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My geography: Lublin, Narutowicza 30 (in the years 1945–1950)

„Tekst ma formĊ wspomnienia, eseju dotyczącego dziejów pierwszych lat lubelskiej geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skáodowskiej, napisanego przez J. E. Mojskiego – geografa, geologa, wybitnego
polskiego uczonego o renomie miĊdzynarodowej. Profesor J. E. Mojski ukoĔczyá studia geograficzne
na UMCS, wykonując pracĊ magisterską u prof. Adama Malickiego, jeszcze w czasie studiów i krótko
po nich byá pracownikiem UMCS jako asystent. Przedstawiony tekst, napisany piĊkną polszczyzną,
o duĪych walorach literackich, dotyczy ludzi – profesorów i studentów: ich Īycia w trudnych latach
powojennych i ich dalszych losów”. Z recenzji prof. Józefa Wojtanowicza

ZAMIAST WSTĉPU

Z peánym przekonaniem zdecydowaáem záoĪyü do druku w „Annales UMCS” te
kilka wspomnieĔ z moich lubelskich lat studenckich. ChcĊ bowiem wróciü do tego
szczĊĞliwego okresu nie tylko we wspomnieniach, ale takĪe miejscem ich opublikowania. Byáy to szczĊĞliwe lata, jak dla wielu innych, którzy studiowali. Jednak
dla naszego rocznika byá to czas szczególny: nie tylko początek studiów, ale takĪe
koniec wojny – straszliwego okresu, który kaĪdy z nas przeĪyá w inny sposób, choü
jednakowo na zawsze pozostaá on w pamiĊci.
Tekst niniejszy jest poszerzoną i nieco zmienioną wersją czĊĞci moich wspomnieĔ
opublikowanych kilka lat temu przez Wydawnictwo Uniwersytetu GdaĔskiego pod
tytuáem Kilka wspomnieĔ bez tytuáu. Obecny tytuá – najprostszy, jaki mi siĊ nasunąá,
jest teĪ historyczny. Czy bowiem ktoĞ z obecnie studiujących geografiĊ wie, Īe Narutowicza 30 to pierwszy adres zakáadu naukowego, gdzie rozpoczynali swe studia
pierwsi studenci geografii w UMCS?
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JESTEM STUDENTEM

Kiedy po uzyskaniu matury póĨnym latem 1945 roku w Lublinie stanąáem przed
decyzją, co robiü, wiedziaáem tylko jedno – Īe chcĊ siĊ uczyü dalej. Tylko czego?
Muzyki, geografii czy teĪ zostaü sportowcem? TĊ trzecią moĪliwoĞü uznaáem za najbardziej pociągającą i oczywistą. WciąĪ pamiĊtaáem GieruttĊ, jeszcze sprzed wojny,
i tak niedawne skoki i rzuty kulą na maleĔkiej plaĪy nad Wieprzem w Trawnikach.
ZwyciĊĪyáa geografia. Nie miaáem pojĊcia, jak to zaáatwiü, wiĊc zacząáem przeglądaü ogáoszenia w gazetach. Szybko trafiáem na informacjĊ o przyjmowaniu na
studia geograficzne w Uniwersytecie JagielloĔskim w Krakowie. Zdecydowaáem,
Īe tam pojadĊ.
Nie pojechaáem jednak przez przypadek. Miaáem w Lublinie kolegĊ, z którym
koĔczyliĞmy klasĊ maturalną w Liceum Drogowym w Lublinie – Bolka TargoĔskiego.
Miaá on bliską kuzynkĊ, geografkĊ, panią BaliĔską. PóĨniej nazywaáa siĊ BaliĔska-Wuttke, po mĊĪu, który byá doskonaáym dydaktykiem i którego uwielbiaáem, bo
piĊknie mówiá. Po jego wykáadzie mogáem z pamiĊci powtórzyü caáy jego tekst. Tyle
Īe sáuchaáem go zaledwie parĊ razy na
Zjazdach Polskiego Towarzystwa Geograficznego. OtóĪ kiedy dowiedziaáa siĊ
ona, Īe mam ochotĊ studiowaü geografiĊ
w Krakowie, powiedziaáa mi, Īe przecieĪ jest geografia w Lublinie w nowo
otwartym wáaĞnie Uniwersytecie Marii
Curie-Skáodowskiej. W ten sposób nie
zostaáem studentem Uniwersytetu JagielloĔskiego w Krakowie, ale studentem
w Lublinie. KiedyĞ, po wielu latach,
w czasie piĊknego jubileuszu Leszka
Starkla powiedziaáem kilka uroczystych
zdaĔ na jego czeĞü. Dodaáem teĪ, Īe nie
wiadomo, jak potoczyáyby siĊ jego losy,
bo przecieĪ miaáem studiowaü w Krakowie, i gdyby nie kuzynka mego kolegi,
miaáby konkurenta.
I tak jesienią 1945 roku zacząáem
studia. Nie piszĊ, Īe zostaáem studentem.
WáaĞciwie zaczynaáem studiowaü, nie
mając zielonego pojĊcia, jak to robiü
i co naleĪy robiü, a czego lepiej nie robiü. WaĪniejsze byáo wówczas zostaü
studentem, niĪ studiowaü. Ale równie
Fot. 1. Józef Edward Mojski w 1945 roku.
Pierwszy rok studiów na UMCS-ie
waĪne byáo chodziü na zabawy studen-
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ckie, zwáaszcza te karnawaáowe. Pewnie i dziĞ tak bywa, tyle Īe te zabawy wyglądają
zupeánie inaczej. Tak czy owak, byáo to zupeánie nowe Īycie. Zafundowaáem sobie
wydziaáową czapkĊ bratniacką: rogatywkĊ w kolorze buraczkowym, z cienkim granatowym i zielonym otokiem. Niewiele z niej jednak korzystaáem. Staáo siĊ bowiem coĞ
moĪe jeszcze bardziej nagáego, ale i nowego – zostaáem pracownikiem naszej uczelni.
Miaáem juĪ wtedy kolegĊ – Jasia Trembaczowskiego. Udaáo mu siĊ przeĪyü OĞwiĊcim. Przyjechaá do Lublina, bo w obozie poznaá brata profesora Adama Malickiego,
który przeniósá siĊ wáaĞnie ze Lwowa i objąá kierownictwo Zakáadu Geografii na
Wydziale Przyrodniczym UMCS w Lublinie. Brat znalazá siĊ oczywiĞcie w Lublinie
przy profesorze i od razu Ğciągnąá tu Jasia. Ten otrzymaá jakiĞ pokoik u docenta Alfreda Jahna i dziĊki niemu dostaá pracĊ w Zakáadzie Mineralogii i Petrografii u Pani
Profesor Marii Turnau-Morawskiej. Wiele placówek uniwersyteckich potrzebowaáo
ludzi, ich kierownicy przyjmowali wiĊc studentów. Jasio zrobiá mi reklamĊ u Pani
Profesor, a ta – kiedy zobaczyáa, Īe umiem trochĊ rysowaü technicznie – zatrudniáa
mnie natychmiast. Tak oto zostaáem zastĊpcą asystenta, zanim otrzymaáem indeks.
DziĞ powiedziaáoby siĊ, Īe przez kumoterstwo! Ale wówczas sáowo to byáo nieznane.
Byáem szczĊĞliwy, i – co waĪne – miaáem staáy dochód. Studia geograficzne staáy
siĊ faktem, i to bez potrzeby wyjazdu do Krakowa! A wiĊc nagle praca i studia! Tyle
nowego i tyle nowych ludzi dookoáa. DziĞ widzĊ, Īe wówczas do studiów wyĪszych
nie dorastaáem. Byáem na roku najmáodszy. Nie dorastaáem psychicznie. ĩycia nie
braáem dostatecznie powaĪnie, mimo Īe tyle przeĪyáem w latach wojny.
JeĞli chodzi o doĞwiadczenia Īyciowe, wiĊcej daáa mi praca. OsobowoĞü mojej
szefowej, prof. Marii Turnau-Morawskiej, uáatwiáa mi zrozumienie wielu spraw.
Nauczyáa mnie ona tolerancji i nabrania dystansu wobec tego, co dzieje siĊ dookoáa.
Tego samego uczyáa mnie mama. Obie na pewno dziaáaáy nieĞwiadomie i bez zamierzonego celu. One po prostu takie byáy. A ja sam áatwo ulegaáem wpáywom innych
osób. Zawsze tak byáo. Dobrze pamiĊtam, jak póĨniej, kiedy dáugo przebywaáem
w Zakopanem, bardzo szybko zaczynaáem mówiü jak górale – początkowo z ich akcentem, a potem przejmując ich sáowa. Tak byáo i potem w terenie: w Lubelskiem, na
Podlasiu, na SuwalszczyĨnie, na Pomorzu, na Kujawach czy na Mazowszu. W sposób
naturalny zaczynaáem mówiü tak jak mieszkaĔcy tych regionów i tak samo jak oni
zaczynaáem siĊ zachowywaü. CzĊsto pomagaáo mi to, choü nie zawsze. Zawsze jednak
przychodziáo mi to áatwo – pochodzĊ przecieĪ ze wsi. Na wsi czuáem siĊ lepiej niĪ
na przykáad po latach w dobrych hotelach na zachodzie Europy. Ale i do nich szybko
przyzwyczaiáem siĊ – bo one są wszĊdzie mniej wiĊcej jednakowe. Rozmawiaáem
jakiĞ czas temu z moim synem Potkiem (Piotrem), który od lat mieszka w Szwajcarii i podróĪuje po caáym Ğwiecie od wielu lat. Powiedziaá mi to samo. Hotele są
wszĊdzie jednakowe, ale ludzie są bardzo róĪni – i to jest jedna z przyjemnoĞci
tego Ğwiata.
Moja pani Profesor promieniowaáa równieĪ dobrocią, to áatwo dawaáo siĊ zauwaĪyü.
Trudniej przyszáo mi zorientowaü siĊ, Īe miaáa artystyczną duszĊ. Do dziĞ nie wiem
na pewno, dlaczego przekonaáem siĊ o tym, jednak narastaáo to we mnie przez caáy
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czas pracy w Zakáadzie. KiedyĞ, w jakiejĞ rozmowie od niechcenia powiedziaáem, Īe
uczyáem siĊ w czasie wojny graü na skrzypcach. I pamiĊtam, jak spojrzaáa na mnie
– dáugo, bardzo dáugo i milcząco. Nigdy przedtem, i nigdy potem, tak na mnie nie
patrzyáa. Do tej pory nie bardzo wiem dlaczego. CzĊsto sprawiaáa wraĪenie, jakby
bĊdąc bardzo zaangaĪowana w to, co w danej chwili robi, myĞlami byáa zupeánie
gdzie indziej. Wyglądaáo to tak, jakby nawet nieco lekcewaĪyáa fakt, gdzie jest, z kim
jest i czym w danej chwili siĊ zajmuje. Do dziĞ nie wiem, na czym polegaáa ta jej
„artystyczna dusza”. A moĪe w ogóle jej nie miaáa? Nie wiem.

PIERWSZY ROK STUDIÓW NA UMCS-IE

Tu miejsce na kilka wspomnieĔ o tych osobach, z którymi zaczynaáem moją
naukową przygodĊ, czyli o koleĪankach i kolegach z pierwszego roku studiów
geografii w Uniwersytecie Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie. W 1945 roku
istniaá tam jedyny zakáad geografii – Zakáad Geografii Fizycznej. Nas, studentów,
byáo kilkunastu. Nazwisk kilku z osób nie pamiĊtam juĪ zupeánie. Ale wiĊkszoĞü
pamiĊtam bardzo dobrze. Jedna z tych osób staáa siĊ najwaĪniejsza dla mnie – moja
przyszáa Īona Nel (Aniela) Barthel de Weydenthal; wszystko, co z nią wiązaáo siĊ,
byáo dla mnie oryginalne, np. obiad weselny w klasztorze ss. urszulanek w Rybniku
i caáa rodzina Neli. Nim trafiáa na nasz rok, przeszáa wszystko, co najgorsze mogáo
spotkaü kaĪdego z nas w latach wojny. Straciáa dom w Bądkowie na Kujawach, ojca
w Mauthausen. Szybko przekonaáem siĊ, Īe nie ona jedna.
PamiĊtam LoniĊ (LeontynĊ) BarwiĔską, póĨniejszego pracownika Instytutu Nauk
o Ziemi UMCS; pamiĊtam Panią JadwigĊ AugustyĔską, zawsze powaĪną i budzącą
szacunek; pamiĊtam MarysiĊ Bielecką z Modliborzyc. Byáa biedna, poniewaĪ lata caáe
czekaáa na powrót mĊĪa, który tuĪ po Ğlubie zostaá powoáany do wojska jako lotnik
i sáuch po nim zaginąá. A Marysia czekaáa i czekaáa. Wiem, Īe nie doczekaáa siĊ nigdy.
Utrzymywaáem z nią luĨny kontakt przez wiele lat, zostaáa bowiem pracownikiem
Oddziaáu ĝwiĊtokrzyskiego Instytutu Geologicznego. Tam zrobiáa doktorat i prowadziáa badania na zachodnim Roztoczu, wykonując m.in. mapy geologiczne. Zawsze
byáa ubrana na czarno, na znak Īaáoby po mĊĪu. PamiĊtam teĪ kolegĊ DudziĔskiego,
przedwojennego harcerza o wysokiej randze. Na studenckich wycieczkach terenowych staraá siĊ utrzymywaü nas w ryzach i wojskowym porządku. Niczego jednak
nie narzucaá. Byáa wĞród nas Jadwiga NieĞcioruk – i tyle ją pamiĊtam. Nieco lepiej
pamiĊtam ZytĊ SierĪĊgĊ, ale chyba tylko dlatego, Īe do Zakopanego i na wycieczkĊ
w Tatry wybraáa siĊ w... lakierkach na wysokich obcasach. Znalazá siĊ równieĪ na
naszym roku wysoki rangą oficer. Chodziá zawsze w mundurze. Chyba rok po nas
studiowali: Krystyna CzyĪ, Wanda Zachara i Wacek Polakowski. Krystyna, „królik
doĞwiadczalny” z Ravensbrück, wyszáa za mąĪ za profesora Tadeusza Wilgata, znaną
postaü polskiej geografii, mojego profesora z Kursu Przygotowawczego w latach wojny. O innych kolegach z roku nie wspominam, bo piszĊ o nich w innych miejscach.
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Są to lubliniacy od urodzenia: Henryk Maruszczak i Jasio Morawski oraz ĝlązak
i oĞwiĊcimiak JaĞ Trembaczowski. Wszyscy oni obrali drogĊ naukową i wykonali
dobrą, znaną w Polsce, i nie tylko, pracĊ. DziĞ, z perspektywy wielu lat, widaü, jak
bardzo ten nasz rok studiów byá mieszaniną róĪnych ludzi, ich pochodzenia, wieku,
zawodu, przeĪyü wojennych, ukoĔczonych wczeĞniej szkóá. Ale teĪ widaü, Īe byliĞmy
odbiciem ówczesnej Polski, jej typowym obrazem, mieszaniną róĪnych Ğrodowisk,
obszarów pochodzenia, religii, a zwáaszcza przeĪyü wojennych.

