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Mucet i biret Uniwersytetu Wileńskiego w zbiorach
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Joanna Sławińska

Przywilejem pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od stopnia doktora
wzwyż jest reprezentacyjny strój noszony podczas uroczystości uniwersyteckich. Strój ten tworzą
następujące elementy: toga, mucet (czyli krótka pelerynka zakrywająca ramiona) oraz biret.
Zwyczaj noszenia specjalnych ubiorów, wyróżniających akademików od reszty społeczeństwa, sięga
średniowiecza. W Krakowie togi i birety noszono już w XV w. Natomiast mucety pojawiły się w XVII
wieku pod wpływem wzorów włoskich. Na początku XIX w. tradycyjne stroje zostały zarzucone na
rzecz ubiorów cywilnych (fraków) oraz wymaganych przez władze zaborcze mundurów
urzędniczych. Sprzeciw wobec tych ostatnich stał się bezpośrednią przyczyną powrotu do starej
formy ubioru akademickiego w 2 poł. XIX w. Opracowane wówczas wzory obowiązują po dziś dzień,
choć zostały oparte na nie do końca precyzyjnej ikonografii i nie są dokładną rekonstrukcją
dawnych strojów uniwersyteckich.
Z tóg noszonych w Krakowie przed upadkiem I Rzeczypospolitej nie zachowała się ani jedna.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego posiada jednak w swoich zbiorach szczęśliwie ocalałe
elementy stroju akademickiego Uniwersytetu Wileńskiego, pochodzące co prawda z przełomu XVIII
i XIX w., ale jeszcze osadzone w dawnej tradycji reprezentacyjnego ubioru profesorskiego.

Mucet i biret

fot. Janusz Kozina, MUJ

Mucet (nr inw. MUJ 649), o formie półkolistej, rozciętej
z przodu pelerynki z szerokim wykładanym kołnierzem
przechodzącym z tyłu w kaptur, został uszyty z pąsowego
aksamitu. Kołnierz i kaptur pokryte są białym jedwabiem,
z którego wykonana jest również lamówka u dołu pelerynki
oraz wiążące ją paski. Brzeg pelerynki oraz kaptur zostały
obszyte podwójnym złotym galonem. Rozcięcie kołnierza,
obszyte złotym galonem, zapina się na pięć plecionych
guzików i pętlice ze złotych nici. Ponadto w części przedniej
kołnierza naszyty jest złoty szamerunek (dekoracyjne
zapięcie, składające się z szeregu pasmanteryjnych pętlic
naszytych na przodzie ubioru) w formie sześciopłatkowych
Mucet i biret Uniwersytetu Wileńskiego,
Muzeum UJ, nr inw. MUJ, 649, MUJ 650.
rozet połączonych ze zgeometryzowaną gałązką.
Biret (nr inw. MUJ 650), wykonany z pąsowego aksamitu, obszyty jest na brzegu złotym galonem,
a na szczycie zakończony pomponem z różowych jedwabnych nici.

Uniwersytet Wileński
W 1579 r. król Stefan Batory wystawił dokument przekształcający
kolegium jezuickie w Wilnie w Akademię i Uniwersytet Wileński Towarzystwa
Jezusowego. Pierwszym rektorem został ks. Piotr Skarga. W skład uczelni
wchodziły trzy wydziały: studium humanistyczne (wydział niższy), wydział
filozoficzny oraz teologiczny. Za panowania Władysława IV Wazy uruchomiono
jeszcze wydział prawniczy, a także medyczny, który jednak zaczął faktycznie
funkcjonować dopiero w 1763 r. Wysoki poziom nauczania na Akademii
przyciągał uczniów spoza granic Litwy, a nawet Rzeczypospolitej. W okresie
rozkwitu uczelni wśród wykładowców znalazło się wielu wybitnych uczonych,
takich jak: Marcin Śmiglecki (autor Logiki, używanej jako podręcznik
Uniwersytet Wileński - dziedziniec Skargi, w głębi kościół św. Janów (z prawej dzwonnica), po lewej Aula Kolumnowa,
rycina w: „Album Wileńskie J. K. Wilczińskiego, obywatela powiatu wiłkomierskiego”. Źródło: Wikipedia.
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w zachodnich ośrodkach europejskich, zwłaszcza angielskich), Maciej Kazimierz Sarbiewski
(cieszący się międzynarodową sławą poeta, którego twórczość – pisana w języku łacińskim – była
czytana na europejskich uniwersytetach do XIX w.), czy wreszcie Wojciech Wijuk Kojałowicz
(autor pierwszej Historii Litwy). W 2 poł. XVII w. uczelnia podupadła, a poziom kształcenia obniżył
się znacznie. Odrodzenie nastąpiło dopiero w latach 30. XVIII w. Do programu nauczania
wprowadzono nauki ścisłe oraz języki nowożytne, studium humanistyczne zostało zrównane
z pozostałymi wydziałami, a w 1753 roku założono pierwsze na terenie Rzeczypospolitej
obserwatorium astronomiczne. Po kasacie zakonu jezuitów przez papieża w 1773 roku Akademia
została zreformowana przez Komisję Edukacji Narodowej i od 1783 r. zaczęła działać pod nazwą
Szkoły Głównej Litewskiej, składającej się z dwóch kolegiów, fizycznego i moralnego. Istotną zmianą
było wprowadzenie do nauczania języka polskiego oraz litewskiego, a wśród wykładanych
przedmiotów znalazła się literatura oraz historia Polski i Litwy. Skutkiem reformy był ponowny
rozkwit uczelni. Po trzecim rozbiorze Polski zmieniono jej nazwę na Szkołę Główną Wileńską,
a w 1803 r. na Cesarski Uniwersytet Wileński. Uniwersytet dzielił się na cztery wydziały:
nauk fizycznych i matematycznych, nauk lekarskich, nauk moralnych i politycznych oraz literatury
i sztuk wyzwolonych. Od 1797 r. w Wilnie działała również pierwsza na terenie dawnej
Rzeczypospolitej katedra malarstwa i rysunku. W tym okresie uczelnia utrzymywała dalej wysoki
poziom nauczania. Wykładali na niej wybitni profesorowie, tacy jak bracia Śniadeccy (Jan i Jędrzej)
i Joachim Lelewel, a na zajęcia uczęszczali m. in. Adam Mickiewicz oraz Juliusz Słowacki. Sytuacja
Uniwersytetu uległa pogorszeniu w momencie objęcia urzędu kuratora przez Nikołaja
Nowosilcowa, za którego urzędowania, w latach 1823-1824, doszło do pamiętnego procesu
studentów zrzeszonych w tajnych związkach filomatów i filaretów. W 1832 r. Uniwersytet został
zamknięty z rozkazu cara Mikołaja I. Przez krótki czas (do 1842 r.) działał jeszcze wydział medyczny,
przekształcony w Akademię Medyko-Chirurgiczną oraz wydział teologiczny, funkcjonujący pod
nazwą Akademii Duchownej. W 1919 r. miała miejsce reaktywacja uczelni wileńskiej, której nadano
wówczas miano Uniwersytetu Stefana Batorego. W grudniu 1939 r. Uniwersytet został powtórnie
zamknięty. W 1945 r. grupa polskich profesorów z Wilna trafiła do Torunia, gdzie wzięła udział
w tworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia ta, na której przechowuje się również
pamiątki wywiezione z Wilna, jest obecnie kontynuatorką tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego.

