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część pierwsza
PRZEDSIONEK RAJU

Pod Równą Górką

Jadąc starą szosą z Chrzanowa — w kierunku Katowic, po kilkunastu kilome
trach zjeżdżamy stromo w dół do Byczyny. Dalej droga pnie się pod Górę 
Pietrusową, skąd rozciąga się już szeroki widok na wschodnie obrzeża 
Jaworzna. Przed II wojną światową to górnicze miasto, liczące wtedy około 
20 tys. mieszkańców, należało do powiatu chrzanowskiego w województwie 
krakowskim. Była to wówczas prawdziwa prowincja. Za Górą Pietrusową, 
po stronie północnej, wzrok przyciąga masyw Grodziska pokrytego teraz 
lasem1. Kiedy byłem dzieckiem, na tym malowniczym wzgórzu rosły tylko 
z rzadka jakieś krzaki i zarośla. Po drugiej stronie szosy widać było — jeszcze 
pod koniec xx wieku — majestatyczne wieże chłodnicze starej elektrowni 
Jaworzno. nad wieżami unosiły się białe obłoki skraplającej się pary wodnej. 
Pnąca się znów pod górę droga prowadzi do ostrego zakrętu w kierunku 
centrum miasta. Zdarzały się tu często wypadki motocyklowe. Stąd, w latach 
trzydziestych, miejsce to nazywano „zakrętem śmierci”. Od tego zakrętu od
chodziła polna droga prowadząca pod Równą Górę, a dalej do wsi Jeziorki. 
na tej górze stał wysoki drewniany krzyż.
 Urodziłem się 4 lutego 1930 roku w domu stojącym dotąd przy wspo
mnianym „zakręcie śmierci”. Teraz w odnowionym budynku mieści się 
elegancki hotel i restauracja Pańska Góra. Dzień moich narodzin musiał 
być mroźny i tonący w śniegu. Takie były zimy w owych latach. Pamiętam 
z dzieciństwa szyby okienne pokryte lodem i głębokie zaspy śnieżne. Moje 
przyjście na świat witał — podobno — bardzo radośnie nestor. Był to pięk
ny wilczur, znany mi już tylko z wyblakłej fotografii. Wiem, że darzył przy
jaźnią dzieci i biedaków — nie znosił policjantów.
 Mój Ojciec Kazimierz urodził się 20 grudnia 1902 roku w Krynicy. 
Babka, pierwsza żona dziadka Dyonizego — Leokadya z domu Mousson 
1. najwyższe w tej okolicy wzniesienie, o charakterystycznym podłużnym kształcie, sięgające wysokości ok. 350 m n.p.m.
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— była prawnuczką oficera armii napoleońskiej, który po upadku cesarza 
wyemigrował z Francji do Polski. Z zawodu był architektem. Osiadł w Rze
szowie i tu się ożenił. Można powiedzieć, że gdyby nie cesarz Francuzów 
— napoleon Bonaparte — i jego upadek, nie byłoby mojej Babki Leokadii, 
Ojca Kazimierza, mnie oraz moich dzieci i wnucząt: Doroty, Wojtka, Da
rii i Konrada. Wszyscy tworzymy ogniwa jednego łańcucha, nić kolejnych 
poczęć. Przedłużeniem tej nici będą narodziny moich prawnuków, prapra
wnuków itd., kiedy ja zniknę już we mgle przeszłości. Biolog i pisarz brytyj
ski — Richard Dawkins — w swojej książce pt. Rozplatanie tęczy nazywa 
to nicią zdarzeń historycznych, na której zawisło nasze istnienie. Ta nić wy
nika ze zwykłej statystyki związków przyczynowych.
 W 1920 roku Kazimierz Dziunikowski — uczeń nowosądeckiego gim
nazjum klasycznego — zgłosił się ochotniczo do wojska, aby bronić ojczyzny 
przed bolszewikami. Po krótkim przeszkoleniu, już w sierpniu tego roku, 
znalazł się w okopach pod Kockiem jako szeregowiec 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich. Później brał udział w krwawych walkach pod Grodnem. 
Został lekko ranny w bitwie pod Łukowem. Po powrocie do domu konty
nuował naukę. Po zdaniu matury w 1921 roku rozpoczął studia w Akademii 
Górniczej w Krakowie, otwartej 20 października 1919 roku przez naczelni
ka Państwa Józefa Piłsudskiego. Ukończył ją w 1927 roku, otrzymując dy
plom inżyniera górniczego. W tych latach absolwenci uczelni technicznych 
nie dostawali jeszcze stopni magisterskich. W przedwojennym Jaworznie 
jednym z nielicznych magistrów był pan Marcinkiewicz, właściciel apteki 
przy ul. Jagiellońskiej. Stały w niej rzędy szklanych słoi z łacińskimi napisa
mi, a także słój z pijawkami. W powietrzu unosił się zapach ziół.
 W ciągu pierwszego roku po studiach Ojciec wykładał fizykę w gimna
zjum męskim w Zawierciu. nie mógł znaleźć pracy w górnictwie. 
 Udało mu się to dopiero dzięki rekomendacji prof. Henryka Czeczotta 
z Akademii Górniczej2. Początkowo pracował w charakterze sztygara w ko
palni Grodziec na Śląsku. Później przeniósł się do Jaworzna, gdzie zaoferowa
no mu korzystniejsze warunki pracy w kopalni Piłsudski. Otrzymał stanowi
sko inżyniera ruchu, a następnie kierownika robót górniczych. W maju 1939 
roku został wydelegowany — na kilka tygodni — do niemiec i Francji, w celu 
zapoznania się z najnowszymi światowymi osiągnięciami techniki górniczej.
2. Henryk Czeczott (1875–1928), absolwent Instytutu Górniczego w Petersburgu i Akademii Górniczej we Freibergu. Praco
wał w wielu krajach. Światowy autorytet w dziedzinie aerologii i mechanicznej przeróbki węgla. Od 1922 roku prof. Akademii 
Górniczej w Krakowie.
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 Miejscem urodzenia mojej Matki Olgi — w dniu 8 października 1905 
roku — była podkrakowska Czarna Wieś, wchłonięta później przez rozbudo
wujące się miasto. Mojego Dziadka — ze strony Matki — nie znałem. Zmarł 
wkrótce po powrocie z frontów I wojny światowej. Wiem o nim tylko tyle, 
że nazywał się Władysław Smalec i był urzędnikiem w Krakowskim Przed
siębiorstwie Tramwajowym. Zachowało się świadectwo szkolne z datą 
28 czerwca 1921 roku, wydane przez Szkołę wydziałową żeńską czterokla-
sową im. A. Jagiellonki w Krakowie, z nazwiskiem Smalcówna Olga i ocena
mi chwalebny lub zadowalający. Dziadek Władysław i jego żona — Helena 
z domu Dyna — mieli jeszcze starszą córkę Władysławę. Zmarła na gruźlicę 
w wieku kilkunastu lat. 
 W historii rodzinnej mojej Babki Heleny zdarzył się dramatyczny me
zalians. Panna ze dworu — szlachcianka — poślubiła wiejskiego parobka. 
Podobno bardzo się kochali i mieli dużo dzieci. Wyrzekły się ich obie ro
dziny. Faktem jest, że potomko wie krewnych mojej Babki zamieszkują do
tąd podkrakowskie wsie: Barycz, Kosocice i Soboniowice. Z drugiej strony, 
jakieś dalekie związki łączyły tę rodzinę z krakowskim rodem Starzewskich. 
W pierwszych latach xx wieku Rudolf Starzewski był znanym dziennikarzem, 
redaktorem konserwatywnego dziennika Czas. Przyjaźnił się ze Stanisławem 
Wyspiańskim i Tadeuszem Boyem Żeleńskim. Uczestniczył w słynnym we
selu bronowickim Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wyspiański 
uwiecznił go w swoim dramacie opartym na kanwie tego wydarzenia. Kiedy 
na początku lat pięćdziesiątych byłem już krakowskim studen tem, czasa mi 
odwiedzałem „ciocię” Anielę Starzewską. Razem ze swoją siostrą prowadziła 
bibliotekę przy ul. św. Jana. Również w owym czasie na ul. Starowiślnej spo
tykałem „wujka” Henryka Dynę. Był w tym rejonie listonoszem. Grywał też 
na saksofonie na wiejskich weselach w rodzinnych Kosocicach.
 Moja Matka, nie ukończywszy żadnych studiów, już w mocno zaawansowa
nym wieku, zaczęła malować obrazy kwiatów. Doczekała się nawet wystaw 
w krakowskiej Piwnicy pod Baranami i w jaworznickim Klubie Plastyków. 
Jedną z pierwszych była „Jaworznicka Jesień 1975”. Objawiony nagle talent 
malarski mojej Matki wysoko cenił Włodzimierz Hodys — profesor Akade
mii Sztuk Pięknych w Krakowie — opiekun jaworznickich plastyków amato
rów. Wśród nich szczególnym fenomenem był Karol Adamczyk (1912–1979). 
Jego niezwykłe akwarele wzbudzają dotąd zainteresowanie w różnych kręgach 
odbiorców sztuki. 



12

 Ślub Rodziców odbył się 27 grudnia 1927 roku w kościele parafialnym 
w Rynku Podgórskim w Krakowie.
 Podobno w wieku trzech lat zachorowałem ciężko na tyfus brzuszny. 
nie znano wtedy żadnych antybiotyków. Konsylium lekarskie orzekło, że nie 
ma dla mnie ratunku — muszę umrzeć. na przekór temu żyję do dzisiaj. 
Z pierwszych lat życia utkwiły mi w pamięci spacery z Mamą do żabek pod 
Równą Górką. Kumkające żabki pływały w niedużym bajorku przy wspo
mnianej polnej drodze. Wokoło rozciągały się łąki, a gdzieniegdzie po
letka zboża. Opodal bajorka stał kamienny krzyż postawiony w miejscu, 
gdzie pod ziemią zginęło kiedyś kilku górników. Pamiętam też wyjazdy 
z Ojcem do Jeziorek. Podróżowaliśmy bryczką zaprzężoną w parę koni. 
Ojciec jeździł tam na zebrania koła Strzelca3. nie wiedząc o tym, rosłem 
w aurze legendy legionów. Przypominam sobie piosenkę Maszerują chłop-
cy maszerują, a za nimi idzie śmierć, nuconą czasem przez Ojca. Znałem 
też inne piosenki legionowe, takie jak: Wojenko wojenko, Ta szara piechota, 
O mój rozmarynie, Rozkwitały pąki białych róż i inne. 
 W noc świętojańską na Równej Górce rozpalano wielki stos ułożo
ny z drewna i beczki smoły. Rozpalanie ognisk (sobótek) na wzgórzach 
w czerwcową noc św. Jana było jeszcze — w owych latach — kultywowaną 
tradycją, wywodzącą się podobno z czasów pogańskich. Uczestniczyłem 
kiedyś z moją opiekunką w takiej sobótce. Ludzie zgromadzeni wokół pło
nącego stosu śpiewali Pierwszą Brygadę4. Ta pieśń wzrusza mnie do dziś, 
budząc nostalgiczne wspomnienia tamtych lat — pierwszych lat życia. 
Tkwi w mej pamięci melodia pieśni i słowa jej pierw szej zwrotki:

Legiony to — żebracza nuta,  
Legiony to — ofiarny los,  
Legiony to — żołnierska buta,  
Legiony to — straceńców los.  
My Pierwsza Brygada,  
Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los,  
Na stos, na stos.

3. Organizacja Strzelec nawiązywała do tradycji Związku Strzeleckiego, założonego przed I wojną światową przez Józefa 
Piłsudskiego i jego towarzyszy.
4. Pieśń 1 Brygady Legionów Polskich z 1915 roku anonimowego kompozytora. Słowa napisali Andrzej Hałaciński i Tadeusz 
Biernacki w 1917 roku.
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 Moja ówczesna opiekunka „nana” — nie umiałem jeszcze wymawiać 
słowa niania — była naszą pomocą domową (służącą). Miała na imię Józia. 
Wyszła za mąż za górnika Jana noworytę. Zastąpiła ją kolejna „nana” o ta
kim samym imieniu. Wkrótce również poślubiła górnika Szczepana Pal
kę. Zamieszkali przy ul. Robak w standardowym mieszkaniu robotniczym 
składającym się z kuchni, jednego pokoju i komórki dla kozy. Te sympa
tyczne zwierzęta wpisywały się wtedy w pejzaż miasta, a ja byłem pojony 
ich mlekiem.
 Z owych czasów pamiętam jeszcze, że na piętrze domu moich narodzin 
mieszkała rodzina Hoffmannów z trzema synami. najstarszy z nich Adam 
już wtedy grał na pianinie i akordeonie, wzbudzając mój podziw. Tak się 
złożyło, że z Adamem i najmłodszym Cześkiem zaprzyjaźniłem się bliżej 
dopiero w latach powojennych, kiedy byliśmy już ludźmi dorosłymi.
 Równa Górka, Grodzisko, Jeziorki — są to miejsca budzące we mnie 
szczególnie miłe wspomnienia także z pierwszych lat powojennych. W tym 
czasie odwiedzałem te tereny z uroczą koleżanką gimnazjalną. Łączyła nas 
subtelna więź wzajemnej sympatii, młodzieńczego zauroczenia. Błąkaliśmy 
się po Grodzisku lub — w Jeziorkach — krążyli wokół malowniczego stawu 
skrytego w lesie. W tych wędrówkach towarzyszyły nam barwne motyle, 
świergot ptaków, szum drzew kołysanych wiatrem. Cieszyły nas polne kwia
ty, krzewy dzikiego głogu, zieleń traw i błękit nieba. Cieszyło nas życie. 
Wspomnienia koszmaru lat wojny i okupacji szybko odchodziły w prze
szłość. Do tej pory, za każdym razem kiedy przybywam znowu w te strony, 
widok Grodziska wywołuje we mnie falę wspomnień z dawnych — jakże już 
odległych — lat młodości. Przypomina mi też, powtarzaną niegdyś przez 
Mamę refleksyjną sentencję: „Chwytaj, chwytaj szczęsne chwile, bo ulecą 
jak motyle, potem będzie żal”. 

Winterówka i świat dziecięcej wyobraźni

nie pamiętam, w którym roku przeprowadziliśmy się do nowego dużego 
mieszkania na wysokim parterze Winterówki, u zbiegu ulic Jagiellońskiej 
i Zacisza. nazwa tego domu pochodzi od nazwiska Wiktora Wintera, 
który niegdyś prowadził tu szkołę języka niemieckiego. W skład mieszka
nia wchodził duży przedpokój, cztery pokoje, kuchnia, spiżarnia (nie było 
wtedy domowych lodówek), mały pokoik za kuchnią dla służącej, dwie 



14

toalety oraz przestronna łazienka z metalowym cylindrycznym piecem na 
węgiel do grzania wody. Przedpokój od klatki schodowej oddzielała prze
szklona ściana z głównymi drzwiami wejściowymi. Drzwi boczne prowa
dziły wprost do kuchni oraz do narożnego pokoju z loggią od strony Za
cisza. W kuchni znajdował się wielki piec kaflowy z piekarnikiem i blachą 
nad paleniskiem. na tej blasze stał zawsze sagan z gorącą wodą na herbatę. 
Piece kaflowe służyły też do ogrzewania pomieszczeń. Jedynym budynkiem 
w całym Jaworznie mającym ogrzewanie centralne był wówczas gmach dy
rekcji jaworznickiego Gwarectwa5 naprzeciwko Winterówki, po drugiej stro
nie niewielkiego ogrodu. W tym ogrodzie, co roku, zakwitał migdałowiec. 
Świat wtedy różowiał. Pod mieszkaniem mieliśmy dwie piwnice i pralnię. 
Jedna z piwnic służyła do przechowywania opału — w drugiej znajdowały 
się ziemniaki, beczka z kiszoną kapustą oraz słoje z ogórkami i kompota
mi. Jesienne kiszenie kapusty, w wielkiej drewnianej beczce, było dla mnie 
ważnym dorocznym wydarzeniem. W pralni stały drewniane balie i długie 
koryto. Prało się wtedy za pomocą pralek w postaci falistej blachy przytwier
dzonej do drewnianej ramy. Praca ta wymagała niezłej kondycji fizycznej.
 W lecie największą atrakcją był dla mnie duży ogród, ciągnący się wzdłuż 
Zacisza. Ogradzał go parkan z drewnianych sztachet. W jednym z kątów 
ogrodu zbudowana była altanka z drzewa brzozowego pokrytego białą 
korą. Część południową zarastały krzaki malin. Były też grządki z różny
mi warzywami. Między innymi rosły tu dynie. W tym ogrodzie spędziłem 
wiele pogodnych dni mego dzieciństwa. Pod cienką warstwą gleby zalegały 
złoża złotego piasku, w którym mogłem się bawić.
 Moją dziecięcą wyobraźnię wypełniał wówczas tajemniczy świat upiorów, 
strzyg, wiedźm, płanetników, diabłów i innych złych duchów. O ich istnieniu 
wiedziałem od „nany”. Miałem też książkę o kanaponach gnieżdżących się 
w starych kanapach. Przy siadaniu na takim meblu słychać czasami dziwne 
odgłosy wydawane przez te oswojone duchy domowe. Mimo wszystko nie 
odczuwałem żadnych lęków. Oprócz duchów złych istniały bowiem również 
duchy dobre. nad moim łóżeczkiem, zamykanym sznurową siatką, wisiał na 
ścianie obrazek przedstawiający Anioła Stróża. Anioł miał białe fałdziste sza
ty i wielkie skrzydła. Swe opiekuńcze ręce unosił nad głowami dwojga ma
łych dzieci przechodzących przez dziurawy mostek nad głęboką przepaścią. 
Było dla mnie jasne, że przy takiej anielskiej opiece dzieciom nie może się 

5. Gwarectwo: spółka górnicza udziałowców dysponujących kapitałem, organizująca eksploatację złóż.
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przy darzyć żadna zła przygoda. Byłem pełen ufności i wiary w moc duchów 
dobrych. Każdego wieczora modliłem się do mojego Anioła Stróża. nauczyła 
mnie tego Babcia Hela, która pewnego dnia przyjechała z Krakowa i już u nas 
została. Sypiała na kanapie w rogu mojego różowego pokoju pełnego zabawek. 
Spać chodziłem dość późno. Słyszałem jeszcze zwykle dźwięk kopalnianej sy
reny, obwieszczający o godzinie dwudziestej drugiej zmianę górniczej szychty6. 
W mej wyobraźni jawił się wtedy Skarbnik — opiekuńczy duch górników, prze
mierzający samotnie podziemia kopalń z górniczą lampką w ręku.
 Oprócz Anioła Stróża wielką atencją darzyłem św. Mikołaja, który 
w grudniową noc przynosił mi co roku różne prezenty. nie udało mi się go 
nigdy zobaczyć, lecz bardzo długo wierzyłem w jego siwą brodę, czerwony 
płaszcz i przyjazny uśmiech. Żałowałem tylko, że nie przyniósł mi nigdy 
żadnych znaczków do moich zbio rów. Widocznie w niebie nie znają się na 
znaczkach. Ja byłem już wtedy wytrawnym filatelistą.
 Wielką atrakcją były zawsze Święta Bożego narodzenia i ustrajanie cho
inki. Przy tej okazji doznałem kiedyś porażenia prądem, kiedy usiłowałem 
pod napięciem wymienić żaróweczkę w lampkach choinkowych. W okresie 
świątecznym chodzili po domach kolędnicy z gwiazdą betlejemską. Ja też 
miałem taką gwiazdę. Zapalało się w niej świeczkę i wprawiało w ruch ob
rotowy za pomocą sznurka. W skład zespołów kolędniczych wchodziła 
zawsze śmierć z kosą, anioł i diabeł. Szczególnie podobała mi się koegzy
stencja tych dwóch postaci z tak różnych światów — a raczej zaświatów. 
Widocznie już jako dziecko miałem skłonności koncyliacyjne. nie znosi
łem wszelkich sporów, kłótni i nienawiści. To mi zostało do dziś.

Moi bracia mniejsi

Św. Franciszek z Asyżu głosił, że wszystkie zwierzęta są naszymi braćmi 
mniejszymi. A zatem nie byłem jedynakiem. Moimi braćmi byli: pies Bary 
i kot Limo. Bary urodził się gdzieś na Podhalu, skąd przywiózł go mój Oj
ciec. Był już wtedy dorodnym okazem ogromnego psa rasy bernardynów. 
Pierwsze nasze spotkanie było dość dramatyczne. Padał deszcz, a Bary za
żądał wypuszczenia go do ogrodu. Po powrocie, cały ubłocony, wskoczył na 
łóżko rodziców. Dostał za to klapsa. W rewanżu ugryzł Ojca w rękę. Jednak 
już w następnych dniach pies zaakceptował nas, jako swoją nową rodzinę. 

6. Schicht [niem.]: czas pracy górników, zmiana robocza w kopalniach.
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Stał się moim ukochanym przyjacielem. Górował nade mną wielkością. 
To ja byłem jego bratem mniejszym. W lecie bawiliśmy się razem w ogro
dzie. W zimie zaprzęgałem go do sanek za pomocą uprzęży sporządzo
nej z grubego sznura. Czasami udawało mi się go nakłonić do pełnienia 
roli siły pociągowej. Był to wówczas największy pies w całym Jaworz
nie. Miał niestety brzydki zwyczaj przewracania napotkanych psich kole
gów i tarzania ich po ziemi, nie czyniąc im poza tym żadnej krzywdy. Taka 
była jego psia zabawa. Zdarzyło się kiedyś, że podobna przygoda spotka
ła małego psiaka, który był na spacerze ze swoim panem — naszym czę
stym gościem — inż. Jerzym Buczyńskim. Byłem świadkiem tego, jak Bary 
wyrwał się Ojcu i wepchnął spotkanego pieska do przydrożnego rowu. 
Właściciel uderzył go za to smyczą. Bary podkulił ogon i obrażony wrócił 
do nas. Ten pies bardzo lubił gości przychodzących często do naszego domu 
na brydża. Kładł się wówczas zadowolony pod owalnym stołem w jadalni, 
gdzie zasiadano do kolacji, a później do kart. W jakiś czas po wspomnia
nym incydencie — kiedy już goście siedzieli za stołem — Bary znienacka 
ugryzł nie kogo innego, lecz właśnie inż. Buczyńskiego, właściciela małego 
pieska. Zrozumiałem to po latach, kiedy już dorosłem. Bary miał widocz
nie poczucie psiej godności; nie znosił żadnej agresji w stosunku do siebie. 
Podobnie jak ja. Obaj zostaliśmy tak wychowani.
 Mój drugi brat mniejszy — Limo — był dużym kotem maści popiela
tej w żółtawe pręgi. nie pamiętam, jak i kiedy zjawił się w naszym domu. 
W ramach moich wczesnych zainteresowań inżynierskich skonstruowałem 
dla niego windę, przymocowaną do parapetu okna kuchennego wycho
dzącego na mały ogród. Kot wsiadał do windy, a ja opuszczałem ją powoli 
za pomocą kołowrotu z nawiniętym sznurem. Podobnie odbywał się koci 
powrót do domu. Ulokowawszy się w windzie na dole Limo miauczał gło
śno, domagając się wciągnięcia z powrotem. W czasie tych kocich przejaż
dżek w oknach przeciwległego budynku Gwarectwa pojawiały się zawsze 
rozbawione twarze urzędników. Limo, jak przystało na prawdziwego kota, 
chadzał często własnymi drogami. Kiedyś wyszedł z domu i już nie wró
cił. nie dowiedziałem się nigdy, co się z nim stało. nagłe rozstanie z moim 
przyjacielem przeżyłem boleśnie.
 Przez pewien czas miałem też młodą kawkę — Kasię. Chodziliśmy ra
zem do dużego ogrodu. Podążała za mną, skacząc po ziemi i przekrzywia
jąc filuternie mały czarny łebek.
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 W miesiącach letnich roiło się wszędzie — szczególnie w ogrodzie — 
od całkiem mniejszych braci latających. W czerwcu pojawiały się kowaliki, 
a w lipcu większe od nich chrabąszcze. Wspominam je miło, w odróżnieniu 
od rojów natrętnych much, z którymi walczyło się na różne sposoby.
 Stworzeniami, które budziły we mnie lekką odrazę, były dżdżownice 
i turkucie podjadki, spotykane często w ogrodzie. 

Pierwsze kontakty z techniką

W holu naszego mieszkania, na okrągłym stoliku, stał telefon z korbką. Aby 
uzyskać połączenie, trzeba nią było kręcić aż do czasu zgłoszenia się pani 
z centrali, której podawało się nazwisko żądanego rozmówcy.
 W korbę zaopatrzony był również patefon, w postaci drewnia nej skrzynki 
z podnoszonym wiekiem. Pod tym wiekiem znajdował się stolik obrotowy, 
 na którym umieszczało się masywną tłoczoną płytę. Stolik z płytą mógł się 
obracać dopiero po nakręceniu sprężyny za pomocą wspomnianej korby. 
Wymagało to sporego wysił ku fizycznego. W rowku płyty ustawiało się de
likatnie głowicę z wymiennym bolcem stalowym. Z głośnika zaczynały 
wydobywać się dźwięki muzyki, na tle różnych szumów.
 Spośród modnych wówczas szlagierów muzycznych najbardziej utrwa
lił się w mej pamięci przebój sławnej Hanki Ordonówny7 Miłość ci wszystko 
wybaczy. Popularny był też Bal u starego Joska oraz Ta ostatnia niedziela. 
Podobały mi się zawsze utwory nostalgiczne w tonacjach molowych.
 Rewelacją było w tych czasach radio w postaci detektora kryształko-
wego. Była to czarna deseczka z jakimiś drucikami, połączona kabelkiem 
ze słuchawkami. Można w nich było słyszeć, dochodzące jakby z oddali, 
dźwięki muzyki lub głosy ludzkie.
 Wielką atrakcją były dla mnie wędrówki z Ojcem po terenie kopalni 
i elektrowni. Dzięki temu, już jako dziecko wiedziałem, do czego służy 
kompresor, pompa, silnik, prądnica i turbina. Ojciec pokazywał mi te 
wszystkie urządzenia. Byliśmy też kiedyś w hali maszyn wyciągowych, 
gdzie na wielkich bębnach nawinięte były grube liny do wyciągania z głę
bin kopalni klatek szybowych z górnikami lub wózkami wypełnionymi wę
glem. na szczycie wieży szybowej obracały się wtedy wielkie koła. Rosłem 
7. Prawdziwe nazwisko Maria Anna z Pietruszyńskich Tyszkiewiczowa (1904–1950), gwiazda kabaretów i teatrów przed
wojennej Warszawy, piosenkarka, tancerka, aktorka. W 1942 roku wyruszy ła z 2 Korpusem Polskim na Bliski Wschód 
jako opiekunka polskich sierot. Zmarła w Bejrucie.
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w cieniu takich wież, obserwując obracanie się tych kół. W czasie naszych 
wędró wek spotykaliśmy górników i robotników kopalnianych. Ojciec wi
tał się ze wszystkimi tradycyjnym pozdrowieniem górniczym „Szczęść 
Boże”. Często też rozmawiał z ludźmi o trapiących ich problemach. Jed
nym z tych robotników był młody mieszkaniec Byczyny — Franciszek 
Szlachcic. Wiele lat później w 1970 roku — za czasów władzy Edwarda 
Gierka — został ministrem spraw wewnętrznych. Wracających z pracy 
umorusanych górników, w hełmach i z górniczymi lampkami, spotykało 
się też na ulicach Jaworzna. Ciągnął się za nimi specyficzny zapach kar
bidu. Widocznie w tych czasach na kopalniach nie było jeszcze robotni
czych łaźni i lampiarni.
 W latach trzydziestych istniała już motoryzacja. Popularne były zwłasz
cza motocykle. Daleki kuzyn mojej Mamy — Józef Sperro — przyjeżdżał 
z Krakowa na pięknym motorze z boczną przyczepą. Zajęcie w niej miejsca 
było dla mnie czymś fascynującym. Marzyłem o tym, aby w przyszłości, 
kiedy już dorosnę, mieć taki motor. na razie jeździłem po mieszkaniu au
tem z dykty napędzanym za pomocą peda łów. O ile pamiętam, w całym 
Jaworznie były wówczas trzy prawdziwe auta osobowe. Właśnie auta — nie 
samochody. Polski termin samochód przyjął się dopiero po wojnie. Właści
cielem jednego z tych aut był znajomy Ojca, inż. Ewald Pokral — z pocho
dzenia Czech. Dach jego pojazdu wykonany był z brezentu, a boczne okna 
z żółtawego celuloidu. Jedynie z przodu była szyba szklana. Po jej obu stro
nach znajdowały się metalowe migacze z żarówkami osłoniętymi czerwo
nym szkłem. Zmianę kierunku jazdy sygnalizo wano uruchamiając odpo
wiedni migacz, który zaczynał się kiwać na przemian w górę i w dół.
 W Jaworznie było też wtedy kilka autobusów kursujących pomiędzy ja
worznickim rynkiem i stacją kolejową w Szczakowej. W autobusie mieściło 
się, co najwyżej, kilkunastu pasażerów. Silnik znajdował się pod wysuniętą 
do przodu maską, podobnie jak w innych autach.
 Pamiętam moje zaciekawienie, kiedy któregoś letniego dnia na ówczesnej 
ulicy Jagiellońskiej (obecnie ul. Grunwaldzka) pojawili się robotnicy z ciężkim 
sprzętem. W szybkim tempie ta droga „bita”, pełna błota i wybojów, zaczęła 
się przemieniać w szosę asfaltową. Dla całego Jaworzna było to wielkie wyda
rzenie. Przebieg robót śledziłem przez jakiś czas z okien mieszkania. Wkrótce 
potem nastąpiła kolejna sensacja. na asfaltowej już szosie pojawiły się dziwne 
duże autobusy bez silnika. Mimo to jeździły, budząc powszechne zdziwienie. 
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Okazało się, że silnik był schowany wewnątrz pojazdu obok kierowcy. Auto
busy te należały do jakiejś spółki określanej powszechnie nazwą Linie Śląskie.
 nie pamiętam, w którym roku Ojciec i jego dwaj wspólnicy: Stanisław 
Kolka i wspomniany już inż. Ewald Pokral założyli podo bną firmę. Ich au
tobusy kursowały gdzieś w rejonie Oświęcimia i Żywca. Interes rozwijał 
się świetnie, a Ojciec stawał się człowiekiem zamożnym. Równocześnie 
umacniał swój prestiż i pozy cję zawodową inżyniera górniczego. Planował, 
w przyszłości, wysłać mnie na studia do Paryża.
 Kiedy już trochę podrosłem, moje zainteresowanie zaczęła wzbudzać 
kolejka wąskotorowa przewożąca węgiel z kopalni Piłsudski nad rzekę Prze
mszę. Tam węgiel z wagoników przeładowywano na galary, które płynęły 
z prądem rzeki do Wisły i później dalej, zaopatrując w węgiel przyległe 
do tej rzeki regiony kraju. na końcu ostatniego wagonu kolejki był mały 
pomost, na który można było wskoczyć, kiedy pociąg zwalniał nieco na za
kręcie. Pamiętam, że kiedyś odbyłem taką podróż — oczywiście bez wie
dzy Rodziców. Innym razem na przystani galarów znalazłem się legalnie. 
Przyjechałem tam z Rodzicami bryczką żegnać Ojca, który na galarze miał 
odbyć podróż służbową aż gdzieś do Puław.
 Z tych czasów pamiętam jeszcze moje fascynacje opowieściami Ojca na 
przykład o tym, że ze zwykłej wody można otrzymać dwa niewidzialne gazy. 
Było to coś intrygującego. Równie mocno intrygował mnie zbiór kamieni 
ze śladami roślin rosnących — podobno — na Ziemi przed milionami lat. 
Kamienie te znajdowały się w oszklonej szafie w gabinecie Ojca. 

O życiu towarzyskim i innych rozrywkach 

W środowisku inteligenckim Jaworzna lat trzydziestych prawie wszyscy się 
znali. najliczniejszą część tutejszej inteligencji stanowili urzędnicy. Byli to 
ludzie po maturze, która w tych czasach otwierała już drogę do urzędniczej 
kariery. Liczba inżynierów po wyższych studiach nie przekraczała kilku
nastu. Pracą zawodową i zarabianiem pieniędzy zajmowali się głównie pa
nowie. Panie dbały raczej o życie towarzyskie. Zawiązywały się przyjaźnie 
i towarzyskie układy. Popularny był brydż. Zapalonymi brydżys tami, od
wiedzającymi często nasz dom, byli koledzy Ojca po fachu inżynierowie: 
Jan Broniowski, Jerzy Buczyński i Ferdynand Machalica. Częstym gościem 
był też inż. Wojciech Zborczyński z kopalni Sobieski. Po wojnie wykładał 
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w Akademii GórniczoHutniczej. Podobno, kiedy byłem jeszcze całkiem 
mały, wzbudzał we mnie paniczny strach z powodu tubalnego głosu i czar
nych wąsów. Zdarzało się, że goście zasiadali do kart w sobotnie popołu
dnie, a kończyli grę w poniedziałek rano. Ojciec grał w brydża znakomicie, 
podobnie jak w szachy. 
 Rodzice przyjaźnili się też, między innymi, z notariuszem Henrykiem 
Grodeckim. Mieszkał przy ulicy Jagiellońskiej tuż powyżej obecnego hotelu 
Pańska Góra. Z tym sympatycznym starszym panem łączyło mnie wspólne 
hobby — filatelistyka. Miałem okazję zobaczyć kiedyś jego wspaniałe albu
my ze znaczkami. Pamiętam też, że wszystkie ściany mieszkania zawieszo
ne były gęsto pięknymi obrazami. Widok tych obrazów był dla mnie do
datkowym niezapomnianym przeżyciem. Chyba już od dziecka niezwykle 
silnie chłonąłem wszelkie piękno. Zawsze zachwycały mnie cudowne kwia
ty, wspaniałe obrazy, napawały radością górskie pejzaże, ośnieżone szczyty 
Tatr. Zdarzało mi się nieraz przeżywać wzruszenie na widok białych obło
ków na tle błękitu nieba lub czerwonych odblasków chmur przy zachodzą
cym słońcu. W miarę dorastania coraz bardziej urzekała mnie fascynująca 
uroda dziewcząt. 

* * *

Warto tu wspomnieć o panującej wówczas modzie. niezbędnym elemen
tem ubioru pań z towarzystwa był kapelusz, połączony często z ażurową 
woalką osłaniającą oczy i część twarzy. Kapelusze nosili także obowiązkowo 
panowie. Każdy z panów musiał też mieć laskę — niezależnie od wieku. 
Sklep z laskami znajdował się przy ul. Jagiellońskiej, obok poczty na rogu 
ulicy Matejki. Jego właścicielem był pan Gocek — ojciec mojego przyszłe
go kolegi gimnazjalnego. Do białych męskich koszul przypinano wykroch
malone sztywne kołnierzyki i takież mankiety z metalowymi spinkami 
— często złotymi. W domu znajdowało się specjalne okrągłe pudło na te 
kołnierzyki i mankie ty, zmieniane przez Ojca każdego dnia. nasza Józia 
prasowała je za pomocą żelazka z duszą rozgrzewaną do czerwoności w pa
lenisku pieca kuchennego. Z konieczności wszyscy wtedy nosili podwiązki. 
nie znano bowiem ani skarpetek elastycznych, ani rajstop, wynale zionych 
dopiero z początkiem lat pięćdziesiątych, w związku z nas taniem mody 
na minispódniczki. W skład garnituru męskiego wcho dziła obowiązkowo  
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kamizelka z kieszonką na zegarek ze złotym łańcuszkiem. W zimie noszono 
solidne futra — zimy były wtedy srogie. W dni słotne panowie nakładali 
na buty kalosze, a panie śniegowce. Zdejmowano je w przedpokoju. nie były 
w modzie płó cienne spodnie i sportowe koszulki. O dżinsach nikt jeszcze 
nie słyszał. Jedynym męskim strojem sportowym były szerokie pumpy, za
pinane na sprzączki poniżej kolan, i marynarka specjalnego kroju.
 W karnawale odbywały się wielkie bale w sali kasyna, na piętrze bu
dynku przy ul. Jagiellońskiej, u wylotu ul. Matejki. Po wojnie budynek 
ten przejął Związek Zawodowy Górników. Rodzice przynosili mi z balów 
kotyliony i fantazyjne nakrycia głowy z kolorowej bibuły. Tańczono głów
nie fokstroty, walce i tanga, zwłaszcza szlagiery znakomitego kompozytora 
— Jerzego Petersburskiego8. Popularne było też piękne tango La Cumparsita 
Gerardo Rodrigueza.
 W Jaworznie działał także teatr amatorski. Przedstawienia odbywa
ły się w domu Przyjaźni powyżej kościoła, przy drodze do Szczakowej. 
Przed Świętem Zmarłych grano zwykle sztukę Córka młynarza. Pamię
tam tylko tyle, że było to coś o duchach. W okresie postu wystawiano 
Golgotę, czyli historię Męki Pańskiej. na scenie stał wielki krzyż, na któ
rym wisiał pan Chachulski. Poza sceną był znanym w Jaworznie komi
niarzem. Czasami odbywały się też jakieś imprezy w sali widowiskowej 
Sokoła, przy ul. Mickiewicza.
 W letnie pogodne dni świąteczne nasze życie towarzyskie prze nosiło się 
nad stawy za Byczyną. Rano Ojciec kręcił korbką telefonu i wkrótce zajeż
dżał przed nasz dom powóz zaprzężony w parę koni. na koźle siedział pan 
Urbańczyk, zatrudniony w stajni przy ko palni Kościuszko. W kopalniach 
nie było jeszcze wtedy trakcji elektrycznej. Wózki kopalniane ciągnęły ko
nie. Wraz z panem Urbańczykiem przyjeżdżał jego najmłodszy syn Bolek 
— mój rówieśnik i najbliższy towarzysz wspólnych zabaw. Przyjaźniłem się 
też z jego starszym bratem Tadkiem. najstarszy z braci — Mietek — zginął 
w tajemniczych okolicznościach. Po dotarciu do Byczyny powóz skręcał 
w prawo na wyboistą drogę wiejską, aby następnie zboczyć znowu w prawo 
na rozległe łąki. Mijaliśmy po drodze pierwszy staw rybny i jechaliśmy da
lej w stronę wsi Jeleń. Podróż kończyła się przy dużym stawie zarośniętym 
częściowo wysokimi szuwarami. Był tam zawsze kajak z wiosłami, przecho
wywany w drewnianym domku, oraz łódka z długim kijem do odpychania 
8. Jerzy Petersburski (1897–1979), kompozytor, autor m.in. słynnego Tanga Milonga, współpracował z warszawskimi kaba
retami. W latach 1947–1968 przebywał w Ameryce Płd.
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się od dna. Bardzo lubiłem pływać na tej łódce i obserwować długonogie 
ważki lądujące czasami na powierzchni wody. Pewnym utrapieniem, szcze
gólnie dla koni, były roje natrętnych bąków. Pan Urbańczyk odpędzał je za 
pomocą dymu z rozpalanego w tym celu ogniska. Spośród towarzyszących 
nam w tych wyprawach przyjaciół Rodziców pamiętam dwa małżeństwa: 
Fausków i Wilimowskich. Ada Fauskowa uchodziła wtedy za najpiękniejszą 
kobietę w całym Jaworznie.
 W zimie próbowałem jeździć na nartach i łyżwach. narty mieli także 
Rodzice. W tamych czasach były to prymitywne deski bez metalowych kan
tów. Wiązania składały się z metalowych szczęk i skórzanych pasków ze ścią
gaczem. Wchodził on w wyżłobienie zrobione w tyle buta narciarskiego 
z grubej skóry. Kijki były bambusowe. Przypominam sobie mgliście rodzin
ną wyprawę narciarską na szczyt Grodziska. Majaczy mi w pamięci głę
boki śnieg i siarczysty mróz. Z nartami wiąże mi się także jedno niemiłe 
wspomnienie. na końcu Zacisza mieszkała dziwna rodzina z synami nie
co starszymi ode mnie. Chłopcy ci znani byli z sadystycznych skłonności 
w stosunku do zwierząt i ptaków. Kiedyś, na moich nartkach, znalazłem się 
w pobliżu ich domu. nagle zobaczyłem przed sobą jednego z tych chłop
ców, który zaczął skakać po moich deskach, usiłując je połamać. Był ode 
mnie wyższy i zapewne silniejszy. W końcu zostawił mnie w spokoju. Było 
to pierwsze w moim życiu zetknięcie się z przejawem zawiści i agresji.
 Miałem też łyżwy. Aby na nich jeździć, trzeba było najpierw udać się 
do pana szewca. W obcasach normalnych butów wywiercał on dziury, a na
stępnie przyśrubowywał metalowe blaszki z kwadratowym otworem. Dzię
ki temu zabiegowi można było łyżwy przymocowywać do butów. Zawsze 
jednak wolałem narty.
 W ramach wychowania sportowego uczęszczałem też na gimnastykę. 
Prowadził ją w sali Sokoła pan Franciszek Jan Guzik. Był nauczycielem szko
ły powszechnej i naczelnikiem Towarzystwa Sokół9 w Jaworznie. W domu 
miałem kółka do ćwiczeń gimnastycznych zawieszone u framugi drzwi mię
dzy pokojami. Lubiłem też wykonywać, różne akrobacje na podwórzowym 
trzepaku dywanów.
 Oprócz Bolka Urbańczyka miałem w tych latach także innych przyja
ciół i towarzyszy wspólnych zabaw. Odwiedzali mnie często Waldek Drabik 

9. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół: stowarzyszenie gimnastyczne i społecznowychowawcze, założone w 1867 roku 
we Lwowie. Przed I wojną światową miało charakter organizacji paramilitarnej, opanowanej przez narodową Demokrację. 
Od 1919 roku siedzibą tej organizacji ogólnopolskiej stała się Warszawa.
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i Jurek Aschnowitz. Ojciec Jurka miał gabinet dentystyczny naprzeciwko 
szkoły przy ul. Mickiewicza. Bywała też w naszym domu Anda Wąsowi
czówna, starsza ode mnie o kilka lat. Była dla mnie trochę koleżanką — 
trochę opiekunką. nieco później zaprzyjaźniłem się z Władkiem Kolką, 
Leszkiem Marcinikiem i Adamem Salwińskim.
 na Winterówce odwiedzali nas liczni krewni. Z Krakowa przy jeżdżała 
ciocia Henia — kuzynka Mamy — z córką Ewą, a czasami także z synami 
Jerzykiem i Ryśkiem. Była żoną wysokiego urzędnika kolejowego — Józefa 
Zemeka. Zjawiał się także brat cioci Heni — Stefan Dyna. Mieszkał w Pod
górzu przy alei Pod Kopcem. Był niezwykle przystojnym mężczyzną — 
zapalonym kajakarzem i wędkarzem. Pracował w Krakowie jako urzędnik 
sądowy. Znacznie liczniejsza była rodzina Ojca złożona z sześciu sióstr 
i pięciu braci. Dziadek Dyonizy miał czwórkę dzieci z pierwszą żoną Le
okadyą, która zmarła przy ostatnim porodzie w 1907 roku. Drugą żoną 
dziadka została jej siostra Paulina. Urodziła ośmioro dzieci. nie którzy 
z tych moich stryjów i cioć przyjeżdżali często do Ja worzna. najmłodsza 
z nich Anna była starsza ode mnie tylko o pięć lat. Szczególnie lubiłem 
Dzidzię. Po wojnie została lekarzem pediatrą. Stryj Jurek był oficerem za
wodowym. Zginął w pierwszych dniach wojny przy obronie Warszawy. 
Dom nasz był zawsze otwarty dla krewnych, przyjaciół, znajomych, a także 
ludzi szukających wspar cia i pomocy. 

O domokrążcach, literaturze i zbieraniu znaczków

Mobilnym elementem krajobrazu miasta byli liczni domokrążcy różnego 
autoramentu. na podwórkach pojawiali się często muzykanci. Grali modne 
szlagiery — melodyjne i przeważnie smętne. Rzucało im się z okien drobne 
monety zawinięte w kawałek papieru. Od czasu do czasu zjawiał się na po
dwórzu człowiek dźwigający na plecach maszynerię do ostrzenia noży i no
życzek. Obserwowałem z zaciekawieniem snopy iskier sypiących się spod 
ostrzy przytykanych do obracającego się kamiennego dysku. Przedstawi
cielem jednego z zawodów, które przeszły już do lamusa historii, był dru-
ciarz. Słychać było z dala jego donośny głos obwieszczający światu: garnki 
drutuję!!! Drutowanie glinianych naczyń było wówczas powszechnym zwy
czajem. Zapobiegało to ich pękaniu. Tak zabezpieczone garnki z kwaśnym 
mlekiem stały na półkach naszej spiżarni. Była tu też często wędzona szynka, 
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którą Babcia Hela gotowała w wielkim garze na kuchennym piecu. Roz
siewała wokół smakowitą woń. nigdy już, w późniejszym życiu, nie kon
sumowałem takiej prawdziwej szynki, kruchej i pokrytej warstwą białego 
tłuszczu. W naszej spiżarni stały również głowy cukru, kupowane w sklepie 
kolonialnym10 pana Mariana Orzechowskiego. Jego stali klienci kupowali 
„na książkę”, czyli na kredyt. Rachunki regulowało się raz w miesiącu. 
 Reprezentantem nieznanego już dziś zawodu, a raczej sposobu na mi
zerne życie, był pachciarz. Zjawiał się czasami w naszym domu. Był to nie
zwykle chudy Żyd, odziany zawsze w ten sam wyświechtany czarny chałat. 
Zbierał po domach zamówienia na towary niedostępne wówczas w Jaworz
nie. Zaprzęgał do wozu konia — chudego jak on sam — i jechał do Krakowa 
załatwiać zlecone mu sprawunki. Od zakupionych towarów pobierał jakąś 
prowizję na utrzymanie przy życiu siebie, konia, żony i dzieci. Tkwią w mej 
pamięci jego smutne czarne oczy i blada twarz, okolona długimi pejsami. 
Budził we mnie uczucie współczucia. Podobne uczucia kładły się cieniem 
na moje beztroskie dzieciństwo, zwłaszcza w każdy piątek, nazywany 
wówczas „dniem dziadów”. Już od wczesnego ranka rozlegał się co chwilę 
dźwięk dzwonka do drzwi kuchennych. na klatce schodowej zjawiali się 
wynędzniali ludzie proszący o wsparcie. na stole przy drzwiach stało za
wsze pudełko z bilonem.
 Bezrobotni górnicy szukali też innych sposobów na przetrwanie. Wie
działem już wtedy, co to są biedaszyby. W niektórych miejscach, w okolicy 
Jaworzna pokłady węgla zalegały na małych głębokościach. Różni biedacy 
kopali tam prymitywne szyby, wydobywając z nich nielegalnie trochę wę
gla, sprzedawanego później pokątnie. Ludzie ci podlegali często represjom 
ze strony policji. Zdarzały się też tragedie. Ktoś zostawał żywcem pogrzeba
ny wskutek zawału takiego szybu.
 W galerii domokrążców poczesne miejsce zajmowali braciszkowie 
z niepokalanowa. Krążyli po domach oferując nabożne wydawnictwa, 
w szczególności słynnego Rycerza Niepokalanej. Wtedy jeszcze nie wiedzia
łem o występowaniu czegoś takiego jak antysemityzm. Wprawdzie z jego 
przejawami spotykałem się na lekcjach religii już w pierwszych latach szko
ły powszechnej, jednak w tym wieku dziecięcym niewiele jeszcze rozumia
łem. W owych latach w Polsce wychodziły różne dziwne czasopisma m.in. 
Merkuryusz Polski Ordynaryiny. Pismo to nawiązywało do najstarszej gazety 
10. Tak nazywano sklepy spożywcze sprzedające m.in. towary importowane z krajów tropikalnych (kawa, herbata, kakao) 
— ówczesnych kolonii państw europejskich.
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polskojęzycznej, która pod takim właśnie tytułem zaczęła się ukazywać 
w 1661 roku za panowania Jana Kazimierza Wazy. nie pamiętam, skąd 
w moim domowym archiwum znalazł się egzemplarz tego pisma nr 27 (217) 
z dnia 29 maja 1938 roku. na okładce głowa przywódcy faszystów włoskich 
Benita Mussoliniego, a pod nią podpis: „duce, który z nędznego państwa 
zrobił Imperium Rzymskie”. Wewnątrz numeru znajduję artykuł pt. „Czy
sta Idea narodu”. Jego anonimowy autor przedstawia ideologię prawicowe
go nacjonalistycznego ruchu politycznego o nazwie narodowa Demokra
cja (endecja — od pierwszych liter nD) utworzonego na ziemiach polskich 
na przełomie xIx i xx wieku. Po około 15 miesiącach od ukazania się tego 
numeru Merkuryusza rozpoczęła się II wojna światowa. Zaczęły się dziać 
rzeczy straszne. nie pierwszy raz w historii okazało się, do czego prowa
dzą różne nacjonalizmy, rasizm i ksenofobia. nastąpiła w Europie zagła
da narodu żydowskiego, dyskryminacja innych narodów, w tym głównie 
polskiego. Zaczęły dymić kominy krematoriów w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych. Kres temu straszliwemu barbarzyństwu przyniósł do
piero rok 1945 — ostateczne rozgromienie hitlerowskiej III Rzeszy. Miliony 
ludzi odetchnęły z ulgą. Zaświtała nadzieja, że po tak strasznych przeży
ciach — przynajmniej w Europie — nie dojdzie już nigdy do odrodzenia się 
nacjonalizmów. A jednak pod koniec xx wieku — na terenach byłej Jugo
sławii — doszło znowu do potwornych zbrodni, czystek etnicznych, ludo
bójstwa. Czy takie akty barbarzyństwa nigdy się nie skończą? Czy zawsze 
do głosu dochodzić będą ludzie rozpalający uczucia wrogości w stosunku 
do bliźnich innych nacji, wierzeń, koloru skóry lub poglądów politycz
nych? Jak to się dzieje, że tacy siewcy nienawiści pociągają za sobą rzesze 
fanatycznych wyznawców? Być może na niektórych ludzi działa odurzająco 
wysoka pozycja polityczna takich idoli tłumów, czasami ich wysokie tytuły 
naukowe, a niekiedy magia sutanny? 
 Z wielką literaturą zapoznałem się bardzo wcześnie, głównie dzięki Babci 
Heli. Wieczorami czytywała mi głośno fragmenty różnych książek, między 
innymi Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zasiadaliśmy w kuchni przy stole 
nakrytym białą ceratą. Słuchałem chciwie babcinego czytania, porządkując 
równocześnie zbiory znaczków pocztowych.
 Podstawowe źródło znaczków do mojej kolekcji stanowił podwórzowy 
popielnik. Był to wybetonowany dół, do którego wysypywało się z wiader po
piół pozostający w paleniskach pieców po spaleniu węgla. Panie sprzątające 
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biura dyrekcji Gwarectwa wyrzu cały tu również rozmaite papiery, między 
innymi dużo zużytych kopert listowych z naklejonymi znaczkami. Od cza
su do czasu wskakiwałem do tego dołu wzniecając tumany kurzu i popiołu. 
niekiedy udawało mi się znaleźć jakiś znaczek brakujący do kolekcji. Było 
to ekscytujące zbieractwo w czystej (choć zakurzonej) postaci, nieskażone 
jeszcze żadną komercją. Dzięki znaczkom uczyłem się historii i geografii. 
Poznawałem twarze i nazwiska mężów stanu i bohaterów narodowych, a tak
że polskie krajobrazy i zabytki. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, 12 maja 1935 
roku, Poczta Polska wydała serię żałobną znaczków z wizerunkiem Marszałka 
w jego słynnej maciejówce. Dzięki temu hobby poznałem też nazwiska Fran
ciszka Żwirki i Stanisława Wigury — zwycięzców międzynarodowych zawo
dów lotniczych Challenge w 1934 roku. W 1938 roku ukazał się znaczek 
z okazji zajęcia przez wojska gen. Władysława Bortnowskiego Śląska Zaol
ziańskiego należącego do Czechosłowacji, zamieszkałego jednak w większo
ści przez ludność polską. Propaganda państwowa przedstawiała to wydarze
nie jako sukces Polski, a minister spraw zagranicznych Józef Beck otrzymał 
Order Orła Białego i doktoraty honoris causa uniwersytetów lwowskiego 
i warszawskiego. Z początkiem 1939 roku wyszła piękna seria czterech znacz
ków z wizerunkiem górala na nartach, stojącego na tatrzańskim szczycie.  
Wydano ją z okazji odbywających się w Zakopanem Międzynarodowych  
Zawodów narciarskich FIS11.
 Swojego wizerunku na znaczku pocztowym nie doczekał bohaterski pi
lot — Karol Pniak — urodzony w Jaworznie w 1910 roku. Przed wojną został 
przydzielony do eskadry myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Już 
wtedy zasłynął brawurowymi wyczynami. Przeleciał myśliwcem pod kra
kowskim mostem na Wiśle. Odnosił sukcesy na międzynarodowych zawo
dach lotniczych. Po tragicznej śmierci Franciszka Żwirki został pierwszym 
pilotem Drugiej Rzeczypospolitej. Walczył w kampanii wrześniowej w 1939 
roku. Internowany w Rumunii uciekł z obozu w Tulczy. Udało mu się prze
dostać do Wielkiej Brytanii. Brał udział w powietrznej bitwie o Anglię. Ze
strzelony nad kanałem La Manche, w płonącej maszynie, zdołał dolecieć do 
angielskiego wybrzeża i wyskoczyć ze spadochronem. Walczył też w Afry
ce w elitarnej eskadrze myśliwskiej. Wielokrotnie odznaczany m.in. orde
rem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, brytyjskim Krzyżem Lotniczym 
— Distinguish Flying Cross — i wieloma innymi wysokimi odznaczeniami 

11. Fédération Internationale de Ski [franc.]: Międzynarodowa Federacja narciarska.
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wojskowymi. W 1947 roku powrócił do Polski — do rodzinnego Jaworzna. 
Został pracownikiem spółdzielczości. Zmarł w Krakowie w 1980 roku. 