BYà ROK 1946…

Byá rok 1946, moĪe 1947. CoĞ robiáem w naszym pokoju zakáadowym. PamiĊtam,
Īe byá ze mną Jasio Trembaczowski. Nagle wchodzi nasza Pani Profesor i mówi, Īe
jutro bĊdzie u nas w Zakáadzie wizyta bardzo waĪnego pana z Warszawy. DziĞ jest
jeszcze gdzieĞ blisko w terenie, ale jutro prosi o wizytĊ i chciaáby zobaczyü siĊ z nami.
Nazwisko puĞciáem mimo uszu. ZapamiĊtaáem jednak, Īe ma byü bardzo miáy i Īe
szuka chĊtnych do pracy w terenie. I jedno, i drugie bardzo mi siĊ podobaáo.
No i jest to „jutro”. WaĪna chwila. Obaj z Jasiem nie wychodzimy w ogóle z pokoju i czekamy z duĪym napiĊciem na to, co siĊ stanie. PamiĊtam, juĪ jest poáudnie,
na dworze sáonecznie (okna Zakáadu wychodziáy na wschód i poáudnie), ciepáo, byá
to chyba początek lata. Wreszcie wchodzi ten pan. Bardzo, bardzo wysoki, o nic
niemówiącej twarzy, ale ciepáym spojrzeniu. Strój na wpóá terenowy, ale w pumpach,
w porządnych, zabáoconych terenowych butach. Podchodzi do kaĪdego z nas i wita
siĊ sáowami: Rühle jestem.
Tyle zapamiĊtaáem z pierwszego z nim spotkania! Chyba obaj z Jasiem nie wypadliĞmy najgorzej. Moja przygoda, Īyciowa przygoda z PaĔstwowym Instytutem
Geologicznym, rozpoczĊáa siĊ wáaĞnie wówczas i trwaáa ponad póá wieku. Profesor
byá moim przeáoĪonym aĪ do swej emerytury. Byá promotorem mego przewodu
doktorskiego, inspirowaá habilitacjĊ, ale przede wszystkim kierowaá moimi zainteresowaniami i pomagaá w ich realizacji. Zawsze bardzo dyskretnie, jak gdyby z daleka,
bez wnikania w szczegóáy, bez rozpieszczania mnie. Byá zawsze, kiedy go potrzebowaáem, choü nigdy go o to nie prosiáem, aby wáaĞnie wówczas byá.
ZaczĊliĞmy wspóápracĊ z PaĔstwowym Instytutem Geologicznym. Ale nie tylko
Jasio i ja. Rühle zaangaĪowaá jeszcze kilka osób z Lublina, np. doktora Andrzeja
Walczowskiego oraz na krótko MarysiĊ Bielecką. PóĨniej szczegóáowe kartowanie
geologiczne wykonywali nasi koledzy: Henryk Maruszczak, Jasio Morawski, Andrzej
KĊsik. UpáynĊáo sporo czasu, nim przekonaáem siĊ, Īe dla PIG-u pracowaá nie tylko
oĞrodek lubelski, ale i wiele innych oĞrodków. DziĞ ocena takiej dziaáalnoĞci pana
w pumpach nabiera zupeánie innego znaczenia. To byáo przecieĪ nie tylko wprowadzenie w dziaáalnoĞü naukową wielu bardzo máodych ludzi, ale byáa to równieĪ
dobrze przemyĞlana pomoc finansowa dla nich wszystkich, w ówczesnych trudnych
warunkach powojennych. Nie muszĊ dodawaü, Īe nami, lubliniakami, czas jakiĞ
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kierowaá równieĪ, wspóápracujący z PIG-iem, ówczesny docent, póĨniejszy rektor
Uniwersytetu Wrocáawskiego – Alfred Jahn.
Miaáem teĪ innych kolegów prócz Jasia Trembaczowskiego. O Henryku Maruszczaku piszĊ w innym miejscu. Tu sáów kilka o Jasiu Morawskim. Byá z naszego
roku studiów. Szybko zrobiá doktorat na temat trzeciorzĊdu, ale wczeĞniej, zaraz
po studiach, zacząá pracĊ w Zakáadzie Geologii UMCS, jeszcze pod kierunkiem
prof. Czesáawa Pachuckiego z Wilna. Byá zawsze wesoáy i pogodnie patrzyá na Ğwiat,
co wówczas bardzo mi odpowiadaáo. Po Ğmierci swego szefa w 1966 roku zostaá kierownikiem zakáadu. Zmará wczeĞnie, nagle w 1990 roku. Byá dobrym kolegą. Próbowaá
uczyü mnie áowiü raki w TyĞmienicy i Piwonii w czasie licznych wypraw w terenie,
ale nic z tego nie wyszáo. Dowiedziaáem siĊ, Īe bardzo lubiá je jako specjalny przysmak, ja natomiast tego ĞwiĔstwa nie mogáem tknąü. Podobnie jak koĪucha na mleku
i skwarek. TĊ kulinarną „wadĊ” wiele osób póĨniej ze zrozumieniem mi wybaczaáo.

ZACZĉàO SIĉ OD DZIESIĉCIOBOJU,
A SKOēCZYàO NA SANATORIUM W ZAKOPANEM

Kiedy zostaáem studentem, natychmiast zapisaáem siĊ do AZS-u w gáĊbokim
przekonaniu, Īe bĊdĊ równieĪ sportowcem, ba – wybitnym sportowcem! No i geografem. ĝwietnie pamiĊtaáem przedwojenne osiągniĊcia Gierutty w dziesiĊcioboju.
Wybraáem lekkoatletykĊ i dostaáem siĊ w rĊce doskonaáego trenera. Byáa jesieĔ 1945
roku, na boisko nie daáo siĊ juĪ wychodziü, wiĊc trener zaaplikowaá nam zimową,
morderczą zaprawĊ w hali. Czuáem, Īe roĞnie mi zapaá zarówno do geografii, jak i do
wyjĞcia na wiosnĊ na boisko. No i wreszcie, a byá to jeszcze marzec, wyszliĞmy na to
boisko (byáo chyba przy gimnazjum Staszica). Okazaáo siĊ jednak, Īe musimy przejĞü
badania lekarskie. I staáo siĊ: mam gruĨlicĊ prawego páuca. Tragedia dla mnie, ale
i dla caáej rodziny. Na szczĊĞcie mogáem byü nadal studentem i, co równie waĪne,
mogáem nadal pracowaü u Pani Profesor w Zakáadzie Mineralogii i Petrografii.
RozpoczĊáa siĊ kuracja. OczywiĞcie w Zakopanem. W caáoĞci prywatnie. Mieszkaáem w domu, który w poáowie byá wáasnoĞcią siostry mego wujka, a leczyáem siĊ
u doskonaáego wówczas specjalisty w Zakopanem – dr. Ludwika Fiszera. PamiĊtam,
Īe mieszkaá on w bardzo nowoczesnym domu blisko Krupówek, na ulicy KoĞciuszki. Znakomity lekarz. Nie wiem jednak, czy on mnie wyleczyá i czy byáby w stanie
mnie wyleczyü. Choroba robiáa swoje. Po kilku wyjazdach, po parĊ miesiĊcy kaĪdy,
zawisáa nade mną koniecznoĞü torakoplastyki. KoĔczyáem studia, badania terenowe
do pracy magisterskiej miaáem juĪ za sobą. A tu ten miecz Damoklesa nad gáową.
Operacja z niepewnym rezultatem i pozostanie w jakimĞ stopniu kaleką do koĔca
Īycia. A ja juĪ poczuáem smak terenu. Poczuáem swobodĊ wĊdrówki z mapą w torbie,
odĪywiania siĊ chlebem i suchą kieábasą, jabákami, Ğliwkami i czekoladą (czy byáa
juĪ wówczas „Jedyna”?), wafelkami „Danusia” i innymi smakoáykami, o których dziĞ
nikt juĪ nie ma pojĊcia. (A moĪe i ktoĞ ma, bo kilka dni temu kupiáem na Dworcu
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Wschodnim w Warszawie „Jedyną”, peáen zdziwienia, Īe ona jeszcze jest. Jechaáem
dalej do Lublina, wiĊc romantycznie i bardzo wspominkowo natychmiast caáą tĊ „Jedyną” zjadáem. Czasami áakomstwo nie ma granic i nawet najbardziej romantyczne
i dawne wspominki nic tu nie poradzą.)
W mojej opowieĞci nie jadĊ jednak dalej do Lublina, ale wracam do mojego
Zakopanego i wiszącego nade mną miecza. Trzeba byáo koniecznie siĊ leczyü, intensywnie i natychmiast. Marzenia o sporcie ulegáy gwaátownemu oddaleniu. Unikaü
sáoĔca, unikaü wiĊkszego wysiáku. Na szczĊĞcie mogáem nadal pracowaü, aczkolwiek
i praca staáa siĊ bardzo szybko iluzją. PrzecieĪ naleĪaáo leczyü siĊ w Zakopanem. Tak
powiedziaá mi lekarz, do którego trafiali wszyscy chorzy studenci. Byá nim dr Tadeusz
Kielanowski, póĨniejsza sáawa, rektor Akademii Medycznej w Lublinie, a nastĊpnie
w Biaáymstoku, wówczas doktor przyjmujący w swym maleĔkim mieszkaniu w domu
na parterze, gdzie na piĊtrze mieĞciá siĊ caáy Zakáad Geografii Fizycznej UMCS,
w Lublinie przy ul. Narutowicza 30. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe do lekarza miaáem
blisko, a w dodatku doktor Kielanowski nie braá od studentów honorarium. JuĪ taki
byá. Czy dziĞ są tacy lekarze? Zapewne są. Tylko trafiü na takiego! Kiedy przykáadaá
mi dáoĔ do pleców, robiá to tak, jakby dotykaá jakiejĞ skrzynki peánej záota, a tam byáa
jedynie groĨba dziury w páucach. Ale ja nie zdawaáem sobie z tego sprawy, byáem
pewien, Īe wyleczĊ siĊ, i to szybko. DziĞ myĞlĊ jednak, Īe on doskonale wiedziaá,
co mi groziáo. Miaá zresztą wielu takich pacjentów, ale do kaĪdego podchodziá tak,
jakby byá szczególnym przypadkiem, wymagającym wyjątkowego traktowania.
Taki byá teĪ dr Ludwik Fiszer. Nie zapytam, czy dziĞ są tacy, bo wiem, Īe są. Taka
wáaĞnie pani doktor opiekuje siĊ mną obecnie. Tyle Īe dolegliwoĞci są inne i warunki
leczenia teĪ, no i jakĪe szeroki zestaw leków. Do wyboru, do koloru. A wówczas?
Zakopane i PAS – kilkadziesiąt tabletek dziennie. Spokój, leĪak, jedzenie – i piĊkny
widok na Tatry z naszego balkonu. Naszego, bo w pokoju okresowo miaáem dwóch
wspóálokatorów. PamiĊtam ich doskonale do dziĞ.
Jeden z nich byá bogatym facetem z Poznania, miaá jakąĞ duĪą firmĊ (hurtowa sprzedaĪ nasion?) i widaü byáo, Īe ma nabity portfel. Niby leczyá siĊ, áykaá te
kilkadziesiąt piguáek PAS-u dziennie, ale po obiedzie zamiast leĪakowaü, jak to
wszyscy robili, znikaá za drzewami drogi na dole i zjawiaá siĊ póĨnym wieczorem
albo i nastĊpnego dnia bardzo wczeĞnie. Nie wiem, kiedy on spaá. Byá bardzo miáy
w rozmowie. Nazywaá siĊ bodajĪe Szyfter.
Drugi mój wspóátowarzysz byá jego przeciwieĔstwem. Nazywaá siĊ Fidelus
i pochodziá z Zembrzyc koáo Suchej w Beskidach. PamiĊtam, jak opowiadaá nam, Īe
poáowa mieszkaĔców Zembrzyc nosi takie nazwisko. Nigdy nie miaáem okazji tego
sprawdziü. Po latach sáyszaáem, Īe ksiądz kanonik w KoĞciele Mariackim w Krakowie nazywa siĊ Fidelus. Nie mam pojĊcia, czy ten mój Fidelus byá bardzo religijny,
ale byá na pewno poboĪny i z niesmakiem patrzyá na nocne wyczyny poznaniaka.
Ich rozmowy koĔczyáy siĊ czĊsto niemal pyskówką, a ja sáuchaáem tego z wielkim
zdziwieniem i ciekawoĞcią, choü póĨniej przyzwyczaiáem siĊ do tego, a nawet obu
ich trochĊ prowokowaáem do owych sporów. Bo przecieĪ w takich póásanatoryjnych
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warunkach Īycie byáo nudnawe. Trzeba byáo zatem samemu organizowaü atrakcje,
choüby tego typu. DziĞ powiedziaábym, Īe byáo to draĔstwo. Ale wtedy? Zresztą ów
towarzysz mojej niedoli, pan Fidelus, miaá jedną wielką zaletĊ, mianowicie zacząá ze
mną grywaü w szachy. Początkowo byá ode mnie lepszy, ale wkrótce zaczynaáem go
pokonywaü ku wielkiej satysfakcji poznaniaka. Byá on bowiem trochĊ zaáamany, kiedy
Fidelus mnie początkowo ogrywaá. Tym wiĊksza byáa jego radoĞü, kiedy w koĔcu ja
zacząáem wygrywaü. Z tego powodu poznaniak zaprosiá mnie kiedyĞ na eskapadĊ
do Zakopanego, argumentując, Īe zna miejsce, gdzie moĪna dobrze zjeĞü i jeszcze
lepiej napiü siĊ. Zdecydowanie odmówiáem. Dopiero po latach dowiedziaáem siĊ,
gdzie w Zakopanem moĪna to robiü skutecznie, wygodnie, tyle Īe drogo. Ale kiedy
ma siĊ pieniądze? A byá to czas, kiedy je miaáem.
Moja kuracja posuwaáa siĊ bardzo powoli. Trwaáa wáaĞciwie przez caáe studia,
choü z kaĪdym rokiem byáo lepiej, albo wydawaáo mi siĊ, Īe jest lepiej. PrzecieĪ
Īyáem – mniej wiĊcej normalnie funkcjonowaáem – wiĊc o co chodzi? Rentgen byá
jednak bezlitosny. Na ostatnim roku studiów okazaáo siĊ, Īe musi byü operacja, o której wspomniaáem wyĪej, a przed nią porządna kuracja w normalnym sanatorium.
Nigdy wczeĞniej w takim nie byáem. Dostaáem skierowanie do sáynnego sanatorium
w Zakopanem – Sanatorium Akademickiego. Zjawiáem siĊ tam doroĪką, w niedzielne
popoáudnie, póĨnym latem. Miaáem ze sobą wielką walizkĊ. Wysiadáem peáen ciekawoĞci, jak to bĊdzie. Wszedáem do wielkiego holu, rozejrzaáem siĊ dokoáa: cisza, nic,
nikogo. W portierni – nikogo, w bocznych korytarzach – nikogo. Usiadáem i spokojnie
czekaáem jeszcze jakiĞ czas w nadziei, Īe ktoĞ siĊ pojawi. Potem nacisnąáem kilka
klamek. Wszystko pozamykane. Uznaáem wiĊc, Īe ze spokojnym sumieniem mogĊ
opuĞciü to wielkie, niegoĞcinne gmaszysko. Z tą wielką walizą powoli wyszedáem,
oglądając siĊ dokoáa – nic, nikogo. Potem coraz szybciej i szybciej do drogi i tą drogą
do góry, przez potok, potem do góry i koáo Mirka (miejscowi wiedzą, o co chodzi)
do ulicy Witkiewicza i znowu do góry i do dworca. Uciekaáem tak szybko, Īe nawet
ta ogromna waliza staáa siĊ nagle bardzo lekka.
Decyzja, wówczas podszyta strachem, wpáynĊáa na caáe moje Īycie. Uniknąáem
operacji, która zrobiáaby ze mnie w jakimĞ stopniu kalekĊ. Skutecznie wyleczyáem siĊ
w inny sposób, do dziĞ do koĔca nie wiem jaki. Ale choroba przegraáa, a ja wygraáem
zdrowie i Īycie. Tyle tylko Īe wówczas tego nie wiedziaáem. Tego wielkiego pustego
holu w Sanatorium Akademickim nigdy nie zapomnĊ. Ta cisza, ten spokój i Īywego
czáowieka dokoáa. Na szczĊĞcie nigdy moja noga juĪ tam nie stanĊáa. Znacznie póĨniej znów zrobiáem sobie przeĞwietlenie i okazaáo siĊ, Īe juĪ wiĊcej na zastrzyki do
Zakopanego nie muszĊ jeĨdziü. A kiedy zrobiáem duĪy rentgen w Krakowie i przeczytaáem jego opis, poczuáem wielką ulgĊ, zaszedáem do KoĞcioáa Mariackiego, a potem
do pobliskiego Noworola w Sukiennicach. Kraków wydaá mi siĊ piĊkny jak nigdy.
Tak teĪ uwaĪam do dziĞ i do Noworola zachodzĊ przy kaĪdej okazji, jeĞli mi tylko
czas pozwala. Ujrzaáem nagle przed sobą piĊkną i czystą przyszáoĞü, zwáaszcza Īe
niedáugo potem miaáem Ğlub i obietnicĊ staáej pracy na uczelni w Lublinie. Wówczas
byáem na pewno szczĊĞliwy!
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POMYàKA PRZY KOLACJI