Strój akademicki Uniwersytetu Wileńskiego
Ubiorem reprezentacyjnym doktorów filozofii Akademii
Towarzystwa Jezusowego były czarne togi z takimi też
mucetami oraz biretami. W takim stroju, na
siedemnastowiecznym obrazie został sportretowany prof.
Sarbiewski. Po reformie Uniwersytetu w 1783 r. wszystkim
stopniom akademickim przysługiwał kolor czerwony
mucetów oraz biretów. I tak rektor nakładał na siebie:
płaszcz karmazynowy aksamitny z peleryną bramowaną
złotymi galonami, podszytą z przodu białą kitajką [tj. gładką
tkaniną jedwabną o splocie płóciennym], zapinaną złotymi
pętelkami i haftkami (…). Biret aksamitny ponsowy,
z jedwabnym tegoż koloru kutasem, bramowanym złotym
galonem. Profesorowi przysługiwała: toga ponsowa barankowa, mucet
ponsowy aksamitny, podszyty białą kitajką, bramowany złotymi galonami,
a z przodu zapinany złotymi haftkami i pętelkami szmuklerskiej [tj. z nici
jedwabnej i metalowej] roboty (Bieliński, t. 1, s. 476-477).
Portret Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, 2 ćw. XVII w.,
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Źródło: Wikipedia.

Portret prof. Wilhelma Kalińskiego, ryt. o. M. Skrzycki, pocz. XIX w.,
rycina w: „Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I”, Wilno 1858, ryc. 33.
Źródło: Polona.
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Adiunkt (doktor) nosił natomiast czarną togę z prostym mucetem, wykonanym
podobnie jak i biret z pąsowego aksamitu. Z tego czasu pochodzi rycina
portretowa prof. Wilhelma Kalińskiego, przedstawiająca uczonego w mucecie
i birecie odpowiadającymi powyższym zaleceniom.
Taka forma stroju zachowała się na wileńskiej uczelni do czasu kurateli
Nowosilcowa. W 1919 r. reaktywowany na nowo Uniwersytet zwrócił się
do malarza i profesora Ferdynanda Ruszczyca z prośbą o odtworzenie dawnych
ubiorów profesorskich. Efekt pracy Ruszczyca można ocenić oglądając
znajdującą się również w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego togę
(nr inw. MUJ 6468/IV/1) po prof. Aleksandrze Safarewiczu (1876-1936), lekarzu
bakteriologu i higieniście.
fot. Grzegorz Zygier, MUJ

Darczyńca
Prezentowane elementy wileńskiego stroju akademickiego zostały
przekazane do Gabinetu Archeologicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1875 roku przez Karola Wittego (1814–1878), absolwenta Liceum
Krzemienieckiego, profesora gimnazjalnego, a także nadzwyczajnego członka
Toga prof. Aleksandra Safarewicza, Komisji Bibliograficznej i Archeologicznej oraz Komisji Językowej Akademii
Muzeum UJ, nr inw. MUJ 6468/IV/1. Umiejętności w Krakowie. Według tradycji mucet z biretem były darem
Hugona Kołłątaja dla prof. Jana Śniadeckiego, jednego z najwybitniejszych
polskich uczonych przełomu XVIII i XIX wieku.

Prof. Jan Śniadecki

fot. Janusz Kozina, MUJ

Jan Śniadecki (1756-1830) urodził się w Żninie, w Wielkopolsce.
Już podczas nauki w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu zafascynował się fizyką.
Swoje zainteresowania pogłębiał następnie studiując nauki matematyczne
i fizyczne na Uniwersytecie w Krakowie. W 1775 r. uzyskał stopień magistra
filozofii i jako pierwszy w historii krakowskiej uczelni rozpoczął wykładać algebrę
na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Nauczał również statyki, hydrostatyki, logiki
oraz ekonomii politycznej w Szkołach Nowodworskich. W 1778 r. został wysłany
za granicę w celu dalszych studiów. Przez trzy lata zapoznawał się z najnowszymi
osiągnięciami w dziedzinie astronomii, matematyki i chemii na uczelniach
w Lipsku, Getyndze, Utrechcie, Lejdzie oraz Paryżu. W 1781 r. został mianowany
profesorem astronomii oraz matematyki wyższej w Szkole Głównej Koronnej,
którym to mianem nazwano Uniwersytet po reformie Komisji Edukacji
Narodowej. W samej reformie Śniadecki miał zresztą swój udział, jako bliski Portret prof. Jana Śniadeckiego,
współpracownik Hugona Kołłątaja. W latach 1781-1787 pełnił urząd sekretarza mal. A. Römer, 2 poł. XIX w.,
Muzeum UJ, nr inw. MUJ 1943.
Szkoły oraz nowo powstałego Kolegium Fizycznego. Kierował otwartym w 1792 r.
Obserwatorium Astronomicznym, gdzie prowadził systematyczne obserwacje, publikując ich wyniki
w pismach krajowych i zagranicznych. Przy Obserwatorium założył stację meteorologiczną, inicjując
na gruncie krakowskim codzienne badania zjawisk atmosferycznych, wykonywane w oparciu
o instrukcję jego autorstwa. Oprócz działalności naukowej Śniadecki angażował się także w sprawy
publiczne. Wspierał reformy Sejmu Wielkiego, a podczas Insurekcji Kościuszkowskiej był członkiem
Komisji Porządku Publicznego. Po upadku Insurekcji oraz trzecim rozbiorze Polski, nie mogąc
pogodzić się z polityką władz austriackich wobec Szkoły, zrezygnował z katedry matematyki
wyższej (w 1797 r.). W 1803 r. dekretem cesarskim został zwolniony z kierownictwa Obserwatorium
Astronomicznego (1803) i opuścił na zawsze Kraków.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 15/11/2020

Udał się na Litwę, gdzie w 1806 r. objął urząd obserwatora Uniwersytetu Wileńskiego, a rok później
rektora tej uczelni. Godność tę piastował przez dwie kadencje w latach 1807-1810 oraz 1810-1815,
równolegle wykładając astronomię i kierując obserwatorium astronomicznym. Okres wileński
sprzyjał jego dalszemu rozwojowi naukowemu. Za jeden z głównych celów postawił sobie walkę
o czystość języka polskiego w pracach z dziedziny nauk ścisłych, wykładając zasady tworzenia
fachowej terminologii w rozprawie O języku narodowym w matematyce. Dorobek naukowy
Śniadeckiego świadczy o jego wszechstronnych zainteresowaniach. Oprócz przełomowych dla
polskiej nauki prac z dziedziny matematyki (wydany jeszcze w 1783 r. podręcznik algebry wyższej
jego autorstwa jest uznawany za pierwszą polską pracę w tej dziedzinie na poziomie europejskim),
astronomii czy meteorologii, pozostawił po sobie dzieła z zakresu historii, filozofii oraz pedagogiki.
W ocenie Józefa Bielińskiego Śniadecki był znakomitym rektorem, obowiązki swoje spełniał
pilnie, akuratnie i ze znajomością rzeczy. Jednym z najważniejszych zadań, jakie sobie założył,
objąwszy rektorstwo, było rozpowszechnienie między publicznością sztuki dobrego mówienia
i pisania po polsku, co uczynił z wielką chwałą, zapewniając na długie lata poczesne miejsce
w literaturze dla „stylu Śniadeckiego”. Będąc wszechstronnie wykształconym, głębokim erudytą –
nadawał wszystkiemu ton, a będąc bardzo poważnym, pełnym taktu, był osobistością, należącą
do najpierwszych mężów swojego narodu (…). Jako przedstawiciel instytucji tak poważnej
jak Uniwersytet, jako naczelnik szkół na tak wielkim obszarze, nie miał sobie równego ani przedtem
ani potem (Bieliński, t. 3, s. 70-71).
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O pewnym posiedzeniu Senatu UJ spowitym mgłą historii… i nie tylko

fot. Janusz Kozina, MUJ

Desisława Gurgul

„Libraria” (łac. biblioteka) – miejsce, w którym
dzięki znakom graficznym utrwalone zostały
wiedza, odkrycia, arcydzieła literatury – jest, bez
wątpienia, skarbnicą myśli ludzkości. Trudno
o bardziej odpowiednią scenerię na posiedzenia
Senatu UJ, od najstarszej biblioteki uniwersyteckiej, mieszczącej się w Collegium Maius.
Została wybudowana w latach 1516-1540 i stała
się integralną częścią najstarszego budynku
uniwersyteckiego. Przygotowując go na siedzibę
Muzeum UJ, po II Wojnie Światowej, Karol
Estreicher
junior
sprowadzał
różnorodne
elementy wystroju lub wzorował się na ciekawych
detalach architektonicznych Krakowa.

