NIECHAJ MÓWIĄ NIE TYLKO KAMIENIE...
Rozmowa z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim,
inicjatorem ustanowienia pierwszego w Polsce
Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
■ Zacznijmy od bazy miejsc wiecznego spoczynku naszych
profesorów. Obejmuje ona w chwili obecnej ponad 500 nazwisk.
Szacujemy, że do pełnej listy brakuje nam jeszcze około tysiąca. Przypomnę, że baza naszego Komitetu
ma obejmować wszystkich profesorów
■ Jan Wiktor Tkaczyński: ...jednym wyUniwersytetu Jagiellońskiego zmarłych po
razem „uniwersytet”. Każda uczelnia jest
roku 1803, tj. po roku założenia cmentarza
bowiem z definicji nie tylko wspólnotą żyRakowickiego. W kwestii inwentaryzacji
wych, ale właśnie połączeniem przeszłości
również możemy pochwalić się sukcesem:
i przyszłości; tych, którzy odeszli, z tymi,
w naszym posiadaniu jest już dokonana przez
którzy przyjdą po nas. Jeżeli chce się podr. Krzysztofa Kwaśniewicza inwentaryzacja
znać, ale i współtworzyć historię miasta,
(w tym, co szczególnie ważne, fotograficzna)
regionu, naturalnie – również uniwersytetu,
grobów profesorskich na Rakowicach do
to należy pójść na jego cmentarze. Bardzo
2000 roku włącznie. Najtrudniejszą sprawą
łatwo przychodzi tam właśnie przekonać się
do przeprowadzenia są natomiast same nao prawdziwości słów Herberta Masz mało
prawy. Aczkolwiek nie podejmujemy się poważnych renowacji z powodów finansowych,
czasu – trzeba dać świadectwo.
to i z tymi drobnymi nie jest łatwo. Wynika
to bowiem z faktu, że żadne naprawy nie
□ Czy Komitet, którym Pan Profesor
są możliwe nie tylko bez zgody miejskiego
kieruje od 2009 roku, jest właśnie takim
konserwatora zabytków, ale również bez
świadectwem?
zgody rodziny zmarłego bądź dysponenta
grobu. I jedno, i drugie wymaga tymczasem
■ Nie, raczej instytucjonalnym dowodem
Prof. Jan Wiktor Tkaczyński
wielomiesięcznych zachodów. Stąd wolno
naszej pamięci. Ta jest bowiem, wiemy to
wszyscy najlepiej, bardzo zawodna. Opuszczone, zaniedbane mi w tym miejscu prosić tych wszystkich, którzy przekazują nam
sygnały o opłakanym stanie tej bądź innej mogiły profesorskiej,
groby poświadczają to przecież najlepiej.
o wykazanie cierpliwości w duchu naszej lokalnej maksymy:
□ W katalogu zadań stojących przed Komitetem czytamy nie od razu Kraków zbudowano – nie od razu da się wszystko
między innymi, że do najważniejszych należy stworzenie i szybko naprawić.
bazy lokalizacji miejsc pochówku profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w następnej kolejności inwentaryzacja gro- □ W wydanym z inicjatywy Komitetu Spacerowniku po cmenbów, sprawdzanie ich stanu oraz, w przypadku stwierdzenia tarzu Rakowickim, prowadzącym po grobach profesorów
potrzeby naprawy, podejmowanie szybkich decyzji, bez ofiar Sonderaktion Krakau 1939, czytamy, że zawsze łatwiej
zbędnej biurokratycznej mitręgi. Co z założonej listy udało i taniej naprawiać małe szkody niż wielkie. Niezależnie
się do tej pory zrealizować?
jednak od tego, czy małe, czy też wielkie, wszystkie napraA. Wojnar

□ Alma Mater: W znanym powszechnie wyimku poetyckim
Norwida Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć
– tracą życie zastąpiłby Pan Profesor słowa „ojczyzna” i „narody”...

