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Fot. 1. Pradziadek Witalis Pasynkiewicz syn Dominika Pasynkiewiczai 

      

Fot. 2. Z lewej: Dziadek Stanisław Pasynkiewicz, syn Witalisa i ojciec Wojciecha, mego ojca. 
 Z prawej: Dziadek Leonid Liszyn, ojciec mojej matki. 



6 
 

1.Wczesne dzieciństwo – Wołyń 

   Pierwsze moje wspomnienia ze wczesnego dzieciństwa pochodzą z wołyńskiego miasta 

Dubno, gdzie mieszkała moja rodzina składająca się z ojca Wojciecha Pasynkiewicza, jego 
żony Olgi z domu Liszyn, ich córki Aliny i mnie, Stanisława. Ojciec mój pracował w Dubnie 
jako sędzia grodzki w miejscowym sądzie, matka, jak to było w tamtych latach, nie 
pracowała, zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, a starsza siostra Alina chodziła 
do szkoły podstawowej. W Dubnie mieszkaliśmy cztery lata od 1933 do 1937 roku, czyli w 
tym czasie mój wiek wynosił 3 do 7 lat. Nic więc dziwnego, że pamięć moja zanotowała 
jedynie niektóre fragmenty naszego życia związane głównie z osobistymi przeżyciami 
dziecka. Dobrze pamiętam  radość i dumę gdy udało mi się powiedzieć „ r ”, naukę pływania 

w pobliskiej rzece, znalezienie schowanych przez rodziców prezentów gwiazdkowych, 

wycieczki kajakowe z ojcem, wyłowienie z rzeki tonącego kociaka itd. Dobrze zapamiętałem 

widok naszego domu i jego otoczenia, ulicę Panieńską i zaułek Koszykowy przy którym stał 

nasz dom, zamek dubieński w którym rezydował starosta. Myślę, że ten czas należał do 

nielicznych szczęśliwych okresów życia moich rodziców. W tym czasie ojciec osiągnął 

stabilną pozycję sędziego, zapewniającą dobry standard życiowy. Rodzice mieli wtedy około 

czterdziestu lat, mieli licznych znajomych, bawili się. 

 

    

Fot. 3. Wojciech i Olga Pasynkiewicz – rodzice autora 
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   Dubno, jak większość wołyńskich miasteczek, było głównie zamieszkałe przez ludność 

żydowską, dlatego zapamiętałem tłumy ich młodzieży na plaży koło naszego domu oraz 

opowiadania ojca o procesach sądowych żydowskich komunistów, którzy np. w dniu 1 maja 
zarzucali na druty nad ulicami czerwoną szmatkę zdejmowaną z trudem przez policję, a „ 

przestępcę” aresztowała i kierowała sprawę do sądu . Wszystkie takie sprawy trafiały do ojca, 

a on je umarzał.  

   Ze wspomnień z tamtego okresu pamiętam jeszcze babcię Walunię (przyrodnią siostrę 
mojej rodzonej babci Frani), która za względu na konflikt rodzinny ze swoją synową, na stare 
lata nie mieszkała w Gdyni u swego syna Dłuskiego, a mieszkała u swego siostrzeńca w 
Dubnie.  Moja ulubiona zabawa polegała na powożeniu powozem zaprzęgniętym do mojego 
konia na biegunach. Powozem była kanapa na której siedziała babcia Walunia i najczęściej 
jechaliśmy do Krakowa. Oczywiście w tej sytuacji do  akcesoriów należał prawdziwy, duży 

dorożkarski bat, który kupował mi ojciec i w tajemnicy skracał drzewce, co wywoływało 

moją furię.  

    W roku 1937 ojciec został powołany na sędziego śledczego w Sarnach, co spowodowało 

naszą przeprowadzkę. Sarny były niewielkim miasteczkiem na północy województwa 

wołyńskiego, leżącym prawie już na Polesiu. Piaski, lasy sosnowe i duży węzeł kolejowy na 

linii Paryż, Berlin, Warszawa, Kijów, a dalej Moskwa. Raz dziennie przejeżdżał tędy ekspres 

i właśnie w Sarnach miał krótki postój w celu wymiany lokomotywy. Raz tą właśnie 
wymienioną lokomotywą przejechałem z ojcem ze stacji do warsztatów kolejowych gdzie 
dokonywano przeglądu tej wspaniałej o wielkich kołach maszyny wytwarzającej kłęby pary. 

Przeżycie to ogromne dla paroletniego chłopca pozostało w pamięci na całe życie. 
Zamieszkaliśmy w niewielkim parterowym drewnianym domku stojącym na ogromnym 

piaszczystym terenie, wzdłuż ulicy Rycerskiej, również piaszczystej i bez chodników, ale 

prowadzącej do jednostki wojskowej stacjonującej gdzieś tam daleko w lesie. 

Prawdopodobnie przyczyniło się to do wybrukowania tej ulicy kocimi łbami a z jednej strony 

zrobiono nawet z desek chodnik.  

   Sarny były przecięte na pół torami kolejowymi. Z naszej strony znajdowały się 

najważniejsze urzędy jak starostwo, sąd oraz szkoła ,w której rozpocząłem swoją edukację i 

do której uczęszczała moja siostra Alina zwana Lalką. Po drugiej stronie torów rozłożyło się 

stare miasteczko żydowskie ze sklepami, warsztatami a nawet kinem. Tu chyba, po raz 
pierwszy w życiu widziałem jakiś film, prawdopodobnie niemy. W Sarnach mieliśmy już 

radio, pamiętam bardzo wysokie anteny połączone drutami. Kilka wydarzeń z naszego życia 

dokładnie zapamiętałem. Po pierwsze szkołę, duży ( tak mi się zdawało) murowany budynek, 

a przed nim wielkie piaszczyste boisko, tłum rozwrzeszczanych dzieci i moja podpora w 

postaci starszej siostry. Zapamiętałem też nauczyciela Tyżyka, młody, wysoki, chyba rudy. I 

to on właśnie, nie pamiętam za co, wytargał mnie za ucho, co oczywiście natychmiast 

zauważyła moja mama. Następnego dnia Tyżyk został zrównany z ziemią przez panią 

sędzinę, której synka śmiał tknąć. Drugie wydarzenie to ryba, duża, chyba sum. Ja jej nie 

jadłem (mimo namawiania) , siostra zjadła trochę. Niewiele brakowało , żebyśmy zostali 

sierotami. Stopień zatrucia rodziców i pomocy domowej Waśki był wielki, byli bliscy 

śmierci. Jedyny lekarz w Sarnach zaaplikował głównie picie pomyj na wymioty. Trzecie 
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wielkie wydarzenie, to wścieklizna naszego ukochanego psa boksera  i kota. Psa na polecenie 

zastrzeliła policja, a ja dostałem 21 zastrzyków w brzuch. 

   Jako sędzia śledczy, ojciec często wyjeżdżał w teren na sekcje zwłok i inne śledztwa. 

Jedyny transport do sarneńskich wiosek, w których w czasie wesela lub innych uroczystości 

pobito kogoś na śmierć, była dorożka. Przejechać się prawdziwą dorożką to dopiero była 

frajda i dlatego ojciec często na swoje wyjazdy śledcze zabierał mnie ze sobą. Na tyle była to 

dla mnie piękna przygoda, że nawet przez parę godzin potrafiłem siedzieć w dorożce i czekać 
na ojca. 

       

                                    Fot. 4. Rodzice autora                                            Fot. 5.  Mama z Lalą 

                   

                  Fot. 6. Babcia Frania – matka Ojca             Fot. 7. Rodzina Pasynkiewiczów – Dubno na Wołyniu 
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Fot. 8.  Spotkanie rodzinne – Dubno  

          

                                  Fot. 9. W ogrodzie z siostrą                     Fot. 10. Rodzice na spacerze - Dubno 

   Tak zwana inteligencja, w miasteczku takim jak Sarny, składała się ze starosty, sędziego, 

lekarza, aptekarza i paru innych urzędników. W Sarnach ojciec utrzymywał dobre stosunki ze 
starostą Kowalewskim. Jego córka była w moim wieku i w czasie wzajemnych wizyt 
doskonale się z nią bawiłem. Dlatego o tym piszę, bo w samych Sarnach, a prawdopodobnie i 
w całym powiecie tylko starosta miał auto i to jego auto było pierwszym jakie zobaczyłem. 

Ponad dziesięć lat później byliśmy z mamą, siostrą i jej mężem w teatrze na sztuce włoskiego 

pisarza pt. „ Trąd w pałacu sprawiedliwości”. Sztukę tą przetłumaczyła Jadwiga 

Pasynkiewicz, mieszkająca w tym czasie we Włoszech. Traf chciał, że obok nas siedział 

starszy pan, w którym moja mama rozpoznała starostę Kowalewskiego. On jednak mamy 

poznać nie chciał. Prawdopodobnie przyczyna była prosta, przedwojenny starosta zajmował 

wysokie stanowisko w Polsce Ludowej, a czasy były stalinowskie, co groziło przykrymi 

konsekwencjami. Tyle o Sarnach. W roku 1938 ojciec awansował na sędziego sądu 

okręgowego na cały Wołyń i dlatego przenieśliśmy się do Równego, gdzie znajdował się Sąd 
Okręgowy.  
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   Równe było wówczas największym miastem na Wołyniu i tu właśnie, w okolicach 
miejskiego parku, w dzielnicy zwanej Grabnik, wybudowano parę „wspaniałych” jak na 

Wołyń domów. W jednym z nich, na parterze, zamieszkał ojciec z rodziną. Na parterze tego 

domu o kształcie sześciennego klocka były cztery pokoje, kuchnia i „prawdziwa” łazienka z 

wanną, umywalką i sedesem. Co prawda wodę, co parę dni, pompował do zbiornika na 

strychu wynajęty robotnik, ale myślę, że na całym Wołyniu nie było więcej takich 

wspaniałych domów. Oczywiście do takiego mieszkania należało kupić nowe meble i 

należycie je „urządzić”. W pokoju dziecinnym mieszkaliśmy z moją siostrą. Mieliśmy osobne 

stoły, krzesła i łóżka, z tym, że u mnie wszystko było porządnie ułożone, a u Lalki stale 

panował bałagan. Na tym tle wybuchały kłótnie, które zawsze z wyrodną siostrą 

przegrywałem, dlatego moim jedynym ratunkiem było zbić ją kułakami. Straszne, zadane jej 
rany natychmiast pokazywała mamie, która jednak surowo mnie nie karała. Obok naszego 

pokoju był przechodni pokój stołowy, dalej gabinet ojca a na końcu sypialnia rodziców z 

dużym podwójnym łóżkiem. Ojciec chyba zbytnio się nie przepracowywał. Do pracy szedł 

około 10 – tej, a na obiad wracał o drugiej, trzeciej. Mama zajmowała się domem i nami. My 

z siostrą chodziliśmy do tej samej szkoły, która znajdowała się po drugiej stronie niedużego 

parku, niedaleko od sądu, miejsca pracy ojca. Myślę, że czas rówieński był szczęśliwy 

również dla rodziców. Stabilne i dostatnie życie, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów 

wygodne, ładnie umeblowane mieszkanie, udane dzieci, dobre perspektywy. Ale wszystko to 
wkrótce miało zniknąć, a życie zamienić w trudny do opisania koszmar. Powodem oczywiście 

była zbliżająca się wojna. Na razie jednak czekały nas wakacje na działce we Włodzimierzu. 

Kawałek ziemi, sądzę że około dwóch hektarów otrzymał od rządu brat ojca Kazimierz 
Pasynkiewicz, który jako uczestnik wojny polsko – bolszewickiej został ranny pod Kijowem 
w wyniku czego był bez jednej nogi. Oprócz działki dostał koncesję na prowadzenie hurtowni 
tytoniowej.  

   O te beneficje wystarał się mój ojciec, wbrew woli skromnego brata. Działka leżała za 

miastem, nad rzeczką Ługą z widokiem na bezkresne, podmokłe łąki i dwie, po przeciwnych 
stronach stojące cerkwie. Ta bliższa znajdowała się w mieście, a druga, dalsza w 
miejscowości Zimne. Ich sylwetki z wysokimi zielonymi kopułami i błyszczącymi w słońcu 

złotymi, prawosławnymi krzyżami robiły wrażenie którego nie zapomniałem do dzisiaj. 

Blisko rzeczki stał piętrowy dom z czerwonej cegły. Był projektem mego stryja Kazimierza, a 

więc siłą rzeczy musiał być udziwniony. Na parterze były dwa mieszkania, w lewym 
dwupokojowym brak było kuchni, a w prawym kuchnia co prawda była, ale za nią znajdował 

się tylko jeden pokój. Mieszkania nie były z sobą połączone. Na piętrze mieściły się dwa 

pokoje, jeden w kolorze różowym, a drugi w niebieskim. Natomiast wejście do nich było 

możliwe tylko dla odważnych, bo na piętro prowadziła zwykła drabina. 

   W czasie wakacji nasza rodzina zajmowała dwupokojowe mieszkanie na parterze, obok 
mieszkała ciocia Wandzia (siostra mego dziadka Stanisława) ze swoimi dziećmi i Dzidką, 
córką Kazika (prawdopodobnie). Całe pierwsze piętro zajmował Kazik. Do chwili obecnej 

jest tajemnicą, jak on bez jednej nogi i na szczudłach radził sobie z drabiną.  
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Fot. 11. Działka, Włodzimierz Wołyński 

   Poniżej domu, w kierunku rzeki rozciągał się sad wzdłuż trzech alejek. Wiśnie, jabłonie i 

grusze dominowały wśród drzew, a między nimi rosły krzaki porzeczek i malin. W górę od 

domu również rosły drzewa owocowe, ale posadzone później, jeszcze nie rodziły. Głównym 

ogrodnikiem, hobbystą, był mój ojciec, który spędzał wakacje okopując drzewa i wykonując 

mnóstwo innych niezbędnych czynności. Na głowie biała chustka do nosa z zawiązanymi 

rogami, na nogach chodaki na drewnianych podeszwach, a w ręku łopata, takim zapamiętałem 

ojca z czasów działkowych wakacji. Obok domu rosła stara rozłożysta akacja, a pod nią stał 

ogromny stół do ping-ponga. W upalne dni tu cała rodzina spożywała posiłki, przyjmowani 

byli goście. Stół ten dla mnie i Dzidki służył zamiennie jako okręt, dom, kareta itd. Jednym 
słowem służył nam wiernie do wielu zabaw. 

   Od domu teren działki obniżał się powoli w kierunku rzeczki Ługi, która leniwie, zakrętami 

płynęła w kierunku miasta. Brzegi Ługi były podmokłe i miejscami zarośnięte trzciną. 

Chociaż nurt był spokojny, rzeczka była głęboka. Na dole działki, przy rzeczce, rozciągała się 

niewielka łąka kończąca się trzciną. W prawym rogu łąki wyrastał z wody fantazyjny mostek 

– platforma służący do kąpieli i opalania się. Ojciec i Kazik uwielbiali wodę i byli w 

odrodzonej Polsce pionierami sportów wodnych. Nie wiem dokładnie ile, ale na pewno 5 – 6 
kajaków zostało zbudowanych według ich projektów i znajdowało się na działce. Swój 

kajaczek miałem i ja. Pamiętam kajak rodzinny, w którym mieściła się cała nasza rodzina, 

osobny pojedynczy kajak miał Kazik. Były również specjalne kajaki do letniej turystyki. Co 

roku Kazik i ojciec organizowali tak zwane spływy kajakowe w różnych częściach Polski. 

Latem życie toczyło się na mostku nad wodą, lub na kajakach. A pogoda, na Wołyniu, w tych 
latach, była wyjątkowo ciepła i bezdeszczowa. 

   Oprócz kajakarstwa, rodzice uprawiali turystykę górską i wielokrotnie, jeśli mnie pamięć 

nie myli, jeździli w okolice Zaleszczyk, na piesze wycieczki. Wszystkie letnie wakacje, które 

pamiętam, spędziłem na działce i były to najwspanialsze wakacje w moim życiu. Z bardzo 

wczesnych wspomnień pamiętam okropny brak mamusi, która gdzieś wyjechała z ojcem, 

może na spływ kajakowy lub wycieczkę górską. Mimo opieki ze strony babci i ciotki, 

obecności starszej siostry i towarzyszki zabaw – Dzidki (córka Kazika, prawie moja 

rówieśnica), biegałem do mamy sypialni by powąchać jej szlafrok i poczuć, że ona tu była i 

naprawdę istnieje. Tyle o niezapomnianej, wspaniałej działce, do której jeszcze wrócę. 
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Fot. 12. Działka, nad rzeczką Ługą 

 

Fot. 13. Działka – posiłek 

 

Fot. 14.  Lalka na działce 
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Fot. 15. Rośnie młody sad, Działka we Włodzimierz Wołyński 

 

Fot. 16. Mama z siostrą ojca Janką 
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2. Wojna 1939 roku 

   W końcu sierpnia 1939 r., wróciliśmy z działki do Równego bez Lalki, która z jakichś 
powodów jeszcze tam została. O jakiejś wojnie nie miałem oczywiście najmniejszego pojęcia, 

chociaż to niezrozumiałe słowo obijało się o moje uszy. Pierwsze wspomnienia z początku 

wojny, to syreny ostrzegające przed nalotem, warkot silników bombardujących stację 

kolejową i wyjazd ojca do Włodzimierza po siostrę. Po ich szczęśliwym powrocie, pamiętam 

opowiadanie, jak na stacji przesiadkowej w Łucku został zbombardowany pociąg w którym 

byli. Na naszym podwórku, w rogu, został wykopany  schron w którym chowaliśmy się przed 

bombami w czasie niemieckich nalotów. Któregoś dnia siedząc w tym schronie usłyszeliśmy 
głos ojca – wychodźcie, to są samoloty sowieckie, a nie niemieckie i tak skończyła się dla 

mnie pierwsza część przeżytej przeze mnie wojny.  

   Armia Czerwona wkraczała do Równego piechotą, mając na ramionach karabiny z bardzo 
długimi bagnetami. Chłopcy w moim wieku obserwowali ten przemarsz z wielkim 
zainteresowaniem prosząc po rosyjsku „toworiszcz daj kopiejku”. Na razie w naszym życiu 

niewiele się zmieniło. Ojciec nie chodził do sądu, a my z Lalką do szkoły. Pamiętam jak 

ojciec jakimś typom z czerwoną opaską na rękawie oddał swój rewolwer, ale robotnik 
pompujący wodę w naszym domu nadal to robił. W ileś tam dni, a może tygodni bawiąc się 

rano przed domem, zobaczyłem wysoką postać naszego sąsiada Milczanowskiego w 

towarzystwie dwóch niskich Żydów z czerwonymi opaskami na rękawach i karabinami na 

ramionach. Wyraźnie widziałem zdenerwowanie i bladość twarzy pana Milczanowskiego. Był 

on prokuratorem sądowym, częstym gościem w naszym domu, a może nawet przyjacielem 

ojca. Rodzice utrzymywali z Milczanowskimi dobre stosunki, bywali wzajemnie u siebie w 
domu. Rodzina Milczanowskich składała się z czterech osób; mąż, żona, córka w moim 

wieku i małego synka. O nim właśnie stało się głośno w latach 90 – tych, gdy jako minister, 
oskarżył ówczesnego premiera Oleksego o szpiegostwo na rzecz Rosji.  