Byáo to dawno, bardzo dawno. Jeden z pierwszych powojennych, ogólnopolskich
zjazdów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rozpocząá siĊ w Toruniu, a zakoĔczyá w Szczecinie. Z Lublina byáo wielu studentów. Wszyscy jechaliĞmy do Torunia
jak na wielką przygodĊ, by poznaü coĞ zupeánie nowego. Wszyscy w przekonaniu,
Īe jedziemy juĪ jako geografowie. I to przekonanie nas áączyáo. Byáo nam po prostu
dobrze. Z tego zjazdu niewiele pamiĊtam. W Toruniu jakiĞ budynek nowoczesny
w swej zewnĊtrznej architekturze. Mnóstwo dáugich, wąskich okien, pooddzielanych
równie wąskimi sáupami. Byáo to miejsce obrad. PamiĊtam teĪ, Īe potem jechaliĞmy
pociągiem caáą noc, ale rano, skoro Ğwit, gdzieĞ w szczerym polu (dziĞ sądzĊ, Īe byáo
to za Piáą, w stronĊ KrzyĪa) wysiedliĞmy wszyscy i prof. Rajmund Galon zacząá objaĞniaü to, co byáo widaü, i to, czego widaü nie byáo. Bo nie mogáo byü widaü, jako
Īe dziaáo siĊ to tysiące lat temu. PamiĊtam teĪ doskonale, Īe nic z tego wszystkiego
nie rozumiaáem. Nie przeszkadzaáo mi to jednak w Īywym, a nawet bardzo Īywym
odbiorze tego, co dziaáo siĊ wówczas w ogóle. Nie byáem w tym odosobniony. ZapamiĊtaáem jednak wtedy takie sáowa, jak sandr czy morena, choü wówczas nic one
dla mnie nie znaczyáy albo prawie nic. PrzecieĪ z ówczesnych objaĞnieĔ Profesora
musiaáo coĞ we mnie pozostaü. Jego osoba w kaĪdym razie. I choü póĨniej widywaáem
go czĊsto, to jego obraz – stojącego niby z nami razem, ale wáaĞciwie to zupeánie
osobno, gdzieĞ wysoko i daleko, mówiącego gáoĞno, powoli, pokazującego wokóá
rĊkami coĞ, czego ja sam nie byáem w stanie ani dojrzeü, ani tym bardziej zrozumieü
– pozostaá mi do dziĞ w pamiĊci.
Po przyjeĨdzie do Szczecina byáa uroczysta kolacja. ZnaleĨliĞmy siĊ wszyscy
w wielkiej restauracji. ZasiedliĞmy przy zestawionych stoáach. My, studenci z Lublina, przy jednym wielkim stole razem. Blisko zasiadáa profesura, teĪ wszyscy razem.
W pewnej chwili podszedá do mnie gáówny organizator szczeciĔskiej czĊĞci zjazdu
mgr Jerzy Brinken, pochyliá siĊ nade mną i szeptem powiedziaá: „Panie docencie,
czekamy”. Nie byáem pewien, do kogo mówi te sáowa, bo przecieĪ Īadnego docenta
przy naszym stole nie byáo, odpowiedziaáem wiĊc krótko: „Dobrze, dobrze”, pocháoniĊty rozmową z kolegami i koleĪankami przy stole. JednakĪe po paru minutach tenĪe
pan znowu pochyliá siĊ i szepnąá mi do ucha: „Panie docencie, czekamy” i odszedá.
Ja rozmawiaáem dalej. Nie zastanawiaáem siĊ zupeánie, kto i na kogo czeka. Ale pan
Brinken nie daá mi spokoju i po raz kolejny pochyliá siĊ do mego ucha, mówiąc to, co
wczeĞniej. Wtedy jednak odwróciáem siĊ do niego, zobaczyáem zupeánie zaskoczony
wyraz jego twarzy i usáyszaáem sáowa: „Ach, przepraszam bardzo, sądziáem, Īe to
pan docent Krygowski”, i gwaátownie zniknąá. Zdaáem sobie sprawĊ z tej pomyáki
i z mego bardzo niewáaĞciwego zachowania siĊ wczeĞniej. Powiedziaáem coĞ gáoĞno,
krytycznie na swój temat. KoleĪanki mnie uspokoiáy, Īe przecieĪ mogĊ byü dumny
z podobieĔstwa do docenta Krygowskiego – taki przystojny!
Nic dziwnego, Īe scenĊ tĊ zapamiĊtaáem do dziĞ, oprócz oczywiĞcie ogromnej
iloĞci komarów, jakie wówczas napadaáy chmurami na kaĪdego, kto pojawiá siĊ na
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ulicy. Takiej iloĞci komarów tak napastliwych nie spotkaáem póĨniej nigdy, moĪe
z wyjątkiem Surgutu nad rzeką Ob, którą páynĊliĞmy okoáo dwóch tygodni aĪ po
Salechard.

KOCHANY JASIO!

Kochany Jasio! Byá kochany, bo czyĪ ktoĞ mógáby go nie kochaü? Byáa jesieĔ
1945 roku. Czasy jeszcze straszne, ale juĪ peáne nadziei. PrzejĊty początkiem studiów widziaáem, jak co parĊ dni pojawia siĊ nowy student na naszym roku. A to
peáen energii kapitan Ludowego Wojska Polskiego wciąĪ jeszcze w mundurze, a to
kobieta o zniszczonej twarzy, a to kolega, znany mi jeszcze z lat wojny, wyjątkowy
i bardzo zdolny, a to wreszcie skromna blondynka w pastelowych kolorach. No i on
– Jasio, wciąĪ palący, szczĊĞliwy i mówiący o OĞwiĊcimiu! Zaczynamy rozmowĊ
o pogodzie, a po chwili on o OĞwiĊcimiu; zaczynamy o siatkach geograficznych,
a on o OĞwiĊcimiu; zaczynamy o obiedzie z maádrzykami w jadáodajni prowadzonej
przez siostry zakonne, a on o OĞwiĊcimiu! Inaczej nie potrafiá Īyü. Jasio! Byáo nas
kilkanaĞcie osób na roku. Chyba trzynastu ukoĔczyáo studia. Trzech z nich zostaáo
profesorami, a jeszcze jeden zrobiá habilitacjĊ. Jednym z tych trzech byá wáaĞnie Jasio.
Goniący wciąĪ za groszem. Romantyczny, ale zawsze stojący mocno na ziemi. Musiaá
staü mocno! Cztery córki i syn oraz niepracująca Īona. No bo jakĪe mogáa w takiej
sytuacji pracowaü. Najpierw przez kilka lat byliĞmy razem na etatach asystenckich
w Zakáadzie Mineralogii i Petrografii. ZaczĊliĞmy tam pracĊ równoczeĞnie ze studiami.
To byáy czasy – prawda? Jasio wciąĪ myĞlaá o ĝląsku. Tam urodziá siĊ i mieszkaá do
wojny. Stamtąd do OĞwiĊcimia zabrali go Niemcy. SzczĊĞliwie obóz przeĪyá, ale Ğlad
tego przeĪycia pozostaá w nim na zawsze. Typowy ĝlązak. Pykaá fajeczkĊ, hodowaá
kaktusy, które niestety prawie nigdy nie kwitáy, no i pielĊgnowaá rybki w akwarium.
Egzaminowaá, ale patrzyá na te rybki. Powoli nabijaá fajkĊ, dając – jak mówiá – w ten
sposób czas studentom na przygotowanie odpowiedzi. Byá bardzo pobáaĪliwy wobec
studentów, aĪ do czasu, gdy go ktoĞ pozbawiaá tej pobáaĪliwoĞci swą kompletną
niewiedzą. Wówczas denerwowaá siĊ, Īe egzaminowany student robi mu krzywdĊ,
naraĪając na postawienie oceny niedostatecznej. Tak wychowaáa go nasza szefowa,
Pani Profesor Maria Turnau-Morawska. Anioá nie kobieta.
PrzeĪyáem z nim wiele w terenie. SypialiĞmy gdzieĞ pod Wáodawą w kurnej
chacie. Topiá siĊ na moich oczach w Bugu, jakĪe wówczas strzeĪonej rzece granicznej. Uratowaá mu wówczas Īycie kierowca mego sáuĪbowego wozu. Nie byá zupeánie
sprawny, po wypadku miaá jedną nogĊ krótszą. Jak on Jasia wyáowiá z tej granicy?
Tego nigdy nie zrozumiem. Potem Jasio byá przez wiele godzin wystraszony. Wymógá na nas, Īe Adeli – jego Īonie, nic nie powiemy o tym wypadku. Nie wiem, czy
powiedziaá jej sam o tym kiedykolwiek. Pod koniec lat czterdziestych zgarnĊli go
w terenie, gdzieĞ za Wáodawą, leĞni ludzie, jak to wówczas siĊ mawiaáo. Przetrzymali
tydzieĔ w ziemiance, gáĊboko w lasach, myĞląc, Īe to jakiĞ ubowiec. Po to – ma-
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wiaá – przeĪyáem caáe lata oĞwiĊcimskie, by wreszcie zginąü na wolnej od Niemców
ziemi? Przyjechaá wówczas do niego na wizytacjĊ terenową dr Edward Rühle, jeden
z ówczesnych naszych chlebodawców. PrzyjeĪdĪa, a Jasia na kwaterze nie ma juĪ
od kilku dni. Nim go wypuĞcili, doktor pojechaá dalej, do mnie – do Hrubieszowa,
wyraĨnie zadowolony, Īe nikt mnie nie uprowadziá… Takie to byáy czasy.
W terenie jedliĞmy wówczas co popadáo, wielkiego wyboru nie byáo, a wáaĞciwie – w ogóle go nie byáo. Jasio miaá koĔski Īoáądek, mimo to czĊsto cierpiaá na
zatrucie. Nic dziwnego – brukiew wyrwana z pola, kwaĞne mleko na kwaterze czy
jajka wypijane na surowo. Niby dobre jedzenie, ale jaki melanĪ! Ja sam w terenie
zajadaáem siĊ czekoladą, moją ulubioną i jedyną – „Jedyną”.
Wreszcie po latach dostaá pracĊ w powstającym wáaĞnie Uniwersytecie ĝląskim.
Zostaá profesorem. Nie byá jednak do koĔca zadowolony. Przeniósá siĊ na ĝląsk, ale
dom i pracĊ miaá w Sosnowcu, a Sosnowiec to nie ĝląsk. Wiele lat to przeĪywaá
i zawsze mi o tym mówiá, kiedy spotkaliĞmy siĊ. A spotykaliĞmy siĊ coraz rzadziej.
Maáo wyjeĪdĪaá i maáo podróĪowaá naukowo. Mimo Īe to tylko ZagáĊbie, zadomowiá
siĊ tam mocno. Na pewno lepiej czuá siĊ jako pedagog. Z kaktusów, fajki i rybek nie
zrezygnowaá do koĔca. I koniec nadszedá. Byáem na pogrzebie. Powiedziaáem kilka
sáów o tym, jaki byá prywatnie. Byáem wzruszony. Tylu znajomych, caáa rodzina
Jasia, a ponadto wielu oĞwiĊcimiaków. CzĊsto o nim myĞlĊ i jestem przekonany, Īe
Profesor Jan Trembaczowski (1920–1998) dobrze zapisaá siĊ w pamiĊci wszystkich
tych, z którymi siĊ zetknąá. Na taką dobrą pamiĊü sobie zasáuĪyá, miĊdzy innymi
wáaĞnie swą dobrocią.