* * *

Kiedy już nauczyłem się czytać, moją pasją stały się książki. Pamiętam 
ówczesny światowy bestseler Serce włoskiego pisarza Edmondo Amicisa. 
Uwielbiałem Kornela Makuszyńskiego, zwłaszcza jego Szatana z siódmej 
klasy. Podobno mój Ojciec grywał z tym autorem w brydża podczas urlopów 
spędzanych w Zakopanem. Rozczytywałem się też w powieściach przygodo
wych Karola Maya, takich jak Skarb w srebrnym jeziorze lub Winnetou. Duże 
wrażenie zrobił na mnie Huragan Wacława Gąsiorowskiego — powieść hi
storyczna z czasów napoleona. Wszystkie książki kupowała mi Mama w ma
łym sklepiku w rynku obok sklepu kolonialnego pana Orzechowskiego. 
niezatarty dotąd ślad w mojej pamięci pozo stawiły dwie książki. nie pa
miętam ich autorów. Były to Edukacja Józia Barącza oraz Bambi. Pierwsza 
z nich dotyczyła życia ubogiego chłopca z prowincji, który wbrew wszelkim 
przeciwnościom losu dążył uparcie do zdobycia wykształcenia. Ten upar
ty chłopiec mi imponował. Był dla mnie wzorem do naśladowania. Druga 
ze wspomnianych książek poświęcona była życiu leśnych zwierząt. Żyły spo
kojnie w poczuciu bezpieczeństwa — podobnie jak ja. Główną postacią tego 
przedsionka zwierzęcego raju była młoda sarenka Bambi. nadszedł jednak 
dzień apokalipsy. W lesie zjawili się myśliwi. nie zapomnę rozpaczliwej 
ucieczki małego zajączka, widzącego wokół krew i cierpienie swoich przyja
ciół. Wkrótce jego również dogoniła śmierć zaczajona w strzelbie myśliwego.  
nie, przenigdy nie będę myśliwym. Z lektur nieco późniejszych majaczy 
mi w pamięci mroczna powieść Marii Rodziewiczówny Barcikowscy. Motto 
powieści stanowił wiersz z powtarzającą się, jak refren piosenki, zwrotką:

Głód, powietrze, ogień, woda
I wszelaka zła przygoda,
Będą temu kto by starą, 
Ojców swoich wzgardził wiarą.

 Był w tej powieści stary wiatrak, którego skrzydła — zgodnie z legendą 
— zaczęły się kręcić dopiero w chwili samobójczej śmierci bohatera. Tego 
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rodzaju historie, zaprawione pewną dozą irracjonalizmu i mrocznej tajem
niczości, wywierały na mnie zawsze szczególne wrażenie.
 Bardzo dbałem o książki. na każdej z nich widniał mój ex libris w ko
lorze zielonym. Taką pieczątkę otrzymałem w prezencie od Rodziców.

Szkoła i kościół

W 1937 roku zostałem uczniem pierwszej klasy Publicznej Szkoły Powszech-
nej Męskiej im. ks. Piotra Skargi. Placówka ta mieściła się w budynku z czer
wonej cegły przy ul. Mickiewicza. Kierownikiem szkoły był Józef Piątkowski, 
a opiekunem mojej klasy Klemens Bittner. Wspominam go bardzo ciepło. 
Był to przystojny brunet, zawsze spokojny i opanowany. Grał na skrzyp
cach. W ramach lekcji prywatnych uczył mnie języka niemieckiego. W ję
zyku tym obowiązywał wówczas alfabet gotycki. Oprócz nauki tego alfabe
tu wkuwałem na pamięć niemiecką gramatykę. niestety, taka była w owych 
czasach metoda uczenia języków obcych.
 niezbędne wyposażenie każdego ucznia stanowił szklany kałamarz 
z atramentem oraz piórnik z ołówkami i piórem. Zasadniczym elemen
tem pióra była wymienialna „stalówka”, którą maczało się w atramencie. 
W pierwszej klasie nie wolno było używać, znanych już wtedy, wiecznych 
piór. Długopisów jeszcze nie wynaleziono. Kałamarze wstawiało się do spe
cjalnych otworów wyciętych w szkolnych stolikoławkach. Pisaliśmy też ry
sikiem na łatwo zmazywalnych małych tabliczkach.
 nauka nie sprawiała mi kłopotów. W szkole poznałem nowych kolegów. 
Byli to przeważnie synowie robotników. U niektórych z nich raziła mnie 
wulgarność przejawiająca się w częstym używaniu brzydkich słów. nie by
łem do tego przyzwyczajony. W czasie przerw między lekcjami wyżywali
śmy się w gonitwach na szkolnym podwórzu oddzielonym wysokim murem 
od szkoły żeńskiej. Kiedy goniący dotknął gonionego, role się odwracały 
— goniony stawał się goniącym. Zdarzyło się kiedyś, że po takiej gonitwie 
wbiegliśmy z kolegą do klasy troszkę spóźnieni. W klasie był już ksiądz 
katecheta. Kazał nam stać twarzami do ściany — nie pamiętam jak dłu
go. Była to kara najłagodniejsza z możliwych. Karą standardową było bi
cie w dłonie gumowym wężem ukrytym zawsze w zakamarkach sutanny. 
Ksiądz katecheta jedną ręką przytrzymywał palce ucznia, a drugą wymie
rzał razy. Zwykł też powtarzać, że każdego księdza należy całować w rękę, 
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ponieważ ręce kapłanów są poświęcane. Z lekcji religii pamiętam jedynie 
szczegółowy opis męki Chrystusa i to, że zamordowali go Żydzi. Ksiądz ka
techeta roztaczał też przed nami obraz mąk piekielnych, jakie nas czekają. 
Aby mieć ich przedsmak, sugerował włożenie palca w płomień świecy. Do tej 
pory nie skorzystałem z tej sugestii.
 Wychowanie religijne odbywało się nie tylko w szkole, lecz także w ko
ściele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha. nad jaworznickim ryn
kiem górowała wieża kościelna zwieńczona kopułą z łukowatymi otworami 
okiennymi wychodzącymi na cztery stro ny świata. Wejście do kościoła pro
wadziło przez niedużą kruchtę. Z lewej strony na ścianie wisiał tam wielki 
krucyfiks. Umęczona twarz Chrystusa ociekała krwią spływającą spod cier
niowej korony. Krwawiła też rana na klatce piersiowej zadana ostrzem 
włóczni. Pobożne niewiasty, wchodząc do kruchty, całowały stopy Chrystusa 
przybite do krzyża. Wnętrze kościoła utrzymane było w stylu ba rokowym. 
Przypominam sobie jakieś pulchne aniołki unoszące się nad trzema ołtarza
mi — głównym i dwoma bocznymi. Pod ścianami stały białe blaszane splu
waczki. nad nimi widniały napisy: Kościół to Dom Boży, pluć na posadzkę 
nie wypada. Spluwaczki były wtedy modne — nie tylko w kościele.
 Udział uczniów w niedzielnej mszy był absolutnie obowiązkowy. Uczest
niczyłem też w innych nabożeństwach. nie lubiłem rorat, zaczynających się 
bardzo wcześnie rano w okresie adwentu. Miło natomiast wspominam wie
czorne nabożeństwa majowe. nadszedł w końcu czas pierwszej spowiedzi. 
Przygotowywałem się do niej w nabożnym skupieniu, sporządzając listę 
grzechów. Miałem z tym pewne kłopoty, gdyż z wszystkimi żyłem w zgodzie 
i przyjaźni, nie kradłem, nie kłamałem, do kościoła chodziłem. najwięcej 
trudności miałem z przykazaniem „nie cudzołóż”. nikt nie potrafił mi wy
jaśnić, o co tu chodzi. Zgodnie z nakazem księdza katechety, w przeddzień 
spowiedzi, pocałowałem Ojca znienacka w rękę. Miał to być wyraz skruchy 
za wszystkie moje niegodziwości. Zostałem przydzielony do konfesjonału 
samego pro boszcza. Był to ksiądz wysoki, chudy i ponury. Szedłem do nie go 
pełen skruchy. Okazało się, że księdza proboszcza interesował tylko jeden 
temat, nie bardzo dla mnie zrozumiały. Wszak byłem jeszcze dzieckiem. 
Fascynujący świat seksu był dopiero przede mną. Dostałem rozgrzeszenie, 
pod warunkiem odbycia ja kiejś niewielkiej pokuty. Wychodząc z kościo
ła spojrzałem ukradkiem na zbroczoną krwią twarz Chrystusa na krzyżu. 
Chodziła po niej czarna brzydka mucha.
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Wakacje

Moje pierwsze wspomnienia wakacyjne, z czasów jeszcze przed szkolnych, 
dotyczą pobytu z Mamą na Koczance koło Bobowej. Koczanka była to po
siadłość wiejska, na której gospodarzył Dzia dek Dyonizy. W pamięci maja
czą mi chybotliwe płomyki lamp naftowych rozświetlające mroczne niskie 
pomieszczenia drewnianego domu.
 Późniejsze wakacje poza Jaworznem spędzałem zawsze z Mamą. Ojciec 
tylko nas odwoził, po czym wracał do swoich zajęć. najbardziej utkwiły mi 
w pamięci wakacje w Janowicach w 1937 roku oraz w Rabce — tuż przed 
wybuchem wojny.
 W Janowicach nad Dunajcem, koło Tarnowa, znajdował się malowniczy 
pałac — własność niejakiego Kobylańskiego. Trafiliśmy tam z ogłoszenia. 
Pierwszą część podróży odbyliśmy pociągiem — w drugiej klasie z miękkimi 
siedzeniami obitymi szarym suknem. Była też klasa pierwsza z siedzeniami 
pokrytymi czerwonym pluszem oraz klasa trzecia z twardymi ławkami. Klasą 
trze cią podróżowała ogromna większość pasażerów. Z pociągu wysiedliśmy 
na jakiejś stacji już pod wieczór. Prawdopodobnie były to Mościce lub Tar
nów. Czekał na nas elegancki powóz zaprzężony w parę koni. W czasie dalszej 
podróży leśną drogą otoczyła nas nagle grupa chłopów uzbrojonych w kosy, 
siekiery i kije. Ojciec zaczął im tłumaczyć, że jesteśmy tylko letnikami nie
mającymi żadnych bliskich związków z panem Kobylańskim. W końcu po
zwolili nam odjechać. Dopiero po latach dowiedziałem się, że w owym roku, 
głównie przez województwa: krakowskie, lwowskie i tarnopolskie, przetoczy
ła się fala strajków chłopskich polegających na odmowie sprzedaży płodów 
rolnych. Dochodziło do starć z policją. Było 41 ofiar śmiertelnych i setki ran
nych. Policja aresztowała ok. cztery tysiące osób. Był to już drugi kolejny rok 
niepokojów społecznych w Polsce. Wcześniej, w marcu i kwietniu 1936 roku 
miały miejsce demonstracje robotnicze w Krakowie, Częstochowie i Lwowie. 
Od kul policji zginęło w sumie sześćdziesięciu ludzi — głównie robotników. 
Doszło też do ekscesów antysemickich, m.in. na terenie Politechniki War
szawskiej. Część studentów spod znaku Stronnictwa narodowego domagała 
się wprowadzenia zakazu przyjmowania na studia młodzieży pochodzenia 
żydowskiego. Znieważono kilku profesorów wyższych uczelni warszaw skich, 
m.in. wybitnego filozofa prof. Tadeusza Kotarbińskiego12. Wtedy jednak 
12. Kronika XX wieku. Oprac. całości zespół pod kier. Mariana B. Michalika. Wydawnictwo Kronika, Warszawa 1991, 
s. 499 i 520.
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o tych wszystkich wydarzeniach nic nie wiedziałem, a nawet gdybym wie
dział nie potrafiłbym ich zrozumieć.
 Pałac w Janowicach zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Uwagę przy
ciągała zwłaszcza tajemnicza baszta wypalona wewnątrz. Wieść gminna 
niosła, że cały pałac jest miejscem „nawiedzonym”, gdzie występują prze
dziwne zjawiska. Podobno przyjeżdżali tu już różni eksperci od parapsy
chologii i mediumizmu. W owych latach były to bardzo modne dziedziny. 
Znane było powszechnie nazwisko dr. Juliana Ochorowicza, zajmującego 
się przed laty badaniem tych tajemniczych zjawisk13. W Krakowie dzia
łało Towarzystwo Metapsychiczne. Jego prezesem był lekarz — dr Stani
sław Breyer, u którego leczyła się moja Mama. Byłem z nią kiedyś w jego 
prywatnym gabinecie. W poczekalni na ścianie wisiał ogromny krucyfiks. 
Żył jeszcze w Polsce słynny jasnowidz inż. Stefan Ossowiecki. Podobno wyka
zywał zdolność widzenia osób zaginionych14.
 W pałacu janowickim mieszkałem z Mamą w dużym pokoju z okna mi 
wychodzącymi na piękny stary park, za którym płynął Dunajec. Do parku 
schodziło się przez półokrągły taras. W pokoju znajdowała się umywal
nia z lustrem i porcelanową miednicą w kwiatki. Każdego ranka służąca 
przynosiła dzban z ciepłą wodą, a później tacę ze śniadaniem. na tacy sta
ły porcelanowe miseczki z miodem i słodkim dżemem. W pobliżu pałacu 
znajdowały się zabudowania gospodarskie. W jednym z nich mieszkał 
Cezar. Był to potężny buchaj. W nozdrzach miał żelazne kolucho z łań
cuchem przytwierdzonym drugim końcem do ściany. Pewnego dnia zjawił 
się na krótko właściciel posiadłości. Pamiętam to dobrze, ponieważ grał 
na fortepianie i śpiewał. Podobno większość czasu spędzał gdzieś za grani
cą. Stałymi rezydentami byli tu: pan Smyczek — ekonom, zarządca dóbr 
(jego nazwiska nie pamiętam) oraz pani Jadzia. nie by ło to towarzystwo 
dla mnie. Brakowało mi kolegów, z którymi mógłbym się bawić i biegać 
po parku. Próbowałem zaprzyjaźnić się z kilkoma spotkanymi tu chłop
cami. Byli mniej więcej w moim wieku. Chodzili boso, w nędznym odzie
niu. Jakież było moje niemiłe zaskoczenie, kiedy zauważyłem, że ci chłopcy 
wyraźnie mnie unikają. Pierwszy też raz usłyszałem słowo „panicz”, ja
kim mnie nazywali. Myślę, że to wspomnienie z dzieciństwa miało w przy
szłości istotny wpływ na kształtowanie się moich poglądów. Bosi chłopcy 

13. Julian Ochorowicz (1850–1917), fizyk, filozof i psycholog, przedstawiciel pozytywizmu warszawskiego, badacz mediu
mizmu i hipnozy.
14. Ludwik Szczepański: Mediumizm współczesny i wielkie media polskie. Wydawnictwo natura i Kultura, Kraków 1936.
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z Janowic zaczęli mi się kojarzyć z pierwszomajowymi pochodami robotni
czymi w Jaworznie. nie chciałem, być „paniczem” dla moich rówieśników 
ze wsi. nie chciałem też, aby bez robotnych ojców moich kolegów szkolnych 
szykanowała policja w czasie ich pochodów. Byłem jeszcze dzieckiem, jed
nak pewne obrazy i zdarzenia z tamtych lat utrwalały się w mojej pamięci 
i moim sercu. Widocznie już wtedy miałem je po lewej stronie.
 Po sześćdziesięciu latach od tamtych wakacji zdarzyło mi się odwiedzić 
pałac w Janowicach. Był pięknie odrestaurowany przez Politechnikę Krakow
ską. Służył teraz jako dom wypoczynkowy pracownikom tej uczelni. Wszel
kie dziwne zjawy zostały stąd wypłoszone. Czasy się zmieniły.
 Już od pierwszych lat życia bywałem z Mamą w Zakopanem. Pamiętam 
tylko pobyty ostatnie. Zwykle padał tam deszcz, a szczyty Tatr ginęły w chmu
rach. Miejsce to miało dla mnie specyficzny urok. na Krupówkach spotykało 
się taterników objuczonych plecakami i linami, w ciężkich podkutych bu
tach. W Tatrach zdarzały się już wtedy różne tragedie opisane po wojnie przez 
Wawrzyńca Żuławskiego15. Ludzi w Zakopanem nie było zbyt dużo — aut 
prawie wcale. Pamiętam tylko jeden duży kabriolet wożący letników — w dni 
pogodne — do Kuźnic. niezapomniane wrażenie pozostawiła we mnie po
dróż lukstorpedą z Zakopanego do Krakowa. Pędziła po szynach z zawrotną 
prędkością odczuwaną na zakrętach. Za oknami było już ciemno.
 Ostatnie przedwojenne wakacje spędzałem z Mamą w Rabce. Mieszkaliśmy 
w pensjonacie Szczęść Boże. Tuż za nim rozciągały się łany dojrzałego zboża, 
a dalej na zboczu góry widać było skocznię narciarską. Był upalny sierpień 1939 
roku. Tutaj, po raz pierwszy w życiu, byłem w kinie. Wyświetlano Królewnę 
Śnieżkę Walta Disneya. Zachwyciłem się nie tyle królewną, ile krasnoludkami 
i przepiękną arią królewicza. Od tego czasu wierzę w kras noludki — te sympa
tyczne stworzenia wolne od nienawiści spotykanej tak często u ludzi. Szczegól
ną sympatię wzbudził we mnie Gapcio, pewnie dlatego, że sam również często 
się zagapiam. Ten esprit d’ escalier16 jest jedną z moich wrodzonych przywar.
 W tym samym pensjonacie mieszkał pewien profesor gim nazjalny 
— iluzjonista amator. nauczył mnie kilku trików. Od tamtych lat jestem 
entuzjastą tej niezwykłej sztuki. Była tam również na wakacjach pewna 
pani z córką Krysią — moją rówieśniczką. Krysia miała jasne włosy, długie 
chude nogi, niebieskie oczy i takąż zwiewną sukienkę. Chodziłem za nią  
zauroczony. Myślę, że była to moja pierwsza wielka miłość. Została nagle 
15. Wawrzyniec Żuławski: Tragedie tatrzańskie. Sport i Turystyka, Warszawa 1956.
16. Esprit d’ escalier [franc.]: dowcip schodowy (spóźniony), reakcja przychodząca poniewczasie (na schodach).
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przerwana przyjazdem Ojca, z którym szybko wróciliśmy do Jaworzna. Były 
to już ostatnie dni sierpnia. Po powrocie w ogrodzie na Zaciszu pojawili się 
jacyś ludzie z łopatami i innym sprzętem. Zbudowali ziemny schron mający 
nas chronić przed odłamkami bomb. Mieliśmy już wszyscy maski przeciw
gazowe. na szybach okiennych naklejano paski papieru. W naszym mieszka
niu kwaterowali trzej oficerowie wojska polskiego. Jednym z nich był kapelan 
w randze pułkownika — ks. Bombas. na ulicach widziało się wozy konne 
z sianem, karabinami maszynowymi i moździerzami. Przy wozach krzątali się 
żołnierze — opaleni na brąz — w charakterystycznych owijaczach na łydkach. 
Tego lata pogoda była cudowna. Większość znajomych opuściła już Jaworzno, 
podążając na wschód. Brakowało środków transportu. Podobno ostatni ucie
kinierzy wyjechali z miasta karawanem zabranym z zakładu pogrzebowego. 
Autobusy Ojca i wspólników zostały już wcześ niej zarekwirowane przez 
wojsko. My także byliśmy spakowani. Jednak od wyjazdu odwiódł nas wspo
mniany kapelan. Wbrew buńczucznym hasłom państwowej propagandy:  
„Silni — Zwarci — Gotowi” ten mądry człowiek wiedział, że wojna jest 
przegrana. Uciecz ka w jakiekolwiek inne rejony Polski nie miała więc sensu. 
Pułkow nik uważał też, że panika wśród ludności była celowo wywoływana 
przez agentów niemieckich. Chodziło o to, aby tłumy uciekinierów taraso
wały drogi, utrudniając przez to ruchy naszych wojsk. Ostatecznie Ojciec 
— jako jedyny spośród całej kadry inżyniers kiej — pozostał na miejscu, 
przejmując tym samym odpowiedzialność za dalsze losy jaworznickich ko
palń i ich załóg. Za najważniejsze zadanie uznał utrzymanie w ruchu pomp. 
Zatopienie kopalń oznaczało pozbawienie tutejszych górników ich miejsc 
pracy. Było bardzo prawdopodobne, że jako zbędna siła robocza będą wy
wożeni do niewolniczej pracy w przemyśle III Rzeszy. Działanie pomp było 
jednak uzależnione od pracy elektrowni, a tymczasem jej załoga została zde
kompletowana. Ojciec rozwiązał ten problem mobilizując do pracy pozosta
łych w mieście emerytów. Zorganizował też miejską straż obywatelską. Część 
pozostałej w Jaworznie inteligencji — zwłaszcza nauczycieli — wciągnął 
na kopalniane listy płac. Prawdopodobnie dzięki temu ludzie ci nie zostali 
później wywiezieni na przymusowe roboty w głąb niemiec. Źródłem mo jej 
wiedzy o tych wszystkich wydarzeniach były późniejsze relacje Rodziców, 
a także wspomnienia Ojca, opublikowane już po Jego śmierci przez Stowa
rzyszenie Wychowanków AGH17.
17. Kazimierz Dziunikowski: Spojrzenie w przeszłość wychowanka AGH. Informator Stowarzyszenia Wychowanków Aka
demii GórniczoHutniczej im. S. Staszica. Kraków 1993, s. 83–87.



 nie pamiętam, który to był dzień, kiedy będąc w ogrodzie zobaczyłem 
nadlatujący samolot dwupłatowy. Leciał bardzo nisko. Widziałem wyraźnie 
twarz pilota w oszklonej kabinie i czarne krzyże namalowane na skrzydłach. 
Wczesnym rankiem, w piątek 1 września 1939 roku, armie niemieckie prze
kroczyły granicę Polski. Tak kończyły się wakacje tego pamiętnego roku 
— ostatnie wakacje mego szczęśliwego dzieciństwa. Skończył się też krót
kotrwały pobyt naszego wojska w Jaworznie. Podobno wycofało się gdzieś 
w kierunku południowym.
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część druga
PRZEDSIONEK PIEKŁA

Początki okupacji

Pierwszych żołnierzy w mundurach feld-grau zobaczyłem z okien nasze
go mieszkania. Wjeżdżali na koniach ulicą Jagiellońską — bez pośpiechu. 
Wkrótce u drzwi rozległ się dźwięk dzwonka. Kiedy Ojciec otworzył,  
w progu stanął niemiecki żołnierz w hełmie na głowie, z karabinem u nogi. 
na błyszczącej metalowej klamrze jego pasa widniał tłoczony napis Gott 
mit uns — Bóg z nami. Rozmawiali chwilę z Ojcem… po polsku. Obser
wowałem tę scenę z głębi przedpokoju. W pewnej chwili nieproszony gość 
wskazał na mnie palcem mówiąc: „To będzie w przyszłości niemiecki żoł
nierz”. „Chyba nie będzie tak źle” — zareplikował Ojciec. Po tej krótkiej 
wymianie zdań niemiec zasalutował i opuścił nasz dom — już bez słowa.
 Przytoczę teraz fragment wspomnień Ojca — zmarłego 22 listopada 
1992 roku — opublikowanych w cytowanym już Informatorze Stowarzy
szenia Wychowanków AGH: 

Po zajęciu Jaworzna przez wojska niemieckie moje sto
sunki z władzami okupacyjnymi układały się popraw
nie. Pomocą służył mi mieszkaniec Jaworzna — z po
chodzenia niemiec — o nazwisku Wolf. Był to człowiek 
lojalny wobec Polaków. Pracowałem nadal na stanowi
sku kierowniczym na kopalni Piłsudski, przemianowa
nej na Friedrichs-Grube. Okres terroru zaczął się dopiero 
z chwilą zastąpienia komendy wojskowej przez gestapo18. 
Już po paru dniach rozstrzelano w Jaworznie 18 młodych 
ludzi, w odwet za incydent między Polakiem z marginesu 
społecznego i ścigającym go żandarmem. W czerwcu 1940 
roku zostałem zdegradowany i przeniesiony na kopalnię 

18. Geheime Staatspolizei: tajna policja państwowa III Rzeszy.
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Jan Kanty, jako sztygar. Mimo tej degradacji, mój nie
miecki zwierzchnik dr inż. Gerke wykorzystywał mnie 
do różnych specjalnych opracowań technicznych. Znał 
on i wysoko cenił polskich inżynierów, z którymi stykał 
się przed wojną. nie mogąc mnie, jako Polaka, przenieść 
na wyższe stanowisko, zaproponował mi podpisanie 
Volkslisty19. Moja odpowiedź była jednoznaczna: Herr 
Direktor, das kommt nicht in Frage. Ich bin ein Pole. Roz
mowa ta miała miejsce pod koniec 1941 roku. Już wcze
śniej w lecie tego roku zgłosił się do mnie inżynier 
B. Piasecki z ramienia konspiracyjnej Konfederacji Na-
rodu z propozycją przystąpienia do działalności wywia
dowczej na terenie powiatu chrzanowskiego. Propozycję 
tę przyjąłem. Pierwszą komórkę informacyjną zorga
nizowałem w Trzebini, wykorzystując moje kontakty 
na tym terenie. Między innymi pracował tam na kopalni 
Zbyszek mój kuzyn inż. Antoni Sałustowicz20. Uzyski
wane informacje, dotyczące niemieckich jednostek woj
skowych i zakładów przemysłowych, przekazywałem 
właścicielowi sklepu przy ul. Warszawskiej nr 4 w So
snowcu. W połowie maja 1942 roku powstał konspira
cyjny ośrodek wojskowoorganizacyjny. Jego zadaniem, 
po klęsce niemiec, miało być przejęcie władz terenowych 
i obsadzenie kierowniczych stanowisk w przemyśle po
wiatu chrzanowskiego. Otrzymałem zadanie opraco
wania odpowiedniego planu. Miałem też niebawem zo
stać zaprzysiężony przez oficera polskiego wywiadu 
w Chrzanowie, do czego jednak już nie doszło. 

 Tyle fragmentu wspomnień Ojca. Dlaczego nie doszło do wspomnianego 
zaprzysiężenia? Okaże się to w dalszym ciągu tej garści wspomnień.
 na razie przypomnijmy, że w czasie okupacji powiat chrzanowski znalazł 
się w granicach III Rzeszy. Granica z Generalną Gubernią, utworzoną 26 paź
dziernika 1939 roku i rządzoną przez zbrodniarza hitlerowskiego Hansa 
Franka, przebiegała przez miejscowość Dulowa koło Trzebini. Przekraczanie 
19. Deklaracja lojalności i współpracy z okupantem.
20. Antoni Sałustowicz (1899–1967), inż. górniczy, dyrektor kopalni Zbyszek w Sierszy. Od 1948 roku prof. AGH, 
twórca i kierownik Katedry Mechaniki Górniczej, dziekan Wydziału Górniczego (1950–1952), członek korespondent Pol
skiej Akademii nauk.
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tej granicy było możliwe tylko za okazaniem przepustki granicznej (Grenz-
ausweis). Ja w tym czasie byłem nadal dzieckiem. Miałem 10 lat. Wiedziałem, 
że jest okupacja i toczy się wojna. Jednak dla mnie były to jeszcze pojęcia dość 
odległe. Bawiłem się, jak przed wojną, w domu i ogrodzie, gdzie zbudowany 
schron ziemny stanowił dużą atrakcję dla mnie i dla moich kolegów. Przyjaź
niłem się niezmiennie z Bolkiem Urbańczykiem. natomiast zniknął gdzieś 
Jurek Aschnowitz. nie dowiedziałem się nigdy, co się stało z nim i jego rodzi
ną. Zamknięty był też sklep pani nebenzahl, u której kupowało się — przed 
wojną — solone śledzie z beczki, czosnek i cebulę.
 Kiedyś na ulicy spotkałem znajomego chłopca, nieco starszego ode 
mnie. Był ubrany w strój młodzieżowej organizacji hitlerowskiej Hitlerju-
gend. Brunatna koszula, czarne krótkie spodenki, na ramieniu czerwona 
opaska ze swastyką, przy szerokim skórzanym pasie zawieszony sztylet. 
O ile pamiętam miał na imię Mundek. Udał, że mnie nie widzi. Jak się póź
niej dowiedziałem, jego matka — właścicielka sklepu w rynku — podpisała 
Volkslistę. nie ona jedna.
 Chodziłem dalej do szkoły przy ul. Mickiewicza. Była to jednak cał
kiem inna szkoła. Z programu nauczania zniknęła większość przedmiotów, 
takich jak: historia, geografia, literatura, a nawet gimnastyka. nasza edu
kacja sprowadzała się teraz tylko do nauki czytania, pisania i rachunków. 
W jesieni 1941 roku, kilka miesięcy po inwazji niemiec na Związek Ra
dziecki — rozpoczętej 22 czerwca 1941 roku — władze okupacyjne wyda
ły nakaz oddawania nart dla niemieckiej armii. Pamiętam, z jak ciężkim 
sercem ciąłem narty Rodziców i po kawałku paliłem w piecu kuchennym. 
niemcy zaczęli też rekwirować wszelkie przedmioty z metali nadających się 
do przetopu w przemyśle zbrojenio wym. Wtedy to wymontowano masyw
ne artystyczne kraty, zdobiące mur oddzielający od podwórza nasz mały 
ogród przy Winterówce. Pozostałe po tych kratach puste otwory w murze 
sprawiają dotąd niemiłe wrażenie.
 nie pamiętam dokładnie, kiedy musieliśmy się przeprowadzić do znacz
nie mniejszego mieszkania przy ul. Żwirki i Wigury. nie było tu już żadnego 
ogrodu — miejsca moich dziecięcych zabaw. Był za to obok nieduży placyk, 
na którym — po wojnie — stanął drewniany barak mieszczący pierwsze 
w Jaworznie liceum ogólnokształcące. Któregoś dnia, na tym placyku, ba
wiłem się piłką z moim przyjacielem Leszkiem Marcinikiem. nasze dziecię
ce śmiechy wywabiły z pobliskiego domu niemieckiego żandarma. Wpadł 
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na nas rozwścieczony. Poczułem uderzenie w głowę ciężką żandarmską 
ręką. Leszek też oberwał. najbardziej jednak zmartwiła nas utrata piłki, 
którą nam zabrał. 

Noc św. św. Piotra i Pawła

Z głębokiego snu wyrwał mnie natarczywy dźwięk dzwonka i jakiś strasz
ny hałas. Było to łomotanie w drzwi kolbami karabinów, przemieszane 
z wrzaskiem aufmachen — otwierać. Ojciec wyskoczył z łóżka i otworzył 
drzwi. Do mieszkania wpadło kilku żandarmów w trawiastozielonych 
mundurach i charakterystycznych hełmach. Dano nam 15 minut na ubra
nie się i spakowanie. Był środek nocy 29/30 czerwca 1942 roku — noc 
św. św. Piotra i Pawła.
 Otoczeni przez żandarmów opuściliśmy nasz dom. noc była ciepła 
i pogodna, na czerwcowym niebie migotały roje gwiazd. Wkrótce znaleźli
śmy się w mojej niedawnej szkole przy ul. Mickiewicza. Wprowadzono nas 
do gabinetu kierownika. Za jego biurkiem siedział teraz gruby żandarm 
w rozpiętym mundurze. Mama przycupnęła na krześ le stojącym pod ścianą. 
Momentalnie rozległ się wściekły ryk grubasa. Pamiętam słowa Ojca, wy
powiedziane cichym głosem: Meine Frau ist krank — moja żona jest chora. 
nic to nie pomogło. W czasie spisywania personaliów musieliśmy wszy
scy stać niemal na baczność. Potem wepchnięto nas do dużej sali opróż
nionej z wszelkich mebli. Było tam już sporo ludzi. najbardziej utkwił 
mi w pamięci widok jakiegoś bladego mężczyzny krążącego nerwowo wo
kół dużej leżącej walizy. Spało na niej dwoje małych dzieci. Podobno za
brano ich z domu pod nieobecność matki, która akurat gdzieś wyjechała. 
nie wiem, jakie były ich dalsze losy.
 Ta pierwsza fala wysiedleń mieszkańców Jaworzna była dla nas wszyst
kich całkowitym zaskoczeniem. nikt się tego nie spodziewał. Tej nocy wy
siedlono około 70 rodzin. 
 Tak runął — jak domek z kart — świat mojego beztroskiego dzieciństwa 
— mój przedsionek dziecięcego raju. Dlaczego tylko przedsionek? Myślę,  
że za głównymi wrotami raju nie słychać już odgłosów ludzkiej niedoli i ludz
kich ziemskich cierpień. Do mnie — od dzieciństwa — takie odgłosy docie
rały, mącąc spokój i beztroskę. Ponadto, w raju nie mógłbym mieć przyjaciela 
i towarzysza dziecięcych zabaw — Jurka Aschnowitza. Dla niego rajskie 
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wrota były szczelnie zamknięte. Urodził się w rodzinie żydowskiej. Extra 
ecclesiam salus nulla — Poza Kościołem nie ma zbawienia21.
 nie dowiedziałem się nigdy, co się stało z moim ukochanym Barym. 
Już po wojnie ktoś ze znajomych twierdził, że po owej czerwcowej nocy 
słyszał jego żałosne wycie. Prawdopodobnie zginął od kuli niemieckiego 
żandarma. Sądzę, że nie mógł zaakceptować nowych panów. Miał swoją 
psią godność.
 W jakiś czas po naszym wysiedleniu, kiedy byliśmy już w obozie pracy 
Lager-Grünberg, dotarła do nas wiadomość, że w Jaworznie niemcy wpadli 
na trop konspiracji. Zginęło 80 ludzi zastrze lonych na miejscu przez gestapo. 
Prawdopodobnie wśród zabitych miał być również mój Ojciec.

Podróż w nieznane

Resztę krótkiej nocy czerwcowej spędziliśmy w sali szkolnej. O świcie 
otworzono drzwi. Rozległy się wrzaski żandarmów ponaglających do wy
chodzenia. Znaleźliśmy się na dziedzińcu. Było już prawie jasno. Zapo
wiadał się ciepły słoneczny dzień. Wypro wadzony tłum ludzi ustawiono 
w kolumnę marszową. Ruszyliśmy w kierunku stacji kolejowej. Tam wpa
kowano nas do wagonów, wykorzystywanych — w normalnych czasach — 
do przewozu bydła. Lokomotywa, sapiąc, ruszyła z miejsca. Tak zaczęła się 
podróż w nieznane. Przez wywietrzniki w ścianach wagonów można było 
dojrzeć mijane stacje. Okazało się, że jedziemy w kierunku Oświęcimia. 
 Tamtejszy obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau założony przez niem
ców w 1940 roku, wzbudzał już wtedy powszechną grozę. Z każdym kilo
metrem zbliżania się do tego piekła narastało u ludzi napięcie nerwowe. 
W pewnej chwili, wyjrzawszy na zewnątrz, zobaczyłem w oddali sylwetki 
ludzi w szaroniebieskich pasiakach, na tle dymiących kominów kremato
ryjnych. nie zapomnę nigdy tego widoku. na szczęście pociąg jechał dalej. 
Kiedy już ta przeklęta stacja została za nami, wśród jadących nas tąpiło 
wyraźne odprężenie. Po wielu godzinach jazdy pociąg w końcu się za
trzymał. Zazgrzytały rozsuwane drzwi wagonów, przy akompaniamencie 
krzyków aussteigen, los, schnel — wysiadać, szybko. na budynku dworco
wym widniał napis oderberg. Byliśmy w Boguminie na Śląsku Cieszyń
skim, w jego części należącej przed woj ną do Czechosłowacji. Gnani przez 
21. Dogmat ustanowiony na Soborze Trydenckim w 1563 roku. Obowiązywał w Kościele katolickim aż do 1963 roku, kiedy 
został anulowany decyzją II Soboru Watykańskiego.
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żandarmów ulicami nieznanego miasta dotarliśmy gdzieś na peryferie. 
naszym oczom ukazał się widok baraków otoczonych drutem kolczastym. 
Otworzyła się przed nami brama obozu.
 Był to obóz przejściowy dla wysiedleńców z różnych polskich miejsco
wości. Stąd wywożono ludzi dalej do niewolniczej pracy w III Rzeszy. Z kil
kutygodniowego pobytu za tymi drutami zostały mi w pamięci tylko mgli
ste strzępy obrazów i zdarzeń. Dominuje w nich wspomnienie wielkiej sali 
z rzędami piętrowych łóżek i sienników wypchanych słomą. na siennikach 
leżały brudne cuchnące koce. Każdej nocy atakowały nas roje natrętnych 
pluskiew. Pierwszy raz zetknąłem się wtedy z tymi obrzydliwymi insektami. 
Towarzyszyły mi już prawie do końca wojny. Codziennie o świcie wpadał 
do sali wysoki brunet z wąsikiem ubrany w mundur SA22, rycząc na całe gar
dło auf! Miało to oznaczać aufstehen — wstawać. Ten wrzeszczący SAman 
był podobno Rumunem. Po szybkiej wizycie w obozowej latrynie ustawia
liśmy się w długie kolejki po kawałek czarnego chleba i trochę kawy zbo
żowej rozlewanej z kotła do blaszanych menażek. Dorosłych mieszkańców 
obozu wyprowadzano do pracy w miejscowych fabrykach. Dzieci zostawały 
w obozie. nastolatkowie, tacy jak ja, sprzątali teren obozu i czyścili latryny. 
Po obozie kręcił się jakiś człowiek niskie go wzrostu o odrażającym wyglą
dzie. Był to Polak wysługujący się niemcom, być może za dodatkową miskę 
zupy — obozowy kapuś. Z zachowanych wspomnień Babci Heli wiem, że na
zywał się Dziura. To ten człowiek doniósł komendzie obozu, że Ojciec roz
mawiał poprzez kolczaste druty z jakąś osobą. Tą osobą była moja poczciwa 
„nana” — Józia Palkowa. Przyjechała aż tutaj, aby nam przywieźć trochę żyw
ności. nie wiem, w jaki sposób dowiedziała się o miejscu naszego pobytu. 
Za tę rozmowę ojcu groził obóz koncentracyjny. Uratowała go — być może 
— dobra znajomość języka niemieckiego. Głównym posiłkiem w ciągu dnia 
obozowego był Eintopfgericht23 w postaci zupy z brukwi. Czasami dostawali
śmy po dwa kwargle na osobę. Były to małe brunatne serki — w środku białe 
— które z biegiem czasu zmieniały kolor i przyjmowały konsystencję ciągli
wą. Zaczynały wydzielać niemiłą woń, ale też nabierały niezwykłego ostrego 
smaku. Były dla nas największym przysmakiem.
 Pewnego dnia mieszkańców obozu spędzono na duży plac. Prze
chadzali, się po nim zażywni panowie w tyrolskich kapeluszach. Byli to 
22. SA: Die Sturmabteilungen der Nationalsocjalistischen Deutschen Arbeitpartei — Oddziały Szturmowe niemieckiej Partii 
narodowoSocjalistycznej (nSDAP). Organizacja paramilitarna o charakterze faszystowskim założona w 1920 roku. następ
nie masowa organizacja wojskowa ruchu hitlerowskiego.
23. Potrawa z jednego garnka.
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bauerzy24. Przyjechali tu w poszukiwaniu siły roboczej do swoich gospo
darstw rolnych.
 W piątek, 17 lipca 1942 roku, wsadzono nas do pociągu. Po wielu godzi
nach jazdy znaleźliśmy się na dużym dworcu kolejowym z napisem bres
lau. Pognano nas ulicami miasta do jakiegoś ponurego więzienia. Z pię
trowego łóżka, przy zakratowanym oknie, mogłem widzieć wewnętrzny 
dziedziniec otoczony ścianami więziennego gmachu. na bruku dziedzińca 
leżały, żywe jeszcze, szkielety ludzkie. Byli to jeńcy radzieccy. Cały czas sią
pił drobny zimny deszcz, a oni tak leżeli na tych kamieniach, czekając chy
ba na zbawczą śmierć. Moje zapluskwione łóżko ze śmierdzącym kocem 
wydało mi się luksusem. następnego dnia, wczesnym rankiem, popędzono 
nas z powrotem na dworzec. Jakaś starsza kobieta, z dużym tobołem na ple
cach, nie mogła nadążyć za szybkim tempem marszu. Wzbudzało to wście
kłość konwojujących nas żandarmów. W tłumie pędzonych ludzi rozpozna
łem kilka rodzin z Jaworzna. Załadowano nas znowu do pociągu. Celem 
podróży okazało się, tym razem, miasto GrünbergSchlesien. Z dworca ko
lejowego powędrowaliśmy drogą wiodącą w dół do doliny Luisental (Do
lina Ludwiki). Tutaj zakwaterowano nas w wielkiej sali jakiegoś dawnego 
kina czy teatru. W kącie stał fortepian, z sufitu zwisały dziwaczne lampio
ny z kolorowej bibuły. Obok budynku płynął nieduży strumyk wpadający 
do stawu z przystanią łódek i kajaków. Pozwolono nam umyć się w tym 
strumyku. W sali znajdowały się stoły i krzesła. Mogliśmy w końcu zasiąść 
przy tych stołach, jak normalni ludzie. Pojawiły się talerze z zupą. Dosta
liśmy też po kromce chleba. Do spania przyniesiono trochę słomy, którą 
można było rozścielić na podłodze między stołami. na drugi dzień rano 
ktoś zaintonował nabożną pieśń Kiedy ranne wstają zorze. Po śniadaniu 
odwiedził nas właściciel tego dawnego ośrodka rekreacyjnego — rubaszny 
Ślązak — mówiący trochę po polsku. Później pojawili się urzędnicy Arbe-
itsamtu25. Zaczęły się też oględziny lekarskie, pobieranie odcisków palców, 
sprawdzanie dokumentów itp. Tak spędziliśmy trzy dni. We wtorek 21 lipca 
przyjechała ciężarówka, na którą wsadzono moją rodzinę wraz z małżeń
stwem Józefczyków — naszych dobrych znajomych z Jaworzna. Marian Jó
zefczyk pracował przed wojną jako urzędnik w Gwarectwie. Był znakomi
tym malarzem — amatorem, bratem Zygmunta — malarza profesjonalisty. 
W ciężarówce znajdowało się nieco słomy, na której można było usiąść.  
24. Bauer [niem.]: chłop, wieśniak, rolnik.
25. Arbeitsamt [niem.]: urząd pracy.
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Wszędzie przy drogach rosły tu drzewa owocowe. Kierowca zatrzymał się przy 
jednym z nich, umożliwiając nam pożywienie się wiśniami. Celem podróży 
okazało się gospodarstwo rolne we wsi Herwigsdorf. Przyjął nas jego rząd
ca — przyglądając się krytycznie. niewątpliwie stanowiliśmy dość marną 
siłę roboczą. na mieszkanie przydzielono nam jakąś ruderę z rozwalonym 
piecem kuchennym. Dostaliśmy worek ziemniaków. następnego dnia wcze
snym rankiem wszystkim dorosłym przydzielono określone prace w polu. 
Chodziło głównie o plewienie zagonów warzyw zarośniętych chwastami. 
Później przyszło rwanie lnu. Z pamiętników Babci Heli wynika, że była 
to mordercza praca, często w błocie i deszczu. Ja w tym czasie zbierałem 
pokrzywy i ślimaki, którymi próbowaliśmy się dożywiać. Pobyt w Herwigs
dorfie nie trwał długo. Widocznie przekonano się, że nie ma tu z nas wiel
kiego pożytku. Już 12 sierpnia zostaliśmy odstawieni ciężarówką do najbliż
szej stacji kolejowej fraustadt Dalej była przesiadka w neusaltz, gdzie 
spotkaliśmy ziomków z Jaworzna. Byli to Feliks Wachulski z żoną Ireną i kil
kuletnią córką Zuzią oraz małżeństwo Wąsowiczów. Już razem z nimi dotar
liśmy do znanej nam sprzed kilku tygodni stacji grünbergschlesien. Stąd 
zawieziono nas na peryferie miasta, gdzie na skraju lasu stały rzędy baraków. 
Zaczął się nowy długi etap naszego życia w niewoli.