Libraria, dawna biblioteka w Collegium Maius.

Taka jest historia kręconego komina, który
wyrasta ze stromego dachu Collegium nad Porta Aurea – wejściem do Librarii. Jego pierwowzór
znajduje się na dachu kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu.

fot. Janusz Kozina, MUJ

Przewodnicy miejscy prześcigają się w opowiadaniu ciekawych,
czasem nawet niestworzonych historii na ten temat. Ja też chciałabym
Państwu opowiedzieć niecodzienną, wręcz sensacyjną historię związaną
z kręconym kominem i pewnym posiedzeniem Senatu UJ. Zdradził mi ją
profesor Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w latach 1977-2011. Społeczności akademickiej nie
trzeba go przedstawiać. Chciałabym tylko nadmienić, że talent
gawędziarski Profesora dostarcza wiele przyjemności zarówno jego
czytelnikom, jak i słuchaczom. W tym miejscu pragnę gorąco
podziękować Panu Profesorowi, że podzielił się ze mną tą historią,
a ja postaram się ją Państwu jak najlepiej opowiedzieć.

Fotel rektorski z 1771 roku w Collegium Maius.

fot. Janusz Kozina, MUJ

Kręcony komin jest „zaczepką” dla widza, pobudza jego wyobraźnię,
skłania do zadawania sobie pytania, dlaczego nie jest prosty, zwykły,
staje się sam w sobie zakręconym znakiem zapytania.

Najpierw jednak parę słów
o historii posiedzeń Senatu UJ Kręcony komin na dachu Collegium
w Collegium Maius. Należą one już Maius.
do tradycji. Senat akademicki zbiera się w Librarii od lat 60tych XX wieku, obecnie – w ostatnią środę miesiąca.
Członkowie zasiadają wokół długich dębowych stołów, w miarę
rozrastania się Senatu dostawiane są dodatkowe krzesła.
Jego Magnificencja Rektor ma szczególne miejsce – okazały,
obity skórą, fotel z 1771 roku. Pieczołowicie bronimy go przed
zakusami turystów, bowiem niejeden chciałby zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie w fotelu rektora, ale zasiadanie w nim jest
przywilejem tylko i wyłącznie Magnificencji.
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Co więcej, reguła, stosownie do której na fotelu rektorskim zasiada tylko
Rector Magnificus i nikt inny, jest tak rygorystyczna, że nawet gdy w czasie
posiedzenia Senatu UJ obradom przewodniczy prorektor, zastępujący
nieobecnego rektora, siada on na fotelu innym, a fotel rektora „wędruje” pod
ścianę.

fot. Janusz Kozina, MUJ

W Librarii znajduje się również historyczna urna ze złoconego drewna
z 1890 r. Widnieją na niej herby Uniwersytetu Jagiellońskiego: św. Stanisław
trzymający tarczę z Białym Orłem i skrzyżowane berła. Pod inicjałami J K B
wewnątrz urny kryje się nazwisko znanego krakowskiego rzeźbiarza i konserwatora Józefa Korwina Brzostowskiego (1826-1900). Urna była używana
podczas wyborów rektora UJ. Patrząc na nią uświadamiamy sobie, jak
niesamowicie szybko rozwija się technika. Niespełna 100 lat dzieli
elektroniczne wybory nowego rektora Uniwersytetu na kadencję 2020-2024,
przeprowadzone przez Kolegium Elektorów w dniu święta UJ – 12 maja 2020
roku, od ostatniego wrzucenia karteczek z nazwiskami kandydatów do tej urny.
Jaki to ogromny przeskok w możliwościach i w naszej świadomości,
nie wspominając o prowadzeniu zajęć na uczelni on-line!

fot. Janusz Kozina, MUJ

Powróćmy teraz do naszej opowieści. Był mroźny grudniowy poranek przed
posiedzeniem Senatu akademickiego w bliżej nieokreślonej przeszłości.
Nie było jeszcze dzisiejszego ogrzewania podłogowego i w Librarii było
przenikliwie zimno! Prof. Stanisław Waltoś, jako dobry gospodarz, postanowił
Zabytkowa urna wyborcza.
zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Logiczną decyzją wydawało się
napalenie w jedynym kominku w Collegium Maius, który nie jest
tylko dekoracją! Właśnie ten marmurowy kominek (ok. 1610 r.
z Rynku 19) jest połączony z wyjątkowym kręconym kominem.
W tym miejscu opowieści Profesor podnosi dramatycznie rękę do
góry i mówi z emfazą: „I tu był pies pogrzebany!” Pogrzebany?
Pies? W Muzeum, owszem, można zobaczyć mumie kotów,
podobno zamurowanych w średniowieczu w murach powstającego Collegium – w tak zwanej pracowni alchemicznej
na parterze, ale żadnych psów tu nie ma! O co zatem chodzi?
Otóż, prof. Stanisław Waltoś wraz z jednym ze strażników i „złotą
rączką” Muzeum, panem Władkiem Musiołem, przystąpili
do dzieła. Oczywiście, zgodnie ze sztuką palenia w kominku.
Pan Władek przyniósł tzw. „diabła”. To taka kukła nasączona
olejem, którą się podpala i wkłada na tyczce jak najwyżej do
komina, aby go oczyścić z kurzu i pajęczyn. Posiedzenie Senatu już
się zaczęło, a pan Władek właśnie oczyszczał komin opisanym
sposobem. Nagle dym zaczął wypełniać bibliotekę! Pan Profesor
patrzył przerażonym okiem muzealnika na dzieła sztuki, które
spowijał dym. Z odrętwienia wyrwał go coraz głośniejszy kaszel
członków Senatu. Ogień szybko wygaszono. Prof. Stanisław Waltoś
powiedział: „Wysoki Senacie, bardzo przepraszam, ale to dla
uczczenia Wysokiego Senatu chcieliśmy uruchomić ten kominek,
żeby było miło”. Niewiele wtedy brakowało, a nastąpiłaby Kominek z czarnego marmuru w Librarii
Collegium Maius.
ewakuacja członków Senatu.
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To był pierwszy i ostatni raz, kiedy napalono w kominku w Librarii.
Po tym eksperymencie, oczywiście, zaniechano tego procederu. Okazało
się, że z kręconego komina nie tylko nie wychodzi zakręcony dym,
jak chcieliby niektórzy, lecz w ogóle nie ma ciągu i dym nie wychodzi
wcale…

fot. Janusz Kozina, MUJ

W czasie pandemii Senat obraduje, do odwołania, on-line.
W wywiadzie dla specjalnego wydania Alma Mater (nr 217/2020) rektor
UJ prof. Wojciech Nowak zacytował słowa znanej piosenki zespołu Tilt
„jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”. My też mocno
w to wierzymy. Czekamy też na to, aby posiedzenia Senatu
akademickiego wróciły do Collegium Maius, aby członkowie zasiedli pod
gwiaździstym niebem namalowanym na sklepieniu Librarii.
Nowym władzom uniwersyteckim gratulujemy wyboru i życzymy
wszelkich sukcesów w tych niełatwych czasach, w jakich przyszło nam
żyć. Czekamy na nich, nie obiecujemy jednak już efektów specjalnych,
raczej obiecujemy, że efektów specjalnych nie będzie!

