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Andrzej Staruszkiewicz ukończył studia w 1961 roku. Byliśmy więc pierwszymi studentami, z którymi prowadził zajęcia – ćwiczenia z algebry. Sprawiały
mu one widoczną trudność – najwyraźniej nie mógł pojąć, czemu nie rozumiemy
i nie umiemy rozwiązać zadań, które dla niego były całkiem trywialne. Typowy
dialog (a właściwie monolog) przy tablicy podczas obliczania wyznacznika ,,N na
N” wyglądał więc tak: ,,Czego pan tu nie rozumie, przecież to zupełnie proste.
Niech pan popatrzy, jeśli od każdej kolumny odejmiemy następną, to wyjdzie tak,
a jeśli do każdego wiersza dodamy pierwszy, to wyjdzie tak a teraz widzi pan, że
z tego, co zmazałem, wynika to, co napisałem! I teraz już widać, że wyjdzie to, co
powinno; widzi to pan, prawda? No to dziękuję, następny!”
Dobroduszność Staruszkiewicza sprawiła, że jego ćwiczenia nie były jednak
zbyt gęstym sitem. Chyba zresztą już pod koniec semestru zaczął opanowywać
techniki radzenia sobie z naszą tępotą i po dwu latach jego ćwiczenia z mechaniki
kwantowej zostały przez nas jednomyślnie uznane za najlepiej prowadzone zajęcia. Od tego czasu wygrywa on niezmiennie wszystkie ankiety studenckie, a dodatkowym przedmiotem podziwu jest jego głos, słyszalny w każdym kącie sali
wykładowej nawet wtedy, gdy mówi coś półgłosem odwrócony do tablicy.
Jedna z moich koleżanek już na studiach marzyła o bliższej znajomości ze
Staruszkiewiczem. Kiedy więc (już jako stażystka) zmusiła go podczas imienin
profesora Rayskiego do przejścia na ,,ty”, wpadła w taką euforię, że zażądała,
abyśmy i my dwaj przeszli na ,,ty”. Czułem się oczywiście zaszczycony, zaś Staruszkiewicz wygłosiwszy sakramentalne ,,wiesz, jestem Andrzej” dodał – ,,ale nie
obraź się, jeśli kiedyś powiem ci ‘proszę pana’, bo mnie się czasem myli i nawet
do mojej mamy mówię ‘proszę pani’”.

KOMUNIKAT
Nagrody
Komisja Edukacji przy Radzie Miasta Krakowa przyznała 10 nagród dla wybitnych nauczycieli. Wśród nich znaleźli się dwaj fizycy z IF UJ, nauczyciele z V LO
– dr Andrzej Dyrek i dr Sławomir Brzezowski.
Dr Andrzej Dyrek został wyróżniony nagrodą MEN pierwszego stopnia za
wychowanie 10 olimpijczyków z informatyki.

14