MOJA PIERWSZA SZEFOWA

JaĞ nie musiaá mnie namawiaü. Poszedáem do pokoju Pani Profesor natychmiast
i po chwili, nie mając jeszcze indeksu studenta geografii, dowiedziaáem siĊ, Īe jestem
zastĊpcą asystenta w Zakáadzie Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Marii CurieSkáodowskiej w Lublinie. Mając w kieszeni otrzymany przed kilkoma miesiącami
dyplom technika drogowego, jako zastĊpca asystenta dostaáem do wykonania sporo
prac kreĞlarskich. Byáy to plansze do wykáadów i üwiczeĔ.
PóĨniej kleiáem modele sieci krystalograficznej. Byáy potrzebne do üwiczeĔ.
Po nich przyszáa kolej na rysowanie z mikroskopu obrazu szlifów róĪnych skaá do
artykuáów przygotowywanych do druku przez Panią Profesor. Odbitki tych artykuáów,
zawsze z piĊkną dedykacją autorki, mam do tej pory. Chyba rysowaáem nieĨle, bo
wkrótce miaáem peáno propozycji od róĪnych autorów. Profesorowi Mydlarskiemu
rysowaáem czaszki, pani doc. Wandzie StĊĞlickiej – maápy, albo dokáadniej maápiatki.
Od profesorów Józefa Gajka i Jana Czekanowskiego teĪ dostawaáem zlecenia, w tym
jedno znaczące – wyrysowania map do monografii jĊzykowej Ğwiata pisanej przez
prof. Tadeusza Milewskiego z Krakowa. Po wykonaniu czĊĞci tych map podniosáem
stawkĊ. Nie zgodziá siĊ na nią prof. Gajek. PamiĊtam, jak rozumiejąc mnie, dáuĪszy
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czas uspokajaá go Czekanowski: „Józiu, zapáaü mu tyle, ile chce! Biedny student,
gdzie ja teraz bĊdĊ szukaá kogo innego?” Ale Gajek byá uparty i nie zrezygnowaá.
Ja teĪ nie ustąpiáem. Mapy skoĔczyá ktoĞ z Krakowa i w latach 1947–1948 ukazaáo
siĊ dwutomowe dzieáo Zarys jĊzykoznawstwa ogólnego.
Wkrótce jednak zacząáem Īaáowaü swej decyzji, ale byáo juĪ za póĨno. DziĞ
widzĊ, z jakimi sáawami miaáem okazjĊ zetknąü siĊ w mych studenckich latach –
Czekanowski, Mydlarski. I to nie jako student z mistrzami, ale na zupeánie innej
páaszczyĨnie. MoĪe wáaĞnie dlatego tak to dokáadnie pamiĊtam, ich sylwetki, sposób
wypowiadania siĊ.
Pewnego dnia doc. StĊĞlicka poprosiáa, abym po pracy zajrzaá do jej gabinetu.
Najpierw patrzyáa na mnie bardzo dáugo taksującym spojrzeniem. Poczuáem siĊ niepewnie. Po chwili poprosiáa, abym zdjąá koszulĊ (byáo lato). I znowu zaczĊáa mnie
oglądaü, z przodu, z tyáu i z boku. PóĨniej miaáem zdjąü spodnie, skarpetki i buty.
Zrobiáem to, ale jako dwudziestoletni cháopak poczuáem wielką groĨbĊ wiszącą nad
moją gáową, zwáaszcza Īe nic siĊ nie dziaáo. A ona w dáugim milczeniu patrzyáa
i patrzyáa. I chodziáa wokóá mnie. Jak myĞliwy wokóá upolowanej zwierzyny. Byáo
mi gáupio i nie wiedziaáem, co mam robiü. Wreszcie odezwaáa siĊ: „ProszĊ stanąü na
tej wadze. MuszĊ pana zwaĪyü i pomierzyü”. Wszystko prysáo. Uprzytomniáem sobie
nagle, gdzie jestem i do czego jestem jej potrzebny. Odetchnąáem!
Wiele lat póĨniej spotkaáem ją we Wrocáawiu w gabinecie prof. Alfreda Jahna.
Opowiedziaáem jej caáe zdarzenie. Nic nie pamiĊtaáa. To zupeánie oczywiste. Powiedziaáa tylko, Īe mierzyáa wówczas kaĪdego, kogo popadáo. Zbieraáa materiaáy
do pracy naukowej.
Miaáo byü o mojej pierwszej szefowej Pani Profesor Marii Turnau-Morawskiej...
Byáa to kobieta anioá. Czuáem to od pierwszej chwili, kiedy ją spotkaáem – zawsze
Īyczliwa, ale z minimalnym dystansem. Uczyáa nas jĊzyków obcych, kultury bycia,
zachowania siĊ, rozumienia sztuki, rozumienia petrografii i mineralogii, techniki
posáugiwania siĊ mikroskopem i wielu innych bardziej lub mniej potrzebnych umiejĊtnoĞci. Byáa uczoną, ale w równym stopniu byáa teĪ artystką. Niezwykle delikatna
w sposobie bycia i w stosunku do studentów. Nie dopuszczaáa myĞli, Īe student moĪe
czegoĞ nie wiedzieü i na wszelki wypadek natychmiast po zadaniu pytania sama na nie
odpowiadaáa. Wyjątkowa osoba! DziĞ takich juĪ nie ma. O Pani Profesor mam wiele
wspomnieĔ. Chyba najwiĊcej ze wspólnych wypraw tatrzaĔskich, kiedy to objaĞniaáa
nam tajemnice tatrytu i permotriasu na przeáĊczach Tatr Zachodnich. Zawsze byáem
tam z Jasiem Trembaczowskim. Ale przynajmniej dwa razy byá z nami równieĪ prof.
Jahn. Takich dni nie zapomina siĊ nigdy. ChodziliĞmy tam, gdzie w górach byáo czerwono pod nogami, tzn. po przeáĊczach Tatr Zachodnich, daleko, ale niezbyt stromo.
W góry braliĞmy, tzn. Jasio i ja, jedzenie i picie, ale picie nie znaczyáo wcale wodĊ.
Z powrotem zawsze byáo peáno kamieni, przepraszam – zlepieĔców permotriasowych.
W Zakáadzie brat Jasia, Romek, robiá z tego szlify (teraz mówi siĊ cienkie páytki,
a moĪe i jeszcze inaczej), a ja rysowaáem ich obraz pod mikroskopem. Pani Profesor
wykonywaáa resztĊ pracy i byáa publikacja. Ja dostawaáem odbitkĊ z piĊknym po-
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dziĊkowaniem, mam ich do tej pory kilka. Dedykacja prof. Marii Turnau-Morawskiej
sprzed szeĞüdziesiĊciu lat, pierwszego kierownika Zakáadu Mineralogii i Petrografii
UMCS, dziĞ to powinno siĊ liczyü. Powinno – ale... Sam nie wiem, co z tym zrobiü.
MoĪe ktoĞ podpowie? Do muzeum? Nie ma takiego! A nawet gdyby, to czy przyjmą?
CoĞ powinienem z tym zrobiü, ale co? Niby drobiazg, ale nie daje spokoju.
Do piĊknych dni zaliczam równieĪ te, kiedy Pani Profesor uczyáa nas czytania
obrazu pod mikroskopem. KiedyĞ zostawiáa mnie przy obrazie kolorowego szlifu.
Widok byá zachwycający, ale tylko tyle. Byá póĨny poranek, ja juĪ byáem jednak
zmĊczony, bo wczeĞniej, od Ğwitu niemal, trenowaáem na boisku dziesiĊciobój. Trening byá morderczy, nic dziwnego wiĊc, Īe przy mikroskopie momentalnie zasnąáem.
Obudziáem siĊ z bólu oka, które miaáem wbite w okular mikroskopu. Pani Profesor
staáa nade mną. Musiaáa szybko oceniü sytuacjĊ, poniewaĪ nigdy póĨniej nie próbowaáa
uczyü mnie czegokolwiek przy mikroskopie. Miaáa juĪ wówczas bardziej pojĊtnego
ucznia. Byá nim nowy „nabytek” w zakáadzie – Kazio àydka, przyszáy profesor na
Wydziale Geologii UW i bodajĪe w PAN. Byáem wtedy przekonany, Īe interesuje
go tylko to, co widzi pod mikroskopem. Ale moĪe myliáem siĊ. Do tej pory tego nie
wiem i zapewne nie dowiem siĊ juĪ nigdy. Wówczas jednak byá objawieniem!

MOJA WYPRAWA PO SPRZĉT NARCIARSKI
NA PLAC NANKIERA DO WROCàAWIA

Marzyáem wciąĪ o narciarstwie zjazdowym. KwaterĊ w Zakopanem miaáem
zapewnioną. NaleĪaáo tylko zaopatrzyü siĊ w sprzĊt. W Lublinie za grosze kupiáem
narty. Byáa to kompletna tandeta. Wiązadáa jakieĞ staroĪytne. Kijki dobraáem bambusowe, grube, ale powiedziaáem sobie, Īe przynajmniej nie trzasną, wiĊc od początku
byáem nimi zachwycony. Káopot byá z butami. Usáyszaáem gdzieĞ, Īe wszystko moĪna
kupiü na placu Nankiera we Wrocáawiu, tuĪ przy jakimĞ dworcu PKP, blisko Odry.
Pojechaáem tam. PodróĪ byáa z przygodami. Jechaáem z Lublina caáą noc i jeszcze
dáuĪej. Pociąg, gdzieĞ koáo ZagnaĔska, jadąc pod górkĊ, ciĊĪko sapaá, zwalniaá, wagony
trzeszczaáy coraz bardziej, aĪ wreszcie stanąá. Nic wielkiego. Tyle tylko Īe nie mógá
ruszyü do przodu, bo za kaĪdą próbą ruszaá do tyáu. Ja sam doszedáem do wniosku,
Īe chyba w ogóle pojechaá záą trasą, a maszynista nie mógá zdecydowaü, co robiü –
jechaü dalej czy wróciü do SkarĪyska. W wagonach peáno ludzi, niepokój narastaá,
próby te trwaü musiaáy juĪ dáuĪszy czas, bo w koĔcu zrobiáo siĊ widno na tyle, Īe
mogliĞmy zobaczyü, iĪ stoimy na ostrym áuku i droga przed nami pnie siĊ stromo
pod górą. Widok byá piĊkny: szeroka, rozlegáa panorama i nisko nad horyzontem
wschodzące czerwonawe sáoĔce. JakoĞ jednak musieliĞmy ruszyü, bo na wrocáawskim
placu znalazáem siĊ dostatecznie wczeĞnie, aby kupiü buty. DziĞ zapewne nikt by
nie powiedziaá, Īe byáy to buty narciarskie. Ale wówczas byáem nimi zachwycony.
SáuĪyáy mi bardzo dáugo, ale juĪ jako dobre buty turystyczne do wypraw w Tatry
i Karpaty, a takĪe jako buty do pracy terenowej.
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TATRY, INNE GÓRY I RÓĩNI LUDZIE