   Aresztowanie Milczanowskiego zdecydowało prawdopodobnie o naszych dalszych losach. 

Po tym incydencie ojciec przez jakiś czas gdzieś się ukrywał, a następnie podjął decyzję o 

zlikwidowaniu naszego mieszkania w Równem i przeprowadzce na działkę do Włodzimierza. 

Decyzja była nadzwyczaj słuszna, gdyż nowa władza szybko rozprawiła się z urzędnikami i 

innym niepewnym elementem, aresztując ich a następnie fizycznie eliminując. O samym 

Milczanowskim i innych aresztowanych  słuch zaginął. 

   Wyprzedaż mebli i rzeczy trwała kilka dni, w których przez nasze mieszkanie przewinęło 

się mnóstwo kupujących, głównie żydów. Zupełnie nie pamiętam jak wyglądała nasza podróż 

z Równego do Włodzimierza, ale świadczy to o tym, że nic godnego zapamiętania nie 
wydarzyło się. We Włodzimierzu zamieszkaliśmy w domu na działce, a ja rozpocząłem naukę 

w szkole, chyba nadal w języku polskim. Zima z 1939 na 1940 rok była wyjątkowo mroźna i 

śnieżna. Do szkoły chodziliśmy a Dzidką na piechotę ona do 1-szej, a ja do 3-ciej klasy. 
Ojciec prawdopodobnie nigdzie nie pracował, a matka zajmowała się gospodarstwem 

domowym. Pieniędzy rodzice mieli sporo ze sprzedaży zawartości rówieńskiego mieszkania. 
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3. Wywózka na Ural 

   W bardzo mroźną lutową noc 1940 roku, a dokładnie 10 lutego, do naszego mieszkania 
około drugiej w nocy wtargnął oficer NKWD w asyście dwóch sołdatów i oświadczył, że 

Kazimierz Pasynkiewicz wraz z rodziną będzie przesiedlony w głąb Związku Radzieckiego. 
Na zebranie niezbędnych rzeczy i jedzenia na drogę mamy dwie godziny. Gdy dowiedział się 

od ojca, że Kazimierza nie ma, zapytał, „ a wy kto budziecie”. Odpowiedź ojca, że jest bratem 

Kazimierza trochę go speszyła. Ale po krótkim zastanowieniu zdecydował, „w miesto jewo 

was pieresilim”. Jednak zachowanie tego oficera było bez zarzutu – uspokajał matkę, że nie 

wywiozą nas do Szepietowki na rozstrzelanie i namawiał by matka zabrała jak najwięcej 

ciepłych rzeczy. Babcię Franię, matkę ojca, widziałem tej nocy po raz ostatni. Trzy lata 
później zmarła w Warszawie, a los tak chciał, by w grobie na Powązkach, leżała razem ze 

swoim synem i synową. Do stacji kolejowej dowieźli nas furmanką i załadowali do wagonu 

towarowego, w którym umieszczone były cztery nary z desek po obu stronach wagonu, a w 

części środkowej stał żelazny piecyk opalany drewnem i wiadro zamiast ubikacji. Myślę, że w 

wagonie umieszczono 8 rodzin, ( po dwie na każdą narę). Ja zostałem ulokowany na górnej  
koło okna i czułem się tam bardzo dobrze. Pociąg jechał powoli, na niektórych stacjach 
dostawaliśmy wodę, czasem nawet „kipiatok”, drewno na opał, a rzadko nawet chleb i zupę. 
Chuchając i skrobiąc odmrażałem szybę i cały czas obserwowałem widoki za oknem. Po 
trzech tygodniach jazdy pociąg zatrzymał się na bocznicy kolejowej na stacji Kostousowo, 
(Świerdłowskaja obłast). I tak osiągnęliśmy cel naszej podróży. 
   W tym miejscu uzupełnię moje wspomnienia ścisłymi danymi zaczerpniętymi z pracy 
doktorskiej Aleksieja Czewardina, mego dobrego znajomego, którego rozprawę 

sponsorowałem zapraszając go na własny koszt do Warszawy, gdzie pracował w archiwach. 

Dzięki niemu trafiłem do dyrektora archiwum w Jekatirenburgu i otrzymałem akta śledcze 
NKWD dotyczące mojego ojca Wojciecha i jego dziennik , który prowadził przez rok przed 

swoim aresztowaniem. Dziennik ten, prawdopodobnie przyczynił się do uratowania jego 

życia, gdyż nie znaleziono w nim żadnych materiałów świadczących o szpiegowskiej 

działalności ojca na terenie Związku Radzieckiego, co próbował mu imputować prowadzący 
śledztwo enkawudzista. 
   Wracając do danych z rozprawy doktorskiej Aleksieja pt „ Polacy w Świerdłowskiej Obłasti 

w latach 1939 do 1940”, są one następujące : wywózek polaków do Związku Radzieckiego, 

głównie na tereny północne i do Kazachstanu , było cztery. Pierwsza miała miejsce 10 lutego 

1940 roku, w czasie której wywieziono 140 tys. ludzi. W 80 % byli to Polacy, Ukraińcy 

stanowili 9 % a Białorusini 8 %. Przesiedlenie tysięcy ludzi było zaplanowane i wykonane 

przez NKWD, na polecenie najwyższych władz ZSRR. Drugiego grudnia 1939 r. komisarz 
spraw wewnętrznych L. Beria, zwrócił się do Stalina z prośbą o zatwierdzenie planu 
wywiezienia osadników z terenów Zachodniej Ukrainy i Białorusi, a 4 grudnia 1939 r. Biuro 

Polityczne WKPB powzięło decyzję o wywiezieniu wszystkich osadników wraz z rodzinami i 
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wykorzystaniu ich w pracach nad wyrębem lasów w północnych rejonach europejskiej części 

Rosji, na Uralu i Syberii. Osadnikami nazywano w Polsce uczestników polsko-sowieckiej 
wojny w 1920 r., którym za wojenne zasługi nadano ziemie na wschodnich terenach Polski. 
Rząd Radziecki uważał osadników za wrogów i chciał jak można najprędzej się ich pozbyć. 

Instrukcja o wysiedleniu mówiła, że wywózka powinna mieć miejsce tego samego dnia i 

objąć zarówno Ukrainę jak i Białoruś. W ostatniej chwili do osadników dołączono 
pracowników państwowych lasów takich jak gajowych, leśniczych itp. Dokładna instrukcja 

mówiła, ile wagonów ma mieć każdy pociąg (55), ilu ludzi należy umieścić w jednym 

wagonie (25 – 40), na każdy skład pociągu musi przypadać 22 strażników, doktór, felczer i 
dwie pielęgniarki; raz w dzień należy dać gorący posiłek i 800 g chleba. To oczywiście była 

teoria, a w praktyce wyglądało to różnie. Oficjalna nazwa wywożonych była „ 

specpieresieleńcy – osadniki”. Druga faza deportacji miała miejsce w kwietniu 1940 r. w 
czasie której wysiedlono 61 tysięcy ludzi. Objęła ona rodziny oficerów (sami oficerowie 

znajdowali się już w Katyniu), policjantów, właścicieli ziemskich i właścicieli fabryk, 
urzędników itp. Ta deportacja objęła  jeszcze prostytutki zarejestrowane przez polską policję. 
Trzecia deportacja z 29 czerwca 1940 r. objęła 78 tys. ludzi, głównie Żydów (85%), 
uciekinierów przed Niemcami z Polski centralnej. Mieszkali oni głównie w miastach takich 

jak Lwów (25 tys.), Przemyśl (22 tys.), Włodzimierz (6 tys.), Białystok, Grodno itd. Czwarta 
deportacja miała miejsce tuż przed wybuchem wojny niemiecko – sowieckiej, w okresie maj 
– czerwiec 1941 r. Łącznie od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. wywieziono 320 – 380 tys. 
ludzi do różnych miejscowości Związku Radzieckiego. Najwięcej polaków trafiło do 

Archangielska (55 tys.) i Świerdłowska (27 tys.). Do „Świedłowskiej obłosti” w czerwcu 

1940 r. przywieziono ponadto tak zwanych „ specpieresiedleńców – uciekinierów” (głównie 
Żydów) i rozmieszczono ich w różnych miejscowościach średniego Uralu. Łącznie trafiło 12 
tys. ludzi. Sumując, w „Świedłowskiej obłasti” na początku 1941 r. znalazło się 27 tys. ludzi, 
dawnych polskich obywateli rozmieszczonych po całym terytorium w 59 tzw. spec osadach. 

   Czy z powyższych danych wynika coś nadzwyczajnego, jakieś szczególne okrucieństwo, 

nieludzkie postępowanie, odrażające działanie? Aby odpowiedzieć na te pytania spójrzmy na 

naszą historię, historię ludzkości. Przecież od zarania dziejów człowiek rabował i mordował 

innych ludzi, zamieniał ich w niewolników, na ich pracy i cierpieniach budował swój 

dobrobyt i potęgę. Starożytny Egipt, Grecja, Rzym wykorzystywały pracę niewolników dla 

swego dobrobytu i potęgi. A niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zniesione w wieku 

XIX, a kolonie zdobywane przez Anglików, Francuzów, Włochów. Nawet Polska w okresie 
przedwojennym żądała kolonii na Madagaskarze. Nic więc dziwnego, że Stalin chcąc 

zbudować, potęgę Związku Radzieckiego sięgnął po najprostszą wypróbowaną metodę pracy 

niewolniczej. Przy czym metoda ta nie zawiodła – potęga została zbudowana, co odkrywało 

świetlane perspektywy podporządkowania sobie całego świata. Miał przecież doskonałe 

przykłady w postaci Cezara, Napoleona, Hitlera i wielu pomniejszych dyktatorów. Byliśmy 

więc niewolnikami i trzeba się było z tym pogodzić. 
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4. Życie na Uralu 

   Saniami, w bardzo mroźny dzień, dowieziono nas do baraku zbudowanego z bali 
sosnowych. Pośrodku, wzdłuż całego baraku szedł korytarz, a na prawo i lewo były pokoje z 

kuchnią z dużą pieco – płytą opalaną drewnem. Poza tym w pokoju znajdowały się dwa 

żelazne łóżka i worki, które po wypełnieniu słomą służyły jako materace. Szczególnym 

wydarzeniem dla mnie była bania. Starszy, miejscowy człowiek szedł korytarzem baraku i 
głośno wołał „ muszcziny, żeńszcziny w baniu”. Do bani udałem się z ojcem, by zmyć 

okropny brud po parotygodniowej podróży w towarowym wagonie. Bania nie zachwyciła 

mnie, drewniane ławy pnące się ku górze, rozpalony piec wypełniony kamieniami, brzozowe 

miotły do biczowania i do tego tłum gołych mężczyzn. Brak zachwytu nad tym, doskonałym 

dla ludu urządzeniem pozostał we mnie do dnia dzisiejszego.  

   O ile pamiętam, nie było kłopotu z jedzeniem w postaci chleba, zup i wspaniałych ryb 
serwowanych w stołówce i nikt wtedy nie głodował. Po niedługim czasie może półtora do 

dwóch miesięcy, kazano nam przeprowadzić się do nowego miejsca oddalonego o jakieś 4 – 5 
km od dotychczasowych naszych baraków. Miejscowość nosiła nazwę „ 46 kwartał” i 

składała się z dwóch baraków położonych po obu stronach niewielkiej górskiej rzeczki. 

Warunki życia były takie same jak dotychczas ale baraki znajdowały się bliżej lasu, który 
podlegał wycięciu Praca była przymusowa, a zarobki zależały od tak zwanej „ normy”, czyli 

ilości ściętych drzew, głównie sosnowych, przypadających na jednego „lesoroba”. 

Organizacja pracy była brygadowa, z brygadzistą na czele, a norma wysoka. Tajga rozciągała 

się w kierunku północnym od naszych baraków i tu znajdował się front robót. Drzewo 

ścinano piłami ręcznymi  przez dwóch robotników, następnie obcinano gałęzie i korowano 

pnie. Ciężkie gąsienicowe traktory odwoziły urobek do Kostousowa, gdzie znajdowała się 

stacja kolejowa i mechaniczny tartak, w którym piły były napędzane maszyną parową. Tartak 

produkował głównie podkłady kolejowe, po rosyjsku szpały, a znaczną część belek ładowano 

na wagony i wywożono. 

   Był to okres tak zwanej industrializacji kraju. Budowa przemysłu wymagała przynajmniej 
dwóch czynników: nowoczesnych maszyn i technologii oraz taniej siły roboczej. Maszyny i 

technologie kupowano u zachodnich imperialistów, a najtańszą siłą roboczą byli niewolnicy z 

łagrów pracy i różnego rodzaju przesiedleńcy tacy jak my, a wcześniej kułacy. Ogromna 

większość ludności terenów uralskich to przesiedleni tzw. kułacy z różnych terenów Związku 
Radzieckiego, Tatarzy z Krymu a w latach późniejszych wywiezieni Polacy, Żydzi, 

Estończycy, narody kaukaskie itd. A pieniądze na budowę fabryk zdobywano eksportując 

głównie surowe drewno za bardzo potrzebne dolary. Idea była prosta by zacofany i biedny, 

ogromny kraj, przekształcić w światowe mocarstwo. Nowoczesnymi niewolnikami byli nie 

tylko „zakluczonnyje” - zamknięci więźniowie, lecz również pozostali pracujący. Praca była 

obowiązkowa od 16 roku życia, z wyjątkiem młodzieży uczącej się. Należy dodać, że 
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pracabyła nie tylko obowiązkowa, ale również bardzo nisko opłacana. Chodziło o 

zapewnienie minimum potrzeb życiowych w postaci jedzenia, ubrania i mieszkania. Za 

spóźnianie się do pracy lub nieobecność groziła kara, konsekwentnie egzekwowana, aż do 

zesłania do łagru. W takich warunkach budowa przemysłu – „industrializacja” przebiegała 

szybko, chociaż koszty związane z nią były ogromne. Pomiędzy osiedlem Kostousowo, a 46 

kwartałem, gdzie mieszkaliśmy, tajga była już wycięta. Miejscami rósł młodniak i stały 
pojedyncze drzewa pozostawione jako rozsadniki nowej tajgi. Teren był górzysty, przecież to 

Ural, lecz góry były niskie, obłe i daleko od siebie rozmieszczone. Między górami rozciągały 

się podmokłe tereny, groźne i zapadające się pod nogami bagna. Idąc do szkoły widziałem 

morze pni po ściętych drzewach i wyspy tych drzew których nie dało się wyciąć. W dół od 

naszego baraku wiła się kamienista górska rzeczka, płytka latem, lecz rwąca i groźna w czasie 

roztopów. Z rzeczki tej, nie miała ona nazwy, piliśmy wodę, brali wodę do prania i używali 

jej w bani. Woda posiadała rdzawy odcień. Po wielu latach okazało się, że na jej dnie 

znajdowały się bogate złoża radioaktywnego toru. W dziesięć lat po naszym wyjeździe z 

Kostousowa, rozpoczęto wydobywanie, na skalę przemysłową, toru z tej właśnie rzeczki, a 

największe jego złoża znajdowały się na wprost naszego baraku. 

 

Fot. 17. Ural, Kostousowo – rok 1941. Przed naszą izbą w baraku (46 kwartał) 

    

   Do wybuchu niemiecko – sowieckiej wojny, z żywością nie było zasadniczych trudności. W 

sklepie, a taki istniał w kwartale 64, można było kupić chleb, kaszę, cukier a pracujący 

dostawali w przerwie obiadowej gorącą zupę lub kaszę manną czy jaglaną. Gwałtowne 

pogorszenie się sytuacji z żywnością nastąpiło z początkiem wojny, czyli w drugiej połowie 
1941 r. Wówczas w sklepie sprzedawano jedynie chleb i to tylko na kartki, a ilość 



19 
 

przysługującego chleba malała coraz bardziej, by dojść do 600-800 g dla ciężko pracującego i 

200-400 g dla ucznia. Zaczął się głód, który trwał nieprzerwanie do naszego wyjazdu z 
Kostousowa, czyli całe trzy lata. 

   Rodzice moi dobrze wiedzieli co znaczy to słowo „głód”, wszak przeżyli w Związku 
Radzieckim rewolucję październikową i odczuli jej skutki. Nic więc dziwnego, że niedługo 
po naszym przyjeździe na Ural matka kupiła, za sprzedane polskie ciuchy, kozę o ładnym 

imieniu Zorka, a ojciec rozpoczął karczowanie pieńków i kopanie dziewiczej ziemi pod 
uprawę ziemniaków. W następnych latach powiększałem ten nasz „ogród” do rozmiarów 
pozwalających na uzyskanie z jednego zbioru około tony ziemniaków, a  koza co roku rodziła 

dwa koźlaki tak, że wkrótce mieliśmy całe stado kóz.  

   Polacy mieszkający w 46 kwartale, który stanowił coś w rodzaju zamkniętego obozu, nie 
mieli prawa, poza miejscem zamieszkania i pracy, opuszczać tego terenu bez zgody 
komendanta NKWD , niejakiego kapitana Pluchina. Był on komendantem osady i na przykład 

codziennie sprawdzał, czy wszyscy Polacy są na miejscu. Wydaje się, że poza 

zorganizowaniem siatki donosicieli, jego działalność była przychylna dla Polaków. Zastępcą 

komendanta był porucznik Winogradow, który chyba był mniej przychylny, ale nie 

doznawaliśmy żadnych szykan z jego strony. 

   Zima 1940/41 była bardzo mroźna i trwała długo. Praktycznie dopiero w drugiej połowie 

maja zaczęły się roztopy i natychmiast wszystkie ścieżki i drogi zamieniły się w błotniste 

jeziorka. W zimie należało być ostrożnym, aby nie odmrozić odkrytych części ciała (nos, 

policzki, broda), a w razie pojawienia się białych plam, rozcierać je śniegiem. Z tej zimy 
pamiętam huk pękających od mrozu drzew i pięknie wyglądające wąskie słupy dymu 

unoszące się na dużą wysokość, prosto z barakowych kominów. Duży mróz charakteryzował 

się absolutnym brakiem wiatru. 