W domu Frau Rahlf

Obóz pracy Lager Grünberg zajmował część malowniczego wzgórza Luisen-
höhe (Wzgórze Ludwiki). Prowadziła do niego wąska polna droga pnąca się 
w górę od doliny Luisental, znanej nam już z poprzedniego pobytu w tym 
mieście. Zbocze wzgórza pokrywały winnice. Uprawa winorośli była tu 
możliwa — podobno — dzięki specyficznemu mikroklimatowi. Z drugiej 
strony obozu zaczynał się bujny liściasty las. Gdyby nie baraki, druty kol
czaste i wieżycz ki strażnicze miejsce to miałoby wiele uroku. W żeńskiej 
części obozu kwaterowały głównie Polki, Francuzki i Rosjanki — w części 
męskiej Polacy i Czesi. Byli tu także nieliczni jeńcy francuscy pracujący we 
wspomnianych winnicach. Większość mieszkańców obozu stanowiła siłę 
roboczą wykorzystywaną w tutejszych zakładach przemysłu zbrojeniowego. 
Jednym z tych zakładów była fabryka o oficjalnej nazwie Fabrik Grünberg. 
Powszechnie określano ją jako Rote Fabrik (Czerwona Fabryka) od koloru 
ceglanych murów. Wznosiła się naprzeciwko dworca kolejowego.
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 Przysłanie do obozu pracy kilku rodzin polskich z dziećmi, to znaczy 
ze mną i Zuzią Wachulską, musiało zapewne wprawić w kłopot władze 
obozowe. Zamiast w barakach ulokowano nas w starym prywatnym domu, 
w pobliżu obozu. Architektura tego bu dynku była dość niezwykła. Od wy
sokości pierwszego piętra pokry wał go obły dach z czerwonych dachówek. 
Po drugiej stronie wąskiego podwórza znajdował się budynek gospodarski. 
Za nim rozciągał się park pełen dostojnych drzew. Musiał być bardzo stary, 
sądząc po grubości pni rosnących tam dębów. niegdyś był to cmen tarz. 
Świadczyły o tym zachowane gdzieniegdzie kamienne nagrobki.
 Właścicielką domu była antypatyczna niemka Frau Ruth Rahlf. Jej mąż 
walczył z Rosjanami na dalekim froncie wschodnim. Mieli bardzo ład
ną córkę Elisabeth — moją rówieśniczkę. Służącą w tym domu była Jula 
— półanalfabetka — wywieziona z jakiejś zapadłej polskiej wsi. Mieszkały 
tu jeszcze dwa czarne koty i suka Bela — rasy wilczur. Przez jakiś czas prze
bywała tu także młoda Francuzka z małym synkiem Francois.
 Małżeństwom Józefczyków i Wąsowiczów przydzielono po małej izdebce 
na poddaszu. Moją rodzinę, wraz z rodziną Wachulskich, ulokowano w jed
nym większym pokoju na piętrze. W izbie tej znajdowały się trzy, zsunięte 
razem, piętrowe łóżka, stół z paroma krzesłami i umywalka z odrapanym 
lustrem. Jeden z kątów zajmo wał zabytkowy kominek. Był też piec kaflowy. 
Okazało się, że w łóżkach roi się od pluskiew. Była to jedna z gnębiących 
nas plag w ciągu następnych dwóch i pół lat spędzonych w tej izbie. Rodzice 
i ja zajmowaliśmy łóżka górne. Babcia Hela z rodziną Wachulskich sypiali 
na łóżkach dolnych. Dostawaliśmy tygodnio we kartki żywnościowe dla za
granicznych robotników cywilnych (für ausländische Zivilarbeiter) z pie
czątką Pole — Polak. Każdy z nas musiał też nosić, przyszyty do ubrania, 
żółty czworokąt z fioletową obwódką i fioletową literą P.
 Wszyscy dorośli chodzili do pracy we wspomnianej już Fabrik Grün-
berg. Oficjalnie był to zakład chemiczny. W rzeczywistości produkowano 
tu gilzy do pocisków różnego kalibru. Mama i Babcia obsługiwały ma
szyny sprawdzające gabaryty tych gilz. Zadaniem Ojca było naprawianie 
i konserwacja fabrycznych maszyn. Praca była mordercza — 12 godzin 
na dobę — także w czasie większości niedziel. Pracowano na przemian — 
tydzień na zmianie dziennej, tydzień na nocnej — od 6 rano do 6 wieczór 
lub na odwrót. Co pół miesiąca pracownicy otrzymywali wynagrodzenie 
pieniężne. Mnie przypadła rola zaopatrzeniowca w żywność. Chodziłem 
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z menażkami do obozowej kuchni po przydział zupy z brukwi. Inne pro
dukty kupowałem na kartki w małym sklepiku w pobliżu Czerwonej Fa
bryki. Jego właścicielami było starsze małżeństwo. Zdarzało się czasami, 
kiedy nikogo wię cej nie było w pobliżu, że Frau Trachmann dorzucała mi 
dodatkowo jakąś bułkę lub kawałek chleba. Dlaczego to robiła? Po chude 
mleko, kupowane na oddzielne kartki, musiałem chodzić znacznie dalej 
na Niederstrasse. Zbożową kawę gotowaliśmy na małej kuchen ce elek
trycznej ze spiralą oporową, która często się przepalała. na szczęście ta
kie spirale dostępne były w sklepie. Ojciec nau czył mnie naprawiania 
tego rodzaju urządzeń elektrycznych. Wkrót ce stałem się znanym w oko
licy naprawiaczem kuchenek, żelazek itp. niemieckie gospodynie nie da
wały sobie z tym rady. Ich mężowie i synowie byli na froncie. Udawało 
mi się w ten sposób zarobić czasem dodatkowy kawałek chleba.
 Moją jedyną lekturą polską były w tych latach dzieła Adama Mickiewi
cza zebrane w jednym tomie. Książkę tę zdążyłem wrzucić do plecaka w pa
miętną noc naszego wysiedlenia. Dzięki temu, pod koniec wojny, znałem 
na pamięć większość ballad wieszcza i prawie połowę Pana Tadeusza. Inną 
moją lekturą były komunikaty z fron tów toczącej się wojny, drukowane 
w Grünberger Zeitung. Od czasu, kiedy front wschodni zaczął przesuwać się 
na zachód, lektura ta stawała się coraz bardziej ekscytująca. O jakiejkolwiek 
szkole nie było mowy. Dla przyszłego niewolnika w zwycięskiej III Rzeszy 
żadne wykształcenie nie było potrzebne.
 Jedynym jasnym promykiem w tych ponurych czasach były dla nas li
sty i paczki od przyjaciół i krewnych. Każdego dnia niecierpliwie wypatry
wałem roweru listonoszki. Wielka była radość, jeśli zjawiała się z jakimś 
listem lub żółtym przekazem na paczkę. Maszerowałem wtedy na pocztę 
do centrum miasta po odbiór przesyłki zawierającej zwykle cukier, mąkę 
lub trochę suszonej kiełbasy. W ten sposób ratowała nas od głodu głównie 
rodzina Ojca z nowego Sącza, ale także przyjaciele z Jaworzna. Między 
innymi, dostaliśmy kilka paczek od mojego kolegi Jurka Orzechowskiego 
— syna właściciela sklepu kolonialnego, którego stałymi klientami byli
śmy przed wojną. Pewnego razu przyjechała z darami nasza wspaniała 
Józia Palkowa — moja dawna „nana” w towarzystwie Władysława Helbi
na — starego przyjaciela mojej rodziny. Pod koniec wojny odwiedził nas 
również przedwojenny znajomy Ojca, który po wejściu niemców pod
pisał Volkslistę. Był to typ biznesmena, dla którego rzeczą najważniejszą 
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było robienie dobrych interesów — obojętne z kim. Przywiózł nam wa
lizkę kiełbas i flaszkę wódki. Korespondowałem wtedy głównie z Jurkiem 
Orzechowskim i Władkiem Kolką — synem wspólnika Ojca w przedwo
jennej spółce autobusowej. Władek przysyłał mi znaczki pocztowe, któ
re zacząłem tu od nowa kolekcjonować — po stracie zbiorów przedwo
jennych w noc wysiedlenia. Dostawałem też listy od Leszka Marcinika 
i Adama Salwińskiego — moich serdecznych przyjaciół w późniejszych 
latach powojennych.
 Kiedyś przyszedł mi do głowy pomysł zrobienia szachów. Figurki wy
strugałem z gałęzi nazbieranych w lesie. Poczerniłem je za pomocą jakiejś 
farby. na kawałku kartonu namalowałem szachownicę. najczęściej rozgry
wałem partie z panem Wąsowiczem. Grałem już lepiej od niego. natomiast 
z Ojcem nie miałem żadnych szans na wygraną.
 Rok 1942 zbliżał się ku końcowi. Z nadejściem zimy w naszej izbie zaczął 
doskwierać przenikliwy chłód. na ścianach pojawiły się ślady pleśni i zacie
ki wodne. nie mieliśmy opału. W jesieni zbierałem chrust w lesie dopóty, 
dopóki ziemi nie pokryła gruba warstwa śniegu. Używanym tu materiałem 
opałowym były brykiety ze sprasowanego miału węglowego. Miały kształt 
podłużnych kostek ze ściętymi narożami. Sterta takiego paliwa leżała przy 
ogrodzeniu obozu. Któregoś wieczora, po zapadnięciu zmroku, wybraliśmy 
się z Ojcem w tamtym kierunku, zamierzając zdobyć trochę opału. Skra
daliśmy się ostrożnie przez zaśnieżony las, starając się nie czynić żadnego 
hałasu. niestety, strażnik na obozowej wieżyczce musiał coś zauważyć, gdyż 
nagle rozległ się jego gwizdek alarmowy. Ojciec złapał mnie za rękę i za
częliśmy uciekać. W pewnym momencie poczułem, że lecimy w dół. Wpa
dliśmy do jakiejś głębokiej jamy, lądując na jej dnie w puszystym śniegu. 
na szczęście nic nam się nie stało. nikt nas też nie gonił.
 Zbliżały się święta Bożego narodzenia — czwarte już od wybuchu woj
ny, jednak dopiero pierwsze spędzane przez nas w tak niezwykłych warun
kach. Były dwa dni wolne od pracy w fabryce. Świętowaliśmy w ponurym 
nastroju, mimo wysiłków Ojca, starającego się podtrzymać w nas ducha 
optymizmu. niemcy okupowali już prawie całą Europę. Ich wojska zbliżały 
się do Moskwy. na naszych ziemiach szalał terror gestapo. Listy od przyja
ciół przynosiły coraz to nowe wieści o ludzkich tragediach.
 W tym czasie Babcia Hela zaczęła pisać wierszowaną kronikę zdarzeń. 
Przytoczę z niej tylko fragment dotyczący świąt w 1942 roku.
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Nadchodzą czwarte wojenne święta, 
Chrystus się rodzi w tę cichą noc, 
Dzwony zabrali, lecz biją serca, 
Bo czują jakąś tajemną moc.
Dzielcie się z nami w sercach opłatkiem, 
Wspólne życzenia niech łączą nas, 
Niech zabrzmią wszędzie polskie kolędy, 
Boska dziecina usłyszy nas.
Za nas wygnańców wypijmy zdrowie, 
Gdy gwiazdka błyśnie na niebios tle, 
Za wspólne zdrowie — nikt się nie dowie, 
Jak nam tu smutno, jak nam tu źle. 

Mikołaje i gestapo

Dzięki literze P na ubraniach Polacy w III Rzeszy mogli się rozpoznawać 
na ulicach. Prawdopodobnie w taki sposób Ojciec zawarł znajomość z dwo
ma rodakami: Józefem i Marianem. niestety, ich nazwisk nie pamiętam. 
Starszy z nich — Marian — był przed wojną sędzią. Teraz obaj pracowali 
u piekarza prowadzącego sklep z pieczywem. Stwarzało im to możliwości 
wykradania odcinków kartek żywnościowych pobieranych od klientów. 
Tak zdobywane odcinki rozprowadzali wśród znajomych Polaków, ratując 
ich od głodu. Dlaczego to robili, narażając się — co najmniej — na obóz 
koncentracyjny? Zaczęli nas odwiedzać w niedziele wolne od pracy. Gry
waliśmy wtedy w pokera. Za każdym razem przynosili wspomniane od
cinki kartek, za które kupowałem w sklepie Frau Trachmann dodatkowe 
pieczywo. Stąd zaczęliśmy ich nazywać naszymi Mikołajami, przynoszą
cymi dary. Przyszli także w niedzielę 30 maja 1943 roku. Był to dzień 
imienin pana Feliksa Wachulskiego. Zasiedliśmy, jak zwykle, do kart. 
Dzień był ciepły i pogodny. Przez otwarte okna dolatywał świergot pta
ków wraz z zapachem bzów i akacji. Z kwiatów akacji Mama zrobiła kiedyś 
konfiturę. W tym czasie armie niemieckie cofały się już na całej długości 
frontu wschodniego. Wszystko to sprzyjało naszemu dobremu nastrojowi. 
nagle drzwi otworzyły się i do izby wkroczyło czterech panów w długich 
luźnych płaszczach, tak zwanych prochowcach. Ręce trzymali w kiesze
niach. Oświadczyli, że są z gestapo i mamy natychmiast opuścić izbę. Dwaj 
z przybyszów wyprowadzili nas na podwórze i ustawili twarzami do ściany. 
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Staliśmy tak — nie pamiętam jak długo — czekając na dalszy bieg wyda
rzeń. Po jakimś czasie zeszli z piętra pozostali gestapowcy. Jak się okaza
ło, przeprowadzali w naszej izbie rewizję. Moich Rodziców, „Mikołajów” 
i pana Wachulskiego wyprowadzono na drogę. Tak wyglądało moje pierw
sze rozstanie z Matką i Ojcem. Zostałem z Babcią Helą, panią Wachulską 
i jej małą Zuzią. nie pamiętam, ile dni minęło w złudnym oczekiwaniu na 
powrót aresztowanych. W miarę upływu czasu kłębiły mi się w głowie 
coraz bardziej ponure myśli. Przypominał mi się widok dymiących ko
minów oświęcimskich kremato riów. W końcu nie wytrzymałem i po
stanowiłem się czegoś dowiedzieć. W centrum miasta, tuż za rynkiem, 
pamiętałem niewielki budynek z napisem Kriminalpolizei. Poszedłem tam. 
nacisnąłem klamkę i znalazłem się w pomieszczeniu z biurkami, za który
mi siedziały jakieś panie. Spostrzegłem otwarte drzwi do następ nych po
kojów w amfiladzie. Szedłem powoli przez te pokoje, nie budząc niczyje
go zainteresowania swoją — niedużą jeszcze — osobą. Miałem dopiero 
13 lat. W końcu znalazłem się przed dużym biurkiem, za którym siedział 
łysawy mężczyzna w szarym garniturze z odznaką Parteigenosse26 w kla
pie marynarki. Spojrzał na mnie zdziwionym wzrokiem. Zdobyłem się 
na odwagę i zacząłem mówić: Ich möchte wissen wo sind meine Eltern… 
— chciałbym się dowiedzieć gdzie są moi rodzice… Człowiek zza biurka 
nagle wstał, nic nie mówiąc podszedł do mnie, chwycił z tyłu za kark, od
wrócił twarzą ku drzwiom i pchnął bardzo silnie. Wyleciałem przez otwarte 
drzwi, jak wystrzelony z procy. Wracałem tą samą drogą przez amfiladę po
kojów. nadal nikt nie zwracał na mnie uwagi. Wyszedłem smutny na ulicę. 
nie wiem w jaki sposób, wkrótce po mojej nieudanej wizycie w siedzibie 
policji, pani Wachulska zdobyła informacje o losie naszych bliskich. Prze
bywali w miejscowym więzieniu przy Berlinerstrasse. Widok tego więzienia 
przygnębił mnie kompletnie. Zza potężnych murów, zwieńczonych drutem 
kolczastym, wyłaniał się ponury gmach z małymi zakratowanymi oknami. 
napis na bramie informował, że raz w tygodniu można więźniom przynosić 
czystą bieliznę. Obowiązywał absolutny zakaz dostarczania jakiejkolwiek 
żywności. Rozpoczęły się moje cotygodniowe wędrówki do tej bramy.
 W więzieniu dyżurowali — na zmianę — dwaj strażnicy. Jeden z nich, 
wysoki z wąsami, traktował mnie bardzo oschle. Drugi, niski brunet, 
sprawiał o wiele sympatyczniejsze wrażenie. Pewnego razu zasugerował 

26. Towarzysz partyjny. Takie odznaki nosili członkowie partii hitlerowskiej (nSDAP).
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mi szeptem, abym do bielizny dla rodziców wkładał kawałki chleba — kiedy 
on ma dyżur. Zdarzyła się też raz rzecz niesłychana. Człowiek ten chwycił 
mnie za rękę i szepnął krótko: komm mit, schnell — chodź ze mną szybko. 
Pobiegliśmy pędem przez jakieś ponure korytarze. Przez kraty w drzwiach 
jednej z cel zobaczyłem na moment Ojca. Pobiegliśmy dalej pod celę Mamy. 
Widziałem ją również przez kilka sekund. Ten niemiecki strażnik więzien
ny narażał dla nas — być może — własne życie. Dlaczego?
 Był już koniec sierpnia lub początek września, kiedy na drodze wzdłuż 
winnicy zobaczyłem wracających Rodziców. Byli przeraźliwie wychudzeni 
i bladzi. Dopiero z ich relacji wyłonił się pełny obraz zdarzeń. nie było 
wątpliwości, iż to Frau Rahlf doniosła na gestapo, że odwiedzają nas jacyś 
podejrzani ludzie, co miało świadczyć o tworzącej się tu konspiracji. Przy
toczę znowu fragment wspomnień Ojca opublikowanych w cytowanym już 
Informatorze Stowarzyszenia Wychowanków AGH z 1993 roku:

W czasie jednego ze spotkań z kilkoma rodakami, w nie
dzielę 30 maja 1943 roku, zostaliśmy aresztowani przez 
gestapo. Mnie potraktowano od razu jako głównego po
dejrzanego, w związku z czym zostałem osadzony w od
dzielnej celi. Po 10 dniach samotności zabrano mnie 
na przesłuchanie. Trwało ono 5 godzin i odbywało się bez 
tłumacza, jako że znałem dobrze język niemiecki. na za
kończenie przesłuchujący mnie oficer gestapo powiedział, 
że jestem podejrzany politycznie (politisch verdächtig) 
o zorganizowanie konspiracji sprzyjającej Związkowi 
Radzieckiemu. Odpowiedziałem na to, że w 1920 roku 
walczyłem jako ochotnik przeciwko ZSRR, na co istnie
je dowód w postaci mojej karty demobilizacyjnej pozo
stawionej w Jaworznie. O dziwo! informację tę spraw
dzono i po trzech miesiącach cała nasza grupa została 
zwolniona. W więzieniu cierpieliśmy potworny głód. 
Dlatego wiele zawdzię czam jednemu ze strażników wię
ziennych. Był nim Wachmeister o nazwisku Wilke. Czło
wiek ten, narażając własne życie, łamał surowy zakaz 
dostarczania więźniom jakiejkolwiek żywności z ze
wnątrz. Do więzienia przychodził mój trzynastoletni syn 
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Bohdan, przynosząc mi czystą bieliznę. Było to dozwo
lone. Otóż kiedy dyżur miał Wilke pozwalał on synowi 
na przemycanie w bieliźnie kawałków chleba. Przynosił 
mi je do celi ponaglając: Schnell essen — zjeść szybko.

 Sądzę, że życie Rodziców uratował wtedy nie tylko fakt udziału Ojca 
w wojnie z bolszewikami, lecz głównie to, że tutejsze gestapo stosowało 
w miarę normalne procedury śledcze. na okupowanych terenach przed
wojennej Polski taka historia zakończyłaby się pewnie rozstrzelaniem 
wszystkich podejrzanych lub — w najlepszym razie — zesłaniem do obo
zu koncentracyjnego, bez głębszego wnikania w ich winę czy niewinność. 
Wystarczał fakt, że byli Polakami. Po wyjściu z więzienia Rodzice i Feliks 
Wachulski powrócili do pracy w fabryce, a „Mikołaje” do swojego piekarza. 
nadal wspierali wygłodniałych rodaków podkradanymi odcinkami kar
tek żywnoś ciowych — nie bacząc na wizję więzienia, z którego dopiero 
co wyszli. Starszy z nich — Marian — wrócił stamtąd bez zębów. Mama 
opowiadała o dwóch Ukrainkach trzymanych przez jakiś czas w jej celi. 
należały do jednej z religijnych sekt starowierców27. Ich fanatyczna wiara 
zabraniała wykonywania niektórych rozkazów niemców. Były nieludzko 
maltretowane przez rozwścieczonych gestapowców. W końcu te żywe jesz
cze szczątki ludzkie wywieziono do któregoś z obozów koncentracyjnych.

Czas nadziei

nadeszła jesień 1943 roku. Zbliżało się widmo zimy w naszej chłodnej 
wilgotnej izbie. Mimo to, czuliśmy się psychicznie o wiele lepiej niż przed 
rokiem. W styczniu 1943 roku wojska niemieckie poniosły pierwszą wiel
ką klęskę pod Stalingradem. Ponad 300tysięczna 6 Armia Feldmarszałka 
Friedricha von Paulusa przestała istnieć. Wojska radzieckie przejęły inicja
tywę strategiczną. Komunikaty z frontu wschodniego, publikowane w lo
kalnej prasie, stawały się dla nas lekturą coraz bardziej pasjonującą. Front 
zbliżał się z każdym miesiącem. nie powiodła się próba niemieckiej kontr
ofensywy pod Kurskiem, gdzie armie niemieckie poniosły kolejną klęskę. 
III Rzesza zaczęła też tracić inicjatywę w wojnie na morzu. Wskutek utra
ty licznych okrętów podwodnych (U-bootów) admirał Karl Dönitz musiał  
27. Starowiercy (staroobrzędowcy, raskolnicy): sekty religijne, działające poza urzędową cerkwią rosyjską. Stanowiły ruch 
religijnospołeczny na terenie Rosji w xvII w.
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zrezygnować z bitwy o Atlantyk. W tym też roku rozpoczęły się systematycz
ne bombardowania miast niemieckich przez aliantów zachodnich. W lipcu 
1943 roku nastąpił potężny nalot na Hamburg, a w październiku amery
kańska 8 Flota Powietrzna zbombardowała wiele innych miast niemiec
kich. W dniach 12–13 października polska 1 Dywizja Piechoty im. Tade
usza Kościuszki, pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, stoczyła swoją 
pierwszą krwawą bitwę z niemcami pod Lenino na Białorusi. Informacje 
o tych wszystkich wydarzeniach, przekazywane w pokrętny sposób, czer
paliśmy z prasy niemieckiej.
 Pewnego dnia Elisabeth Rahlf oświadczyła mi z radością, że wkrótce 
przyjedzie z frontu na urlop jej Vati (tatuś). Rzeczy wiście przyjechał. Był to 
przystojny mężczyzna sprawiający sympatyczne wrażenie — w przeciwień
stwie do jego żony. Odnosił się do nas z przyjazną rezerwą. W następnym 
roku przyszła wia domość, że został ranny i leży w szpitalu gdzieś w Prusach 
Wschodnich.
 Z Elisabeth rozmawiałem czasami na różne tematy. Kiedyś powiedziała 
do mnie coś w tym sensie: „Popatrz, dzięki mojemu Führerowi w III Rzeszy 
nie ma takich różnic społecznych jak między twoją rodziną i waszą Julą”. 
Przypomnę, że Jula była służącą matki Elisabeth, wywiezioną przez niem
ców z jakiejś polskiej wsi, do której przed wojną nie docierały promienie 
oświaty. Pamiętam dobrze tę rozmowę. Przypomniała mi moich bosych 
rówieśników z Janowic, dla których byłem „paniczem” z miasta. Co mo
głem odpowiedzieć tej młodziutkiej niemieckiej dziewczynie w brunatnej 
koszuli Hitlerjugend. Ten strój podkreślał dziwnie jej urodę. Czy miałem jej 
mówić o dymiących kominach pieców krematoryjnych w obozach koncen
tracyjnych, w których męczeńską śmiercią ginęli także jej rodacy? Czy mia
łem opowiadać o milionach ofiar zbrodniczego szaleństwa jej ukochanego 
Führera, o masowych egzekucjach na ulicach polskich miast, o bezprece
densowej zagładzie narodu żydowskiego? Jak zareagowałaby na to wszystko 
ta dziewczyna należąca do pokolenia zatruwanego od dzieciństwa brunat
nym jadem nienawiści do Żydów, Polaków i innych podludzi? A jednak 
lubiła ona rozmawiać z polskim chłopcem, któremu jej Führer wyznaczył 
rolę niewolni ka. Myślę, że mimo wszelkich dzielących nas barier zbliżała 
nas — wzajemnie — różnica płci. Mieliśmy już prawie po 14 lat.
 na drodze koło winnicy spotkałem kiedyś młodego przystojnego męż
czyznę w mundurze niemieckiego lotnika. Mógł mieć niewiele ponad 20 lat. 
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Poruszał się o kulach. Zamiast nogi zwisała podpięta nogawka spodni. Długo 
się zastanawiałem, czy ten młody człowiek wierzył wciąż w swojego Führera, 
dla którego został kaleką u progu życia.
 Innym razem, idąc przez Bahnhofstrasse, zobaczyłem nadjeżdżającą 
z naprzeciwka otwartą ciężarówkę wypełnioną chłopcami w mundurach 
Hitlerjugend. Widocznie obchodzili jakieś swoje święto. Wrzeszczeli Heil 
Hitler do każdego z przechodniów, podnosząc w górę ręce w geście faszy
stowskiego pozdrowienia. Wszyscy przechodnie odpowiadali im w taki 
sam sposób — za wyjątkiem mnie. nagle spostrzegłem, że chłopcy na cię
żarówce stojący blisko szoferki stukają pięściami w jej dach. niewątpliwie 
dawali znać kierowcy, aby się zatrzymał. Przyspieszyłem kroku rozglądając 
się ukradkiem w poszukiwaniu drogi ucieczki. Zobaczyłem otwartą bramę 
jakiejś kamienicy. Skręciłem w nią i znalazłem się w korytarzu prowadzą
cym na podwórze za domem. Tutaj dopiero zacząłem biec. Przeskoczyłem 
jakiś płot i wpadłem do zadrzewionego ogrodu. następny skok przez płot, 
wąska droga między parterowymi domami i miałem już przed sobą znaną 
mi ulicę naprzeciwko dworca kolejowego, w pobliżu Czerwonej Fabryki. 
Stąd szybkim krokiem pomaszerowałem w kierunku Luisenhöhe. Pamię
tam, że przeżyłem wtedy chwile autentycznego strachu. Wyobraziłem sobie, 
co mogli zrobić ze mną ci wrzeszczący fanatycy przepojeni nienawiścią.
 Zbliżał się koniec roku 1943 — tak bogatego w dramatyczne dla nas 
przeżycia. Z nastaniem nowego roku wzmogła się w nas wiara w rychłą 
klęskę niemiec. W świecie działy się ważne rzeczy. nasilały się bombar
dowania niemieckich miast. Również w Grünbergu zaczęły się nocne alar
my lotnicze, obwieszczane wyciem syren. Pewnej nocy — zbudzeni ze snu 
— zobaczyliśmy nad naszym wzgórzem oślepiające światło flary na spado
chronie28. Jednak żadna bomba nie spadła.
 Ze wzruszeniem i radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że 18 maja 1944 
roku 2 Korpus gen. Władysława Andersa zdobył wzgórze Monte Cassino, 
otwierając wojskom alianckim drogę na Rzym. I wreszcie, 6 czerwca 1944 
roku, nastąpiło wielkie — długo oczekiwane — wydarzenie historyczne: lądo
wanie aliantów na plażach normandii — początek inwazji na skalę nieznaną 
dotąd w historii świata. Wydawało się, że koniec wojny to już tylko kwestia 
tygodni. nikt nie przewidywał, że w grudniu nastąpi kontrofensywa nie
miecka w Ardenach. Wcześniej doszło też do wielu tragicznych wydarzeń. 

28. Flara: spadochronowa bomba oświetlająca.
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W kwietniu 1943 roku rozpoczęło się powstanie w warszawskim getcie. 
Zginęli prawie wszyscy stłoczeni w nim ludzie — kobiety, dzieci, starcy. 
Wielu z nich spłonęło żywcem w podpalanych przez niemców domach. 
Ci ludzie skazani byli na totalną zagładę. Podjęli walkę już tylko o godną 
śmierć. Ponad rok później — 1 sierpnia 1944 roku — wybuchło kolejne 
powstanie w całej Warszawie. W ciągu 63 dni walk i mordów zginęło około 
200 tysięcy mieszkańców stolicy — w tym kwiat patriotycznej bohaterskiej 
polskiej młodzieży. W odróżnieniu od ludzi z getta warszawiacy spoza jego 
murów mogli doczekać końca wojny, nie musieli ginąć, a Warszawa nie 
musiała zamienić się w kupę gruzów. Ani marzycielskie rachuby politycz
ne, ani bogoojczyźniany kult szaleńczego bohaterstwa i męczeństwa, nie 
musiały zaćmić zwykłego ludzkiego zdrowego rozsądku. A jednak zaćmiły. 
Skutki tego obłędu okazały się straszne.
 We wrześniu 1944 roku nastąpił też inny polski dramat pod Arnhem, 
gdzie zginęły setki naszych żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochro
nowej gen. Stanisława Sosabowskiego. nie udał się także zamach na Hitlera, 
dokonany 20 lipca 1944 roku przez pułkownika Clausa von Stauffenberga. 
Mimo tych wszystkich niepowodzeń i tragedii klęska niemiec zbliżała się 
nieuchronnie.
 Pewnego pogodnego dnia stałem się świadkiem czegoś niezwykłego. 
Bardzo wysoko, na tle błękitnego nieba, pojawiło się mnóstwo samolo
tów. Prawdopodobnie były to amerykańskie bombowce. Leciały w kierun
ku wschodnim. Słyszałem potężny wibrujący ryk silników. Jego natężenie 
zmieniało się periodycznie. Kiedy po wielu latach od tamtych dni wykła
dałem fizykę w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie i wyjaśniałem 
zjawisko dudnień akustycznych, to jako przykład przytaczałem tę właśnie 
moją pierwszą obserwację tego zjawiska. Wynikało ono z nieco różnych 
częstotliwości obrotów poszczególnych silników lecących samolotów śmi
głowych. nie było jeszcze wtedy bombowców z silnikami odrzuto wymi.
 W miarę zbliżania się klęski III Rzeszy władze niemieckie coraz bar
dziej łagodniały. Poprawiło się nieco obozowe wyżywienie. Zostaliśmy też 
przeniesieni z domu Frau Rahlf do jednego z baraków. Zakwaterowano nas 
— jak poprzednio — w jednej wspólnej izbie z rodziną Wachulskich, jednak 
pomieszczenie to było znacznie większe, bez łóżek piętrowych. na środ
ku izby stał żelazny piecyk, zwany powszechnie „kozą”, z rurą kominową. 
Mogliśmy w nim palić obozowymi brykietami. Odwiedzały nas tu Polki 
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z sąsiednich baraków. Przed wojną pracowały w zakładach włókienniczych 
Łodzi. Jedna z nich nauczyła nas smętnej pieśni łódzkich włókniarek zaczy
nającej się od słów:

Już nad miastem szary świt,
Dzień roboczy się zaczyna,
Idzie znowu w znój i trud,
Fabryczna dziewczyna.

 Proces łagodnienia niemców posunął się do tego stopnia, że postano
wiono w obozie zorganizować teatr amatorski. Pierwsze, i zarazem ostat
nie, przedstawienie odbyło się w sali stołówki. Kur tynę zrobiono z koców. 
Występowały dziewczyny ubrane w stroje uszyte z płótna pościelowego 
w niebieskie pasy.
 Zbliżał się kolejny wojenny nowy Rok. nie pamiętam dokładnej daty, 
kiedy po raz pierwszy dały się słyszeć jakieś dziwne odgłosy — jakby po
mruki nadciągającej z dala burzy. Był to huk radziec kich dział dolatujący 
znad Odry, na której zatrzymała się ko lejna ofensywa Armii Czerwonej. 
niemców ogarnęła panika. Rozpo czął się masowy exodus ludności. Jedną 
z pierwszych uciekinierek była Frau Rahlf. Wyjechała podobno do rodzi
ny w Austrii. Poszedłem zobaczyć ten dom, w którym przyszło nam spę
dzić przeszło dwa — jakże trudne — lata. Drzwi wejściowe były otwarte. 
na podłodze sieni walały się jakieś papiery i książki. Wszedłem do środka. 
Drzwi do wszystkich pokoi też stały otworem. Wszędzie panował strasz
ny bałagan. Zaglądnąłem do pokoju Elisabeth — podobny widok. Zrobi
ło mi się dziwnie smutno. Wychodząc podniosłem z podłogi jakąś małą 
książeczkę i wsunąłem do kieszeni — na pamiątkę. Były to ballady Johanna 
Wolfganga Goethego. Od tamtych dni — po przeszło sześćdziesięciu latach 
— pamiętam jeszcze początek jednej z tych ballad pt. Erlkönig (Król Olch):

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind. 

Z drugiej strony — ostatnio — zdarza mi się coraz częściej zapominać 
na przykład nazwiska znanych mi dobrze osób. Są to jakieś intrygujące 
dziwactwa ludzkiej pamięci — tajemnice ludzkiego mózgu. 
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 Pozostałe jeszcze na miejscu władze obozu wydały rozkaz ewakuacji 
wszystkich jego mieszkańców w głąb niemiec. nie pamiętam, w jaki sposób 
udało nam się tego uniknąć. Znaleźliśmy schronienie w znanym nam budyn
ku nad potokiem w Luisental. Koczowaliśmy tam znowu — śpiąc na podło
dze — w tej dziwnej sali, w której spędziliśmy trzy dni już w lipcu 1942 roku. 
Oprócz rodzin jaworznickich przebywali tutaj także jacyś inni ludzie. nie pa
miętam, jak długo trwał czas wyczekiwania i skąd mieliśmy żywność. Po ja
kimś czasie huk dział zaczął się z dnia na dzień nasilać. W końcu dał się słyszeć 
również klekot karabinów maszynowych i odgłosy pojedynczych strzałów. 
Któregoś dnia o świcie wyrwał nas ze snu potężny wybuch zabłąkanego po
cisku artyleryjskiego. Padł kilkanaście metrów od naszej meliny. W miejscu 
jego upadku powstał w ziemi głęboki lej. następnego ranka, ktoś z naszych 
współlokatorów wpadł do sali krzycząc od progu: „Rosjanie!!!” Wybiegliśmy 
na podwórze. Stał tam żołnierz radziecki z pepeszą29 przerzuconą przez ramię. 
Uśmiechał się do nas. Zaczęliśmy go oglądać ze wszystkich stron, jak jakieś 
rzadkie zwierzę. Odczu waliśmy wielką ulgę i odprężenie psychiczne. W nie
jednych oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Była połowa lutego 1945 roku.
 Zaświtała myśl, aby przenieść się, jak najszybciej, z naszej zimniej ponu
rej sali do któregoś z opuszczonych domów, gdzie można by zapalić w pie
cu, ugotować coś do jedzenia i wyspać się w normalnym łóżku. Opodal na 
wzgórzu stała willa właściciela wytwórni koniaku. Udała się tam cała nasza 
grupa. Drzwi wejściowe były zamknięte. Zjawił się jednak zaraz stary nie
miec — dozorca domu — trzęsący się ze strachu. Wręczył nam wszystkie 
klucze. Wnętrze willi przedstawiało luksus, jakie go jeszcze nigdy nie wi
działem. Piękne duże pokoje wyłożone dywanami, kilka łazienek, oranżeria 
z mnóstwem różnych roślin i fontanną, wspaniałe meble i obrazy, a przede 
wszystkim szero kie wygodne łóżka z czystą pościelą. W piwnicy znaleźli
śmy zapasy żywności.

Czas rozczarowań

nadeszła chwila refleksji — co robić dalej? Ojciec postanowił udać się 
do wojennej komendy miasta po jakiś dokument, który by nam umożli
wił powrót do Jaworzna. Poszedł i nie wrócił. następnego dnia ruszyłem 
do miasta w nadziei, że może gdzieś natrafię na jego ślad. Języka rosyjskiego 

29. Popularna nazwa radzieckiego pistoletu maszynowego skonstruowanego w 1940 roku.
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nie znałem. Centrum tego ładnego i zadbanego miasta przedstawiało żało
sny widok. Szyby wystaw wielu sklepów były rozbite. Damskie nagie ma
nekiny, powyciągane z wystaw, leżały na ulicach w wyzywających pozach. 
Ich podbrzusza były czymś poczernione. Od czasu do czasu słychać było 
strzały karabinowe. To pijani żołnierze strzelali do ulicznych latarń. na po
czątku Niederstrasse leżał trup konia. Ojca nigdzie nie spotkałem, niczego 
się nie dowiedzia łem. Przygnębiony wlokłem się z powrotem do naszej kwa
tery. Trwała tu narada, co robić w zaistniałej sytuacji. Po jakimś czasie 
przed „naszą” willę zajechała duża platforma do przewożenia towarów,  
zaprzężona w parę koni. na koźle siedział, znany nam już wcześniej, młody 
Ukrainiec Wasyl. Oznajmił, że jest gotowy podwieźć nas wszystkich do odda
lonego stąd około 100 km Leszna. Było to najbliższe miasto leżące już na te
renie przedwojennej Polski. Wasyl mówił trochę po polsku ze śpiewnym 
kresowym akcentem. Rodacy z Jaworzna postanowili skorzystać z niezwy
kłej okazji. W tej sytuacji Mama z Babcią doszły do wniosku, że nie może
my pozostać sami, czekając na Ojca. Była to dla nas decyzja dramatyczna. 
Wkrótce cała grupa ruszyła w drogę, kierując się na wschód. Wszędzie leżał 
śnieg, jednak zima w tym roku była dość łagodna, przynajmniej na tych 
terenach. Siedzieliśmy na odkrytej platformie opatuleni w jakieś zdobyczne 
koce. Pierwszy etap podróży nie trwał długo. Już w jednej z najbliższych 
miejscowości zatrzymali nas radzieccy żołnierze. Żądali oddania wszyst
kich zegarków. Ten okup okazał się niewystarczający. Kazano nam jeszcze 
sprzątać budynek przeznaczony na kwaterę komendantury wojennej. Zaję
ło nam to resztę dnia. noc spędziliśmy w opuszczonym domostwie, śpiąc 
na posłaniu ze słomy. W piwnicy były szklane weki z marynowanym mię
sem i kompotami. na drugi dzień rano radziecki oficer oświadczył, że mo
żemy jechać dalej. na naszą prośbę wypisał przepustkę. Mieliśmy w końcu 
jakiś dokument. I znowu nie ujechaliśmy zbyt daleko. Historia się powtó
rzyła, z tą tylko różnicą, że nie mieliśmy już zegarków. Przepustka okazała 
się świstkiem papieru niemającym żadnego znaczenia. Po następnym dniu 
pracy przy porządkowaniu splądrowanych budynków pozwolono nam odje
chać. nie pamiętam, ile razy powtarzał się podobny scenariusz. W ten spo
sób, w ciągu prawie 10 dni przebyliśmy zaledwie około 80 km, nocując 
i żywiąc się w opuszczonych gospodarstwach niemieckich. W piwnicach 
było pod dostatkiem ziemniaków i innej żywności. W stodołach można 
było znaleźć jajka znoszone przez bezpańskie kury.



56

 Był już chyba początek marca, kiedy dotarliśmy do Odry. Tu okazało 
się, że wszystkie mosty na rzece są zniszczone. Działała tylko przeprawa 
promowa. Przed nami stał już długi sznur różnych pojazdów, czekających 
od wielu godzin na swoją kolej do promu. Od rzeki wiał zimny, przenikli
wy wiatr. Groziło nam spędzenie nocy na platformie, pod gołym niebem. 
Radzieccy żołnierze ściągali z pojazdów niektórych mężczyzn. Mama owi
nęła mnie kocem, spod którego wyzierała tylko moja twarz. Przechodzący 
żołnierz przyjrzał mi się przez chwilę i poszedł dalej. Od czasu do czasu sły
chać było przytłumione wybuchy ręcznych granatów wrzucanych do rzeki. 
nie wiem, czy było to polowanie na ryby, czy tylko taka zabawa? Już póź
nym wieczorem udało nam się jakoś przeprawić na wschodni brzeg Odry. 
W najbliższej wiosce spostrzegliśmy w jednym z domów migotliwe światło 
świecy lub może lampy naftowej. Wjechaliśmy na podwórze tego gospo
darstwa, zwabieni perspektywą ogrzania się w ciepłej izbie. W budynku 
zastaliśmy rodzinę niemiecką — jedyną w całej okolicy, która nie uciekła 
przed zbliżającym się frontem. Rano zjawił się jakiś radziecki oficer, żądając 
od naszego gospodarza butów z cholewami. niemiec zaklinał się, że takich 
butów nie ma. Oficer gwałtownym ruchem wyszarpnął z kabury pistolet 
i skierował lufę w jego stronę. Ten odruchowo porwał na ręce kilkuletnie 
dziecko, zasłaniając się nim, jak tarczą. Po chwili oficer schował pistolet 
i wyszedł z izby. Pierwszy raz w życiu stałem się świadkiem tak dramatycz
nej sceny. Pewnie dlatego wryła mi się głęboko w pamięć.
 Po jasnym pogodnym dniu zapadał już wczesny zmierzch, kiedy nasza 
platforma wjeżdżała na rynek jakiegoś miasta. na budynku ratusza zoba
czyliśmy napis fraustadt30. Z budynku wybiegło ku nam kilku żołnierzy. 
Jeden z nich, niski blondyn, krzyczał coś już z daleka. Chciał wiedzieć, kim 
jesteśmy. Kazano nam zejść z plat formy i zabrać wszystkie bagaże. Zostali
śmy zamknięci w jednym z pomieszczeń biurowych, w którym przebywali 
już jacyś ludzie. Całą noc spędziliśmy w tej sali, drzemiąc na podłodze. 
Było zimno. O świcie otworzyły się drzwi. Stali w nich dwaj żołnierze z ka
rabinami. Wychodzących mężczyzn kierowano w jedną stronę — kobiety 
w drugą. Znalazłem się w grupie mężczyzn. Wyprowadzono nas na plac 
przed ratuszem. Stąd, pod eskortą, rozpoczął się marsz w nieznane. Okaza
ło się wkrótce, że jego celem był towarowy dworzec kolejowy. W stojących 
tam wagonach znajdowały się bomby lotnicze w opakowaniach z desek. 

30. Obecnie miasto Wschowa.
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Otrzymaliśmy zadanie rozładowania wagonów i ułożenia bomb na pobli
skim placu. Była to praca ponad moje siły. Ciężar ładunków przygniatał 
mnie do ziemi. Pomagał mi — jak mógł — Wasyl. Ten chłop z dalekiej 
wsi ukraińskiej okazywał mi wiele przyjaźni — wtedy i w następnych 
miesią cach. Dlaczego? Pracowaliśmy przy tych bombach bez przerwy 
do późnego popołudnia. Zaczął mi doskwierać dokuczliwy głód. Blade 
zimowe słońce zniżało się już ku zachodowi, kiedy w końcu zjawił się 
jakiś oficer, a za nim — ku naszemu zdumieniu — dwaj żołnierze niosą
cy za uszy odciętą głowę świni. Dostaliśmy też czarny wojskowy chleb. 
Oficer oświadczył, że jesteśmy wolni i każdy z nas może iść, gdzie zechce. 
W towarzystwie Wasyla wróciłem do ratusza z nadzieją w sercu, że za
stanę tam jeszcze Mamę i Babcię. niestety, nikogo już nie było. W holu 
ratusza leżała sterta porozwalanych bagaży. Wśród nich zauważyłem 
charakterystyczną walizkę z żółtej skóry. Była to walizka Mamy. Leżała 
otwarta i pusta. Kiedy zastanawialiśmy się z Wasylem, co robić dalej, zja
wili się nagle dwaj żołnierze. nie pomogły żadne wyjaśnienia. Zamknięto 
nas znowu w tej biurowej sali, w której spędziliśmy poprzednią noc. Było 
tam już pełno ludzi. Pierwszy raz w życiu zostałem sam — bez Rodziców 
i bez Babci. nie wiedziałem nic o ich losie. Od radzieckich żołnierzy nie 
można było niczego się dowiedzieć. W głowie kłębiły mi się ponure myśli. 
W końcu jednak zmęczenie sprowadziło krótki sen na twardej podłodze. 
nad ranem zbudziło mnie dokuczliwe zimno. Otwarto drzwi i powtórzy
ła się scena z dnia poprzedniego. Tym razem na placu przed ratuszem 
czekała wojskowa ciężarówka, na którą kazano nam wsiadać. Ruszyliśmy 
znowu w nieznane. Po jakimś czasie pojazd zatrzymał się wśród wiej
skich zabudowań. Jeden z eskortujących nas żołnierzy zeskoczył na zie
mię i krzyknął po rosyjsku: „Ośmiu ludzi za mną!”. Wasyl chwycił mnie 
za rękę i powiedział: „Mały, skaczemy”. Od początku naszej znajomości 
zwracał się do mnie w taki sposób — per mały. Od tej chwili znalazłem się 
w szeregach oddziałów tworzonych w ten sposób na tyłach Armii Czer
wonej — głównie z Polaków powracających z przymusowych robót i obo
zów w niemczech. Zadaniem tych oddziałów było dostarczanie wojskom 
radzieckim żywności pozostawionej przez ludność niemiecką na terenach 
nadodrzańskich, całkowicie wyludnionych. Błąkało się tu sporo bezpań
skiego bydła. należało je spędzać do wyzna czonych punktów, skąd było 
przewożone na bezpośrednie zaplecze frontu. 