Kiedy poczuáem siĊ nieco mocniej, doszedáem do wniosku, Īe mogĊ zacząü
chodzenie po Tatrach. Początkowo z mymi znajomymi jeszcze z Trawnik, a wiĊc
z Leszkiem i Mietkiem Krawczykami, z Danką Krawczyk i jej znajomymi, o czym
niĪej. Jednym z nich byá Jurek Honowski. Po kilku latach zorientowaáem siĊ, jak dobrym i powszechnie znanym byá on taternikiem. Jeszcze póĨniej dowiedziaáem siĊ,
Īe osiadá gdzieĞ w Gorcach jako leĞnik. Nigdy go wiĊcej nie spotkaáem. A najpóĨniej
dowiedziaáem siĊ, Īe jego Īona byáa (byáa – bo zmaráa w 2009 roku) lingwistką,
czáonkiem PAN i PAU. Kompan z niego byá dobry. Jego dwie ciocie, a moĪe tylko
jedna, zginĊáy na Zamaráej Turni na początku okresu miĊdzywojennego. Powiedziaá
mi to w czasie nielicznych, ale owocnych dla mnie wĊdrówek po Tatrach. Sam teĪ
o tym przeczytaáem w „Wierchach”, których komplet kupiáem kiedyĞ w antykwariacie
krakowskim. Kupiáem z miáoĞci do gór, a nie do „Wierchów”. Choü do wierchów
teĪ, są to przecieĪ góry.
Moje wĊdrówki po Tatrach byáy przewaĪnie samotne. Chciaáem jakoĞ odrobiü te
czasy, kiedy mogáem na góry tylko patrzeü. Samotne, dáugie spacery, bo takie one
byáy, dawaáy mi wielką radoĞü. Byáy rzeczywiĞcie bardzo dáugie, np. na Woáowiec
i z powrotem do Zakopanego w jeden dzieĔ. Traktowaáem to juĪ nawet nieco sportowo.
Albo dwukrotne wejĞcie od KoĞcieliskiej na Czerwone Wierchy tą samą drogą tego
samego dnia. DziĞ powiedziaábym – czysta gáupota. Ale wówczas? Byáem przecieĪ
taki máody i miaáem te góry zawsze przed sobą. Czyste i piĊkne, nawet w najgorszą
pogodĊ. A nawet jeĞli taka zdarzaáa siĊ i Īadnych gór nie byáo widaü, to wiadomo
byáo, Īe góry są, Īe juĪ jutro musi byü lepiej. I byáo lepiej.
Byáy teĪ i wyprawy zbiorowe. KiedyĞ wybraliĞmy siĊ grupą kilkuosobową na
parĊ dni do Morskiego Oka – przez Zawrat, z noclegiem w PiĊciu Stawach. JuĪ blisko
schroniska zaczĊáo laü jak z cebra. Nic nie byáo widaü, znaki kiepskie, peáno ĞcieĪek
w róĪnych kierunkach. Tak jak to zwykle bywa w pobliĪu schroniska. Niektórzy byli
juĪ nieco podmĊczeni i nie chcieli iĞü dalej. PostanowiliĞmy wiĊc urządziü nocleg
w gĊstej wysokiej kosówce. Aby przygotowaü miĊkkie posáanie, trzeba byáo jej duĪo
Ğciąü. MieliĞmy porządne noĪyce, wiĊc ciĊliĞmy na potĊgĊ. Kosówka byáa jednak
bardzo twarda, powiedziaábym – Īylasta. Nagle nie wiadomo skąd stanąá przed nami,
a wáaĞciwie ponad nami, jakiĞ niewysoki pan, w stroju turystycznym i w páaszczu
ochronnym od deszczu i zacząá coĞ wykrzykiwaü. Szum deszczu skutecznie táumiá
jego coraz gáoĞniejsze sáowa, wreszcie zrozumieliĞmy, Īe ostro nam wymyĞla za
Ğcinanie kosówki. Ja wiedziaáem, Īe nie wolno, ale teĪ uznaáem, Īe nie ma innego
wyjĞcia. A pan co drugie sáowo powtarzaá „nieprawdaĪ”. Nie mogáem dojrzeü twarzy,
ale widaü byáo jego spiczastą bródkĊ. Nakrzyczaá, nakrzyczaá, ale drogĊ do schroniska pokazaá, z wyraĨnym niesmakiem, Īe niby dlaczego drogi tej nie znamy, skoro
chodzimy po górach. Faktycznie, do schroniska byáo nie dalej niĪ dwieĞcie metrów.
Tego pana pamiĊtam doskonale, tyle Īe nie tylko z tamtego zdarzenia. OtóĪ kiedyĞ
w Instytucie (PaĔstwowym Instytucie Geologicznym), a byáo to ponad póá wieku temu,
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miaáem jakąĞ sáuĪbową sprawĊ do ówczesnego naczelnego redaktora Wydawnictw
Geologicznych. Zobaczyáem starszego, raczej niewysokiego pana z krótką brodą,
co przyjąáem raczej obojĊtnie. Po kilku jednak sáowach, wĞród których co drugie
byáo „nieprawdaĪ”, przypomniaáa mi siĊ nagle ta zlewa w Dolinie PiĊciu Stawów, ta
nieszczĊsna kosówka, nasze zmĊczenie, no i ten pan. Byá to wielki redaktor, Profesor
Stanisáaw Krajewski, bardzo znana wówczas postaü w geologii polskiej. Zimno zrobiáo
mi siĊ na plecach, wówczas w jego gabinecie, ale opanowaáem siĊ, táumacząc sobie,
Īe przecieĪ on na pewno tego wszystkiego nie pamiĊta i w chwili tej rozmowy mnie
nie rozpozna. Tak teĪ siĊ staáo, ale spotkania tego nigdy nie zapomnĊ.
MoĪe kilka sáów o grupie, która tak mokáa, schodząc do PiĊciu Stawów. Byáa
w niej Danka Krawczykówna, nasza koleĪanka jeszcze z Trawnik. GdzieĞ nabawiáa
siĊ gruĨlicy i rodzice jej zdecydowali siĊ sprzedaü wszystko, co mieli w Trawnikach,
i wkrótce po wojnie przenieĞü siĊ do Zakopanego. Tam kupili niewykoĔczony dom od
rodziny któregoĞ z Bachledów u stóp Gubaáówki na KamieĔcu. Czasem i ja mieszkaáem tam jako kuracjusz i czuáem siĊ wówczas niemal jak przed laty w Trawnikach.
Byli teĪ na tej wyprawie tatrzaĔskiej dwaj stryjeczni bracia Danki, Leszek i Mietek
Krawczykowie (o nich za chwilĊ) oraz dwie kuzynki Danki spod Warszawy, bodajĪe
z Milanówka. Takie juĪ nie dziewczynki, ale jeszcze nie panny, albo lepiej: i jedne,
i drugie jednoczeĞnie. To straszny wiek. Taka byáa ta grupa wycieczkowa.
Po wojnie Krawczykowie po studiach politechnicznych zostali inĪynierami,
jeden, Leszek, zamieszkaá we Wrocáawiu, gdzie przez wiele lat spokojnie Īyá. Choü
nie wiem, czy tak bardzo spokojnie, bo pod zmienionym nazwiskiem. Nazywaá siĊ
bowiem Piasecki, Leszek Piasecki. Jego Īona staáa siĊ póĨniej znaną postacią w tym
mieĞcie, zostaáa bowiem wiceprzewodniczącą (a moĪe i przewodniczącą) Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Byáa to wówczas bardzo odpowiedzialna
funkcja, ale i ona sama jako kobieta robiáa wielkie wraĪenie. Na mnie na pewno.
Chyba trzymaáa biednego Leszka pod pantoflem, bo kiedy odwiedzaáem ich we Wrocáawiu, byá zupeánie innym czáowiekiem – áagodnym i cichym. MoĪe trochĊ dlatego,
Īe miaá powody baü siĊ o siebie. Jesienią 1944 roku obaj z Mietkiem musieli iĞü do
wojska. Koszary gdzieĞ pod goáym niebem w namiotach, zima ostra. Lasy daleko pod
àukowem. Szósta rano, stoją parami, a rozkazy krzyczy po rosyjsku ich dowódca,
Rosjanin. Wiem, Īe Leszek nie znosiá ani drylu wojskowego, ani mowy rosyjskiej
i zapewne dlatego w pewnej chwili wyskoczyá z szeregu, dopadá tego krzyczącego
Rosjanina, wyrwaá mu pistolet z garĞci i strzeliá do niego. I od razu obaj z Mietkiem
w las! Udaáo im siĊ. JakoĞ przeĪyli, choü trudno sobie wyobraziü, jak przeĪyli.
Ja nie mogĊ sobie tego wyobraziü. Widziaáem Leszka tylko jeden raz, kiedy
w zimie 1944/1945 póĨnym wieczorem zjawiá siĊ u moich wujków na Farbiarskiej
w Lublinie, gdzie mieszkaáem. Wyglądaá strasznie. Poprosiá jedynie o moĪliwoĞü umycia
siĊ. O nic go nikt nie pytaá. On sam nie mówiá nic albo prawie nic. Takie wówczas
byáy czasy, a my, máodzi z Szarych Szeregów, wiedzieliĞmy o tym bardzo dobrze.
Nie przyjąá propozycji przespania siĊ i zniká. To byáo przeraĪające, ale prawdziwe.
Potem, po latach, gdzieĞ posáyszaáem tĊ jego historiĊ. Tyle Īe zmieniá nazwisko, no
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i usposobienie. I dlatego jego syn nie nazywa siĊ Krawczyk, ale Piasecki, Krzysztof
Piasecki, bardzo znany w Polsce satyryk. Ile razy oglądam go w telewizji, tyle razy
widzĊ jego ojca – Leszka Krawczyka z jego najlepszych máodzieĔczych, trawnickich,
wojennych lat. Najlepszych i wojennych – paradoks, ale jestem przekonany, Īe tak
byáo. To na pewno byáy jego dobre lata.
Jego brat Mietek byá znanym inĪynierem. Mieszkaá z Īoną i dzieümi w Krakowie,
projektowaá m.in. kolejki linowe. Wiem, Īe kiedyĞ projektowaá taką kolejkĊ gdzieĞ
w Himalajach – mówiá mi, Īe liczy, iĪ kiedyĞ tam pojedzie i zobaczy te Himalaje. Ale
nie doczekaá. Zmará na nieuleczalną i dziĞ chorobĊ. A Danka mieszka w Zakopanem.
Mam z nią kontakt telefoniczny.

OD TATR PRZEZ LAPONIĉ DO... KILKU REFLEKSJI

I takie byáy moje pierwsze grupowe wyprawy w Tatry ponad 60 lat temu! A dziĞ?
DziĞ oglądam w internecie mnóstwo zdjĊü z piĊknych gór caáego Ğwiata. Bardzo
niewielką ich czĊĞü poznaáem osobiĞcie, ale tylko tych europejskich. PiĊkne zdjĊcia,
piĊkne góry, ale najpiĊkniejsze te, które udaáo mi siĊ zobaczyü. JuĪ nie myĞlĊ o naszych
Karpatach, Tatrach czy àysogórach, ale o Alpach, Baákanach czy wreszcie o górach
Kaukaz. NajpiĊkniejsze jednak to Góry Skandynawskie, zwáaszcza daleko na póánocy,
w Laponii. PóĨnym latem, kiedy jest jeszcze dostatecznie ciepáo, a drzewa są kolorowe, na dalekim biaáym ĞnieĪnym tle daje to niezapomniane kontrasty. Niby moĪe
to byü wszĊdzie, ale urzeka tamtejsza pustka, spokojna, budząca zaufanie pustka.
Zaufanie, bo wiadomo, Īe nikt ciĊ nie napadnie, a kaĪdy spotkany na tym bezludziu
uĞmiechnie siĊ. No wáaĞnie, oglądam to wszystko w internecie, ale nigdy nie ĪaáujĊ,
Īe gdzieĞ nie byáem – w Himalajach, Górach Skalistych czy Andach, Īe nie bĊdĊ
spáywaá duĪym luksusowym statkiem w dóá Woági koáo Wzgórz ĩygulewskich – co
jest moim marzeniem od dziesiĊcioleci.
Nie byáem i nigdy nie bĊdĊ. Nawet w Tatrach. ParĊ lat temu zmará mój kolega
z Instytutu Geologicznego Stefan Kozáowski. Napisane byáo, Īe zmará w Krynicy.
PiĊkna miejscowoĞü, góry. I co z tego? Pojechaá tam i koniec. WáaĞnie pochowany
zostaá na Powązkach. CzĊsto o nim myĞlaáem, ale coraz mniej o nim wiedziaáem. Bardzo dawno temu spróbowaliĞmy siĊ do siebie zbliĪyü, prywatnie, towarzysko, ale nic
z tego nie wyszáo, nawet nie pamiĊtam dlaczego. Najpewniej z braku czasu. Wszystko
dla pracy, czy moĪe lepiej – dla nauki, choü czy na pewno dla nauki? WáaĞciwie
nigdy nie pracowaáem dla nauki. To jakoĞ samo przyszáo. Skąd i dlaczego? Nie wiem.
A przecieĪ wówczas wielu nas takich byáo. I wszystko samo przychodziáo, bez trudu,
bez zarwanych nocy, widocznego zmĊczenia w oczach – tak po prostu byáo. I tyle!
I nagle tak siĊ staáo, Īe wielu z nas juĪ nie ma, a ci, co jeszcze Īyją, są emerytami, czĊsto zgorzkniaáymi. Och, wielu takich znam! Albo zrezygnowani, albo jeszcze
pracują, albo piszą wspomnienia o sobie i o innych, takich jak oni sami. KtoĞ, kto
ma za sobą sto, dwieĞcie czy nawet trzysta publikacji, nie moĪe nagle przestaü pisaü.
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Musi pisaü – z przyzwyczajenia, dla üwiczenia umysáu, dla przekonania, Īe wie coĞ,
czego inni nie wiedzą, i chce siĊ tym podzieliü. UwaĪa, Īe moĪe to byü waĪne, Īe
póĨniej moĪe o tym zapomnieü – wiĊc pisze.
To, co powyĪej napisaáem, jest czĊĞciowo i o mnie samym. Tyle Īe chyba nie
jestem zgorzkniaáy, ani smutny, ani rozĪalony na wszystkich i na caáy Ğwiat. Ale byü
moĪe tylko wydaje mi siĊ, Īe nie jestem, moĪe w oczach innych wáaĞnie taki jestem.
Nie jest to jednak aĪ tak waĪne, aby sobie tym szczególnie zaprzątaü gáowĊ. Wracam
do tematu. Tematu? A jaki on wáaĞciwie jest? Wszystko jedno jaki, wracajmy!

MARKOW I EDELSZTEJN W BRAMIE
PRZY ULICY LUBICZ W 1949 ROKU. A TERAZ?

