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Dla współczesnych studentów i innych członków społeczności akademickiej, pojęcie „korporacja
akademicka” może wydawać się dość egzotyczne. Podobnie spotkanie osoby noszącej odznaki w postaci
dekla (osobliwej czapki studenckiej), oraz szarfy wyrażającej barwy danego konwentu akademickiego,
nie należy do codzienności. Tymczasem w okresie międzywojennym jak i wcześniej, korporacje stanowiły
ważny składnik polskiego życia uniwersyteckiego. Ich przedstawiciele brali czynny udział w życiu uczelni,
prowadząc równocześnie działalność samokształceniową oraz ideowo-wychowawczą w duchu narodowym
i patriotycznym.
W związku z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz odbytym w październiku
tego roku w Krakowie zjazdem polskich korporacji akademickich, zapraszamy Państwa na pokaz pamiątek
ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, (prezentację pamiątek po krakowskich korporacjach
akademickich: Korporanci w służbie Niepodległej w Auli Collegium Maius można oglądnąć do 24 listopada
br. w ramach zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) poświęcony tym specyficznym organizacjom studenckim. Pośród eksponatów znajdują się insygnia (bandy, sztandary, czapki, itd.) krakowskich
korporacji akademickich. Poza opisem poszczególnych zachowanych zabytków, ukazano zarys dziejów
krakowskiego środowiska korporacyjnego. Ponadto, w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, wskazano na wkład konwentów korporacyjnych w walkę i pracę na rzecz wolności Ojczyzny,
która była i jest dla korporantów bezcennym skarbem przynależnym do pokoleń przeszłych, obecnych
i tych, które nastąpią.
Czym były i są korporacje akademickie?
Ukazanie pewnych elementów związanych z historią i tradycją korporacyjną wymaga ogólnego
wyjaśnienia samego pojęcia „korporacja akademicka”. Na gruncie uniwersyteckim określenie to stosuje się
do opisu stowarzyszeń męskich, których celem jest budowanie trwałych związków przyjaźni pomiędzy
wchodzącymi w skład organizacji członkami. Korporacje akademickie posiadają specyficzne insygnia,
z których wyróżniają się dekle (czapki studenckie), bandy (szarfy reprezentujące barwy danej korporacji)
i cyrkle („zaszyfrowane” monogramy wyrażające nazwę danej korporacji), noszone przez członków tych
organizacji. Korporanci praktykują stare zwyczaje swoich uczelni, łącząc dobrą zabawę z samokształceniem
i pracą ideowo-wychowawczą, której celem jest wychowanie człowieka uczciwego, oddanego i zaangażowanego obywatela Rzeczpospolitej.
Korporacje akademickie w walce o Polskę Niepodległą w latach 1819-1918
W związku z nadchodzącym jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, warto wspomnieć
tę część dziedzictwa polskich korporacji akademickich, która odnosi się do aspektu zaangażowania
wspomnianych stowarzyszeń na rzecz wolności Rzeczpospolitej. Pierwsze polskie związki korporacyjne
sensu stricto wykształciły się na niemieckich uczelniach w Berlinie i Wrocławiu w I połowie XIX wieku.
Miały one formę tzw. „burszenszaftu” naśladując model niemiecki, który w duchu wartości charakterystycznych dla germańskiego romantyzmu, zrzeszał studentów jednej narodowości, bez względu na ich przynależność stanową. Celem burszenszaftów niemieckich, było zerwanie z ładem ukształtowanym w Wiedniu
po Wojnach Napoleońskich i budowa demokratycznych Niemiec w duchu wartości „Ehre, Freiheit,
Vaterland” (Honor, Wolność, Ojczyzna). Polskie burszenszafty, przyjmując część tradycji niemieckich,
połączyły je z symboliką i dążeniami polskimi. Burszenszaft Polonia działający we Wrocławiu w latach