APEL KOMITETU
DS. OPIEKI NAD GROBAMI PROFESORÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Również w tym roku, biorąc pod uwagę stworzoną przez ustawodawcę możliwość odpisu 1% podatku na
organizację pożytku publicznego, Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich, którym pamięć o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest obojętna, o dokonywanie wpłat na konto Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: KRS: 0000077648, nr konta:
Fortis Bank SA 22 1600 1039 0002 0037 5647 5001 z adnotacją „Groby profesorów UJ”.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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■ Konieczne jest wyjaśnienie na wstępie, że wszyscy członkowie Komitetu pracują honorowo. Mówię o tym, ponieważ nie
chciałbym, aby powstało mylne przeświadczenie, że oto pojawił
się nowy twór uniwersytecki, którego utrzymanie kosztuje więcej
niż wynoszą efekty jego działalności. To po pierwsze. Po drugie,
Komitet nie ma wprawdzie własnego budżetu – korzysta z życzliwego wsparcia organizacyjnego Ośrodka Informacji i Promocji
UJ – może jednak zawsze liczyć – jak pokazuje dotychczasowa
praktyka – na równie życzliwe wsparcie finansowe JM Rektora
Karola Musioła. I wreszcie po trzecie, mile zaskoczył nas odzew
społeczności akademickiej na przeprowadzoną w roku ubiegłym
po raz pierwszy akcję „1%”. Na konto Komitetu wpłynęło 2383,90
złote, co nie jest może kwotą olbrzymią, ale w zestawieniu
z 2141,40 złotymi na znany od lat Fundusz Królowej Jadwigi
wypada przecież zadowalająco.

A. Wojnar

wy kosztują. Jak wygląda wobec tego sprawa finansowania
Państwa działalności?

Grobowiec prof. Ignacego Czerwiakowskiego

■ Nie jest, to prawda. Dlatego też o przeprowadzenie i tym samym sfinansowanie poważnych napraw/renowacji zwróciliśmy
się w tym roku do prof. Franciszka Ziejki, przewodniczącego
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Mamy jego
zapewnienie, że dołoży wszelkich starań, aby przedłożona przez
nas lista pięciu poważnie uszkodzonych nagrobków profesorów
naszej Almae Matris: Ignacego Czerwiakowskiego, Edwarda Janczewskiego, Szczęsnego Kreutza, Edmunda Krzymuskiego oraz
Feliksa Rogozińskiego, znalazła się na liście rewaloryzacyjnej.
To mógłby być – jak rozumiem – precedens na przyszłość.

A. Wojnar

□ Nie jest to jednak kwota, która mogłaby pozwolić na renowację historycznych nagrobków...

Nagrobek prof. Szczęsnego Kreutza

■ Korespondencja, która do nas dociera. Otrzymujemy bowiem
listy, których autorzy nie tylko wspierają nas dobrym słowem
bądź podpowiadają nam, gdzie znajdują się groby profesorów
UJ, ale opowiadają różne, najczęściej nieznane szczegóły biograficzne z życiorysów naszych zmarłych koleżanek i kolegów.
Trudno w trakcie lektury takich listów nie pomyśleć przez chwilę
o słuszności dewizy naszego Komitetu: żyjemy wszak dalej
w innych. To dobrze, że tak się dzieje, niechaj bowiem mówią
nie tylko kamienie.

A. Wojnar

□ A co w dotychczasowej działalności Komitetu szczególnie
zwróciło uwagę Pana Profesora?

Fragment nagrobka prof. Edmunda Krzymuskiego

■ Te nie są, chcę wierzyć, nadto przesadne: udostępnienie szerokiemu ogółowi wersji elektronicznej bazy zmarłych profesorów UJ,
zawierającej oprócz dat urodzin i śmierci krótką notę biograficzną
oraz dokładne określenie miejsca wiecznego spoczynku ilustrowane
zdjęciem grobu. Jest także naszym zamiarem – idąc wzorem ubiegłorocznego Spacerownika... – publikowanie raz w roku w formie
dodatku do gazet krakowskich wyboru mogił naszych zmarłych
profesorów z przypomnieniem ich zasług dla środowiska akademickiego, miasta, niekiedy również i kraju. To byłby, moim zdaniem,
najlepszy pomnik naszej wdzięcznej pamięci dla tych, którzy budowali na przestrzeni stuleci świetność naszego Uniwersytetu.

A. Wojnar

□ Jakie są plany Komitetu?

Nagrobek prof. Feliksa Rogozińskiego
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