
„Portrety niepospolitych” 

 

 Stanisław Dziedzic, historyk literatury, publicysta, kulturoznawca i nauczyciel 

akademicki, postanowił spisać jedenaście rysów interesujących ludzi, którzy trwale wpisali 

się w dzieje Krakowa, a efekty ich pracy przetrwały do naszych czasów.  

 W trakcie czytania kolejnych rozdziałów niniejszej książki można dojść do wniosku, 

że zawarte w niej teksty zrodziły się z pasji autora, jaką jest ciekawość poznawania psychiki 

wielkich tego świata. Od zawsze fascynowali go ludzie, którzy wpisali się w dzieje nauki, 

sztuki czy annały życia publicznego. Z tego zamiłowania powstała praca, w której znajdziemy 

portrety wielu znanych osobistości przedstawionych z zupełnie innej perspektywy. Nie mogło 

zabraknąć rozdziału poświęconego Karolowi Wojtyle, którego Dziedzic opisał jako poetę i 

entuzjastę teatru. Nie dziwi więc fakt, że w niniejszej pracy znajduje się rozdział poświęcony 

Mieczysławowi Kotlarczykowi, teatralnemu mistrzowi młodego Wojtyły. Poza tym 

znajdziemy informację na temat trzech Wielkich Polonistów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

czyli Marii Dłuskiej, Tadeusza Ulewicza i Jana Błońskiego, z którymi łączyła autora 

przyjaźń. Pozostałe sześć rozdziałów pracy Dziedzic poświęcił innym wybitnym ludziom 

związanym z Krakowem, którzy żyli od XVIII w. do XX w. Znajdziemy notki poświęcone 

Wielkiemu Reformatorze Akademii Krakowskiej, Hugonowi Kołłątajowi, wyniesionemu na 

ołtarze ks. Józefowi Bilczewskiemu czy kandydatowi na ołtarze, ks. Karolowi 

Antoniewiczowi. Oprócz nich nie zabrakło miejsca dla Józefa Dietla, który zapisał się złotymi 

zgłoskami w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego jako rektor oraz historii Krakowa jako 

prezydent miasta. Dziedzic poświęcił również oddzielny rozdział dla bronowickiego 

„Gospodarza”, czyli Włodzimierza Tetmajera, który trwale zapisał się w historii polskiego 

malarstwa i literatury. Ostatnią osobą, której autor poświęcił parę stron w swojej książce, jest 

postać Józefa Dużyka, twórcy wielu artykułów i tekstów poświęconych dziejom Krakowa i 

ukochanej przez niego Italii. 

 Pisząc niniejszą książkę Stanisław Dziedzic chciał podzielić się z innymi swoją 

wiedzą na temat ludzi, którzy byli mu bliscy albo go fascynowali. Na plus należy zaliczyć 

fakt, że autor pracy przedstawił niektóre osoby z zupełnie innej perspektywy, co wpływa na 

atrakcyjność pracy. Książkę polecam przede wszystkim tym, którzy są emocjonalnie związani 

z Krakowem i poszukują książek na temat tego wyjątkowego miasta. 
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