1819-1823 i 1830-1832 przyjął jako swoje insygnia barwy czerwono-białe, jego członkowie podczas tajnych
spotkań zakładali czamary i konfederatki. Jako korporacyjne święto, burszowie polscy traktowali dzień
3 maja, który obchodzono wspólnie z niemieckimi braćmi zrzeszonymi w burszenszaftach. Bractwo Polonia
z Wrocławia, zostało przyjęte do Ogólnoniemieckiego Związku Burszenszaftów, który wówczas był jedną
z najpoważniejszych niemieckich organizacji narodowo-demokratycznych. Zaowocowało to licznym udziałem niemieckich burszów w Powstaniu Listopadowym, którzy u boku polskich kolegów, przedarli się przez
pruski kordon graniczny, by walczyć o wolność uciśnionego narodu polskiego.
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Mimo, że burszenszafty odgrywały bardzo ważną rolę w kwestii zrzeszania i organizowania polskich
studentów studiujących na uczelniach niemieckich, ostatecznie uległy represjom ze strony pruskiej.
Typ korporacji polskiej, który przetrwał po dziś dzień, wykształcił się na terenie Imperium Rosyjskiego
w 1828 roku, kiedy w Dorpacie powstał Konwent Polonia, korporacja, która przetrwała do czasów współczesnych. Konwentowicze, podobnie jak polscy burszowie, w sferze symboliki zewnętrznej naśladowali
stowarzyszenia niemieckie, przyjmując insygnia w formie dekli, band korporacyjnych i cyrkli. Szczególnie
wyjątkową pozostała jednak ideologia Konwentu, którego założyciele wywodzili się z rozbitego Towarzystwa Filomatów i Zgromadzenia Filaretów. Korzystając z pewnych wolności charakteryzujących uczelnie
inflanckie (najpierw Dorpat, potem także Rygę), członkowie Konwentu mogli po części legalnie prowadzić
swoją działalność. Bywało jednak, że w wyniku udziału członków organizacji najpierw w walkach Powstania
Listopadowego, a potem Powstania Styczniowego, korporacja musiała zawieszać swoją działalność,
a jej członkowie byli represjonowani. W II połowie XIX wieku, na uczelniach inflanckich powstawały nowe
polskie korporacje akademickie. Wśród nich warto wymienić ryską Arkonię, a także Welecję, które skupiały
polskich studentów uczących się na Politechnice Ryskiej, zapewniając im realny wpływ na sprawy szkoły
wyższej. Studenci ryscy, pozostający pod silnym wpływem filozofii pozytywistycznej, rozwijali działalność
samokształceniową, a także ludową. Nawiązując do idei „pracy u podstaw” członkowie Arkonii i Welecji
angażowali się w zakładanie i prowadzenie m.in. „kółek oświaty ludowej”. Wydarzenia przełomu wieków,
zwiastowały nadejście konfliktu międzynarodowego, w którym wielu korporantów dostrzegało szansę
uzyskania upragnionej wolności. Gdy wybuchła I Wojna Światowa, korporacje akademickie, zaczęły organizować swoje struktury na obszarze rdzennie polskim, a ich członkowie, masowo zapisywali się do wojsk
skonfliktowanych państw zaborczych, marząc o dniu, kiedy Rzeczpospolita, po ponad stu latach niewoli,
odzyska niepodległość. Wśród zaangażowanych wówczas korporantów, czy to na niwie politycznej,
czy wojskowej, można wymienić Władysława Andersa (Arkonia), Adama Ronikiera (Arkonia), Bolesława
Limanowskiego (Konwent Polonia), Wincentego Lutosławskiego (Konwent Polonia) czy przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Ignacego Mościckiego (Welecja), i wielu innych sławnych dowódców,
dyplomatów, mężów stanu. Po zakończeniu I Wojny Światowej na wszystkich polskich uczelniach zaczęły
powstawać korporacje akademickie, które za wspólną cechę uznały nawiązanie do tradycji Filomatów
i Filaretów, wyrażających się w haśle „Ojczyzna, Nauka, Cnota”, a przekazanych środowisku przez korporację
„Konwent Polonia”, która w tym czasie zainaugurowała swoją działalność w wyzwolonym polskim Wilnie.
Miłosz Chyba

