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Kraków – warto wiedzieć

Bracia  
z Myszakowa
Fascynujący świat pamięci narodowej

Było ich czterech: Stanisław, Jan, Kazimierz, 
Antoni. Bracia Kostaneccy urodzili się w Myszakowie, 
koło Zagórowa, obecnie leżącym w województwie 
wielkopolskim.

Najstarszy – Stanisław, urodzony 16 kwietnia 1860 roku, 
po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu rozpoczął studia 
w zakresie chemii organicznej na wydziale filozoficznym 
Uniwersytetu w Berlinie. Dziedzinie tej poświęcił karierę 
naukową, realizowaną na kilku uniwersytetach. Najważ-
niejsze prace badawcze wykonał w Bernie, gdzie był kie-
rownikiem katedry. Opublikował około 200 prac, wypro-
mował wielu doktorów, był członkiem czynnym Akademii 
Umiejętności.

25 grudnia 1863 roku urodził się Kazimierz, który 
także zapisał się na Uniwersytet w Berlinie, aby po roku 
studiów na wydziale filozoficznym przenieść się na wy-
dział lekarski. W 1892 roku, już jako uznany autorytet 
naukowy, wrócił na ziemie polskie i został profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, by po dwóch latach objąć 
zakład anatomii na wydziale lekarskim. W następnych 
latach piastował funkcję dziekana, a później rektora UJ. 
Był członkiem czynnym Akademii Umiejętności, dyrekto-
rem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a także jej 
sekretarzem generalnym i prezesem.

Antoni, urodzony 9 stycznia 1866 roku, także stu-
diował w Berlinie. Interesowała go ekonomia polityczna. 
W 1901 roku został powołany na stanowisko profesora 
ekonomii na Uniwersytecie we Fryburgu. W 1910 roku 
objął profesurę ekonomii na Politechnice we Lwowie, zaś 
w 1915 roku rozpoczął wykłady na Uniwersytecie War-
szawskim. W latach 1917–1919 był rektorem UW.

Jan, który urodził się 4 grudnia 1861, wybrał inną 
drogę życiową. Od dzieciństwa przejawiał zamiłowanie 
do rolnictwa i przy nim pozostał, stając się z czasem 
autorytetem w sprawach rolnictwa i gospodarki rolnej. 
Przewodniczył m.in. Związkowi Rolniczemu. Jak pisze 
Łukasz Parus polonista w zagórowskiej szkole, pasjonu-
jący się dokumentowaniem historii rodziny Kostaneckich: 
„Jan odziedziczył miłość do ziemi po ojcu Janie Nepomu-
cenie, wybitnym rolniku i mądrym gospodarzu, do które-
go udawali się po wszelkie porady w zawiłych sprawach 
rolniczych sąsiedzi i młodzi adepci rolnictwa”. I dodaje: 
„Jan Kostanecki nie był, co prawda, naukowcem świato-
wej sławy, niemniej jednak swoim życiem, przykładnym 
charakterem, a także pracowitością i życzliwością wobec 
ludzi, zapisał się złotymi literami w pamięci potomnych”.

Dlaczego Bracia Kostaneccy zostali patronami Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie? Zapytałem o to  
Ritę Majkowską, dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, 
która niedawno gościła w Archiwum trzech nauczycieli  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostanec-
kich: dyrektora Marka Kujawę, Roberta Górecznego i Łu-
kasza Parusa (autora obszernej relacji zamieszczonej na 
stronie internetowej szkoły). Przebywali oni w Krakowie, 
zwiedzając miejsca związane z życiem i pracą naukową 
prof. Kazimierza Kostaneckiego. W 2004 r. po burzliwej 
dyskusji w gronie nauczycieli, uczniów i zaproszonych 
gości Bracia Kostaneccy, spośród kilku kandydatów, zo-
stali wybrani na patronów szkoły. Jak pisze Magdalena 
Wojnicz w monografii wydanej z okazji 50-lecia szkoły, 
synowie ziemi zagórowskiej dowiedli, że „nawet najwięk-
sze i najśmielsze marzenia i ambicje młodości mogą być 
spełnione”, jeżeli zechce się podjąć trud ich realizacji. 
„Ich wyjątkowa i sukcesem zakończona droga do sławy, 
to droga, której celem były powszechnie uznane warto-
ści: prawda, dobro, piękno”. Jak mówi, stanowi to zobo-
wiązanie dla uczniów.

Zagórowskich nauczycieli zaprosił do Krakowa  
prof. Zdzisław Gajda, wieloletni kierownik Katedry Historii 
Medycyny Collegium Medicum UJ, który współpracuje 
ze szkołą od 2004 r., wspierając jej działania na rzecz 
kultywowania pamięci o Braciach Kostaneckich.

Wędrówkę po Krakowie rozpoczęli od Katedry Historii 
Medycyny Collegium Medicum UJ przy ulicy Kopernika. 
Od obecnego kierownika Katedry, prof. Andrzeja Śródki, 
dowiedzieli się wielu ciekawych szczegółów o cechach 
osobowości prof. Kazimierza Kostaneckiego, jak ten,  
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