Budynek Collegium Maius i jego kominy.
Grażyna Grzechnik-Correale

Uniwersytet Jagielloński
- studencka codzienność w okresie międzywojennym

Odzyskanie w 1918 roku przez Polskę
niepodległości, przyniosło radość, dumę
i nadzieję, ale również moc wyzwań
w scalaniu i odbudowie państwowości tak
zróżnicowanych gospodarczo, społecznie
i mentalnie ziem polskich. Ponad stuletnia
eksploracja kraju przez zaborców, przy
niewielkich
nakładach
i
inwestycjach,
prowadzenie polityki terroru i wynaradawiania
Polaków, doprowadziły do zacofania, biedy
i braku tożsamości narodowej u wielu
obywateli. Już w pierwszych miesiącach
wolności, polskie szkoły, wszelkie instytucje
Otrzęsiny - widowisko teatralne studentów UJ na dziedzińcu
Collegium Maius, 1935 r, autor nieznany, NAC.
naukowe, a przede wszystkim uczelnie wyższe
miały świadomość wielkiej roli i odpowiedzialności jakie miały odegrać w nowej rzeczywistości
nadchodzących lat. Zwłaszcza Uniwersytet Jagielloński jako
najstarsza, zacna i wiodąca uczelnia kraju, będąca w czasach
zaborów zawsze ambasadorem spraw polskich, przejęła
dominującą rolę aktywnego uczestniczenia w tworzeniu
przemian społeczno-politycznych, kształtowaniu świadomego
patriotyzmu, wykształceniu kadr naukowych i młodzieży
mających służyć rozwojowi kraju. Pracownicy naukowi
krakowskiej wszechnicy walczyli o granice państwa polskiego,
działali w dyplomacji, uczestniczyli w tworzeniu ustroju,
prawa i instytucji państwowych. Jednak najważniejszą rolę
Członkowie chóru akademickiego UJ przed budynkiem Collegium Novum
z okazji 50-lecia działalności chóru, 1928 r, nr inw. 11029F, fot. Stanisław
Mucha, MUJ.
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w II Rzeczpospolitej uczelnia widziała w kształceniu Polaków,
rozwijaniu wiedzy, wpływaniu poprzez naukę, swoją
działalność, postawę i opinie na społeczeństwo i rozwój kraju,
wzmacniając zarazem pozycję Polski na świecie. Jednocześnie
uniwersytet dążył do odbudowy prestiżu, szacunku, godności
i tradycji uniwersyteckiej, pielęgnując tradycje historyczne
oraz silnie wpływając na patriotyczne wychowywanie
Polaków. Uczelnia zawsze była związana z Krakowem i jego
mieszkańcami. To dla mieszkańców miasta profesorowie
organizowali kursy naukowe, wycieczki historyczne, szkolenia
Seminarium filologii klasycznej UJ, autor nieznany,
czy otwarte, o różnorodnej tematyce wykłady uniwersyteckie,
1928 r., NAC.
kształcąc, uświadamiając i wpływając na tożsamość
narodową. Uniwersytet Jagielloński będąc w centrum
wydarzeń polskich, bacznie je obserwując, opiniował sytuację
polityczną, nowe ruchy społeczne walcząc równocześnie ze
studentami o autonomię szkół wyższych. Odbudowano,
a często tworzono nowe struktury nauczania i organizacji
przystosowując się do nadchodzących czasów. Krakowscy
wykładowcy zasilali kadry polskich uczelni np. uniwersytetów
lwowskiego i wileńskiego. Początkowy, ciężki okres
działalności przy braku wystarczających środków finansowych
na wynagrodzenia, remonty, przyrządy naukowe, podręczniki
i bieżące potrzeby uczelni, rekompensował wielki zapał
Sala wykładowa budynku UJ, 4204F, fot. Antoni
i pracowitość. Nowe wyzwania, plany, projekty i nauka
Pawlikowski, ok. 1924 r., MUJ.
w niepodległym kraju, wprowadziły Uniwersytet Jagielloński
w pełne rozwoju, sukcesów i osiągnięć 20-lecie międzywojenne. Okres ten zaznaczył się
intensywną działalnością naukową, kształceniem studentów na wysokim, europejskim poziomie,
stworzeniem wybitnej, często o światowej sławie kadry naukowej, budowaniem nowych zakładów,
laboratoriów i pracowni naukowych, placówek badawczych i sal wykładowych. Uczelnia starała się
nadrobić wieloletnie straty, posiadając ambicje stania się jednym z najlepszych uniwersytetów
europejskich. Dzięki wielkiemu wysiłkowi, konsekwencji i pracy Uniwersytet Jagielloński zyskał
w krótkim czasie silną pozycję i uznanie w Europie. Po aresztowaniu przez okupanta 6 listopada
1939 r. krakowskich profesorów, autorytet i szacunek dla uczelni przyczyniły się do skutecznej
interwencji świata naukowego i uwolnienia więzionych wykładowców. W pierwszym okresie
niepodległości odbiciem trudności finansowych uniwersytetu była sytuacja jego studentów.
Przyjeżdżająca do Krakowa młodzież, często z odległych miejsc ziem polskich, bądź bezpośrednio
z różnych frontów I wojny światowej, uboga, bez wsparcia
finansowego rodziny, pomimo entuzjazmu i zapału do nauki
w starej, wolnej polskiej uczelni, musiała się zmierzyć
z szeregiem problemów bytowych. Dużym obciążeniem było
wprowadzone przez uniwersytet czesne. Opłata zależała od
kierunku studiów, przeciętnie wynosiła od 150-250 zł rocznie.
Studia zaczęły stawać się elitarne, dla zamożniejszych. Wielu
studentów chcąc ukończyć uczelnię, przerywało naukę w celach
zarobkowych, oszczędzając na jej kontynuację. Studia wówczas
przeciągały się nawet do 10 lat. Wprawdzie istniały stypendia
naukowe fundowane przez rząd bądź osoby prywatne,
Studentki podczas praktyk w Stacji Doświadczalnej
Wydziału Rolniczego UJ w Mydlnikach, ok. 1924 r,
nr inw. 18F, fot. Antoni Pawlikowski, MUJ.
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ale ich ilość w porównaniu do potrzeb była znikoma.
Działała Bratnia Pomoc Studentów UJ zwana
"Bratniakiem", założona w jeszcze połowie XIX wieku,
udzielająca pożyczek, stypendiów, pomagająca znaleźć
lokum, organizująca tanie jadłodajnie, aktywne były
również
powstające
korporacje
akademickie
i organizacje kościelne, lecz ich pomoc dla najuboższej
i potrzebującej młodzieży nie mogła wesprzeć
wszystkich. Kolejnym wyzwaniem było znalezienie
na okres studiów taniej stancji. Wynajmowanie
w suterenach bądź
Czytelnia Biblioteki Jagiellońskiej w Collegium Nowodworskiego, małych, ciemnych pokoików
ok. 1932 r, nr inw. 11050F, fot. Stanisław Mucha, MUJ.
na poddaszach krakowskich kamienic, z oddzielną
opłatą za opał i wodę dodatkowo obciążało ograniczony studencki budżet. Życie przeciętnego studenta
było zatem bardzo skromne. Poprzez ciągłe, dorywcze
zatrudnienie i oszczędną codzienność starano się
jednak jak najszybciej ukończyć studia, by podjąć pracę
zarobkową, dzięki której wspomagano często także
rodzinę. W miarę możliwości finansowych Uniwersytet
Jagielloński starał się wspierać swoich studentów.
W wyniku licznych zabiegów wybudowano w 1926 r.
męski dom studencki "Żaczek" będący największym
i najnowocześniejszym akademikiem w ówczesnej
Polsce. W tym samym roku dzięki funduszom Bratniej
Orkiestra korporacji studenckiej UJ Arkadia na dziedzińcu
Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Maius, ok. 1933 r, nr inw. 17206F,
powstał Dom Medyków przy ul. Grzegórzeckiej 20,
fot. Stanisław Mucha, MUJ.
a w roku 1929 wybudowano żeński akademik "Nawojka". Przybysze spoza Krakowa stołowali się
najczęściej w kantynach akademickich, jadłodajniach, tanich restauracyjkach czy tzw.
"Mleczarniach". Zamożniejsi bywali między innymi w restauracjach "Drobnera" czy w "Esplanadzie". Miejscem spotkań studenckich były Planty przy budynkach uniwersyteckich. Wolny czas
spędzano także na Błoniach, na plaży nad Wisłą, w Lasku Wolskim, wyjeżdżano na wycieczki.
Studenci aktywnie uczestniczyli w uroczystościach państwowych
i rocznicach historycznych. Wielu należało do Akademickiego Związku
Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego biorąc udział w zawodach
w różnych konkurencjach. Godna uwagi była niezwykła aktywność młodzieży
akademickiej.
Każdy student należał najczęściej do kilku organizacji
i stowarzyszeń jednocześnie. Pomijając organizacje polityczne, dużą
popularnością cieszyły się, zwłaszcza u studentów kierunków
humanistycznych różnorodne kółka literackie jak "Litart", "Volty" czy "Koło
Przyjaciół Żywego Słowa". Założono teatr akademicki "Poltea" wystawiający
spektakle na dziedzińcach Collegium Maius i Collegium Nowodworskiego.
Studenci Wydziału Prawa stworzyli "Towarzystwo Biblioteki Słuchaczy Prawa"
organizujące konkursy krasomówcze oraz tzw. "turnieje" czyli teatralne,
pokazowe rozprawy sądowe. Powstało kilka czasopism studenckich, często
o zabarwieniu polityczno-społecznym, publikujących zarazem akademicką
poezję i prozę, między innymi
w czasopiśmie "Nasz wyraz",
Pokój studencki Domu Medyków UJ, Kraków, ul. Grzegórzecka 20,
nr inw. 10950F, fot. Stanisław Mucha, ok. 1930 r., MUJ.
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Studenci Wydziału Rolniczego UJ podczas zajęć, ok.1934 r,
nr inw. 21171F, fot. Stanisław Mucha, MUJ.