Politechnika Ryska

Herb Korporacji Akademickiej
Arkonia

Herb Korporacji Akademickiej
Konwent Polonia
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Środowisko korporacyjne w II RP
Z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz po zakończeniu walk z Ukraińcami i Rosją
bolszewicką, ruch korporacyjny zyskał dogodne warunki rozwoju. Korporacje dotychczas działające
w Dorpacie, Rydze, Petersburgu i Wiedniu, przeniosły swe siedziby do ośrodków krajowych – Wilna, Warszawy i Lwowa. W latach 1919–1920 zaczęły powstawać pierwsze nowe korporacje. Dynamiczny rozwój ruchu
korporacyjnego przypadł na lata 20. XX wieku. W krótkim czasie korporacje działały już we wszystkich
ośrodkach akademickich Polski – w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Cieszynie.
Do największych i najprężniej działających należały środowiska warszawskie, poznańskie i lwowskie.
Poza granicami II Rzeczpospolitej polskie korporacje działały m.in. w Gdańsku (K! Z.A.G. Wisła), Kownie
(K! Lauda) i Czerniowcach (K! Lechia).
Największym związkiem międzykorporacyjnym był założony w 1921 roku na zjeździe
w Warszawie Związek Polskich Korporacji
Akademickich. Zjazdy ZPK!A stanowiły okazję
do debaty korporantów reprezentujących
różne ośrodki akademickie kraju. W ramach
kolejnych Zjazdów krystalizowała się ideologia
Związku, którą określić można jako narodowo-katolicką.

fot. NAC

Z innych mniej licznych zrzeszeń międzykorporacyjnych wymienić należy Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji
Chrześcijańskich oraz sanacyjną Federację
Polskich Korporacji Akademickich. Działalność Jasnogórskie Ślubowanie Młodzieży Akademickiej, 24 V 1936 r.
prowadziły także korporacje żeńskie oraz korporacje zrzeszające studentów wywodzących się z mniejszości
narodowych (korporacje niemieckie, żydowskie, ukraińskie, białoruskie i rosyjskie).

fot. NAC

Korporanci w całym kraju nadawali ton
życiu akademickiemu, pełniąc funkcje kierownicze w rozlicznych organizacjach. Nie pozostawali
bierni przy okazji walki o autonomię wyższych
uczelni oraz innych sporów o charakterze
społeczno-politycznym. Wydarzeniem niezwykle symbolicznym było Jasnogórskie Ślubowanie Młodzieży Akademickiej z 24 V 1936 roku.
Poczty sztandarowe licznie zgromadzonych
korporacji stały na czele nieprzebranych tłumów
młodzieży akademickiej.
Pogrzeb Romana Dmowskiego, 7 I 1939 r.
Delegacje korporacji studenckich w kondukcie żałobnym.

fot. NAC
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Z chwilą wybuchu II wojny światowej,
normalna działalność korporacji stała się
niemożliwa. Tylko nieliczne z nich wykazywały
aktywność w ograniczonym zakresie. Korporanci
walczyli zbrojnie od pierwszych dni kampanii
wrześniowej, aż do zakończenia wojny w konspiracji i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Najbardziej znanym wojskowym wywodzącym
się ze środowiska korporacyjnego był Naczelny
Wódz gen. Władysław Anders (K! Arkonia).
Wielką daninę krwi korporanci złożyli w trakcie
walk Powstania Warszawskiego, wcześniej oficerowie ze środowisk korporacyjnych byli mordoBal lwowskiego koła międzykorporacyjnego
wani przez Sowietów w katyńskich dołach. Wielu z korporantów, nie mogąc pogodzić się z przejęciem
władzy w Polsce przez komunistów, kontynuowało działalność niepodległościową również po zakończeniu
wojny. Z poznańskiej K! Helionia wywodził się ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych ppłk
Stanisław Kasznica oraz również walczący w NSZ kpt Lech Karol Neyman. Obaj zostali skazani w tym samym
procesie i zamordowani w 1948 roku. Do kraju zdecydował się wrócić działacz narodowy Adam Doboszyński
(K! Z.A.G. Wisła), który został zamordowany w 1949 roku po pokazowym procesie. II Rzeczpospolita trwała
wciąż instytucjonalnie na uchodźstwie. Podobnie korporanci podejmowali próby organizowania się
w ośrodkach takich jak Londyn, Montreal i Chicago. W kraju, mimo niesprzyjających warunków (dobrym
przykładem represji było rozpracowywanie środowiska K! Polesia) filistrzy utrzymywali kontakty, organizując spotkania w różnych miastach Polski.
Tomasz Kisiel