A same studia? DziĞ zapytaábym – jak to studia? Poduczyáem siĊ trochĊ niemieckiego, trochĊ rosyjskiego, ale tego drugiego nie za wiele, bo uwaĪaáem, Īe znam ten
jĊzyk wystarczająco, aby czuü siĊ swobodnie miĊdzy Rosjanami i swobodnie czytaü,
rozumiejąc niemal wszystko, a mam tu na myĞli literaturĊ zawodową. Czytaáem
zwáaszcza podrĊczniki, a dostĊpne byáy wówczas dwa podrĊczniki geomorfologii:
Edelsztejna i Markowa. Profesor Malicki poleciá mi ten drugi. Miaá zapewne racjĊ.
PóĨniej przekonaáem siĊ, Īe K. K. Markow to klasyk rosyjski, a o A. W. Edelsztejnie
juĪ wówczas maáo kto wiedziaá. Ciekawe, jak z tym jest obecnie. MoĪe i o Markowie
nikt juĪ nie wie? A byáa to, jak przekonaáem siĊ póĨniej, postaü zupeánie wyjątkowa.
Jego samego widziaáem kilkakrotnie w Polsce i w Moskwie. Po latach poznaáem
córkĊ Profesora. Ona teĪ jest wyjątkową postacią. Wychowanie i sposób bycia po
rodzicach – przedrewolucyjne! Specjalizowaáa siĊ w paleontologii czwartorzĊdu
(drobne gryzonie).
Wracam jednak do tych dwóch podrĊczników. OtóĪ woziáem je ze sobą gdzie siĊ
daáo, zwáaszcza w dáuĪszą drogĊ. Miaáem te ksiąĪki, kiedy jeĨdziáem co miesiąc do
Zakopanego na zastrzyk. Jak siĊ okazaáo po latach, byá to zastrzyk ze záota. Leczyá
mnie tym dr Ludwik Csala w Zakopanem. Lekarz ten staá siĊ znany dziĊki roli, jaką
peániá w bardzo sáynnym przedwojennym procesie Gorgonowej. Nie wiem, co mi
ostatecznie pomogáo, moĪe wszystko po trochu. Zawsze wracaáem z Zakopanego
po poáudniu do Krakowa, a z Krakowa nocą do Lublina. KiedyĞ wáaĞnie w Krakowie szedáem ulicą Lubicz i dochodziáem wáaĞnie do hotelu, juĪ po kolacji w barze
mlecznym (byá taki na rogu Lubicz i Plant), kiedy nagle poczuáem, Īe ktoĞ chwyta
mnie z obu stron za áokcie. SáyszĊ jakiĞ stanowczy gáos, Īebym nic nie krzyczaá,
bo dostanĊ w mordĊ i po chwili zostaáem zaciągniĊty do najbliĪszej bramy. Niemal
w biaáy dzieĔ. Zorientowaáem siĊ, Īe tych drabów jest przynajmniej piĊciu. Nie byáo
rady. Báyskawicznie mnie zrewidowali. Z torby wyciągnĊli obie ksiąĪki. Jedną z nich
otworzyli na jakiejĞ stronie, kazali czytaü i od razu táumaczyü na polski. Zacząáem to
robiü z wyjątkową przyjemnoĞcią, nabierając przekonania, Īe nic z tego nie rozumieją
(a i ja teĪ nie do koĔca wszystko). Uznali jednak, Īe siĊ kamuflujĊ i, trzymając mnie
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z obu stron bardzo mocno, doprowadzili na posterunek w budynku dworcowym
w Krakowie i kazali usiąĞü. Siedziaáem tam parĊ godzin, a oni biegali, coĞ miĊdzy
sobą krzyczeli, byli bardzo zdenerwowani, ruch byá na tym posterunku niebywaáy. Po
paru godzinach wpadá jakiĞ niepozorny cywil i powiedziaá coĞ w tym rodzaju: Obywatelu komendancie, mamy go! PomyĞlaáem sobie, Īe mają mnie, ale teĪ pomyĞlaáem
– dlaczego tak póĨno o tym meldują komuĞ, kto siedzi od paru godzin w tym samym
pokoju co ja. To znaczy, Īe on juĪ ma mnie od dáuĪszego czasu! Byáem jednak zbyt
wystraszony i zmĊczony, by dalej zastanawiaü siĊ nad tym, zwáaszcza Īe po chwili
wpadá inny wymizerowany facet i powtórzyá: Obywatelu komendancie, mamy go!
Potem wszyscy zaczĊli cicho rozmawiaü i po chwili podszedá do mnie sam komendant i, pokazując mi zdjĊcie mĊĪczyzny, powiedziaá coĞ w tym rodzaju: Obywatelu,
pomyliliĞmy siĊ, wziĊliĞmy was za kogo innego, ale przyznacie, Īe bardzo do was
podobny. Kiwnąáem gáową i powiedziaáem, Īe bardzo, choü od razu zobaczyáem, Īe
nikogo mniej do mnie podobnego na Ğwiecie nie mogliby znaleĨü. Komendant, nie
przepraszając mnie, powiedziaá tylko: JesteĞcie wolni! ZdąĪyáem jeszcze na pociąg
i przed poáudniem byáem w Lublinie.
Takie byáo Īycie w Polsce Ludowej chyba w 1951 roku. A teraz? PrzyjeĪdĪam
do Krakowa. PKS-u nie ma przy dworcu PKP. Ubesiaków nie ma, albo moĪe są,
ale inaczej dziaáają. Plac przed dworcem pusty, kramów brak, rogalików nie kupisz,
baru mlecznego na rogu nie ma. Ale jest przejĞcie podziemne, jest wielki budynek,
gdzie wszystko moĪna zaáatwiü, gdzie po 22.00 moĪna kupiü nawet Īyletki i krem
do golenia. MoĪna teĪ spokojnie przejĞü do hotelu, gdzie PAU zarezerwowaáa nocleg,

Fot. 2. Józef Edward Mojski w roku 1950. Absolwent geografii lubelskiej
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a moĪna nawet iĞü dalej do pokoi goĞcinnych PAU, gdzie teĪ moĪna wygodnie wyspaü
siĊ. I w ogóle moĪna jeszcze wiele innych rzeczy. Tyle Īe tych zmarnowanych dla
caáego narodu kilkudziesiĊciu lat juĪ nikt i nigdy nie wróci! Tylu zmarnowanych lat!
Tego jestem pewien, zarówno jeĞli idzie o nasz dobrobyt, jak i, co gorsze, o mentalnoĞü naszego narodu. I co moĪe najgorsze – my sami do koĔca nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Ile czasu musi upáynąü, aby o wszystkim zapomnieü? Ile czasu i ile
pokoleĔ trzeba?

O STUDIACH, TROCHĉ O SZABROWANIU
I JESZCZE MNIEJ O INQUA 1961

Záapaáem siĊ na tym, Īe wciąĪ chcĊ pisaü o studiach, a piszĊ o jakichĞ sprawach
pobocznych z czasu moich studiów. Ale przecieĪ i same te studia nie byáy przeze
mnie do koĔca bardzo serio traktowane. Byá to przecieĪ czas Zakopanego; czas pracy
w Zakáadzie u Pani Profesor Turnau-Morawskiej; czas zarabiania niemaáych wówczas,
jak na studenta, pieniĊdzy; czĊstych wciąĪ doskoków do skrzypiec; i czas innych
jeszcze spraw i zajĊü. Wiele z tego zginĊáo bezpowrotnie w pamiĊci pod wpáywem
póĨniejszych zdarzeĔ. Ale jeĞli trochĊ pomyĞlĊ, to pamiĊü wraca. Same studia byáy
przecieĪ czymĞ ogromnie miáym. Nauczyáy mnie jednak niewiele, jeĞli idzie o zawód,
natomiast dobrze do zawodu przygotowaáy. NajchĊtniej czytaáem publikacje polskie
(tych byáo najmniej), rosyjskie (tych byáo najwiĊcej) i niemieckie (te byáy najtrudniejsze, ale i najciekawsze). UMCS szabrowaá masowo z Zachodu, tzn. z Ziem (jak to siĊ
wówczas pisaáo) Odzyskanych. PiszĊ duĪą literą, ale tak wáaĞnie siĊ wówczas pisaáo.
Byáo chyba wtedy Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na którego czele staá Gomuáka,
„Wiesáaw”. Ano byáo i on teĪ byá. Wiele ludzi szabrowaáo, wyĪsze uczelnie równieĪ.
Ciekaw jestem, ile ksiąĪek z obecnej biblioteki Zakáadu Geografii Fizycznej UMCS
znalazáo siĊ w Lublinie za sprawą wypraw A. Malickiego, H. Matuszczaka i ile
z nich dotrwaáo do tej pory. PamiĊtam, Īe dorwaáem siĊ kiedyĞ do tomu „Geologische
Rundschau” z 1944 roku z obszernym artykuáem Juliusa Büdela o peryglacjale. Przebrnąáem przez niego z wielkim trudem. Przeczytaáem równieĪ coĞ Herberta Louisa.
Wiele lat póĨniej dowiedziaáem siĊ, jak wielkim byá on geografem i geomorfologiem.
Nic dziwnego, Īe na początku pokongresowej wycieczki INQUA 1961 w autokarze
z Warszawy do GdaĔska, kiedy usiadá z Īoną jeden rząd przede mną, pomyĞlaáem,
czy nie zmieniü miejsca. Po chwili coĞ do mnie powiedziaá. Ja, bardzo przejĊty,
odpowiedziaáem mu coĞ po niemiecku i wówczas zaczĊáa siĊ rozmowa trwająca aĪ
do koĔca podróĪy. Zacząáem im objaĞniaü, co widaü po drodze, ale po przejechaniu
poáowy drogi jego Īona powiedziaáa z pewnym zakáopotaniem, Īe pochodzi z tych
stron i zna je bardzo dobrze. Ostudziáo to nieco mój zapaá, ale nie zamilkáem zupeánie.
W nastĊpnych dniach juĪ tylko uĞmiechaliĞmy siĊ do siebie. Mili, starsi paĔstwo.
Owa droga do GdaĔska zakoĔczyáa siĊ jednak pouczającym, „etnograficzno-alkoholowym” zdarzeniem. GdzieĞ na przodzie autobusu siedziaáo starsze maá-
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ĪeĔstwo Finów – prof. X z Īoną. JesteĞmy juĪ w GdaĔsku, kierowca zatrzymuje
siĊ i pyta o drogĊ do hotelu, kilka osób wysiada dla rozprostowania nóg. Po chwili
ruszamy. Wszyscy są? Jedziemy. Okazaáo siĊ jednak, Īe nie wszyscy byli. Ów starszy
profesor z Finlandii zostaá, po prostu nie wsiadá do autobusu. ZaczĊáo siĊ szukanie.
Zdziwienie, zdenerwowanie pilotów Orbisu. Co siĊ staáo? Nie wiadomo. Po chwili
jego Īona wstaje i mówi coĞ po cichu, wychodzi z autokaru i idzie gdzieĞ z pilotem.
Zaczyna siĊ czekanie. Nie ma juĪ nie tylko profesora, ale równieĪ jego Īony, takĪe
pilota. Stoimy i czekamy. Ja z ciekawoĞcią patrzĊ na miasto, którego wáaĞciwie nie
znam. ĝlady po wojnie jeszcze widoczne.
Po pewnym czasie caáa trójka nadchodzi. Profesor robi wraĪenie rozluĨnionego
i wesoáego. Ruszamy do hotelu. Po chwili daje siĊ sáyszeü komentarz z przodu: oto
profesor nie wytrzymaá i zapragnąá wpaĞü do knajpy, aby wypiü kielicha. ĩona znaáa
jego skáonnoĞci. Zapytaáa naszego przewodnika o najbliĪszą knajpĊ. Nie musieli dáugo
szukaü – profesor siedziaá juĪ w towarzystwie fiĔskich majtków i peáen radoĞci Īycia
zdrowo z nimi pociągaá. Niby wszystko normalne, ale jak on znalazá tak báyskawicznie
knajpĊ, a w niej jak trafiá na fiĔskich marynarzy? Musiaá mieü dobrego nosa. Byáem
peáen uznania dla tego jego nosa i oczywiĞcie dla samego profesora. Rutyniarz musiaá byü z niego nie lada. Obce miasto, jĊzyka nie znaá i tak szybko sobie poradziá.
Niewątpliwy specjalista, a niby wielki europejski paleobotanik.

O PANU NA CZARNO UBRANYM

Wykáady z geologii. Byáem bardzo ciekawy, co to takiego. Chyba podobne do
geografii, bo jedno na „geo” i drugie na „geo”. Pierwsze wraĪenie nijakie. Pan docent
caáy w czerni, w biaáej koszuli i czarnym krawacie. Takie smutne barwy byáy wówczas czĊste, bo przecieĪ byá to rok 1945. Wojna ledwo siĊ skoĔczyáa. Jedna z naszych
koleĪanek teĪ zawsze ubieraáa siĊ na czarno.
UczĊszczaliĞmy na wykáad z geologii niewielką, ale staáą grupą. Po pewnym
czasie docent zaprosiá nas do swego mieszkania. Drzwi znajdowaáy siĊ w tym samym przedpokoju, z którego wchodziáo siĊ do sali wykáadowej. Docent zajmowaá
dwa pokoje. Od razu zaprowadziá nas do drugiego pokoju. Staáo tam pianino. Usiadá
przy nim i zacząá graü. Byáem tym wszystkim zachwycony, zwáaszcza Īe dostaliĞmy
herbatĊ. No i tak to siĊ zaczĊáo. Muzyka byáa wówczas moją pasją. OczywiĞcie niejedyną. Wzmogáo to tylko moje zainteresowanie fortepianem, osobą docenta i caáą
geologią. Chodziáem wytrwale na jego wykáady, a pod koniec studiów – na geologiĊ
Polski. ByliĞmy duĪą grupą na jego autorskim koncercie w Filharmonii Lubelskiej
mieszczącej siĊ w Domu ĩoánierza na koĔcu Krakowskiego PrzedmieĞcia. Grane
byáy tylko jego utwory.
Egzamin z geologii Polski zdawaáem kilka tygodni przed obroną pracy magisterskiej. Kilka dni po obronie musiaáem juĪ wyjeĪdĪaü do Zakopanego na kolejną
kuracjĊ. Kolejną, bo przewaĪającą czĊĞü studiów (i pracy na etacie zastĊpcy asystenta
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w Zakáadzie Mineralogii i Petrografii) spĊdziáem, kurując siĊ w Zakopanem. Na egzamin poszedáem gáĊboko przekonany, Īe go dobrze zdam. I tak siĊ teĪ staáo. Docent
wyraziá to odpowiednimi sáowami. Poprosiá o indeks i kiedy odkrĊcaá wieczne, jak
to siĊ wówczas mówiáo, pióro, by wpisaü oceny, nie wytrzymaáem i pochwaliáem siĊ,
Īe w najbliĪszych dniach mam egzamin magisterski. Docent zawiesiá dáoĔ z piórem
w powietrzu i zapytaá o temat pracy, a po chwili o skáad komisji egzaminacyjnej. Nim
do koĔca odpowiedziaáem, docent skamieniaá, pióro zakrĊciá i schowaá do kieszeni,
indeks zamknąá i odsunąá od siebie ze sáowami, Īe egzaminu nie zdaáem. Daá mi do
zrozumienia, Īe zdumiony jest, iĪ nie zostaá zaproszony do komisji na mój egzamin.
Byáem zdruzgotany. Do dziĞ pamiĊtam wszelkie szczegóáy tego zdarzenia i nigdy
go nie zapomnĊ. Pobiegáem z tym wszystkim do prof. Adama Malickiego, u którego
robiáem pracĊ magisterską i który o wszystkim decydowaá. Sprawa dotaráa do dziekana, a bardzo szybko do prorektora. WszĊdzie opowiadaáem, jak byáo. Wszyscy mi
uwierzyli, czemu dziĞ, z perspektywy tylu lat i doĞwiadczeĔ ze studentami, nawet
nieco siĊ dziwiĊ. Wówczas jednak byáem tym wszystkim wystraszony i zgnĊbiony,
a ponadto przecieĪ stale chory!
Na szczĊĞcie sprawa zakoĔczyáa siĊ pomyĞlnie. Docent nie zostaá czáonkiem
komisji, która mnie egzaminowaáa. Wszystko odbyáo siĊ w przewidzianym terminie
i spokojnie wyjechaáem do Zakopanego. Docent jeszcze w tym samym roku opuĞciá
Lublin i UMCS. Przeniósá siĊ do Krakowa i tam po latach miaáem przyjemnoĞü
spotkaü kilkakrotnie Profesora Konrada Koniora, pracującego, jak ja, w PaĔstwowym
Instytucie Geologicznym. Z róĪnych powodów bardzo mocno zapisaá siĊ w mojej
pamiĊci. Bardzo mocno. Ta geologia, ta muzyka! Ach – przecieĪ i ten egzamin!
Caáe studia na UMCS-ie wspominam z wielkim sentymentem. To byáy piĊkne lata!