58

Czas samotności

Bezpośrednim dowódcą naszej grupy był młody radziecki żołnierz — Misza. 
Pochodził spod Charkowa. niemcy wymordowali całą jego rodzinę, a ro
dzinną wioskę spalili. Wśród rodaków wyróżniał się — wzrostem i cechami 
przywódczymi — przedwojenny polski oficer. Wracał w cywilnym ubraniu 
z oflagu31. najstarszym z nas był mały człowieczek w śmiesznym kapeluszu. 
Przed wojną miał w Bydgoszczy warsztat szewski. Pozostałą część grupy 
stanowili polscy chłopi z różnych części kraju oraz wspominany już Wasyl 
— chłop ukraiński. Byłem jeszcze ja — najmłodszy w tym towarzystwie 
— samotny wśród zupełnie obcych mi ludzi. niedawno skończyłem 15 lat.
 Po opuszczeniu ciężarówki, pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę 
pobliskich zabudowań, w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. na szczęście 
z tym nie było problemu. W piwnicach opuszczonych domów było w bród 
ziemniaków, a także słoje z marynatami. na podwórzach krzątały się kury, 
znosząc jajka w stodołach. Mnie i szewcowi z Bydgoszczy przypadła rola 
kuchmistrzów. Po posiłku wymościliśmy słomą kilka izb. Była to nasza sy
pialnia na najbliższą noc.
 Od rana dnia następnego przystąpiliśmy do spędzania krów wałęsają
cych się po polach. Tak zaczęły się nasze wędrówki od wioski do wioski 
— przez drogi i pola opustoszałych terenów. Trafialiśmy na zwłoki żołnie
rzy niemieckich. Szczególnie makabryczne wrażenie zrobił na mnie trup 
leżący na środku szosy, po której jeździły wojskowe samochody. Leżał na 
wznak w wojskowej bluzie feld-grau, zupełnie nagi od pasa w dół. Wyglą
dało na to, jakby ktoś celowo tak go obnażył — dla makabrycznego żartu? 
nikt się nie kwapił, aby pogrzebać te ludzkie szczątki.
 Mijały tygodnie koczowniczego życia. W niektóre dni nie było czasu 
na przygotowywanie posiłków. Żywiliśmy się wtedy surowymi jajkami wy
pijanymi w marszu. Znajdowaliśmy je w mijanych stodołach. Misza okazał 
się sympatycznym chłopcem. Mógł mieć około 20 lat. Wieczorami na kwa
terach nucił jakieś smętne pieśni ukraińskie. nie pamiętam, gdzie i kiedy 
zdobył wierzchowca z siodłem.
 Moi towarzysze zaczęli rozważać możliwości ucieczki z tej nowej nie
woli. Było to jednak ryzykowne. Podlegaliśmy radzieckim władzom woj
skowym i próba ucieczki mogła być potrak towana jako dezercja. naszym 
31. Offizierlager: niemiecki obóz jeniecki dla oficerów. największe z takich obozów, w czasie II wojny światowej, znajdo
wały się w miejscowościach: Woldenberg, Grossborn, Dossel i Murnau.
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głównym dowódcą był krępy oficer o semickich rysach twarzy. Od czasu 
do czasu przyjeżdżał na inspekcje w towarzystwie kierowcy i zdobycznej 
niemki. Miał czapkę z czerwonym otokiem. Któregoś dnia staliśmy się mi
mowolnymi świadkami wielkiej awantury między nim i jakimś innym ofi
cerem w czapce z otokiem żółtym. Obaj równocześnie wyszarpnęli z kabur 
swoje pistolety. natychmiast podskoczyło do nich kilku żołnierzy, aby za
pobiec strzelaninie. Zastanawiałem się później, czy taka scena mogłaby się 
zdarzyć w armii niemieckiej.
 W swoich wędrówkach trafiliśmy kiedyś na rozwaloną gorzelnię. Stały 
w niej baniaki z brunatną cieczą. Zaczęła się degustacja. Zachęcany przez 
towarzyszy łyknąłem również haust tego płynu. nie pamiętam, co było dalej. 
Obudziłem się na drugi dzień rano na posłaniu ze słomy. Widocznie mu
siano mnie tu przynieść. Miałem mdłości i ciężką głowę. nie mogłem nic 
jeść. A tymczasem trzeba było szybko wstawać. Czekał nas trudny dzień. 
Przez wiele godzin gnaliśmy stado bydła na przełaj przez pola. Były już 
roztopy i nogi grzęzły w błocie. Robiło mi się chwilami słabo — myślałem,  
że padnę na tę błotnistą ziemię.
 Innym razem przywędrowaliśmy do miasteczka z dużą plebanią z czer
wonej cegły. Zajęliśmy ją na kwaterę. Z oddali słychać było ciągły huk eks
plozji. Po zapadnięciu zmroku, z okien najwyższego piętra, zobaczyliśmy 
ogromną łunę ognia — morze płomieni. To płonęło miasto Glogau32. Front 
był już daleko, a oblężone miasto broniło się nadal zaciekle. Podobno ta de
terminacja wynikała stąd, że broniącą się załogę stanowili głównie własowcy33. 
Dla nich Rosjanie nie mieli litości. Lepiej więc było zginąć w walce.
 Zbliżał się koniec marca. Wszystkie krowy na tych terenach zostały już 
wyłapane. nasze zadanie polegało teraz na wyszuki waniu zboża po stodo
łach, strychach i spichlerzach. Znalezione ziarno pakowaliśmy do worków 
i ładowali na wojskowe ciężarówki.
 Pewnego dnia, wraz z bydgoskim szewcem, zostałem na kwaterze 
z zadaniem przygotowania obiadu. Tym razem zajęliśmy nieduży dom 
stojący tuż przy drodze. Właśnie byłem zajęty obie raniem ziemniaków, 
kiedy spojrzawszy w okno zobaczyłem na drodze jadące wolno wozy 
konne, pełne jakichś szmat i rupieci. Siedzieli na nich mężczyźni w cy
wilnych łachmanach uzbrojeni w karabiny. Po chwili kilku z nich wpadło 
32. Obecnie Głogów.
33. Antyradziecka formacja wojskowa, utworzona przy Wehrmachcie przez gen. A.A. Własowa — byłego dowódcę radziec
kiej 2 Armii Frontu Wołchowskiego. Poddał się niemcom i przeszedł na ich stronę. Jedna z brygad tej formacji brała udział 
w likwidowaniu powstania warszawskiego.
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do nas. Widocznie zauważyli dym unoszący się z komina. Rozległy się 
wrzaski dawaj czasy! Grozili, że jeśli nie oddamy im zegarków, to nas roz
strzelają. Zaczęła się rewizja osobista. W tylnej kieszeni spodni miałem 
schowane płaskie pudełko ze znaczkami pocztowymi — moim skarbem. 
Rewidujący mnie bandzior znalazł je i otworzył. na samym wierzchu był 
znaczek z Hitlerem, wydany z okazji urodzin Führera. Zaraz potem cały 
mój skarb został z pasją wdeptany w błotnistą ziemię. W taki sposób, już 
po raz drugi, straciłem swoje zbiory. nie znalazłszy zegarków, ci niezna
ni ludzie kazali nam się ustawić twarzami do ściany. W tym momencie 
usłyszeliśmy tętent kopyt konia. To galopował ku nam Misza. Wywiązała 
się awantura, podczas której pepesza Miszy wycelowana była w niepro
szonych gości. W końcu wrócili do swoich wozów i odjechali. nie dowie
działem się nigdy, kim byli ci ludzie. Zapewne dzięki mojemu wolnemu 
refleksowi przeżyłem tę przygodę dość spokojnie. Inaczej reagował mój 
towarzysz. Pamiętam jego rączy bieg za stodołę. Ludzie różnie reagują na 
gwałtowny stres.
 Innego słonecznego dnia przybyliśmy do niewielkiej miejscowości Schle
siensee nad jeziorem. Czekało nas tu ładowanie zboża do podstawionych wa
gonów kolejowych. Było to już całkiem blisko przedwojennej granicy Polski. 
Dowiedziałem się o tym od spotkanego przypadkowo polskiego kolejarza. Przy
jechał tu na rowerze z Leszna. Postanowiłem wykorzystać niezwykłą okazję. 
na kawałku kartki napisałem kilka słów informacji o sobie. Podałem też ad
res pani Bronisławy Donat w Jaworznie, zaprzyjaźnionej od dawna z moją 
rodziną. Mieszkała w małym domku na rogu ulicy Żwirki i Wigury. Pro
siłem kolejarza, aby po powrocie do Leszna kupił znaczek oraz kopertę 
i wysłał ów list. Ów obcy człowiek spełnił moją prośbę. Dlaczego? List dotarł 
do adresatki, która natychmiast pobiegła z nim do moich Rodziców. Byli już 
od dawna w Jaworznie.
 nadszedł kwiecień. Żyliśmy w bezczynności. Ciężarówki do wywożenia 
zboża zabrano gdzieś bliżej frontu. Kwaterowaliśmy w małej wiosce, tuż nad 
Odrą, w opuszczonym gospodarstwie. Wieczorami, przy świetle świecy, moi 
towarzysze gawędzili o różnych sprawach — najczęściej o seksie. Od czasu 
do czasu przyjeżdżał radziecki oficer — ten w czapce z czerwonym otokiem. 
Próby negocjacji na temat zwolnienia nas do domów nie przynosiły żadnego 
skutku. Trzymano nas tu nie wiadomo w jakim celu. narastało poczucie nie
pewności jutra. Rozmyślałem o Rodzicach — czy ich jeszcze kiedyś zobaczę?
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 Był już późny wieczór, kiedy rozległo się pukanie w szybę okienną. 
Misza i ktoś jeszcze chwycili za broń i wybiegli z izby. Wrócili z radzieckim 
lotnikiem w czarnej skórzanej kurtce. Okazało się, że musiał awaryjnie wylą
dować na pobliskim polu. Brakło mu benzyny. Trafił do nas dzięki światełku 
w oknie. Otrzymaliśmy rozkaz pilnowania jego kukuruźnika34. W tym czasie 
każdy z nas miał już swój własny zdobyczny karabin. Porzucona broń i amu
nicja leżały na polach. Wyznaczono dyżury pilnowania samolotu. Zadanie 
to nie ominęło także mnie. Mój dyżur przypadł na porę nocną. na szczęście, 
w pobliżu samolotu znajdowała się na polu duża sterta słomy, pod dachem 
wspartym na palach. Zagrzebałem się w tej słomie, dzięki czemu było mi cie
pło. natrafiłem przy tym na jakiś twardy przedmiot. Był to nietypowy kara
bin z kwadratowym płaskim magazynkiem na 10 naboi. Byłem bardzo dum
ny z tej zdobyczy, którą zresztą zaraz mi zabrano. Dopiero po kilku dniach 
przyleciał inny kukuruźnik z zapasem benzyny i oba samoloty odleciały.
 Wędrując po okolicznych polach, znaleźliśmy kiedyś dużą paczkę naboi 
karabinowych. Moi towarzysze postanowili zapolować na sarny. Stada tych 
pięknych zwierząt widać było czasem z dala nad brzegiem Odry. Wyruszy
liśmy w stronę tej rzeki. Za jej wałem ochronnym rozciągał się teren po
kryty zaroślami. Ku naszemu zdziwieniu wśród nich dostrzegliśmy mały 
domek. Z komina wydobywał się dym. Oficer z oflagu natychmiast objął 
dowództwo. Mnie rozkazał przycupnąć pod najbliższym krzakiem. Obser
wowałem, jak moi towarzysze zbliżają się do dom ku z karabinami gotowymi 
do strzału. W pewnej chwili jego drzwi otworzyły się nagle i wybiegł z nich 
pędem jakiś człowiek. Był w czarnym cywilnym ubraniu. Uciekał w kierun
ku rzeki. Równocześnie przez okno ściany bocznej wyskoczyło dwóch in
nych mężczyzn. Zniknęli zaraz w rosnących z tej strony gęstych zaroślach. 
Usłyszałem strzały, po których uciekający mężczyzna w czarnym ubraniu 
padł na ziemię. Podbiegliśmy do niego. Widać było, że jest ciężko ranny. 
Krwawił obficie. nad tym nieznanym konającym człowiekiem moi dwaj 
rodacy wszczęli gwałtowny spór o to, który z nich trafił go pierwszy. 
na moich oczach dokonano morderstwa — bez żadnego powodu. Dlaczego? 
To pytanie nie daje mi spokoju do dzisiaj. Człowiek ten zmarł wkrótce, 
nie odzyskaw szy przytomności. Zwłoki załadowano na wóz i zawiezio
no do radzieckiej komendy. nikt się tym drobiazgiem nie przejął. Życie 
ludzkie niewiele znaczyło. nie wiadomo, kim byli ludzie z małego domku. 

34. Popularna nazwa małych radzieckich samolotów dwupłatowych.
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Znaleziono w nim później polową stację radiową. Zabitym człowiekiem 
był może Polak — rodak jego zabójców chełpiących się celnością strzału. 
Pamięć o tym zdarzeniu rodzi we mnie dotąd fundamentalne pytania do
tyczące mrocznych zakamarków ludzkiej natury: odwiecznej żądzy mordu 
i krwi, okrucieństwa i sadyzmu.
 Dalsze dni mijały powoli i bez większych już wydarzeń. na prawej łydce 
zaczął mi się robić ropiejący czyrak. nie miałem żadnych lekarstw, środków 
dezynfekcyjnych lub opatrunkowych. Po kilku dniach zacząłem odczuwać 
ból w pachwinie.
 Był już początek maja. Słońce przygrzewało coraz silniej. Cała przy
roda budziła się do życia. Właśnie rąbałem drzewo w stodole, kiedy na
gle usłyszałem obcy głos wołający mnie po imieniu. Było to tym bardziej 
dziwne, że wszyscy tutaj mówili do mnie mały, za przykładem Wasyla. 
Być może nie znali w ogóle mojego imienia. Wielce zaintrygowany wy
biegłem na podwórze. Zobaczyłem wysokiego szczupłego pułkownika 
radzieckiego. To on mnie wołał. Obok niego stał mój Ojciec w kapeluszu 
i zielonej kurtce.

W drodze do domu

Po pożegnaniu z towarzyszami niedoli — zwłaszcza z Wasylem — zająłem 
miejsce w czekającym samochodzie osobowym. Za kierownicą siedział oj
ciec mojego dawnego kolegi — Edka Folgi. W trakcie podróży wymienia
liśmy z Ojcem informacje o naszych lo sach w ciągu ostatnich miesięcy. 
On po dotarciu na komendę w Grünbergu został zatrzymany. Po jakimś 
czasie dano mu karabin oraz czerwoną opaskę na ramię i pod groźbą roz
strzelania kazano pilnować pobliskiej wytwórni koniaku. Dopiero po kil
ku dniach został zwolniony. nie zastawszy nas już na kwaterze, wyruszył 
w drogę rowerem. Zabrał mu go posterunek radziecki nad Odrą. Dalszą 
drogę odbywał pieszo. Ktoś go ostrzegł, że w mieście Fraustadt Rosjanie 
wyłapują Polaków powracających z niemiec. Dzięki temu ominął miasto, 
wędrując lasami. I tak natknął się gdzieś na patrol radziecki. Przed zatrzy
maniem uratowała go flaszka koniaku niesiona w plecaku. W Lesznie kur
sowały już pociągi towarowe. Do Jaworzna dotarł z końcem lutego. Były 
tam już Mama i Babcia. Po rozdzieleniu ze mną w pamiętnym ratuszu zo
stały od razu zwolnione. Dalszą drogę do Leszna odbyły na piechotę.
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 Po powrocie do Jaworzna Ojciec spotkał się z niezwykle życzliwym 
przyjęciem ze strony załóg robotniczych. Przedwojenni górnicy domagali 
się od nowych władz powierzenia Ojcu stanowiska dyrektora generalnego 
wszystkich kopalń węgla w tym mieście. Rzeczywiście takie stanowisko 
objął już 1 marca 1945 roku. Ponadto, Pełnomocnik Rządu Lubelskiego 
na województwo krakowskie — inż. Sylwester nowotny — przekazał mu 
upoważnienie do opieki nad majątkiem elektrowni Jaworzno II, której bu
dowę rozpoczęli niemcy. Władze radzieckie uznały ten majątek za swo
ją zdobycz wojenną. Aby zapobiec jego wywiezieniu, Ojciec zorganizował 
przeniesienie wszystkich materiałów i urządzeń technicznych do magazy
nów kopalnianych. Wkrótce jednak akcja ta została przerwana wskutek in
terwencji władz radzieckich. Ojciec otrzymał ofi cjalne pismo z Centralnego 
Zarządu Przemysłu Węglowego, zwalniające go z nałożonego poprzednio 
obowiązku pilnowania tego mienia.

 Jako ważna wówczas figura w Jaworznie, Ojciec miał kontakty z ko
mendą wojenną i kwaterującymi tu oficerami radzieckimi. Dwaj z nich: 
pułkownicy Burakow i Szirobokow (imion nie pamiętam) zainteresowali 
się moją historią. Zaoferowali pomoc w odnalezieniu mnie. Doszło do cze
goś zupełnie nieprawdopodobnego. Ci dwaj oficerowie wystarali się o roz
kaz odszukania mnie, podpisany przez samego marszałka ZSRR Iwana 
Koniewa — dowódcę wojsk 1 Frontu Ukraińskiego35. Z takim dokumen
tem jeden z nich wraz z moim Ojcem pojechali mnie szukać w okolicach 
Fraustadtu. Ta ich pierwsza wyprawa skończyła się fiaskiem. Do podjęcia 
następnej zmobilizował ich mój list do pani Donat, wysłany przez kole
jarza z Leszna. Zawarte w nim informacje umożliwiły dotarcie do mnie. 
Dlaczego ci dwaj wyżsi oficerowie radzieccy tak przejęli się losem jakiegoś 
polskiego chłopca i smutkiem jego rodziców? Dlaczego marszałek Iwan 
Koniew podpisał taki rozkaz?
 O tym wszystkim dowiedziałem się w czasie podróży do Jaworzna. 
Podróż ta zamykała trudny etap mego życia. Otarłem się w nim zaledwie 
o próg przedsionka piekła. Prawdziwe ognie piekielne płonęły w tamtych 
latach za drutami nazistowskich obozów koncentracyjnych i łagrów sowiec
kich, w katowniach gestapo i nKWD36, na liniach frontów ścierających się 
35. Iwan Stiepanowicz Koniew (1897–1973), wybitny dowódca i strateg radziecki, honorowy obywatel Krakowa i Katowic. 
Autor książki Notatki dowódcy frontu 1943–1945. Wydawnictwo MOn, Warszawa 1986.
36. nKWD: Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł — Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR, narzędzie 
stalinowskiego terroru.



armii, w pacyfikowanych wsiach i miastach, w warszawskim getcie i po
wstańczej stolicy, a także w bombardowanych miastach niemieckich. Miliony 
ludzi dopadła śmierć — często śmierć męczeńska. Mnie i moim najbliższym 
udało się jej wymknąć. Teraz, z przedsionka piekła, wracaliśmy na ziemię. 
Miniony świat szczęśliwego dzieciństwa był już dla mnie zamknięty. Wszak 
czasu, w życiu ludzkim, nie da się odwracać. Jest to możliwe tylko w rów
naniach opisujących abstrakcyjne teorie fizyków.
 Życie przynosi czasami zaskakujące sploty wydarzeń. Zdarzyło się, 
że pod koniec lat siedemdziesiątych zamieszkałem w Krakowie przy ul. Mar
szałka Iwana Koniewa, a 18 stycznia 1987 roku przed moimi oknami od
słonięto jego pomnik. Wzniesiono go w wyrazie wdzięczności za ocalenie 
miasta od zniszczeń wojennych, dzięki błyskawicznemu manewrowi wojsk 
1 Frontu Ukraińskiego37. Uczestni czyłem w tej uroczystości wraz z moim 
— kilkuletnim wówczas — synem. Wkrótce nastały nowe czasy i zmieniła 
się pamięć ludzka. Pod koniec 1990 roku Rada Miasta Krakowa podjęła 
uchwałę o usunięciu pomnika. niedługo potem nastąpił jego demontaż, 
a nazwę ulicy zmieniono na Armii Krajowej. W moim odczuciu odlana 
z brązu pos tać Marszałka przytłaczała otoczenie swoim ogromem. Po po
mniku pozostał jedynie kamienny postument — nagrobek historii.

37. Ryszard Sławecki: Manewr który ocalił Kraków. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
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część trzecia
ZIEMIA

Słoneczny maj

W Jaworznie znalazłem się 5 maja 1945 roku. Mój prywatny koniec wojny 
wyprzedził o trzy dni historyczną datę podpisania bezwarunkowej kapitu
lacji niemiec. nastąpiło to 8 maja w Reims we Francji, w kwaterze głównej 
gen. Dwighta Eisenhowera — naczelnego dowódcy wojsk alianckich na Za
chodzie. Akt kapitulacji podpisał szef sztabu Wehrmachtu, gen. Alfred Jodl 
— skazany później przez Trybunał norymberski na karę śmierci za zbrod
nie wojenne. Ci dwaj ludzie byli rówieśnikami. Urodzili się w 1890 roku. 
Zbrodnicza III Rzesza przestała istnieć. Jej główni przywódcy: Adolf Hitler, 
Joseph Goebbels i Heinrich Himmler popełnili samobójstwo. Tak kończyła 
się jedna z najokrutniejszych rzezi w dotychczasowych dziejach ludzkości. 
Uczestniczyły w niej 72 państwa. Szacuje się, że zginęło około 60 mln ludzi, 
w tym 25 mln obywateli Związku Radzieckiego i ponad 6 mln obywateli 
polskich. W stosunku do liczby mieszkańców straty polskie były najwięk
sze. Toczyła się jeszcze wojna z Japonią, ale dla nas Europejczyków działo 
się to gdzieś na końcu świata.
 Ogromna większość społeczeństwa polskiego przystąpiła z entu zjazmem 
do gigantycznego dzieła odbudowy kraju z wojennych zniszczeń. Po kosz
marze niemieckiej okupacji ludzie łaknęli powrotu do normalnego życia. 
Tych ludzkich pragnień nie mogła pohamować świadomość ograniczenia 
suwerenności Polski, w wyniku politycznego kontraktu trzech wielkich mo
carstw, zawartego w Jałcie w lutym 1945 roku. Przesunęło się też położe
nie Polski na mapie Europy. GrünbergSchlesien stał się miastem polskim 
— Zieloną Górą, a Fraustadt przyjął nazwę Wschowa. W czasie naszej drogi 
do domu rozmawiałem chwilę z Ojcem, bez świadków. Pamiętam do dzi
siaj jego słowa: „W Polsce zapanował bolszewizm, nie pozostaje nam jednak 
nic innego jak odbudowywać ten kraj, w warunkach jakie nam stworzono”. 
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A kraj był w kompletnej ruinie. Uciekający niemcy starali się niszczyć za 
sobą wszystko, co się dało. Warszawa leżała w gruzach.
 W Jaworznie zastałem wiele nowości. Kopalnia Piłsudski zmieniła na
zwę na kopalnię Bierut, a Jan Kanty na Komunę Paryską. Kopuła wieży ko
ścielnej, górującej nad rynkiem, była zrujnowana. Podobno niemcy usta
wili tam karabin maszynowy, ostrzeliwując wkraczających Rosjan. Położył 
temu kres celny pocisk wystrzelony z działa rosyjskiego. Po jakimś czasie 
zniszczoną kopułę zdemontowano. Odtąd wieża wyglądała, jakby równo 
ścięta mieczem jakiegoś olbrzyma.
 Mieszkaliśmy teraz w przestronnym jednopiętrowym domu naprze
ciwko kopalni Bierut, przy ul. Bieruta 5. Była to służbowa rezydencja Ojca. 
Front domu ozdabiał półokrągły ganek wejściowy osłonięty od góry po
dobnym tarasem, wspartym na dwóch kolumnach. na ganek wchodziło 
się z ogrodu oddzielającego dom od ulicy. Za domem było podwórze i bu
dynek gospodarski. Mieszkały w nim biała koza i wesoły różowy prosiak. 
Dalej rozciągał się ogród warzywny, w którym rosły też drzewa owocowe. 
W jednym z licznych pokoi tego wielkiego domu odkryłem ze zdumieniem 
znane mi meble pokryte ciemnym fornirem. Była to nasza przedwojenna 
jadalnia. Dzięki dobrym ludziom odzyskaliśmy również 35 tomów Biblio-
teki Wiedzy wydawanych sukcesywnie przed wojną przez Księgarnię Wy
dawniczą Trzaska, Evert i Michalski. W domu znajdowało się także piani
no. W najbliższych latach odegrało ono pewną rolę w moim życiu. 
 natychmiast po przyjeździe do Jaworzna Ojciec zaprosił lekarza, który 
przeciął mi i zdezynfekował ropiejący czyrak na łydce. Czas po temu był już 
najwyższy. Groziła mi gangrena.
 Był piękny słoneczny i ciepły maj. Z ogrodu dolatywał zapach kwit
nących bzów. Z rozwieszonych w mieście głośników rozlegała się Pieśń 
o mojej Warszawie, śpiewana przez Mieczysława Fogga38. Wracaliśmy 
do normalnego życia, przerwanego tak brutalnie na kilka — jakże długich 
— lat. Z każdym dniem zacierała się pamięć niedawnych ponurych prze
żyć. Rwałem się do kontynuowania przerwanej nauki. Ten głód wiedzy był 
wtedy powszechny wśród młodzieży pragnącej nadgonić stracony czas. 
W lutym skończyłem 15 lat. Miałem za sobą zaledwie dwie pełne klasy 
szkoły powszechnej. Trzy następne odrabiałem już w warunkach okupacji, 
kiedy nasza edukacja została zredukowana wyłącznie do nauki czytania, 
38. Mieczysław Fogg (1901–1990), popularny piosenkarz, od 1928 roku, występujący w Chórze Dana. Po II wojnie świa
towej śpiewał w wielu krajach Europy, w Ameryce i Australii.
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pisania i rachunków. Wszystkie inne przedmioty były zakazane. Wyłonił 
się więc problem — co z moją dalszą nauką? Czy mam jeszcze raz zaczynać 
od szkoły podstawowej?

Gimnazjum na Pechniku

W przedwojennym Jaworznie nie było ogólnokształcącej szkoły średniej. 
Ucząca się młodzież dojeżdżała pociągiem do gimnazjum w Chrzanowie. 
Podjęte w lutym 1945 roku starania o zorganizowanie gimnazjum na te
renie Jaworzna spotkały się z niechęcią władz powiatowych Chrzanowa. 
Obawiano się konkurencji. Mimo to, dzięki determinacji grona ludzi, 
już 22 marca 1945 roku rozpoczęło swą działalność Miejskie Koedukacyj
ne Gimnazjum i Liceum w Jaworznie. Z początku była to szkoła prywatna, 
sponsorowana przez Zarząd Miejski, a także miejscowe kopalnie i inne 
zakłady przemysłowe. Z braku własnego pomieszczenia, nauka odbywała 
się w wynajmowanej części budynku przedwojennej szkoły powszechnej 
na Pechniku — zachodniej części miasta. Pierwszym dyrektorem nowego 
gimnazjum został Marian Kroker — historyk. W skład Rady Pedagogicz
nej wchodzili: Janina Czerniuchowa, Maria Fonferko, Stanisław Kammer, 
Irena Krischke, Maria Krokerowa, Czesław Kulma, Kazimierz Majche
rek, Stefan Mleczko, Maria Podgórczyk i Janina Żakowa. Katechetą był 
ks. Władysław Grohs. Ludzie ci pracowali początkowo bez poborów pie
niężnych, jedynie za skąpe przydziały żywności. Później opiekę nad szko
łą i gronem nauczycielskim objął burmistrz miasta Teofil Odrzywołek. 
Przed wojną był robot nikiem. Kiedy wróciłem do Jaworzna, gimnazjum 
to działało już na pełnych obrotach. nauka odbywała się popołudniami 
w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej.
 Po przemyśleniu mojej sytuacji zgłosiłem się tam, jako kandydat do kla
sy pierwszej. Ku mej radości przyjęto mnie bez żadnych problemów. Każdy 
nowy uczeń był wtedy mile widziany. Po okupacyjnych przeżyciach wra
całem na swoje właściwe miejsce — do ławy szkolnej. Mimo zapóźnienia 
byłem i tak jednym z najmłodszych w klasie. niektórzy z nowych kolegów 
byli już grubo po dwudziestce. Wielu z nich pracowało na różnych stano
wiskach w przemyśle i administracji. Jeden przychodził na lekcje wprost 
z pra cy, w wojskowym mundurze. Był milicjantem. W szkole zawiązywały 
się nowe przyjaźnie i sympatie. Moimi najbliższymi przyjaciółmi stali się 
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wtedy: Szymek Banasik, Zygmunt Leitner, Leszek Marcinik i Edek Partyka, 
a spośród koleżanek Lala Hlawianka, Krysia Kułakówna i Alicja Żurawik, 
do której — nie wiadomo dlaczego — przyl gnęło imię Kaśka. Leszek był 
moim kompanem już dawniej — przed wysiedleniem. Teraz znaleźliśmy 
się w tej samej klasie.

 Lekcje trwały do godzin wieczornych. Z ulicy Bieruta na Pechnik mia
łem spory kawał drogi. nie działała jeszcze komunikacja. nie było żadnych 
podręczników. Uczyliśmy się z zapisywanych szybko notatek. Mimo pomocy 
ze strony UnRRA39 brakowało wszystkiego, zwłaszcza żywności. na prze
kór tym trudnościom i niedostat kom rozpierała nas radość życia — atrybut 
młodości. Radosnym wyda rzeniem było ukazanie się jednej z pierwszych 
powojennych książek w postaci nowego wydania przedwojennego Dysku 
olimpijskiego Jana Parandowskiego. Była to nasza pierwsza lektura na lek
cjach polskiego. Szczególnie uciążliwe były lekcje historii, prowadzone przez 
dyrektora Mariana Krokera. Był on znawcą historii starożytnej. nie nadąża
łem z notowaniem różnych opowieści z tej zamierzchłej przeszłości. Srogim 
nauczycielem był dr Stefan Mleczko. nie pamiętam, z czego miał doktorat. 
Uczył różnych przedmiotów, m.in. geografii i biologii. Od języka francuskie
go były panie Janina Czerniuchowa i Maria Fonferko. Pierwsza z nich twier
dziła, że logicznego myślenia można się nauczyć tylko dzięki gramatyce.
 Barwną i lubianą przez uczniów postacią był Stanisław Kammer — z za
wodu chemik. Przed południem pracował jako kierownik laboratorium ana
litycznego przy kopalni Bierut. Po południu przeobrażał się w nauczyciela 
chemii i matematyki. Podobnej metamorfozie ulegał także Czesław Kulma 
— fizyk. Do południa był dyrektorem wytwórni lontów górniczych. Oprócz 
lontów i fizyki zajmował się też grą na pianinie.
 Muzykowanie było wtedy modne. nie znano jeszcze ani telewizji, 
ani komputerów. Ludzie mieli więc dużo czasu na zajmowanie się innymi 
sprawami. Wielu kolegów grało na różnych instrumentach. W Jaworznie, 
oprócz górniczej orkiestry dętej, działała też amatorska orkiestra symfonicz
na prowadzona przez Konstantego nowaka. Zdobyli II nagrodę na Ogólno
polskim Konkursie Muzycznym. Już w 1945 roku przy kopalni Bierut po
wstał chór mieszany. Jego dyrygentem był z początku Gustaw Żbik, a później 
39. UnRRA: United Nations Reliew and Rehabilitation Administration — Administracja narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 
i Odbudowy, utworzona w 1943 roku z inicjatywy USA, W. Brytanii, ZSRR i Chin — w 1945 roku przejęta przez OnZ, roz
wiązana w 1947 roku.
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Franciszek Dzióbek. Przez krótki czas istniał też zespół jazzowy założony 
przez Kazimierza BiłoPotockiego. Byłem na ich koncercie w sali przedwo
jennego Sokoła. na fortepianie grał Adam Hoffmann, a na gitarze i saksofo
nie jego młodszy brat Czesiek — moi sąsiedzi z czasów dzieciństwa.
 Głównym matematykiem w naszym gimnazjum był Kazimierz Majcherek  
— przedwojenny nauczyciel szkoły powszechnej. Łaciny uczyła nas z po
czątku urocza brunetka — Maria Podgórczyk. niestety pracowała tu krótko. 
Już w 1946 roku opuściła Jaworzno. na jej miejsce przybyła rubensowska 
blondynka — Helena Pachowicz. Oprócz łaciny uczyła także propedeutyki 
filozofii. Pierwszymi polonistami byli kolejno Adam Soja i Zdzisław Wró
bel. Jeden z uczniów wypuścił kiedyś na lekcji prawdziwego wróbla. Wróbel 
— polonista potraktował ten uczniowski wybryk z uśmiechem pobłażania. 
nietuzinkową postacią był katecheta ks. Władysław Grohs — przyjaciel mło
dzieży, harcerz, znakomity kaznodzieja. Ludzie chodzili do kościoła głównie 
po to, aby słuchać jego płomiennych kazań. Ten ksiądz nie straszył ogniem 
piekielnym, nie wyżywał się w sadystycznych opisach  męki Chrystusa. Mó
wił o sprawach ludzkich — tu na ziemi. Prawdopodobnie, dzisiaj nie podzie
lałbym różnych jego poglądów. Jednak wtedy — podobnie jak inni — byłem 
zafascynowany jego osobowością.
 Moja edukacja w pierwszej klasie trwała około dwa i pół miesiąca, 
to znaczy do końca lipca 1945 roku. Wakacje przewidziane były tylko w sierp
niu. Spędziłem je z Mamą. Odwiedziliśmy rodzinę w Soboniowicach pod 
Krakowem. Poznałem tam, kilkuletnią wówczas, kuzynkę Elżbietkę. Jakiś 
czas przebywaliśmy w Zakopanem, chodząc na spacery w tatrzańskie doliny. 
Byłem jednak już zbyt dorosły na takie spędzanie czasu. niecierpliwie cze
kałem na roz poczęcie nowego roku szkolnego. W tym czasie rozesłałem listy 
do moich byłych współtowarzyszy znad Odry. Miałem adresy ich rodzin. 
Chciałem poznać ich dalsze losy po moim odjeździe. nie otrzymałem ni
gdy jakiejkolwiek odpowiedzi. W pamięci majaczyła mi wciąż postać owego 
radzieckiego oficera, z czerwonym otokiem na czapce, wizytującego naszą 
grupę na nadodrzańskich terenach. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest 
nKWD i że czerwony otok oznacza tę właśnie zbrodniczą formację. 
 nauka w gimnazjum odbywała się dalej w tempie przyspie szonym. 
W ciągu roku szkolnego 1945/1946 przerobiliśmy program klasy drugiej 
i trzeciej. Mimo to, życie nie ograniczało się tylko do nauki. Jedna z koleża
nek nauczyła mnie tańczyć. Okazało się to umiejętnością niezwykle ważną. 
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Wkrótce bowiem zaczęto organizować szkolne bale. Bawili się na nich wspól
nie nauczyciele i uczniowie. nie obowiązywała ścisła abstynencja — prawie 
wszyscy byli już ludźmi dorosłymi. Tańczyło się głównie tanga, walce wie
deńskie i angielskie oraz fokstroty. Orkiestrę tworzyli zwykle sami uczniowie. 
Po całonocnych balach wracaliśmy do wytężonej pracy. Uczniowie zasiadali 
znowu w swoich ławach — nauczyciele za katedrami. Wszystko wracało 
do normy. Toutes proportions gardées40. Te szkolne bale wryły mi się głęboko 
w pamięć, jako jeden z miłych elementów pejzażu tamtych lat.
 Występowałem też w szkolnym balecie. Pamiętam, że tańczyliśmy kra
kowiaka i taniec cygański na scenie Sokoła przy ul. Mickiewicza. Moją part
nerką była kruczowłosa smagła dziewczyna z innej klasy. niestety, nie pa
miętam ani jej imienia, ani nazwiska.
 Oprócz tańca, kolejną moją pasją stała się siatkówka. Odpowiednie bo
isko znajdowało się przy szkole. Korzystaliśmy z niego w każdej wolnej chwili 
— po lekcjach i w czasie przerw. Wkrótce wszedłem w skład reprezentacyjnej 
drużyny szkolnej. Było to dla mnie powodem do radości i dumy. Czołowymi 
siatkarzami w naszym gimnazjum byli wówczas Józek Saługa — późniejszy 
ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Jaworznie oraz Władek Kolka 
— również przyszły lekarz, osiadły w Krakowie.

Ciemne chmury

nadchodziła zima 1945 roku. Mieszkaliśmy nadal w tym przestron nym 
domu przy ul. Bieruta. Pewnego niedzielnego ranka z począt kiem grudnia, 
kiedy jeszcze wszyscy byliśmy w łóżkach, dom zatrząsł się nagle od potęż
nych dźwięków orkiestry dętej. Ojciec narzucił szybko futro i wybiegł na 
taras. Przed domem grała górnicza orkiestra w paradnych czarnych mun
durach z białoczerwonymi pióropuszami na czapkach. Grali na cześć Dy
rektora tutejszych kopalń — zgodnie z przedwojenną trady cją barbórkową. 
W najbliższy wtorek przypadał właśnie dzień św. Barbary — patronki gór
ników. Kapelmistrzem tej znakomitej orkiestry był Józef Czadel — postać 
niezwykle barwna. Syn organisty ze Szczakowej grający na wielu instru
mentach, znany kawalarz, człowiek o wspaniałym poczuciu humoru41.
 
40. Toutes proportions gardées [franc.]: zachowując właściwe stosunki, właściwe proporcje.
41. Antoni Polański, J.M. Skinderowicz: Sylwetki jaworznickie. Artystyczna Oficyna Drukarska A. Spyry w Pszczynie, 
Pszczyna 2000, s. 5–9.
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 Zbliżały się pierwsze powojenne Święta Bożego narodzenia. Jakoś nie za
pisały się w mojej pamięci. Być może, zdążyła już przyblaknąć pierwsza radość 
z odzyskania wolności, powrotu do normalnego życia. Życie to niosło nowe 
wyzwania. nad polskim niebem zaczynały się kłębić nowe ciemne chmury.
 W szpitalu odwiedzałem Jana noworytę — męża mojej pierwszej „nany” 
z czasów wczesnego dzieciństwa. Po wojnie nie wrócił już do pracy w kopalni, 
ze względu na wiek i stan zdrowia. O ile pamiętam, cierpiał na wrzody żo
łądka. Zgłosił się do pracy w mi licji, do której przyjmowano wszystkich 
chętnych. Kiedy w wojskowym mundurze jechał na motorze, na Pietruso
wej Górze ktoś do niego strzelił. Kula lekko drasnęła czaszkę. Ze szpitala 
wyszedł, lecz niedługo potem zmarł. Komendantem milicji w Ja worznie był 
wtedy filigranowy człowieczek. Jeździł na wielkim ciężkim motorze, które
go silnik słychać było z daleka. Ta mała postać na takiej maszynie sprawiała 
dość komiczne wrażenie. Po pewnym czasie człowiek ten zniknął. Ucichł 
silnik jego motoru. W ślad za tym po mieście rozniosła się pogłoska o ta
jemniczej śmierci komendanta. Podobno jego zwłoki znaleziono wrzucone 
do szybu nieczynnej już kopalni Leopold.
 Ojciec opowiadał mi, że w jego dyrektorskim gabinecie odwiedził go 
przedwojenny górnik i komunista — Władysław Proksa. Przyszedł w cha
rakterze sekretarza Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w kopalni Bierut. 
Rozmawiali jak starzy dobrzy znajomi. Współpraca bezpartyjnego Ojca 
z władzami partyjnymi układała się wtedy poprawnie. Po niedługim czasie 
człowiek ten pojawił się znowu, aby Ojca poinformować, że właśnie oddał 
legitymację partyjną, po nieważ nie o taki ustrój walczył przed wojną.
 W naszym kraju stały wojska radzieckie. Działało nKWD. Trwa ły areszto
wania byłych żołnierzy Armii Krajowej. Z początkiem lipca 1945 roku doszło 
w Kielcach do pogromu rodzin żydowskich. Zamordowano 40 osób. Historia 
tego strasznego aktu barbarzyństwa nie została nigdy do końca wyjaśniona.
 niezwykłym wydarzeniem światowym stały się eksplozje pierwszych 
bomb jądrowych nad miastami japońskimi: Hiroszimą i nagasaki, w dniach 
6 i 9 sierpnia 1945 roku. Po raz pierwszy w historii ludzkości wyzwolono 
potworne moce utajone w maleńkich jądrach atomowych. Z punktu widze
nia nauki i techniki było to jedno z wielkich osiągnięć geniuszu ludzkiego. 
Równocześnie jednak nad światem zawisła nowa, nieznana dotąd, groźba 
ludobójstwa na niewyobrażalną skalę. Można było snuć domysły, co by nas 
czekało, gdyby niemcom, jako pierwszym, udało się stworzyć broń jądrową.  
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W listopadzie 1945 roku rozpoczął się w norymberdze proces niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. Zapadło 12 wyroków śmierci.
 Jaki więc był bilans tego kończącego się historycznego roku 1945? Takie 
pytania i refleksje musiały się nasuwać wielu ludziom w pierwszy powojenny 
wieczór wigilijny.
 Po świętach przystąpiłem do nauki z jeszcze większym zapałem. Trzy
dziestego stycznia 1946 roku otrzymałem świadectwo ukończenia klasy 
drugiej. Korzystając ze szkolnej przerwy, wraz z kolegą Wackiem Siedlińskim, 
pojechaliśmy do Krynicy na pierwsze samodzielne wczasy. Były to wcza
sy górnicze, przysługujące nam jako sy nom pracowników zatrudnionych 
w tym przemyśle. Zabrałem ze sobą zdobyte gdzieś narty, pochodzące 
od dwóch różnych par. Różniły się nieco długością. Miały jakieś wiązania, 
za pomocą których mogłem je przymocowywać do zwykłych butów. Były 
to wtedy moje jedyne buty. Bambusowe kijki znalazłem w budynku gospo
darskim przy naszym domu. Wojskową bluzę pożyczył mi Szczepan Palka 
— mąż mojej przedwojennej „nany”. Podróż do Krynicy odbyliśmy na sto
jąco w wagonie towarowym, w potwornym tłoku. Tak się wtedy podróżo
wało. Zakwaterowano nas w domu wczasowym Świt w pobliżu słynnej 
Patrii, zbudowanej tu przed wojną przez Jana Kiepurę42. Śniegu było mnó
stwo. Próbowałem jeździć na moich śmiesznych nartach — bez większych 
sukcesów. nikt mnie nigdy nie uczył, jak się to robi. Patrzyłem z podziwem 
na prawdziwych narciarzy śmigających po Górze Parkowej. Sąsiedni pokój 
w domu wczasowym zajmowali trzej śląscy górnicy. Jeden z nich miał 
ze sobą harfę. Codziennie po śniadaniu szli do pobliskiego sklepu odnowić 
zapas wódki. Później zasiadali w swym pokoju i przy dźwiękach harfy śpie
wali pięknie śląskie pieśni. Byli to bardzo mili i weseli ludzie.
 Po powrocie do Jaworzna rozpocząłem naukę gry na pianinie. Moją na
uczycielką była pani Antonina Józefczykowa, z którą łączył nas wspólny po
byt w Grünbergu. Wraz z mężem — malarzem — mieszkała naprzeciwko 
domu moich narodzin. nauka gry na jakimś instrumencie uchodziła w tych 
czasach za jeden z kanonów ogólnej edukacji. nauczyłem się dość szybko 
czytania nut, ćwiczyłem nudne palcówki, a w końcu zacząłem grywać róż
ne szlagiery. Moim popisowym numerem było tango Chryzantemy złociste 
oraz partyzancka pieśń Rozszumiały się wierzby płaczące. Grałem też różne 
inne przeboje tamtych lat. Poważną konkurencję robił mi Szymek Banasik, 
42. Jan Kiepura (1902–1966), urodzony w Sosnowcu tenor estradowy i operowy, debiutował w 1925 roku w operze w Warszawie. 
W 1939 roku osiadł na stałe w USA.
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obdarzony większym talentem muzycznym. Jego starszy brat Zbyszek grał 
na gitarze. Obaj z Szymkiem marzyliśmy o saksofonie. nie mieliśmy jed
nak pieniędzy na taki instrument. najbardziej utalentowanym muzycz
nie, wśród moich ówczesnych kolegów, był Leszek Katański. Potrafił grać 
na pianinie — bez nut — każdą zasłyszaną melodię.
 O wychowanie muzyczne uczniów dbały także władze szkoły. Zaczęto 
organizować wyjazdy do Katowic, gdzie na scenie teatru im. Stanisława Wy
spiańskiego występowała Opera Śląska. O ile wiem, była to wówczas najlep
sza opera w kraju. Pierwsze kroki artystyczne stawiał tam młody Andrzej 
Hiolski — sławny później baryton. Śpiewali też Antoni Majak — bas i Lesław 
Finze — tenor. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie słynna aria Cavaradossiego 
z opery Tosca Giacomo Pucciniego — w wykonaniu tego artysty. Stałem się 
miłośnikiem muzyki operowej. Kiedy po latach zdarzyło mi się być w Ope
rze Paryskiej na Fauście C. Gounoda, wyszedłem po spektaklu rozczarowany. 
To nie było to, co pamiętałem z Opery Śląskiej — z lat wczesnej młodości. 
Być może, to właśnie dzięki młodości wszystko wtedy wydawało się pięk
niejsze. Jaworznickie gimnazjum orga nizowało też wyjazdy do Oświęcimia 
na oratoria w wykonaniu tam tejszych braci zakonu salezjanów. Ich wspania
łe głosy wprawiły mnie w zachwyt.
 Środkiem lokomocji w tych wszystkich wyjazdach była ciężarówka, uży
czana przez jej dysponenta — kierownika kopalnianego Konsumu i działa
cza harcerskiego — Stefana Dwornickiego. W podobny sposób podróżowało 
się też do Zakopanego, korzystając z uprzejmości przygodnych kierowców 
samochodów ciężarowych. Tatry stały się już wtedy moją kolejną namiętno
ścią. W czasie jednej z takich podróży na ciężarówce stałem się świadkiem 
jakiejś akcji wojska i milicji pod Obidową. Prawdopodobnie było to po
lowanie na leśnych ludzi Józefa Kurasia — słynnego Ognia. Jego partyzantka 
działała jeszcze wówczas na Podhalu.
 Wczesną wiosną 1946 roku dwaj moi koledzy, jeżdżący już dobrze na nar
tach, namówili mnie na wspólny wyjazd na Kasprowy Wierch. Tej góry, w sza
cie zimowej, jeszcze nie znałem. Kolejka linowa uniosła nas w gęstą mgłę. 
Po wyjściu na taras nad Kotłem Gąsienicowym koledzy wskazali mi kierunek 
zjazdu i rozpłynęli się w tej mgle. na moich prymitywnych deskach, w zwy
kłych codziennych butach, zjeżdżałem na ślepo w dół. Pęd zwiększał się gwał
townie. nagle poczułem, jak potężna siła rzuca mną o ziemię. Przekoziołko
wałem i zacząłem zsuwać się po zboczu w pozycji leżącej. Zatrzymałem się 
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dopiero gdzieś całkiem w dole. Tu już nie było mgły. Spróbowałem się pod
nieść. Ku memu zdumieniu byłem cały. Brakowało tylko uła manego szpica 
jednej narty. W oddali zobaczyłem kolegów. Czekali na mnie.
 Osiemnastego kwietnia 1946 roku nasza prywatna szkoła uzyskała sta
tus gimnazjum i liceum państwowego — typu humanistycznego.
 Z początkiem maja nastąpiły bulwersujące wydarzenia. W czasie ob
chodów Święta 3 Maja w Krakowie doszło do brutalnej akcji milicji. Aresz
towano wielu studentów i uczniów szkół krakowskich. Wieści o tym szyb
ko dotarły do Jaworzna. Funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego 
w naszym gimnazjum pełnił wówczas uczeń trzeciej klasy — Józek Saługa. 
Zwołał zebranie wszystkich uczniów. Wybrano delegację, która udała się 
do władz szkoły z oświadczeniem o podjęciu strajku w imię solidarności 
z młodzieżą Krakowa. nie pamiętam, jak długo trwał nasz strajk. W miarę 
upływu czasu sytuacja stawała się patowa. Zarówno władze, jak i młodzież, 
chciały incydent zakończyć z honorem. Podobno niektórzy przedstawiciele 
władz domagali się dla nas surowych kar. Sytuację załagodził w końcu bur
mistrz miasta Teofil Odrzywołek. Wróciliśmy do codziennych zajęć. Wszy
scy odetchnęli z ulgą.
 Z końcem maja lub w czerwcu całe nasze gimnazjum udało się na wy
cieczkę do Częstochowy. Klasztor Jasnogórski znałem dotąd tylko ze znacz
ka pocztowego z serii wydanej 1 kwietnia 1937 roku.

Kwitnąca agawa

nie pamiętam dokładnie, kiedy nastąpiła przeprowadzka mojej rodziny 
do służbowej willi dyrektorskiej wznoszącej się tuż za budynkiem dyrekcji 
Gwarectwa. Przed wojną w willi tej mieszkał samotnie inż. Kamil Wachlow
ski — dyrektor generalny spółki Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla 
Spółka Akcyjna w Krakowie. Przypuszczam, że ten duży budynek, w nieokre
ślonym stylu, miał spełniać rolę nie tylko luksusowego mieszkania dyrek
tora, lecz także rezydencji do przyjmowania różnych vIPów43 i urządzania 
balów. W centralnej części budynku znajdował się wielki hol połączony sze
rokimi rozsuwanymi drzwiami z następną salą. Jej tylna ściana miała kształt 
półokrągły z dużymi oknami wychodzącymi na przyległy park. nad holem, 
na wysokości pierwszego piętra, biegły krużganki z drzwiami do pokojów. 

