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Wydanie specjalne

80-lecie urodzin
Jerzego Wyrozumskiego
Drogi Jerzy, Drogi Leszku,

A przecież jesteś przybyszem, przyjechałeś tutaj wiele lat temu jako młody człowiek, wygnaniec ze
Wschodu. Niemniej, potrafiłeś wtopić się w nadwiślańską
atmosferę, zrozumiałeś i – śmiem powiedzieć – pokochałeś Kraków. W rezultacie, z biegiem lat stałeś się
prawdziwym filarem krakowskiej tradycji. Nie sposób
wymienić wszystkiego. Ale wspomnijmy jednak 30 lat
przewodzenia Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Towarzystwu najbardziej krakowskiemu
z krakowskich. Wspomnijmy życie historyka, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zostawiłeś legion
uczniów i gdzie pełniłeś najbardziej odpowiedzialne funkcje
i to w najtrudniejszych czasach. Wspomnijmy wreszcie
– chociaż w tym miejscu nie potrzeba (a może nawet
nie wypada) tego mówić – że byłeś jednym z głównych
architektów odrodzenia Polskiej Akademii Umiejętności
i że to dzięki Twojej wytrwałej pracy Akademia rozbłysła
i promieniuje na całą polską naukę.
Ale najważniejsza jest Twoja OBECNOŚĆ. Obecność wszędzie tam, gdzie nauka polska, gdzie Miasto
Cię potrzebują. A potrzebują Cię stale, bo Profesor Jerzy
Wyrozumski to dzisiaj prawdziwa Instytucja.

fot. Andrzej Kobos

Wielki to dla mnie zaszczyt wystąpić z okazji Twojego Święta w tak naładowanym historią miejscu, jakim jest pierwsza Aula Polskiej Akademii Umiejętności.
Akademii, której poświęciłeś ostatnie dwadzieścia pracowitych lat. Wiesz bowiem dobrze, i poświadczasz to
swoim zaangażowaniem, że Akademia, która potrafiła
oprzeć się burzom dziejowym ostatniego stulecia, daje
niezwykłą szansę podtrzymania tego, co najlepsze, co
najcenniejsze w tradycji naszego Królewskiego Miasta.
Jej powstanie było przecież wyrazem wielkich ambicji,
ambicji nadania dawnej stolicy Polski charakteru wyjątkowego, elementem tworzenia „Polskich Aten”. I jest rzeczą
godną najwyższego podziwu, że dzisiaj znowu wspaniali
ludzie, tacy jak Ty, chcą i potrafią ten wielki zamysł kontynuować.

Drogi Leszku, w imieniu całego zespołu Polskiej
Akademii Umiejętności życzę Ci zdrowia i powodzenia.
Życzę Krakowowi, abyś jeszcze przez długie lata mógł
służyć swojemu miastu z całym zaangażowaniem.
Życzę Akademii, aby mogła dalej eksploatować Cię ponad miarę – jak dotąd.
Andrzej Białas
Kraków, 8 marca 2010

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

