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Duch miejsca
służyć fizykom przez wiele lat. Obecnie ma dojść do generalnego remontu (z całkowitym zniszczeniem wieloletnich
nakładów na unowocześnienie budynku) – ale do tego
czasu teren jest zagrodzony; na zewnątrz, na aluminiowym
parkanie widoczne są tylko naklejki reklamowe wykonawcy
remontu; nad ogrodzeniem unoszą się jego flagi (w końcu
ma prawo), ale niestety w otoczeniu flag Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Czy w dobrym towarzystwie? A za płotem
kwitną pięknie młode drzewa, zasadzone jeszcze przez
Fot. Krzysztof Magda

Nie sposób nie zgodzić się z niektórymi myślami
Eugeniusza Szumakowicza w „PAUzie Akademickiej”
423. Szczególnie gdy jako przykład genii loci (duchów
miejsc) podaje powiązanie z matematyką i fizyką budynku
przy Reymonta 4, skąd, wolą większości Wydziału, wyprowadziliśmy się na Ruczaj. Przy Reymonta pozostał nie
tylko duch patrona, prof. Henryka Niewodniczańskiego,
również duch prof. Danuty Kunisz – odpowiedzialnej
za budowę tego gmachu, prof. Jerzego Rayskiego, czy

Stan obecny lokalizacji Reymonta 4 (były budynek IF UJ). Na lewo od flag ukryty posąg Stefana Banacha na straży
budynku (w lewym górnym rogu zbliżenie pomnika z trochę innego ujęcia).

wspominanego również w PAUzie 423 prof. Wiesława
Czyża. Fizycy dbali o budynek „do końca” – większość
starych okien wymieniono, budynek został ocieplony, po
przeprowadzeniu solidnego remontu i rozbudowie sal
wykładowych – wg projektów, które istniały – oraz przygotowaniu nowoczesnych laboratoriów na tyłach, mógł

pracowników Instytutu Fizyki, szkoda że zza szczelnego
płotu widać jedynie ich wierzchołki; w dodatku przebywa
tam też Stefan Banach – najwybitniejszy polski matematyk – którego posąg z nieznanych powodów zamiast
zostać przeniesiony na Ruczaj pozostał uwięziony za
aluminiowym parkanem. Pilnuje genii loci tego miejsca.
JAKUB ZAKRZEWSKI
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego,
Uniwersytet Jagielloński

PS. Jestem przekonany, że przyszli lokatorzy nowego budynku pod tym samym adresem bynajmniej nie chcieliby
obecności Polskiego Towarzystwa Matematycznego czy Polskiego Towarzystwa Fizycznego w tym zasłużonym
dla nauki polskiej miejscu.
PPS. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego potrafili zadbać, by budynek przy Hożej 69 otrzymał status „historycznego
miejsca” Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