43. vIP [ang.]: Very Important Person — bardzo ważna osoba.
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Ja zajmowałem pokój narożny z widokiem na park pełen różnych drzew, 
krzewów i kwiatów. Opiekował się nimi specjalny ogrodnik mieszkający 
obok w małym domku. Przed willą, od strony ulicy, rozciągał się plac z ob
murowanym klombem pośrodku. na tym klombie rosła wielka agawa. 
Plac zamykała brama wjazdowa z budką dla portiera. Biuro Ojca mieściło 
się w sąsiednim budynku Gwarectwa naprzeciwko Winterówki, gdzie miesz
kaliśmy przed wojną.
 Zaraz po wprowadzeniu się do tej wspaniałej rezydencji urządzi łem w par
ku boisko do siatkówki. Zjawiali się na nim często moi przyjaciele. Od Rodzi
ców w prezencie dostałem wtedy dwie pary rękawic bokserskich. Dzięki temu 
mogłem z kolegami popróbować również tej dyscypliny sportu. W tym też 
czasie zapisałem się do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), wbrew mojej 
naturze indywidualisty. Chciałem doświadczyć czegoś nowego. Drużyno
wym był Adam Marian Jędrusik. Grał świetnie w siatkówkę i pełnił funkcję 
sekretarza Sekcji Piłki Ręcznej Hufca Harcerzy Jaworzno. W ramach Harcer
skiego Klubu Sportowego (HKS) graliśmy nie tylko w siatkówkę, lecz tak
że uprawialiśmy inne dyscypliny lekkiej atletyki. Braliśmy udział w leśnych 
marszach na azymut i uczyliśmy się szanować przyrodę. W lesie zachowuj 
się jak Indianin — nie zostawiaj za sobą śladów. To było nasze hasło. Śpie
waliśmy stare piosenki harcerskie, a także Czerwone maki, co polską piły 
krew44. Wspólnie z drużynami żeńskimi organizowano harcerskie zabawy 
taneczne. Związek Harcerstwa Polskiego został rozwiązany 15 maja 1950 
roku. Formalnie wszedł w skład utworzonego wcześniej Związku Młodzieży 
Polskiej (ZMP).
 Mijał piąty miesiąc nauki w klasie trzeciej. Z końcem czerwca 1946 roku 
otrzymałem promocję do klasy czwartej. Wcześniej jednak nastąpiły drama
tyczne wydarzenia, zarówno w Jaworznie, jak i w moim życiu osobistym.
 W kopalni Komuna Paryska — przed wojną Jan Kanty — wybuchł wiel
ki pożar. Przyjechała grupa najwybitniejszych ekspertów z ówczesnej Aka
demii Górniczej i Krakowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 
Po zapoznaniu się z sytuacją eksperci orzekli, że kopalnię trzeba zatopić. 
Oznaczało to utratę miejsc pracy dla setek gór ników. Ojciec nie zgodził 
się z tym werdyktem. Postanowił rato wać kopalnię na własną odpowie
dzialność. Został sam ze swoim miejscowym zespołem technicznym. Pożar 
ugaszono — kopalnia została uratowana. W swoich wspomnieniach Ojciec 
44. Pieśń upamiętniająca zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus gen. Władysława Andersa 18 maja 1944 roku. Słowa 
napisał Feliks Konarski, muzykę Alfred Szic.
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pisze, że wykorzys tał wtedy wiedzę nabytą od swego mistrza z czasów stu
diów — prof. Henryka Czeczotta45. Profesor już nie żył.
 Agawa to dziwna roślina — pochodząca z Meksyku — o mięsistych kol
czastych liściach tworzących rozetę. Rozkwita tylko raz, po kilkudziesięciu la
tach życia. Wypuszcza wtedy kilkumetrową łodygę zakończoną wielkim żół
tym kwiatem. Oznacza to jej śmierć. Według wierzeń ludowych jest to zawsze 
zwiastun czegoś niedobrego — jakiegoś nieszczęścia. W czerwcu 1946 roku 
w taki właśnie sposób zakwitła agawa rosnąca pośrodku klombu przed willą 
dyrektorską. Któregoś popołudnia Ojciec zaprosił mnie na krótką rozmowę 
do parku. Dzień był ciepły i pogodny. Dowiedziałem się wtedy, że Rodzice 
postanowili się rozwieść. Był to dla mnie grom z jasnego czerwcowego nieba. 
Mój świat znowu się walił, podobnie jak w czerwcową noc przed czterema 
laty. Ojciec chciał wiedzieć, z kim zostanę. Oświadczyłem, że z Mamą, odwra
cając szybko głowę, aby ukryć łzy cisnące mi się nagle do oczu.
 Rodzice uzgodnili, że po wakacjach Mama, Babcia Hela i ja przeniesie
my się do Zakopanego, gdzie Ojciec miał nam wynająć mieszkanie. Czekało 
mnie — już na stałe — pożegnanie z miastem mego dzieciństwa, z kolega
mi i przyjaciółmi. Były to dla mnie ciężkie chwile. Jedna ze szkolnych kole
żanek — ta która nauczyła mnie tańczyć — położyła któregoś dnia na mo
jej ławce zaklejoną kopertę. Prosiła, abym otworzył ją dopiero w domu. 
Znalazłem w niej wzruszające słowa żalu z powodu czekającego nas rozsta
nia, a także przemiłe słowa otuchy i pocieszenia. Było też dołączone piękne 
zdjęcie autorki listu. Ten list i zdjęcie przechowuję do dzisiaj.
 nadeszły letnie wakacje. Wraz z całym hufcem Jaworzno pojechałem 
na harcerski obóz pod namiotami. Było to gdzieś na ziemiach zachodnich. 
Pracowaliśmy społecznie odgruzowując jakieś miasteczko. Jego nazwy nie 
pamiętam. Po powrocie do Jaworzna wyruszyłem z trzema kolegami na pie
szą wędrówkę z Kielc do Sandomierza — przez całe pasmo Gór Święto
krzyskich. nocowaliśmy w stodołach, korzystając z uprzejmości gospo
darzy. Jedną noc spędziliśmy na jakiejś plebanii. Moimi kompanami w tej 
wyprawie byli: Władek Kolka, Władek nadarzyński i Jurek Orzechowski. 
Po drodze zwiedziliśmy Święty Krzyż. W kazamatach tego klasztoru niem
cy więzili — w potwornych warunkach — jeńców radzieckich. Śladem tego 
były napisy na murach, w języku rosyjskim, grożące karą śmierci za ka
nibalizm. Podobno tak straszne rzeczy zdarzały się tutaj. Po wielu latach 
45. Kazimierz Dziunikowski: Spotkania z górnictwem. Prace Głównego Instytutu Górnictwa — seria dodatkowa. 
Katowice 1990.
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dowiedziałem się, że w 1946 roku działały jeszcze na tym terenie oddziały 
partyzanckie walczące z nową władzą w Polsce.
 Po powrocie do domu okazało się, że plan przeprowadzki do Zakopa
nego ostatecznie upadł. nie pamiętam z jakiego powodu. Mogłem rozpo
cząć nowy rok szkolny w gronie starych kolegów i przyjaciół. Dyrektora 
Mariana Krokera nie było już w Jaworznie. Jego miejsce zajmował teraz 
Julian Bogowski — także historyk.
 Z Mamą i Babcią wynajmowaliśmy małe mieszkanko w domu z czer
wonej cegły przy ulicy Daszyńskiego 67. Przed wojną ulica ta nazywała się 
Robak. Właścicielem domu był pan Zięba — emerytowany maszynista wy
ciągowy. Od niego zależało życie górników zawieszo nych na linie w klatce 
szybowej. Państwo Ziębowie mieli syna w wojsku. W następnych latach 
został kierowcą marszałka Konstantego Rokossowskiego. Za domem znaj
dował się niewielki ogródek, a tuż za nim rozciągała się ogromna hałda 
kopalniana. Wydzielały się z niej dymy i cuchnące wyziewy. Z kominów 
pobliskiej elektrowni sypał się na głowy szary pył. W niektóre dni trudno 
tu było oddychać.
 Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie zatwierdzający rozwód Rodzi
ców zapadł 24 września 1946 roku na podstawie aktu notarialnego sporzą
dzonego 1 lipca tego roku — bez orzeczenia winy którejś ze stron. Dopiero 
po latach — kiedy byłem już w wieku dojrzałym — zaczęła do mnie do
cierać myśl, że to małżeństwo nie było udane od samego początku. Mimo 
to w domu nie słyszałem nigdy jakiejkolwiek kłótni między Rodzicami 
lub choćby podniesionego głosu. Wychowywałem się w aurze spokoju 
i wzajemnej życzliwości. Miałem szczęśliwe dzieciństwo. Również później 
— już po rozwodzie Rodziców — z ust Ojca lub Matki nie padło nigdy żad
ne oskarżenie, czy złe słowo, pod adresem współmałżonka. 
 Z początkiem października 1946 roku wziąłem udział w imprezie spor
towej pod nazwą marsze jesienne na dystansie 10 km. Uzyskałem najlepszy 
czas przemarszu. Tuż za mną uplasował się Władek nadarzyński. Rów
nocześnie odbywały się też biegi. Pierwsze miejsce w tej dyscyplinie zajął 
Leszek Marcinik. Radośnie gratulowała mu pani Janina Żakowa — nasza 
nauczycielka wychowania fizycznego.
 Kiedy z końcem lat siedemdziesiątych wprowadziłem się z rodziną 
do  nowego mieszkania przy ul. Koniewa w Krakowie, to naszą sąsiadką w tej 
samej klatce schodowej okazała się siostra Władka nadarzyńskiego — Basia. 
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Mieszkała tu z mężem i córką. niestety sąsiedztwo z Basią nie trwało długo. 
Wkrótce zmarła na raka, jeszcze w młodym wieku. Kilkakrotnie odwie
dzał ją tu Władek, który przy okazji wpadał także do mnie. W tych latach 
uczył fizyki w jednym z liceów w Cieszynie. Był absolwentem tego samego 
wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym zdarzyło mi się również 
studiować fizykę. 
 nie pamiętam dokładnie, kiedy moi przyjaciele Zygmunt Leitner i Leszek 
Marcinik wyjechali z Jaworzna; pierwszy do Jeleniej Góry, drugi do Wałbrzy
cha. Takie wyjazdy na „Dziki Zachód” były wtedy modne wśród młodych 
chłopców. Przyjeżdżali czasem do Jaworzna w odwiedziny. Leszek wrócił 
na stałe po zdaniu w Wałbrzychu małej matury, kończącej edukację gimna
zjalną, Zygmunt dopiero po ukończeniu liceum, czyli zdaniu matury dużej.

 Innym magnesem przyciągającym wówczas młodzież męską było Pań
stwowe Centrum Wyszkolenia Morskiego (PCWM) w Łebie. Również kilku 
moim kolegom zamarzył się zawód marynarza. Zaciągali się do owego cen
trum, skąd jednak szybko uciekali — wracając zwykle pociągiem na gapę, 
z braku pieniędzy. Wytrwał tylko jeden. Pływał później gdzieś na szlakach 
dalekowschodnich. 
 Ja coraz bardziej wyżywałem się w siatkówce. W Jaworznie były wte
dy dwa kluby sportowe: Związkowy Klub Sportowy Unia Azotania oraz 
Klub Sportowy Górnik — przed wojną Victoria. W obu klubach istniały 
formalnie sekcje piłki ręcznej. Jednak w całym Jaworz nie nie było aż tylu 
siatkarzy. Tworzyliśmy dość wąskie grono amatorów tego sportu. Stąd, 
w zależności od potrzeby, występowaliśmy w barwach jednego lub drugie
go klubu. O jakichkolwiek pieniądzach nie było wtedy mowy. Uprawiali
śmy sport w jego czystej — nieskomercjalizowanej jeszcze — postaci. Ka
pitanem drużyny był Bronisław Lasek — szczupły, średniego wzrostu, lecz 
niezwykle muskularny. Trzon drużyny tworzyli: Adam Jędrusik, Władek 
Kolka, Andrzej Obtułowicz, Edek Partyka i Jurek Sarnowski. Z biegiem 
czasu dochodzili młodsi.
 Z Ojcem spotykałem się od czasu do czasu w jego dyrektorskiej willi. 
Był nakłaniany do wstąpienia w szeregi Polskiej Partii Robotniczej (PPR). 
Człowiek bezpartyjny nie mógł już wówczas zajmować tak wysokiego stano
wiska. Mimo tych nacisków Ojciec do partii nie zapisał się nigdy. W 1947 roku 
został odwołany ze sta nowiska dyrektora i przeniesiony do Dąbrowskiego 
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Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Przydzielono mu mieszkanie w So
snowcu w starej kamienicy przy ul. Małachowskiego 5. Odwiedzałem go tam, 
co jakiś czas. Agawa przed dyrektorską willą już dawno przekwit ła i zakoń
czyła swój agawi żywot. Mieszkał tu teraz nowy dyrektor.
 W tym czasie Mama pomagała prowadzić aptekę w miejskim szpitalu 
górniczym. Mieścił się on wtedy w niedużym budynku przy ul. Jagiellońskiej. 
Dyrektorem był dr Wiktor Fedak, który przed laty pomagał mi wydostać się 
z łona Matki. Rolę pielęgniarek spełniały zakonnice — szarytki. Celem ich 
życia była opieka nad chorymi i cierpiącymi. Pewnego dnia do szpitala 
przywieziono młodego jeńca niemieckiego z obozu pracy znajdującego się 
za kopalnią Komuna Paryska. Jego życie mogła uratować tylko operacja, 
do której jednak potrzebna była krew. Jedyną osobą, która bez wahania zo
stała jej dawcą była moja Matka. Dlaczego?

 nadszedł czas małej matury, kończącej naukę w gimnazjum. Z koń
cem czerwca 1947 roku otrzymałem świadectwo ukończenia gimnazjum 
ogólnokształcącego typu humanistycznego w Jaworznie. Czekały mnie dwa 
miesiące wakacji. 
 W czasie tego wolnego czasu pracowałem trochę — jako robotnik 
— przy wyładowywaniu szutru z wagonów kolejowych na terenie ko
palni Bierut. Pracę tę załatwił mi kolega z gimnazjum — Zdzisiu Czech. 
Był to sympatyczny chłopak. Grał na banjo. Moja nowa praca, w kurzu 
i upale, nie była lekka. Pracowało się na akord. Płacono nieźle. Po nie
długim czasie musiałem jednak zrezygnować z tego zajęcia. na dłoniach 
porobiły mi się pęcherze od ciężkiej szufli. niemniej za zarobione wów
czas pieniądze mogłem sobie sprawić nowe ubranie i pojechać na kilka 
dni w Tatry. To chyba wtedy — po raz pierwszy — znalazłem się na szczy
cie Giewontu. Towarzyszył mi jeden z kolegów z drużyny harcerskiej. 
Był z zawodu krawcem. Z Giewontu przeszliśmy później na Kasprowy 
Wierch. Już dochodząc granią do tego szczytu spotkaliśmy trzech uzbrojo
nych w karabiny wopistów46. Wyrośli przed nami nagle — jak spod ziemi. 
Oświadczyli, że zostaniemy zamknięci w bunkrze, ponieważ idziemy szla
kiem granicznym zamkniętym dla ruchu turystycznego. Dowiedzieliśmy 
się o tym dopiero tutaj. Ostatecznie skończyło się tylko na groźbie. Dzielni 
wojacy puścili nas wolno.

46. WOP: Wojska Ochrony Pogranicza.
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Liceum w baraku

Z początkiem września 1947 roku jaworznickie gimnazjum przeniosło się 
z Pechnika na ulicę Żwirki i Wigury — do własnej siedziby. Był nią drew
niany barak. Mieściły się w nim zaledwie cztery salki lekcyjne, sala gimna
styczna, biblioteka, pokój nauczycielski i sekretariat z biurkiem dyrektora. 
Dzięki poparciu ówczesnego kuratora Okręgu Krakowskiego — dr. Win
centego Danka — szkoła została ostatecznie upaństwowiona, zarządze
niem ministra oświaty z dnia 12 lipca 1948 roku.
 W kadrze nauczycielskiej nastąpiły pewne zmiany. Przybył do Jaworz
na nowy polonista — Pius Jabłoński. Pochodził z ubogiej rodziny chłop
skiej. Jego życiorys obfitował w wydarzenia dramatyczne; więzień słyn
nej gestapowskiej katowni Palace w Zakopanem, po wojnie aresztowany 
trzykrotnie przez Urząd Bezpieczeństwa. Był wtedy dyrektorem liceum 
w nowym Targu i stawał w obronie uczniów — byłych żołnierzy Armii 
Krajowej. Jego uczniem był też Józef Tischner. Wspomina o tym biograf 
Księdza Profesora47. Po latach ukazała się biografia samego Piusa Jabłoń
skiego i jego wspomnienia48.
 Drugą niezwykłą postacią był nowy katecheta — ks. Walenty Przebinda.  
Ten człowiek miał w życiu jeden cel nadrzędny — niesienie pomocy ludziom 
najbardziej skrzywdzonym przez los. W tamtych trudnych czasach sta
linowskich zbudował w Jaworznie dom Caritasu. Znaleźli w nim schro
nienie ludzie starzy, chorzy i samotni. W moich wspomnieniach, opubli
kowanych w 1995 roku, napisałem: „nie wiem, co w tym budynku mieści 
się obecnie, ale wiem na pewno, że powinien to być Dom Pomocy Spo
łecznej im. ks. Walentego Przebindy”49. W jakiś czas później dowiedzia
łem się, że podobna tablica została uroczyście wmurowana w owym domu. 
Ten katecheta wpadał na lekcje religii zawsze w pośpiechu. naszą edukacją 
religijną nie przejmował się zbytnio. Sprawdzał jednak obecność uczniów 
na niedzielnych nabożeństwach. Chodziliśmy na nie całą szkołą, wyru
szając w szyku zwartym spod naszego baraku. na czele kroczył dyrektor 
Julian Bogowski. Wieść gminna niosła, że prosto z kościoła szedł na zebra
nia partyjne. nikogo to specjalnie nie dziwiło. Miałem wtedy serdecznych 

47. Wojciech Bonowicz: Tischner. Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, s. 62.
48. Katarzyna Tyrała: Pius Jabłoński. Biblioteka Orawska nr 18. Wyd. ks. Władysław Pilarczyk, Kraków 2001.
49. Bohdan Dziunikowski: Wspomnienia absolwentów. W książce: 50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza  
Kościuszki w Jaworznie. Jaworzno 1995, s. 155–158.
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przyjaciół zarówno wśród żarliwych katolików, jak i pragmatycznych człon
ków partii i OMTURu50. Widocznie w owych czasach duch tolerancji uno
sił się nad tym górniczym miastem. nawiedzeni — różnych maści — rośli 
gdzieś na innych glebach.
 Po niedzielnych nabożeństwach młodzież wychodziła przed kościół, 
gdzie zaczynało się życie towarzyskie. Pojawiały się już pierwsze, koloro
we czapki akademickie starszych kolegów, przyjeżdżających na niedziele 
z wyższych uczelni Śląska i Krakowa. Szczególny podziw, zwłaszcza wśród 
dziewcząt, budziły odświętne mundury marynarskie dwóch kadetów po
jawiających się czasami na przykościelnej promenadzie. nie znałem ich 
bliżej. Magia tych mundurów nieco przybladła, kiedy okazało się, że są to 
uczniowie jakiejś szkoły żeglugi śródlądowej — marynarze słodkich wód. 
Przed kościołem zjawił się też kiedyś, w mundurze lotnika, dawny kolega 
gimnazjalny — Bolek Smolik. Po latach spotkałem go przypadkowo na 
ulicy w Warszawie. Był już pułkownikiem wojsk lotniczych. Awan sował 
bardzo szybko.
 W dni pogodne spod kościoła szliśmy na stadion grać w siatkówkę. 
W dni deszczowe siatkówkę zastępował brydż. Jednak karty nie pociągały 
mnie zbytnio. Pod tym względem byłem wyrodnym synem ojca brydżysty. 
natomiast bardzo lubiłem szachy. Grywało się w nie w kasynie Związku 
Zawodowego Górników. Widocznie musiałem grać dość dobrze, skoro wy
stawiono mnie do reprezentacji Jaworzna na spotkanie z ówczesnym sza
chowym mistrzem Polski. nazy wał się Bogdan Śliwa. Grał z nami równo
cześnie na kilkunastu szachownicach. Byłem jednym z pierwszych, którzy 
dostali mata. niektórzy bronili się nieco dłużej.
 Jednym z nowych nauczycieli licealnych był Tadeusz nawrocki. Prowa
dził lekcje nauki o Polsce i świecie współczesnym. Jako oficer rezerwy peł
nił też rolę instruktora przysposobienia wojskowego (PW). W ramach tego 
przysposobienia odbywa liśmy ćwiczenia terenowe w okolicach Jaworzna. 
W niedzie le nasz szkolny oddział, z białoczerwonymi opaskami i literami 
PW na rękawach, maszerował na czele pochodu do kościoła. Tak też w szy
ku zwartym wkraczaliśmy pod sam ołtarz — bardzo dumni i ważni.
 Wkrótce po rozpoczęciu pierwszej klasy licealnej postanowiliśmy 
z Leszkiem Marcinikiem redagować gazetkę szkolną. Jeden numer podobnej 

50. OMTUR: Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, założonego w 1923 roku przez Radę naczelną 
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) na wniosek Ignacego Daszyńskiego, w celu prowadzenia działalności oświatowej w śro
dowiskach robotniczych.
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gazetki pt. Ojczyzna Nauka Cnota wydali już rok wcześniej koledzy z kla
sy wyższej: Józek Saługa, Jerzy Kosowski i Zofia Szwenk. O ile pamiętam, 
drugi numer ich gazetki nigdy się nie ukazał. Tytuł naszego miesięcznika 
wymyśliła moja Mama. Jutrzenka — to brzmiało optymistycznie i nieba
nalnie. Udaliśmy się z pomysłem do nowego polonisty — Piusa Jabłoń
skiego. Był nieco zaskoczony tą inicjatywą, jednak nie próbował ostudzać 
młodych gorących głów. Dopiero po wielu latach zdałem sobie sprawę 
z faktu, że stawialiśmy go w trudnej sytuacji, zważywszy na jego przej
ścia z Urzędem Bezpieczeństwa. Pomysł wydawania gazetki nie miał ak
ceptacji żadnych władz wyższych. Była to więc działalność nielegalna. 
Mimo to, ten wspaniały człowiek zgodził się objąć formalną opiekę nad 
naszym miesięcznikiem. Koleżanka z klasy — Stasia Lechowicz — podjęła 
się żmudnego przepisywania tekstów na specjalnych matrycach. Pracowała 
już wtedy, jako sekretarka, w dyrekcji Gwarectwa. Teksty z matryc odbijali
śmy z Leszkiem na papierze za pomocą archaicznego powielacza z wielką 
korbą. Takie urządzenie udostępniono nam, po godzinach pracy, w jed
nym z tutejszych biur. Pierwszy numer Jutrzenki ukazał się w październiku 
1947 roku. na stronie tytułowej widniał rysunek naszego baraku, wykona
ny przeze mnie. Leszek podpisywał swoje artykuły pseudonimem Mamut.  
Ja występowałem jako Lemur. Pisaliśmy o aktualnych sprawach szkoły, ini
cjowaliśmy akcje zbierania książek do szkolnej biblioteki. Do — początkowo 
dwuosobowej — redakcji dołączali powoli inni. W jednym z następnych 
numerów Jutrzenki podany już jest następujący skład zespołu redakcyjnego: 
 
 Leszek Marcinik — redaktor naczelny 
 Bohdan Dziunikowski — zastępca redaktora 
 Bogdan Smereczański — redaktor administracyjny 
 Adam Majcherek i Henryk Cygan — redaktorzy techniczni 
 Genowefa Widacha — sekretarka 
 mgr Pius Jabłoński — opiekun

Powstanie Jutrzenki wyzwoliło w klasie B inicjatywę założenia konkuren
cyjnej gazetki ściennej pt. Bicz. Ten Bicz miał z założenia chłostać naszą 
Jutrzenkę. Rzeczywiście chłostał — w sposób zjadliwy. W tych latach Le
szek pisał piękne wiersze. Przychodził z nimi zawsze do mnie — wdzięcz
nego słuchacza i krytyka. Przytaczam tylko jeden z utworów odnalezio ny 
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po przedwczesnej śmierci Leszka. Zmarł 12 lipca 1983 roku w wieku 54 lat. 
W ciągu przeszło 40 lat naszej przyjaźni zastępował mi brata.

Leszek Marcinik

Mój dom

Mój dom — to świat, a nieba strop 
Jest dachem mi wspaniałym, 
Mój dom — to świat, z nim zżyłem się, 
I jego pokochałem…
Bo dom ten ma dach z jasnych chmur, 
Co kryją błękit nieba, 
Podłogę z kwiatów, złotych zbóż, 
I cóż mi więcej trzeba?
I zawsze słońce świeci mi,
I śle promienie złote,
Kiedy mi źle, tak bardzo źle,
Ono mą koi tęsknotę.
I każdy dzień w nim szczęściem jest, 
Choć czasem burza szaleje, 
Lecz wiem, że burzy przyjdzie kres, 
I słońce znów zadnieje.
Gdy idzie noc — na niebie lśni, 
Szlak niezliczonych gwiazd, 
Księżyc pyzaty spoziera znów, 
Do mych pokoi, miast,
A kwiaty wonne pachną w krąg, 
I cicho szumią drzewa, 
Powiedzcie ludzie, mówcie mi, 
Cóż więcej mi potrzeba?

 W sumie wydaliśmy 6 lub 7 numerów Jutrzenki, do czasu kiedy trze
ba było zacząć myśleć o zbliżającej się maturze. W tym czasie, mnie oraz 
moim koleżankom i kolegom, przydarzyła się jeszcze jedna przygoda. Lubi
liśmy bawić się i tańczyć. Zawsze jednak wyłaniał się problem znalezienia 
odpowiedniego lokalu. W tych latach ojciec Leszka prowadził restaurację 
w pobliskich niedzieliskach. W godzinach nocnych lokal był zamknięty 
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i nadawał się doskonale do urządzenia w nim zabawy. Tak też się stało. 
na bal zaprosiliśmy niektóre koleżanki z klas młodszych. Już z począt
kiem następnego tygodnia w szkole została ogłoszona dyrektorska kurenda 
o relegowaniu — na dwa tygodnie — wszystkich uczestników tej imprezy. 
Dyrektor uznał, że złamaliśmy regulamin uczniowski, przebywając w nocy 
w lokalu publicznym. na wieść o tym występku zapanowało zgorszenie 
wśród niektó rych pań nauczycielek. najbardziej pobłażliwie całą tę aferę 
potraktował ks. Walenty Przebinda.
 Uzyskany — tak niespodziewanie — czas wolny od zajęć szkolnych spę
dziłem całkiem miło w domu. Grałem na pianinie i dużo czytałem. W tam
tych latach ukazywało się już wiele ciekawych książek. Fascynował mnie 
Erich Maria Remarque, zwłaszcza jego Łuk triumfalny i Na zachodzie bez 
zmian. Zdumiała mnie Ferdydurke Witolda Gombrowicza, przygnębiły Mity 
rodzinne Adama Ważyka. Coraz częściej korzystałem też z przedwojennej 
odzyskanej Biblioteki Wiedzy, a także z książek Ludwika Szczepańskiego 
wydawanych przed wojną w ramach serii Encyklopedia okultyzmu współ-
czesnego. Tajemniczy świat metapsychiki i mediumizmu wciąż mnie intry
gował. nie przypuszczałem, że już w niedalekiej przyszłości poznam osobi
ście autora tych niezwykłych książek. Po wojnie modne jeszcze były seanse 
spirytystyczne — „wywoływanie duchów”. Kilkuosobowe towarzystwo za
siadało za okrągłym stolikiem, trzymając palce na talerzyku z namalowaną 
strzałką. Wezwany duch odpowiadał na zadawane pytania za pomocą tej 
strzałki wskazującej kolejno namalowane na kartonie litery alfabetu. Kiedy 
jeszcze mieszkałem w dyrektorskiej willi Ojca, zebraliśmy się w kilka osób 
na taki seans. Było już ciemno. Po wezwaniu ducha usłyszeliśmy nagle wy
raźne pukanie do drzwi. Wrażenie było piorunujące. Zamarliśmy wszyscy 
w oczekiwaniu na to, co nastąpi. Drzwi zaczęły się otwierać powoli. Ukazał 
się w nich Leszek w harcerskim mundurku. Właśnie przyjechał na motorze 
z Wałbrzycha i mimo późnej pory pierwsze kroki skierował do mnie.
 W czasie wakacji 1948 roku wędrowałem znowu po Tatrach. To chyba 
wtedy wdrapałem się na Giewont od strony północnej. Dopiero wiele lat 
później dowiedziałem się, jak niebezpieczny jest to szlak i ile rozegrało się 
już na nim różnych tragedii.
 Moje plany na przyszłość nie były jeszcze jasno sprecyzowane. Intereso
wały mnie różne dziedziny. Pius Jabłoński widział we mnie przyszłego huma
nistę. Mnie jednak coraz bardziej zaczynała pociągać chemia. Rozważałem 
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też ewentualnie inne studia politechniczne. Wykluczałem absolutnie tylko 
trzy zawody: księdza, lekarza i prawnika.
 Z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 1948 roku, dyrektor 
Julian Bogowski poinformował nas, że cała klasa została zapisana do ZMP51. 
nie było dyskusji. Przewodniczącą Zarządu Szkolnego tej organizacji została 
Elwira Bogowska — córka dyrektora. Była to ładna filigranowa brunetka 
— uczennica jednej z klas młodszych. Jej brat — Rysiek — z mojej klasy de
monstrował natomiast swoje poglądy reakcyjne — jak to wtedy określano. 
Zdarzały się zabawne sytuacje, kiedy na lekcjach historii — prowadzonych 
przez dyrektora — dochodziło przy całej klasie do ostrych starć ideologicz
nych między ojcem za katedrą i synem w ławce.
 Rozpoczęły się częste nudne zebrania szkolnego koła ZMP, a w 1949 roku 
ukazał się polski przekład nowej „Biblii” w postaci krótkiego kursu historii 
WKPB52.
 W listopadzie 1948 roku otrzymałem wezwanie do stawienia się w Chrza
nowie przed Komisją KwalifikacyjnoRejestracyjną „Służba Polsce”. Zosta
łem uznany za zdolnego do odbycia służby w ramach tej organizacji. Jakoś 
jednak nigdy do tego nie doszło.
 W drugiej klasie licealnej lekcjami matematyki, fizyki i chemii nikt się 
już nie przejmował. Zbliżała się matura, na której mie liśmy zdawać tylko 
język polski i francuski oraz naukę o Polsce i świecie współczesnym. Wszak 
było to liceum typu humanistycznego. 
 Wraz z zapachem rozkwitających bzów nadszedł wreszcie majowy 
dzień, w którym szkolny woźny — pan Majka — obwieścił swym ręcznym 
dzwonkiem koniec ostatniej naszej lekcji w tej szkole. Matura zaczęła się 
od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Do wyboru były trzy tema
ty. Jeden z nich dotyczył Adama Mickiewicza. niektóre jego utwory, wraz 
z życiorysem Wieszcza, znałem na pamięć z czasów pobytu w Grünbergu, 
gdzie była to dla mnie jedyna polska lektura. nic więc dziwnego, że moje 
pióro zadrżało radośnie i w krótkim czasie zapełniło drobnym pismem kil
ka stron formatu A–4. na drugi dzień Pius Jabłoński — spełniając życzenie 
przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej — zaprowadził 
mnie przed jego oblicze. Pan przewodniczący chciał mnie poznać osobiście 
i porozmawiać. nie pamiętam treści tej rozmowy. Byłem zbyt wystraszony. 
51. ZMP: Związek Młodzieży Polskiej, utworzony 22 lipca 1948 roku z połączenia Związku Walki Młodych, Organizacji Mło
dzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Wiejskiej Wici oraz Związku Młodzieży Demokratycznej.
52. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików): krótki kurs. Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
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Czekały mnie jeszcze następne egzaminy. Ostatecznie maturę zdałem z ogól
ną oceną bardzo dobrą. Z końcem maja 1949 roku otrzymałem świadec
two dojrzałości Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Tadeusza 
Kościuszki w Jaworznie.
 W 1970 roku — po 25 latach od powstania tej Szkoły — odbył się jubile
uszowy zjazd koleżeński jej wychowanków. Szkoła mieściła się już wówczas 
w nowym okazałym budynku oddanym do użytku w 1960 roku. Z okazji 
jubileuszu wydano książkę zawierającą m.in. wspomnienia przedstawicie
li kadry nauczycielskiej i dawnych uczniów. Szczególne wrażenie zrobiły 
na mnie wspomnienia kolegi Józka Saługi. Przed 25 laty był uczniem naj
starszej klasy, która do matury przystąpiła w 1947 roku. W czasie owego 
jubileuszu Józek był już ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Miejskiego w Jaworznie. Spotkał się z obecnymi uczniami. Przytoczę w ca
łości, jak to opisał:

Byłem na spotkaniu z uczniami. nie mogę powiedzieć, 
abym szedł na to spotkanie z bijącym sercem, nie byłem 
specjalnie wzruszony lub onieśmielony — nie, to nie to 
— byłem po prostu ciekawy, co myśli dzisiejsza młodzież, 
czego chce się od nas dowiedzieć i jaki jest jej stosunek 
do nas, to znaczy do tych, którzy chodzili do tej samej 
szkoły, potem ukończyli studia i osiągnęli w życiu to, 
o czym marzyli w latach szkolnych. Gdy więc nadeszła 
umówiona godzina w dniu 21 marca 1970 roku, zebra
liśmy się w przyjemnej, może nieco nerwowej atmos
ferze i uśmiechnięci stanęliśmy oko w oko z naszymi 
rozmówcami. Początkowo jest nas troje: prawnik, archi
tekt i lekarz; całe nasze dotychczasowe życie związane 
jest z tym miastem: tu urodziliśmy się, tu chodziliśmy 
do szkoły i tu wreszcie wróciliśmy po ukończeniu stu
diów, aby pracować. Słyszymy zewsząd, że to ładnie 
z naszej strony — ale czy tak łatwo? nikt przecież nie jest 
prorokiem we własnym kraju! Potem przyszła jeszcze 
koleżanka, która niedawno opuściła tę szkołę i jest ak
tualnie studentką, naturalnie rozpromieniona, bo prze
cież jeszcze przed rokiem spotykała się z tymi samymi 
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kolegami i koleżankami jako uczennica, a dziś… Krót
kie powitanie, przedstawienie nas przez wychowawcę 
klasy i pierwsze stereotypowe pytania: co dała nam 
szkoła średnia, czy jesteśmy zadowoleni ze swej pracy 
zawodowej, jakie są dalsze nasze plany życiowe, jak ar
chitekt widzi nasze miasto w przyszłości, jaki będzie ten 
nowy szpital w mieście…? Staramy się odpowiedzieć 
wyczerpująco i zrozumiale, podkreślamy to, co w zawo
dzie reprezentowanym przez każdego z nas szczególnie 
nam się podoba, a zarazem ostrzegamy przed powierz
chownym traktowaniem go i osądzaniem z pozorów 
i tylko fragmentów dostrzegalnych przez przygodnych 
obserwatorów. Spotkanie nasze zbliżało się już do końca, 
gdy któryś z rozmówców poprosił, abyśmy opowiedzieli 
jakieś anegdotki, czy to z okresu gimnazjum, studiów, 
czy też obecnej pracy. naturalnie spełniliśmy i to życze
nie i właściwie… mogliśmy się już rozstać w prawdzi
wej pogodnej atmosferze: my w poczuciu spełnionego 
obowiązku wobec młodszych kolegów, a oni bogatsi 
o dalsze doświadczenia życiowe, które wprawdzie były 
naszym udziałem, ale podane sugestywnie, mogą stać 
się ich własnością. 
na korytarzu wzmaga się gwar — to napływają goście 
na zjazd absolwentów, koledzy spoglądają na swe zegarki, 
ja patrzę na ściany sali, czytam hasła i powoli dochodzę 
do wniosku, że czegoś tu jeszcze brakuje, że jeszcze nie 
powiedzieliśmy sobie wszystkiego, że gdy się teraz tak 
rozstaniemy, to właściwie od jutra możemy o tym spo
tkaniu zapomnieć, bo nasza rozmowa miała charakter 
jakby dobrze przygotowanej lekcji szkolnej, po której 
mimo wszystko dźwięk dzwonka przyjmuje się z ulgą. 
A jaki jest stosunek Panów do wagarów? — to pytanie 
rzucone jako ostatnie i beztroski śmiech, jaki natychmiast 
zawtórował mu, wyrwały mnie z zamyślenia. Poprosiłem 
o głos. Wiedziałem, że właściwa odpowiedź może im 
utkwić w pamięci na długie lata i pozwolić na dokonanie 
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korekty w ich jakże zielonych zapatrywaniach na naukę 
i obowiązki. A ja taką odpowiedź znałem! Był przecież 
taki okres w życiu moim i moich rówieśników, że mieli
śmy po kilkanaście lat i już wydawało nam się, że świat 
należy do nas. Że zdołamy wykonać wszystkie nasze 
zamierzenia, że spełnią się wszystkie, nawet wydawa
łoby się nierealne plany, nie znaliśmy wtedy goryczy 
porażki, a właściwa temu wiekowi przekora prowadzi
ła nas czasem do lekceważenia obowiązków szkolnych 
i do… wagarów — po prostu byliśmy wtedy tacy jak nasi 
rozmówcy: beztroscy, weseli, uśmiechnięci, szczęśliwi…
Wakacje letnie roku 1939 zbliżały się do końca, wpraw
dzie klimat polityczny stawał się coraz bardziej gorący, 
ale dla nas, czternasto, piętnastoletnich chłopców, nie
świadomych grożącego niebezpieczeństwa, ważniejsze 
wtedy były inne sprawy: opaleni, wypoczęci, mieliśmy 
wrócić do szkoły, do życia koleżeńskiego, którego smak 
już poznaliśmy, do wspólnych gier i zabaw, a może i do 
wagarów. W nasze marzenia młodzieńcze i nieświado
mość prawie dziecięcą, z hukiem bomb wdarł się pierw
szy wrzesień i pozostawił niespełnione plany, narzuca
jąc brutalnie twardą rzeczywistość. najpierw ucieczka 
i długa tułaczka, dniami i nocami, przed nacierającymi 
wrogimi wojskami, obfitująca w dramatyczne momen
ty bombardowań i wrogiej dywersji, często widoki roz
szarpanych ciał, płaczących dzieci i oszalałych matek, 
a potem powrót do miasta tego samego, a jakże innego: 
„ozdobionego” wrogimi emblematami i sztandarami, 
z niezrozumiałymi napisami i innymi wrogimi wła
dzami. Po miesiącu dowiedzieliśmy się, że w Chrzano
wie otwarto ponownie gimnazjum. Znów spotkaliśmy 
się z naszymi nauczycielami, wprawdzie nie w komple
cie, wprawdzie w innym, ciasnym budynku, wprawdzie 
z bardzo ograniczonym programem nauczania, ale prze
cież była to kontynuacja naszej polskiej szkoły średniej 
na terenach włączonych do Rzeszy! 
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Początkowo byliśmy pełni nadziei, bo przecież okupacja 
nie może trwać długo; może kilka miesięcy, do wiosny. 
Drobne niepowodzenia niemców urastały do ich klę
ski, a fakty nie mieściły się nie tylko w naszym umyśle, 
ale i w wyobraźni. Coraz częstsze były jednak dni, gdy 
przychodziliśmy do szkoły, a lekcje zostały odwołane, 
co najpierw nas bawiło, a potem zaczęło niepokoić, do
wiedzieliśmy się, że w tym czasie nauczyciele nasi prze
słuchiwani byli przez policję niemiecką. napięcie szyb
ko narastało. W dniu 11 listopada, który przed wojną 
był świętem państwowym, jak zwykle rano szliśmy do 
szkoły i oto stało się to, czego spodziewaliśmy się już od 
kilku dni. na ulicach patrole wojskowe w mundurach 
feldgrau, charakterystycznych chełmach, tym liczniej
sze, im bliżej budynku szkolnego. A na dachach domów 
obok stojących widoczne, gotowe do strzału, karabiny 
maszynowe, a przy nich sylwetki przedstawicieli Herren-
volku! Tak okupanci przywitali młodzież polską w dniu 
jej święta! Stłoczeni w jednej sali, w ciszy, słuchamy od
czytywanego przez dyrektora szkoły zarządzenia nie
mieckich władz okupacyjnych, zabraniającego dalszej 
działalności Szkoły Średniej w Chrzanowie. A potem 
prośba dyrektora, wypowiedziana drżącym głosem, aby
śmy w spokoju udali się do swoich domów, i ostatnie… 
do zobaczenia!
Tak zaczął się dla mnie pięcioletni okres przymusowych 
wagarów, wypełniony pracą i troską o to, co przyniesie 
jutro, dla wielu bowiem kolegów i znajomych, dla wielu 
Polaków ten dzień dzisiejszy był w ogóle ostatnim. Mija
ły miesiące, lata. Początkowa niezłomna wiara w zmianę 
zaczynała przeradzać się w obojętność, wzrok wpatrzony 
na zachód, skąd miała przyjść wolność, zawisł w próżni 
i stopniowo kierował się na wschód, gdzie zarysowały 
się coraz wyraźniej możliwości, że tu właśnie wróg zo
stanie rozgromiony. Każda polska książka, bez względu 
na treść, przechodziła z rąk do rąk, wracając czasem 
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kilkakrotnie do tego samego czytelnika. Aż przyszedł 
dzień wyzwolenia i wkrótce potem znów polska szko
ła, oczekiwana od tylu lat… Prosty rachunek pouczał, 
że z naszego życia szkolnego wyrwano pięć lat nauki, 
a szkoła życia przez te pięć lat nas, młodych, przekształ
ciła w ludzi dojrzałych ponad wiek. Tym bardziej więc 
odczuwaliśmy teraz głód nauki, niezaspokojony od tylu 
lat. Wiedzieliśmy, że nawet jeśli doba wydłuży się do stu 
godzin i tak nie zdołamy dogonić przeszłości, z którą 
bezpowrotnie minęły lata naszej beztroskiej młodości, 
że możemy tylko intensywną nauką przyspieszyć proces 
naszego przygotowania zawodowego, a zniszczony kraj 
potrzebował dobrych fachowców. 
Jaki jest stosunek Panów do wagarów? — W tym okresie, 
w naszym życiu, nie było miejsca na… myśl o wagarach.

 Kolejny jubileuszowy zjazd koleżeński miał miejsce w 1995 roku — po 50 
latach od powstania Szkoły. I znowu ukazała się okolicznościowa książka 
ze wspomnieniami niektórych nauczycieli i wychowanków. Znajduje się 
w niej także wywiad z Basią Trzetrzelewską. Była już wtedy światową gwiaz
dą piosenki mieszkającą stale za granicą. Jednak wtedy zjawiła się w Jaworz
nie — swoim rodzinnym mieście. W owym dniu jubileuszowym spotka
łem wielu serdecznych przyjaciół z lat młodości. Postanowiliśmy spotykać 
się odtąd co rok, w pierwszych dniach czerwca. I rzeczywiście spotkania 
takie odbywają się regularnie. niestety, z biegiem czasu coraz to kogoś uby
wa. Odeszli już na zawsze: Zygmunt Leitner, Józek Saługa, Marian Matyasik, 
Szymek Banasik, Alicja Hoffmann. niektórzy z pozostałych przekroczyli 
osiemdziesiąty rok życia. W ten dramatyczny sposób daje znać o sobie nie
odwracalność czasu — fenomen przemijania. 
 Wróćmy jednak do roku 1949 — roku mojej matury. Ze świadectwem 
dojrzałości w kieszeni zastanawiałem się, co robić dalej. 

Przygody maturzysty

Pierwsze kroki skierowałem na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Marzył 
mi się tamtejszy Wydział Chemii. W Związku Akademickim Młodzieży 
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Polskiej (ZAMP) tej uczelni wyjaśniono mi grzecznie, lecz stanowczo, 
że jako syn przedwojennego inteligenta — w dodatku z województwa 
krakowskiego — nie mam tu żadnych szans na otrzymanie indeksu. 
Wróciłem do domu smutny.
 W tym czasie jeden z moich przyjaciół — Andrzej Obtułowicz — studio
wał już na Wydziale GeologicznoMierniczym Akademii Górniczej w Kra
kowie. 30 maja 1949 roku uczelnia ta przyjęła nazwę Akademia Górniczo
Hutnicza (AGH). Andrzej opowiadał mi o tych studiach. Wydały mi się 
ciekawe, zwłaszcza że było tam dużo chemii. Z tą uczelnią wiązał mnie też 
pewien sentyment. Jej absolwentem był przecież mój Ojciec Zabrałem się 
ochoczo do nauki matematyki i fizyki z myślą o wrześniowym egzaminie 
wstępnym na AGH. Akurat wtedy natrafiłem na niezwykłą książkę Romu
alda Wilkowskiego poświęconą podstawom matematyki wyższej53. Była to 
dla mnie lektura pasjonująca. Zaczynałem wkraczać w nieznany mi dotąd 
świat matematycznych szeregów, nieskończoności, różniczek i całek. Autor 
tego wspaniałego podręcznika pracował przed wojną jako nauczyciel mate
matyki w słynnym liceum w Rydzynie, gdzie w tym czasie uczył także zna
komity fizyk prof. Arkadiusz Piekara.
 Złożyłem podanie o przyjęcie na kurs przedegzaminacyjny organizo
wany przez Związek Akademicki Młodzieży Polskiej w Krakowie. Wkrótce 
otrzymałem odpowiedź, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej moje podanie 
zostało załatwione odmownie. Pozostało mi uczyć się dalej samemu. Zgod
nie z planem, we wrześniu przystąpiłem do egzaminu wstępnego na wspo
mniany już Wydział GeologicznoMierniczy AGH. Czekałem z ufnością 
na ogłoszenie wyników. Po kilku dniach moje nazwisko znalazłem na liś cie 
kandydatów, którzy egzamin wprawdzie zdali, lecz z braku miejsc nie zostali 
przyjęci. Ktoś mnie poinformował, że na takich jak ja czekają wolne miejsca 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Udałem się tam przed oblicze dr. Józefa 
Garbacika. Pełnił wówczas funkcję Pełnomocnika Ministerstwa ds. przyjęć 
kandydatów na I rok studiów UJ. Potraktował mnie sympatycznie, zachę
cając do studiowania matematyki, astronomii lub fizyki. Tylko na tych kie
runkach były wolne miejsca. Chcąc nie chcąc, wybrałem fizykę, traktując 
ją w duchu jako etap przejściowy przed przyszłoroczną próbą dostania się 
na jakieś konkretne studia inżynierskie. W ten sposób stałem się niechcący 
studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego — szacownej Uczelni założonej 
53. Romuald Wilkowski: Elementy matematyki wyższej dla początkujących i samouków. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 
Warszawa 1947.
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w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego. Powinienem być dumny i szczę
śliwy. Jakoś nie byłem. Wyłoniły się też nowe problemy. Odmówiono mi 
wszelkich świadczeń, takich jak miejsce w domu studenckim, stypendium 
lub stołówka. Z pomocą pospieszył kuzyn Mamy — Stefan Dyna. Mieszkał 
w Podgórzu przy alei Pod Kopcem. Dzięki jego protekcji udało mi się wy
nająć pokój w sąsiednim domu u emerytowanego kole jarza — pana Sarugi. 
Zamieszkałem tam razem z Leszkiem Marcinikiem, który dostał się na po
lonistykę i studium dziennikarskie.
 Po immatrykulacji, dokonanej przez dziekana Wydziału Matematyczno
Przyrodniczego UJ — prof. Bogdana Kamieńskiego — zasiliłem osta
tecznie szeregi studentów tego Wydziału. Zacząłem uczęszczać na wykłady 
i ćwiczenia. Fizykę doświadczalną wykładał wtedy prof. Henryk niewodni
czański54. Zajęcia te odbywały się w Collegium im. Augusta Witkowskiego 
przy ul. Gołębiej 13. niewiele z tego mogłem zrozumieć. Polecane przez 
Profesora podręczniki obcojęzyczne były praktycznie niedostępne. Ćwicze
nia rachunkowe z fizyki prowadził mgr Andrzej Hrynkiewicz. Był u pro
gu swej błyskotliwej kariery naukowej. na zajęcia z analizy matematycznej 
chodziłem do Katedry Matematyki przy ul. św. Jana. Przedmiot ten wykła
dał prof. Tadeusz Ważewski55. Cały czas udowadniał jakieś twierdzenia ma
tematyczne. nie rozumiałem ani samych dowodów, ani sensu ich przepro
wadzania. Dotychczas wyobrażałem sobie, że matematyka jest użytecznym 
narzędziem przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych. Tutaj, 
pierwszy raz, zetknąłem się z zupełnie innym obliczem tej nauki. Słucha
czami tego samego wykładu byli studenci matematyki, fizyki i astronomii. 
najzdolniejszym na tym roku studentem matematyki był pewien jezuita. 
Mieszkał w klasztornej celi przy ul. Kopernika. Odwiedziłem go tam kiedyś 
z kolegą, kiedy nie mogliśmy sobie poradzić z rozwiązaniem jakiegoś za
dania. na fizyce miałem też dwie koleżanki — zakonnice. Wkrótce jednak 
gdzieś zniknęły. Ja zresztą również. Do mojej świadomości zaczęło docie
rać, że na tych studiach tracę tylko czas. Już w październiku 1949 roku 
napisałem list do prezydenta Bolesława Bieruta z zapytaniem: dlaczego 
w Polsce Ludowej nie mogę studiować tego, co mnie interesuje, mimo speł
nienia wszelkich warunków formalnych, to znaczy uzyskania na egzaminie 
54. Henryk niewodniczański (1900–1968), prof. uniwersytetów w Wilnie, Poznaniu i Krakowie, współpracownik Lorda 
Ernesta Rutherforda w Cambridge, twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, współodkrywca 
magnetycznego promieniowania dipolowego.
55. Tadeusz Ważewski (1896–1972), prof. UJ od 1933 roku, w latach 1959–1961 prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 
twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych.
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wstępnym na AGH odpowiedniej liczby punktów. Z początkiem listopada 
otrzymałem odpowiedź Kan celarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej, 
że moje podanie zostało przesłane do Ministerstwa Oświaty. Z kolei pismem 
tego Ministerstwa z dnia 18 listopada 1949 roku zostałem poinformowany, 
że sprawy przyjęć na I rok studiów załatwiają wyłącznie komisje dla doboru 
kandydatów, powołane na poszczególnych wydziałach szkół wyższych i ich 
decyzja jest ostateczna. Słowo wyłącznie było podkreślone.
 Jeden z moich kolegów z liceum — Marian Matyasik — pracował już od 
dawna w laboratorium Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie. Zakłady 
te zbudowano w czasie I wojny światowej z inicjatywy prof. Ignacego Mo
ścickiego56. Doszedłem do wniosku, że zdobycie praktyki w takim laborato
rium byłoby dla mnie pożyteczniejsze i ciekawsze niż dowodzenie twierdzeń 
matematycznych. Mogłoby to zwiększyć moje szanse dostania się w przy
szłym roku na studia chemii — niechby już na UJ. Wróciłem do Jaworzna 
i złożyłem poda nie o przyjęcie mnie do pracy we wspomnianych Zakładach 
Chemicznych. niestety, tutaj także napotkałem trudności, mimo że po
trzebowano nowego laboranta. Wiedziałem o tym od Mariana. Zaczęto 
mnie obwąchiwać z wielką nieufnością. Trwało to bardzo długo. Zosta
łem zatrudniony dopiero 12 kwietnia 1950 roku w Laboratorium Kontro
li Ruchu. Pracowałem tam do 30 sierpnia, kiedy z kolei nie chciano mnie 
zwolnić. Widocznie okazałem się dobrym pracownikiem. Musiałem się od
woływać do odpowiednich przepisów nakazujących rozwiązywanie umo
wy o pracę z ludźmi wybierającymi się na studia. W czasie pracy laboranta 
moim szefem był inż. Zdzisław Lorenc. Przydzielał mi kolejno różne za
dania, tak abym mógł zdobyć możliwie szeroką praktykę przyszłego che
mika. najbardziej podobała mi się analiza miareczkowa potażu żrącego. 
Przez jakiś czas pracowałem też na zmianie nocnej, oznaczając twardość 
wody kotłowej. Musiałem wtedy walczyć z ogarniającą mnie sennością.  
Zawsze potrzebowałem dużo snu.
 W niedzielę 13 sierpnia 1950 roku wziąłem udział — po raz ostatni 
— w meczu siatkówki. Był to ogólnopolski turniej górniczych klubów spor
towych. Odbywał się w Wieliczce.
 We wrześniu pojechałem znowu zdawać egzamin wstępny — tym razem 
na chemię uniwersytecką w Krakowie. Do podania dołączyłem zaświadcze
nie o zdobytej praktyce laboranta chemicznego, świadectwo Instytutu Higieny 
56. Ignacy Mościcki (1867–1946), chemik technolog, prof. Politechniki Lwowskiej, członek Polskiej Akademii Umiejęt
ności (PAU), od 1926 roku prezydent RP. Zmarł na emigracji w Szwajcarii.
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Psychicznej w Katowicach stwierdzające moje predyspozycje do takich stu
diów, a także zaświadczenie o pracy społecznej w charakterze zastępcy kie
rownika Sekcji Gier Sportowych w Związkowym Klubie Sportowym Unia 
Azotania w Jaworznie. Wykazanie się jakąkolwiek pracą społeczną było 
wtedy bardzo ważne.
 Po egzaminach pisemnych z matematyki i chemii stanąłem przed Wy
soką Komisją zasiadającą za długim stołem. W jej skład wchodzili przed
stawiciele Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. Byli łatwo rozpo
znawalni po czerwonych krawatach. Komisji przewodniczył prof. Ignacy 
Złotowski57. To z jego ust padło pytanie — dlaczego właściwie chcę studio
wać chemię? A zaraz potem złowróżbny komentarz: „Każdy chciałby pra
cować w ciepłym laboratorium”. Moje nazwisko znalazłem znowu na liście 
kandydatów, którzy wprawdzie egzamin zdali, lecz z braku miejsc nie zostali 
przyjęci. Tym razem nie było już żartów — groziło mi wojsko. Byłem wła
śnie po badaniach lekarskich w Rejonowej Komendzie Uzupełnień (RKU). 
Otrzymałem kategorię A — zdolny do służby liniowej. W tej sytu acji uda
łem się znowu do dr. Józefa Garbacika, gdzie jak przed rokiem, usłysza
łem słowa: „Powinniście kolego studiować matematykę, astronomię lub 
fizykę”. Zdobyłem się na odwagę i bąknąłem coś nieśmiało, że na fizyce 
to już byłem. Pan doktor cały się zatrząsł i zaczął coś krzyczeć o mar
twych duszach wałęsających się po uczelniach i zajmujących miejsca innym.  
Musiałem wszystko wyjaśnić do końca. Mój rozmówca złagodniał. Powie
dział nawet, że być może uda mi się przenieść z fizyki na chemię, jeśli w cią
gu semestru zwolnią się tam jakieś miejsca. nękałem później w tej sprawie 
prof. Jana Moszewa — prof. chemii organicznej. Był wówczas prorekto
rem UJ. nic z tego nie wyszło.
 W sierpniu 1950 roku Ojciec został wydelegowany na dwa lata do Liège 
w Belgii, w celu uczestnictwa w prowadzonych tam badaniach nad pod
ziemną gazyfikacją węgla. O jego wyborze zadecydowała znajomość języka 
francuskiego i rekomendacja prof. Bolesława Krupińskiego58. Znał on do
brze i wysoko cenił mego Ojca jeszcze z czasów jego pracy w Jaworznie.