 

 

 Fot. 18. Zbyszek Jackowski – miłość Lalki 
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   Wybuch niemiecko - sowieckiej wojny spowodował podpisanie przez Stalina i Sikorskiego 
(premier polskiego rządu na emigracji), porozumienia, w wyniku którego Polacy odzyskali 
formalnie wolność i przystąpiono , gdzieś na stepach pod Taszkientem , do tworzenia polskiej 
armii tzw. armii Andersa. Prawie wszyscy młodzi, a czasem i bardzo młodzi, jak na przykład 

Zbyszek Jackowski (miłość mojej siostry) i jego brat Staszek w wieku 17 i 15 lat, wyjechali 
do armii Andersa. Jechały również całe rodziny, szczególnie z położonych na dalekiej 

północy miejscowości. Taką możliwość rozważał również ojciec, ale zwyciężyła decyzja o 
pozostaniu. Decyzja była słuszna, gdyż w drodze bez pieniędzy, środków do życia, 

zagrożenia tyfusem, wiele osób zginęło lub tułało się po rozległych terenach Związku 

Radzieckiego. W wyniku tego porozumienia naszą szkołę z językiem rosyjskim , zamieniono 

na szkołę z językiem polskim, a jedną z nauczycielek została moja siostra. Drewniany 

budynek szkoły zbudowano wkrótce po naszym przyjeździe na terenie 46 kwartału. Miała ona 
dwa pomieszczenia klasowe, pokój mieszkalny dla nauczycielki i pomieszczenie dla 

sprzątaczki czyli pani Jackowskiej, matki Zbyszka i Staszka. W tej właśnie szkole od sierpnia 
1940 roku rozpocząłem naukę w klasie trzeciej. Nauka odbywała się w języku rosyjskim , a 
uczyła nas młoda dziewczyna Warwara Gieorgiewna, która dopiero co skończyła szkołę 

pedagogiczną. Zadanie było trudne, gdyż należało od razu opanować język rosyjski oraz 
czytanie i pisanie. Jeszcze dziś widzę naszą klasę, przyjemną nauczycielkę i nie pamiętam 

żadnych przykrości z tego okresu.  

   Wiosna 1941 r. zapisała się szczególnie w mojej pamięci. Ojciec i siostra zachorowali na 

tyfus brzuszny i mama jakimś nadludzkim wysiłkiem zdobyła furmankę i odwiozła ich do 

szpitala do powiatowego miasteczka Reż. Szpitalem był drewniany barak pozbawiony lekarzy 

i leków. Mama w tym szpitalu przebywała z mężem i córką prawie przez cały czas ich 

choroby, w każdym razie do minięcia kryzysu, co oznaczało powolny powrót do zdrowia. W 

46 kwartale zostałem sam, nie licząc kóz i kur którymi musiałem się zajmować, chodzić do 

szkoły i coś jeść. Doskonale pamiętam pierwsze moje doświadczenia kulinarne. Chodziło o 

ugotowanie mannej kaszy. Latem gotowano na wspólnych płytach umieszczonych nieopodal 
baraku i rzeczki. Należało przede wszystkim rozpalić ogień w takiej płycie, a następnie bez 

instrukcji pierwszy raz w życiu ugotować  kaszę. Trudności i niepowodzenia z tym związane 

dokładnie pamiętam. Szkoła była tak usytuowana, że w czasie przerwy widziałem jak kury 
przez rozbite okno włażą do naszego pokoju. Aby ratować żywność, która się znajdowała w 

pokoju, biegłem co sił tam i z powrotem, bo przerwa już się kończyła. Okropną plagą 

szczególnie nocą były pluskwy. Żyły sobie w szparach i pęknięciach desek, a w nocy 
wychodziły na żer. Umieszczenie nóg naszych żelaznych łóżek w puszkach po konserwach 

wypełnionych wodą nie dawało pożądanego rezultatu, gdyż pluskwy nurkowały z sufitu 

prosto do naszych łóżek. Prawdopodobnie posiadały receptory ciepła wydzielanego przez 
człowieka. Walka była codzienna i beznadziejna. Aż wreszcie Pluchin, letnią porą, kazał 
wszystkim mieszkańcom baraku wynieść się do otaczających baraki różnego rodzaju 

komórek, baraki zamknąć, pozaklejać możliwie szczelnie i palić w nich siarkę. Wydzielający 

się dym (dwutlenek siarki) miał rzekomo zabić wszystkie pluskwy i ich potomstwo. I tak się 

stało! Niestety na krótki czas, gdyż pluskwa bez jedzenia przybiera formę wysuszonego trupa, 
który niestety nawet po paru latach ożywa, jeśli poczuje ludzki zapach, czyli swój pokarm. 
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   Ponieważ dorośli pracowali, liczne obowiązki gospodarcze i domowe spadały na moje 

bardzo młode wówczas barki. Chcąc w okresie zimy żyć w cieple, należało latem 

przygotować drewno do palenia w pieco – kuchni. Czynności było dużo i nie były one lekkie 
dla 11 – 12 letniego chłopca. Przede wszystkim należało w najbliższej okolicy znaleźć sosnę 

lub brzozę, najlepiej uschniętą, spiłować ją, pociąć na belki które dało się unieść, a następnie 

pociąć piłą na kawałki około 50 cm, porąbać je i ułożyć w odpowiednie, równe stosy. Zimą w 

płycie paliło się praktycznie cały dzień, a więc i drewna spalało się dużo. W czasie tej pracy 

nauczyłem się nosić ciężary ponad moje siły. Zawsze wyznaczałem sobie odcinek drogi, 

który mogłem pokonać z gniotącym ciężarem. Tak wyrabiałem swoją wolę i hartowałem siły. 

Na drugim miejscu, po zimowym zapasie drewna , był pokarm dla kóz. Składał się on 

głównie z mioteł (wieniki) brzozowych i lipowych z wysuszonymi liśćmi, składowanych w 

odpowiedniej komórce, którą musiałem przedtem zbudować. Ta praca szła mi dobrze, gdyż 

polegała na ścinaniu gałęzi, wiązaniu ich w pęczki, a następnie suszeniu w cieniu. Aby w 

czasie zimy wykarmić, początkowo jedną, a następnie parę kóz, trzeba było przygotować 
ogromny stos mioteł. No i siano, na które ścinałem trawę sierpem, gdyż do koszenia kosą nie 

miałem zdolności i umiejętności. Następnym obowiązkiem, może nawet najważniejszym, był 

ogród. Aby go uprawiać należało wykarczować ogromne pnie po wcześniej wyciętych 

drzewach, skopać łopatą dziewiczą twardą i kamienistą ziemię, równo ją zagrabić, a następnie 

posadzić pokrajane na niewielkie kawałki ziemniaki. Tę ostatnią czynność wykonywała 

mama z moją siostrą. Jesienią należało starannie wykopać ziemniaki z ziemi, nie tracąc ani 

jednego, załadować do worka i zanieść do pokoju, gdzie w odpowiedniej zagrodzie były 

przechowywane przez całą zimę. Te ziemniaki i kozie mleko ratowały nam życie przed 

głodową śmiercią. 

   Do równie ważnych czynności, aczkolwiek znacznie przyjemniejszych należało zbieranie 

grzybów i jagód. Były lata bardzo urodzajne i wówczas na dachu naszego baraku suszyłem 

całe worki grzybów i jedliśmy do syta jagód. Czasem z moim rówieśnikiem Ryśkiem 
Postępskim szliśmy daleko w las. Pewnego razu nasza wyprawa mogła skończyć się 
tragicznie, gdyż zabrnęliśmy na bagna, które mogły nas z łatwością pochłonąć. Dopiero 

niedawno, w czasie moich zimowych wypraw na Ural dowiedziałem się od Walentyna (mój 

rówieśnik, stały mieszkaniec Oziernowo – dawniej 46 kwartał, w młodości pracował w 

zespole geologów poszukujących w naszych okolicach radioaktywnego toru), że geolodzy 

stwierdzili iż bagna zwane obecnie „ czystymi bołotami” to warstwa roślinności pod którą 

znajdują się całe jeziora o głębokości kilkunastu metrów. Sądzę, że pomiędzy starzejącymi się 

górami w dolinach zbierała się woda, która z czasem zarastała roślinnością, tworząc w ten 

sposób sławne syberyjskie bagniste tereny. Jeszcze do czynności ratujących nasze życie 

należy zaliczyć moje polowania na zające, głuszce i cietrzewie. Dubeltówkę, kaliber 16, 
zdobyłem w drodze wymiany  na amerykański bateldres. W zimie, gdy na śniegu widoczne 

były zajęcze ślady, zastawialiśmy na nie wnyki. W głębokim śniegu, żerujący zając 

wydeptuje ścieżki, nad którymi ustawialiśmy pętle z drutu. W tej metodzie zdobywania 
żywności (czułem do tego ogromny wstręt) byliśmy prawie, że doskonali. W zimie z 1942 na 

1943, kiedy nie chodziłem do szkoły, często polowaliśmy i to z doskonałym skutkiem. W 

ciągu tej zimy upolowaliśmy ze dwadzieścia, a może i więcej zajęcy, które sprawiedliwie 
dzieliliśmy na połowę. Bielutkich, puszystych skórek zajęczych mieliśmy cały stos. Gorzej 
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było z ich wyprawianiem, tej sztuki nie posiedliśmy i dlatego skórki były sztywne a więc 

mało użyteczne. Polowaliśmy również na głuszce i cietrzewie, ale bez rezultatu. Ptaki te 
siadały na wysokich gałęziach samotnie stojących drzew i były na tyle czujne, że nigdy nie 

dały się podejść na odległość strzału. Cietrzewie sypiały w głębokim śniegu i zrywały się do 

lotu prawie z pod samych nart. Działo się to jednak tak szybko, że  nie starczało czasu na 

wycelowanie i strzał. 

   Kołchozy, w których uprawiano ziemię , położone były po drugiej stronie dużej rzeki Reż, 

w odległości dwudziestu paru do trzydziestu kilometrów od 46 kwartału. Gdy brakowało 

jedzenia, matka w tych właśnie kołchozach wymieniała polskie ciuchy na mąkę, a następnie 

niosła tą cenną zdobycz do domu. Zbieranie kłosów zboża pozostawionych na polu po 
żniwach, należało do stosowanych metod walki z głodem. Praca ta była nadzwyczaj ciężka i 
do tego 30 km marszu z workiem na plecach. Gdy w domu nie było już nic do jedzenia, 

zbieraliśmy pokrzywy i lebiodę. Dania po ich ugotowaniu były zjadliwe i zmniejszały 

radykalnie uczucie głodu. Jak już wspomniałem po wybuchu niemiecko – sowieckiej wojny 
21 czerwca 1941 r., zmienił się nasz status społeczny – przestaliśmy być spec-pieresielencami 
(wrogami Związku Radzieckiego), a staliśmy się ponownie wolnymi obywatelami Polski 
mieszkającymi w Związku Radzieckim. Zniknęły kontrole obecności i nasz komendant wraz 
z zastępcą. Te zmiany dokonały się po podpisaniu porozumienia między rządem Polski na 

emigracji a rządem Związku Radzieckiego. To porozumienie podpisane przez Sikorskiego i 

Majskiego spowodowało otwarcie polskiego konsulatu w Czelabińsku i otrzymanie przez nas 

paru wagonów zawierających żywność (skondensowane mleko, jajka w proszku, suchary, 

czekolada , może jakieś kasze, dokładnie nie pamiętam) i używane ubrania amerykańskie 

(tzw. UNRA). Oczywiście na dłuższą metę ta pomoc nie miała większego znaczenia, ale 

smak słodkiego skondensowanego mleka pamiętam do dziś. Działalność konsula opierała się 

na przedstawicielach poszczególnych polskich osiedli i takim właśnie przedstawicielem 

naszego osiedla został mój ojciec. Miał on stały kontakt z konsulem, jeździł do Czelabińska i 
jako przedstawiciel konsula bywał w innych polskich osiedlach. Odpowiadał również za 

podział darów UNRY w naszym osiedlu. Z tego poza ciężką pracą, miał same kłopoty, gdyż 
każdy czuł się pokrzywdzony, niesprawiedliwym, według niego, podziałem amerykańskich 
darów. 
   Jak wiadomo wyprowadzenie armii Andersa ze Związku Radzieckiego spowodowało 

zerwanie umów z emigracyjnym rządem polskim, co dla nas oznaczało zlikwidowanie 

ambasady i konsulatów oraz ponowne pozbawienie nas obywatelstwa polskiego. Zapadła 

decyzja o wręczeniu nam paszportów radzieckich (teoretycznie) i zaliczenie nas do obywateli 
Związku Radzieckiego. Tego bardzo obawiał się ojciec, uważając, że do Polski możemy już 

nigdy nie powrócić. Za odmowę zgody na przyjęcie obywatelstwa radzieckiego ojciec został 

aresztowany i odsiedział w areszcie kilka dni. Ostateczny epilog tej sprawy był taki, że 

wszyscy podpisali zgodę i staliśmy się obywatelami Sowieckowo Sojuza. 
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5. Aresztowanie Ojca 

   Szóstego lipca 1943 r. dwaj oficerowie NKWD przeprowadzili rewizję w naszym pokoju, 

aresztowali naszego ojca i wywieźli go w nieznanym kierunku. Nie wiem w jaki sposób 

matka dowiedziała się, że przeciwko ojcu toczy się śledztwo w siedzibie wojewódzkiego 

NKWD w Świerdłowsku. Brak było jakichkolwiek danych o co jest ojciec oskarżony i co mu 

grozi. Wiadomość, że ojciec żyje i jest w Świerdłowsku, trochę matkę uspokoiła. Po jakimś 

czasie rozpoczęła przygotowania do zawiezienia mu paczki z żywnością. Trochę sucharów, 

koziego sera, upieczonych kartofli i machorka, to była zawartość paczki, którą trzeba było 

zawieźć do dalekiego Świerdłowska i dostarczyć do NKWD. W czasie wojny bilety kolejowe 

sprzedawane były wyłącznie posiadaczom delegacji służbowych. Zwykły śmiertelnik bez 

biletu nie był wpuszczany do wagonu i musiał jechać stojąc na stopniach wagonu. Tak 
odbywała się parogodzinna podróż do Świerdłowska. Mama z tej podróży wróciła 

zadowolona, gdyż paczkę przekazała śledczemu Usanowowi, prowadzącemu ojca 

dochodzenie. W NKWD ojciec siedział do 8 stycznia 1944 r., czyli przez 6 miesięcy i w tym 

czasie przynajmniej czterokrotnie mama woziła mu paczki. Ze dwa razy towarzyszyłem jej w 
tej wyprawie. Nie wiem jak się udało matce poznać młodą kobietę, Tinę, żonę inżyniera 

pracującego w fabryce samolotów (dlatego nie przebywał na froncie), i matkę dwóch 

maleńkich dziewczynek Olgi i Tani (Puszkin). Od tej pory mama jak również i ja, 

mieszkaliśmy u nich w czasie naszych przyjazdów do Świerdłowska. W drodze rewanżu, 

młodsza Olga spędziła letnie wakacje u nas w Kostousowie, pijąc kozie mleko i oddychając 
zdrowym powietrzem . Tu należy dodać, że przemiła Tina, mimo męża inżyniera musiała 

zarabiać, żeby rodzina mogła przeżyć. Praca jej polegała na staniu od 5 rano w kolejce do 
sklepu monopolowego, gdzie sprzedawano ograniczoną ilość wódki, a po jej kupieniu biegła 

na rynek, gdzie sprzedawała ją z niewielkim zarobkiem, przeważnie wojskowym 

rekonwalescentom. Za tak zarobione pieniądze kupowała od tych że wojskowych konserwy 

lub chleb i wracała do domu, do śpiących dzieci. Właśnie od Tiny dostałem kiedyś kromkę 
chleba ze „swinnoj tuszonkoj”. Do chwili obecnej jestem przekonany, że jest to największy 

przysmak. 

   Do Świerdłowska samodzielnie wybrałem się pierwszy raz w 1943 r. Nazbierałem dwa 

duże kosze jagód i na stopniach wagonu dojechałem do Świerdłowska. Dalej tramwajem 
pojechałem na rynek. Po uiszczeniu opłaty stanąłem za stołem i na szklanki sprzedawałem 

jagody. Zarobione pieniądze chowałem do bocznej kieszeni battledresu, z której złodzieje 

próbowali mi je wyciągnąć. Ponieważ kradzież się nie powiodła, próbowali mi je odebrać 

siłą. Udało mi się im uciec i pojechałem do opery, by pierwszy raz w życiu zobaczyć 

przedstawienie operowe. Mój ojciec uwielbiał operę i pamiętam jego opowieści, gdy jako 

student codziennie chodził na galerkę Opery Kijowskiej , na wszystkie przedstawienia. W 
czasie wojny najlepsi artyści operowi z Leningradu i Moskwy ewakuowali się 

doŚwierdłowska, dlatego obsada była znakomita, między innymi śpiewał sławny tenor 
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Lemieszew. Gmach opery mnie zachwycił, za sprzedane jagody kupiłem bilet i wszystko było 

by w porządku, gdyby nie obca nazwa na bilecie „biletaż”. Okazało się, że to dziwne słowo 
oznacza loże na pierwszym piętrze. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem i wysłuchałem 
„Rigoletto”. 

A teraz parę słów o moich szkolnych obowiązkach. Po ukończeniu trzeciej klasy w 46 

kwartale i rocznej przerwie rozpocząłem naukę w klasie czwartej, w szkole która znajdowała 

się w Kostousowie oddalonym o 5 km od naszego baraku. Szkoła była siedmiolatką, 

nauczycielkami były wyłącznie kobiety, jedynym mężczyzną był inwalida wojenny, który 

uczył przysposobienia wojskowego. Były to poważne zajęcia z wojskową musztrą, ostrym 

strzelaniem itd. Przecież nikt nie wiedział ile czasu potrwa wojna i od jakiego wieku zaczną 

powoływać żołnierzy na front. W szkole tej spędziłem dwa lata 1942/1943 i 1943/1944. 
Latem te 10 km tam i spowrotem piechotą nie były szczególnie uciążliwe, ale zimą należało 

wyjść z baraku o 7 – ej w ciemną noc i przejść po zasypanej śniegiem ścieżynce, pokonując 

po drodze trzy całkiem wysokie wzniesienia. Dlatego od pierwszego śniegu (druga połowa 
września) do początku maja do szkoły biegałem z moim kolegą Kolką Majbrodą na nartach. 
Skąd w tym czasie narty? Oczywiście nie ze sklepu, bo nie było ani sklepu ani nart. Narty 
trzeba było zrobić samemu, samemu też trzeba było wykonać wiązania i kijki. Pamiętam, że 

spędziłem cały dzień w poszukiwaniu tak wygiętego drzewa, żeby dało się z niego wystrugać 

narty z wygiętymi do góry noskami. Na tych nartach biegaliśmy potem na polowania, a w 

księżycowe noce jeździliśmy z góry położonej niedaleko od baraku. 