Studenci na dachu akademika UJ przy ul. Jabłonowskich
10, 1935 r, nr inw. 20851F, fot. Stanisław Mucha, MUJ.

którego redaktorzy w latach 30-tych XX wieku spotykali się w nowo otwartym Domu Plastyka przy
ul. Łobzowskiej omawiając każdy, przygotowywany nowy numer czasopisma. Wielką popularnością
cieszyły się tzw. otwarte wykłady uniwersyteckie, w których uczestniczyli nie tylko studenci,
ale i mieszkańcy Krakowa. Do wybitnych krasomówców ściągających tłumy należał prof. polonistyki
Ignacy Chrzanowski, który olśniewał olbrzymią wiedzą przekazywaną z odrobiną ironii, prof.
Stanisław Pigoń, prof. Kazimierz Wyka, prof. Kazimierz Nitsch czy prof. Leon Klemensiewicz. Ale nie
tylko poloniści przyciągali publikę. Wyjątkowe wykłady prowadził prof. chemii organicznej Karol
Dziewoński, prof. psychologii Władysław Heinrich, prof. prawa administracyjnego Kazimierz
Kumaniecki czy prof. ekonomii i skarbowości Adam Krzyżanowski. Dla ich wiedzy, wybitnego
przekazu ale i charyzmy, sale wykładowe zapełniały się po ostatnie stojące miejsca. Z wieloma
profesorami związane były krążące po Krakowie liczne anegdoty. Okres 20-lecia międzywojennego
to czas niespotykanego wcześniej naboru kobiet na krakowskiej uczelni. Wprawdzie pierwsze
studentki pojawiły się pod koniec XIX w. jednak ich liczba w kolejnych latach nie była imponująca,
a i możliwość wyboru kierunku studiów była ograniczona. Po I wojnie światowej kobiety zostały
dopuszczone na wszystkie fakultety uczelni. Obecność wielu dziewcząt na frontach wojennych
w charakterze sanitariuszek czy opiekunek rannych spowodował po wojnie ich duży napływ na
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również w okresie międzywojennym pierwszą
kobietą wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego została w 1927 roku Helena Antonina WillmanGrabowska (1870-1951) indolog i iranista.
Czas ten dla krakowskiej wszechnicy i jej studentów był okresem pod
każdym względem trudnym. Zarówno problemy finansowe, organizacyjne
jak i konflikty społeczno-polityczne utrudniały i spowalniały oczekiwany szybki
rozwój uczelni. Codzienne życie i trudności studentów powiązane były
z problemami uczelni. Jednak absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
wspominają ten czas jako niezwykle radosny, twórczy, pełen entuzjazmu,
przeżyć, działań oraz zapału do nauki i pracy w wolnej ojczyźnie. W swoich
wspomnieniach z wdzięcznością opowiadają o krakowskiej akademii,
jej profesorach, atmosferze tam panującej oraz wartościach i wiedzy, które
uniwersytet im przekazał. Stało się tak, jak pragnął tego rektor uczelni - prof.
Kazimierz Kostanecki, który pisał w 1916 roku "...Ufny kończę..., że uniwersytet
nasz wejdzie w świetny okres swego rozwoju, że danem mu będzie powrócić nie tylko
do rozpoczętych, czy też zamierzonych dzieł i zadań, nie tylko je ziścić, ale też otworzy
się przed nami rozległe pole nowej działalności, owocnej pracy twórczej nad
utrwalaniem podwalin naszego bytu narodowego, na pożytek i chwale Ojczyzny"1.

Studenci przed wejściem
głównym Collegium Novum UJ,
autor nieznany, 1932 r., NAC.

1. Fragment sprawozdania działalności swojej i uczelni, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Kazimierza Kostaneckiego, październik 1916 roku,
Archiwum UJ.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 15/11/2020
Beata Frontczak

O darczyńcach pierścienia rektorskiego z szafirem
Wydana w 1901 roku Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1400–19001, zawiera drobiazgową relację z przebiegu
uroczystości jubileuszowych 7-8 czerwca 1900 roku. Czytamy w niej:
„Z okazji jubileuszu otrzymał Uniwersytet Jagielloński liczne dary, o których na tem
miejscu wspomnieć nam wypada. Mianowicie:
(…)