57. Ignacy Złotowski (1907–1966), prof. chemii jądrowej, w latach 1941–1946 przebywał w USA, przewodniczący delegacji 
polskiej do Komisji Energii Atomowej narodów Zjednoczonych, w latach 1949–1952 prof. UJ, a następnie Uniwersytetu 
Warszawskiego.
58. Bolesław Krupiński (1893–1972), w latach 1945–1963 prof. AGH i Politechniki Śląskiej, naczelny dyrektor techniczny 
Central nego Zarządu Przemysłu Węglowego, współorganizator Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, od 1956 roku 
przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa, przewodniczący Komitetu Węglowego OnZ oraz Międzynarodowego Komi
tetu Kongresów Górniczych.
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Fizyk mimo woli

Po raz drugi stałem się studentem fizyki na Wydziale Matematyczno
Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawiłem sobie czapkę 
akademicką w kolorze fioletowym, oznaczającym ten Wydział. Owe stu
denckie nakrycia głów nadawały w tamtych latach niepowtarzalny koloryt 
ośrodkom akademickim. Wielka szkoda, że wyszły z mody. Widomy znak 
przynależności do społeczności akademickiej zobowiązywał do godne
go zachowania zawsze i wszędzie. Inną cechą rozpoznawczą studentów 
niektórych uczelni były metalowe odznaki no szone w klapie marynarek. 
nosili je zarówno studenci UJ, jak i AGH.
 Mieszkałem znowu w Podgórzu przy alei Pod Kopcem 12, u pana Sa
rugi. Tym razem było nas tu trzech: ja, Leszek i jego brat Wojtek — stu
dent ekonomii. Codzienną kawę zbożową gotowaliśmy na małej kuchence 
elektrycznej. Kubek czarnej kawy i kromka chleba z buraczaną marmo
ladą stanowiły nasze śniadanie. Po Krakowie jeździły wówczas pojedyn
cze wozy tramwajowe. W godzinach rannych obwieszone były „winogro
nami” zwisającymi z otwartych drzwi. Zamiast podróżować uczepiony 
tramwaju, wolałem biec przez Krzemionki do Rynku Podgórskiego, a dalej 
ulicą Grodzką. Raz w tygodniu o siódmej rano zaczynał się przy tej uli
cy wykład z chemii ogólnej. Wykładał ją sympatyczny doc. Bronisław Za
piór. Wykładowcą analizy matematycznej w Katedrze Matematyki przy 
ul. św. Jana był teraz prof. Franciszek Leja59. Ku mojej radości jego wykła
dy różniły się zasadniczo od wykładów prof. Tadeusza Ważewskiego. Była 
to matematyka bardziej inżynierska — użyteczna w praktyce. Co więcej 
— Profesor trzymał się ściśle swego podręcznika. Ułatwiało to znakomicie 
przyswajanie materiału. Ci dwaj świetni matematycy różnili się też znacz
nie cechami osobowościowymi: prof. Ważewski — zawsze uśmiechnięty, 
prof. Leja — zawsze posępny.
 największy postrach wśród studentów budził doc. Bronisław Średniawa.  
Wykładał algebrę wyższą, a w następnych semestrach także mechanikę 
teoretyczną. Często wpadał na ćwiczenia z tych przedmiotów prowadzone 
przez dr Antoninę Kowalską. na wspomnie nie zasługuje też wykład z astro
nomii. Wykładał ją doc. Karol Kozieł w sposób niezwykle dynamiczny 

59. Franciszek Leja (1885–1979), w latach 1924–1936 prof. Politechniki Warszawskiej, od 1937 roku prof. UJ, autor cen
nego podręcznika: Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, wyd. Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1949.
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— żywo gestykulując. Przedmiotem stosunkowo łatwym była geometria 
analityczna wykładana przez doc. Włodzimierza Wronę.
 Zajęcia trwały od wczesnego rana do wieczora — z przerwą na obiad. 
Żywiłem się w barach mlecznych i tanich jadłodajniach. Czasem udawało 
mi się zdobyć bloczek na obiad do stołówki studenckiej. Były tam zawsze 
długie kolejki. Koniec tygodnia zaczynał się dopiero w sobotnie popołu
dnia. W tych latach w Polsce obowiązywał sześciodniowy tydzień pracy 
i nauki. Po zajęciach na uczelni wsiadałem do pociągu i jechałem do Ja
worzna z przesiadką w Szczakowej, która była jeszcze samodzielnym mia
steczkiem. nieco odżywiony wracałem do Krakowa w niedzielne noce.
 Każdy cały czwartek studenci płci męskiej mieli zajęty przez Studium 
Wojskowe. Do południa odbywały się ćwiczenia terenowe na krakowskich 
Błoniach lub Pasterniku, gdzie znajdował się nieduży poligon wojskowy. 
Maszerowaliśmy tam polną drogą, która z biegiem lat przemieniła się w za
budowaną asfaltową ulicę Bronowicką. W czasie tych przemarszów śpiewa
liśmy piosenki żołnierskie przywiane przez wiatr wschodni wraz z 1 Armią 
Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga. najpopularniejszą była słynna 
Oka, jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka. Dowódcą kompanii był kolega 
z matematyki, mający już za sobą normalną służbę wojskową i stopień cho
rążego rezerwy. Swoją funkcję traktował z humorem. Po powrotach z ćwi
czeń terenowych do sal wykładowych pada ła zwykle jego głośna komenda: 
„Kompaniaaa, na d… siadł !”
 Przechodząc kiedyś przez Rynek Podgórski, na wystawie antykwa
riatu zobaczyłem brakującą mi książkę Ludwika Szczepańskiego60 doty
czącą zjawisk metapsychicznych. Wstąpiłem zapytać o cenę. Za ladą sie
dział człowiek z siwą brodą. Wyraźnie się ucieszył moim zainteresowaniem 
tą właśnie książką. Dowiedziałem się , że jej autor mieszka w niedalekich 
Łagiewnikach — dzielnicy Krakowa. Postanowiliśmy z Leszkiem złożyć mu 
wizytę. Był już wtedy siwym szczupłym staruszkiem. nasza wizyta wcale go 
nie zdziwiła. Był do tego przyzwyczajony. Rozmawialiśmy głównie o dziw
nych — opisywanych przez niego — zjawiskach, wykraczających poza sferę 
naukowego racjonalizmu.
 Pierwszą sesję egzaminacyjną przebrnąłem w niezłym stylu. najtrudniej
szy egzamin z algebry wyższej zdałem nawet na piątkę. Była to wówczas ocena 
najwyższa. Studia zaczynały mnie powoli wciągać. Równocześnie zdawałem 
60. Ludwik Szczepański (1872–1954), pisarz i publicysta, jeden z pionierów polskiego modernizmu, założyciel i wydawca 
krakowskiego tygodnika Życie (1897–1900) — czołowego pisma Młodej Polski.
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sobie sprawę, że jako przyszły fizyk będę mógł liczyć tylko na zawód nauczy
ciela w szkole średniej. nie czułem powołania do tego zawodu. Możliwość 
pracy na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym wykraczała daleko 
poza zasięg moich aspiracji. Przyszło mi studiować wraz z kilkoma osobami 
wybitnie zdolnymi — rozmiłowanymi w fizyce. To byli przyszli uczeni.
 Jednym z moich bliskich przyjaciół stał się wówczas Andrzej Sycz 
— człowiek niezwykły. Studiował astronomię i pięknie rysował. Po latach 
został znakomitym wykładowcą fizyki na Politechnice Śląskiej. Zajmował się 
też filozofią. na zaproszenie Polskiego Radia dyskutował kiedyś — w gronie 
profesjonalistów — na temat filozofii Martina Heideggera61. W 1986 roku 
przysłał mi zaproszenie na swoją wystawę malarstwa i rysunku w Gliwi
cach — ocenioną wysoko przez krytyków. Z końcem 1995 roku otrzymałem 
pocztą małą paczuszkę. Zawierała pięknie wydaną książkę Eugeniusz Onie-
gin Aleksandra Puszkina w przekładzie i z ilustracjami Andrzeja Sycza62. 
Dopiero wtedy dowiedziałem się, że Andrzej był także poetą. W książce 
znalazłem jego odręczny dopisek: „Pozdrowienia z Izraela wraz z egzem
plarzem książki… z Polski przesyła Andrzej Sycz xI 1995 r.” Był też poda
ny adres zwrotny. natychmiast wysłałem słowa podziękowania i gratulacji. 
W styczniu 1996 roku dostałem z Izraela list od córki Andrzeja. Donosiła, 
że jej ojciec zmarł „na skutek nieuleczalnej choroby, z którą walczył siłą 
ducha przez ostatnie 4 lata”.

* * *

W lutym lub marcu 1951 roku musieliśmy z Leszkiem opuścić wynajmo
wany pokój przy alei Pod Kopcem. Wracał do Krakowa syn gospodarza 
i pomieszczenie to było mu potrzebne. nie pamiętam, w jaki sposób udało 
nam się wynająć maleńki pokoik w domu Pod Murzynkiem przy placu Ma
riackim — w samym centrum miasta. Brat Leszka — Wojtek — prze
niósł się już wcześniej do Katowic. Z okna naszego pokoju widać było 
kościół Mariacki i pomnik Mickiewicza. Tuż pod oknem był przystanek 
tramwajowy — źródło ciągłego hałasu. Dzwoniące głośno tramwaje jeź
dziły wtedy wokół krakowskiego rynku, wybrukowanego „kocimi łbami”. 
naszym gospodarzem był teraz grubawy pan rejent i takaż jego żona — 
61. Martin Heidegger (1889–1976), filozof niemiecki, przedstawiciel egzystencjalizmu, zajmował się głównie problemem 
sensu bytu człowieka osamotnionego w obcym mu świecie.
62. Aleksander Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1995.
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pani rejentowa. Była tu jeszcze wiecznie zalękniona służąca. Przypominała 
mi Julę z domu Frau Rahlf w Grünbergu.
 Leszek — jako student II roku studium dziennikarskiego — zaczął już 
stawiać pierwsze dziennikarskie kroki w redakcji Dziennika Polskiego. Rów
nie młodym jego kolegą redakcyjnym był Sławomir Mrożek. Leszek poznał 
też był właśnie Lucynkę — swoją przyszłą żonę. Studiowała na UJ pedago
gikę. Pobrali się już w maju 1951 roku. Ślubu udzielił im stryj Lucyny — pro
boszcz parafii w Pęczniewie, gdzieś koło Poznania. na stole weselnym było 
mnóstwo wszelkiego jadła, między innymi pieczona gęś, którą skubałem 
własnoręcznie. Od tego czasu mieszkałem już sam. Leszek z Lucyną wyna
jęli pokój w jakimś mieszkaniu przy alei Marchlewskiego. Kiedy wracałem 
w nocy z Jaworzna, drzwi od mieszkania otwierał mi osobiście pan rejent 
w białej nocnej koszuli i szlafmycy na głowie. Wyglądał komicznie. nigdy 
dotąd nie widziałem mężczyzny w takim stroju. W tych latach nie znano 
jeszcze domofonów. Bramy krakowskich kamienic zamykano o dziesiątej 
wieczorem. Spóźnieni lokatorzy musieli płacić szperę. nazwa tej opłaty, 
inkasowanej przez dozorców domów, pochodziła od niemieckiego słowa 
Sperre — zamknięcie, blokada. Pamiętam, że w tym mieszkaniu udzielałem 
korepetycji z algebry wyższej jakiemuś studentowi mającemu bogatych ro
dziców. Płacili nieźle. nie pamiętam natomiast, dlaczego po wakacjach nie 
powróciłem już do tego domu. Rozstawałem się z nim bez żalu.
 W niektóre sobotnie wieczory spotykałem się w Jaworznie z gronem 
przyjaciół. Spotkania te odbywały się najczęściej u Zygmunta Leitnera, 
na piętrze domku jego rodziców. Zygmunt, po zdaniu matury w Jeleniej 
Górze, studiował teraz na Wydziale Elektromechanicz nym AGH. na ścia
nie pokoju w jego rodzinnym domu wisiała makatka z wyhaftowanymi ma
kami. W tym to lokalu Pod Makami zbierało się zwykle kilkanaście osób. 
Dziewczyny przyrządzały jakieś kanapki, chłopcy zrzucali się na flaszki al
koholu. Tańczyliśmy do późnych godzin nocnych przy muzyce z patefonu. 
Zygmunt miał sporo płyt z przedwojennymi szlagierami. Z naszych noc
nych zabaw wykluło się później kilka małżeństw. Jednym z uczestników 
tych spotkań przy kielichu i muzyce był Kazek Strzała — kilka lat starszy 
od reszty towarzystwa. Jego ojciec zginął z rąk niemców. Kazek zarabiał na 
życie pracując na kolei; był zawiadowcą stacji Szczakowa. Równocześnie 
przygotowywał się do matury. Jego i moje losy splata ły się później w Kra
kowie, kiedy był już studentem Akademii Medycznej.
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 Mimo nadmiaru różnych zajęć postanowiłem uczęszczać nadobowiąz
kowo na wykład prof. Tadeusza Banachiewicza — wielkiego astronoma, 
twórcy rachunku krakowianowego63. Wykład ten odbywał się w Obserwa
torium Astronomicznym UJ przy ul. Kopernika. Kilku zaledwie słucha czy 
zasiadało w małej salce przy wielkim ciemnym stole, czekając na Profesora. 
nie wiem, dlaczego przychodził zawsze w czerwonym fezie na głowie. Zdej
mował go i kładł na stole obok kilku par okularów. Brałem też udział w ob
serwacjach nocnego nieba, korzystając z instrumentów astronomicznych 
tutejszego obserwatorium. Między innymi śledziłem księżyce Jowisza.
 W następnym semestrze rozpoczął się wykład i ćwiczenia z krystalo
grafii. Zajęcia odbywały się na piętrze kamienicy przy ul. Jagiellońskiej. 
Prowadził je dr Stanisław Janik. Był to trudny przedmiot, wymagający wy
obraźni przestrzennej. W letniej sesji egzaminacyjnej osiągnąłem swój naj
większy sukces. Zdałem na piątkę egzamin u prof. Franciszka Leji, obej
mujący materiał z obu semestrów I roku studiów.
 nadeszły letnie wakacje 1951 roku. Do tej pory nie widziałem jeszcze 
morza. Postanowiłem skorzystać z usług biura podróży oferującego bardzo 
tanie wczasy wiejskie w Stegnie Gdańskiej. Spędziłem tam trzy cudowne ty
godnie, mieszkając w domu miejscowego rybaka. Morze i plaża nad Zatoką 
Gdańską były wówczas czyste i prawie puste — pogoda przepiękna. Gdzie
niegdzie tylko można było natknąć się na jakiegoś plażowicza opalającego 
się w „grajdołku” wygrzebanym w plażowym piasku. Rozkoszowałem się 
szumem morza przerywanym czasami krzykiem mewy. Zawsze bardzo sil
nie działała na mnie muzyka przyrody. Zebrała się też grupa wczasowiczów 
— siatkarzy. Spędzałem więc czas na pływaniu w morzu, opalaniu się na 
piasku i grze w siatkówkę. Obiecałem sobie wracać w to miejsce w następ
nych latach. Po powrocie ze Stegny pojechałem do zaprzyjaźnionej góral
skiej rodziny Bafiów na Bystrem w Zakopanem. Z tej bazy robiłem forsow
ne wypady w Tatry Wysokie. Któregoś dnia wyszedłem wczesnym rankiem 
do Kuźnic, stamtąd przez Skupniowy Upłaz na Halę Gąsienicową i dalej na 
Zawrat. następnie przeszedłem przez całą Orlą Perć, aż do Krzyżnego, skąd 
przez Dolinę Pańszczycy i Jaszczurówkę wróciłem na Bystre. na Buczyno
wych Turniach spotkałem — jedyny raz w życiu — samotnego świstaka. 
Dopiero po latach uświadomiłem sobie, co mogło się zdarzyć, gdyby nagle 

63. Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), astronom, geodeta i matematyk, prof. i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ 
(1919–1954), wiceprezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej (1932–1938), założyciel i redaktor naczelny Acta Astronomica. 
Pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.
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załamała się pogoda — przyszła mgła i wiatr. O sile wiatru w Tatrach mia
łem się przekonać wiele lat później.
 Zaczynał się nowy rok akademicki, a ja w Krakowie byłem bez dachu 
nad  głową. W Zarządzie Ośrodków Akademickich znalazłem ofertę wy
najęcia dwom studentom pokoju przy ul. św. Wawrzyńca 41/7. Wynajęli
śmy ten pokój z Adamem Salwińskim, który właśnie dostał się na Wydziały 
Politechniczne AGH, przekształcone w 1954 roku w samodzielną Politech
nikę Krakowską. Okazało się, że na parterze tej samej kamienicy mieszka 
z żoną Czesiek Hoffmann — mój są siad z czasów wczesnego dzieciństwa. 
Przed osiedleniem się w Krakowie miał — przez jakiś czas — swój ze
spół muzyczny na Guba łówce w Zakopanem. Teraz grał w lokalu nocnym 
Kaprys przy ul. Floriańskiej. W dzień wsiadał na motor i jechał łowić ryby. 
naszą gospodynią była pani Łopatkowa. Mieszkała z mężem i młod szym 
synem Władkiem — znanym wówczas tenisistą. Byli to sympatyczni ludzie. 
Czuliśmy się tu z Adamem jak w rodzinie.
 Z nowym rokiem akademickim 1951/1952 Wydział Matematyczno
Przyrodniczy UJ przekształcił się w Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
(Mat.Fiz.Chem.). na trzecim semestrze fizyki doszły nowe przedmioty: 
rachunek wektorowy i tensorowy oraz ekonomia polityczna. Wykładał 
ją młody człowiek — mgr J. Pawlik. Robił to w sposób niezwykle ciekawy. 
na jego wykładach — w sali Kopernikańskiej Collegium Novum — był 
zawsze tłum słuchaczy.
 na ćwiczeniach z podstaw marksizmu i leninizmu pojawił się kiedyś sym
patyczny asystent — mgr Władysław Kieres. Wiele lat później zobaczyłem 
w centrum Krakowa wielki afisz anonsujący występy czo łowego iluzjonisty 
polskiego po powrocie z tournée zagranicznego. Ze zdjęcia na afiszu uśmie
chał się mój stary znajomy — magister filozofii — Władysław Kieres. Później 
widziałem go też kilkakrotnie w telewizji. Występował w towarzystwie czte
rech pięknych girlasek. napisał też książeczkę Z magią na ty. nauczyłem się 
z niej kilku prostych trików. Ta niezwykła sztuka fascynuje mnie do dziś. 
 W maju 1952 roku jakiś wędrowny bocian podrzucił Lucynie i Lesz
kowi malutką Basię. Zostałem jej ojcem chrzestnym.
 Cały lipiec tego roku spędziłem w Warszawie na studenckiej praktyce 
w Głównym Urzędzie Miar, mieszczącym się przy ul. Elektoralnej. Miesz
kałem w domu studenckim przy placu narutowicza. Pewnego dnia, prze
chodząc przez plac Dzierżyńskiego, zobaczyłem — na skleconej z desek 
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estradzie — barwny zespół taneczny. Były to pierwsze promocyjne występy 
— słynnego później — zespołu Mazowsze. Dyrygował nim jego twórca 
— Tadeusz Sygietyński64.
 Innym razem, na Marszałkowskiej, spotkałem przypadkowo Alicję — 
moją szkolną koleżankę z Jaworzna. Była w Warszawie na praktyce dzien
nikarskiej. Tak się złożyło, że właśnie w tym czasie powrócił z Belgii mój 
Ojciec. Spotkałem się z nim w Sosnowcu. na powitanie dał mi 500 zł. Dzię
ki temu, z Alicją i jednym z moich kolegów fizyków, odbyliśmy rajd po 
wszystkich ówczesnych lokalach nocnych stolicy. Było ich wtedy zaledwie 
kilka. najbardziej utkwiła mi w pamięci Kameralna przy ul. Foksal. na su
ficie sali tanecznej świeciły tam gwiazdy.
 W sierpniu pojechałem do — znanej mi już — Stegny Gdańskiej. Tym 
razem — siedząc na plaży — uczyłem się zawzięcie mechaniki teoretycznej. 
Udało mi się zdać ją na piątkę z końcem września.
 Po wakacjach, do naszego pokoju u pani Łopatkowej przyjęliśmy z Ada
mem Kazka Strzałę. Dostał się właśnie na Akademię Medyczną. Kazek był 
człowiekiem niezwykle sympatycznym i życiowo doświadczonym. Często 
wieczorami prowadziliśmy różne dyskusje.
 na piątym semestrze rozpoczął się wykład z fizyki teoretycznej. Wy
kładał ją prof. Jan Weyssenhoff65. na ogół niewiele — a czasami wręcz nic 
— z tego nie rozumiałem. Do dzisiaj też nie rozumiem, w jaki sposób udało 
mi się zdać egzamin z tego przedmiotu — na czwórkę.
 Powoli ku końcowi zbliżały się moje trzyletnie studia pierwszego stopnia. 
Z pewną satysfakcją przyjąłem wiadomość o komisyjnym zakwalifikowaniu 
mnie na dalsze dwuletnie studia magisterskie. Miałem już jednak inne plany.
 We wrześniu 1953 roku zdałem egzamin dyplomowy kończąc pierwszy 
etap studiów uniwersyteckich. Otrzymałem stopień dyplomowanego fizy
ka — jeszcze nie magistra. Magistrem fizyki nie zostałem nigdy. Dwa dni 
później wysłałem z Jaworzna list do Leszka. 

Wielki przekręt

Cofnijmy się nieco w czasie. Od 1949 roku w Katedrze Mechaniki Górniczej 
na Wydziale Górniczym AGH pracował mój stryj — przyrodni brat Ojca — 
64. Tadeusz Sygietyński (1896–1955), kompozytor, popularyzator polskiego folkloru muzycznego, twórca i kierownik arty
styczny zespołu Mazowsze.
65. Jan Weyssenhoff (1889–1972), fizyk teoretyk, prof. Uniwersytetu Wileńskiego (1922–1935) i Uniwersytetu Jagielloń
skiego (1935–1960); zajmował się głównie ogólną teorią względności, teorią pola i teorią cząstek elementarnych.
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Jan Leszek. Był absolwentem Wydziałów Politechnicznych tej uczelni. Róż
nica wieku między nami wynosiła tylko 13 lat. Od niego dowiedziałem się, 
że w 1952 roku na Wydziale GeologicznoPoszukiwawczym AGH został 
utworzony nowy kierunek studiów — Geofizyka Poszukiwawcza. Przede 
mną rysowała się perspektywa uniwersyteckich studiów magisterskich, 
w ramach których miałem do wyboru: fizykę doświadczalną lub teoretyczną 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także geofizykę ogólną na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ta ostatnia możliwość nasunęła mi myśl, czy nie dałoby się 
zamienić geofizyki uniwersyteckiej na jej wersję inżynierską w AGH. Po
mysł był dość szalony, gdyż w praktyce oznaczało to rozpoczynanie nowych 
studiów. W owych czasach było to zabronione. na absolwentów wyższych 
uczelni czekały nakazy pracy. Mimo wszystko, postanowiłem spróbować. 
W moje plany wtajemniczyłem Ojca, który po powrocie z Belgii pracował 
w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach, przemianowanych 
w 1953 roku na Stalinogród. Instytut ten powstał w 1950 roku. Po zapozna
niu się z moimi planami Ojciec przyrzekł dalszą pomoc finansową.
 Z początkiem maja 1953 roku napisałem odpowiednie podanie do Mi
nisterstwa Szkół Wyższych. Poparli je prof. Bronisław Średniawa — peł
niący wówczas funkcję dziekana Wydziału Mat.Fiz.Chem., prof. Jan 
Moszew — prorektor UJ oraz prof. Roman Krajewski — dziekan Wydzia
łu GeologicznoPoszukiwawczego AGH. Ten ostatni zadeklarował na pi
śmie gotowość przyjęcia mnie od razu na drugi rok geofizyki w AGH. 
W maju 1953 roku stałem się posiadaczem równocześnie dwóch indek
sów: UJ i AGH. To także było sprzeczne z wszelkimi obowiązującymi wów
czas przepisami. Jeden wielki przekręt. Mimo tego sukcesu moja sytuacja 
była nadal niejasna. Warunkiem koniecznym przyjęcia na drugi rok stu
diów w AGH było zaliczenie wszystkich egzaminów i ćwiczeń z roku 
pierwszego, a także miesięcznej praktyki robotniczej w kopalni. Z obo
ma indeksami rozpocząłem wędrówkę po różnych katedrach. Prof. Sta
nisław Gołąb66 przepisał mi do indeksu AGH wszystkie przedmioty 
matematyczne. nie było też kłopotu z fizyką u prof. Leopolda Jurkiewi
cza67. Poważny problem wyłonił się dopiero przy geologii dynamicznej, 
o której w ogóle nie miałem pojęcia. Udałem się w tej sprawie do samego 

66. Stanisław Gołąb (1902–1980), matematyk, prof. w AGH od 1946 roku dziekan Wydziału Górniczego (1946–1950), 
od 1962 roku na UJ.
67. Leopold Jurkiewicz (1906–1966), do Krakowa przybył w 1944 roku po powstaniu warszawskim. Od 1954 roku 
prof. AGH, pierwszy dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej na tej uczelni.
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rektora — prof. Walerego Goetla68. Przejrzawszy moje indeksy Rektor 
oświadczył, że wpisze mi zaliczenie tego brakującego egzaminu, a ja zdam 
go po wakacjach, kiedy się nauczę. Pierwszy raz w życiu zaciągnąłem tak 
poważny dług honorowy. W dziekanacie dano mi skierowanie na praktykę 
robotniczą w kopalni Klimontów koło Sosnowca — na cały sierpień.
 Tymczasem — w związku z moją rezygnacją z uniwersyteckich studiów 
magisterskich — otrzymałem wezwanie przed komisję przydziału pracy, 
na 23 czerwca 1953 roku. na wezwaniu widniał podpis doc. Karola Kozieła, 
u którego przed dwoma laty zdawałem egzamin z astronomii. Moje stawie
nie się z dwoma indeksami wprawiło Wysoką Komisję w kompletną kon
sternację. nie wiedziano, co ze mną zrobić. na razie przesunięto mnie na 
koniec długiej kolejki czekających absolwentów. na korytarzu złapał mnie 
jakiś człowiek z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Proponował etat 
asystenta w tamtejszej Katedrze Fizyki. Po wyjściu ostatniego interesanta 
za drzwiami trwała długa narada. W końcu wezwano mnie. Doc. Kozieł, 
bardzo uroczyście, oświadczył, że komisja postanowiła zezwolić mi na dal
sze studia w AGH, w związku z czym zostaję zwolniony z nakazu pracy. 
Mój wielki przekręt ostatecznie się udał. Bocznymi drzwiami wchodziłem 
na uczelnię, z której spławiono mnie przed czterema laty.
 Mimo wszystko, z tą uczelnią łączyły mnie nadal więzy emocjonalne. 
Wszak jej absolwentem był nie tylko mój Ojciec, ale także jego przyjaciele 
odwiedzający często nasz dom — partnerzy do brydża. W AGH studiowało 
wielu kolegów i przyjaciół z Jaworzna: Leszek Bryl, Romek Głąbik, Adam 
Hoffmann, Marian Jędrusik, Inka i Zygmunt Leitner, Andrzej Obtułowicz, 
Romek Palka, Jurek Sarnowski, Mietek Skinderowicz, a później — młodsza 
o kilka lat — Marysia Szuster. Przez tę uczelnię przewijali się nie tylko pocho
dzący z Jaworzna studenci, lecz także pracownicy naukowi. najwybitniejszym 
z nich był, urodzony w Jaworznie w 1907 roku, Stefan Ziemba — matematyk, 
górnik i mechanik. Pracował na tej uczelni w latach 1932–1938 i 1945–1956. 
Później jej doktor honoris causa. Ten zaszczytny tytuł uzyskał też na innych 
uczelniach: Politechnice Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Po
litechnice w Bratysławie. W 1969 roku został członkiem zwyczajnym Polskiej 
Akademii nauk. W latach 1968–1977 był profesorem w Instytucie Podstawo
wych Problemów Techniki PAn w Warszawie. Zmarł w 1994 roku. 

68. Walery Goetel (1889–1972), geolog, prof. od 1922 roku, twórca sozologii — nauki o ochronie przyrody i jej zasobów. 
Wieloletni rektor AGH, współtwórca parków narodowych w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze, taternik, autor wyda
nych pośmiertnie wspomnień Pod znakiem optymizmu. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
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* * *

W lecie 1953 roku nie miałem wakacji. Cały lipiec spędziłem na wojskowym 
poligonie. Było to konieczne do zaliczenia obowiązującego trzyletniego stu
dium wojskowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W sierpniu odbywa
łem praktykę robotniczą w podziemiach kopalni Klimontów. We wrześniu 
zdawałem egzamin dyplomowy z fizyki na UJ, a równocześnie uczyłem się 
geologii do zaległego egzaminu u prof. Walerego Goetla na AGH.
 na poligon jechaliśmy pociągiem w wagonach towarowych wymosz
czonych słomą. Była noc. Kierunek jazdy stanowił ścisłą tajemnicę woj
skową. nad ranem wyładowano nas gdzieś w okolicy Mielca. naszym do
mem stał się leśny obóz z dużymi namiotami kryjącymi rzędy polowych 
łóżek. Odbywaliśmy długie marsze na piaszczyste tereny ćwiczeń, obju
czeni wszelkim sprzętem wojskowym w postaci karabinów, saperek, ple
caków itp. O ile dobrze pamiętam, w ciągu całego miesiąca nie spadła ani 
jedna kropla deszczu, a z bezchmurnego nieba lał się ciągły żar. na piętach 
pojawiły mi się otarcia, a później rany od onuc — owijanych wokół stóp 
widocznie niefachowo. W ramach szkoleń strzelałem do tarczy z ciężkiego 
karabinu maszynowego i rzucałem z okopu prawdziwym granatem. Popo
łudniami słuchaliśmy wykładów. Cała ta zabawa w wojsko zakończyła się 
w Krakowie egzaminem oficerskim, w sali Rotundy w pobliżu krakowskich 
Błoń. najbardziej utkwił mi w pamięci ostatni akord tej imprezy, w pos taci 
wspólnego obiadu z kotletem schabowym — na koszt armii. Otrzymałem 
stopień chorążego i legitymację wojskową oficera rezerwy. Po pięciu latach 
zostałem wezwany jeszcze raz na kilkudniowe przeszkolenie teoretyczne, 
po czym mianowano mnie podporucznikiem. Od tego czasu nie miałem 
już z wojskiem żadnych kontaktów.
 Prawie wprost z poligonu pojechałem na praktykę w kopalni, gdzie 
z żołnierza przeistoczyłem się w górnika. Korzystałem w Sosnowcu 
z mieszkania Ojca, który akurat wyjechał na urlop. Codziennie o szó
stej rano musiałem być na stanowisku pracy — na dole w kopalni. Dojeż
dżałem do Klimontowa tramwajem. Większość dniówek przepracowa
łem „na ścianie”, jako ładowacz węgla na zgrzebło lub taśmociąg. Wraz  
ze starszym górnikiem czołgałem się też w kilkusetmetrowym kamien nym 
zawale — nie pamiętam po co? W niektóre dni pomagałem przy obudo
wie chodników, nosząc ciężkie drewniane stemple do podpierania stropu. 
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Mogę stwierdzić, że w ciągu tego miesiąca poznałem trud pracy górni
ków i grożące im niebezpieczeństwa. Z satysfakcją przyjąłem słowa jed
nego z tych dzielnych ludzi wypowiedziane przy pożegnaniu: „Widziałem 
tu już różnych praktykantów, ale żaden z nich nie pracował z takim zapa
łem.” Widocznie po wojskowym poligonie miałem niezłą kondycję fizycz
ną. Co dziennie po pracy i obiedzie w kopalnianej stołówce, zasiadałem 
do podręcznika prof. Mariana Książkiewicza pt. Geologia dynamiczna. 
Była to wiedza pamięciowa. W późnych godzinach wieczornych zdarzało 
mi się zasypiać nad tą książką. Około czwartej rano zrywał mnie ze snu 
dźwięk budzika.
 Po wakacjach rektor Walery Goetel był trudno dostępny. Dopadłem 
go dopiero pod koniec października, aby przypomnieć o moim długu. 
Dopóki tematem egzaminu była geologia dynamiczna, dopóty nie mia
łem żadnych kłopotów z odpowiedziami. Potem jednak padły pytania do
tyczące geologii Polski. Tego w podręczniku Książkiewicza nie było. Moja 
wiedza w tym zakresie była znikoma. Profesor oddał mi indeks bez komen
tarza. Zdałem egzamin bez oceny. Kiedy w 1972 roku żegnałem Profesora 
na cmentarzu Rakowickim, czułem się nadal jego dłużnikiem.
 Pierwszego z moich nowych kolegów — geofizyków poznałem przed 
dziekanatem w głównym gmachu AGH przy alei Mickiewicza 30. Był nim 
Jan Czubek69. Już wtedy, na drugim roku studiów, wykazywał wyraźne ce
chy przyszłego naukowca. nasza studencka grupa liczyła w sumie 33 oso
by, w tym 7 dziewcząt. Atmosfera różniła się znacznie od uniwersyteckiej. 
Po trzech latach spędzonych w szacownej Świątyni nauki powracałem 
do normalnego świata zwykłych ludzi. nowi koledzy tworzyli barwny zbiór 
różnych typów, charakterów i hobbystów. Byli wśród nich doświadczeni 
już taternicy, wszechstronni sportowcy, filateliści, szachiści, między innymi 
były szachowy mistrz Polski juniorów — Andrzej Zuber — w przyszłości 
profesor i członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Funk
cję starosty tej grupy studenckiej pełnił Jerzy niewodniczański — taternik 
i narciarz, przyszły profesor, prorektor, twórca i pierwszy dziekan Wydziału 
Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, ekspert Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej, a w latach 1992–2009 prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
i reprezentant Polski w licznych gremiach międzynarodowych. W 2009 roku 

69. Jan Andrzej Czubek (1935–1995), od 1967 roku prof. w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, ekspert Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, członek różnych komitetów naukowych. Wniósł znaczący wkład w światowy 
rozwój geofizyki jądrowej.
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otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego AGH. nad całą tą grupą 
młodzieży unosił się duch wzajemnej przyjaźni i życzliwości. Przynajmniej 
tak mi się wówczas wydawało. 
 W tym czasie w Związku Radzieckim zachodziły ważne wydarzenia, 
powodując powolne rozrzedzanie dotychczasowej ciężkiej atmosfery poli
tycznej w naszym kraju. 5 marca 1953 roku zmarł jeden z największych 
tyranów i zbrodniarzy wszechczasów — Josif Wissarionowicz Dżugaszwili 
— znany powszechnie jako Józef Stalin. Wkrótce potem zginął — od kul 
swoich niedawnych towarzyszy — Ławrientij Beria, były wszechwładny 
Minister Spraw Wewnętrznych i szef tajnych służb ZSRR. Zaczynała się 
zwolna likwidacja niektórych sowieckich łagrów.
 na polskich uczelniach wciąż jeszcze działał Związek Akademicki 
Młodzieży Polskiej. Jednak po przejściu na AGH nikt mnie już nie naga
bywał o kontynuację przynależności do tej organizacji. Pozostało mi tylko 
złe wspomnienie długich bezsensownych zebrań uniwersyteckiego koła 
ZAMP, zwoływanych przez dwoje aktywistów z mojej grupy studenckiej. 
Paradowali często w czerwonych krawatach podkreślając swoją ważność. 
On — bardzo zdolny fizyk — osiągnął znaczne sukcesy w swej karierze 
naukowej, zanim dopadła go przedwczesna śmierć. Ona — wyszła podob
no za mąż za działacza partyjnego na Śląsku. Po śmierci Stalina widziałem 
w jej oczach łzy autentycznego żalu. Oprócz takich łez indywidualnych całą 
Polskę zalała żałoba urzędowa. Prasa donosiła o masówkach w różnych za
kładach pracy. W wielu kościołach rozdzwoniły się żałobne dzwony, nie 
wyłączając wawelskiego Zygmunta. Już 7 marca 1953 roku na stacji PKP 
w Katowicach pojawił się nowy napis stalinogród. na tym tle mógł szo
kować postępek dyrektora Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego  
Radia w Katowicach — Grzegorza Fitelberga, który 6 marca przyszedł 
na próbę swej orkiestry w czarnym odświętnym stroju. Powiedział: „Wczoraj 
zmarł jeden z największych ludzi naszego wieku, człowiek o gorącym ser
cu i szlachetnym charakterze, autor znakomitych dzieł. Proszę o uczczenie 
minutą ciszy pamięci… Sergiusza Prokofiewa”. Kiedy zespół spełnił tę proś
bę, dyrygent, rozpoczynając już próbę, rzucił jeszcze w stronę orkiestry: 
„Podobno umarł Stalin”. Jeden z moich bliskich znajomych z Jaworzna 
— Franciszek Dzióbek — grał wówczas w tej świetnej orkiestrze na wiolon
czeli. 8 marca w Krakowie został zamknięty Tygodnik Powszechny wsku
tek odmowy zamieszczenia na pierwszej stronie żałob nego zdjęcia Stalina. 



107

O tych różnych faktach z przeszłości przypomniał tygodnik Polityka z oka
zji 50. rocznicy śmierci Stalina70.
 Życie toczyło się dalej. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, studia geofizyki 
poszukiwawczej na AGH okazały się niezwykle ciekawe. Zaglądanie w głąb 
skorupy ziemskiej, za pomocą różnych pomiarów przeprowadzanych na jej 
powierzchni, było czymś fascynującym. Większość wykładów odbywała się 
w niedużym budynku z czerwonej cegły przy ul. Manifestu Lipcowego 16 
(obecnie ul. Piłsudskiego). na piętrze tego domu mieszkał prof. Edward 
Janczewski71 — ówczesny senior polskiej geofizyki. W młodości był znako
mitym taternikiem. Teraz wykładał geofizykę dla studentów roku trzecie
go i czwartego. Był już wtedy schorowanym szczupłym staruszkiem, mimo 
że nie przekroczył jeszcze 70 lat życia. Wcześniej, na roku drugim, wykład 
z geofizyki ogólnej prowadził prof. Tadeusz Olczak. Przyjeżdżał ze stoli
cy, gdzie pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Po upływie półwiecza 
od tamtych lat ukazała się świetna książka jego córki Joanny, wyróżniona 
nagrodą nike 200272. Można w niej przeczytać: „Tadeusz Olczak był bar
dzo przystojny, miał oślepiająco błękitne oczy, czarujący uśmiech i trudny 
charakter. Przynajmniej tak się mówiło w rodzinie”. I dalej: „Był pierwszym 
i jedynym nieŻydem w tej rodzinie. Czy miało to jakieś znaczenie? On sam 
pozbawiony był antysemickich uprzedzeń, jednak w przedwojennych cza
sach takie mieszane związki wzbudzały niechęć w otoczeniu.”
 Ciekawe były nie tylko same studia geofizyki, lecz także wakacyjne 
praktyki studenckie w terenowych grupach Przedsiębiorstwa Poszuki
wań Geofizycznych (PPG). Pierwszą taką praktykę zaliczyłem w grupie 
sejsmicznej w okolicy Mielna nad morzem. Brałem udział w badaniach 
wgłębnych struktur geologicznych mogących zawierać złoża ropy lub gazu. 
Wprost stamtąd pojechałem na następną praktykę do Bystrej Śląskiej. Tutaj, 
w pięknym terenie Beskidu Śląskiego, prowadzono poszukiwania podziem
nych cieków wodnych za pomocą metod elektrycznych. Szczególnie miło 
wspominam też praktykę w Krościenku nad Dunajcem, na której byłem 
w roku następnym. Mieszkaliśmy w willi Granit, dzierżawionej wówczas 
przez AGH. Uczestniczyłem w badaniach grawimetrycznych i magnetycz
nych. Ich celem była lokalizacja intruzji andezytów — skał wulkanicznych 
70. Polityka nr 10 (2391), 8 marca 2003, s. 72–77 i nr 11 (2392) 15 marca 2003, s. 67–69.
71. Edward Walery Janczewski (1887–1959), studiował chemię, fizykę i geologię w Krakowie i Szwajcarii. Pionier badań 
geofizycznych w Polsce po I wojnie światowej. W latach 1937–1939 współodkrywca podziemnych wysadów solnych 
na terenie Kujaw. Od 1954 roku prof. AGH i kierownik Katedry Geofizyki Stosowanej.
72. Joanna OlczakRonikier: W ogrodzie pamięci. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
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— zalegających między Krościenkiem i Szczawnicą. naszym opiekunem 
naukowym był mgr inż. Stanisław Małoszewski73. Był to człowiek nie
zwykle pracowity, a równocześnie rozrywkowy — jak sam się określał. 
Studentów traktował jak młodszych kumpli. Wieczorami chodziliśmy 
do Szczawni cy spędzać miło czas przy dźwiękach orkiestry cygańskiej 
w tamtejszym Dworcu. Był to charakterystyczny wysoki drewniany budy
nek w centrum Szczawnicy, z salą taneczną na parterze. niestety, kilka lat 
później spłonął doszczętnie. Z tych uroczych wieczorków tanecznych, za
krapianych lekko alkoholem, wracaliśmy do Granitu na piechotę, obserwu
jąc na nocnym niebie konstelacje migocących gwiazd.
 Dzięki wakacyjnym praktykom mogłem, przez pewien czas, zapomi
nać o różnych problemach, z którymi często musiałem się borykać na kra
kowskim bruku. na początku studiów geofizycznych znalazłem się na tym 
bruku w sensie dosłownym. Do Krakowa wrócił starszy syn naszej pani 
Łopatkowej. W związku z tym musieliśmy opuścić, z Adamem i Kazkiem, 
zajmowany pokój. O ile pamiętam, Adamowi udało się dostać miejsce 
w domu studenckim. Ja i Kazek znaleźliśmy schronienie w mieszkaniu 
pewnej artystkimalarki przy ul. Retoryka. Przygarnął nas do swego po
koju syn tej pani — kolega Kazka z Akademii Medycznej. Zanim zdołał 
dostać się na tę uczelnię, zdążył ukończyć muzykologię. Był to człowiek 
sympatyczny i niezwykle oczytany. Pani domu stanowiła klasyczny okaz 
przedstawicielki krakowskiej bohemy wywodzącej się z czasów Młodej 
Polski74. Jeden z licznych pokoi wielkiego mieszkania zajmował jej pierw
szy mąż z młodziutką przyjaciółką. W pokoju sąsiednim mieszkał samot
nie drugi były mąż. Swój pokój miała też kilkunastoletnia córka z drugiego 
małżeństwa. Był jeszcze ogromny pies — nie pamiętam jakiej rasy i imie
nia. Kiedy pani domu otrzymywała za swe obrazy większą gotówkę, wtedy 
zamawiała taksówkę do Zakopane go. Jeździła tam w towarzystwie córki 
i psa. Po powrocie zda rzało się, że pożyczała od nas — studentów — po 
parę złotych na kupno chleba. Kiedy zjawiłem się w tym domu po raz 
pierwszy, przyglądała mi się bacznie przez dłuższą chwilę, po czym orzekła, 
że jestem przerasowiony. Do tej pory nie wiem, czy był to komplement, 

73. Stanisław Małoszewski (1921–2000), geofizyk, specjalista w zakresie geomagnetyzmu, twórca polskiej geofizyki 
górniczej. Od 1974 roku prof. AGH, dyrektor Międzyresortowego Instytutu Geofizyki na tej Uczelni. Kierował zespo
łem badawczym na Spitsbergenie.
74. Młoda Polska — okres 1890–1918 w dziejach polskiej literatury i twórczości artystycznej zdominowany przez tendencje 
charak terystyczne dla ogólnoeuropejskiego modernizmu. nazwa pochodzi od tytułu cyklu artykułów programowych 
drukowanych w krakowskim Życiu.
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czy coś wręcz przeciwnego. Sypiałem na rozkładanym łóżku polowym 
przywiezionym z Jaworzna. niestety, przetlały ze starości brezent przedarł 
się. Aby nie spadać na podłogę podstawiałem pod to łóżko drewnianą obu
dowę patefonu, znalezioną w jakimś kącie tego mieszkania pełnego rupie
ci i bałaganu. Po niedzielnych powrotach z Jaworzna musiałem częstokroć 
penetrować różne kąty, szafy i pawlacze w poszukiwaniu swojego łóżka 
i pościeli. W sobotnie wieczory odbywa ły się tu bowiem imprezy towa
rzyskie z udziałem licznych gości. nie pamiętam, kiedy i dlaczego opuści
łem ten dziwny dom.
 Z początkiem roku akademickiego 1954 /1955 zamieszkałem z dwoma 
kolegami — geofizykami — w narożnej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 3, 
w pobliżu Rynku Podgórskiego. Zajmowaliśmy część pokoju przechodnie
go wydzieloną za pomocą szafy i zasłony z koca zawieszonego na rozcią
gniętym sznurku. Za tą szafą spędziłem prawie trzy lata. Jeden z kolegów 
— współlokatorów, w kilka lat po studiach, popełnił samobójstwo.
 Dzięki zaliczeniu niektórych przedmiotów, zdanych już wcześniej na UJ, 
miałem stosunkowo dużo wolnego czasu. Dzięki temu mogłem skorzystać 
z propozycji kolegi fizyka — Józka Kozowicza, który po studiach otrzymał 
nakaz pracy do liceum w Jaworznie. Teraz wezwano go na dodatkowe trzy
miesięczne przeszkolenie wojskowe. Propozycja polegała na zastąpieniu 
go w tym czasie w roli nauczyciela fizyki w jaworznickim liceum. Tak więc 
każdego tygodnia uczyłem przez dwa dni młodszych kolegów w naszym ba
raku, w którym jeszcze nie tak dawno występowałem w roli ucznia. Dyrekto
rem liceum był już wtedy Karol Siwadłowski. Pod koniec tego mojego pierw
szego stażu pedagogiczne go namawiał mnie, abym pozostał przy zawodzie 
nauczyciela fizy ki. Wobec perspektywy rychłej budowy gmachu liceum 
w Jaworznie wyłaniała się potrzeba powiększenia kadry nauczycielskiej.
 Pod koniec lat pięćdziesiątych zacząłem odwiedzać stryja Aureliusza 
— brata Ojca. Był historykiem i dyrektorem liceum w Mościcach, prze
mianowanych na TarnówŚwierczków. Miał ogromną wiedzę i wspaniałą 
bibliotekę w swym dużym mieszkaniu służbowym. Każde spotkanie ze stry
jem Relkiem było dla mnie zawsze niezwykłą ucztą intelektualną. Z reguły 
nie kończyło się tylko na niej. Zasiadaliśmy do stołu zastawionego różny
mi smakołykami przyrządzanymi przez żonę Stryja — Wandę. Mieli dwóch 
synów: Jacka i Maćka, znacznie młodszych ode mnie. Obaj skończyli póź
niej studia politechniczne. W wyprawach do Mościc towarzy szył mi czasami 
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Jan Leszek — przyrodni brat Stryja Relka. Być może, to po tym Stryju odzie
dziczyłem zamiłowanie do historii. Interesowały mnie zwłaszcza dzieje Pol
ski w ostatnich czterech wiekach, a także historia chrześcijaństwa i Kościoła. 
Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem Pochodzenie chrześcijaństwa Ka
rola Kautsky’ego, a później także inne dzieła dotyczące historii reli gii i pa
piestwa. Próbowałem też zgłębiać słynne Wyznania św. Augustyna, nabyte 
w jakimś krakowskim antykwariacie. Ta ostatnia lektura przekraczała jed
nak możliwości mojej percepcji.