   W styczniu 1944 r. dotarła do nas wiadomość, że ojciec otrzymał wyrok, 8 lat łagru i został 

wywieziony na daleką północ. Po otrzymaniu od niego listu z dokładnym adresem obozu 

pracy (była to oficjalna nazwa tego rodzaju łagrów), mama zaczęła się starać o pozwolenie na 

odwiedzenie ojca. W jaki sposób to załatwiła nie wiem, ale bliżej wiosny dostaliśmy oficjalną 

delegację, co umożliwiło nam kupienie biletów do stacji „Krasnaja Szapoczka” (Czerwony 

Kapturek), niedaleko od Siewierouralska. Z przygotowaną paczką, ciepłe rzeczy i jakieś 

jedzenie), rozpoczęliśmy długą podróż osobowym pociągiem z Kostousowa do Świerdłowska 

i dalej przez Niżnij Tagił, Sierow, Siewierouralsk do końcowej stacji Krasnaja Szapoczka, 
gdzie kończyły się tory i zaczynał nie zasiedlony przez ludzi kraj.       Podróż trwała trzy doby 

spędzone na twardych ławkach w zatłoczonym pociągu. Trzeciego dnia rano pociąg 

zatrzymał się ostatecznie, a my wysiedliśmy wśród tajgi na małej, drewnianej stacyjce o 
pięknej nazwie „ Krasnaja Szapoczka”. Do łagru prowadziła leśna droga, dwa do trzech km. 

Jak wyglądał łagier naprawdę nie pamiętam, zapewne płot i wieże strażnicze. Nas przyjęli w 

tzw. „prochadnoj” i kazali przyjść o godzinie 10 – tej. Nie było wyjścia, wróciliśmy na 

stacyjkę by przeczekać tych parę godzin. O oznaczonej godzinie wprowadzono nas do 

osobnego pomieszczenia, gdzie już przebywał ojciec, bardzo chudy, siwy i jakiś wylękniony. 

Chaotyczne rozmowy, trochę informacji o śledztwie. Komendantura obozu raczej przychylna, 
np. uprzedzili ojca, żeby nie wygadał się, że był sędzią, bo kryminaliści którzy siedzieli razem 

z politycznymi „ubijut” (zabiją). Ojciec uchodził za adwokata i przeżył, bo stale pisał 

odwołania, prośby i skargi dla kryminalistów, za co dostawał od nich coś do jedzenia i 

machorkę. Pracował na terenie obozu, a nie przy wyrębie tajgi. Z ciekawostek okazało się, że 

sędzia śledczy Usmanow, ze Świerdłowska, któremu matka wręczała paczki dla ojca, nie 

prowadził sprawy ojca, a paczki zwyczajnie kradł. Po zakończeniu widzenia poinformowano 
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nas, że po południu możemy jeszcze raz odwiedzić ojca. Ponowne parę kilometrów do 

stacyjki i po paru godzinach jeszcze raz do łagru. Tym razem ojciec był bardzo 

zdenerwowany i roztrzęsiony. Okazało się, że jego paczkę natychmiast skradziono, ale 

komenda obozu wkrótce ją odnalazła i ojcu zwróciła. Takie było moje ostatnie spotkanie z 

ojcem, aż do jego powrotu do Polski po 11 latach.  

   Sądzę, że w tym miejscu warto wybiec o ponad 60 lat do przodu i poinformować, że dzięki 

wspomnianemu Aleksiejowi Czewardin w otrzymanych z archiwum dokumentach, znajdują 

się pełne dane dotyczące śledztwa i uzasadnienia wyroku skazującego mojego ojca. W 

dosłownym tłumaczeniu brzmi to następująco: „ Na podstawie przedstawionego oskarża się 

Pasynkiewicza W.S. że systematycznie, w kręgu otaczających go osób, prowadził 

antysowiecką propagandę i rozprzestrzeniał nacjonalistyczne poglądy, wychwalał warunki 

życia w burżuazyjnej Polsce, oczerniał wewnętrzną sytuację  w Związku Sowieckim i zgodnie 
z paragrafem 58 – 101 część II UK RSFSR należy się Pasynkiewiczowi 10 lat ITP.”. Podpisali 
: Łozdiniew, Sudin, Minicyn. Tyle NKWD w Świerdłowsku. Moskwa zmieniła wyrok : „ 8 

stycznia 1944 r. Pasynkiewicza W.S. za antysowiecką agitację zamknąć w ITP. na okres 8 lat 

licząc od 6 lipca 1943 r”. W protokole śledztwa (rękopis 30 str.) przedstawiono życiorys ojca, 

zgodnie z jego zeznaniami, oraz zeznania świadków. Świadkami byli : Siergiejewa Walentyna 

Prokofiewa – sekretarz WKP (b), posiołek Oziero Reżewskiego rejonu, Suchockij S.Ł. – były 

komendant Lespromchoza, Fejgin Dawid Naumowicz – naczelnik Kostousowskiego składu 

drzewa i paru innych. Zeznania były takie jak uzasadnienie wyroku przytoczonego powyżej. 

Z łagru został ojciec zwolniony 6 lipca 1951 r. i wysłany do Kostousowa. W dokumencie 
”zwolnienia” podano, że dostał żywność na jedną dobę, bilet do stacji Kostousowo w cenie 34 

rubli oraz zwrócono mu pieniądze w kwocie 571 rubli. Przyjechał do Kostousowa, gdzie nie 

było już rodziny ani Polaków i musiał urządzić jakoś swoje życie w tych bardzo ciężkich 

powojennych latach 50 tych. 

   Ale wróćmy do opowieści o pierwszej połowie lat czterdziestych, lat wojny i naszego 

pobytu na Uralu. W tym czasie, dla mnie życie biegło normalnie, bez szczególnych trosk i 
przeżyć. Do takiego życia już przywykłem, znałem swoje obowiązki, rozumiałem jakie są 

stawiane wymagania, wiedziałem od czego zależy nasz byt. Dlatego mimo ciężkiej pracy 

znajdowałem czas na zabawę z kolegami, jeżdżenie na nartach i czytanie tych książek, które 

były dostępne. A było ich bardzo mało. Te braki nadrabiała polska nauczycielka Maria 

Kwiatkowska, opowiadając nam z pamięci całą trylogię Sienkiewicza. Opisałem to we 

wspomnieniach o niej. Oto one „Tu stał ten modrzew, powiedział Walenty – pamiętam 

doskonale, bo sam go zrąbałem. Był stary i mógł spaść na moją chatę”. W mojej pamięci 

zachował się obraz samotnie rosnącego, ogromnego drzewa. Tajga wokół była wycięta, a tuż 

koło modrzewia stał barak zbudowany z nieociosanych bierwion, kryty deskami. Nieopodal 
stał drugi barak, w którym mieszkaliśmy. Wysoki brzeg przed barakami stromo opadał do 

samej wody górskiej rzeczki, przeciskającej się wśród większych i mniejszych głazów. Z 

lewej strony baraku było duże pomieszczenie, w którym w zimie mieszkali kołchoźnicy 

pracujący w tajdze. Latem pomieszczenie stało puste. W tym właśnie pomieszczeniu grupka 

dzieci, w całkowitej ciszy i z napiętą uwagą słuchała przygód pana Andrzeja Kmicica. 
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Fot. 19. Aleksiej Czewardin - historyk 

 

Fot. 20. NKWD w Swierdłowsku w czasie śledztwa 

            

                         Fot. 21. Zdjęcie Ojca z łagru                          Fot. 22. Dokument o zwolnieniu z łagru 
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   Gdy byłem jeszcze małym chłopcem, mój ojciec, wieczorami siedząc przy stole, czytał mi 

opisy poszczególnych bitew z „ Potopu”. Teraz pani Kwiatkowska czytała nam z pamięci cały 

„ Potop”. Mało kto tej nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku pakując najbardziej niezbędny 
dobytek, włożył do tobołów jedną czy dwie książki. Nic więc dziwnego, że w polskiej grupie 
na Uralu brakowało polskich książek. Stąd te spotkania w baraku i wielodniowe słuchanie 

kolejnych rozdziałów „Potopu”. Pamięć miała pani Kwiatkowska fenomenalną i „Potop” 

opowiadany z pamięci, nie różnił się prawie od oryginału, co ze zdziwieniem stwierdziłem, 

czytając tą książkę już w Polsce. 

   W średnim wieku, niewysoka, o długich kasztanowych włosach i szerokich ustach, 

fascynowała mnie tembrem i intonacją głosu, mimiką twarzy, ekspresją przedstawianych scen 

i zdarzeń. Byliśmy oczarowani i zasłuchani, byliśmy uczestnikami, a nie słuchaczami 

opisywanych przygód pana Kmicica. Moje wrażenia i przeżycia z tamtych lat musiały być na 

tyle silne, że jeszcze po prawie 70 latach tak wyraźnie tkwią w mojej pamięci. W 
pomieszczeniu, w którym wybitne zdolności narracyjne pani Kwiatkowskiej skupiały naszą 

uwagę, a wyobraźnia tworzyła żywe obrazy fascynujących zdarzeń, na deskach podłogi 

raczkowała półnaga, mała dziewczynka Danusia. Mama dziewczynki w ten sposób łączyła 

obowiązki pedagoga i opiekuna córeczki. Nie pamiętam, bo wówczas mnie to nie 

interesowało, w jaki sposób ciężko fizycznie pracująca kobieta mająca na utrzymaniu dwoje 

małych dzieci i ponad siedemdziesięcioletnią matkę, znajdowała czas na uczenie obcych 
dzieci ojczystego języka. 

   Swego czasu, w popularnej audycji radiowej „ Lato z radiem”, wybitni artyści czytali w 

odcinkach, powszechnie znane polskie powieści. Pływając wówczas wraz z rodziną na 

Mazurach, słuchaliśmy regularnie tej wspaniałej audycji. To dziwne, że słuchając mistrzów 

słowa, wspominałem dalekie Kostousowo, niewielki drewniany barak i niezwykłą, zwykłą   

nauczycielkę z mego rodzinnego Wołynia. Zaś ogromny i stary modrzew, który głęboko 

zapadł mi w pamięć, pomógł mi podczas późniejszych odwiedzin Kostousowa, zlokalizować 

miejsce gdzie stał nieistniejący już barak, w którym Maria Kwiatkowska uczyła dzieci  
kochać Sienkiewicza i uczyła polskiej mowy. 

   Jak było z odzieżą i obuwiem w czasie prawie pięciu lat spędzonych na Uralu? To co 
rodzice przywieźli z Polski albo nie nadawało się do noszenia w zupełnie innych warunkach 

klimatycznych, albo zostało wymienione na żywność i kozę. Na Uralu latem nosiło się 

ubrania drelichowe, które pracujący dostawali na przydział, a zimą noszono tak zwane fufajki 

i spodnie pikowane na wacie. Gorzej było z obuwiem, letniego praktycznie nie było, a zimą 

dało się wytrzymać tylko w walonkach (filcowe buty z cholewami). W powszechnym użyciu 

były łapcie plecione z lipowego łyka. Te ubrania całkowicie zniknęły po wybuchu wojny. 
Trochę sytuację poprawiły dary z UNRY, głównie battledresy i wojskowe spodnie. Nic więc 

dziwnego, że jak tylko tajał śnieg (koniec kwietnia, maj), chodziło się boso. Dokładnie 

pamiętam, jak na spotkaniu z kolegami stało się na jednej nodze, grzejąc w tym czasie drugą. 

Sytuacja zmusiła mnie do nauczenia się szewskiego zawodu. Najpierw naprawiałem 

rozlatujące się buty, a potem ze starych szyłem nowe. 

   Jak już pisałem sytuacja żywnościowa uległa gwałtownemu pogorszeniu po wybuchu 
wojny, chociaż i przedtem daleko jej było do normalności. Poza chlebem przydzielanym na 
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kartki tylko dla pracujących i uczących się dzieci, w sklepie nie można było nic kupić. Jak w 

tej sytuacji żyliśmy i co jedliśmy oprócz chleba? Podstawą były ziemniaki, sadzone w coraz 
bardziej powiększanym ogrodzie, następnie kozie mleko, a czasem nawet ser, dalej kurze 
jajka i same kury, których ilość trzeba było zmniejszyć przed zimą. Do tego dochodziły 

jagody świeże i mrożone, grzyby świeże i suszone, zające z polowań (od tej pory nie jem 

zajęczego mięsa) oraz mąka uzyskiwana przez wymianę ubrań i złota. W czasie 

najtrudniejszym, a była to wiosna 1944 roku, matka wymieniła w oficjalnym sklepie w 
Świerdłowsku złoty łańcuch, pierścionki i coś jeszcze, na mąkę po kursie około 300 – 400 
gram złota za 16 kg mąki. Gdy już nic nie mieliśmy do jedzenia pojawiła się pierwsza 

pokrzywa i lebioda, które po ugotowaniu smakowały wyśmienicie, a są przyswajalne przez 

organizm człowieka. Chcę tu podać ile mieliśmy żywności na podstawie dziennika 
prowadzonego prze z mojego ojca w okresie od 4 czerwca 1942 do 4 lipca 1943. Dziennik ten 
ocalał, gdyż został zabrany wraz z innymi dokumentami przez NKWD, a następnie po ponad 

60 laty osobiście odebrałem go z Archiwum w Świerdłowsku, obecnie Jekaterinburgu. Pod 
datą 16 września 1942 r., ojciec pisze w dzienniku „chleba mamy 1800 g dziennie (czyli 450 g 
na osobę, moja uwaga – to duża kromka czarnego i mokrego chleba). W zapasie jeszcze kilo 
pieprzu, kilka kilo soli, 10 kilo kaszy i 4 szklanki ryżu – to nasze zapasy. Sądzę, że wojna 
skończy się za rok. Sowieci nie dają się, chociaż Niemcy atakują Stalingrad – obecnie 
Carycyn. W stołówce dostajemy 3 obiady (Ola pracuje w półkolonii). Izżywieńcom (ludziom 
na utrzymaniu – niepracującym) nie daje się nic. Po długich awanturach zgodziłem się na 

podział rzeczy (UNRA) z półkolonii – dostaliśmy pół kilo smalcu, kawałek mydła, parę 

kieliszków bulionu (mamy tego jeszcze dwie butelki) i jedną igłę”. Tyle ojciec, a ja dodam, że 

igła była najcenniejsza, gdyż pozwalała reperować ubrania.  

   Jak mieszkaliśmy w barakach? Myślę, że warto o tym napisać parę słów. Długi ciemny 

korytarz, wyjście na obie strony baraku, wzdłuż korytarza z lewej i prawej strony drzwi do 
izb, które nazywano pokojami. Podłużne pomieszczenie z dużą pieco-kuchnią, z oknem po 

przeciwnej stronie drzwi, dwa żelazne łóżka na nich deski i materace wypełnione sianem, no i 
oczywiście stół i taborety. W tym pomieszczeniu oprócz całej rodziny (rodzice i ja z moją 

siostrą), musiało się znaleźć miejsce na klatkę z kurami i drugą z koźlakami (kur zimowało z 

nami 3 – 4 oraz 2, a potem 4 – 6 koźlaków, które rodziły się w zimie i nie przeżyłyby w 
zimnej, zewnętrznej komórce). Okno na zimę należało ocieplić, to był mój obowiązek. 

Ocieplić, czyli zabić deskami 2/3 okna, a pomiędzy deski i szyby wsypać trociny z ciętych 

drzew, odrzut z tartaku. Ścianki działowe między pomieszczeniami były wykonane z 
pojedynczych desek, co powodowało doskonałą słyszalność tego, co się działo u sąsiadów. W 

takim pomieszczeniu musiało się jeszcze znaleźć miejsce na zapas naszych kartofli i inne 
produkty żywnościowe. Latem w pokoju robiło się przestrzennie, gdyż kury i kozy szły do 

zewnętrznych komórek, kartofli już nie było, a okno było całkowicie odsłonięte. W czasie 
długich zimowych wieczorów jedynym oświetleniem były palące się pod kuchnią polana. 
Rano pierwsza wstawała mama, rozpalała kuchnię, grzała kubek koziego mleka i ze dwa 
wcześniej ugotowane ziemniaki. Było to bardzo smaczne śniadanie, które musiało mi 
wystarczyć do długiej przerwy w szkole, w czasie której uczniowie dostawali miseczkę 

kapuśniaku (gorąca woda z kawałkiem kapuścianego liścia).  
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   Po aresztowaniu ojca matka postanowiła przeprowadzić się z 46 kwartału do Kostousowa. 

Decyzja była słuszna i uzasadniona tym, że siostra pracowała w tartaku, a ja uczyłem się w 

szkole w Kostousowie. Początkowo mieszkaliśmy u gospodyni w małym sympatycznym 

domku, w którym wynajęła nam jeden pokój, sama mieszkała w drugim , a kuchnia była 

wspólna. Tej zimy z 1943 / 1944 rok panował na Uralu wyjątkowy głód. Przyczyną była 

deszczowa pogoda latem 1943 r. i choroba ziemniaków, które po prostu gniły w szybkim 

tempie. Nie pomagało mycie i suszenie każdego ziemniaka. Wtedy mama wpadła na genialny 

pomysł wyrabiania z ziemniaków krochmalu. Ziemniaki były starannie obierane ze skórki, 

które suszono i jedzono.Obrane ziemniaki tarto na tarce, wyciskano z nich sok i suszono 
otrzymując biały krochmal. Krochmal gotowano z wodą, powstawał kisiel, który znakomicie 

smakował. Oczywiście cały przydział chleba i wszystko co było jeszcze do zjedzenia mama 

oddawała nam. Skończyło by się to tragicznie, gdyby nie doktor Jakubowski (również 

wysiedlony z Polski jako przesiedleniec – uciekinier pochodzenia żydowskiego), który 

wytłumaczył mamie, że już w tej chwili ma początek dystrofii spowodowany niedojadaniem, 
co w 100 % kończy się śmiercią. „Czy chce pani sędzina zostawić dwoje dzieci bez opieki”, 

to były jego słowa i one przekonały matkę. 

   Po paru miesiącach udało się mamie dostać małą samodzielną chatynkę, ”chibarkę” jak 

mówią Rosjanie, na ulicy szkolnej, z dużym ogrodem i całkiem niedaleko od tartaku, miejsca 
pracy Lalki. Chibarka była urocza, prawie wrosła w ziemię, okno było na poziomie ulicy. Po 

wodę chodziło się na dół do studni z żurawiem, do szkoły na niewielkie wzniesienie i w dół. 
Ogród za domkiem był duży. wiosną został skopany i posadziliśmy ziemniaki. Kury miały 

swoją komórkę, a samodzielne (nie w baraku) życie było fajne. Do studni było dość daleko, 

dlatego w najniższym miejscu ogrodu postanowiłem wykopać studnię. Niestety, na 

głębokości około metra zaczynała się lita skała i moje marzenia o własnej studni spełzły na 
niczym.  

