański, zaś dziadek jej De-
odad Krzysztofowicz pod ko-
niec XIXw. przeniósł się z rodzi-
ną z Podola pod Lwów. W 1990 r.
została naczelnym redaktorem
Biuletynu Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego.

Prof. Krzysztofowicz zasłu-
żyła sobie na wdzięczność wie-
lu osób oraz wielu instytucji.
Zdobyty autorytet i poważanie
starała się wykorzystać dla do-
bra innych. Spełniała ważną ro-
lę w środowisku naukowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w pracy społecznej i organiza-
cyjnej podejmowała coraz to no-
we wyzwania i inicjatywy, które
teraz realizują już inni. Zacho-
wywała zawsze, nawet w trud-
nych czasach, postawę człowie-
ka niezwykle prawego, otwarte-
go i wrażliwego na krzywdę
ludzką.

DANUTA 
QUIRINI–POPŁAWSKA

Oddana Kresom
Prof. Anna Krzysztofowicz – dostrzegała Boga 
w człowieku potrzebującym

ZDJĘCIE Z ARCHIWUM RODZINNEGO

Prof. Anna Krzysztofowicz

Pamięci Józefa
Gierowskiego

W poniedziałek, 19 lutego
o godz. 17, w auli ks. Józefa Ti-
schnera, Collegium Witkowskie-
go przy ul. Gołębiej 13 w Krako-
wie odbędzie się uroczysta sesja
poświęconą pamięci wybitnego
uczonego, dyrektora Instytutu
Historii UJ i rektora Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego profesora
dra Józefa A. Gierowskiego.

Spotkanie jest otwarte. Za-
praszamy.