Uchylone wrota

Z profesorem Leopoldem Jurkiewiczem zetknąłem się po raz pierwszy 
w maju 1953 roku. Zgłosiłem się wówczas do niego z prośbą o przepisa
nie moich egzaminów z fizyki z indeksu UJ do indeksu AGH. Powiedział 
wtedy coś w tym sensie: egzamin z roku pierwszego panu przepiszę, nato
miast fizykę atomową i jądrową proponuję wysłuchać jeszcze raz u mnie 
— tu na uczelni technicznej jest ona trochę inna. Propozycja Profesora była 
nie do odrzucenia. Słuchałem później z przyjemnością jego wykładów, 
przygotowanych zawsze bardzo starannie. Były rzeczywiście inne, bardziej 
inżynierskie w porównaniu z uniwersyteckimi. Miło też wspominam eg
zamin końcowy zdany w czerwcu 1955 roku. Kolejne spotkanie z Pro
fesorem nastąpiło przypadkowo we wrześniu tego roku. Zaproponował 
mi wtedy asystenturę w Katedrze Fizyki AGH. Byłem całkowicie zasko
czony. W swej młodzieńczej naiwności sądziłem, że warunkiem koniecz
nym pracy w szkole wyższej są wybitne zdolności i niezwykłe walory inte
lektualne. Ja byłem normalnym człowiekiem pragnącym zostać szeregowym 
inżynierem. Z drugiej strony, skorzystanie z tej propozycji umożliwia
ło mi szybsze usamodzielnienie się finansowe. Perspektywa zatrudnie
nia w zawodzie geofizyka rysowała się przede mną dopiero za dwa lata. 
Czy jednak podjęcie pracy w AGH nie przekreśli w ogóle tej perspektywy? 
Z takim pytaniem udałem się następnego dnia do Profesora. Uśmiechnął 
się pod wąsem i powiedział, że nikt mnie tu na siłę nie będzie trzymał, 
ma jednak nadzieję, iż zostanę na uczelni. Podanie o etat asystenta w Ka
tedrze Fizyki AGH złożyłem. Widocznie zajmowanie się fizyką pisane 
mi było w gwiazdach. niezależnie od zapisów gwiezdnych włączyły się 
teraz siły całkiem ziemskie. Zaczął się długi okres obwąchiwania mnie 
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przez odpowiednie służby, podobnie jak przed pięciu laty, kiedy starałem 
się o pracę laboranta w Jaworznie. Etatowym pracownikiem AGH zosta
łem dopiero 1 grudnia 1955 roku. Kierownikiem całej Katedry Fizyki, 
usytuowanej wówczas na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, 
był prof. Mieczysław Jeżewski75, a kierownikiem Zakładu Fizyki Ogólnej 
w tej Katedrze — prof. Marian Mięsowicz76. Prof. L. Jurkiewicz pełnił 
funkcję jego zastępcy.
 W taki oto sposób wszedłem w podwójną rolę asystenta i studenta, 
którym wciąż jeszcze byłem. Swój czas musiałem dzielić między prowa
dzenie ćwiczeń ze studentami oraz słuchanie wykładów i odrabianie ćwi
czeń własnych. Przede mną stały uchylone wrota przyszłej kariery nauko
wej. Ode mnie teraz zależało, czy w nie wejdę. na razie znacznie bardziej 
nęciły mnie uroki życia zaklęte w uśmiechu dziewcząt, dźwiękach muzyki 
lub widoku gór.
 Początki mojej pracy w AGH zbiegły się w czasie z burzliwym roz
wojem zastosowań fizyki jądrowej w różnych dziedzinach nauki i tech
niki — na świecie i w Polsce. W 1951 roku zbudowano w USA pierwszą 
doświadczalną instalację jądrową do wytwarzania energii elektrycznej, 
a w 1954 zwodowano pierwszy okręt podwodny — Nautilus — o napędzie 
jądrowym. W sierpniu 1955 w Genewie rozpoczęła obrady pierwsza mię
dzynarodowa konferencja poświęcona pokojowemu wykorzystaniu ener
gii atomowej. W tym też roku w Warszawie powstał Instytut Badań Jądro
wych (IBJ), zatrudniający wkrótce kilka tysięcy ludzi. Utworzono także 
Biuro Pełnomocnika Rządu i działającą przy nim Radę ds. Pokojowego 
Wykorzystania Energii Jądrowej. W Krakowie, z inicjatywy prof. Henryka 
niewodniczańskiego, zaczęła się budowa Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ), 
a w 1958 roku w Świerku pod Warszawą uruchomiono pierwszy w Polsce 
jądrowy reaktor badawczy EWA. W roku akademickim 1957/1958 w Kate
drze Fizy ki AGH rozpoczęło działalność podyplomowe Studium Techniki 
Izotopów Promieniotwórczych (STIP), kontynuowane w następnych la
tach. Jego słuchaczami byli pracownicy różnych instytucji i wyższych 
uczelni z całej Polski.
75. Mieczysław Jeżewski (1890–1971), wszechstronny fizyk i wynalazca, od 1926 roku prof. Akademii Górniczej, pełnił 
funkcję kierownika Katedry Fizyki i dziekana Wydziału Hutniczego. Od 1936 roku członek Polskiej Akademii nauk Tech
nicznych i Polskiej Akademii Umiejętności.
76. Marian Mięsowicz (1907–1992), badacz ciekłych kryształów i promieniowania kosmicznego. Od 1946 roku prof. Aka
demii Górniczej. Pełnił funkcję kierownika Katedry Fizyki II i dyrektora Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki 
Jądrowej w AGH. Wiceprezes Polskiej Akademii nauk i przewodniczący jej Oddziału Krakowskiego. Doktor honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii GórniczoHutniczej.
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 Zanim jeszcze zostałem pracownikiem AGH, za namową Leszka Mar
cinika, napisałem artykuł pt. Fizyka jądrowa w służbie geologii. Artykuł ten 
ukazał się w Dzienniku Polskim 4 sierpnia 1955 roku. Była to moja pierwsza 
w życiu publikacja.
 W Katedrze Fizyki AGH zostałem przydzielony do grupy zajmującej 
się geofizyką jądrową, kierowanej bezpośrednio przez prof. L. Jurkiewicza. 
W skład tej grupy wchodzili m.in. moi koledzy geofizycy: Jan Czubek, Jerzy 
niewodniczański i Andrzej Zuber zatrudnieni podobnie jak ja. Początkowo 
nasz zespół prowadził badania w kopalni soli Kłodawa. Chodziło o opraco
wanie metod wykrywania i rozróżniania rodzajów soli pota sowych występu
jących w formie przewarstwień w podziemnym wysadzie solnym. Wiele dni 
spędziłem z kolegami w podziemiach tej kopalni. W porównaniu z kopalnią 
węgla warunki były tu luksusowe: szerokie chodniki bez żadnej obudowy, 
czyste powietrze bez unoszącego się pyłu węglowego, ani śladu metanu gro
żącego wybuchem. Dyrektorem był mgr inż. Michał Biały. W jego gościn
nym domu wypiliśmy sporo doskonałej nalewki — domowej roboty.
 W 1958 roku odbyła się w Genewie druga międzynarodowa konferencja 
poświęcona pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej. Prof. L. Jurkiewicz 
referował na niej wyniki naszych prac z Kłodawy. Referat ten został zamiesz
czony w materiałach konferencyjnych opublikowanych przez Organizację 
narodów Zjednoczonych77.
 na semestrze dziewiątym studiów geofizyki słuchałem wykładów z geo
logii inżynierskiej i hydrogeologii. Wykładowcą był mgr inż. Bogdan Ża
kiewicz — dyrektor Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego przy ul. Zako
piańskiej. Egzamin zdawało się w gabi necie dyrektorskim, po uprzednim 
wyznaczeniu terminu przez sekretarkę. Był to trudny egzamin. Po latach 
dowiedziałem się z telewizji, że nasz wykładowca zrobił — w swoim fachu 
— świetną karierę w Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie mieliśmy też 
wykłady z metod obliczeń prowadzone przez rektora prof. Tadeusza Koch
mańskiego — propagatora rachunku krakowianowego, którego twórcą był 
prof. Tadeusz Banachiewicz.
 Kolejne wakacje spędziłem na praktyce w Przedsiębiorstwie Poszukiwań 
Geofizycznych w Krośnie. To małe spokojne miasteczko zrobiło na mnie bar
dzo miłe wrażenie. nie lubiłem nigdy zgiełku wielkich miast. Był tu również 

77. Organizacja narodów Zjednoczonych (OnZ), ang. United nations, utworzona na podstawie Karty narodów Zjedno
czonych podpisanej 26 vI 1945 w San Francisco, która weszła w życie 24 x 1945. Głównym zadaniem OnZ jest utrwalanie 
światowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach.
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na praktyce kolega geofizyk Jerzy niewodniczański. Wieczorami pisaliśmy 
wspólną pracę magisterską, żywiąc się piwem i bułkami z kiełbasą. niczego 
innego nie można tu było dostać. 
 Po powrocie do Krakowa znalazłem się znowu bez dachu nad głową. 
Miejsce za szafą przy ul. Brodzińskiego zajęła jedna z córek właścicielki 
mieszkania. Codzienne dojazdy pociągiem z Jaworzna nie mogły być roz
wiązaniem à la lonque. na jednym ze słupów reklamowych zauważyłem 
nagryzmoloną ofertę wynajęcia miejsca do spania przy ul. Miodowej. Spo
tkała mnie tam zaskakująca propozycja dzielenia wspólnego łóżka z jakimś 
milicjantem. na wstawie nie drugiego łóżka — choćby polowego — nie było 
miejsca. nie pamiętam, w jaki sposób trafiłem w końcu do starej kamienicy 
przy ul. Szpitalnej, naprzeciwko kościoła św. Tomasza. Właścicielem jedno
pokojowego mieszkania z kuchnią był, niemłody już kawaler, pan Mieciu, 
z zawodu fryzjer. Za kuchnią, zamieszkałą przez jego matkę — zasuszoną 
staruszkę — była drewniana ścianka z matowymi szybami, a za nią ma
leńkie pomieszczenie z oknem na ulicę, metalowym łóżkiem i stojakiem 
z miednicą. Pomieszczenie to stało się moim apartamentem na następne 
trzy lata. W kuchni na drzwiach wisiał klucz od „toalety”, wspólnej dla 
mieszkańców całego piętra tej zabytko wej kamienicy. Dostanie się do tego 
przybytku wymagało przejś cia przez długi krużganek nad wewnętrznym 
dziedzińcem. Każdego ranka poczciwa staruszka grzała mi wodę na małej 
kuchence elektrycznej, abym mógł się umyć i ogolić. Pewnego zimowego 
dnia, po wstaniu z łóżka, zauważyłem, że na pozostawionej w mied nicy wo
dzie utworzyła się cienka warstwa lodu. Kaflowy piec na węgiel znajdował 
się tylko w pokoju gospodarza. najbardziej jednak raził mnie arogancki 
stosunek pana Mięcia do tej zalęknionej staruszki — jego matki. Któregoś 
dnia zaprosiłem ją do kina. Była cała szczęśliwa. Myślę, że w jej szarej smut
nej końcówce życia był to jakiś maleńki promyczek słońca.
 Wróciwszy kiedyś z Jaworzna — w wieczór noworoczny — trafiłem 
na uroczystość imieninową pana Miecia. Mnie również zaproszono do bie
siadnego stołu. Była tu już dochodząca przyjaciółka soleni zanta i jakieś 
sympatyczne małżeństwo. On wyjątkowo przystojny typ południowca, ona 
— ładna blondynka. Tworzyli piękną parę. Oboje pracowali w zawodzie 
fryzjerskim. Po kilku kieliszkach wód ki człowiek ten nachylił się do mego 
ucha i powiedział: „Widzę, że spodobał się pan mojej żonie, zapraszam 
do Feniksu, nie będziemy tu tracić czasu”. Wkrótce potem zaczęli się żegnać 
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z gospodarzem. Wyszedłem razem z nimi. W pobliskim lokalu nocnym 
Feniks, przy ul. św. Jana, znaleźliśmy wolny stolik. Mój fundator zamówił 
flaszkę wódki i jakieś zakąski. Zaproponował bruderszaft. Później już cały 
czas tańczyłem z piękną Basią. Małżonek siedział nad kieliszkiem i od czasu 
do czasu machał ku nam ręką. Byliśmy chyba ostatnimi gośćmi opuszcza
jącymi nad ranem ten miły lokal. W jakiś czas potem pan Mieciu przekazał 
mi zaproszenie Basi i jej męża na wielki bal karnawałowy krakowskich fry
zjerów. nie pamiętam, co mi wówczas przeszkodziło w skorzystaniu z tego 
zaproszenia. Do dzisiaj bardzo żałuję, że mój kontakt z tą sympatyczną parą 
urwał się w taki sposób — z mojej winy.
 Do Lucyny i Leszka przyleciał znowu bocian. Tym razem przyniósł im 
małą Beatkę. Wkrótce potem zdobyli samodzielne mieszkanie przy obecnej 
ulicy Kijowskiej. Zachodziłem do nich na partię szachów z Leszkiem i kie
liszek koniaku.
 W czasie letnich wakacji 1956 roku byłem — jak zwykle — w Tatrach. 
Któregoś dnia, wdrapując się na Zawrat, zobaczyłem znajomą postać scho
dzącą od strony Koziego Wierchu. Był to prof. Marian Mięsowicz.
 W grudniu 1957 otrzymałem dyplom ukończenia Akademii Górniczo
Hutniczej i stopień inżyniera magistra geologii, ze specjalnością w zakre
sie geofizyki. Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył prof. 
Edward Janczewski. Miał przed sobą jeszcze tylko dwa lata życia.
 W 1958 roku profesorowie Marian Mięsowicz i Leopold Jurkiewicz 
wyjecha li do Genewy, jako uczestnicy Międzynarodowej Konferencji 
Eksper tów OnZ — mającej opracować układ o zakazie przeprowadzania 
dal szych doświadczeń z eksplozjami jądrowymi w atmosferze. Prof. M. Mię
sowicz przewodniczył delegacji polskiej. 

Uroki życia 

W moim życiu nadeszły w końcu lata, kiedy miałem trochę wię cej czasu 
i pieniędzy. Skromne zarobki wystarczały mi na pokry cie równie skromnych 
potrzeb. Byłem człowiekiem wolnym — nie musiałem się o nic troszczyć. 
nie licząc nart, cały mój majątek mieścił się w jednej walizce. W tych wła
śnie latach stałem się częstym bywalcem kin, teatrów i kabaretów Krakowa. 
na polskie ekrany zaczynała się już wlewać Nowa Fala wielkich reżyserów 
zachodniej Europy, głównie z Francji i Włoch. Wśród genialnych twórców 
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wielkiego kina, gwiazdą pierwszej jasności był dla mnie Federico Fellini 
ze swoją La Stradą, Nocami Cabirii czy Osiem i pół. niezapomniane wrażenie 
zrobił na mnie film innego reżysera włoskiego — Giuseppe De Santisa — Nie 
ma pokoju pod oliwkami, z przeuroczą Lucią Bosé w roli głównej. Kochałem 
się w niej beznadziejnie. Podobno wyszła później za mąż za hiszpańskie
go torreadora. Wielkie emocje przeżywałem na Cenie strachu H. Clouzota 
i na słynnej Casablance nakręconej przez M. Curtiza w 1943 roku. Inne
go typu wybitnym dziełem filmowym były Wakacje pana Hulot. Twórcą 
tej niezwykłej komedii gagowej był reżyser francuski Jacques Tati. Moimi 
ulubieńcami ekranowymi w tych latach stali się: Jean Gabin, Humphrey 
Bogart, Michel Piccoli i Yves Montand. Lubiłem też filmy polskie, jednak 
żaden z nich nie wrył mi się tak głęboko w pamięć, może z wyjątkiem  
Popiołu i diamentu nakręconego przez Andrzeja Wajdę w 1958 roku według 
głośnej powieści Jerzego Andrzejewskiego. Poznałem kiedyś nad morzem 
pewną miłą dziewczynę — statystowała w tym filmie. Czymś niezwykłym 
w ówczesnym kinie polskim był Nóż w wodzie — debiut reżyserski Romana 
Polańskiego, zrealizowany w 1962 roku.
 na scenach teatrów krakowskich wybijał się w tym czasie Stanisław 
Zaczyk. Pamiętam zwłaszcza jego rolę Konrada w Wyzwoleniu Stanisła
wa Wyspiańskiego. W krakowskiej operetce królowała cudowna Iwona 
Borowicka. Partnerowali jej Włodzimierz Kotarba i Kazi mierz Rogowski. 
W 1960 roku w Jamie Michalika rozpoczął swe wystę py kabaret satyryczno 
polityczny, nawiązujący do tradycji Zielone go Balonika z czasów Tade
usza BoyaŻeleńskiego i Młodej Polski. W kabarecie tym grali wspaniali 
aktorzy scen krakowskich: Marian Cebulski, Julian Jabczyński, Halina 
Kwiatkowska, Wiktor Sadecki i Marta Stebnicka. Przy fortepianie zasiadał 
Lesław Lic. Już od 1956 roku działała Piwnica pod Baranami, a jej twórca 
 — Piotr Skrzynecki, w swym nieodłącznym słomkowym kapeluszu — 
nadawał miastu specyficzny koloryt. To w tej Piwnicy rodził się „Czarny 
Anioł” polskiej piosenki — Ewa Demarczyk. To tutaj Mieczysław Świę
cicki śpiewał o tym, co się zdarzyło Wśród łanów, wśród jęczmienia — 
do muzyki Zygmunta Koniecznego. Z Piwnicą pod Baranami wiązali wte
dy swoje losy również tacy artyści jak: Leszek Długosz, Wiesław Dymny, 
Krzysztof Litwin, Krystyna Zachwatowicz i wielu innych. nie pamiętam, 
w którym roku powstał w tym mieście Kabaret Satyryków, występujący 
w sali kina Związkowiec przy ul. Grzegórzeckiej. Wielką popularnością 
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w kraju cieszył się już Marian Załucki — fenomenalny satyryk deklamu
jący swoje wierszyki zalęknionym, łamiącym się głosem. Wiosenną porą, 
w czasie Dni Krakowa, odbywały się różne imprezy estradowe pod go
łym niebem, między innymi na dziedzińcu Kolegium nowodworskiego 
przy ul. św. Anny. Jako stu dent słuchałem tam wykładów doc. Krzyszto
fa Birkenmayera. Wykładał geologię regionalną.
 Wśród ówczesnych piosenkarzy estradowych wiedli prym Maria Ko
terbska i Zbigniew Kurtycz ze swoją gitarą i Cichą wodą. Pierwsze pio
senkarskie kroki stawiała moja była studentka AGH — Hanka Konieczna. 
niezapomnianym konferansjerem był Karol Szpalski. To on głosił, że mi
łość kończy się różnie — czasem szczęśliwie, a czasem małżeństwem. nie
kiedy zachodziłem też do filharmonii na koncerty fortepianowe. Oprócz 
Szopena uwiel białem zwłaszcza Edwarda Griega (Koncert a-moll), Fran
ciszka Liszta (Preludia) i Piotra Czajkowskiego (Koncert b-moll).
 Wśród moich różnorakich przyjemności życia ważną rolę odgrywa ła 
zawsze literatura. Czytałem dużo, począwszy od klasyków lite ratury świa
towej, takich jak: Honoré de Balzac, Charles Dickens, Fiodor Dostojewski, 
victor Hugo, Lew Tołstoj i Emilé Zola, aż po sławnych pisarzy i myślicieli 
xx wieku. Wiedziony ciekawością przedzierałem się z mozołem przez tak 
nużące dzieła jak Lochy Watykanu Andre Gide’a lub Drogi Wolności Jean 
Paul Sartre’a. To chyba wtedy wymyśliłem swoją prywatną definicję intelek
tualisty. To taki człowiek, który dużo mówi i dużo pisze, ale zawsze tak, aby 
trudno było odgadnąć jego istotną myśl. Ja lubiłem słowa pro ste, zwięzłe 
i dla każdego zrozumiałe. Moją ulubioną lekturą stały się Przygody dobrego 
wojaka Szwejka — stworzonego przez genialnego Jarosłava Haška. Wstrzą
snęła mną lektura Procesu Franza Kafki — wizjonera przeczuwającego jakby 
nadchodzący los swoich współbraci. Zachwyciły mnie Kwiaty polskie Juliana  
Tuwima — dzieło niezwykłe w naszej narodowej literaturze poetyckiej. 
Już na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zaczęły się w Polsce 
ukazywać przekłady powieści wielkich pisarzy amerykańskich, takich jak: 
Ernest Hemingway, Erskine Caldwell, James Baldwin, John Steinbeck, 
a później także William Faulkner. Szczególne wrażenie wywarły na mnie 
powieści J. Baldwina i E. Caldwella dotyczące życia ubogiej ludności stanów 
południowych — dzieła operujące groteską i czarnym humorem. Z począt
kiem lipca 1961 roku wstrząsnęła mną wieść o samobójczej śmierci Ernesta 
Hemingwaya. nie mogłem wtedy przewidzieć, że w przyszłości będę podążał 
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tropem tego wielkiego pisarza, odwie dzając w Hawanie restaurację Floridita 
— ulubiony lokal Hemingwaya w czasach jego pobytu na Kubie.
 na razie, w towarzystwie przyjaciół, odwiedzałem restauracje i nocne 
lokale Krakowa. Lubiłem zwłaszcza Feniks na piętrze narożnego budynku, 
przy Rynku Głównym i ul. św. Jana. Orkiestry taneczne grały jeszcze wów
czas stare melodyjne szlagie ry. Współuczestnikiem tych nocnych wypadów 
bywał czasami Jan Leszek. Obaj byliśmy w stanie kawalerskim. Tańczyło 
się wtedy dużo — nie tylko w lokalach publicznych. Prawie w każdą sobotę 
karnawału organizowano zabawy na różnych wydziałach AGH. Słynne były 
wielkie doroczne bale barbórkowe na tej uczelni. Z Leszkiem Marcinikiem 
wpadaliśmy czasami na kieliszek wódki do Kaprysu przy ul. Floriańskiej 
— odwiedzić Cześka Hoffmanna. Grał w tamtejszej orkiestrze tanecznej.
 Od zakończenia II wojny światowej moim stałym przyjacielem i towa
rzyszem było radio. W Jaworznie miałem poniemiecki odbior nik firmy 
Blaupunkt. Po studiach sprawiłem sobie Szarotkę — pierwsze polskie radio 
turystyczne zasilane z sieci lub dużej ciężkiej baterii. Kiedy w 1966 roku 
zamieszkałem w końcu we włas nej garsonierze, wtedy moim pierwszym 
meblem stał się radio odbiornik Rumba w dużej drewnianej obudowie. Były 
to jeszcze odbiorniki lampowe. Spośród różnych audycji radiowych z tam
tych lat najmilej wspominam: Podwieczorki przy mikrofonie — prowadzone 
przez Zenona Wiktorczyka, rewie piosenek — prezentowane w nie dzielne 
wieczory przez Lucjana Kydryńskiego, niektóre spektakle teatru radiowego, 
a także felietony publicystyczne Marcelego Jorsta i Andrzeja Szczypiorskiego.  
Wieczorne słuchanie radia weszło u mnie w nawyk trwający do dziś.
 Wróćmy jednak jeszcze do lat pięćdziesiątych. Po śmierci Stalina w at
mosferze politycznej kraju zaczynało się odczuwać pewną odwilż. W lutym 
1956 roku w Moskwie rozpoczął obrady historyczny xx Zjazd Komuni
stycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). na tym zjeździe nikita 
Chruszczow wygłosił swój słynny referat O kulcie jednostki i jego następ-
stwach — ujawniając w nim cały ogrom zbrodni i terroru stalinowskiego. 
W tym samym roku, 12 marca w czasie wizyty w Moskwie, zmarł Bolesław 
Bierut. Już 8 dni później pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej (PZPR) został Edward Ochab — polityk stosunkowo libe
ralny. Wtedy też Jakub Berman zrezygnował ze stanowiska wicepremiera 
i członka Biura Politycznego, które 8 maja podjęło uchwałę O błędach i wy-
paczeniach bermanowskich. Pod koniec czerwca 1956 roku w poznańskich 
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Zakładach naprawczych Taboru Kolejowego rozpoczął się strajk robotni
czy, ogarniając wkrótce inne zakłady pracy w tym mieście. Padają pierwsze 
strzały z gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, atakowanego 
przez tłum. Są pierwsi zabici i ranni. Gen. Stanisław Popławski wydaje roz
kaz użycia broni przez wojsko. Pociąga to liczne kolejne ofiary: ponad 70 za
bitych i setki rannych. Wśród ofiar zamieszek i starć ulicznych są także mi
licjanci. Wieczorem 29 czerwca premier Józef Cyrankiewicz wygłasza swe 
słynne przemówienie radiowe, w którym jest mowa o ucinaniu rąk podno
szonych przeciwko władzy ludowej. Słuchałem tego przemówienia w dzie
kanacie Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa wraz z prof. Janem 
Manitiusem. W tym dramatycznym czasie władze uczelni nakazały jej pra
cownikom pełnić całodobowe dyżury.
 W październiku 1956 roku — pod przewodnictwem Edwarda Ochaba 
— rozpoczęło obrady vIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Zostało 
przerwane wskutek nieoczekiwanego wylądowania na lotnisku Okęcie dele
gacji radzieckiej z nikitą Chruszczowem na czele. W tym czasie do Warsza
wy zbliżały się już pancerne dywizje radzieckie z Legnicy i Sulimowa. Przez 
całą noc trwały polskoradzieckie trudne negocjacje. następnego dnia rano 
Rosjanie odlecieli, a 21 października pierwszym sekretarzem Komitetu Cen
tralnego PZPR został Władysław Gomułka.
 Kilka dni później nadeszły wieści o wybuchu powstania w Budapeszcie, 
gdzie 23 października manifestujący tłum obalił pomnik Stalina, górujący 
nad placem Bema. Te początkowe zamieszki przerodziły się wkrótce w krwa
wą wojnę domową. na ulicach Budapesztu pojawiły się radzieckie czołgi, 
a w całym kraju poczęto tworzyć rady rewolucyjne. Rząd Janosa Kada
ra utracił kontrolę nad sytuacją. To powstanie węgierskie pochłonęło w su
mie tysiące ofiar.
 nie należałem nigdy do żadnej partii i daleki byłem od jakiejkolwiek 
działalności politycznej. niemniej rozgrywające się na moich oczach wyda
rzenia śledziłem z wielką uwagą. Były to wydarzenia historyczne, a historia 
była zawsze moim hobby.
 W pamiętnym październiku 1956 roku zniknął z mapy Stalinogród. 
Stolica Górnego Śląska powróciła do pierwotnej nazwy Katowice. W tym 
czasie nad stolicą Czechosłowacji — Pragą — wznosił się nadal gigantyczny 
pomnik Stalina. Zburzono go dopiero w roku 1962 za pomocą dynamitu. 
W 1957 roku zaczął się ukazywać tygodnik Polityka, redagowany najpierw 
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przez Stefana Żółkiewskiego, a później Mieczysława F. Rakowskiego. Od po
czątku istnienia tego pisma stałem się jego wiernym czytelnikiem. Powiedz 
co czytasz, a powiem ci kim jesteś — to stare porzekadło. 
 niezależnie od różnych dramatycznych zawirowań na scenie politycz
nej, życie zwykłych ludzi w Polsce toczyło się w miarę normalnie. W lecie 
1958 zostałem wydelegowany na miesięczną praktykę asystencką do Zakła
dów Przemysłowych R1 w Kowarach na Dolnym Śląsku. Pod tym kryptoni
mem kryła się kopalnia rud uranu, działająca tu od 1948 roku. Od pewnego 
czasu pracowali w niej moi trzej koledzy geofizycy — wśród nich były współ
lokator z za szafy przy ul. Brodzińskiego w Podgórzu. Uran był potrzebny 
Związkowi Radzieckiemu do produkcji broni jądrowej. Wyścig zbrojeń mię
dzy wielkimi mocarstwami trwał nieprzerwanie od zakończenia II wojny 
światowej. Doświadczalny wybuch pierwszej, radzieckiej bomby jądrowej 
(plutonowej) nastąpił w stepach Kazachstanu 29 sierpnia 1949 roku. Drugą 
bombę jądrową — tym razem uranową — Rosjanie zdetonowali dwa lata 
później. Znaczne zapasy uranu Armia Czerwona zdobyła w niemczech 
Wschodnich już w 1945 roku. Również po zajęciu Czechosłowacji prezy
dent Eduard Beneš musiał się zgodzić na przekazywanie do ZSRR rudy 
uranowej ze złoża w Jachimowie. Eksploatację takiej rudy uruchomiono 
także w Bułgarii, na Węgrzech i na naszym Dolnym Śląsku — w Sudetach. 
W Kowarach zbudowano specjalne osiedle mieszkaniowe dla ekspertów 
radzieckich nadzorujących eksploatację tutejszego złoża. Jednym z nich 
był sympatyczny geofizyk — inż. Lew nikołajewicz Łobanow — szczupły 
blondynek. Słynął z tego, że potrafił pić wódkę szklankami, zachowując 
przy tym trzeźwość umysłu. Przekonałem się o tym nao cznie wtedy, kiedy 
moi koledzy z Kowar przyjechali do Krakowa zdawać egzamin magisterski. 
W Zakładach R1 zostali zatrudnieni będąc jeszcze studentami. Zarabiali 
tam kilkakrotnie więcej, w porównaniu z moją pensją asystenta w AGH. 
Po ich egzaminach wylądowaliśmy w restauracji Żywiec przy ul. Floriań
skiej. Pamiętam zdumienie kelnerów nienadążających z serwowaniem co
raz to nowych flaszek wódki. Mistrzem całej ceremonii był — oczywiście — 
inż. Lew Łobanow. Ten młody człowiek popełnił jednak w Polsce poważny 
błąd — zaczął się szybko europeizować. Podobno sprawił sobie nawet smo
king. Pewnego dnia otrzymał nakaz natychmiastowego powrotu do Moskwy. 
Po latach, jeden ze wspomnianych kolegów spotkał go tam przypadkowo 
na ulicy. Przebywał w Moskwie tylko na krótkim urlopie. Stale pracował 
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gdzieś na dalekiej Syberii. Podobno po jakimś czasie popełnił samobój
stwo. Wiadomość o tym nadeszła od jego żony utrzymującej kontakt kore
spondencyjny z żoną jednego z Polaków pracujących w Kowarach.
 Zakłady Przemysłowe R1 zostały zlikwidowane w 1967 roku. Głów
nym źródłem uranu dla ZSRR stało się znacznie bogatsze złoże, odkryte 
jeszcze przez niemców, na terenie późniejszej niemieckiej Republi ki De
mokratycznej (nRD)78.
 Praktykę w Kowarach wspominam bardzo miło. Zajmowałem się tam 
dozymetrią, to znaczy pomiarami dawek promieniowania jądrowego pier
wiastków promieniotwórczych występujących w rudach uranu. Po pracy 
prowadziłem intensywne życie towarzyskie i turystyczne. Okolica była 
piękna — pogoda również.

* * *

W czasie jednych z wakacji letnich postanowiliśmy z Janem Leszkiem od
wiedzić Mazury. Ta urocza kraina jezior znana nam była dotąd tylko z opo
wiadań. Jako punkt startowy wybraliśmy miejscowość Ruciane. Stąd, po
życzonym kajakiem, popłynęliśmy przez jakieś jeziora, nie pamiętam już 
dokąd. Dalszą część drogi odbyliśmy na pokładzie małego statku, płyną
cego aż do Elbląga. Pod koniec podróży statek wpłynął na jezioro pokryte 
częściowo szuwarami. Tuż nad jeziorem wisiało wielkie czerwone słońce. 
Wkrótce zanurzyło się całe w wodzie, nad którą krążyły czarne kormorany. 
To spotkanie z jeziorami mazurskimi było dla mnie niezwykłym przeży
ciem. Mimo to, nie powracałem już w tamte strony. Zawsze bliższe były mi 
góry — nie tylko w sensie geograficznym.
 Z początkiem roku akademickiego 1958/1959 do Katedry Fizyki AGH 
przyjechał prof. Bolesław Rossiński79. Był to człowiek o niezwykłym uroku 
osobistym. Zjawił się u nas z propozycją nawiązania współpracy dotyczącej 
nowoczesnych jądrowych metod kontroli podłoża gruntowego pod wzno
szonymi budowlami. W Polsce metody takie były dotąd nieznane. Wszedłem 
w skład zespołu mającego zająć się tym zagadnieniem. Wraz z kolegą Jurkiem 
niewodniczańskim spędziłem kilka tygodni na Politechnice Łódzkiej, gdzie 

78. Mirosław Rutkowski: Uran u was jest? Polityka nr 22 (2352) 1 czerwca 2002, s. 82–84.
79. Bolesław Rossiński (1904–1995), prof. Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Mechaniki Gruntów i Fundamen
towania, specja lista w dziedzinie budownictwa i geologii inżynierskiej, ini cjator stosowania w Polsce metod jądrowych 
do kontroli parametrów fizycznych gruntów.
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przeprowadzaliśmy odpowiednie doświadczenia. Plonem tej pracy było skon
struowanie kilku urządzeń (sond) pomiarowych, na które uzyskaliśmy póź
niej patenty. Znalazły one zastosowanie w niektórych przedsiębiorstwach 
geologicznych. Praca na uczelni zaczynała mi się coraz bardziej podobać — 
stawała się dla mnie jednym z ważnych źródeł życiowej satysfakcji — uroku 
życia. nie myślałem już o ucieczce z Katedry Fizyki.

* * *

W czasie zimowych przerw międzysemestralnych robiliśmy często, z Janem 
Leszkiem, narciarskie wypady w Tatry lub Pieniny. Pewnego razu wyruszy
liśmy z Kuźnic na Halę Gąsienicową. na Skupniowym Upłazie dopadł nas 
tak silny wiatr, że zostaliśmy zmuszeni do wyczołgiwania się na brzuchach 
w strefę lasu. Innym razem — w czasie Świąt Wielkanocnych — dzień też 
był wietrzny i w Kuźnicach było pusto. Jako ostatni dwaj pasażerowie wy
jechaliśmy kolejką na Kasprowy Wierch. Pod szczytem wiało już potężnie. 
Poszliśmy na obiad do pustej restauracji. Wkrótce na zewnątrz rozszalał się 
huragan. Zjawił się kierownik stacji, proponując nam nocleg w restauracji 
na wyścielanych wówczas krzesłach. Przyniósł koce i zaoferował wyżywie
nie na kredyt, jeśli nie mamy pieniędzy. na szczęście mieliśmy. Zgodnie 
z przewidywaniem kierownika huragan skończył się dopiero następnego 
dnia. Okazało się jednak, że cała góra pokryta jest lodem. nie pamiętam, 
jakim cudem zdołaliśmy po tym lodzie zjechać na nartach prawie do sa
mych Kuźnic. Tu panowała już wiosna.
 Po letnich wakacjach 1959 roku, spędzonych częściowo w Jastrzębiej 
Górze nad morzem, nastąpiło w moim życiu wielkie wydarzenie. Uczelnia 
przyznała mi miejsce w domu studenckim przy ul. Reymonta 17. Mogłem 
pożegnać pana Miecia i jego matkę — tę miłą staruszkę. Moje nowe legowisko 
znajdowało się teraz w dwuosobowym pokoiku w tak zwanym łączniku, łączą
cym dwa sąsiednie bloki zamieszkane przez studentów. W tym właśnie łącz
niku lokowano wówczas bezdomnych pracowników AGH. niektórzy z nich 
byli już żonaci. Żony nie miały tu jednak wstępu — nie mówiąc już o innych 
dziewczynach. Za pomocą takich zakazów władze uczelni dbały o moral
ność pracowników. Podobną dbałość o moralną czystość wszystkich oby
wateli wykazywały także władze państwowe tworząc — na tej płaszczyźnie 
— pruderyjny sojusz z Kościołem. Pierwsza striptizerka w lokalach nocnych 
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Krakowa pojawiła się dopiero za czasów Edwarda Gierka. W Polsce zaczęło 
się już odczuwać pierwsze — nieśmiałe jeszcze — podmuchy wiatrów za
chodnich. Życie jest silniejsze od wszelkich zakazów. Mieszkańcy domów 
studenckich też jakoś sobie radzili. 
 W moim nowym lokum miałem — pierwszy raz w życiu — centralne 
ogrzewanie i umywalkę z ciepłą bieżącą wodą. Był to dla mnie szczyt luksusu. 
Aby się wykąpać, musiałem jednak chodzić do publicznej Łaźni Rzymskiej 
przy ul. św. Sebastiana. Moim współlokatorem był asystent z Wydziału Cera
micznego. Człowiek ten nigdy jeszcze nie był w Zakopanem i nie widział Tatr. 
Lubił za to ślizgać się na łyżwach. Po roku naszego  wspólnego mieszkania 
wyjechał na stypendium do Moskwy. Do Krakowa już nie wrócił. Przez 
cały rok mieszkałem sam. Dopiero w następnym roku akademickim do
kwaterowano mi nowego współlokatora. Był nim kolega z Katedry Fizyki 
— Edward Chruściel. Właśnie skończył studia fizyki i otrzymał u nas etat 
asystenta. Okazał się świetnym kumplem. Byliśmy obaj ludźmi pogodny
mi i bezkonfliktowymi. Łączyło nas też podobne umiłowanie gór i nar
ciarskich włóczęg. W ciągu długich wówczas i śnieżnych zim robiliśmy 
częste niedzielne wypady na Leskowiec, Turbacz, Prehybę lub Babią Górę. 
W sumie, w każdym sezonie, przemierzaliśmy na nartach po kilkaset kilo
metrów. Któregoś lata przeszliśmy też prawie wszystkie szlaki turystyczne 
w naszych Tatrach. nie było wtedy żadnych problemów z dostaniem noc
legu w tatrzańskich schroniskach.
 W lutym 1960 roku zaliczyłem na Prehybie pierwszy w życiu kurs narciar
ski. Do tej pory byłem narciarskim samoukiem. Instruktorem na tym kursie 
był znakomity narciarz i taternik Józef Januszkowski. Spotkałem go później 
w Tatrach, szkolącego we wspinaczce komandosów 6 Dywizji Powietrzno
Desantowej gen. Edwina Rozłubirskiego. Podobno wkrótce potem zabił się 
— spadłszy z dachu swego domu w Zakopanem. Tragiczny paradoks. nie pa
miętam, w którym roku spotkałem też na Prehybie znanego krakowskiego 
narciarza — Karola Wojtyłę. Był już wtedy biskupem. Towarzyszyli mu dwaj 
— dobrze mi znani — profesorowie fizyki: Jerzy Janik i Jerzy Gierula. Pierwszy 
z nich był opiekunem naszej grupy stu denckiej w czasie moich studiów uni
wersyteckich, drugi wykładał fizykę w AGH, a ja przygotowywałem do tych 
wykładów demonstracje fizyczne. Wtedy to na Prehybie zobaczyłem — jedy
ny raz w życiu — telemark80, w wykonaniu właśnie prof. Jerzego Gieruli.

80. Dawny styl skrętów na nartach, z przyklękiem na jedno kolano; nazwa pochodzi od miejscowości Telemark w norwegii.
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 Z Edkiem Chruścielem uczestniczyliśmy także w różnych rajdach 
i wędrownych obozach narciarskich w Bieszczadach, Beskidach, Gor
cach, Pieninach i Tatrach. Po kilku latach tych wędrówek stałem się po
siadaczem najpierw brązowej, później srebrnej, a w końcu złotej Górskiej 
Odznaki narciarskiej (GOn). Moją wielką miłością stała się zwłaszcza 
Babia Góra. na jej północnym stoku — na Markowych Szczawinach 
— znajdowało się schronisko turystyczne, zbudowane w 1906 roku z ini
cjatywy Hugona Zapałowicza81. W czasie moich pierwszych pobytów 
w tym schronisku za całe oświetlenie służyły jedynie lampki naftowe. 
Przez wiele lat spędzałem tu Święta Wielkanocne z grupą pracowników 
i studentów AGH. Łączyło nas wspólne umiłowanie turystyki narciar
skiej z dala od wszelkich wyciągów i tłumów ludzi. Uprawianie takiej tu
rystyki było możliwe dzięki ówczesnym lekkim skórzanym butom nar
ciarskim. Szczyty górskie zdobywało się podchodząc bądź to na nartach 
z użyciem tak zwanych fok, nakładanych na ślizgi nart, bądź też na no
gach z nartami przytroczonymi do plecaka. W latach siedemdziesiątych 
pojawiły się w sklepach sportowych krótkie, za to stosunkowo sze rokie, 
mininarty. Stałem się jednym z nielicznych posiadaczy i propagatorów 
takich nart. nadawały się świetnie do zjazdów zalesionymi stokami i gór
skimi żlebami. należałem do wąskiego grona miłośników tego pięknego 
sportu łączącego narciarstwo z turystyką górską, a także wysiłek fizycz
ny z przeżyciami estetycznymi wynikającymi z bezpośredniego obcowa
nia z górską przyrodą. W Polsce pionierem tej dyscypliny był Mariusz 
Zaruski82.
 Do naszych wypraw na Babią Górę dołączał zawsze znakomity turysta 
— prof. Zdzisław Przybyłkiewicz z Akademii Medycznej83. To on zwykle 
przodował w zjazdach spod Diablaka84 północnymi stromymi stokami Ba
biej Góry. Był już wtedy po sześć dziesiątce. Z Babią Górą wiążą się moje róż
ne przygody i wspom nienia. Kiedy jeszcze nie znałem dobrze tego terenu, 
wybrałem się tam zimą, wraz z jednym z kolegów narciarzy — Janem Lasą. 
Po noclegu na Markowych Szczawinach wyruszyliśmy rano na szczyt, 
zamierzając później zjechać na przełęcz Krowiarki i wrócić Górnym 

81. Hugo Zapałowicz (1852–1917), botanik, podróżnik, autor monografii o roślinności Babiej Góry.
82. Mariusz Zaruski (1867–1917), generał, żeglarz, taternik, narciarz, założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (TOPR) w 1909 roku. Autor zimowego przewodnika po Tatrach.
83. Zdzisław Przybyłkiewicz (1907–1996), mikrobiolog, prof. Akademii Medycznej w Krakowie, dyr. Instytutu Mikro
biologii, więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
84. nazwa szczytu Babiej Góry (1725 m n.p.m.)
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Płajem85 do schroniska. Droga okazała się niezwykle trudna. Wszędzie pię
trzyły się zaspy śnieżne. Z mozołem osiągnęliśmy szczyt i zaczęliśmy zjeżdżać 
granią ku Sokolicy. Tu zaczynał się już las. Po drodze widzieliśmy charak
terystyczne ślady wilków. Zapadał wczesny zimowy zmierzch i robiło się 
coraz mroźniej. Zjeżdżając z Sokolicy leśnym holwegiem86 wypadliśmy nagle 
na szeroką polanę. Poniżej widać było jakieś zabudowania. To nie były Kro
wiarki. niechcący zjechaliśmy do Zubrzycy Górnej. Byliśmy już skrajnie 
wyczerpani całodzienną walką ze śniegiem. W tej sytuacji nie było in
nego wyboru, jak tylko udać się do pobliskiej stacji turystycznej Monia-
kówka w Zubrzycy. Okazało się, że właśnie tego dnia odbywało się wesele 
córki kierownika tej placówki. Potraktował nas serdecznie, jako niespo
dziewanych honorowych gości weselnych. Był już późny wieczór i bie
siadnicy udali się na spoczynek. Tylko my dwaj ucztowaliśmy przy stole 
pełnym jadła i popularnego wówczas wina owocowego. nigdy w życiu 
żadne wino nie smakowało mi tak bardzo, jak ten zmrożony w śniegu 
„jabcok”. nie udały się nasze próby nawiązania kontaktu telefonicznego 
z Markowymi Szczawinami, gdzie na nasz powrót oczekiwał zaniepo
kojony ratownik GOPRu87. Po godzinie siedemnastej wszelka teleko
munikacja na tym terenie przestawała funkcjonować. następnego dnia 
o świcie wyruszyliśmy w drogę powrotną, aby około południa dotrzeć 
do schroniska.
 Kilka lat później wdrapywałem się znowu zimą na tę diabelską górę, 
w towarzystwie dwóch młodych ludzi. Kiedy byliśmy już pod szczytem, na
stąpiło nagłe załamanie pogody. Otuliła nas gęsta mgła, a huraganowy wiatr 
zaczął zwalać z nóg. Znałem tragedię, jaka rozegrała się tu w 1935 roku, kie
dy w podobnych warunkach zabłądziło i zamarzło czworo narciarzy. Rów
nież już po wojnie, w 1951 roku, znalazł tutaj śmierć inny samotny narciarz 
Aleksander Starzeński. na szczęście teren ten znałem wówczas już bardzo 
dobrze. Dotarliśmy szczęśliwie do Sokolicy, skąd nartostradą zjechaliśmy 
na przełęcz Krowiarki.
 narciarskie rajdy górskie i obozy wędrowne organizował zwykle pra
cownik AGH Tadeusz Rokossowski, przez przyjaciół zwany Misiem88. 
85. Leśny szlak turystyczny trawersujący północne stoki Babiej Góry.
86. Hohlweg [niem.]: droga wcięta w miękkim podłożu skalnym poniżej powierzchni gruntu.
87. GOPR — Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, założone w 1952 roku, jako kontynuacja Tatrzańskiego Ochot
niczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).
88. Tadeusz Rokossowski (1925–1996), absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Geologiczno
Poszukiwawczego AGH, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na tej uczelni, działacz Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego.
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Brał w nich też często udział Władysław Lenkiewicz — profesor AGH 
na Wydziale Mechanicznym, instruk tor narciarski najwyższej klasy, a tak
że pisarz i poeta — autor m.in. książek Kuternoga na linie (1985) oraz 
Na nartach w Czarnohorze (1990). Szczególnie utkwił mi w pamięci, pro
wadzony przez niego, rajd narciarski z Turbacza w Gorcach, przez Przełęcz 
Knurowską, szczyt Lubania i Krościenko, a następnie na Prehybę i Radzie
jową. Po drodze czekał nas nocleg w willi Granit w Krościenku, dokąd zjeż
dżaliśmy już przy świetle księżyca.
 Pamiętam też bardzo dobrze zjazd z Siwej Przełęczy w Tatrach Zachod
nich, w czasie którego doszło do przedziwnego zdarzenia. Już niedaleko 
schroniska Ornak trawersowaliśmy śnieżny stok o niedużym nachyleniu. 
Za mną zjeżdżał kolega geolog Jacek Rutkowski. Zatrzymałem się na prze
ciwstoku i spojrzałem za siebie. Jacek zniknął. Spod śniegu wystawał tylko 
koniec narciarskiego kijka. Cała grupa rzuciła się do odgrzebywania Jacka. 
Wkrótce wyłoniła się jego głowa, a później reszta. Był cały i zdrowy, może 
tylko lekko przestraszony. Ta niewidzialna i niesłyszalna lawinka śnieżna 
zatrzymała się u podnóża stoku, gdzie zdążyła jeszcze dopaść jedną z uczest
niczek naszej wyprawy. Przysypała ją tylko częściowo. niektórzy później 
twierdzili, że lawina zatrzymała się na potężnym biuście Agnieszki.
 W wysokogórskim rajdzie narciarskim w Tatrach wziąłem udział, po raz 
pierwszy, w kwietniu 1964 roku. Poznałem na nim znakomitych narciarzy
turystów z różnych stron Polski, między innymi Jerzego Szpunara89 — zna
nego krakowskiego laryngologa. Był on jednym z pierwszych organizatorów 
tych tatrzańskich narciarskich imprez. Dzięki takim rajdom mogłem po
znawać Tatry już nie tylko w lecie, lecz także w przepięknej scenerii zimo
wej. W Tatrach Zachodnich zjeżdżałem ze szczytu Wołowca, z Siwej Przełę
czy i Czerwonych Wierchów, a w Tatrach Wysokich z Zawratu, Krzyżnego 
i Szpiglasowej. największe jednak wrażenie zrobił na mnie karkołomny 
zjazd żlebem z Koziego Wierchu do Doliny Pięciu Stawów. na ten szczyt 
zaczęliśmy się wdrapywać już około piątej rano, po zmrożonym jeszcze 
śniegu. Był już kwiecień i w ciągu dnia wiosenne słońce przygrzewało sil
nie, stwarzając niebezpieczeństwo lawin.
 Wszystkie te eskapady przeżyłem szczęśliwie. Groźna przygoda spo
tkała mnie dopiero w roku 1970 w czasie powrotu z Polskiego Grzebienia 
po słowackiej stronie Tatr. Zgubiłem się w gęstej mgle i w pełnym pędzie 
89. Jerzy Szpunar (1914–1976), chirurglaryngolog, pracownik naukowy Akademii Medycznej w Krakowie, poliglota, zna
komity narciarz, turysta i znawca Tatr.
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najechałem na skalne urwisko. nie mam pojęcia z jakiej wysokości spada
łem do jakiegoś żlebu. na moje szczęście w dole zalegał stromy stożek śnie
gu, na którym wylądo wałem jak na ześlizgu skoczni narciarskiej. Tutaj była 
już lepsza widoczność. Poniżej, w oddali zobaczyłem kolegów. W prawym 
kolanie czułem silny ból. Zacząłem wołać. Po jakimś czasie kil ka osób po
deszło do mnie. Ktoś pozbierał mój ekwipunek narciarski. narty były całe. 
Ktoś inny sprowadził mnie w dół, gdzie teren już się wypłaszczał. Kola
no owinięto bandażem elastycznym. Później przypiąłem narty i już o wła
snych siłach, wraz z całą grupą, dotarłem do schroniska w Dolinie Roztoki. 
następnego dnia wylądowałem w krakowskim ambulatorium, gdzie zro
biono mi punkcję i założono gips. Miałem wysoką gorączkę. Przez następ
ne miesiące, po zdjęciu gipsu, chodziłem z trudem podpierając się las ką. 
nadeszła kolejna zima i zacząłem znowu robić krótkie wypady narciarskie. 
Po każdym z nich wracałem ze spuchniętym kolanem do przychodni lekar
skiej przy ul. Grodzkiej. Tam, na mój widok, sympatyczny pan dr Wojtowicz 
wyciągał od razu wielką szpilę do robienia punkcji. Powtarzało się to wiele 
razy. niestety, forsowne rajdy narciarskie były już nie dla mnie. Pozosta
ło po nich tylko wspomnienie czegoś niezwykle pięknego, co znakomicie 
ubar wiło moje życie. Dla mnie było to połączenie sportu, intensywnego 
wysiłku fizycznego i wspaniałego relaksu psychicznego w cudownej sce
nerii ośnieżonych gór, leśnych szlaków i rozległych — zalanych słońcem 
— hal, w ciszy i spokoju. 