PACZKA PAPIEROSÓW I ASYMETRIA ZBOCZY W SULOWIE

PamiĊtam i nigdy tego nie zapomnĊ: mój pierwszy wyjazd w teren, by zebraü
materiaáy do pracy magisterskiej. Przed wyjazdem byáa jednak rozmowa z opiekunem
pracy prof. Adamem Malickim. ZapamiĊtaáem z niej jedynie ostatnie wskazówki, jakich
mi udzieliá: „Jedzie pan w zupeánie nieznane miejsca. Nic pan nie wie o tym, gdzie
znajdują siĊ odsáoniĊcia i co w nich widaü. Musi wiĊc pan pociągnąü mieszkaĔców za
jĊzyk. Zawsze coĞ powiedzą, jeĞli siĊ ich poczĊstuje papierosem, a póĨniej ogniem”.
Pierwszy raz wiĊc kupiáem papierosy i zapaáki. Pierwszy raz w Īyciu. I ostatni.
Wysiadáem w Szastarce za KraĞnikiem i przez pola dotaráem do Sulowa. Profesor
pouczyá mnie, Īe najlepiej zaczynaü od Ĩródeá Bystrzycy. ZaáoĪyáem sobie, Īe są one
gdzieĞ wáaĞnie koáo Sulowa. Na mapie nie byáo to jasno przedstawione. Dotaráem do
doliny i mój zachwyt nad nią przewaĪyá nad zainteresowaniami zawodowymi – bardzo szybko i zdecydowanie. Dopiero po dáuĪszym czasie przypomniaáem sobie, Īe
mam przecieĪ papierosy i zapaáki i Īe trzeba z nimi coĞ zrobiü. Pytaü o odsáoniĊcia.
Tyle tylko, Īe po co. I bez nich byáo widaü, Īe zbocze bardziej strome zbudowane
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jest z kredy, a to drugie, bardzo áagodne, niemal páaskie, z piasku i innych bliĪej
mi nieznanych albo w ogóle nieznanych utworów. Na malutkim, ale gáĊbokim dnie
doliny páynie coĞ, co chyba jest Bystrzycą. Poza tym pusto wszĊdzie, gáucho wszĊdzie. PomyĞlaáem sobie, Īe te papierosy, no i zapaáki, zachowam chyba aĪ do ujĞcia
Bystrzycy do Wieprza.
KtoĞ jednak napatoczyá siĊ. Rzuciáem siĊ na niego szczĊĞliwy, Īe wreszcie bĊdzie
moĪna kogoĞ poczĊstowaü. Zrobiáem to najszybciej, jak mogáem. Nawet nie zdziwiá
siĊ, Īe zostaá poczĊstowany, a w dodatku przez zupeánie mu nieznaną osobĊ. Szybko
nawiązaliĞmy kontakt. Po kilku moich pytaniach pojąá, Īe na pewno jestem klasyfikatorem gruntów i zacząá narzekaü, Īe tu wszĊdzie dookoáa nic nie ma, tylko piasek
i kamienie. Poniekąd miaá racjĊ, ale nie powiedziaáem mu tego gáoĞno. Pozwoliáem
mu siĊ wygadaü. I taką zasadĊ przyjmowaáem póĨniej w terenie, a nawet nie tylko
w terenie i nie tylko wobec mĊĪczyzn. Dopiero po wielu latach zacząáem mówiü
sam, jako pierwszy, a nawet przeszkadzaü innym. Ale wówczas wiedziaáem juĪ, Īe
przynajmniej jakaĞ czĊĞü z obecnych chyba mnie sáyszy i sáucha. I wówczas zrozumiaáem, co znaczy dobitnie wypowiedziane sáowo i dobrze sformuáowane zdanie,
jedno, dwa, nie za wiele. Nie zawsze sáuchacze przyznają ci racjĊ, ale przynajmniej
uwaĪnie wysáuchają i byü moĪe – zapamiĊtają.
Wróümy jednak do papierosów. RozmawialiĞmy dáugo, najmniej o odsáoniĊciach.
MĊĪczyzna wypaliá caáą paczkĊ, daáem mu zapaáki i powoli wróciáem do najbliĪszej
stacji kolejowej. Tam siadáem na áaweczce i zanotowaáem wraĪenia, bo przecieĪ nie
obserwacje fachowe z caáego dnia. Czuáem siĊ niemal dumny z tego, Īe jednego
dnia uzyskaáem tyle informacji i... straciáem wszystkie papierosy. Tyle Īe Īadnego
odsáoniĊcia nie widziaáem. Ale Profesor o nie w ogóle nie pytaá, ani nastĊpnego
dnia, ani potem. Interesowaáy go zupeánie inne sprawy. A przecieĪ tak dobrze siĊ
spisaáem. No cóĪ, kaĪdy ma inne zainteresowania, bywa i tak. Z tego pierwszego
dnia wyciągnąáem dla siebie naukĊ: nigdy papierosów przy sobie w terenie i nigdy
nie zaczepiaü mieszkaĔców, liczyü na mapĊ i na siebie.
W czasie pieszych wĊdrówek asymetriĊ zboczy dolinnych Bystrzycy poznaáem na
caáej dáugoĞci tej rzeki. ZnajomoĞü literatury (lata 1948–1949) pozwalaáa na stwierdzenie jej zaleĪnoĞci, czy moĪe uwarunkowaĔ, od zmian klimatu. I tak to napisaáem.
I tak teĪ zostaáo to wydrukowane. Przeszáo bez echa, poza kilkoma wzmiankami
w innych publikacjach. Jedynie Profesor Jerzy Kondracki zainteresowaá siĊ wówczas
bliĪej tym zagadnieniem, a wáaĞciwie mną, kiedy zapytaá przy jakiejĞ okazji w Lublinie swego kolegĊ, a mego opiekuna – o Mojskiego. Siedziaáem wówczas na sali,
prof. Malicki wywoáaá mnie i zostaáem przedstawiony prof. Kondrackiemu. Byáo to
dla mnie wielkie przeĪycie. Pozostaáo przekonanie, jak waĪne dla początkującego
adepta jest zainteresowanie nim uczonego spoza macierzystej uczelni. TĊ rozmowĊ
z prof. Jerzym Kondrackim pamiĊtam do dziĞ.

Moja geografia: Lublin, Narutowicza 30 (lata 1945–1950)

29

PROM NA SANIE W MRZYGàODZIE

Jedziemy wiĊc w Bieszczady: Henryk, Janek, Jasio i ja. Przygoda. W Bieszczady po raz pierwszy. Po raz pierwszy z najbliĪszymi kolegami. Na tak dáugo po raz
pierwszy. Zrobiü mapĊ geomorfologiczną – teĪ po raz pierwszy. WieĨliĞmy w plecakach mnóstwo rzeczy potrzebnych, ale teĪ mniej potrzebnych, a jak siĊ okazaáo na
miejscu – nawet zupeánie niepotrzebnych. Do tych pierwszych naleĪaáo kilka butelek
czegoĞ mocniejszego. Zadbaá o to Janek M. JuĪ na początku okazaáy siĊ one bardzo
przydatne. ZnaleĨliĞmy po przyjeĨdzie pociągiem jakiegoĞ tubylca, który zgodziá siĊ
dowieĨü nas na kwaterĊ pod warunkiem, Īe zapáacimy mu butelką o odpowiedniej
zawartoĞci promili. TáukliĞmy siĊ furmanką przez lasy i góry áadnych parĊ godzin.
Po drodze pozbyliĞmy siĊ przynajmniej poáowy zapasów Janka.
Nie pamiĊtam, gdzie byáa ta nasza pierwsza kwatera, ale pamiĊtam, Īe po dwóch
dniach rozdzieliliĞmy siĊ, Henryk i ja przenieĞliĞmy siĊ do Mrzygáodu. Kwatery tam
teĪ nie pamiĊtam, ale caáa miejscowoĞü byáa opustoszaáa, wiĊc mogliĞmy nocowaü
co najwyĪej w stodole. TeĪ na pewno opuszczonej.
W terenie poruszaliĞmy siĊ tylko z góry albo do góry, inaczej siĊ nie daáo. WszĊdzie
gĊste, wysokie krzaki i równie gĊste, bardzo lepkie báoto. Niby piĊkne góry, ale caáa
reszta juĪ nie tak fascynująca. TĊ caáą resztĊ pamiĊtam do dziĞ. I tĊ pustkĊ dokoáa.
Nigdzie Īywego czáowieka. DziĞ wiem dlaczego, ale wówczas zdziwienie byáo totalne.
ZdecydowaliĞmy kiedyĞ, Īe nastĊpnego dnia musimy wreszcie przedostaü siĊ na
drugi brzeg Sanu. Mostu ani Ğladu. Na brzegu staáa jakaĞ podejrzanej jakoĞci krypa,
poáączona cienkim sznurkiem z przerzuconym poprzez rzekĊ równie cienkim drutem.
DziĞ nazywa siĊ to przeprawą promową. ZaryzykowaliĞmy! Po chwili jednak sznurek
trzasnąá, drut poleciaá gdzieĞ do tyáu, a my páynĊliĞmy ostrym nurtem w nieznane.
I w tym nieznanym udaáo siĊ nam wkrótce, i szczĊĞliwie, wylądowaü na brzegu.
Baáem siĊ wówczas tak bardzo, Īe juĪ nic wiĊcej z tej wyprawy nie pamiĊtam.
Po tych zdarzeniach pozostaáo we mnie wielkie zdziwienie i uznanie dla wielu
moich póĨniejszych kolegów po fachu, w tym miĊdzy innymi dla Leszka Starka. Jak
oni mogli wówczas prowadziü badania terenowe w Karpatach? I trochĊ z tego uznania
pozostaáo we mnie do dziĞ! Ale dziĞ to takie piĊkne i przyjazne góry. A wówczas?
Wówczas to byá rok 1951, moĪe 1952, a caáa nasza czwórka byáa juĪ dobrze zakorzeniona jako máodzi asystenci na lubelskiej uczelni. Bieszczady dofinansowane byáy
przez KomisjĊ Fizjograficzną PAU w Krakowie. Mapa, którą wówczas zrobiliĞmy
w Bieszczadach, leĪy zapewne gdzieĞ w krakowskich archiwach, ale dla nas wszystkich,
a dla mnie na pewno, byáa to bardzo dobra szkoáa Īycia zawodowego w terenie, od
kurnej chaty gdzieĞ pod Wáodawą, aĪ po dobre hotele na zachodzie Europy, z Biblią
w szufladzie i telewizorem w kącie pokoju hotelowego. Ale to wszystko byáo juĪ
póĨniej, a nawet znacznie póĨniej. Obecnie coraz czĊĞciej wydaje mi siĊ, Īe byáo to
wczoraj. Nawet te Bieszczady! I czy rzeczywiĞcie dziaáo siĊ to wszystko ponad póá
wieku temu? Chyba tak! Chyba...
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Z PROFESOREM I RYBNĄ KONSERWĄ W PIWNICY W CZUMOWIE

