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Kraków – warto wiedzieć

iż tak kochał róże (uprawiał je w ogrodzie swojej willi przy 
ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie), że zwracał się do nich 
po imieniu, albo inny, mówiący o tym, iż stylu ubierania 
i bycia od Kostaneckiego mogliby się wówczas uczyć 
angielscy dżentelmeni.

Kostanecki, ale nieznanymi materiałami archiwalnymi, 
fotografiami i pamiątkami ze spuścizny Kazimierza Ko-
staneckiego, przechowywanej w Archiwum Nauki. Szko-
ła będzie mogła uzyskać skany wybranych materiałów,  
a Archiwum będzie mogło uzupełnić spuściznę o nie-
znaną dokumentację, którą szkoła otrzymała od rodzi-
ny z kraju i z zagranicy. Obie strony liczą na owocną 
współpracę. Okazją do tego jest cyklicznie obchodzone 
w Zagórowie Święto Patronów Szkoły, które przypada 
tego roku w dniu 26 listopada.

Odwiedzili gmach Theatrum Anatomicum, w którym ich 
patron pracował przez 40 lat. W holu, na piętrze, znaj-
duje się tablica upamiętniająca Kostaneckiego. Umiesz-
czono ją w 1963 r., w stulecie urodzin i w 25. rocznicę 
śmierci profesora. Obejrzeli aulę, w której prof. Kosta-
necki prowadził wykłady. – Gdy wygłaszał wykład, od 
razu dało się zauważyć jego charyzmę, profesjonalizm, 
jak również niebywałe umiejętności oratorskie. Swą 
postawą i wytwornymi manierami uczył studentów, jak 
powinien postępować i zachowywać się lekarz. Dla stu-
dentów był niedoścignionym wzorem do naśladowania. 
Do tego wspaniale rysował. Każdy anatom musi do-
brze rysować. Kostanecki robił to genialnie – opowiadał  
prof. Gajda. Przytoczył swym gościom także inną aneg-
dotę o uczonym: – W czasie I wojny światowej, przez 
pomyłkę, wezwano Kostaneckiego na komisję wojskową. 
Profesor był szczupły i niski, więc wzięto go prawdo-
podobnie za biednego chłopa. Jeden z członków komisji 
zapytał: – Umiesz czytać? – Umiem – odpowiedział 
mężczyzna. – A umiesz pisać? – Umiem – ponownie 
odpowiedział. – A kim ty jesteś? – Profesorem anatomii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, proszę pana, powiedział 
Kostanecki.

Tu się przypomina anegdota o słynnym historyku, prof. Wła-
dysławie Konopczyńskim. Profesor miał pod Krakowem sad. 
Nie chcąc, by jabłka mu się marnowały, wrzucał je do kosza  
i wychodził przed dom. A nuż ktoś będzie miał na nie ochotę... 
Zdarzyło się, że przechodził cudzoziemiec i mieszając język 
angielski z polskim zapytał, czy może kupić trochę tych jabłek. 
Profesor odpowiedział płynną angielszczyzną. Zdziwiony Anglik 
zapytał, jak to się dzieje, że prosty człowiek z podkrakowskiej  
wsi tak płynnie włada angielskim? – U nas każdy to potrafi  
– zażartował profesor.

Jak podkreśla Rita Majkowska, szkoła w Zagórowie to 
nie jedyna szkoła, z którą współpracuje Archiwum Nauki, 
popularyzując w ten sposób swoje zbiory i wprowadza-
jąc młodzież w tajniki wiedzy archiwalnej, a tym samym  
w fascynujący świat pamięci narodowej. Inna niezwykła 
postać patronuje szkole podstawowej w Jasienicy – jest 
nią prof. Karolina Lanckorońska, której spuścizna przecho-
wywana jest w Archiwum. Patronem Szkoły Poligraficzno- 
-Księgarskiej w Krakowie jest prof. Zenon Klemensiewicz. 
Jego bogate materiały archiwalne przekazane do zbiorów 
Archiwum przez córkę, prof. Irenę Bajerową, już dwukrot-
nie były prezentowane i wykorzystywane do publikacji  
z okazji jubileuszów szkoły. Warto zatem przekazywać 
spuścizny uczonych i ludzi kultury do Archiwum, ponieważ 
służą one nie tylko do celów badawczych, ale pomagają 
również kształtować postawy młodzieży poprzez bezpo-
średni kontakt z bogatym i cennym materiałem źródłowym 
– pamiątkami przeszłości.
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Spotkanie z dr Ritą Majkowską i prof. Zdzisławem Gajdą

W Archiwum Nauki:

Nad dokumentami związanymi z życiem i pracą prof. K. Ko-
staneckiego

Nauczyciele z Zagórowa zwiedzili Collegium Maius 
i Collegium Novum UJ, a w drugim dniu pobytu gmach 
Polskiej Akademii Umiejętności. Mieli możność obejrzeć 
portret prof. Kostaneckiego, członka PAU i jej prezesa, 
wiszący w Małej Auli. Jak wspomina Rita Majkowska, byli 
oczarowani nie tylko miejscami, w których żył i pracował 