   Moja siostra pracowała w tartaku i zawierała liczne znajomości z żołnierzami, których 

przysyłano, do Kostousowa ze szpitala w Świerdłowsku, po drzewo. Byli to młodzi chłopcy, 

ranni na froncie i przywiezieni do szpitali w Świerdłowsku. Trafiali się inteligentni, po 10 – 
latce, a nawet studenci. Pamiętam, że jeden z nich opowiadał o swoim ojcu, który siedzi w 
łagrze i że w łagrach siedzą miliony Rosjan. Była to dla nas pierwsza informacja o 

prześladowaniach i czystkach stalinowskich. Tę informację zapamiętałem, chociaż 

powątpiewałem czy to prawda. Siostra moja była hojna i tym biednym chłopcom, którzy 

musieli wracać na front, robiła prezenty. Jednemu z nich podarowała stary rodzinny zegarek 

ze szczerego złota z paroma zamykanymi kopertami. 

   Szkołę lubiłem i nie miałem z nią żadnych problemów. Wśród nauczycieli było kilku 

repatriantów z Leningradu, byli to pedagodzy z prawdziwego zdarzenia. Nauczycielką 

niemieckiego była żydówką z Leningradu, a jej syn chodził ze mną do jednej klasy i był 

gnębiony przez tatara. Moje walki w obronie tego chłopaka dobrze pamiętam. 
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6. Jedziemy na Ukrainę 

   Jesienią 1944 r. rozeszła się wiadomość, że nowy polski rząd ludowy uzgodnił ze stroną 
radziecką naszą repatriację z Uralu na Ukrainę, w celu poprawienia naszych warunków 

życiowych. W połowie września 1944 r. sprzedaliśmy kozy, zebrane ziemniaki i inne dobra i 
ulokowaliśmy się w przygotowanych wagonach towarowych. Pociąg wolno, często stając na 

małych stacyjkach jechał na zachód. Jechaliśmy przez Kujbyszew, Perm, Charków do „ 

Chiersońskiej Obłasti” nad Morzem Czarnym. Po drodze mijaliśmy się z podobnymi 

pociągami, jadącymi w przeciwnym kierunku. Wiozły one niemieckich jeńców. W czasie 

pobytu na Uralu byliśmy odcięci od wszelkich informacji. Brak było prasy i radia. 

Wiadomości o wojnie i jej przebiegu docierały przez rannych żołnierzy – rekonwalescentów 
przebywających na Uralu. Mało wiedzieliśmy lub nie bardzo wierzyliśmy w okrucieństwa i 
ludobójstwo Niemców.  

   Dlatego prawdopodobnie utkwił mi w pamięci epizod z naszej podróży na Ukrainę. Był 

gorący wrześniowy dzień, pociąg stał na wielkiej, towarowej stacji. Na wielu równoległych 

torach stały inne pociągi. Ten który stał najbliżej naszego był wypełniony jeńcami 

niemieckimi. Ludzie wyglądali na skrajnie wyczerpanych i głodnych. Nic więc dziwnego, że 

choć sami mieliśmy mało, zaczęliśmy podawać przez małe zakratowane okienka chleb i 
ziemniaki. Reakcja internowanych była tak gwałtowna, że żal było patrzeć. Nic więc 

dziwnego, że zachowanie radzieckich strażników nie pozwalających na przekazywanie 

żywności, wywołało nasze oburzenie. W ostrej wymianie zdań tłumaczyli nam jak się 

zachowują Niemcy. Wymienione przez żołnierzy radzieckich przykłady okrucieństwa 

hitlerowców głęboko mnie poruszyły. Nie wiedziałem czy mam im wierzyć. Dopiero później, 

zetknięcie się ze zniszczeniami wojennymi i rozmowy z ludźmi którzy przeżyli okupację 

pozwoliły zobaczyć obraz wojny. 

   Z Uralu wyjechaliśmy na początku uralskiej zimy, a na Ukrainę dojechaliśmy w czasie, 

trwającego jeszcze gorącego lata. Jechaliśmy przez urodzajne tereny, chociaż zniszczone 

przez wojnę. W czasie przygodnych postojów pociągu można było kupić pomidory, ogórki, 

arbuzy, winogrona. Nie widzieliśmy takich smakołyków przez cztery długie lata. To też życie 

wydało się nam piękne i obiecujące. Na stacji Sniegirowka w Chiersońskiej Obłasti skończyła 

się nasza długa podróż. Ciężarówki rozwiozły nas do okolicznych sowchozów i kołchozów. 

Nasza rodzina  powiększona o przyjaciółkę mojej siostry, wylądowała w małym osiedlu 

sowchozu. Parę murowanych z miejscowego kamienia chałupek, mocno podniszczonych 

przez wojnę, stało w szczerym stepie. Najbliższe ludzkie osiedle podobne do naszego, 
znajdowało się w odległości 15 do 20 km. Step późną jesienią wyglądał szaro i smutnie. 

Roślinność bardzo bujna wiosną, latem a tym bardziej jesienią przybiera kolor szaro-brunatny 
i całkowicie wysycha. Częste i silne wiatry łamią suche rośliny o kulistm kształcie i toczą je 

przez step. Wygląd stepu jest wtedy zaskakujący. Cały step od horyzontu rusza się i żyje. 

Domki były nędzne, zamiast podłogi, klepisko, pokoiki malutkie, dookoła pusto. Wydało się 

nam, że trafiliśmy z deszczu pod rynnę, a nasz domek na Uralu był wspaniały.  
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Fot. 23. Ukraina, rzeka Ingulec, okoliczna wioska 

 

Fot. 24. Ukraina, wieś Gałaganowka, miejsce mojej szkoły 

   Po krótkim pobycie w tym smutnym osiedlu, udało nam się przenieść do głównego osiedla 

sowchozowego. Sowchoz im. Kirowa był położony nad dużą i piękną rzeką Ingulec (dopływ 

Dniepru), na wysokim brzegu poprzecinanym głębokimi parowami. Przeciwny brzeg rzeki, 

niski i zielony tworzył rozległe łąki. Nad rzeką w polu widzenia rozrzucone były inne osiedla. 

Również domek w którym zamieszkaliśmy był znacznie przyjemniejszy, posiadał podłogę i 

stał na skraju osiedla. 

   Z dużym opóźnieniem rozpocząłem dalszą naukę w szkole. Znajdowała się ona w sąsiedniej 
kołchozowej wsi Gałaganowka, odległej o parę kilometrów od naszego osiedla. Językiem 
wykładowym w szkole był język ukraiński co oczywiście mnie i innym polskim dzieciom 

sprawiało dodatkowe trudności. Tu, jeszcze bardziej niż na Uralu brakowało papieru, 
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podręczników itd. Chodziłem jednak do szkoły z przyjemnością, gdyż oprócz nauki nie 

miałem innych  zajęć. Do szkoły wiodła wyjątkowo piękna droga. Po wyjściu z domu szło się 

wijącą się w jarze ścieżką do brzegu szerokiej i spokojnie płynącej rzeki Ingulec. Dalej 
ścieżka biegła brzegiem rzeki po łagodnym zakolu do wsi Gałaganowka. Wieś skupiona 

głównie nad brzegiem, wspinała się łagodnie w górę, tworząc bardzo malowniczy widok. Po 
drugiej stronie rzeki widać było białe chaty następnej wsi Sofijówka i bezkresne przestrzenie 
stepu .  

   Zima w tej części Ukrainy była mroźna i bezśnieżna. Mróz przyszedł niespodziewanie wraz 

z bezwietrzną pogodą i rankiem zobaczyliśmy rzekę pokrytą gładkim jak lustro lodem. Tak 

gładkiego i przezroczystego lodu nigdy już więcej nie widziałem. Jazda po nim na łyżwach 

była prawdziwą rozkoszą. Ta część Ukrainy, w której położony był nasz sowchoz, została 

oswobodzona wczesną wiosną 1944r. Nic więc dziwnego, że jesienią tego roku odczuwano 
skutki wojennych zniszczeń. W okresie zimy nie było pracy w sowchozie i zaczęły się 

poważne kłopoty z żywnością. Co prawda mieliśmy trochę pieniędzy uzyskanych ze 

sprzedaży na Uralu kóz i ziemniaków, nikt jednak nie wiedział jak długo przyjdzie nam tu 

mieszkać. Dlatego matka, nauczona doświadczeniem, postanowiła za wszystkie posiadane 

pieniądze kupić krowę. Rozpoczęła więc długie wędrówki do bliższych i dalszych wsi 

(niektóre były oddalone nawet o 50 km) w poszukiwaniu krowy do sprzedania. Krów jednak 

brakowało i jej starania skończyły się niepowodzeniem. W jednej z takich wypraw po krowę 

towarzyszyłem  matce. Wszystkie odbywały się piechotą i trwały po kilka dni. Powrót z tej, 

również nieudanej wyprawy dobrze pamiętam. Był późny jesienny deszczowy i wietrzny 

wieczór. Szliśmy z matką z oddalonego o trzydzieści parę kilometrów Chiersona. Do wsi 
leżącej po przeciwnej stronie rzeki dotarliśmy już o zmierzchu. Mimo zmęczenia chcieliśmy 

jak najszybciej dotrzeć do niedaleko znajdującego się naszego  domu. Stary kołchoźnik, który 

był jednocześnie przewoźnikiem, odmówił kategorycznie przewiezienia nas na drugi brzeg 

rzeki. Wiatr i duża fala uniemożliwiają przepłynięcie rzeki, tłumaczył nam, a poza tym 

możecie u mnie przenocować i rano bezpiecznie popłynąć do Gałaganowki. Nie było wyjścia, 
zostaliśmy na noc u przewoźnika. Była już późna jesień, dni krótkie a wieczory długie. Żeby 

jakoś zabić czas, przewoźnik wyciągnął butelkę samogonu i zadowolony, że ma się z kim 

napić, nalał do szklanek. Skąd był u mnie pociąg do alkoholu naprawdę nie wiem, gdyż 

bliższa i dalsza rodzina to abstynenci lub pijący okazjonalnie jak np. mój ojciec. Pociąg do 

alkoholu odkryłem mając 12 – 13 lat, gdyż bardzo mi smakowała czysta wódka pozostawiona 

przez ojca w butelce. Nic więc dziwnego, że nie odmówiłem przewoźnikowi i wypiłem dość 

dużo tego wstrętnego samogonu. Następnego dnia już po pokonaniu rzeki i powrocie do 
domu zacząłem się czuć fatalnie. Wystąpiły objawy ostrego zatrucia i przez kilka dni byłem 

poważnie chory. Ta alkoholowa choroba wywarła znaczny wpływ na moje życie. Przez 

następne wiele lat wystarczało wypicie jednego kieliszka alkoholu, abym dostawał torsji i był 

kompletnie pijany. Tak było na balu maturalnym, z którego moja przyszła żona musiała mnie 

wyprowadzić, a skutki tego zatrucia odczuwałem jeszcze przez wiele lat. 

   Warunki mieszkaniowe w sowchozie im. Kirowa nie były lepsze niż na Uralu. Jeden pokój 

z płytą kuchenną i korytarzyk w którym mieszkała pani Jackowska i jeszcze jeden pokój 

naszej gospodyni z jej siostrzenicą i małym chłopcem sierotą, przygarniętym przez 

gospodynię. W naszym pokoju mieszkały cztery osoby: matka, moja siostra Lalka i jej 
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przyjaciółka też Lalka (Miedwiediewa) no i ja. Lalka Miedwiediewa pochodziła z 

Leningradu, gdzie przeżyła tragedię. Z całej inteligenckiej i dobrze sytuowanej rodziny, 
mając 17 lat została sama jedna. Ojciec, dyrektor fabryki, zginął w czasie nalotu, matka 
zginęła w czasie powrotu do domu z letniska, starszy brat – lotnik, został zestrzelony walcząc 

w obronie miasta. Osierocona dziewczynka jakoś przeżyła głód i potworne lata blokady 
miasta. Po przerwaniu okrążenia dzieci – sieroty i ocalałą bezradną ludność, ewakuowano z 

Leningradu i rozesłano w różne części Związku Radzieckiego. Zupełnie przypadkowo moja 
mama z siostrą znalazły się na stacji Kostousowo, gdzie zatrzymał się  pociąg wiozący 

ewakuowaną ludność z Leningradu. Od przypadkowo spotkanej dziewczyny i z paru słów jej 

historii, wyłoniła się ludzka tragedia dorastającego dziecka. Mama bez wahania przygarnęła 

ją jak swoją córkę. I tak druga Lalka została z nami i z nami przyjechała z Uralu na Ukrainę. 

   Na żyznej Ukrainie z jedzeniem nie było tak tragicznie jak na Uralu. Za pieniądze ze 

sprzedaży kóz, kartofli i innego dobytku można było kupić podstawową żywność. Gorzej 

było z ubraniami i opałem. Na stepie drzewa nie rosną, więc trzeba było palić tym co tam 

rosło, w pierwszym rzędzie burian, wyschnięte w czasie lata rośliny, które zrywał wiatr i w 

postaci kul, toczył po stepie. Wystarczyła zagroda, aby to „kati pole” ( toczące się pole) 

utworzyło cała górę doskonałego, ale bardzo kolącego opału. Nasza gospodyni, Ukrainka w 

średnim wieku, która przeżyła proces rozkułaczania i głód, nie bała się nam opowiadać jak 

nienawidziła władzę radziecką i jak oczekiwała nadejścia Niemców, z którymi wiązała 

wielkie nadzieje. Ale gdy ci oczekiwani z utęsknieniem Niemcy nadeszli i pokazali kim są, 
zrozumiała, że nadzieje były nieuzasadnione i że z dwojga złego swoi są lepsi. Pod koniec 
naszego pobytu na Ukrainie rozeszły się wieści, że gdzieś tam niedaleko przywieziono z 
byłych terenów polskich Ukraińców, którzy opowiadają okropne rzeczy o Polakach. 

Prawdopodobnie były to rodziny działaczy UPA, którzy mordowali polaków na Wołyniu, ale 

równocześnie walczyli z sowieckim reżimem. Z tymi nacjonalistami ukraińskimi mieli 
kłopoty i Polacy (walki w Bieszczadach) jak i władza radziecka. 
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7. Wracamy do Polski 

   Kwiecień to już pełna, ciepła wiosna na południowych stepach. Raptem robi się zielono i 

niewyobrażalnie kolorowo, to kwitną tulipany. Do horyzontu cały step jest pokryty 

kwitnącymi tulipanami i innym kwieciem. To piękno nie trwa jednak długo. Prażące słońce 

szybko wypala kolory i powoli cały step brunatnieje. Właśnie w kwietniu dostaliśmy z Biura 

Repatriacyjnego tak zwany „wyzow” (wezwanie), upoważniający do otrzymania zgody na 
wyjazd do Polski. Matka i pani Jackowska wybrały się do miasta powiatowego z tym 

wezwaniem po niezbędne papiery. Wycieczka była niemała, bo w jedną stronę trzeba było 

przejść około 30 km pieszo. W dniu 8 maja 1945 r. matka szczęśliwie wróciła z potrzebnymi 
papierami i przyniosła równocześnie radosną wiadomość o zakończeniu wojny i upadku 
Berlina.          

   W połowie maja jakaś ciężarówka podwiozła nas do miasteczka Sniegirowka, przez które 

przechodziła kolej. Tobołki które wieźliśmy z sobą zawierały głównie przedwojenną kołdrę i 

trochę innych łachów. Ta sławna kołdra z wielbłądziej wełny, która wędrowała z nami od 
samego Równego, służyła jeszcze parę dobrych lat po wojnie, była używana w kojcach Hani i 

Lilki (córek mojej siostry), a na koniec babcia Ola zażądała przerobienia jej na nową, pokrytą 

błękitnym atłasem, kołdrę dla ukochanego wnuka Wojtusia.  

   Na stacji Sniegirowka pożegnaliśmy z ciężkim sercem biedną samotną Miedwiediewą (nie 
wiedzieliśmy, czy dałoby się przeszwarcować ją przez granicę na Bugu) i po dwóch może 

trzech dobach, dojechaliśmy do Kijowa.. Rozlokowaliśmy się pod boczną ścianą dworca i tam 

koczowaliśmy parę dni czekając na pociąg do Włodzimierza Wołyńskiego. Na dworcu 
musieliśmy przejść przez odwszanie ubrań. Należało rozebrać się do naga, całe ubranie 
włożyć do wielkiego kotła parowego, a następnie poczekać na wyschnięcie ubrań. Ja z mamą 

(Lalka została przy łachach) poszliśmy zwiedzić Kijów.  Poszliśmy do centrum miasta na 

ulicę Kreszczatik. Miasto, mimo zbombardowanego centrum, nie bardzo ucierpiało i było 

piękne. Po paru dniach udało się zdobyć bilety kolejowe i w niemożliwie zatłoczonym 

wagonie ruszyliśmy w kierunku Polski.        

   Pociąg jechał powoli, gdy wjechał na przedwojenne tereny polskie, wojskowi, 
współtowarzysze podróży uprzedzili, że w tych miejscach zdarzają się jeszcze napady band 
UPA. Ale nas to nie spotkało i szczęśliwie dojechaliśmy do Włodzimierza. Biuro 

repatriacyjne przydzieliło nam osobny pokoik w domku położonym w centrum miasta. W 
pokoiku tym nie było nawet krzesła. Spaliśmy na sławetnej kołdrze, a czy coś gotowaliśmy 

nie pamiętam. Prawie na samym początku naszego pobytu we Włodzimierzu mama 
zachorowała na różę. Była to przewlekła, niebezpieczna choroba i dlatego spędziliśmy we 
Włodzimierzu kilkanaście dni. Oczywiście matka zaraz kupiła kozę, której pozbyliśmy się 

dopiero opuszczając Hrubieszów. Mama z Lalką, któregoś dnia poszły zobaczyć naszą 
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działkę pod Włodzimierzem. Wróciły rozczarowane, gdyż dom został rozebrany, sad wycięty, 
a rzeczka prawie wyschła.        

   Gdy mama wyzdrowiała, ruszyliśmy wynajętą furmanką do polskiej granicy na Bugu. Był 

to kawał drogi około 32 km, który przeszliśmy prawie piechotą, dodatkowo jeszcze 

prowadząc kozę. Jadąc nocą przez ukraińskie wsie dowiedzieliśmy się, że przed nami 

obrabowano i zabito polską rodzinę zmierzającą w tym samym kierunku i tym samym celu co 
my. No ale nam się udało i około drugiej w nocy dobrnęliśmy do Hrubieszowa. Jesteśmy w 

Polsce, puste o tej porze miasteczko Hrubieszów, stoimy na jakiejś ulicy z kozą i tobołkami. I 
co dalej, jak mówi Kasia? Dalej matka zapukała do drzwi najbliższego domu, powiedziała, że 

jesteśmy repatriantami ze Związku Radzieckiego i nie tylko wpuszczono nas do środka ale 

dano osobny pokój. Była to rodzina Tokarskich, starsi rodzice i dwoje dorosłych dzieci. 
Córka Mira o jakieś dwa lata starsza od Lalki i brat Waldek, trochę młodszy.        