JadĊ w teren z docentem Jahnem! Wreszcie! Na kilka dni i w tak bliskie mi
strony. Do rodziny w Hrubieszowie, tam przenocujemy jedną noc, a moĪe i wiĊcej.
Stamtąd na poáudnie. Autobus rozklekotany. Podobno z zachodnich darów, leyland.
ĝrodek lata, nawierzchnia „powojenna”, klinkier, szuter, bruk. Asfaltu jeszcze wówczas nigdzie nie byáo. W autobusie peáno pasaĪerów, a nawet wiĊcej niĪ peáno. My
obaj jednak siedzimy, z plecakami, áopatkami, aparatami fotograficznymi. Ale nie
tylko z tym. Wkrótce po wyjeĨdzie z Lublina docent wyjmuje ksiąĪkĊ i zaczyna
czytaü. Lord Jim po angielsku. Tyle zdoáaáem przeczytaü. Powiedziaá tylko, Īe to dla
üwiczeĔ. Wprawiá mnie w zadziwienie. W takich warunkach czytaü Lorda Jima, i to
po angielsku? DuĪo o tym myĞlaáem i wáaĞciwie myĞlĊ do tej pory. To siĊ nazywa
wykorzystanie czasu! Nie zdziwiáem siĊ, Īe póĨniej zostaá rektorem.
W Hrubieszowskiem docent ciągnąá na poáudnie. Zawsze to bliĪej Lwowa i bliĪej
górnego Bugu, o którym pisaá przed wojną. JesteĞmy wiĊc juĪ w Czumowie. Z daleka widaü wysoki brzeg Bugu. Podchodzimy ukosem. I nagle zatrzymujemy siĊ, ale
tylko na chwilĊ. Granica! Zaorany pas ziemi przechodzimy zdecydowanie. To znaczy
zdecydowanie przechodzi docent, a ja za nim trochĊ w strachu. OdsáoniĊcie piĊkne.
Widaü muáki dryasowe. Docent jest zachwycony, bo widziaá je przed laty w Krystynopolu. Wie dobrze, co to jest, ale ja nie wiem nic. Jestem peáen niewiedzy i strachu
po przejĞciu tego zaoranego pasa. Mój strach byá uzasadniony, bo nagle na górze
pojawiają siĊ WOP-iĞci z karabinami wycelowanymi prosto na nas. Nie pamiĊtam,
czy mieliĞmy podnieĞü rĊce do góry i jak szybko znaleĨliĞmy siĊ w ciemnej piwnicy
straĪnicy WOP-u. SiedzieliĞmy tam parĊ godzin i raz dostaliĞmy do jedzenia konserwy rybne. Nawet rozmawialiĞmy z WOP-istami o róĪnych sprawach. Docent zapytaá,
dlaczego jedzą konserwy wobec takich iloĞci ĞwieĪych ryb w Bugu. OdpowiedĨ byáa
oczywista. W Bugu nie wolno áowiü ryb. Nikomu. Nawet WOP-istom. Innych ludzi
tu zresztą nie byáo w promieniu wielu kilometrów. Po licznych telefonach, w tym do
Warszawy, wypuĞcili nas. Ale czekając na to wypuszczenie, docent duĪo opowiedziaá
mi o muákach dryasowych, o pochodzeniu sáowa „dryas” i o wielu innych sprawach
zawodowych. Mówiá i mówiá, moĪe trochĊ do siebie, moĪe, aby zagáuszyü swój niepokój
o nas. Potem mówiáo siĊ o tych latach: stalinowskie. Ale wówczas to sáowo byáo jeszcze
nieznane. Ostatecznie wypuĞcili nas, pouczając, czego nam nie wolno, abyĞmy siĊ tu
nie wáóczyli i nie pokazywali wiĊcej. Ani docent, ani ja nie mieliĞmy takiego zamiaru.
Ot, jedna z maáych przygód, które wówczas byáy chlebem powszednim terenowców.
Inni moi koledzy mieli jeszcze gorzej. Jasio Trembaczowski byá zatrzymany przez
WOP-istów, ale i przez „leĞnych ludzi”. Posiedziaá sobie w sumie kilka dni. Przeszáo,
minĊáo, ale to siĊ pamiĊta i ten razowy Īoánierski chleb i te rybki z puszki. Gáównie
jednak te muáki dryasowe. Znajdowaáem je potem w wielu miejscach na LubelszczyĨnie, w dolinach, w trudno dostĊpnych miejscach nad Huczwą i Wieprzem. I zawsze
w takich okolicznoĞciach przypominaáa mi siĊ ta ciemna piwnica. Byáa to doskonaáa
lekcja nie tylko zawodowa, ale teĪ lekcja Īycia. Bo gdyby wówczas przeszukali nas
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i nasze plecaki i znaleĨli Lorda Jima? I to po angielsku! I notatki terenowe i mapy?
BoĪe ĞwiĊty! PrzeĪylibyĞmy jeszcze parĊ dni na tych rybkach. A moĪe wiĊcej niĪ
parĊ dni. Lepiej o tym nie myĞleü.

O TYM, JAK HANDLOWAàEM LASAMI OKOLIC HRUBIESZOWA
I O KAFCE SàÓW KILKA

A teraz wspomnĊ o káopotach, jakie miaáem z powodu niewielkiego artykuáu,
który przesáaáem do druku w „Przeglądzie Geologicznym”, organie PIG w Warszawie. Tytuá byá Lessy okolic Hrubieszowa. Taki albo bardzo podobny. A mieszkaliĞmy
jeszcze w Lublinie na ul. Farbiarskiej 2 m. 11. Pewnego dnia zastaáem w domu list,
a w nim wezwanie do urzĊdu skarbowego, by stawiü siĊ w terminie „na wczoraj”.
Poszedáem, a tam postawiono mi zarzut przestĊpstwa z paragrafu takiego to, a takiego, groĪący karą do tylu, a tylu lat wiĊzienia. Wystraszyáem siĊ. W uzasadnieniu
przeczytaáem, Īe wycinam lasy okolic Hrubieszowa i drewno wywoĪĊ do Warszawy,
gdzie sprzedajĊ je zapewne z duĪym zyskiem, nie páacąc przy tym Īadnego podatku.
Zaprzeczyáem temu z caáej siáy. Pojąáem, Īe ktoĞ nie zrozumiaá róĪnicy miĊdzy lessem
i lasem, ale tylko tyle, caáej reszty nie rozumiaáem i na dobrą sprawĊ nie pojąáem
nigdy potem. DziĞ widzĊ, Īe byáy to czasy rozwoju máodego socjalizmu w Polsce,
lata 1951–1954. UrzĊdnicy chcieli byü bardziej ĞwiĊci niĪ sam papieĪ, wiĊc starali
siĊ nawet aĪ za bardzo. I tyle. Do tego naleĪy dodaü mój staáy strach przed kaĪdym
urzĊdem, a zwáaszcza przed wizytą w nim. Tyle róĪnych korytarzy, tyle dookoáa pokoi i tyle biurek w kaĪdym pokoju. Zupeánie jak dzisiaj. Tyle Īe dziĞ mniej siĊ bojĊ.
A moĪe wreszcie w ogóle siĊ nie bojĊ. Kilka lat póĨniej przeczytaáem caáego KafkĊ
i uznaáem, Īe to jest to. Klimat jego ksiąĪek, a zwáaszcza Procesu, to jest wáaĞnie
atmosfera urzĊdu, kaĪdego urzĊdu. KafkĊ uznaáem za najwiĊkszego pisarza, którego
ksiąĪki czytaáem, i tak to pozostaáo do dzisiaj, tak jak Wesele WyspiaĔskiego jest
dla mnie najwspanialszym polskim dzieáem poetyckim. W Lublinie byáo ono wystawiane zaraz po ucieczce Niemców w 1944 roku przez teatr Wojska Polskiego (tak on
siĊ chyba nazywaá, a moĪe nawet Teatr I Armii Wojska Polskiego – nie pamiĊtam).
Obsada Wesela, jak póĨniej siĊ przekonaáem, byáa znakomita. W ogóle caáy zespóá
byá znakomity. PamiĊtam do dziĞ sztukĊ Szaniawskiego Adwokat i róĪe z Antonim
RóĪyckim w roli gáównej. Obejrzaáem ją kilka razy. Podobnie jak i Wesele. Teatr
lubelski z tamtych lat daá mi bardzo wiele. Po raz pierwszy oglądaáem prawdziwą
sztukĊ, sáuchaáem prawdziwego wiersza i widziaáem dookoáa ludzi przejĊtych, zjednoczonych tym samym doznaniem. KaĪde pójĞcie do teatru byáo dla mnie wielkim
przeĪyciem. I pamiĊtam do dziĞ wiele szczegóáów.
Tak oto od urzĊdu skarbowego zawĊdrowaáem do teatru lubelskiego, tyle Īe przez
KafkĊ. Dla mnie to byá geniusz. Nie czytaáem nic, co byáoby pisane tak prostymi sáowami i zdaniami, co opisywaáoby tak zwyczajne zdarzenia, a jednoczeĞnie zawieraáo
tyle poezji i niezwyczajnoĞci.
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ARCHEOLODZY SKOSZAROWANI W HRUBIESZOWIE,
CZYLI O POTĉDZE SUGESTII WIELKIEGO UCZONEGO

Nie wiem, jak to siĊ staáo, ale niemal bezpoĞrednio po zakoĔczeniu studiów otrzymaáem zaproszenie, by wziąü udziaá w pracach wielkiej ekspedycji archeologicznej,
która w 1952 roku miaáa zainicjowaü badania nad początkami paĔstwa polskiego.
Kwaterą dla caáej ekspedycji miaáy byü koszary wojskowe w Hrubieszowie, a obiektem badaĔ Gródek nad Bugiem. Gródek znaáem juĪ nieco wczeĞniej, chyba z objazdu
terenowego, do którego wziąá mnie prof. A. Jahn. Wiedziaáem, Īe jest tam duĪo lessu
przedzielonego czarnoziemną glebą kopalną. Byáem wiĊc przekonany, Īe badania te
obejmą raczej tĊ glebĊ, co byáo oczywistym nonsensem, jednak nie dla mnie.
Ekspedycja wyglądaáa imponująco. JuĪ samo zakwaterowanie dawaáo wiele do
myĞlenia. Dostaü zgodĊ na umieszczenie kilkudziesiĊcioosobowej grupy w wojskowych,
czynnych koszarach, w strefie nadgranicznej, a Hrubieszów byá w takiej, z peánym
wyĪywieniem – nie wyobraĪaáem sobie, jak moĪna byáo tego dokonaü. Ale po jednym
dniu pobytu w koszarach wiedziaáem juĪ, Īe czáowiek, który tym kierowaá, byá w stanie
zaáatwiü wszystko. Szefem ekspedycji byá bowiem prof. Zdzisáaw Rajewski, archeolog,
dyrektor Muzeum Archeologicznego w Warszawie, jeszcze przed wojną kierownik
prac wykopaliskowych w Biskupinie. Czáowiek o niespoĪytej energii, peáen polotu,
bezpoĞredni, ale stanowczy w swych decyzjach podejmowanych szybko i ostatecznie.
Zaimponowaá mi od samego początku, podobnie jak i inni uczeni, którzy brali udziaá
w tej ekspedycji. Byli wszyscy, profesorowie (wielu z nich wówczas jeszcze bez tego
tytuáu) Gąssowski, Hensel, JaĪdĪewski, Nadolski, Rauhut, Zbierski, Samsonowicz
i wielu innych. Przebywaá tam równieĪ Paweá Jasienica. Ten ostatni w swej ksiąĪce-reportaĪu Archeologia na wyrywki wspomina o tej ekspedycji. Praca ruszyáa ostro,
systematycznie, kaĪdego dnia od ósmej do szesnastej. Ja kwaterowaáem u wujostwa,
ale codziennie byáem odpowiednio wczeĞniej w koszarach.
Po pewnym czasie rano prof. Rajewski ogáosiá wszystkim, Īe ma nam coĞ do
pokazania. Wszyscy wspiĊliĞmy siĊ na sam szczyt pagórka w Gródku. ZobaczyliĞmy
wielki, bardzo gáĊboki dóá, z dokáadnie wyczyszczonym dnem, a na dnie, na tle jasnosáomkowej barwy lessu, czarną plamĊ. Ale byáa to plama niezwyczajna, poniewaĪ
miaáa ksztaát ryby, duĪej, okoáo metra dáugoĞci. Widoczny byá ogon i przynajmniej
jedna páetwa. Zdziwienie byáo zupeáne. Wszyscy sáuchali objaĞnieĔ prof. Rajewskiego. Powiedziaá, Īe jest to ryba záowiona we wczesnym Ğredniowieczu. ÓwczeĞni
mieszkaĔcy Īywili siĊ takim rybami, áowionymi w páynącym u stóp wzgórza Bugu.
Padáa nawet hipoteza, po dáuĪszej dyskusji, Īe jest to jesiotr, bo wiĊkszych ryb nie
mogáo tam wówczas byü.
Staáem i sáuchaáem oszoáomiony tymi opiniami i wielką intuicją profesora. Zresztą
nie tylko ja, inni równieĪ. Profesor z wielką sugestią dáugo o tym opowiadaá, prawie
jakby tam wówczas byá i tĊ rybĊ áowiá. Ja jednak uprzytomniáem sobie, Īe przecieĪ
na zboczu podcinanym przez Bug widziaáem glebĊ czarnoziemną, na której leĪaáa
warstwa lessu. CoĞ mnie tknĊáo i cicho powiedziaáem jednemu z máodszych kolegów
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archeologów o tym, co to moĪe byü. Zbesztaá mnie po cichu i daá do zrozumienia,
Īe ja tu nic nie mam do gadania i mam sáuchaü opowiadania profesora. Sáuchaáem
wiĊc i kiedy wreszcie zostaáem zapytany, co o tym sądzĊ, bo przecieĪ byáem tam od
spraw calca, odpowiedziaáem, Īe nie wiem, co o tym sądziü. Sugestia byáa totalna.
Ostatecznie zdecydowano, Īe rybĊ naleĪy odpowiednio zapakowaü i ostroĪnie przetransportowaü do Warszawy, by poddaü ją specjalistycznym badaniom. Nie wiem do
dziĞ, jak to wszystko siĊ skoĔczyáo.
Nie bĊdĊ wspominaá o innych ciekawych i pouczających zdarzeniach z tej ekspedycji, ale to jedno pamiĊtam do dziĞ. PrzecieĪ to byáa moja kompromitacja. OczywiĞcie
nie byáa to ryba, ale intersekcyjnie ĞciĊty nierówny strop gleby kopalnej. DziĞ mogĊ
powiedzieü – gleby liczącej przynajmniej 60 000 lat. Bo cóĪ ja, ledwo po studiach,
mogáem wówczas przeciwstawiü wielkiej potĊdze autorytetu i sugestii, zwáaszcza Īe
pozostaáo we mnie jeszcze trochĊ nieĞmiaáoĞci z lat dziecinnych.

CO DALEJ?

W moim wieku pytanie to moĪe wydawaü siĊ Ğmieszne. Ale nie jestem pesymistą!
JeĞli ktoĞ przeczyta moje wspomnienia z początku historii studiów geograficznych
w UMCS i popatrzy nie za siebie, ale przed siebie, to proponujĊ refleksjĊ wynikającą
z ostatnich zdaĔ. Jest tak oczywista, Īe moĪe nawet nie wymaga literalnego sformuáowania. Profesorowie – pamiĊtajcie, Īe autorytet moĪe byü niebezpieczny dla máodych,
chcących pracowaü w nauce; máodzi – miejcie odwagĊ gáoĞno formuáowaü swe uwagi,
nawet kiedy jesteĞcie pod przemoĪnym wpáywem swych i cudzych mistrzów. PostĊp
w nauce polega równieĪ na obalaniu dorobku mistrzów!