4. P i e r ś c i e ń r e k t o r s k i, ofiarowany przez Ziemie poznańskie złożony jest
w srebrnem pudełku, na którego wierzchu znajduje się napis: „Dar jubileuszowy
Wielkopolski i Ziem pruskich
1364-1400-1900.”
Rektor UJ,
Na pierścieniu samym widzimy napis „Wielkopolska” i „Ziemie pruskie”. W środek
prof. Leon Marchlewski.
pierścienia wprawiony jest olbrzymi szafir, ujęty płasko a nad nim i pod nim dwa
Inauguracja roku
akademickiego 1927/1928 r. skrzyżowane berła. Dalszą ornamentykę pierścienia stanowią emaliowany herb
Na katedrze widoczne
Jadwigi, brama Jagiellonów, Pogoń i Orzeł
srebrne pudełeczko
(Rysunek na stronie 231)”2.
z pierścieniem rektorskim
z 1900 roku.
(…)
Fot. NAC sygn. 1-N- 2999-2.
16. D a r 1000 m a r e k , złożony przez hr. Adama Sierakowskiego jako nadwyżka
Domena Publiczna.
ze składek zebranych w Wielkiem X. Poznańskiem na pierścień rektorski. Kwotę
tę ofiarodawcy zostawili do dyspozycji Senatu akademickiego”3.
Są to jednak jedyne informacje o pierścieniu rektorskim i osobach związanych z tą fundacją,
jakie znajdujemy w tej ważnej publikacji4. Należało zatem sięgnąć do innych źródeł.
Więcej wiadomości o delegatach obu dzielnic odnaleźć można w prasie poznańskiej i toruńskiej,
która szeroko rozpisywała się o przygotowaniach do krakowskiego jubileuszu, a następnie
opisywała jego przebieg.
„Dziennik Poznański” dziewiątego czerwca 1900 roku opublikował telegraficzną relację
z głównych uroczystości jubileuszowych 7 czerwca w Krakowie, w tym wystąpienie delegatów
„Wielkopolski i ziem pruskich”, których obywatele ufundowali pierścień rektorski:
„Serdecznie i hucznemi oklaskami przyjmowano delegatów Wielkopolski
i Prus Zachodnich. I oni długi czas do głosu dojść nie mogli.
Imieniem obywateli Poznańskiego i Prus Zachodnich, którzy złożyli w darze
wspaniały pierścień rektorski, p. Roman Komierowski, przemówił jak następuje:
Wasza Magnificencjo !
Prześwietny Senacie !
Wysłany przez obywatelstwo Wielkopolski przychodzę wspólnie z delegatem
ziemi pruskiej Adamem Hr. Sierakowskim, aby w dniu dzisiejszym jubileuszowym
życzenia nasze wypowiedzieć, wyrazy hołdu i czci złożyć, a zarazem jako upominek
500-letniej uroczystości dzisiejszej pierścień rektorski wręczyć.
Składając ten dar, chcieliśmy w imieniu naszego społeczeństwa symboliczne
znaczenie tego upominku podnieść. Otóż pierścień jest symbolem łączni, a każda
łącznia jest dowodem siły. Już wtedy, kiedy gnieźnieński arcybiskup ks. Jarosław
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Bogorya Skotnicki usiłowania Kazimierza Wielkiego popierał i kiedy dalej następnie
collegium Lubrańskie ściśle się łączyło z fundacją tej „alma mater” krakowskiej –
oddziaływało i po późniejszych epokach światło tutejszej nauki na prace naszych
wybitniejszych mężów. Tak w wieku złotym Klonowicz, Struś i Wujek, a w epoce
późniejszej Staszyc, dwaj bracia Śniadeccy tutaj szukali nauki, którą uzyskawszy
później u nas zasłynęli.
Jeżeli więc dzisiaj dziękujemy za opiekę i naukę, którą ci mężowie jako też
późniejsze generacje na tutejszej wszechnicy uzyskali – to życzymy też nie tylko na
lata, generacje, lecz na wieki, aby ta prastara nasza alma mater naszą rodzinną
polską naukę w tej świetności i dla naszej chluby w jak najdalsze czasy utrzymała.
Z tem życzeniem składamy nasz upominek.
Adres Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu odczytał p. dr. Witold
Skarzyński, wyprzedzając go serdecznem krótkiem przemówieniem.
Adres Towarzystwa Naukowego toruńskiego odczytał i wręczył p. Ludwik Slaski”5.
Z tekstu wyraźnie wynika, że fundatorami pierścienia były towarzystwa naukowe
w Poznaniu i Toruniu. Ich przedstawiciele byli wybitnymi postaciami obu dzielnic.
Roman Komierowski (1846–1924) wysłany „przez obywatelstwo Wielkopolski”
i przemawiający w imieniu „obywateli Poznańskiego i Prus Zachodnich”. Polityk konserwatywny,
parlamentarzysta (reprezentant Koła Polskiego), wielokrotnie poseł do Reichstagu (w latach 1874 r.
do 1903 r.), w sejmie pruskim w latach 1877-81, prawnik, pisarz historyczny, ziemianin.
Współzałożyciel Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875 r.). W latach 1894–1897 członek
Krajowego Komitetu Ekonomicznego, jako pierwszy i jedyny Polak. W 1892 r. papież Leon XIII nadał
mu tytuł tajnego szambelana papieskiego6.
Hrabia Adam Sierakowski (1846–1912), delegat „ziemi pruskiej”, ziemianin, poseł na sejm
pruski, prawnik, właściciel Waplewa, współtwórca Towarzystwa Naukowego w Toruniu, także
członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Sierakowski utrzymywał kontakty z krakowską
Komisją Antropologiczną Akademii Umiejętności. W 1876 r. poślubił Marię z Potockich, córkę
Adama Potockiego z Krzeszowic. Waplewo za jego życia było ośrodkiem kultury polskiej
na Pomorzu, odwiedzanym przez osobistości takie jak Jan Matejko, Stanisław Tarnowski,
Józef Ignacy Kraszewski z innych dzielnic Polski7.
Ludwik Maurycy Slaski (Ślaski) (1856–1906)8, ziemianin, właściciel Trzebcza Szlacheckiego
koło Chełmna, poseł do Reichstagu (reprezentant Koła Polskiego), syn Ludwika Romualda
(1818–1898), ziemianina, działacza kulturalnego i społecznego, posła do Izby panów Landtagu oraz
do Reichstagu, współorganizatora (1875 r.) i do śmierci członka Towarzystwa Naukowego
w Toruniu9.
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W czasie głównych uroczystości jubileuszowych 7 czerwca w kolegiacie św. Anny odczytano
adresy10 obu wymienionych towarzystw naukowych11.
„Deputacja Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz innych Towarzystw poznańskich
złożyła następujący adres:
MCCCC
MDCCCC
UNIWERSYTETOWI JAGIELLOŃSKIEMU
składa
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
w pięćsetletnią rocznicę odnowienia
AKADEMII KAZIMIERZA przez WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁĘ
Wyrazy głębokiej czci i synowskiego przywiązania.
Niechaj Wszechnica Jagiellońska, zapierścieniwszy przyszłość o przeszłość, i w wiekach następnych niesie przed narodem pochodnię
nauki i oświaty.
Bądź nam, Matko Karmicielko „wiosną wśród zim boleści”, zdobywaj wiedzę dla swoich i świata, a węzeł łączności z narodem ścieśniaj coraz silniej ku chwale Twojej, ku pożytkowi naszemu!
Poznań dnia 7 czerwca 1900.
Zarząd Towarzystwa
X. Bp. Likowski
dr Witold Skarzyński
Heliodor dr Śwęcicki
Benzelstjerna Engelström
Jan Głębocki
L.S.”
Wymienieni w dokumencie:
Edward Likowski (1836–1915), biskup poznański od 1887 r., arcybiskup gnieźnieńsko –
poznański od 1914 r., historyk kościoła, prof. prawa kanonicznego i historii Kościoła, członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, a w latach 1895–1914 jego prezes. W 1887 r. został
członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie.
Nie wziął udziału w krakowskich uroczystościach ze względu na chorobę arcybiskupa
F. Stablewskiego. Oprócz pracy pisarskiej poświęcił się także działalności społecznej jako
organizator licznych stowarzyszeń społeczno-zawodowych w Wielkopolsce, był uczestnikiem
licznych uroczystości o charakterze kulturalno-narodowym. W 1879 r. podejmował profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Poznaniu, w 1880 był uczestnikiem krakowskiego zjazdu
długoszowego. W 1900 r. otrzymał doktorat honorowy UJ Wydziału Teologicznego12.
