
 
 
 
Szanowni Państwo, 
Wielce Zacni Absolwenci  
podyplomowych studiów enologicznych na 
Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 
Szanowna Kadro dydaktyczna studiów, 
 
 
 
 
w miesiącu maju 2021 roku na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, pod patronatem Pana Dziekana 
Wydziału, prof. dr. hab. Jacka Sapy, zainaugurowaliśmy obchody 10-lecia powołania podyplomowych 
studiów doskonalących na kierunku Enologia na najstarszej polskiej wyższej uczelni. Dokładnie w rok 
od założycielskiej decyzji Senatu UJ, 25 maja 2021 roku, odbyło się jubileuszowe spotkanie, z przyczyn 
pandemii COVID-19 w formule zdalnej z udziałem Pana Dziekana, inicjatora powołania studiów i ich 
pierwszego Kierownika prof. dr. hab. Jerzego Brandysa, obecnego Kierownika studiów dr. Macieja 
Gawlika oraz przedstawicieli kadry dydaktycznej studiów i pracowników obsługi technicznej i 
administracyjnej.  
 
Zwięzłą historię studiów dr Gawlik wraz z dr Danutą Plichtą oraz mgr Małgorzata Kozłowską zawarli w 
dwóch okolicznościowych publikacjach w Farmacji Polskiej i Alma Mater. O jubileuszu doniosły media 
ogólnopolskie w tym portale internetowe o zasięgu międzynarodowym. We wszystkich tych 
doniesieniach zwrócono uwagę na unikatowe rozwiązanie enologicznej edukacji podyplomowej o 
bardzo szerokim profilu tematycznym – od specjalistycznych zagadnień winoznawstwa po aspekty 
prozdrowotne i kulturowe wina gronowego.  W sposób szczególny doceniono nieprzerwany tok 
kształcenia w ciągu dekady, nawet wobec restrykcji pandemicznych. 
 
Jako ukoronowanie jubileuszu i okazję do podsumowania dziesięcioletniej pracy postanowiono 
zorganizować I Kongres Absolwentów Enologii UJ CM w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku w Krakowie. 
W założeniu ma być to spotkanie Uczestników wszystkich dotychczasowych 10 edycji studiów. Jest to 
inicjatywa samych Absolwentów, którzy wielokrotnie wskazywali na wartość takiego wydarzenia. Co 
więcej, propozycja poszła w kierunku spotkania nie tyle towarzyskiego ile konferencji o charakterze 
naukowym. Kadra dydaktyczna studiów wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i postanowiła stworzyć 
bazę naukową i organizacyjną dla zaproponowanego przedsięwzięcia. 
 
Jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego chcę zatem Państwa serdecznie powitać na początku 
naszej wspólnej drogi i gorąco zaprosić do udziału w tym wydarzeniu. Posiadając pewne doświadczenie 
w tego typu przedsięwzięciach pragniemy Państwa zapewnić o naszych staraniach służących 
atrakcyjnej, sprawnej i różnorodnej formule Kongresu, umożliwiającej realizacje w zakresie wiedzy 
enologicznej oraz odnowienia i zacieśnienia kontaktów towarzyskich. Na stronie Kongresu będą 
sukcesywnie pojawiały się aktualne informacje i sugestie organizatorów dotyczące najważniejszych 
spraw związanych z uczestnictwem, w tym terminarz zgłoszeń i wpłat, program Kongresu oraz 
szczegóły wydarzeń dodatkowych. Pojawi się też bardzo atrakcyjna oferta dla potencjalnych 
Sponsorów wydarzenia. Informacje te będą miały formę kolejnych Komunikatów Kongresowych. 
Zainteresowanych namawiam zatem do uważnego śledzenia bieżącej strony, a Wszystkim Państwu 
życzę już dzisiaj wspaniałych wrażeń i emocji podczas przyszłorocznego spotkania w Krakowie! 
   

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  
Dr n. farm. Joanna Chłopicka 

przy współpracy z dr Maciejem Gawlikiem 
    Członkiem Komitetu Organizacyjnego 

 


