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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

stało się już piękną tradycją, że w odstępach dwuletnich następuje wznowienie uni-
wersyteckiej „księgi pamięci”. Ta księga to bowiem wciąż niedokończona opowieść 
o życiu i śmierci. Jej najnowsze wydanie nosi tytuł Pro Memoria IV. Profesorowie Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa i Małopolski. 1803–2019. 
Publikacja została po raz kolejny poszerzona, redakcyjnie poprawiona i zaktualizowa-
na o nowe miejsca wiecznego spoczynku Profesorów Almae Matris Cracoviensis na 
terenie nie tylko krakowskich, ale i tym razem także małopolskich nekropolii. Została 
również wzbogacona o dodatkowe reminiscencje historyczne i uzupełnienia biogra-
ficzne. Księga dokumentuje wreszcie kolejne dwa lata pracy powołanego w Uczelni 
Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komitet 
ten pod przewodnictwem Profesora Jana Wiktora Tkaczyńskiego z niesłabnącym za-
angażowaniem od lat wypełnia niezwykłą misję. Jawi się ona – jak podkreśla Przewod-
niczący Komitetu – jako „widomy znak ciągłości naszej tradycji i zarazem dowód, że 
dorobek pokoleń zmarłych Koleżanek i Kolegów jest nadal żywo obecny w zbiorowej 
i wdzięcznej pamięci uniwersyteckiej”.

Istotę trwałości Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi wierność historycznej tradycji, 
z jej przekazem – we właściwych proporcjach – do czasów współczesnych. Nie sposób 
tu zatem pominąć zasług uniwersyteckich protoplastów, Profesorów, których praca 
na rzecz naszej Uczelni stanowi rzeczywisty fundament tej trwałości. Jako wspólnota 
akademicka jesteśmy więc zobowiązani do dbałości, aby godna pamięć o naszych 
duchowych mistrzach nie przeminęła. W ten sposób czcimy bowiem pamięć bliskich 
nam zmarłych, przyjaciół i wszystkich, których znaliśmy i podziwialiśmy, a których los 
postawił na niezliczonych ścieżkach naszego życia, także tych z dawnych już lat, z któ-
rymi łączy nas jedynie symboliczna – ale przecież nierozerwalna – więź.



Szczytna idea Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego winna inspirować i skłaniać do refleksji. Pragnę więc Państwa serdecznie za-
chęcić do współdziałania. Pomagajmy i wspierajmy tak, jak pragniemy i jak potrafimy: 
bezpośrednim działaniem, materialnie lub choćby dobrym słowem. W taki właśnie 
sposób każdy z nas może pomóc w pielęgnowaniu uniwersyteckiej tradycji. Czyńmy 
to w poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli, a którzy w ciągu stuleci bu-
dowali świetność i renomę Krakowskiej Wszechnicy. Praktyczny aspekt działalności 
Komitetu ukazuje, że wieloma mogiłami nikt się już dzisiaj nie opiekuje; nierzadko są 
one jedynie zaniedbanymi skrawkami ziemi w miejscach całkowicie zapomnianych. To 
właśnie determinacja członków Komitetu sprawia, że nasi dawni znakomici Profesoro-
wie, którzy odeszli niekiedy bezpotomnie, nie giną w mrokach niepamięci. Dzięki wy-
trwałej pracy dokumentacyjnej członków Komitetu stają się nam bowiem na powrót 
bliskie postaci należące do historii naszych wydziałów, instytutów i katedr.

Minęło już kilka lat od pierwszego wydania księgi Pro Memoria. Z każdym wznowie-
niem poznajemy lub przypominamy sobie kolejne ważne dla uniwersyteckiej historii 
postaci Profesorów. Tylko w dwóch ostatnich latach udało się bowiem dzięki staraniom 
Komitetu odnowić między innymi nagrobki Profesora Józefa Chojnackiego i jego żony 
Janiny, Profesora Adama Stefana Miodońskiego, Profesora Ludwika Teichmanna czy 
Profesor Jadwigi Dyakowskiej. Wszyscy oni jako przedstawiciele naszej uniwersyte-
ckiej wspólnoty zasłużyli na pamięć. Ufamy, że są i pozostaną stale obecni we wspo-
mnieniach i sercach członków akademickiej społeczności Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Pamiętajmy tak, jak chcielibyśmy, aby o nas pamiętano.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do lektury.
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