   Jak znaleźliśmy naszą rodzinę nie wiem. Może pomogły wywieszane kartki, może ktoś znał 

Kazimierza Pasenkiewicza, który w czasie okupacji miał jakąś spółdzielnię spożywców w 

Hrubieszowie, woził stąd żywność do Warszawy i zawiadomiono go o naszych 
poszukiwaniach. Czekaliśmy beznadziejnie siedząc u obcych. Wojna, trudne warunki 
wyrabiają u ludzi poczucie solidarności i konieczność pomocy innym. To prawdopodobnie 

zadziałało. Oczekiwanie trwało jednak długo, jakieś 3 tygodnie. 20 czerwca 1945 r. przed 
domem w którym mieszkaliśmy zatrzymała się wojskowa ciężarówka , a z niej wysiadła 
Jadwiga Pasynkiewicz, w rodzinie zwana Jadźką (córka Apolinarego Pasynkiewicza, 
rodzonego brata mego dziadka Stanisława) i oświadczyła, przyjechałam po was, pakujcie się.         

   Ponieważ w tamtym czasie prowadziłem dziennik, opis naszej podróży z Hrubieszowa do 

Warszawy cytuję dosłownie z dziennika. Ale wcześniej jeszcze jedna uwaga. W Polsce 
ukończyłem dwie klasy po polsku, na Uralu 3, 4 i 5 po rosyjsku, a na Ukrainie prawie 
ukończyłem klasę szóstą po ukraińsku. Czytałem i pisałem lepiej po rosyjsku niż po polsku, 
ale dziennik prowadziłem po polsku. Stąd rusycyzmy i oczywiście niewyrobiony styl pisania. 
Miałem wtedy 15 lat.                           

   „Zaczęliśmy się pakować. Jadzia przyszła o 9 – tej. Przed wyjazdem pożegnaliśmy się czule. 

O godz. 10 – tej ruszyliśmy. Do Zamościa jechać było wyśmienicie. Piękny krajobraz. Żyto już 

duże. Między nim rosną bławatki i maki, wygląda pięknie. Po bokach rosną drzewa. Szosa to 

wspina się to opada w dół. W Zamościu napchało się do ciężarówki dużo ludzi. Jechać teraz 

było znacznie gorzej. Jechaliśmy tak do Lublina. Szofer od każdego człowieka wziął 200 zł. 

Zarobił dużo pieniędzy, ale dzielił się z Jadzią. Po drodze do Lublina zjedliśmy w jakimś 

miasteczku obiad. Kiełbasę z bułką i piwo. Piwo mnie się nie podobało. W Lublinie wszyscy 

wysiedli. Za Lublinem znowu mieliśmy pasażerów. Do Warszawy przyjechaliśmy o 9 – tej 
wieczór”.  

   Warszawa zrobiła na mnie okropne wrażenie, gruzy. I oto po pięciu i pół latach jesteśmy w 

Polsce bez ojca, mieszkania, środków do życia. Matka bez zawodu, w Polsce nigdy nie 

pracowała, ja mam 15, siostra 19 lat. I co dalej? Ponieważ życie nauczyło mnie myśleć o 

przyszłości i w związku z tym podejmować ważne dla rodziny decyzje, zadałem sobie to 
pytanie. Myślę, że tuż po wojnie większość Polaków była w podobnym położeniu i dlatego 

patrzałem w przyszłość raczej z optymizmem, chociaż była ona całkowicie nie do 

przewidzenia.  
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8. Warszawa - 1945 rok 

   Ulica Piusa 46, czynszowa kamienica, w ścianie frontowej brama, podwórko studnia i z 
trzech, dwa nie zburzone skrzydła domu. W jednym z nich, na 4 piętrze trzypokojowe 

mieszkanie Kazika. Pokoje w amfiladzie, w trzecim biblioteka z dziełami wszystkich 

laureatów nagrody Nobla i bogatą literaturą rosyjską. W najbliższej okolicy ruiny, a na 

Lwowskiej i Poznańskiej bazar. Większość prowadzi ręczny handel, ktoś sprzedaje jakieś 

ciuchy, inny ogórki kiszone na sztuki. W mieszkaniu nie ma wody ani prądu i gazu. Po wodę 

chodzimy z wiadrem na ulicę Lwowską. W podwórku Wydziału Architektury Politechniki 

Warszawskiej, między grobami i miejscami gdzie jeszcze leżą miny znajduje się ręczna 

studnia i długa kolejka ludzi po wodę. 

   W pierwszych dniach po przyjeździe odwiedzają nas Kazik, który jest wojewodą 

pomorskim i mieszka w Bydgoszczy, Józio Salcewicz – pełniący funkcję wiceministra 
Przemysłu i Handlu, Zygmunt Zeydler –Zborowski, pisarz kryminałów i aktualny mąż Jadźki, 

Janusz Bogucki, trudniący się drobnym handlem i wujaszek Polo (Apolinary, młodszy brat 
mego dziadka Stanisława). To Kazik lub Jadźka zostawiają mamie 200 – 300 zł i z tego 

żyjemy. Ale z jedzeniem czasem kiepsko, natomiast nie brakuje chleba. Wkrótce po 

przyjeździe do Warszawy opuszcza nas Lalka. Jedzie z Kazikiem do Bydgoszczy. Zostajemy 
z mamą sami. Dużo czytamy i zwiedzamy ruiny Warszawy. Piechotą przeszliśmy całą 

Marszałkowską, na której nie stoi ani jeden cały dom, zwiedziliśmy Muzeum Narodowe w 
Alejach Jerozolimskich – budynki, które cudem ocalały. Z eksponatów w muzeum, jak 

zapisałem w dzienniku, ocalały: tron królewski z Zamku, dubeltówka i sztucer podarowane 
przez Napoleona generałowi Krasińskiemu, jeden obraz Matejki niedawno przywieziony z 
Niemiec i biurko Kościuszki. Nad Wisłą zwały gruzów a w gruzach nie widać ani jednego 

żywego człowieka. Gdy dopisuje pogoda, idziemy z mamą do parku Ujazdowskiego i tam 

czytamy, przeważnie klasyków rosyjskich.  

 

Fot. 25. Posiłek w kuchni w toruńskim mieszkaniu 
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9. Toruń 

   W Warszawie spędziliśmy równo miesiąc. Kazik ma duże mieszkanie w Toruniu i stąd jego 

propozycja „ czy chcecie zostać w tym mieszkaniu w Warszawie, czy też chcecie zamieszkać 

w Toruniu”. Myślę, że życie wśród gruzów wywierało ujemny wpływ na naszą psychikę i 

dlatego 21 lipca 1945 r. ładujemy się wraz z tobołkami do terenowego wilisa  i z Kazikiem i 

jego kierowcą ruszamy do Torunia. Szosa bardzo zniszczona i co parę kilometrów nawala 

koło. Młody kierowca ciężko pracuje zaklejając dziurę w dętce, by po paru lub kilkunastu 

kilometrach było to samo. Wreszcie przejeżdżamy przez zniszczony most w Toruniu, który 

groźnie trzeszczy.      

   Już na miejscu. Duży, narożny, trzypiętrowy dom z końca dziewiętnastego wieku, pięć 

pokoi, a na końcu korytarza nowoczesna kuchnia z gazową płytą, ciepłą wodą z junkersa, no i 

łazienka z wanną. Niestety wodę w łazience trzeba grzać w osobnym piecu. Mieszkanie 

umeblowane, ale trochę rozszabrowane. Do końca wojny mieszkała tu rodzina Schrappe. 
Zostawili dużą ,starą szafę biblioteczną, pełną niemieckich książek z exlibrisami. Większość 

drukowana w alfabecie gotyckim. Musieli gwałtownie uciekać, gdyż nawet nie zabrali swych 

fotografii. Dzidka, wysoka dziewczyna, wita mnie w koszuli.         

   Toruń robi ogromne wrażenie czystością, zielenią i kwiatami, które rosną na klombach i 

wzdłuż wielu ulic. Domy odremontowane, ratusz i stare miasto, dech zapiera. Są mury 

obronne, krzywa wieża. Z bezdomnego, brudnego obdartusa, zamieniam się, w porządnego 

młodego człowieka. Tuż przy naszej ulicy z jednej strony jest duży park przechodzący w las, 

a z drugiej lasek na niewielkiej górce. Chodzą stareńkie żółte tramwaje i poza rozwalonym 

mostem, nie widać śladów wojny. Pieniądze na życie daje nam Kazik, trzeba oszczędzać. 
Również kłopoty z ubraniem. Na razie nosimy jeszcze ciuchy z Uralu.        

   9 sierpnia 1945 r., dowiedziałem się z gazety, że amerykanie zrzucili na Hiroszimę bombę 

atomową i że jedna bomba zniszczyła trzysta tysięczne miasto. Tę wiadomość zapamiętałem 

na całe życie, wywarła tak mocne wrażenie. A wojna na dalekim wschodzie jeszcze trwa. 

   Koniec lipca i cały sierpień zwiedzam Toruń, kłócę się z Dzidką, czytam i trochę się uczę 

do szkolnych egzaminów. Odwiedza nas Kazik, ciotka Janka rodzona siostra ojca, która 

mieszka w Ustce i Janusz Bogucki oraz Lalka, która przeważnie mieszka w Bydgoszczy u 

Kazika. 

   Na początku września zdaję egzaminy do gimnazjum. Bałagan, wszystkiego brak, głównie 

nauczycieli. Zapamiętałem pytanie z geografii, „największa rzeka w Europie”, okazało się, że 

nie Dunaj, a Wołga. Zajęcia zaczynają się około połowy września, na razie tylko z trzech 

przedmiotów: łacina , polski i gimnastyka. Potem dodają biologię. Szkoła jest męska, V 

gimnazjum miejskie. Budynek i klasy nędzne. Z kolegów pierwszego poznaję Tadeusza 
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Polaka, repatrianta z Wilna. Lalka i Dzidka mieszkają i uczą się w Bydgoszczy. W zimie 

kiepsko z opałem, a w mieszkaniu 4 ogromne piece kaflowe. Węgiel można kupić na wiadra, 
ale brak pieniędzy. Śpimy wszyscy w jednym pokoju, w którym co jakiś czas trochę palimy. 
Szkoła po trochu normalnieje, są regularne zajęcia ze wszystkich przedmiotów. 

   W końcu roku Kazika przenoszą do Krakowa, również jako wojewodę. To duży awans. 

Zabiera ze sobą Dzidkę, Lalkę i Mirkę z Hrubieszowa, która pracuje u niego jako sekretarka. 

Cieszę się, bo jest to nagroda za ich bezinteresowną pomoc w czasie naszego pobytu w 

Hrubieszowie.          

   W tej naszej z trudem tworzonej w Toruniu szkole trafiali się niezwykli, a może nawet 
wybitni nauczyciele. Do takich bezwątpienia należała nauczycielka historii, pani 
Mirowiczowa. Jej lekcje z historii fascynowały nas, przy czym nie chodziło o fantastykę 

historyczną, ale o rzetelne przedstawienie okresu historycznego, a na tym tle osób i zdarzeń. 
Historia mnie uwiodła, Zacząłem czytać książki popularno historyczne i takież powieści. 

Wkrótce Pani Mirowiczowa powierzyła mi opracowanie i wygłoszenie referatu pt. „ Mikołaj 

Kopernik i jego pomniki w Toruniu i w Warszawie”. Chociaż z czasem zainteresowały mnie 

inne przedmioty i realnie dziejące się zdarzenia, to nie straciłem zainteresowania historią. Na 

talencie naszej nauczycielki poznali się i inni, w rezultacie szkoła ją utraciła, a zyskał 

Uniwersytet Warszawski.    

   Do wybitnych nauczycieli należał niewątpliwie prof. Antonowicz. Łysy, niedużego 

wzrostu, w grubych okularach, które pedantycznie czyścił, o przenikliwym i trochę 

hipnotycznym spojrzeniu. Trafił do Torunia z Wilna i uczył mnie fizyki i chemii. Pierwsza w 

moim życiu lekcja chemii przez niego prowadzona zadecydowała o moim przyszłym życiu 

zawodowym, sprecyzowała gdzieś zapewne tkwiącą we mnie ciekawość, chęć poznania i 

zrozumienia nieznanego. 

   Chociaż od tego czasu minęło prawie 65 lat, to ciekawość pozostała i nadal chcę wiedzieć 
jak reaguje karben z niklocenem, jaki jest mechanizm i przyczyny tego zjawiska. 
Zorganizowanie laboratorium  chemicznego we własnym pokoju było trudnym do realizacji 

marzeniem. Na naszej ulicy znajdował się niewielki sklepik, gdzie można było dostać 
podstawowe odczynniki chemiczne w postaci kwasów, ługów, sody itd. Sklepik miał 

oczywiście jeszcze zapasy poniemieckie. O metale nie było trudno. Żelazo, miedź, glin 

zawierały różne rzeczy. Srebro i nikiel wyodrębniałem z polskich przedwojennych 

dwuzłotówek. Dom był stary, więc miał jeszcze niezdemontowaną instalację do oświetlenia 
gazowego. Wystarczyło przeciągnąć rurkę gumową z sufitu do stołu i już funkcjonował 
palnik gazowy. Gorzej było ze szkłem laboratoryjnym, ale i to dało się pokonać. Piękną 

szklaną erlenmayerkę długo oglądałem na wystawie sklepowej, była jednak droga i gdy ją 

wreszcie zdobyłem, szczęście nie miało granic. Podstawowe uniwersyteckie podręczniki 

chemiczne drogą wyrzeczeń też zdobyłem. I teraz, po powrocie ze szkoły doświadczenia 

chemiczne zajmowały mi całe popołudnia. Mój chemiczny zapał i umiejętności docenił prof. 

Antonowicz i powierzył mi zorganizowanie międzyszkolnego laboratorium w Dworze Artusa. 

Teraz miałem szafy pełne odczynników chemicznych i prawdziwy sprzęt laboratoryjny. Moje 

zadanie polegało na przygotowaniu demonstracji chemicznych dla nauczycieli chemii 
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prowadzących zajęcia w tym laboratorium. Po jakimś czasie Dwór Artusa przeznaczono  do 
innych celów i zlikwidowano to laboratorium. 

   W trochę późniejszym wieku, może w 17 lub 18 lat zainteresowała mnie filozofia. 

Zacząłem czytać „Historię filozofii” Tatarkiewicza, a stąd był już tylko krok do 

Feuerbacha,Engelsa i Plechanowa. Marks i ekonomia mało mnie interesowały. Czytając te 

książki zostałem całkowicie przekonany, że „religia to opium narodów”, a Bóg to wymysł 

żądnych władzy kapłanów. Jeszcze krok dalej i przekonałem się, że jedynie sprawiedliwym 
ustrojem jest i może być socjalizm. A jeżeli tak, to należy wziąć udział w budowaniu ustroju 
socjalistycznego w Polsce.         

   Postanowiłem wstąpić do partii i to najbardziej radykalnej, czyli do PPR. Jak postanowiłem 

tak zrobiłem i po ukończeniu 18 lat przyjęto mnie do PPR. Co naprawdę działo się wówczas 

w polskich partiach politycznych, nie bardzo wiedziałem. Był to czas przed  zjazdem 
zjednoczeniowym, w którym brali udział jako działacze PPS; Kazik – wojewoda krakowski i 
Józio Salcewicz – wiceminister M. Przemysłu i Handlu.  

   Partia, a kto osobiście nie pamiętam, poleciła mi zająć się pracą w organizacji 

młodzieżowej, czyli w Związku Młodzieży Polskiej. Polecenie wykonałem i już wkrótce 

zostałem przewodniczącym Wydziału Młodzieży Szkolnej w Zarządzie ZMP w Toruniu. 

Praca organizacyjno – polityczna wkrótce wciągnęła mnie z głową i nogami tak, że nie 

miałem czasu na chemię i inne rozrywki typowe dla mojego wieku.  
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10. Dziewczyny – obiekt zainteresowania 

   Rok szkolny 1948/49 rozpocząłem w nowej szkole – Liceum Ogólnokształcące im. T. 

Kościuszki, które mieściło się w starym neogotyckim budynku na placu św. Katarzyny. Była 

to już szkoła z prawdziwego zdarzenia z normalnymi dużymi klasami, szerokimi korytarzami 

i dobrą kadrą nauczycielską, głównie z Wilna. Dyrektorem był względnie młody człowiek, 

ludowiec, Morawski. Liceum było koedukacyjne, ale klasa nasza była męska – 43 chłopaków. 

To też dużym zaskoczeniem było wprowadzenie do naszej klasy o profilu matematyczno –

fizycznym, w dniu 15 września trzech dziewczynek z Liceum im. Królowej Jadwigi. 

Tłumaczenie było proste, w Królówce nie było klasy matematyczno – fizycznej i dlatego Dyr. 
Morawski musiał przyjąć (choć bardzo nie chciał), te biedne ofiary i posadzić je w tłumie 

niepoważnych wyrostków. Na przerwach działy się straszne rzeczy – część grała w 

cymbergaja, wbijając grzebykami monety do bramek wyrysowanych na ławkach, druga część 

biła się mokrymi ścierkami od tablicy wznosząc przy tym bojowe okrzyki, inni grali w berka 

między ławkami. Tylko ja i mój przyjaciel Jaskólski chowając się za otwartymi oknami, nie 

braliśmy udziału w tych zajęciach. Dziewczyny były przerażone i zupełnie nie wiedziały co 

robić i jak się zachować. Tym bardziej, że już po paru dniach stały się obiektem męskich 

zaczepek, a to ginęła im książka lub zeszyt, w szatni brakowało czapki lub szalika lub 

dostawały w głowę papierową strzałą.  

   Nie mogłem patrzeć na te nieludzkie, ale wcale nieźle przyjmowane przez dziewczyny 

tortury i postanowiłem bronić jednej z nich Jadzi Laskowskiej. Wybór bronionej ofiary był 

uzasadniony, była nieśmiała, delikatna, niezaradna no i oczywiście najładniejsza z nich 

wszystkich. Moja interwencja była ostra i przyniosła pożądany skutek. Mieszkała też na ul. 

Mickiewicza i idąc do szkoły tak kombinowałem, żeby ją dogonić, lub na nią zaczekać niby 

przypadkiem, co kończyło się wspólnym pójściem do szkoły przez parkową górkę, gotycki 
rynek ze średniowiecznym ratuszem, piękną ulicę Szeroką i na koniec rynek nowomiejski do 

placu św. Katarzyny. Moja troskliwa opieka nad biedną Jadzią i jej obrona przed bandą 

nienormalnych podrostków trwała nadal i trzeba przyznać sprawiała mi dużą przyjemność. 

Już wkrótce stanowiliśmy nierozerwalną parę, co zostało powszechnie przyjęte przez cała 

klasę, jak również zaakceptowane przez grono nauczycielskie. W klasie maturalnej sam 

dyrektor Morawski wyraził zgodę na noszenie kapelusza zamiast czapki i oficjalne chodzenie 
pod rękę. Nasze portretowe zdjęcia ( do świadectw maturalnych) fotograf wystawił na 

witrynie swego zakładu na ulicy Strumykowej, a teraz wiszą w galerii portretowej rodu 

Pasynkiewiczów w naszym mieszkaniu.          