Witold Skarzyński (1850–1910), który odczytał adres Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego, ziemianin (właściciel Spławia), jeden z najwybitniejszych teoretyków ekonomii
w zaborze pruskim (doktorat na uniwersytecie berlińskim w 1873 r.), publicysta, poseł do sejmu
pruskiego i parlamentu niemieckiego, ekonomista, społecznik. Członek Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego, a w latach 1897–1907 jego wiceprezes. Współtwórca Banku Ziemskiego
w Poznaniu (1886 r.) i wielu towarzystw społecznych13.
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Heliodor Święcicki (1854–1923), lekarz medycyny i chirurgii, pierwszy rektor Uniwersytetu
Poznańskiego (1919 r.). Od 1915 r. prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wybitny
społecznik. Od 1883 r. do końca życia pracował w Towarzystwie Przyjaciół Nauk Poznańskim,
najpierw jako bibliotekarz, następnie redaktor „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego”. W 1900 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ Wydziału Lekarskiego14.
Z tego grona w uroczystościach jubileuszowych wzięli udział dr Witold Skarzyński i dr Heliodor
Święcicki oraz nie wymieniony w adresie dr Klemens Koehler.
Klemens Koehler (1840–1901) – lekarz, członek komisji antropologicznej Akademii Umiejętności
w Krakowie, Towarzystwa Archeologiczno-Etnograficznego w Berlinie, Współtwórca i redaktor
„Nowin Lekarskich”, kolekcjoner, wydawca15.
Adres Towarzystwa Naukowego Toruńskiego także odczytano w pełnym brzmieniu:
„1400
1900
Świetny Senacie !
Towarzystwo naukowe w Toruniu , dążące do zespolenia sił inteli –
gencyi polskiej w Prusach zachodnich, tej najnatarczywiej co do narodowości zagrożonej dzielnicy polskiej, uznało za swój obowiązek
zaszczytny przypisać ( szósty) swój „Rocznik „jako dar jubileuszowy
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
Składając go niniejszem Tobie, Świetny Senacie, prosimy o łaskawe
przyjęcie tego owocu naszej pracy, skromnego, jak na nasze siły.
W chwili tak uroczystej cofa się pamięć nasza z wdzięcznością
w dawne wieki, aby dzięki złożyć tej Matce Żywicielce naszego na –
rodu, której Ty, Świetny Senacie, tak błogo obecnie przewodzisz.
Ona to bowiem kształciła wielu synów naszej dzielnicy, ona potężny
umysł naszego ziomka Mikołaja Kopernika wiodła do rozkwitu,
że słońce wstrzymać a ziemię poruszyć zdołał ku oświeceniu całego
świata, ona dalej wychowała nam takiego Stanisława Hozyusza, naszej
i warmińskiej dyecezyi biskupa, sławnego obrońcę katolicyzmu
i kierownika obrad soboru trydenckiego.
Ta Wielka Szkoła dalej podźwigła akademią chełmińską do przy –
należnego stanowiska naukowego, śląc nam swoich uczonych mężów
na nauczycieli, jak Szymona Maryckiego i Stęplowskich.
To też wdzięczna dzielnicy naszej pamięć chowa z owych czasów
relikwie wielkiego rektora krakowskiego, św. Jana Kantego, w wysokiej poszanie, złożone w kościele chełmińskim.
Dzisiaj, gdy całego świata najpoważniejsze instytucye i najznakomitsi mężowie składają Szkole Krakowskiej, w Twoje ręce, świetny Senacie, znakomite dowody uznania i uwielbienia, racz przyjąć
i nasze skromne tego wyrazy z życzeniem, aby Bóg w mnogie lata
rządy Twoje przedłużyć a Szkołę Jagiellońską po wsze wieki równie
znakomitym mężom poruczać raczył.
Zarząd Towarzystwa naukowego w Toruniu:
Ks. St. Kujot
D. Jaworowicz
Szczaniecki”
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Stanisław Kujot (1845–1917), historyk, publicysta, działacz oświatowy, prof. Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Toruniu. W 1900 r. otrzymał
doktorat honorowy Wydziału Teologicznego UJ16.
Jaworowicz D. dr z Torunia, w 1899 r. był w Zarządzie Towarzystwa Naukowego Toruńskiego.
Szczaniecki Michał z Narwy, w 1899 r. był w Zarządzie Towarzystwa Naukowego Toruńskiego jako
wieloletni jego skarbnik 17. Ziemianin, wybitny społecznik, poseł do parlamentu niemieckiego,
członek Rady Nadzorczej Banku Toruńskiego, sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Prusach
zachodnich. W Nawrze znajdowało się jedno z największych archiwów do dziejów Pomorza 18.
Przemówienie Romana Komierowskiego w całości zacytowała również „Gazeta Toruńska” i „Gazeta
Olsztyńska” w wydaniach z dnia 14 czerwca 1900 r.19
Także „Kurier Poznański” w serii relacji swego korespondenta Achillesa Brezy pt. Jubileusz
Wszechnicy jagiellońskiej informował czytelników o przebiegu uroczystości jubileuszowych
w Krakowie. W piątek 8 czerwca dziennik donosił o rozpoczęciu uroczystości rocznicowych
7 czerwca pochodem do kościoła N. P. Marii na mszę celebrowaną przez Księcia Biskupa X. Puzynę.
Oczywiście dużo miejsca poświęcono udziałowi obywateli poznańskich w uroczystościach
krakowskich. Dowiadujemy się z tej relacji, jakich delegatów wysłało na uroczystości krakowskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, oraz że Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu, nie tylko
złożyło adres, ale też wzięło udział w fundacji pierścienia rektorskiego 20.
„Najprzewielebniejszy X. Arcybiskup Stablewski nie mogąc po ciężkiej niemocy
osobiście przybyć na uroczystości jubileuszowe, nadesłał na ręce X. prałata
dr. Chotkowskiego pismo do Uniwersytetu Jagiellońskiego wystosowane, w którem
składa Almae Matri wyrazy czci i podzięki za pół tysiąca lat pełnej chwały pracy
na tem przedmurzu cywilizacyi wśród niezłomnego przywiązania do wiary ojców
naszych, oraz poszczególną opiekę naukową przez kilka wieków
tak A k a d e m i i L u b r a ń s k i c h w P o z n a n i u, jak innym głównym szkołom
archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej użyczaną. Równocześnie łączy
błogosławieństwo Arcypasterskie, by Bóg łask Ducha św. nie skąpił na drugie pół
tysiąca lat do zbożnej i błogosławionej pracy.
Najprzewielebniejszy X. Biskup Likowski, który od Uniwersytetu Jagiellońskiego
otrzymał doktorat św. teologii honoris causa, doniósł, że z powodu ciężkiej choroby
X. Arcybiskupa Stablewskiego nie będzie mógł wziąć osobiście udziału
w uroczystościach jubileuszowych.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie wydelegowało dra Witolda Skarzyńskiego i dra Heliodora
Święcickiego.
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Towarzystwo Przemysłowców w Poznaniu wysłało adres następującej treści:
Wszechnicy Jagiellońskiej
Przesławnej „Almae matri” nauki, gorejącej przez wieki Pochodni oświaty Polskiej,
Wielkiej
Krzewicielce kultury na wschodzie Europy, Pełnej chwały Przodowniczce cywilizacji
Słowiańskiej, Świetnemu Szermierzowi duchowego rozwoju całego narodu
polskiego, Skarbnicy wiedzy, której jasne światło opromieniło i opromienia do dziś
szlaki Polskiego ducha
We wszystkich jego kierunkach, składa
wRocznicęJej 5–wiekowego
Jubileuszu
Najgłębszy hołd obok wyrazów czci i uwielbienia
w i m i e n i u P r z e m y s ł u W i e l k o p o l s k i e g o,
jako jednej części organicznej całości pracy ducha polskiego, najstarsze z Towarzystw
przemysłowych w zaborze pruskim
TowarzystwoPrzemysłowe
wPoznaniu
w dowód żywej tradycji, jaka łączy nas z przesławną Wszechnicą przez liczne dzieła
kulturne, jakie Jej dzielnica nasza zawdzięczała.
Udział nasz w pierścieniu dla Rektora Wszechnicy Jagiellońskiej
Niechaj będzie dowodem, że i Przemysł nasz z serca uczestniczy w dzisiejszej
uroczystości wznowienia ślubów Wielkopolski z tą Alma mater w królewskim grodzie
