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 Każdy student historii na samym początku swej olśniewającej kariery 
naukowej zmierzyć musi się z epoką, która w samej swej nazwie niesie niezwykle 
negatywny ładunek emocjonalny, niejednokrotnie wykorzystywana jest w debacie 
publicznej jako obelga, a ze względu na swój pokaźny przedział czasowy i materiał 
faktograficzny nie nastraja optymistycznie, szczególnie w połączeniu z wizją egzam-
inów z wiedzy na jej temat. Mowa oczywiście o średniowieczu. Jakież więc szczęście 
spotkało studentów Instytutu Historii UJ, że na ich drodze postawiono akurat pana 
profesora Rafała Hryszkę, który jako ekspert od średniowiecznej Europy równoważy 
wszelkie ciemne karty wieków średnich, często zresztą będące jedynie mitami 
obecnymi w powszechnej świadomości, z którymi pan profesor dzielnie walczy, od-
kłamując to, co z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Jego doniosła rola w 
kwestii obrony reputacji średniowiecza nie ogranicza się jedynie do rozprawiania się 
z mitami, ale także do dzielenia się ze studentami ogromną ilością ciekawostek i 
faktów nieznanych, a nieraz zabawnych, wzruszających czy po prostu przybliżają-
cych mentalność ludzi żyjących przed setkami lat, w myśl naczelnej zasady, by his-
torii nie oceniać, lecz starać się zrozumieć. Wisienką na owym średniowiecznym 
torcie jest nietypowa dziedzina historii, w której pan profesor się specjalizuje. Przy-
wołane kulinarne skojarzenia są nieprzypadkowe, ponieważ chodzi oczywiście o 
gastronomię, a szczególnie słodycze wspomnianej epoki, w temacie których pan 
profesor Hryszko jest niezrównanym ekspertem, czego dowodzą jego publikacje, tłu-
maczenia średniowiecznych ksiąg kucharskich, temat pracy habilitacyjnej, a 
przede wszystkim nawiązania do tej wspaniałej sztuki na zajęciach, przy okazji 
niemalże każdego tematu, które dosłownie osładzają ciężką studencką dolę.  
 Wszystkie te cechy byłyby jednak niczym, gdyby nie szły w parze z wiel-

kim sercem pana profesora, gotowego do wszelkiej pomocy w uporaniu się z trud-
niejszymi wyzwaniami naukowymi, a przy tym zawsze podchodzące-

go do studenta z uśmiechem, a do zadań dydaktycznych z 
ogromną pasją i zaangażowaniem, co w połączeniu z wszyst-

kimi wymienionymi już przymiotami skutkuje rzeczywistym 
rozkwitem wiedzy studentów o średniowieczu. I z tego 

właśnie powodu chcemy mu przez tę nagrodę najser-
deczniej podziękować. 
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