   Ponieważ posiadałem osobny pokój w mieszkaniu na Mickiewicza, lekcje często 

odrabialiśmy u mnie. Nie byli z tego zadowoleni rodzice Jadzi i zdarzało się, że wychodząc z 

mego domu spotykaliśmy idącego już po córkę starego Laskowskiego. Wizyty były częste, a 

ich przebieg wyglądał mniej więcej tak. Rozlegał się pojedynczy, króciutki „dzyń”. To ona. 

W dwóch susach byłem przy drzwiach. Wpuszczałem Jadzieńkę i wprowadzałem do mego 
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pokoju, który starannie zamykałem na klucz. Majteczki chowałem do biurka i kochaliśmy się 

krótko nie zdejmując ubrań. Wszystkiego trzeba się nauczyć, ale jak? W tamtych czasach nie 

było pism dla dziewcząt i kobiet. Nie było żadnej dostępnej literatury z tej, przecież tak 

ważnej dziedziny ludzkiego życia. Dopiero w parę lat później zdobyłem sławne książki Van 
der Valdego  o seksie i jego roli w życiu człowieka. Dzięki nim nauczyłem się angielskiego i 

wiele zrozumiałem. Po miłości odrabialiśmy lekcje lub szli na spacer.    

   Pierwszą noc w prawdziwym łóżku spędziliśmy w domu „Braci Jabłkowskich” w 

Warszawie, w pustym mieszkaniu stryjka Jadzi. Do Warszawy przyjechaliśmy złożyć papiery 

na Wydział Chemiczny Politechniki. 

 

Fot. 26. Jadzia nad Bałtykiem 1947 rok 

 

                     

 

      Fot. 27. Jadzia nad Bałtykiem 1948r.                            Fot. 28. Ewa Laskowska – siostra Jadzi 
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   Nie biorąc pod uwagę podglądania kąpiących się nago dziewczyn w naszej uralskiej 

rzeczce, płeć odmienna zainteresowała mnie w osobie starszej o dwa lata siostry mego 
przyjaciela Kolki, Zosi Majbrodówny. Wysoka, o głowę wyższa ode mnie dziewczyna 

zaczęła mi się coraz bardziej podobać i coś mnie do niej ciągnęło. Niby przypadkowe 

spotkania zamieniły się w długie rozmowy na zimnym barakowym korytarzu, a potem we 
wspólne wyprawy po jagody i grzyby lub wyjazdy na rynek do Reży i Irbitu w celu 

sprzedania ich. Okrutnie cierpiałem z powodu różnicy wzrostu i potwornej kombinacji nad 

zniwelowaniem tej różnicy gdy chodziło o całusa. Inaczej było na Ukrainie, gdzie inicjatywa 
należała do dwudziesto paroletniej Tiny, córki naszej gospodyni. Zabawy w fanty 

umożliwiały gorące pocałunki i pieszczoty w ciemnym korytarzu. 

   Pierwsze w mym życiu powojenne  letnie wakacje spędzałem nad morzem Bałtyckim w 

towarzystwie mojej rówieśnicy Irki Lewandowskiej. Mieszkaliśmy w domu ciotki Janki w 

Ustce z całą rodziną i ze znajomymi. Był to jeszcze trudny i głodny  1946 rok. W domu tym 
przed „wypędzeniem” mieszkało starsze małżeństwo Petersów. Reszta ich rodziny uciekłą 

kutrem rybackim przed zbliżającą się armią czerwoną. Peters miejscowy zamożny rybak 

zdecydował się zostać i to zapewniło nam podstawowe wyżywienie, gdyż codziennie 

wiosłową łódką wypływał w morze i przynosił złowione dorsze, które Petersowa gotowała, a 

myśmy je codziennie jedli. W tym czasie dorszów w Bałtyku było mnóstwo. Dorsz to ryba 

mięsożerna, a tego w morzu nie brakowało…         

  

              Fot. 29.  Toruń 1946 rok                                              Fot. 30. Ustka 1946 rok 

                                             

   Po przeżyciach wojennych, rodzona siostra ojca, ciotka Janka ukryła się w bezludnej 

wówczas mieścinie Ustka ( Stolpmunde), nad morzem Bałtyckim. Nie zamieszkała w pięknej 

poniemieckiej willi, których było wiele pustych, lecz urządziła się w dwupiętrowym 

brzydkim budynku, który należał do bogatego niemieckiego rybaka Petersa. Gdy pierwszy raz 

przyjechałem do Ustki na Wielkanoc 1946 r., zapytałem ciocię, dlaczego w tym domu? 

Odpowiedź była – bo wejście przed szabrownikami i rabusiami chroni solidna brama i 
dodatkowe drzwi. W kwietniu pogoda była chłodna i deszczowa, ale morze było tuż, pokryte 
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białymi grzywami, zupełnie pusta plaża i cudowne sosnowe lasy. W domu było przytulnie, a 

ciocia miała dużo książek.  

   Do Ustki przyjechałem ponownie w lipcu tego samego roku i spędziłem tu pierwsze w mym 

życiu powojenne wakacje. Zjechała się tu prawie cała rodzina i różni nasi przyjaciele. Oprócz 

Kazika, Józia Salcewicza, Lalki i jej przyjaciółki Wandy (późniejsza żona Kazika, o dwa lata 
starsza ode mnie), byli obecni: Dzidka mój przyjaciel Tadek Polak oraz Zofia Szyszko z 

dzieckiem i swoją wychowanicą Irką Lewandowską. Irka, dziewczynka pochodzenia 

żydowskiego, niewysoka zgrabna brunetka o wysokim stopniu inteligencji bardzo oczytana, 
już wtedy buła ideową komunistką i należała do ZWM-u. Imponowała mi swoją 

zdecydowaną postawą ideową, oczytaniem. To z jednej strony, a z drugiej miała ładne piersi i 

świetnie się całowała. Nic więc dziwnego, że cały czas spędzaliśmy razem i było nam ze sobą 

fajnie. Ale wakacje się skończyły i trzeba było wracać. Powrót odbywał się jakąś ciężarówką 

ale długa droga minęła bardzo szybko gdyż z powodu braku siedzeń trzymałem Irkę cały czas 

na kolanach.      

   Boże Narodzenie z 1946/47 rok spędziłem ze swoją siostrą u Kazika w Krakowie, w 

ogromnej luksusowo umeblowanej willi. Po Świętach umieścił nas Kazik w Zakopanem w 

domu Urzędu Wojewódzkiego, gdzie byliśmy przez całe zimowe wakacje. Wśród 

wczasowiczów była moja rówieśnica Basia Goławska, z którą się natychmiast 

zaprzyjaźniłem. Traf chciał, że po paru dniach przyjechała Irka Lewandowska i Dzidka ze 

swoją koleżanką, również Basią Patalas.. W ten sposób znalazłem się sam jeden w otoczeniu 

czterech dziewcząt. Wybór był trudny i ostatecznie zwyciężyła Basia P., która, jak napisałem 

w dzienniku „najlepiej się całuje i chyba ją kocham”. 

           

Fot. 31. Zakopane zima 1946 / 47. Nadmiar dziewczyn – trudny wybór 

   Zimowe wakacje były urocze w prawie pustym Zakopanym, gdzie jeszcze obowiązywała 

godzina policyjna. Ze wszystkimi poznanymi dziewczynami trwała korespondencja, lecz bez 

przyszłości, gdyż odległość z Torunia do Krakowa była, jak na tamte czasy, znaczna. Jedynie 

z Irką Lewandowską utrzymywałem listowne kontakty aż do jej wyjazdu na studia do ZSSR 
w 1949 roku. 

   Lato 1947 roku spędziłem w Ustce w gronie licznej rodziny i w towarzystwie przyjaciółki 

Dzidki, Ali Korczowskiej – zgrabnej, bezpretensjonalnej dziewczyny z Krakowa. Oczywiście 

okoliczności skazały nas na siebie, ale obie strony godziły się na to chętnie. Całe dnie 
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spędzaliśmy na bezludnej, znacznie oddalonej od Ustki wydmie, pieszcząc się do upadłego. 

Po wakacjach trwała ożywiona korespondencja, która zmarła śmiercią naturalną po około 

połowie roku. Po następnych paru miesiącach poznałem Jadzię. O miłości do niej już 

wcześniej pisałem. 

 

Fot. 32. Wizyta w Krakowie – z Wandą 1948 r. 

   Na zimowe wakacje z 1947/48 rok pojechałem samotnie w góry do domu wczasowego 

Energetyków koło Bierutowic. Skierowanie na wczasy dostałem po protekcji od Józia i z 

jakąś torbą w ręku wepchnąłem się  z wielkim trudem do pociągu w Toruniu. Jazda trwała 

przez cały dzień i całą noc. Pociąg był niewiarygodnie zatłoczony, nieopalany i posuwał się w 
ślimaczym tempie. Przynajmniej jedną trzecią drogi stałem w ubikacji, z trudem oddychając.  
Wczesnym rankiem dojechałem do Jeleniej Góry. Po dwóch lub trzech godzinach 

oczekiwania na przyzwoitą porę zadzwoniłem do drzwi dużej willi. Otworzył starszy pan w 
dobrej fizycznej formie; był to znany pisarz Arkady Fiedler, który wówczas mieszkał w 

Jeleniej Górze i pełnił obowiązki dyrektora Zjednoczenia Energetyki. Po jakimś poczęstunku 

jego samochód odwiózł mnie na miejsce. Niewielka willa samotnie stojąca wysoko w górach 

w świerkowym lesie , z pełnym wyposażeniem, czyściutkimi poduszkami i pierzynami, 

została niedawno opuszczona przez niemieckich właścicieli i nadal służyła jako pensjonat. 

Dostałem maleńki osobny pokój i gdyby nie chłód byłoby wspaniale. Wczasowicze to 
przeważnie urzędniczki Zjednoczenia oraz parę starszych małżeństw.  

   Pierwszy w życiu garnitur uszył mi stareńki krawiec na ul. Chełmińskie Przedmieście w 

Toruniu. Materiał gdzieś kupiony był podobno z pokrzywy i niestety po pierwszym deszczu 

musiałem go wyrzucić. Ale przed pierwszymi, samodzielnie spędzanymi wczasami dostałem 

od Józia kupon wspaniałej bielskiej wełny, był to tak zwany tenis – granatowy w cienkie, 
białe paseczki. Uszyty przez dobrego krawca, modny garnitur służył mi przez wiele lat. 
Jeszcze w latach 60  został przenicowany i nadal mi służył. W tym właśnie garniturze 

spędzałem Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w dalekich Bierutowicach. W 18 lat z 

bujną czupryną na głowie, chyba nie wyglądałem najgorzej czego dowodem była walka 
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między wczasowiczkami o moje względy. Panie te miały około trzydziestki i wydawały mi 

się bardzo stare, ale co miałem robić, musiałem się poddać. 

   Lato 1948 roku spędziłem we Wrocławiu w brygadzie „Służba Polsce”. Był to wspaniale 

zorganizowany obóz, na modłę wojskową, kierowany przez zawodowych oficerów. 

Mieszkaliśmy w wieloosobowych wojskowych namiotach, umundurowani byliśmy w 

drelichowe mundury i podlegaliśmy wojskowej dyscyplinie. Poranna pobudka, gimnastyka, 

mycie się, śniadanie i wymarsz do pracy. Pracowaliśmy przy odbudowie stadionu 

olimpijskiego, gdzie rozłożył się nasz obóz. Olimpijski, bo właśnie tu Niemcy planowali 

zorganizować następną Olimpiadę. Potem pracowaliśmy przy odgruzowaniu centrum 

Wrocławia. Zburzony gmach, z którego wywoziliśmy gruzy, okazał się gmachem Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Nic więc dziwnego, że wśród gruzów znajdowałem różne 

elementy wyposażenia laboratorium. Wszystkie te znalezione bezcenne kolby, parownice, 

termometry odegrały ważną rolę w moim domowym laboratorium. Mimo obecnej propagandy 
o niedozwolonym wykorzystywaniu polskiej młodzieży przez okropnych komunistów 

uważam, że S.P. była dobrą organizacją, która pomagała odbudować zniszczony przez wojnę 

kraj, ale również uczyła cenić fizyczny wysiłek i pracę. 
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11. Realizacja idei – praca społeczna 

   Po wstąpieniu do partii i rozpoczęciu działalności w organizacji młodzieżowej ZMP, nadal 

wiele czytałem tak zwanej literatury marksistowskiej. Oczywiście zawarte w niej idee 

chciałem realizować w życiu codziennym. Zacząłem od referatów na akademiach szkolnych z 

okazji 1 maja. Bojowe moje wystąpienia bulwersowały przedwojennych nauczycieli ale nie 

odbijało się to na moich stopniach z ich przedmiotów. 

   Potem przeszedłem do poważniejszych działań pod tytułem zniesienia okólnika Bartla. Był 

to okólnik przedwojennego ministra oświaty wprowadzający nauczanie religii w szkołach. 

Zorganizowałem całą akcję koła ZMP w naszej szkole zakończoną przyjęciem rezolucji 

żądającej zniesienia okólnika Bartla nie tylko w naszej szkole, ale w całej Polsce. Skandal był 

wielki, niektóre dziewczyny miały poważne kłopoty w domu, odezwał się kler w kościołach i 

po opublikowaniu naszej rezolucji w toruńskich gazetach sprawa zrobiła się głośna.      

   Tymczasem zbliżała się matura. Hucznie obchodziliśmy studniówkę a potem bal maturalny, 
na którym po wypiciu paru kieliszków wina zachorowałem i dziewczyna moja, Jadzia musiała 

odprowadzić mnie do domu, za co ją bardzo przepraszałem. Na egzaminie maturalnym 
najbardziej obawiałem się egzaminu z języka polskiego. Nie chodziło o treść, bo tu byłem 

mocny, ale o pisownię ortograficzną. W tym czasie jeszcze nie wiedziałem co to dysleksja i 
bardzo przeżywałem wszelkie dyktanda i pisemne wypracowania, gdyż nigdy nie wiedziałem 

kiedy należy pisać ó kreskowane i rz. Było mi z tym bardzo trudno, tym bardziej, że od 

dzieciństwa uczyłem się pisać w szkole po rosyjsku, a po polsku byłem samoukiem w pisaniu. 
Ale na maturze nie było tak źle (tekst wypracowania podany potajemnie pod ławką 

sprawdziła Jadzia) i skończyłem liceum z wyróżnieniem, co dawało prawo przyjęcia do 

każdej szkoły wyższej bez egzaminu. O tym, że idziemy z Jadzią na Wydział Chemiczny 

Politechniki Warszawskiej zdecydowaliśmy dawno i tu nie było żadnych wahań.  

 

Fot. 33. Toruń, Liceum im. Kościuszki 



47 
 

   Od razu po maturze otrzymałem propozycję pracy w Zarządzie Wojewódzkim ZMP w 

Bydgoszczy, którą przyjąłem i po zatrudnieniu w tym samym miejscu mego przyjaciela Tolka 

Garusa rozpoczęliśmy codzienne dojazdy pociągiem do Bydgoszczy i z powrotem. Praca była 

ruchliwa i gadatliwa. Jeździłem do miejskich i szkolnych Zarządów ZMP w całym 

województwie i rozmawiałem z ich przewodniczącymi oraz dyrektorami gimnazjów i liceów. 

Często organizowałem różnego rodzaju narady. Bardzo dbałem by nauka była sprawą 

najważniejszą a poziom nauczania jak najwyższy.   

          

 

Fot. 34. Sopot, 1950 rok. Kurs młodzieży szkolnej ZMP 

 

Fot. 35. Kierownik kursu z uczestniczkami 
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   Miałem, jak na owe czasy, całkiem dobrą pensję, co pozwoliło zgromadzić sporo pieniędzy 

na czas studiów.          

   W okresie wakacyjnym mianowano mnie kierownikiem obozu szkoleniowego w Sopocie. 
Do dyspozycji dostaliśmy Dom Zdrojowy tuż przy  molo i tam odbyły się  trzy 

dwutygodniowe turnusy, dwa dla młodzieży szkolnej i jeden dla młodzieży robotniczej. Za 

sprawy gospodarcze i wyżywienie odpowiadał mój zastępca przysłany przez Zarząd Główny 

ZMP, za wszystkie pozostałe odpowiadałem ja. Należało zorganizować zajęcia szkoleniowe i 

ułożyć ich program, dobrać wykładowców, utrzymać dyscyplinę całkiem już wyrośniętej 
młodzieży i uatrakcyjnić to odpoczynkiem nad morzem. Każdy kurs liczył ponad stu 

słuchaczy, na ogół starszych ode mnie. Ja w tym czasie miałem 20 lat.          

   Zarząd Główny przysyłał ciekawych wykładowców. Pamiętam wykład i udział w dyskusji 

ówczesnego polskiego ambasadora we Francji, a równocześnie znanego pisarza, Jerzego 

Putramenta, który na wykład przyszedł z młodą i super elegancko ubraną żoną. Był on przed 

wojną, w czasach wileńskich, przyjacielem Miłosza, a ich drogi właśnie w tamtym czasie 

rozeszły się. Miłosz wybrał „wolność na zachodzie”, a Putrament pisał i odgrywał ważną rolę 

polityczną w Polsce. Potem role się odwróciły. Miłosza uznano za wielkiego Polaka i poetę, a 

Putramenta przestano wydawać również ze względów politycznych.  

   Należy wspomnieć, że w organizacji takich obozów miałem już wprawę, gdyż rok 

wcześniej byłem na podobnym obozie w Bierutowicach. Kierownikiem tej Kurso-konferencji 
był Adam Kruczkowski, syn znanego pisarza Leona Kruczkowskiego ,który mianował mnie 

wykładowcą i przez kolejne dwa turnusy byłem już w kierownictwie tej całej imprezy ( po 

zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZMP). Będąc w Bierutowicach codziennie dostawałem 

list od mojej Jadzieńki, na który natychmiast odpowiadałem, a w Sopocie pod koniec 

ostatniego turnusu Jadzieńka przyjechała do mnie we własnej osobie i jakiś czas byliśmy 

razem.              

   Po udanym zakończeniu imprezy sopockiej wróciłem do pracy w Bydgoszczy, ale nie na 
długo, bo zbliżał się początek roku akademickiego. Przewodniczący Zarządu 

Wojewódzkiego, niejaki Wołczyk gorąco mnie namawiał, żebym został i nie rezygnował z 

działalności politycznej i stawiał siebie za przykład. Ja, mówił, nie mam wyższego 

wykształcenia, a jestem przewodniczącym wielkiej wojewódzkiej organizacji, jestem też 

członkiem egzekutywy KW PZPR i mam przed sobą duże perspektywy kariery politycznej. 