K! - skrót, który rozwija się jako „Korporacja Akademicka”
Filister – senior Korporacji Akademickiej - osoba, która ukończyła studia i jest zwolniona z obowiązku czynnej pracy na rzecz Konwentu korporacyjnego. Filistrów otacza się w Korporacjach Akademickich szczególnym szacunkiem, tytuł ten nadawano również osobom, które nie należały
wcześniej do Konwentu, lecz ze względu na swoje zasługi, autorytet, wyznawane wartości były uznawane przez Korporacje za Filistrów „honoris
causa”.
fot. Jan Metrycki
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Kraków, będący najstarszym polskim
ośrodkiem akademickim, nie był wcale podatnym gruntem dla zaszczepienia tradycji korporacyjnych. W XIX wieku powstały organizacje
o charakterze parakorporacyjnym (Związek
Burszów Polskich, Jagiellonia, Bractwo Filaretów), jednak nie przetrwały one próby czasu.
Przełomowym momentem okazało się przybycie do Krakowa dwóch poznańskich korporantów – Łucjana Kleina i Mariana Schroedera
z poznańskiej K! Lechia. W 1923 roku założyli
w Krakowie cztery pierwsze korporacje – Corollę, Akropolię, Gnomię oraz Vavelię. W okresie
późniejszym powstawały kolejne korporacje,
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
działające na wszystkich wyższych uczelniach
Krakowa – Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Wyższym
Studium Handlowym (od 1937 r. Akademii Handlowej). Podobnie jak w innych ośrodkach akademickich
kraju, największym związkiem międzykorporacyjnym działającym w Krakowie był narodowy Związek
Polskich Korporacji Akademickich, zrzeszający 14 miejscowych korporacji. Już w grudniu 1923 r. zawiązało
się Krakowskie Koło Miedzykorporacyjne, którego pierwszym prezesem został Jan Tabaczyński z K! Akropolia. Do związku należały m.in. Konwent Corolla będący tzw. korporacją białą, czyli przyjmującą wyłącznie
studentów pochodzenia szlacheckiego, a także K! Akropolia, która posiadała również swoją filię we Lwowie,
działająca na Akademii Górniczej K! Gnomia, działające na UJ K! Lauda i K! Arcadia, K! Praetoria, zrzeszająca
studentów Wyższego Studium Handlowego (Akademii Handlowej) K! Gildia, prawnicza K! Palestra, zrzeszająca studentów medycyny K! Vesalia oraz zrzeszające studentów ze Śląska – K! Vratislavia oraz K! Silingia.
Krakowskie Koło Międzykorporacyjne było
w dniach 6 – 8 XII 1930 roku gospodarzem
IX Zjazdu Polskich Korporacji Akademickich.
Zdecydowanie mniej liczne były Zjednoczenie
Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich, zrzeszające K! Constantia, K! Jagellonia
i K! Fidelia oraz związana z obozem sanacyjnym
Federacja Polskich Korporacji Akademickich,
zrzeszająca K! Patricia, K! Garda i K! Arpada.
W Krakowie działała także żeńska korporacja
Astrea oraz korporacje studentów wywodzących się z mniejszości narodowych (korporacje
żydowskie: Emunah, Kadimah, oraz ukraińskie:
Sian, Czarnomore, Chortyca, Zaporoże)
Sztandar korporacji akademickiej „Corolla”, Kraków, 1923, dar korporantów:
Mimo, że krakowskie środowisko korpoprof. J. Rayskiego, dr. A. Wilińskiego, mgr. J. Stella-Sawickiego oraz J. Wodzińskiego
racyjne nie było tak liczne jak choćby warszawskie, (prezesa korporacji w 1939 r.); Muzeum UJ, nr inw. 10224.
lwowskie, czy poznańskie, korporanci nadawali ton życiu młodzieży akademickiej. Przewodzili licznym organizacjom studenckim, takim jak Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Koło Naukowe Historyków
Studentów UJ. W życiu towarzyskim Krakowa istotną rolę odgrywały bale organizowane przez korporacje.

fot. Grzegorz Zygier

fot. NAC

Krakowskie środowisko korporacyjne
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fot. NAC

Filistrami honorowymi krakowskich korporacji
było wielu wybitnych profesorów, m.in. prof. Michał
Rostworowski z K! Corolla, ks. prof. Józef Archutowski, prof. Stefan Surzycki i prof. Władysław Szafer
z K! Akropolia, ks. abp. prof. Michał Godlewski
z K! Lauda, prof. Walery Goetel z K! Arcadia,
prof. Ignacy Chrzanowski i prof. Władysław Konopczyński z K! Praetoria, prof. Adolf Szyszko-Bohusz
z K! Capitolia oraz prof. Adam Heydel i ks. prof. Konstanty Michalski z K! Palestra. Niektórzy spośród
filistrów honorowych pełnili również funkcje kuratorów korporacji z ramienia Senatów uczelni.

fot. Grzegorz Zygier

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego biskup Michał Godlewski wśród korporantów,
1931 rok.

fot. NAC

Dekiel korporacji akademickiej „Corolla”, Kraków, l. 30. XX w., dar korporantów:
prof. J. Rayskiego, dr. A. Wilińskiego, mgr. J. Stella-Sawickiego; Muzeum UJ,
nr inw. 10222.

