
Aromaty Wiedzy 

W dniu 6 listopada 2014 roku uczniowie z naszego gimnazjum wzięli udział w 81. 

spotkaniu VIII edycji „Herbaciarni Naukowej”. Tym razem gościem Aromatów Wiedzy był 

profesor Bolesław Faron, historyk literatury polskiej, publicysta oraz były minister oświaty i 

wychowania. Pracował w Wiedniu jako radca ds. kultury i nauki ambasady polskiej. 

W auli Polskiej Akademii Umiejętności wysłuchaliśmy wykładu poświęconego 

secesyjnej kawiarni literackiej, czyli Jamie Michalika, oraz powstałym tam kabarecie „Zielony 

Balonik”. Autorem tego niezwykłego miejsca był Apolinary Jan Michalik. Lokal ten nosił 

kiedyś nazwę „Cukiernia Lwowska” i został założony na ul. Floriańskiej. W 1905 roku z 

inicjatywy krakowskich pisarzy, poetów oraz plastyków narodził się kabaret. Wystawiał on 

przedstawienia i szopki. Inspiracje czerpał z niemieckich i wiedeńskich scenek. Jego koniec 

nastąpił w 1912 roku, lecz sporadycznie występował do 1915.  

Na wykładzie dokładnie poznaliśmy cechy secesji. Jest to prąd estetyczny, który 

charakteryzują giętkie motywy roślinne, powyginane linie oraz świat ptaków, ssaków, gadów 

i płazów. Styl ten miał swój początek w Wiedniu. W 1897 roku powstało stowarzyszenie 

wiedeńskich malarzy i pisarzy „Sezession”, od którego wywodzi się nazwa secesja. 

Towarzystwo wydawało również czasopismo „Ver Sacrum”; pojawiały się w nim obrazy 

polskich malarzy, takich jak Wyspiański, Aksentowicz, Malczewski czy Stanisławski. 

 Po pierwszej części spotkania mieliśmy okazję napić się herbaty. Po krótkiej 

przerwie nasze wiadomości zostały uzupełnione odpowiedziami na pytania zadane przez 

gości. Wysłuchaliśmy ciekawych refleksji na temat Jamy Michalika. 

Pan profesor powiedział, że ze wszystkich secesyjnych kawiarni literackich w 

Europie lokal przy ulicy Floriańskiej jest najpiękniejszy. Możemy się zgodzić z tymi słowami, 

nawet jeśli nie byliśmy w kawiarni. Sposób, w jaki została ona opisana, był bardzo barwny i 

pobudzający naszą wyobraźnię. Na spotkaniu panowała miła atmosfera. Wieczorem 

wróciliśmy do Wadowic. Pełni wrażeń czekamy na kolejny wykład. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem z wybitną polską poetką, przyjaciółką 

Wisławy Szymborskiej, Ewą Lipską. 

Aleksandra Kumorek 

Program najbliższych spotkań: 

4.12.2014 

Ewa Lipska, Świat piękny poezją 

8.01.2015 

Spotkanie z Uczelnią – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. W  drodze do sukcesu 

5.02.2015 

dr Aneta Lipińska, Kulisy wirtualnej rzeczywistości – zagrożenia w internecie. 


