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H om o c re a to r  nob ilis, k tó rzy  odeszli

Księżna K aro lin a  L an ck o ro ń sk a  zm arła w Rzymie w w ieku 104 lat. Kierowała 
Fundacją R zym ską w spierającą naukę i kulturę polską, w spółtw orzyła Polski Instytut 
H istoryczny. Była ostatnią przedstaw icielką rodu Lanckorońskich z  B rzezia [Cynarski S. 
1996], jednego  z najznam ienitszych polskich rodów. Jako profesor historii sztuki w ykładała 
na Uniwersytecie Jana K azim ierza we Lwowie. W alczyła w  AK. Dzięki wstawiennictwu 
włoskiej rodziny królewskiej przeżyła obóz w Ravensbrück. Po w ojnie pozostała we 
W łoszech, skąd w spierała m aterialnie polskich stypendystów utrzymując kontakt zw łaszcza 
z kadrą UJ.

M a re k  K otańsk i, syn wybitnego japonisty  prof. W iesław a Kotańskiego -  twórcy 
polskiej japonistyki, zginął śm iercią tragiczną. M arek stw orzył M onar i pośw ięcił się tej idei 
-  pom agania chorym  i bezdom nym . Praktycznie realizow ał zalecenie Jezusa Chrystusa 
miłości bliźniego. M ów ił o Bogu i wierze: „D ochodziłem  do niego przez długie lata. Widząc 
całe zło świata, buntowałem  się, powątpiewając w Jego istnienie. Głośno krzyczałem , nie 
mogąc się pogodzić ze złem. W pewnym jednak  m om encie odwołałem  się bez zastrzeżeń do 
N iego i nie zawiodłem  się. Stałem się innym człowiekiem . W iem, jestem  tego pewien, że 
dzięki temu nie przegram  życia (...) Odwołanie się zdecydow anie do nauki Jezusa je s t dla 
mnie jedyną podporą, bo żadna inna argum entacja, żadna moja w iedza psychologiczna 
w yniesiona ze studiów  tu się nie sprawdza”7. Pozostał dobry przykład.

oprać. red.
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