Uroczystość poświecenia sztandaru Korporacji Akademickiej Akropolia na dziedzińcu
wawelskim.

Począwszy od kampanii wrześniowej, poprzez
cały okres II wojny światowej, jak również po jej
zakończeniu, korporanci krakowscy udowodnili
czynem, że idee służby Ojczyźnie nie są dla nich
pustymi zgłoskami. Ofiarami zbrodni katyńskiej byli
m.in. Ludwik Bruno Sędzimir (K! Corolla), Zbigniew
Hroboni (K! Akropolia) i Stanisław Drobiński
(K! Vavelia).
Pierwszy raport poświęcony zbrodni katyńskiej
sporządził filister Akropolii i Arcadii, atache polskiej
ambasady w ZSRS Marian Heitzman. Spośród
walczących w konspiracji, wymienić należy szczególnie zasłużonego dla krakowskiego ruchu korporacyjnego (prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/1937), filistra K! Palestra Włodzimierza Żychowicza. Podczas okupacji zasiadał
we władzach Stronnictwa Narodowego, uczestniczył w scaleniu Narodowej Organizacji Wojskowej
z Armią Krajową, pełnił funkcje dowódcze w akcji
„Burza”. W niemieckim obozie koncentracyjnym
Auschwitz zostali zamordowani m.in. Zygmunt
Bolechowski-Grajdek (K! Gnomia) i Jan Ekielski
(K! Arcadia). W sposób szczególny na kartach historii
zapisał się bł. ks.Władysław Bukowiński. W czasie
studiów prawniczych w Krakowie był jednym z założycieli K! Praetoria. Jako proboszcz katedry w Łucku
bohatersko niósł pomoc Polakom mordowanym
przez UPA. Aresztowany w 1945 i skazany na pobyt
w łagrach, pełnił posługę duszpasterską wśród
osadzonych.
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Jerzy Zakulski (K! Palestra) w czasie wojny m.in. w Narodowych Siłach Zbrojnych, angażował się w pomoc
Żydom, ukrywając ich w swym mieszkaniu. Po wojnie prowadził działalność antykomunistyczną, po aresztowaniu i procesie sądowym, został zamordowany w Areszcie Śledczym na Mokotowie.
Także na emigracji krakowscy korporanci kontynuowali służbę Ojczyźnie – jednym z nich był Tadeusz
Bugayski (K! Arcadia), pełniący funkcję ministra sprawiedliwości w I rządzie Antoniego Pająka.
Po zakończeniu II wojny światowej, ze względu na komunistyczne prześladowania, krakowskie
korporacje nie mogły wznowić działalności. Korporanci brali udział w nieformalnych spotkaniach, organizowanych m.in. w Domu Technika. Część z przebywających na emigracji filistrów krakowskich korporacji brała
udział w działalności Kół Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago i Montrealu. W latach
80-tych w kolegiacie akademickiej św. Anny wmurowano dwie tablice upamiętniające poległych i pomordowanych członków korporacji Corolla i Lauda.
Współcześnie w Krakowie istnieją dwie korporacje. Pierwszą z nich jest założony 18 V 1923 roku
Konwent Corolla, reaktywowany w 1998 r., którego dewizą są słowa „Pro Patria et Corolla”. Konwent używa
barw pomarańczowo-granatowo-białych. Drugą korporacją jest działająca od grudnia 2013 roku Korporacja
Akropolia Cracoviensis, nawiązująca do tradycji założonej 25 V 1923 roku K! Akropolia. Korporacja używa
barw popielato-srebrno-granatowych, a jej dewizą są słowa „Wszystko dla Narodu”. Patronem K! Akropolia
Cracoviensis jest św. Józef Sebastian Pelczar, rektor UJ w latach 1882-1883.
Tomasz Kisiel

fot. Jan Metrycki

fot. Grzegorz Zygier

fot. Grzegorz Zygier

Sztandar korporacji akademickiej „Arcadia”, 1934 i 1982,
dar członków Koła Seniorów Korporacji „Arcadia”; Muzeum UJ, nr inw. 10477.