* * *
 
Cofnijmy się w czasie do roku 1960. Podczas letnich wakacji wyjechałem 
z Orbisem do rumuńskiego kurortu Mamaja nad Morzem Czarnym. Podróż 
odbywała się pociągiem na trasie Warszawa–Konstanca. Już w czasie zbiórki 
uczestników tego turnusu, w warszawskim oddziale Orbisu, spotkałem starego 
przyjaciela Kazka Strzałę ze świeżo poślubioną żoną — sympatyczną Halinką. 
Kazek, po skończeniu Akademii Medycznej w Krakowie, pracował teraz 
w jednym ze szpitali w Rybniku. Czekały nas trzy cudowne tygodnie na piasz
czystym przesmyku lądu pomiędzy Morzem Czarnym i lazurowym jeziorem, 
po którym pływaliśmy łodzią i na rowerach wodnych. Posiłki spożywaliśmy 
w eleganckiej restauracji przy stole dzielonym z prof. Edmundem Trepką90 
90. Edmund Trepka (1880–1964), chemik, prof. politechniki warszawskiej i łódzkiej, od 1956 roku członek honorowy 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
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z Warszawy i jego wnuczką o niezwykłym imieniu Margot. Była studentką 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dziadziu profesor zabawiał nas ciekawymi 
opowieściami ze swego długiego życia, popijając koniak Zarea. W dzień pły
wał w morzu, wieczorami tańczył z dziewczynami przy dźwiękach orkiestry 
cygańskiej. Miał już skończone 80 lat. W sąsiedniej Konstancy zwiedziłem 
ciekawe muzeum morskie, a Kazek zrobił mi zdjęcie pod pomnikiem Owi
diusza — wielkiego poety rzymskiego — zesłanego tu na wygnanie przez 
cesarza Oktawiana. W drodze powrotnej do kraju spędziliśmy trzy dni w Bu
kareszcie, mieszkając w hotelu Lido. Korzystałem w pełni z uroków życia.
 Dwa lata później pojechałem znowu z Orbisem do Słonecznego Brze
gu w Bułgarii. Pierwszy raz w życiu leciałem samolotem. Był to wysłużony 
turbośmigłowiec radziecki Ił18. Lądowaliśmy w Sofii późnym wieczorem, 
skąd przewieziono nas na wybrzeże morskie autokarami. Po całonocnej po
dróży okazało się, że nasze miejsca w hotelu są już zajęte przez turystów de
wizowych. Zaczęło się więc od nerwowej atmosfery. Czasy promocji Orbisu 
należały już do przeszłości. Do kolacji nie serwowano koniaku, jak przed 
dwoma laty w Mamai. niemniej były tu również miłe niespodzianki. 
na plaży pojawiał się Kazimierz Brusikiewicz — słynny pan Malinowski 
z radiowych Podwieczorków przy Mikrofonie — i jego żona Lidia Korsa
kówna z zespołu Mazowsze. W jednej z restauracji grała orkiestra Krzyszto
fa Komedy91. Byłem oczarowany urodą jego żony — opalonej na brąz platy
nowej blondynki. Wracałem do kraju, wioząc w walizce kilka butelek Pliski 
— bułgarskiego koniaku.

* * *

Po rozpoczęciu roku akademickiego przystąpiłem ochoczo do pracy ze stu
dentami. Zawód nauczyciela akademickiego coraz bardziej mnie wciągał. 
Ta praca dawała mi coraz więcej zadowolenia.
 A tymczasem pod koniec października 1962 roku nad światem zawisła 
groźba nowej wojny — być może wojny jądrowej. Amerykańskie samoloty 
zwiadowcze wykryły, że na Kubie budowane są wyrzutnie rakiet, mogących 
służyć do przenoszenia głowic jądrowych. nad Stanami Zjednoczonymi 
powiało grozą. Sekretarz generalny Organizacji narodów Zjednoczonych 
Sithu U Thant zaproponował negocjacje między Moskwą, Waszyngtonem 

91. Krzysztof KomedaTrzciński (1931–1969), kompozytor i pianista. Zginął tragicznie.
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i Hawaną. Również papież Jan xxIII wystąpił z dramatycznym apelem o za
chowanie pokoju. W wyniku tych różnych działań radzieckie statki — pły
nące na Kubę — zawróciły z drogi. nie doszło do ich spotkania z flotą 
amerykańską blokującą już tę wyspę. nie wiadomo, do czego mogła była 
doprowadzić taka konfrontacja — na Morzu Karaibskim — dwóch wrogich 
supermocarstw. Ostatecznie nikita Chruszczow zgodził się na demontaż 
radzieckich wyrzutni rakietowych, w zamian za rezygnację USA z inwazji 
na Kubę. Świat mógł odetchnąć z ulgą. Kiedy w latach siedemdziesiątych 
byłem w Hawanie, lubiłem spacerować po cudownym bulwarze Malecon. 
Rozkoszowałem się widokiem lazurowego morza z białymi grzywami fal 
rozbijających się o nabrzeże. Z drugiej strony bulwaru wznosiły się strome 
ściany skalne. Jeden z moich kubańskich przyjaciół, Ernesto Perez Cardero, 
powiedział do mnie kiedyś: „Popatrz na te skały, w 1962 roku stały na nich 
rzędy radzieckich dział. Problem polegał jednak na tym, że nikt z nas nie 
umiał z nich strzelać”.
 W rok po „kryzysie kubańskim”, 22 listopada 1963 roku, światem wstrzą
snęła tragiczna wieść o zamachu w Dallas na prezydenta Johna Kennedyego. 
Był to już czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych ginący od kuli zama
chowca. Kulisy tej zbrodni nie zostały nigdy do końca wyjaśnione. Świat 
wkraczał w erę nowoczesnego terroryzmu inspirowanego zwykle przez na
cjonalizm, rasizm lub fundamentalizm religijny — trzy plagi trapiące ludz
kość od zarania dziejów.
 Od wydarzeń światowych wróćmy jednak znowu na podwórko mojego 
życia prywatnego. W czasie jednych z wakacji letnich zafundowałem sobie rejs 
po Bałtyku na pokładzie turystycznego statku Mazowsze. Wypłynęliśmy wie
czorem z Gdyni. Kiedy statek był już na pełnym morzu, rozszalał się sztorm. 
Małym stateczkiem rzucało niemiłosiernie. Przekonałem się, co to znaczy 
choroba morska. Chorowali wszyscy — łącznie z załogą. Rano zawinęliśmy 
do portu w Świnoujściu. Morze było już dość spokojne. Mimo to część pa
sażerów zabrała swoje bagaże i zeszła na ląd. Woleli stracić wpłacone pienią
dze, niż przeżyć znowu taki koszmar. Ja postanowiłem płynąć dalej. Jak się 
okazało, była to trafna decyzja. Wkrótce morze uspokoiło się zupełnie. Spoza 
chmur ukazało się słońce. Dalsze cztery dni, spędzone w jego promieniach, 
na pokładzie statku, wspominam bardzo miło. Podpłynęliśmy pod Born
holm, na którym widać było białe domki z czerwonymi dachami. Poczułem 
się już jakby jedną nogą po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” oddzielającej 
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wówczas Europę Wschodnią od Zachodniej. Kajutę dzieliłem z jakimś łysa
wym mieszkańcem Krakowa. Przedstawił mi się jako właściciel „salonu od
nowy obuwia” przy ul. Floriańskiej. Polecał swoje usługi.

Łuk triumfalny

Pod koniec lat pięćdziesiątych prof. Leopold Jurkiewicz doszedł do wnio
sku, że nadszedł czas, abym się zabrał do pracy doktorskiej. Jako temat suge
rował opracowanie — od strony teoretycznej — naszych dotychczasowych 
doświadczeń, zainicjowanych przez prof. Bolesława Rossińskiego. Znowu 
mnie zaskoczył. nie byłem jeszcze na tyle doj rzały. nie widziałem też sensu 
robienia czegoś tylko po to, aby uzyskać stopień doktora. Jednak „Dziadek” 
nie ustępował, nękając mnie często pytaniami o postępy pracy. Żadnych 
postępów nie było. Myślę, że w tym czasie zaczął żałować swojej decyzji 
zatrudnienia mnie w Katedrze Fizyki. Zawiodłem jego oczekiwania. Mnie 
też było przykro z tego powodu.
 W tych latach żona jednego z kolegów pracowała w Krakowskim Przed
siębiorstwie Geologicznym. Laboratorium chemiczne tego przedsiębiorstwa 
borykało się z problemem analiz zbyt licznych próbek rdzeni wiertniczych. 
Potrzebna była jakaś metoda szybkiej wstępnej selekcji. Dowiedziałem się 
o tym od wspomnianego kolegi przy okazji rozmowy towarzyskiej. napo
mknął o tym mimochodem. W tym momencie jakieś światełko zamigotało 
w mojej głowie. Przemknęła przez nią myśl: może dałoby się jakoś rozwią
zać ten problem. To było coś dla mnie — trochę geologa i niedoszłego che
mika. Wkrótce zapomniałem o tej rozmowie. nadeszły letnie wakacje i wy
jechałem na wczasy FWP92 do Szklarskiej Poręby. Widocznie jednak coś we 
mnie utkwiło. na tych bowiem wczasach zdarzyła się rzecz dziwna. Już po 
kilku kieliszkach wódki, w czasie tanga na parkiecie z uroczą wczasowiczką 
— miała na imię Irenka — podjąłem nagle mocne postanowienie: muszę 
rozwiązać wspomniany problem i zrobić na tym doktorat. Vouloir c’ est pou-
voir — mawiają Francuzi — chcieć to móc. Reszta była już tylko kwestią 
czasu. Prof. Jurkiewicz przyjął moje plany z lekkim sceptycyzmem. Stra
cił był już wiarę we mnie. niemniej zgodził się być promotorem przyszłej 
pracy o niesprecyzowanym jeszcze tytule i zakresie. Zabrałem się z pełną 
determinacją do działania. Zajęło mi to prawie trzy następne lata. Gdybym 

92. FWP: Fundusz Wczasów Pracowniczych.
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w owym czasie dysponował współczesną skomputeryzowaną aparaturą po
miarową, trwałoby to o wiele krócej. Ślęczałem godzinami, badając widma 
promieniowania fluorescencyjnego próbek rud otrzymanych ze wspomnia
nego Przedsiębiorstwa Geologicznego. Końcowym elementem aparatury 
był samopis. Jego piórko z tuszem kreśliło badane widma na przesuwającej 
się taśmie papieru. Kiedy około 20 lat później pracowałem na uniwersyte
cie w Abidżanie (stolica Wybrzeża Kości Słoniowej), to dla przeprowadze
nia podobnego pomiaru wystarczały minuty. Obraz widma pojawiał się na 
ekranie monitora i był zapisywany w pamięci komputera. Wróćmy jednak 
do mojej pracy w AGH w początkach lat sześćdziesiątych. Po odczynniki 
chemiczne musiałem jeździć do hurtowni chemicznej przy ulicy Pilotów. 
Było to już trochę poza miastem. Pamiętam, że od pętli tramwajowej ma
szerowałem do tej hurtowni przez wertepy porośnięte trawą i chaszczami. 
Trochę dalej znajdował się mały parterowy domek, w którym dzieciństwo 
spędziła Lucynka — przyszła żona Leszka Marcinika. Byłem z nim kiedyś 
w tym domku — jednym z reliktów dawnej podkrakowskiej wsi Rakowice, 
wchłoniętej później przez rozbudowujące się miasto. W miejsce małych 
wiejskich domków wyrosły tu wielopiętrowe bloki mieszkalne, a chaszcze 
i wertepy pokrył asfalt ulic. 
 W czasach mego doktoratu pewnym problemem było też przedsta
wienie uzyskanych wyników w formie nadającej się do czytania. Maszyny 
do pisania — duże i ciężkie — dostępne były tylko w biurach i urzędach. 
W sklepach — w wolnej sprzedaży — jeszcze ich nie było. Pierwsze prze
nośne maszyny walizkowe do użytku prywatnego pojawiły się w Polsce 
— chyba — dopiero w latach siedemdziesiątych. Kupiłem sobie wówczas 
taką maszynę produkcji bułgarskiej o dźwięcznej nazwie Marica. Służy 
mi do dzisiaj. 
Rękopis pracy doktorskiej przepisała mi na maszynie — w kilku egzem
plarzach — sympatyczna koleżanka z AGH. Przed rozpoczęciem pisania 
każdej kolejnej strony trzeba było ułożyć kilka kartek papieru przekła
dając je czerniącymi kalkami. Zrobienie przy pisaniu jakiegoś błędu wy
magało wymazywania go na wszystkich kopiach za pomocą specjalnej 
twardej gumki. Marysia potrafiła przepisywać teksty polskie i angielskie 
prawie bezbłędnie. Jednak sam tekst to nie wszystko. Pozostawały jeszcze 
rysunki. Autor pracy przygotowywał je w ołówku, zwykle na papierze mili
metrowym.  Z tym szło się do kreślarza, który — zgodnie z zasadami sztuki 
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kreślarskiej — przerysowywał je w tuszu na specjalnych kalkach matowych. 
Później wchodził w grę fotograf, który te rysunki fotografował i po wywoła
niu filmu robił z niego zdjęcia w zamówionej liczbie egzemplarzy. Tak spre
parowane dzieło zanosiło się w końcu do introligatora, aby je oprawił. 
na wykonanie tej usługi czekało się czasami wiele dni.
 Obrona mojej rozprawy pt. Radiometryczna analiza rud cynkowo-oło-
wiowych odbyła się 12 grudnia 1963 roku na Wydziale Elektrotechniki 
Górniczej i Hutniczej AGH. W tym samym dniu — przed obroną — zda
łem egzamin doktorski z udziałem promotora i recenzentów. Tylko eg
zamin z ekonomii politycznej zdawało się wówczas wcześniej. Recenzent 
zewnętrzny, prof. Jan Kuhl z Politechniki Śląskiej, interesował się głównie 
aspektami geochemicznymi mojej pracy. Recenzent z AGH, prof. Jerzy 
Massalski, pytał o metody detekcji neutronów, a promotor prof. Leopold 
Jurkiewicz o pewne zagadnienia dotyczące akceleratorów cząstek elemen
tarnych. Egzamin zdałem z oceną bardzo dobrą. Po również pomyślnej 
publicznej obronie pracy otrzymałem stopień doktora nauk technicznych. 
Później był indyk z brusznicami w Hotelu Francuskim przy ul. św. Jana, 
a wieczorem w tymże hotelu kolacja i dancing w gronie przyjaciół i kole
gów. Od Leszka i Lucyny otrzymałem w darze grafikę z wieżą ratuszową 
i kościołem Mariackim, naprzeciw którego mieszkałem kiedyś z Leszkiem 
w naszych czasach studenckich. 
 Opracowane metody szybkiej instrumentalnej analizy próbek rud cyn
kowoołowiowych znalazły zastosowanie we wspomnianym Krakowskim 
Przedsiębiorstwie Geologicznym, przynosząc znaczne efekty ekonomiczne. 
Zaoferowano mi tam funkcję konsultanta, którą — rzecz jasna — chętnie 
przyjąłem. Mój duch pragmatyka był w pełni usatysfakcjonowany. Udało 
mi się zrobić coś pożytecznego. nie było to dokonanie wielce naukowe, 
ale  też nie miałem nigdy ambicji bycia uczonym. Od uprawiania Wielkiej 
nauki byli inni — godniejsi ode mnie. Przypominam sobie, że prof. Jerzy 
Minczewski — wybitny polski chemikanalityk, autor licznych podręczni
ków z tej dziedziny, na jakimś sympozjum w Katowicach postawił pytanie 
— czy chemię analityczną można uznawać za dziedzinę nauki? Wszak ana
litycy nie zajmują się badaniem zjawisk chemicznych lub fizycznych, 
nie odkrywają nowych praw przyrody. Ich interesuje tylko to, aby możliwie 
szybko i dokładnie oznaczać zawartości różnych składników w badanych 
materiałach. Jest to działalność czysto usługowa, oparta na wykorzystaniu 
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znanych skądinąd zjawisk przyrodniczych. Mnie zawsze śmieszyło naduży
wanie wielkich, górnolotnych słów w odniesieniu do spraw całkiem przy
ziemnych. Celują w tym zwłaszcza cyniczni politycy. 
 Po uzyskaniu doktoratu mieszkałem nadal z kolegą i towarzyszem nar
ciarskich włóczęg — Edkiem Chruścielem, lecz już w innym domu stu
denckim przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Lea). Przeniesiono tu bez
domnych pracowników AGH z ulicy Reymonta. Mieliśmy teraz znacznie 
większe pomieszczenia i niekrępujące wejście od ulicy przez oddzielną klat
kę schodową. Od pewnego czasu, niedaleko stąd, mieszkali Leszek z Lu
cyną, Basią i Beatką. Wtedy to poznałem u nich ekscentrycznego malarza 
o demonicznym wyglądzie. nazywał się Peter Horowitz. Jego diaboliczna 
postać w czarnym skórzanym płaszczu i białym jedwabnym szaliku rzu
cała się w oczy, kiedy kroczył ulicami Krakowa zapatrzony zawsze gdzieś 
w siną dal. Pod wielką strzechą kruczoczarnych włosów i krzaczastych 
brwi kryły się równie czarne oczy. Pochodził gdzieś ze wschodu. Świadczył 
o tym jego silny akcent. Mieszkał w spartańskich warunkach na poddaszu 
jednej ze starych kamienic przy ul. Grzegórzeckiej. Spotykaliśmy się głów
nie w krakowskich kawiarniach. nie pamiętam, w którym roku wyemigro
wał do Izraela. Pozostawił po sobie pięknie namalowane portrety Lucyny 
i mojej kuzynki Elżbiety — zmarłej 13 lipca 2009 roku. 

* * *

1 marca 1964 roku otrzymałem awans na stanowisko adiunkta i rozpoczą
łem samodzielne wykłady z fizyki doświadczalnej. Początkowo moimi słu
chaczami byli studenci studiów wieczorowych na Wydziale Elektrotech
niki Górniczej i Hutniczej. Wkrótce potem powierzono mi duży wykład 
dla geofizyków — moich młodszych kolegów z Wydziału Geologiczno 
Poszukiwawczego. Z radością odkryłem, że te nowe obowiązki dają mi dużo 
zadowolenia. Wykładałem z coraz większą przyjemnością i zaangażowa
niem. Dopiero wtedy zacząłem naprawdę uczyć się fizyki. Zdobywaną 
wiedzę starałem się przekazywać w sposób możliwie prosty i zrozumiały. 
Miałem liczne sygnały, że moi słuchacze to doceniali. Ktoś kiedyś powie
dział, że trudne zagadnienia należy słuchaczom tłumaczyć dopóty, do
póki w końcu samemu się ich nie zrozumie. Docendo discimus — ucząc 
uczymy się.
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 Studenci geofizyki mieli w tych czasach miły zwyczaj urządza nia balów 
półmetkowych po piątym semestrze. Zapraszali na nie swoich wykładow
ców. Te całonocne imprezy odbywały się zwykle w Instytucie naftowym przy 
ul. Lubicz. Duszą towarzystwa był tam zawsze pełen życia i energii Stani
sław Małoszewski — wówczas już docent.
 W marcu 1964 roku wybuchła w kraju wielka afera. Grupa trzydzie
stu czterech polskich intelektualistów wystosowała protest przeciwko polity
ce kulturalnej rządu. Odpowiedni memoriał złożył w Urzędzie Rady Mini
strów Antoni Słonimski93. Podpisali go, między innymi, prof. Leopold Infeld 
— były współpracownik Alberta Einsteina — oraz Melchior Wańkowicz 
— pisarz i były korespondent wojenny w korpusie gen. Władysława An
dersa. Wobec braku odpowiedzi ze strony władz Antoni Słonimski sporzą
dził kopie tego dokumentu. Jedna z nich trafiła do Agence France Presse.  
następnie do tej sprawy włączył się też londyński Times, publikując protest 
intelektualistów brytyjskich przeciwko szykanom władz polskich w sto
sunku do sygnatariuszy „Listu 34”. Z początkiem października areszto
wano Melchiora Wańkowicza, pod zarzutem przekazywania za granicę 
„fałszywych informacji oczerniających stosunki w Polsce”. Autor Na tro-
pach Smętka, Westerplatte i Bitwy o Monte Cassino miał już wtedy 72 lata. 
W listopadzie 1964 roku Służba Bezpieczeństwa skonfis kowała inny me
moriał dotyczący ustrojowej rzeczywistości PRL. Aresztowano jego auto
rów, między innymi Jacka Kuronia i Zygmunta Modzelewskiego — czo
łowych przedstawicieli opozycji i przyszłych współzałożycieli Komitetu 
Obrony Robotników (KOR), powstałego we wrześniu 1976. Od połowy 
października 1964 roku na Kremlu miejsce nikity Chruszczowa zajmował 
już Leonid Breżniew.
 Ja w tym czasie zacząłem się uczyć języka angielskiego. Uczęszczałem 
na lektorat dla pracowników AGH, a później także na lekcje prywatne. Jed
nym z moich nauczycieli był dr Bronisław Schönborn — niezwykle barwna 
postać ówczesnego Krakowa94. Widywało się go na ulicach i placach miasta 
w nieodłącznym czar nym berecie, ze składanym krzesełkiem i sztalugami. 
Szkicował fragmenty zabytków Krakowa, najczęściej portale starych kamie
nic. Jego szkice i grafiki drukowane były na kartach pocztowych, a także 
93. Antoni Słonimski (1895–1976), poeta i felietonista, współtwórca grupy poetyckiej Skamander działającej od 1918 roku 
do końca lat 30. W latach 1940–1951 przebywał w Londynie, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję kierownika sekcji 
literatury UnESCO i dyrektora Instytutu Kultury Polskiej. W latach 1956–1959 prezes Związku Literatów Polskich.
94. Bronisław Schönborn (1909–1971), historyk sztuki, grafik, poliglota, znawca i miłośnik zabytków Krakowa — zamieszkały 
w tym mieście od 1945 roku. Studiował w Poznaniu, Padwie i Rzymie.
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prezentowane na różnych wystawach krajowych i zagranicznych. Był czło
wiekiem wolnym — bez stałej posady i bliskiej rodziny. Żył z nauczania 
języków, których znał aż sześć. Oprowadzał też po Krakowie wycieczki 
zagraniczne i wygłaszał prelekcje. Mieszkał samotnie w jednym wielkim 
pokoju na piętrze starej kamienicy w pobliżu Bramy Floriańskiej. Pokój był 
pełny książek, grafik i klaserów ze znaczkami. Gospodarz był bowiem także 
znanym filatelistą. Swoich uczniów uczył całych zwrotów i zdań w danym 
języku. Była to świetna metoda, w odróżnieniu od przedwojennej szkoły 
wkuwania gramatyki. Ten niezwykły człowiek zmarł przedwcześnie w wie
ku 62 lat. na płycie jego grobu w Rakowicach widnieje napis: Hejnał był 
Tobie pobudką, a ziemia włoska natch nieniem.
 W styczniu 1965 roku — w dwudziestą rocznicę wyzwolenia Krakowa 
— kurtuazyjną wizytę w tym mieście złożył marszałek Iwan Koniew. Przyj
mował go prezydent miasta Zbigniew Skolicki.
 W latach sześćdziesiątych w AGH działał klub pracowników tej uczel
ni. Moje miejsce pracy znajdowało się tuż nad nim. Wraz z kolegami 
schodziłem tam często na kawę, ciastka i dyskusje. Przez jakiś czas kie
rowniczką klubu była urocza pani wykazująca niezwykłe inicjatywy. 
To dzięki niej przez to miejsce przewinęła się plejada znakomitych pol
skich artystów zapraszanych na sobotnie wieczory. Między innymi wy
stępowali tu: Edward Dziewoński, Wiesław Gołas, Alina Janowska, Kalina 
Jędrusik, Jan Kobuszewski, Bohdan Łazuka i Kazimierz Rudzki. Poja
wiała się też Piwnica pod Baranami z Piotrem Skrzyneckim i Ewą De
marczyk. Pracownik AGH Stanisław Biel — czołowy wówczas alpinista 
polski — opowiadał o swoich wspinaczkach w różnych górach świata, 
ilustrując prelekcje kolorowymi przeźroczami. W klubie odbywały się też 
spotkania towarzyskie i zabawy taneczne — często z udziałem gości za
granicznych, przyjeżdżających do nas na różne konferencje i sympozja 
naukowe. Lokal ten istnieje dotąd, lecz zatracił zupełnie swój dawny cha
rakter. Stał się zwykłym barem komercyjnym, odwiedzanym głównie 
przez studentów.
 W tych latach spotkałem się w Jaworznie z Bolkiem Urbańczykiem 
— moim najbliższym przyjacielem z czasów dzieciństwa. Był teraz męż
czyzną potężnej postury. Pracował na kopalni jako robotnik. Wypiliśmy 
flaszkę wódki, zagryzając wiejską kiełbasą. Było to nasze ostatnie spotkanie. 
W jakiś czas później dowiedziałem się, że Bolek zmarł nagle na serce.
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 Moje życie obfitowało w liczne niespodzianki. W 1964 roku taką nie
spodzianką był dla mnie list z British Council 95 w Warszawie zapraszający 
na interview. Kryła się za tym perspektywa otrzymania stypendium i wy
jazdu na staż naukowy do Wielkiej Brytanii. W wyznaczonym terminie 
stawiłem się w zachowanej sprzed wojny kamienicy przy Alejach Jerozo
limskich. Przyjęło mnie dwóch sympatycznych Anglików. Moja znajo
mość ich języka była jeszcze bardzo słaba. niemniej zdołałem coś opowie
dzieć o mojej pracy i zainteresowaniach. Zrozumiałem też, że mam czekać 
na dalsze sygnały. niebawem otrzymałem list z zawiadomieniem, że żad
ne stypendium nie zostało mi przyznane. Anglikom było bardzo przykro 
(very sorry) z tego powodu — mnie nie. Cieszyłem się życiem tu, w tym 
naszym dziwnym kraju pełnym absurdów. Tutaj miałem ciekawą pracę, 
przyjaciół, Tatry i Babią Górę. Mój sporadyczny kontakt z British Coun-
cil uznałem za epizod zamknięty. Kontynuowałem natomiast naukę an
gielskiego, gdyż znajomość tego języka stawała się niezbędna w pracy 
na uczelni. Kolejną więc niespodzianką było dla mnie, w następnym roku, 
ponowne zaproszenie na spotkanie ze znajomymi już Anglikami. Tym ra
zem, po krótkiej rozmowie, usłyszałem słowa: You have improved your 
English — poprawił pan swój angielski. Zabrzmiało to obiecująco. Wkrót
ce otrzymałem zawiadomienie o przyznaniu mi wyjątkowo wysokiego 
stypendium jakiejś brytyjskiej fundacji o nazwie Leverhulme Trust Fund. 
Kierował nią Lord Murray of newhaven. Wypadało mi napisać jakieś po
dziękowanie. Kto jednak wie, jak się pisze do angielskiego lorda? Pyta
łem o to wielu mądrych ludzi. nie wiedział nikt — z jednym wyjątkiem. 
Był nim prof. Henryk niewodniczański, u którego przed laty zdawałem 
egzaminy z fizyki doświadczalnej. W latach trzydziestych współpraco
wał w Anglii z Lordem Ernestem Rutherfordem — odkrywcą jądra ato
mu. Zgodnie z uzyskaną instrukcją na kopercie listu wypisałem formułę: 
The Right Honourable Lord Murray of Newhaven, a sam list rozpocząłem 
od słów: My Lord. Wkrótce od „Mojego Lorda” otrzymałem uprzejmą od
powiedź i gratulacje. Drugi jego list dostałem już po przylocie do Anglii. 
Proponował spotkanie w Londynie. Doszło do niego dopiero pod koniec 
mojego dziesięciomiesięcznego pobytu w Wielkiej Brytanii.
 W tym samym czasie, kiedy kroiło mi się stypendium brytyjskie, kolega 
Jan Andrzej Czubek, pracował w jednym z francuskich ośrodków badań 
95. Organizacja brytyjska założona w 1934 roku w celu upowszechniania języka angielskiego i kultury brytyjskiej, poma
gająca w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowej i kulturalnej.
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jądrowych w Saclay pod Paryżem. Jego pobyt zbliżał się ku końcowi. Prze
konał jednak swoich francuskich szefów, że na jego miejsce powinni przyje
chać z Polski kontynuatorzy rozpoczętych tam przez niego badań. Wskazał 
na mnie, jako swojego pierwszego następcę. Francuzi zaakceptowali tę pro
pozycję. Była to dla mnie kolejna wielka niespodzianka — kolejny nieprze
widziany splot zdarzeń.
 Zanim jednak nastąpił mój łączony wyjazd do Francji i Anglii wpro
wadziłem się do maleńkiej spółdzielczej garsoniery przy ul. Krynicznej 2. 
Stało się to w ostatni sylwestrowy dzień 1965 roku. Był to mój pierwszy wła
sny kąt — zdobyty tak późno, kiedy miałem już prawie 36 lat.
 Prof. Leopold Jurkiewicz, po nagłej śmierci żony, podupadł bardzo 
na zdrowiu. Przyjmował interesantów w mieszkaniu przy ul. Mikołajskiej. 
Stawiłem się u niego 30 marca 1966 roku w godzinach przedpołudnio
wych, w celu odebrania listu polecającego do mojego przyszłego angiel
skiego szefa dr. Colina Claytona. Po mnie miał tu być jeszcze jeden z ko
legów — Staszek Kwieciński. To od niego dowiedziałem się, że Profesor 
właśnie przed chwilą zmarł. Straciliśmy nauczyciela i przyjaciela — naszego  
„Dziadka”. Uczył nas nie tylko fizyki, lecz także tolerancji i wzajemnej 
życzliwości.
 nadszedł czerwiec 1966 roku — czas mego odlotu. nieoceniony Le
szek zawiózł mnie swoim wartburgiem na lotnisko Okęcie w Warszawie. 
Pierwszy raz w życiu znalazłem się na pokładzie nowoczesnego odrzu
towca francuskich linii lotniczych Air France. Samolot zaczął powoli ko
łować na pas startowy. Przez okienko zobaczyłem jeszcze Leszka na ta
rasie budynku portu lotniczego. Machał mi ręką na pożegnanie. Samolot 
zatrzymał się, a po chwili poczułem, jak niewidzialna siła bezwładno
ści wciska mnie w oparcie fotela. Ziemia zaczęła coraz szybciej uciekać 
do tyłu. Przymknąłem oczy. na dalekim horyzoncie ukazał się paryski 
l’ Arc de Triomphe — Łuk Triumfalny, znany mi dotąd tylko z powieści 
Remarque’a. Dalej — już za kanałem La Manche — wznosiły się wieże 
Tower Bridge — słynnego podnoszonego mostu londyńskiego. Gdzieś 
za tym mostem rozciągał się nowy, ciekawy etap mego życia. nie przy
puszczałem wtedy, że przede mną jeszcze dalekie podróże na różne kon
tynenty, że nawiążę nici przyjaźni z ludźmi różnych nacji, ras i kultur, 
że to jeszcze nie koniec przedziwnych niespodzianek w życiu byłego 
chłopca z prowincji.
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Listy do Przyjaciela 

Od opisanych wydarzeń minęło kilkadziesiąt lat. Odszedł na zawsze mój 
serdeczny przyjaciel — Leszek Marcinik. Kiedy stałem się już emerytem, 
żona Leszka — Lucyna — odnalazła wśród domowych szpargałów kilka 
moich listów do Leszka zachowanych z dawnych lat. Dwa z tych listów za
mieszczam poniżej — zamiast posłowia.

Jaworzno, 14 września 1953

 Drogi Leszku! 

 Przede wszystkim chcę Cię zawiadomić o doniosłym 
wydarzeniu, jakie miało miejsce w moim mizernym życiu 
w ciągu ostatnich dni. Chodzi o egzamin dyplomowy, któ
ry zdałem w ubiegłą sobotę. Od tej chwili masz do mnie 
mówić „Panie dyplomowany Fizyk”. Wydarzenie jest nie
codzienne, dlatego całą wczorajszą niedzielę postanowi
łem poświęcić jego uczczeniu. Pół dnia przesiedziałem 
w domu, wertując myślami minione lata. Wspominałem 
rozmaite fakty i zdarzenia, troski i radości, blaski i cienie 
z tego okresu. Ważyłem je na wadze analitycznej, badałem 
pod mikroskopem, a na koniec umieszczałem w prasie hy
draulicznej, aby wycisnąć z nich jakieś wnioski. Od cza
su do czasu spoglądałem w lustro, obserwując jak z mojej 
głowy wyparowuje powoli duma, przywieziona dnia po
przedniego z Krakowa. Wkrótce pozostał po niej tylko 
nikły obłoczek, który w pewnej chwili ulotnił się całkiem 
przez otwarte okno. Powróciłem do swojej pracy przy pra
sie. Mimo usilnych starań wyciśnięte wnioski nie sięgały 
ani połowy naczynia, do którego je zbierałem, tworząc 
mętną ciecz nieokreślonego koloru i mdłej woni. Mach
nąłem ręką i trzasnąwszy drzwiami opuściłem swoje labo
ratorium. Świąteczny obiad przywrócił mi dobry humor. 
na deser skonsumowałem kilka nowel Guy de Maupas
santa. Szczególnie jedna z nich pt. Samotność dała mi dużo 
do myślenia. I tak mijały godziny, a kiedy zmierzch zaczął 
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otulać szarą od pyłu elektrowni ziemię, zjawiły się u mnie 
dwa fauny leśne w postaciach Adama i Zygmunta. Pojawi
ło się też szkło wypełnione płynem rozsiewającym subtel
ną woń alkoholu. A potem… zjawił się Anioł. Stanął wśród 
nas i uśmiechnął się błękitnymi — jak niebo — oczami. 
Z tym uśmiechem spłynęła na nas woń obłoków, a cały 
dom rozjaśnił się światłem dalekich gwiazd, spośród któ
rych zapewne przybywała ta istota. nawet moi poprzedni 
goście, ryczący dotąd przepitymi głosami hymny pochwal
ne na moją cześć, teraz umilkli. Zaszywszy się w ciemne 
kąty opróżniali ukradkiem kolejne kieliszki, łypiąc oczami 
w niemym zachwycie na tę smukłą wieczorną zjawę.
 napisz co u Ciebie. O mnie bądź spokojny; to tylko 
pozostałość po uroku chwili. 

 Cześć Bohdan

Abingdon, 8 października 1966

 Cześć Rodaku znad Wisły!

 Postanowiłem zrobić małą przerwę w studiowaniu 
dzieła literackiego, które wysłałeś mi 21 września — jeszcze 
do Paryża. Ten wolny czas wykorzystuję teraz do napisania 
tego oto listu. Wybacz, że czynię to dopiero po tak długim 
milczeniu. Zrozum jednak, że we Francji nie było warun
ków do tego rodzaju pracy twórczej. Człowiek uganiał się po 
tym niezwykłym kraju, kiwał głową z zadziwieniem, wyba
łuszał oczy na rozmaite cuda i cudeńka, degustował langu
sty i inne owoce morza. Podlewał to wszystko czerwonym 
winem. Gdzie mu tam było do pisania listów, ale nic się 
nie martw. Kiedy przylecę z powrotem nad Wisłę, to w mo
jej dziupli przy ul. Krynicznej przedstawię Ci to wszystko 
szczegółowo. Będę miał materiał pomocniczy w postaci 
zdjęć, przeźroczy, folderów itp. Zobaczysz obrazki z róż
nych ciekawych miejsc począwszy od Bretanii, normandii, 
Szampanii, a kończąc na Księstwie Monaco, Lazurowym 
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Wybrzeżu i Pirenejach. Do tego dojdą wspomnienia z Paryża 
— miasta cudów. Życie w tym mieście było dość męczące. 
Tłum ludzi i samochodów. Ludzka menażeria z całego 
świata. Oczywiście wszędzie plątają się nasi rodacy. Fran
cuzi — ludzie sympatyczni — przeważnie na lekkiej bani. 
Spotykałem takich, którzy już do obiadu — podczas po
łudniowej przerwy w pracy — wypijali po sporej butelce 
wina na głowę. W paryskim metrze niemiłe zapachy i upał. 
Trudno sobie jednak wyobrazić życie w tym mieście bez 
tej jego części podziemnej. Wieczorami wspaniała ilumi
nacja wszystkich ważniejszych budowli i pomników. Orgia 
neonów na placu Pigalle, gdzie fagasi w paradnych libe
riach zachęcają przechodniów — w sposób dość nachalny 
— do przekraczania progów podejrzanych spelunek. Róż
nojęzyczny tłum przewala się tam w sobotnie wieczory. 
Kłębi się to wszystko, jak w wielkim mrowisku. na co dzień 
mam tu też do czynienia z barwną mozaiką przeróżnych 
typów rodem z naszych stron: poważni uczeni, brodaci 
artyści, studenci, poszukiwacze przygód, wiecznie zatro
skane panie, ludzie ogarnięci obsesją samochodową i inni. 
To miasto przyciąga różnych ludzi z całego świata. Podob
no w Paryżu mieszkają na stałe niezwykle bogaci właści
ciele pałaców i wspaniałych apartamentów, a obok nich 
plącze się szara biedota. Ludzie średnio zamożni budują 
sobie wille na terenach wiejskich w pobliżu Paryża. Byłem 
raz na kolacji w takiej wiejskiej rezydencji u mojego szefa 
z Centrum Badań Jądrowych w Saclay. Po zakończeniu sta
żu w tym centrum zostałbym chętnie w Paryżu jeszcze kil
ka dni. Wielu rzeczy nie zdążyłem zobaczyć. niestety, nie 
było już na to czasu. Czekała mnie przeprowadzka na dru
gą stronę kanału La Manche. 
 Trzeciego października 1966 roku znalazłem się na 
pokładzie odrzutowca Caravelle i wystrzeliłem jak z procy 
prosto w niebo. Gdzieś nad kanałem zaczęło nami trząść 
niemiłosiernie. Kazano zapiąć pasy bezpieczeństwa. Póź
niej ukazała się w dole ziemia przecięta wstęgą Tamizy.
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Jeszcze chwila i nadlecieliśmy nad miasto ciągnące się jak 
okiem sięgnąć. Było ono upstrzone wielkimi plamami zie
leni. nad tym ludzkim mrowiskiem lecieliśmy około 7 mi
nut, podczas gdy cały lot z Paryża trwał niecałe 50 minut. 
Londyn to miasto ogromne — znacznie większe od Pary
ża. W śródmieściu na Air Terminal czekał na mnie jakiś 
dżentelmen z opaską British Council na ramieniu. Zawiózł 
mnie samochodem do małego hoteliku w pobliżu Ken
sington Gardens i oddał w ręce trzech kruczowłosych 
Greczynek. Zostawił plan miasta i życzył pomyślności 
w Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim. O wyznaczonej 
godzinie zameldowałem się u pewnej sympatycznej lady 
w biurze British Council. Z tą panią utrzymywałem już 
wcześniej kontakt listowny. Teraz wypłaciła mi cztery fun
ty na zapłacenie greckiego hotelu i dalszą podróż. Daj jej 
Boże zdrowie, ale byłbym zginął marnie bez posiadanych 
franków, których część musiałem wymienić na brytyjską 
walutę. Greczynki złupiły ze mnie nazajutrz przeszło trzy 
funty. Zgłosiłem się też do Instytutu Polskiego, gdzie dano 
mi do wypełnienia jakiś formularz personalny. Było już 
późne popołudnie, kiedy wyruszyłem w miasto w celach 
poznawczych. Wędrując przez Oxford Street, w jakiejś 
przecznicy, zobaczyłem tabliczkę z napisem Soho. Wie
działem już wówczas, że jest to nazwa londyńskiego cen
trum rozrywkowego — podobnego do paryskiego placu 
Pigalle — z lokalami striptizowymi. Wstąpiłem do jednego 
z nich. Po uiszczeniu niewielkiej opłaty poproszono mnie 
o wpisanie się do wielkiej klubowej księgi. W ten sposób 
stałem się nagle członkiem londyńskiego klubu Phoenix. 
Otrzymałem klubową kartę wstępu no 2634. na widowni 
zastałem liczną grupę panów w różnym wieku. na jasno 
oświetlonej scenie pojawiały się coraz to inne zgrabne 
dziewczyny. Rozbierały się z wdziękiem. Tutaj nie obo
wiązywały już żadne listki figowe, jak w Paryżu. Angielski 
klub to teren prywatny. na takim terenie nie działają żad
ne zakazy obowiązujące w miejscach publicznych.
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Po powrocie do hotelu — zamiast pięknej Greczynki — za
stałem w moim pokoju jakiegoś zmaltretowanego rodaka 
z Krakowa. Przywlókł się tu pociągiem. Podczas przepra
wy promem przez kanał La Manche przeżył sztorm i cho
robę morską. Wyglądał nieszczęśliwie. następnego dnia 
wsiadłem do pociągu na Paddington Station i po około 
godzinie jazdy wysiadłem na stacji Didcot koło Oxfordu. 
Tu czekał na mnie mój angielski szef dr Colin Clayton. 
Pojechaliśmy najpierw do małego miasteczka Wantage, 
gdzie znajduje się laboratorium badawcze — odtąd moje 
miejsce pracy. Później szef zawiózł mnie do innego nie
wielkiego miasta o nazwie Abingdon. Tutaj zamieszkałem 
w eleganckim hotelu dla pracowników naukowych przy
jeżdżających z różnych stron świata do pobliskich labora
toriów jądrowych. Za hotelem rozciąga się stary park. Tuż 
za nim płynie Tamiza — ta sama co w Londynie, jednak 
nieporównywalnie mniejsza. Atmosfera w hotelu miła 
i spokojna — sprzyjająca pracy twórczej i rozmyślaniom. 
Towarzystwo poważne, małomówne. Mądre miny ludzi, 
którym się zdaje, że dużo wiedzą. na tej brytyjskiej ziemi 
wszystko jest inne w porównaniu z Francją. Inni ludzie, 
inne obyczaje. Ruch uliczny lewostronny. na londyńskich 
ulicach czarne staroświeckie taksówki, przypominające 
pogrzebowe karawany oraz czerwone piętrowe autobusy. 
na trotuarach panowie w melonikach i dziewczyny w mi
nispódniczkach. W londyńskim parkach rude wiewiórki, 
a w powietrzu — zamiast komarów — potwornie ryczące 
ogromne odrzutowce. Do obiadu, w miejsce wina, pija 
się tu — z przeproszeniem — wodę. nic dziwnego, że za
czynam odczuwać niedostatek alkoholu w organiźmie. 
Mam nadzieję, że wszystko to jakoś przeżyję i powrócę 
do naszego świata — świata naszej młodości. A na razie 
ściskam Cię bardzo mocno i ślę ucałowania dla Lucynki, 
Basi i Beatki. 

Bohdan
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Były dom urzędniczy kolonii 
górniczej w Jaworznie — miejsce 
urodzenia autora.

Pierwsze strony indeksu no 268 
Akademii Górniczej w Krakowie 
z roku akademickiego 1921/1922.

Ilustracje i dokumenty
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Ślubne zdjęcie Rodziców z 27 grudnia 
1927 roku.

A to już ja — z Mamą i Babcią Helą.
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Ojciec, Bolek Urbańczyk i Bary 
w ogrodzie przy ulicy Zacisze.

Babcia Hela i Bary na 
— nieistniejącym już — ganku 
Winterówki.
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niedzielna podróż nad stawy 
za Byczyną. 

Pierwsza strona przepustki granicznej 
uprawniającej do przekraczania 
w Dulowej granicy między III Rzeszą 
i Generalną Gubernią.
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Dom Frau Rahlf w Grünbergu. 

Karta wypłaty dla Olgi 
Dziunikowskiej zatrudnionej 
w Fabryce Grünberg — z roku 1944. 
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Znak rozpoznawczy Polaków 
obowiązujący na terenie III Rzeszy 
podczas II wojny światowej.

Ostatnia — niezrealizowana już 
— kartka żywnościowa z roku 1945.
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Przepustka, wydana przez 
radzieckiego komendanta wojennego, 
uprawniająca dyrektora Kopalń 
Węgla Jaworzno do poruszania się 
po mieście w ciągu całej doby.

Legitymacja dyrektora Kopalń Węgla 
Jaworzno wydana przez Krakowskie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego 
w Krakowie w czerwcu 1946 roku.
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Pomnik marszałka Iwana Koniewa 
na osiedlu Widok w Krakowie 
w latach 1987–1990.

Dr Wiktor Fedak (1887–1960) 
— dyrektor starego jaworznickiego 
szpitala górniczego.
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Strona tytułowa pierwszego numeru 
gazetki szkolnej Jutrzenka.

Wspomnienie prasowe o Jutrzence 
opublikowane w czasopiśmie Gwarek 
nr 17 (100) 15 Ix — 29 Ix 1978.
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Zdjęcie maturalne absolwentów 
i grona pedagogicznego Szkoły 
Ogólnokształcej Stopnia Licealnego 
w Jaworznie — od lewej siedzą: 
Zofia Kugler (sekretarka), Stanisław 
Kammer, Maria Tołkaczewska, 
ks. Walenty Przebinda, Janina Żak, 
Julian Bogowski (dyrektor), Pius 
Jabłoński, Maria Hoffmann, Tadeusz 
nawrocki.

Leszek Marcinik w 1950 roku.
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Opublikowane przez Przekrój 
wspomnienie o redaktorze tego 
tygodnika — Leszku Marciniku.

Zawiadomienie o odrzuceniu 
podania autora o przyjęcie na Kurs 
Przedegzaminacyjny.
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Odpowiedź Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej na list 
autora do prezydenta Bolesława 
Bieruta.

Zaświadczenie o pracy autora 
w Zakładach Chemicznych Azot 
w Jaworznie.
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Zaświadczenie o pracy społecznej 
autora w Związkowym Klubie 
Sportowym Unia Azotania 
w Jaworznie.
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powyżej. na jednym ze szczytów 
Bieszczadów w 1965 roku — od lewej: 
autor, Edward Chruściel, Tadeusz 
Rokossowski, Stanisław Witczak.

po lewej. Autor w drodze na Gęsią 
Szyję w Tatrach — w latach młodości 
(fot. Jerzy niewodniczański).