podkrakowskim i że wraz z całym krajem życzy Jej doczekania 1000 -letniej rocznicy
istnienia i jak najdłuższego życia w najprzedniejszym rozwoju dla dobra późniejszych,
jak najdalszych, daj Boże, szczęśliwszych pokoleń Polskiego Narodu.
Poznań, w czerwcu 1900.
DyrekcjaTowarzystwaPrzemysłowego
wPoznaniu
Kutaj Józef
Hojnacki Józef
Prezes
Sekretarz
[oraz podpisy 11 członków zarządu Towarzystwa]
W kolejnym, sobotnim wydaniu, 9 czerwca, w „Kurierze Poznańskim” opublikowano tekst
breve papieża Leona XIII, adres Rady Miasta Krakowa, adres gratulacyjny uniwersytetu rzymskiego,
a także tekst mowy wygłoszonej przez Romana Komierowskiego, jak napisano, delegata
Wielkopolskiego, co zapewne najbardziej interesowało czytelników poznańskiego dziennika 21.
W tym samym numerze Achilles Breza w krótkiej korespondencji Kraków w przeddzień
jubileuszu opisał czytelnikom dworzec krakowski zapełniony przyjeżdżającymi gośćmi z różnych
stron Polski i świata, dekoracje na ulicach krakowskich itp. Breza pisał także:
„U kwestora, dr Cyprewicza [powinno być Cyfrowicza - BF], napływają adresy
w bogatych pokrowcach, i stos ich wynosi ze 4 m. kubiczne, z obu półkuli ziemi
przywiezionych lub nadesłanych pocztą. Wspaniała księga pamiątkowa oraz 80
egzemplarzy historyi Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród niezliczonych wydawnictw
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jubileuszowych zwraca uwagę. Wśród licznych darów, jako to łańcuchów, pierścieni
i t.d. moja Alma Mater: Szkoła Główna Mariacka, ofiarowała jubilatce praktyczny dar
w postaci 40 tysięcy rubli, złożonych przez magistrów i profesorów tej polskiej
rdzennie, o tak efemerycznym istnieniu wszechnicy. Sienkiewicz jako kolega magister
przemawiać będzie w imieniu zmarłej” 22.
W numerze z 10 czerwca „Kurier Poznański” informował czytelników szczegółowo
o pochodzie, który w dniu głównych uroczystości, 7 czerwca wyruszył spod Collegium Novum
do kościoła Mariackiego. Sprawozdawca gazety23, Breza biorący udział w pochodzie pisał:
„O oznaczonej 8. godzinie wyruszyliśmy z przed Kolegium Novum do kościoła
N. P. Maryi z młodzieżą uniwersytecką tutejszą i innych wszechnic na czele, dalej szli
przedstawiciele szkół ludowych i średnich, doktorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego
deputacje instytucji naukowych i stowarzyszeń, czasopism itd. ofiarujących dary.
Tuśmy się spotkali z waszymi przedstawicielami Wielkopolski, hr. Sierakowskim ziem
pruskich oraz W. Skarzyńskim ze Spławia, wiceprezesem i delegatem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk Poznańskiego i p. Slaskim, delegatem Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Toruńskiego a także dr. Święcickim, Morawskim Stan. itd.
Tu miałem sposobność oglądać piękny pierścień rektorski, ofiarowany przez was
a wykonany przez niepospolitego mistrza w swym fachu, tutejszego jubilera
Wojciechowskiego. Jest to ogromnych rozmiarów ciężki sygnet z półkulistym
szafirem wielkości niemal 10 fenigów, na otoku połączone herby w srebrze orzeł
i pogoń i daty 1400. i 1900. Jubileuszowe a na bokach napis z jednej Wielkopolska,
a z drugiej Ziemie pruskie przecięte herbami Uniwersytetu
Jagiellońskiego (dwa berła na krzyż złożone) klejnot pięknie i z wielkim artystycznym
smakiem odrobiony i w srebrnem etui zawarty” 24.
Po uroczystościach w kolegiacie św. Anny delegaci Wielkopolski zostali podjęci śniadaniem
przez Bolesława Wicherkiewicza25, Wielkopolonanina, prof. zwyczajnego UJ od 1895 roku,
wybitnego okulisty, w latach 1889–1896 przewodniczącego Wydziału Lekarskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk Poznańskiego, a w latach 1892–1896 prezesa Towarzystwa. Korespondent „Kuriera
Poznańskiego” pisał:
„Z pomiędzy paru zaproszeń wybrałem naturalnie dom Wielkopolanina
i jednocześnie dygnitarza uniwersyteckiego, w roli to było mojej, jako waszego
korespondenta, spodziewałem się tam zastać i nie zawiodłem się, „egzotycznych”
gości, Anglików i Amerykanów, wśród których porobiłem ciekawe a miłe znajomości.
Uprzejma pani domu podawała rękę Rektorowi berlińskiego uniwersytetu, którego
żona znacznie młodsza, wesoła i ożywiona szła z gospodarzem, nowy doktor
honorowy dr. Święcicki, dr. Witold Skarzyński, dr. Dębiński, prof. Uniw. Jag.,
z Wielkopolan, dwóch profesorów z Cambridge, z jednym z nich, dr. Hill
sąsiadowałem, śliczna i urocza wielkopolskiego typu panna domu, a obok jej
narzeczony dr prawa Makarewicz, estety i konserwator zabytków, S. Tomkiewicz,
oraz parę młodych profesorów, zasiedli do czysto wielkopolskiego śniadania. Piękne
toasty gospodarza, odpowiedź berlińskiego rektora o potędze polskiej kobiety,
śliczne zdrowie narzeczonych dr. W. Skarzyńskiego na tle grecczyzny ożywiały
biesiadę oblaną hojnie znanym starym Wicherkiewiczowskim węgrzynem”26 .
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W 1901 roku na łamach „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” opublikowano
sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1900 roku zredagowane przez sekretarza Towarzystwa
Wawrzyńca Benzelstjerna Engelström (1829–1910):
„Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk dopełnił obowiązku swojego, stawając
w pierwszym rzędzie w tem jubileuszowym kole ojczystem wobec Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wysłana deputacja, złożona z Panów: Wiceprezesa Towarzystwa,
Doktora Skarzyńskiego i ś.p. Radcy zdrowia Dr. Koehlera, złożyła się z gronem
obywatelskim, które w imieniu całej dzielnicy naszej ofiarowało w darze pierścień
pamiątkowy, składając go do insygniów, jakie wszystkie dzielnice
polskie złożyły, w ręce Rektoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego27.
Taki był epilog posiedzenia Wydziału historyczno-literackiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego 13 listopada 1899 r., na którym po raz pierwszy była mowa o krakowskim jubileuszu:
„Pod koniec zabrał głos gość p. prof. Piekosiński z Krakowa prosząc, ażeby
Towarzystwo Przyjaciół Nauk wzięło udział w uroczystym obchodzie 500-letniej
rocznicy wznowienia uniwersytetu krakowskiego, który się w przyszłym roku
odbędzie”28.
Profesor Franciszek Piekosiński, prawnik, historyk, prof. UJ, wydawca źródeł, dyrektor Archiwum
Krajowego, był autorem wydanej w Krakowie 1899 roku Heraldyki polskiej wieków średnich.
Pierścieniowi rektorskiemu z szafirem, jaki Uniwersytet Jagielloński otrzymał, nadano formę
pierścienia XV-wiecznego papieskiego29. Wybór formy wydaje się oczywisty, jeśli wiemy,
że Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego był biskup Edward Likowski, historyk
Kościoła, a pierścień wręczał w imieniu fundatorów Roman Komierowski tajny szambelan papieski.
Te pierścienie były znane. W 1893 r. ukazała się w wiedeńskim roczniku naukowym praca o tego
typu pierścieniach30, a w 1897 roku do zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich, które doskonale znał
profesor Piekosiński, kupiono tego typu pierścień z herbem papieża Pawła II (1464–1471) 31.
Czy profesor Piekosiński mógł być konsultantem darczyńców, zarówno co do formy
pierścienia, któremu nadano kształt przyjęty dla XV-wiecznych pierścieni papieskich, jak też co do
umieszczonych na pierścieniu odpowiednich herbów, pozostaje otwartą kwestią.
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