Dekiel korporacji akademickiej „Arcadia”, Kraków, l. 30. XX w.,
dar prof. J. Lubicz-Pachońskiego; Muzeum UJ, nr inw. 14312.
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Insygnia korporacyjne
Jedną z głównych cech wyróżniających korporantów akademickich na tle innych studentów jest
stosowanie tzw. „insygniów korporacyjnych”. Składają się na nie: banda, cyrkiel, dekiel, herb, sztandar oraz
pieczęć (stempel najczęściej w formie cyrkla). Ze względu na to, że to właśnie insygnia przedwojennych
krakowskich korporacji akademickich prezentowane są w ramach pokazu, konieczne będzie wyjaśnienie ich
szczególnego znaczenia dla środowiska korporacyjnego.
Bandy
Banda korporacyjna jest to wstęga złożona zazwyczaj z trzech barw, którym korporacje akademickie
przyznawały znaczenie wpisujące się w ideologię poszczególnych konwentów. Każda korporacja posiada
własne barwy wyrażone na bandzie, którą nosi się przewieszoną przez prawe ramię (co może oznaczać,
że w okresie międzywojennym członkowie danej korporacji uznawali pojedynki na broń białą) lub przez
lewe ramię (członkowie takich korporacji uznawali pojedynki na broń palną). Istnieje kilka rodzajów band
stosowanych w środowisku korporacyjnym. Bandy trójkolorowe noszą pełnoprawni członkowie korporacji,
zaś jednokolorowe (lub dwukolorowe) – kandydaci. Bandy noszone przez pełnoprawnych członków dzielą
się na: bandy zwyczajne (noszone „na codzień”) o szerokości ok. 1,5-2 cm., bandy balowe noszone na gorsie
koszuli frakowej (smokingowej) ok. 0,4 cm., bandy komerszowe zakładane przy okazji uroczystych komerszów, ok. 3 cm., i bandy prezydialne, noszone przez urzędników korporacji i członków asysty pocztu
sztandarowego (ok. 15-20 cm. lub szersze).
Cyrkle
Cyrkle korporacyjne to monogramy składające się ze splotu pierwszych liter: Vivat, Crescat, Floreat
(łac. Niechaj żyje, niechaj wzrasta, niechaj kwitnie) i nazwy korporacji, sporządzone ze srebra noszone
są w klapie marynarki. Wykrzyknik wpisany w cyrkiel oznacza zdolność honorową członków korporacji.
Dekle
Dekiel jest to rodzaj czapki studenckiej noszonej przez członków korporacji akademickich. Denko
dekla stworzone jest z materiału w kolorze pierwszej barwy prezentowanej na bandzie danej korporacji.
Ponadto dekiel charakteryzuje haft przedstawiający cyrkiel lub inny symbol związany z tradycją danej
korporacji oraz otok (zazwyczaj wstęga wszyta ponad daszkiem) ukazujący barwy korporacyjne.
Herby
Każda korporacja akademicka posiada własny herb. W skład danego herbu, poza określonymi figurami wpisywano także cyrkiel danej korporacji. Nie istniały ogólnie sformułowane zasady tworzenia herbów
korporacyjnych, stąd polskie korporacje akademickie charakteryzują się dużą różnorodnością w dziedzinie
stosowanych znaków herbowych.
Sztandary
W okresie międzywojennym każda korporacja akademicka posiadała swój własny sztandar. Przeważnie po jednej stronie sztandaru występowały symbole korporacyjne jak herb, cyrkiel i barwy. Po drugiej
stronie umieszczano symbole narodowe, a czasami także religijne. W tradycji korporacyjnej sztandar otaczany jest szczególną troską. Jako insygnium przechowuje się go na kwaterze korporacyjnej w specjalnej
oszklonej szafce lub w stojaku po prawej stronie stołu prezydialnego. Podczas prezentowania sztandaru
w trakcie uroczystości państwowych i kościelnych, członkowie asysty pocztu dzierżą udekorowane w barwy
korporacji rapiery.
Miłosz Chyba
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Pamiątki po korporacjach akademickich w zbiorach
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywane są pamiątki po trzech krakowskich korporacjach akademickich: Corolli, Arcadii oraz Gardzie. Korporacja Corolla została założona w roku
1923 przez Mariana Schroedera oraz Łucjana Kleina, członków działającej przy Uniwersytecie Poznańskim
korporacji Lechia. K! Corolla przyjmowała w swoje szeregi wyłącznie studentów pochodzenia szlacheckiego.
Honorowym filistrem korporacji był hrabia Franciszek Ksawery Pusłowski, darczyńca Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu zapisał swój pałac przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie oraz cenną kolekcję dzieł sztuki.
Pamiątki po Corolli przekazali do Muzeum UJ byli korporanci w latach 1981-1982. Najcenniejszą z nich jest
sztandar (poświęcony w roku 1928). Na awersie znajduje się herb korporacji z dewizą Pro Patria et Corolla
(Dla Ojczyzny i Korony), natomiast na rewersie trzy pasy w jej barwach - pomarańczowej, granatowej oraz
białej. Oprócz sztandaru, do zbiorów Muzeum trafiły dwa dekle korporacyjne, cyrkiel oraz bandy.
Korporacja Arcadia powstała w roku 1924 z inicjatywy grupy studentów UJ, zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym. W latach 1981-1983 filistrzy Arcadii przekazali do Muzeum UJ sztandar z herbem
i dewizą Sanctis legibus Patriae semper obsequimur (Zawsze posłuszni świętym prawom Ojczyzny) na awersie
oraz trzema pasami w barwach korporacji - błękitnej, złotej i czarnej – na rewersie. Sztandar (poświęcony
w roku 1932) zaprojektował prof. Tadeusz Przypkowski, historyk sztuki, twórca rekonstrukcji zniszczonych
podczas II wojny światowej dokumentów fundacyjnych UJ. Korporanci ofiarowali również Muzeum UJ
dekiel, cyrkiel, bandy, a także album fotograficzny, dokumentujący działalność Arcadii w okresie międzywojennym.
W roku 2000 do zbiorów Muzeum UJ trafiły pamiątki po korporacji Garda, przekazane przez Helenę
Krajewską-Nowak. Dekiel oraz trzy bandy należały do Jana Juliana Nowaka. K! Garda została założona przez
grupę studentów UJ najprawdopodobniej w roku 1932, a rok później zatwierdzona przez Senat uczelni.
Korporacja istniała krótko, prawdopodobnie przestała działać już dwa lata po jej ukonstytuowaniu. Dewiza
Gardy głosiła: Hardym mocny – słabym brat, natomiast barwami były: brąz, czerwień i złoto.
Pamiątki po K! Corolla oraz K! Arcadia były eksponowane w Collegium Maius na wystawie Silva rerum.
Pamiątki akademickie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowanej przez Annę Piskorz,
kustosza Muzeum UJ.

fot. Janusz Kozina

fot. Janusz Kozina

Joanna Sławińska

Dekiel korporacji akademickiej „Garda”, Kraków, 1932-1934,
należał do Jana Juliana Nowaka, dar mgr inż. H. Krajewskiej-Nowak;
Muzeum UJ, nr inw. 18234.

Cyrkiel korporacji akademickiej „Corolla”, Kraków, l. 30. XX.,
dar mgr. J. Stella-Sawickiego w imieniu korporantów;
Muzeum UJ, nr inw. 10473.
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fot. Jan Metrycki

Otwarcie prezentacji pamiątek po krakowskich korporacjach
akademickich: Korporanci w służbie Niepodległej
w Auli Collegium Maius
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Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Maius
18 listopada 2018 roku

godz. 10:00–16:00 (ostatnie wejście o godz. 15:30)

1. Godzina 10:00 - Rozpoczęcie Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich od uruchomienia grającego
zegara na dziedzińcu.
2. Pokaz obiektów po konserwacji, m.in. gotyckiej piety, japońskiej kadzielnicy z ok. 1880 roku - Libraria
Collegium Maius.
3. Zwiedzanie wystaw czasowych:
- „Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe” w salach parterowych.
- "Mickiewicz w Krakowie" w sali parterowej (w godz. 13:00-16:00).
- "Korporanci w służbie niepodległej. Pokaz pamiątek ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego"
w Auli Jagiellońskiej.
- „W krainie pamiątek. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - pokaz wybranych artefaktów
z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie ekspozycji stałej.
- "Kraków i Uniwersytet Jagielloński na kartach pocztowych sprzed 100 lat" - piwnice Collegium Maius.
4. Zwiedzanie ekspozycji głównej od Librarii do Auli Jagiellońskiej.
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