Tak samo będzie i z tobą. Studia wyższe nie są ci potrzebne. Oczywiście, że go nie 

posłuchałem i zapisałem się na Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Gdy byłem 

już profesorem dowiedziałem się, że tow. Jerzy Wołczyk ukończył jakiś wydział na 

Uniwersytecie Warszawskim i został (chyba ?) sekretarzem Komitetu Dzielnicowego PZPR 

Warszawa – Śródmieście.   
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12. Lalka wychodzi za mąż 

Od lutego 1949 roku zostałem opuszczony przez matkę, która natychmiast po 

urodzeniu się Hani Salcewicz wyjechała do Warszawy pomagać Lalce, wtedy już żonie 

Józefa Salcewicza. Żebym się zbytnio nie nudził zostawili ze mną w Toruniu Leszka 

Rudzińskiego,10 letniego sierotę, syna siostry Józia. Mieszkaliśmy z nim w tym dużym 

mieszkaniu na Mickiewicza i obaj uczęszczaliśmy do szkół, ja do liceum on do podstawowej 

na Sienkiewicza. Z czego żyliśmy, co jedliśmy nie pamiętam ale pamiętam, że aż do wyjazdu 

do Warszawy matki w Toruniu nie było. Mieszkała jeszcze z nami pani Jackowska. 

Moja kochana siostra Lalka (tak była przez wszystkich nazywana) uczyła się 

początkowo w Bydgoszczy, następnie w Krakowie, mieszkając u Kazika, a ostatni rok przed 
maturą mieszkała w Toruniu i uczyła się w szkole dla dorosłych. Miała bardzo oryginalną 

urodę i absolutny brak zdolności do matematyki i nauk ścisłych. Miała za to niebywałe 

powodzenie u mężczyzn. Najpierw poznała i rozkochała w sobie Mariana, chłopca 

urodzonego we Francji ,a po wojnie mieszkającego w Bydgoszczy. Marian okres okupacji 

spędził w obozie w Oświęcimiu gdyż należał do polskiego harcerstwa, a po wojnie uczył się 

w Bydgoszczy i beznadziejnie kochał się w mojej siostrze. Kochał się w niej również mój i jej 

nauczyciel fizyki profesor Antonowicz, o którym już wcześnie pisałem i proponował jej 

małżeństwo. Zwyciężył jednak Józio Salcewicz, o 27 lat od niej starszy, doktór chemii, już 

przed wojną zajmujący stanowisko dyrektora koksowni w Hucie Pokój, a aktualnie vice-
minister Przemysłu i Handlu. Do Torunia przyjeżdżał prawie na każdy weekend nowiutkim 

chevroletem i na każdym pudełku papierosów „Wawel” pisał „Ty i tylko Ty”. Sprawę 

traktował poważnie i chciał się z Lalką żenić. Warunek był jednak taki, że najpierw matura a 

dopiero potem ślub. Innych uwag nie zgłaszałem, choć sprawa była delikatna. Przed wojną 

Józio był mężem naszej ciotki Janki, przyjacielem Kazika i ojca. Z żoną nie układało się i już 

przed wojną wzięli rozwód. Tym niemniej znaczna różnica wieku i koligacje rodzinne 

odgrywały swoją rolę. Lalka , ze swoją przyjaciółką Dziuńką, w ostatnie dni przed maturą, 

postanowiły nie iść na egzaminy. W tej sytuacji musiałem zastosować terror, prawie fizyczny. 

Ostatecznie poszły i zdały. Zaraz po tym, w czasie wakacji Lalka z Józiem wzięli ślub w 

małej miejscowości Damnicy na Pomorzu, gdzie mieszkał brat Józia, Leoś . Siostra moja 

wyprowadziła się z Torunia i zamieszkała w mieszkaniu męża w Warszawie, na ulicy 

Wilczej. 
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13. Walka z odchyleniem prawicowo – nacjonalistycznym 

   W grudniu 1948 r. rozpoczął obrady zjazd zjednoczeniowy PPR i PPS, w odbudowanym w 

tym celu Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Już przed zjazdem rozpoczęto 

szeroko zakrojoną akcję walki z „ odchyleniem prawicowo – nacjonalistycznym” w obu 
partiach. Zamysł był głębszy a jego źródła prowadziły z Moskwy. W wielkim skrócie i z 

dużym uproszczeniem można to przedstawić w następujący sposób. Rząd Lubelski składał się 

głównie z polskich komunistów i socjalistów, pozostających w czasie okupacji niemieckiej w 

kraju. Stalin uważał, że taki skład Rządu nie gwarantuje nieograniczonej jego sterowalności i 

postanowił wzmocnić go tak zwanym „Związkiem Patriotów Polskich” zorganizowanym w 

Moskwie, o składzie osobowym prawie wyłącznie żydowskim. Jak postanowił tak zrobił i 

cała liczna grupa „Polskich Patriotów” weszła w skład rządu. Na czele jego stanął jednak 

pepesowiec Osóbka – Morawski, a pozory demokracji zostały zachowane. W końcu roku 

1948 stało się jasne, że sterowalność nie jest 100%, a polska grupa z Gomułką na czele nie 

jest całkowicie pewna. Powstałej sytuacji miała zaradzić walka z odchyleniem prawicowo – 
nacjonalistycznym i jej reprezentantami w osobach Gomułki i jego grupy oraz licznymi 

działaczami PPS. Ideowo z tymi grupami rozprawiono się na Zjeździe, a bardziej konkretnie 

trochę później aresztując Gomułkę i jego grupę oraz licznych działaczy PPS. W Zjeździe brali 

udział, zarówno Kazik, ówczesny wojewoda krakowski i członek Komitetu Wykonawczego 

PPS jak i Józio również pepesowiec, vice-minister potężnego Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu.. Niedługo po Zjeździe Gomułkę i jego towarzyszy aresztowano, bardzo 

przetrzebiono pepesowców we władzach PZPR i rozpoczęto radykalne upaństwawianie 

drobnego przemysłu, handlu, budownictwa itd. Radykalnie wzrosła też aktywność bezpieki  

(Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego). Rozpoczęły się też aresztowania byłych AK –
 owców  i wyższych oficerów z Polskiej Armii na zachodzie, którzy wrócili do Polski. W tym  

też czasie aresztowano ciotkę Jankę z Ustki i jej śledztwo toczyło się w MBP w Warszawie. 

Myślę, że było to połączone ze zbieraniem danych by oskarżyć Kazika, którego na podstawie 

zmyślonej prowokacji zdjęto ze stanowiska wojewody i usunięto z władz partyjnych w końcu 

1951 lub na początku 1952 r. Przez dłuższy czas Kazik nigdzie nie pracował stale czekając na 

wizytę bezpieki i aresztowanie. Duże kłopoty miał też ojciec Jadzi, którego usunięto z partii i 

ze stanowiska dyrektora MPRB.           

   Wraz ze śmiercią Stalina (marzec 1953 r.), wszystkie te represje skończyły się. Ciotkę Jankę 

wypuszczono z więzienia i wróciła ona do Słupska, Kazik dostał Katedrę Logiki 

Matematycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ojciec przebywający już w Kostousowie 

rozpoczął starania o zgodę na powrót do Polski. Józia ze stanowiska vice-ministra nie zdjęto, 

ktoś musiał kierować odbudową górnictwa i hutnictwa jak i pozostałymi działami przemysłu 

ciężkiego. 
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14. Lata dojrzałe – studia 

   Studia techniczne czyli politechniki należały do najbardziej popularnych przez wiele lat w 
okresie powojennym. Z tym wiązało się przekonanie, że dzięki technice odbudujemy kraj i 

dzięki technice zbudujemy świetlaną przyszłość. Na Wydział Chemiczny P.W. zdawało około 

400 osób na 60 wolnych miejsc. Jadzia egzaminy zdała i zajęła drugie miejsce pod względem 

ocen. Przyznano jej również miejsce w domu akademickim, w którym prawdę mówiąc rzadko 

przebywała.          

 

Fot. 36. Warszawa, Politechnika, Wydział Chemii, 1951 rok 

   Ja zamieszkałem u Salcewiczów, którzy zajmowali 3 – pokojowe mieszkanie w domu na ul. 
Lwowskiej. Mały gabinet Józia, duży pokój stołowy i średnia sypialnia. Mama spała z 

dziewczynkami w sypialni, a ja na trzech segmentach materaca w stołowym. Po jakimś czasie 

na trzy segmentowy materac wprowadziła się Jadzia. 

   Zajęć na Politechnice mieliśmy mnóstwo, 64 godz. tygodniowo i do domu wracaliśmy 

późno, również w sobotę. Ratowały nas poniedziałki, wtedy było studium wojskowe, które 

nas nie obowiązywało. Z jedzeniem nadal było krucho, obiady jedliśmy w stołówce górniczej 

na Lwowskiej (dzięki Józiowi). Ja otrzymywałem stypendium w wysokości 210 zł i miałem 

oszczędności z pracy w ZW ZMP w Bydgoszczy, Jadzia dostawała 300 zł od rodziców. 

Byłem takim krezusem, że Zośce Szyszko pożyczyłem znaczną sumę pieniędzy (100 tys. zł ). 

Los chciał, że w kilka dni później wprowadzono nowe pieniądze. Kurs wymiany był 3 zł za 

100 zł (jeżeli pieniądze były w banku) lub 1 zł za 100 zł jeśli wymieniano gotówkę. Na 

wymianie nie straciłem bo Zośka oddała mi 3000 zł. 
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Fot. 37. Nasza grupa – pierwszy rok Politechniki Warszawskiej 

   Na wykłady trzeba było uczęszczać, obecność była obowiązkowa,(starosta grupy 

sprawdzał), ponieważ podręczników praktycznie nie było wszyscy prowadzili szczegółowe 

notatki. Nam z Jadzią było lżej, bo notatki prowadziliśmy na zmianę, co szczególnie duże 

znaczenie miało dla mnie, gdyż coraz częściej zamiast na wykładzie siedziałem na głupim 

zebraniu, spotkaniu lub innym społecznym zajęciu. Profesorów mieliśmy różnych, od bardzo 
solidnych i dobrych wykładowców, do bardzo przeciętnych lub wręcz miernych. Do tych 

pierwszych należy zaliczyć starego Miłobędzkiego, który wykładał tylko jeden semestr 

chemię nieorganiczną i Polaczkową, bardzo dobrego wykładowcę z chemii organicznej. Po 
przeciwnej stronie znajdowali się Hurwic i Tomassi z chemii fizycznej, czy Porejko.  Poza 

tym pięcioletnia przerwa w kontaktach naukowych, brak czasopism i książek robiły swoje. 

Opóźnienie nasze w nauce wynosiło w najlepszym razie kilka a nawet 10 lat. Politechnika 
była uważana za szkołę inżynierów, którzy od podstaw będą budowali urządzenia i maszyny, 

zakłady produkcyjne i fabryki, dlatego uczono nas maszynoznawstwa, elektrotechniki, 

rysunku technicznego itp. Wszystko to razem było przestarzałe i na dość niskim poziomie. 

Pierwszych doktorów doczekaliśmy się dopiero w kilkanaście lat po wojnie, a braki w 

aparaturze naukowej odczuwamy do dzisiaj. Poza tym byliśmy przeciążeni wykładami i 

standardowymi laboratoriami. Zamiast dwudziestu paru – trzydziestu mieliśmy 64 godziny 

zajęć tygodniowo. W tych warunkach osiągniecie w polskiej chemii poziomu światowego, a 

tak się stało w latach siedemdziesiątych, było prawdziwym ewenementem.  

   Pierwszy rok studiów minął pomyślnie, chociaż najadłem się strachu, gdyż na poborowej 
komisji wojskowej wykryto u mnie gruźlicę i zwolniono ze służby wojskowej. W tych 

powojennych latach gruźlica zbierała dobre żniwo, ale państwo sprawnie organizowało walkę 

z tą powszechną społeczną chorobą. Tym niemniej sądziłem, że moje dni są policzone, a 
przyszłość widziałem raczej w czarnych kolorach . Powiedziałem Jadzi, że nie mogę się z nią 

ożenić. Dopiero wizyta u sławnej prof. Miśkiewiczowej oraz zdjęcie rentgenowskie, 
przywróciło mi chęć do życia. Od pani profesor usłyszałem, że tylko nie nadaję się na 

karmiącą matkę. Okazało się, że w płucach mam zwapnienia i na tym koniec. Jednak na 

wakacje dostałem skierowanie do studenckiego sanatorium w Zakopanem. Pobyt ten 

wspominam przyjemnie, gdyż ładna gruźliczka mi go umilała… 
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   W lipcu tego samego roku ( 1951), wzięliśmy z moją Jadzieńką ślub. Jeszcze teraz 

zastanawiam się dlaczego tak późno. Jadzia twierdzi, że rodzice chcieli by wyszła za mąż 

dopiero po studiach, ale wydaje mi się, że nie to było przyczyną. Po ślubie, jak Bóg przykazał 

odbyliśmy podróż poślubną co prawda nie do Paryża lub na Maledivy, ale na tzw. 
orbisowskie  „Wczasy pod gruszą” (opłata 15 zł dziennie za osobę). Podróż pociągiem trwała 

kilkanaście godzin, a w nocy zaczęły nas gryźć pluskwy, w efekcie prawie do rana staliśmy 

na korytarzu. W Muszynie dostaliśmy przyjemny pokoik w wiejskiej chacie. Dobrze, że 

mieliśmy ze sobą akt ślubu, bo bez niego nie dostalibyśmy wspólnego pokoju. Okolica piękna  

a spacery były długie. Parę razy byliśmy w Krynicy, gdzie ojciec Jadzi leczył w „Lwim 
Grodzie” swój wrzód na dwunastnicy (mama z Ewą mieszkały w pensjonacie). Jadzia do tej 
pory wymawia mi, że nie dałem jej kupić obrazków Nikifora (sprzedawał je po 5 zł). 

 

Fot. 38. Moja żona        

   Na początku 1952 roku Salcewicze przenieśli się z ulicy Lwowskiej na Polną do 

czteropokojowego mieszkania. My dostaliśmy osobny pokój co prawda za stołowym, ale była 

to kolosalna zmiana w naszym życiu. Przenieśliśmy się z podłogi na własny tzw. tapczan  
higieniczny, czyli z miejscem do chowania pościeli, rzeczy już trzymaliśmy w szafie 

zrobionej w Toruniu i przysłanej przez ojca Jadzi koleją do Warszawy. Jeździłem po nią z 

Konradem Sawickim gdzieś na daleką Pragę i dorożką przywieźliśmy ją na Polną. Mieliśmy 

też własny stół i krzesła. 

   Po zaliczeniu drugiego roku studiów zostałem sam w Warszawie, gdyż moja żona w 

zaawansowanej ciąży (nici z przyrzeczenia Laskowskim, że dziecko będzie po studiach), 
pojechała do rodziców do Torunia, ja natomiast odbywałem praktykę w Instytucie 

Barwników i Półproduktów na Żoliborzu.     

   Rankiem 5 września 1952 r. posłyszałem intensywny dzwonek telefonu. Słuchawkę 

podniósł Józio i powiedział „masz córkę, wszystko w porządku”. Pierwszym pociągiem 
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pojechałem do Torunia i już po południu stałem pod szpitalem na Strumykowej i patrzyłem w 

okno na 3 piętrze na moją bardzo młodziutką i wychudzoną żonę.           

   Na początku roku akademickiego 52/53 wróciłem do Warszawy, a Jadzia została u 

rodziców i dopiero po Bożym Narodzeniu przyjechała na 6 semestr do Warszawy. Maleńka 

Asiunia została z babcią Zosią w Toruniu aż do końca 3 roku naszych studiów.                     

 

 

Fot. 39. Jadzia 

 

Fot. 40. Mała Asia 



55 
 

 

Fot. 41. Asia z Dziadkiem Maksem Laskowskim 

   Na końcowym egzaminie z chemii fizycznej miałem nieporozumienie z prof. Hurwicem, 

gdyż na jego ostatnie pytanie, nie pamiętam czego dotyczyło, zamiast odpowiedzieć zero, 

powiedziałem nic. Za to chciał mi obniżyć stopień z 5 na 4 ½, na co się nie zgodziłem i to 

mnie kosztowało wiele godzin nauki w czasie naszych wakacji w Chojnowie koło Warszawy. 
Mieszkaliśmy w drewnianej leśniczówce przy zawsze wtedy pustej szosie z Warszawy do 

Góry Kalwarii. To znaczy przez całe wakacje była tam moja mama z Lalką i dwoma 

dziewczynkami, Hanią i Lilką, w sierpniu przyjechaliśmy z Jadzią i prawie roczną Asią. Ja 

codziennie dojeżdżałem ciuchcią z dworca południowego w Warszawie. Była to 

zachwycająca wyprawa. Ciuchcia czyli pociążek – prawdziwa parowa lokomotywa i maleńkie 

wagoniki z trudem przez nią ciągnione, jechała tak wolno przez zielone tereny i sosnowe lasy, 
że można było z niej wyskoczyć i wskoczyć z powrotem. 

   W tym też czasie za zaoszczędzone pieniądze i sprzedane rodzinne srebra, kupiłem nowy 

motor typ SHL o pojemności 125 cm
3
. Oczywiście zdałem egzamin i otrzymałem pierwsze w 

życiu prawo jazdy, a był to rok 1953, czyli 58 lat temu. Teraz, gdy za jakieś wykroczenie 

zatrzymuje mnie policja mówię, że jestem chyba najstarszym kierowcą w Polsce i mam 

prawo jazdy od prawie 60 lat, czasem to działa i bez mandatu jadę dalej.                

 

Fot. 42. Asia z Jadzią w Chojnowie 
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                                        Fot. 43. Asia                                                  Fot. 44. Asia z Wackiem z Krakowa                                    

 

Fot. 45. Wigilia na ulicy Polnej 

 

Fot. 46. Z Ojcem Jadzi Maksem w Toruniu 
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   Studia inżynierskie dobiegały końca. Po wakacjach musieliśmy jeszcze odbyć 

czteromiesięczną praktykę, po której dostaliśmy dyplom inżyniera. Na szczęście praktyka 

była w Instytucie Chemii Przemysłowej, gdzie można było dojechać tramwajem, ale częściej 

nie patrząc na pogodę, jeździliśmy motorem. Pracowałem na instalacji półtechnicznej u pani 

doktor Marczewskiej. Instalację zbudowałem praktycznie samodzielnie, co znalazło uznanie 

w oczach mojej szefowej. Dyplomy ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia 

(inżynier) otrzymaliśmy z moją żoną 24 lutego 1954 r., ze specjalności technologia 

produktów alifatycznych. Mając wysoką średnią ocen, zostaliśmy automatycznie przyjęci na 

drugi stopień studiów, tak zwanych studiów magisterskich. 
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15. Powrót i śmierć Ojca 

   W czerwcu 1954 roku, do mojej matki zadzwoniła pani Jackowska mieszkająca w naszym 

mieszkaniu w Toruniu i powiedziała „ dziś wrócił ze Związku Radzieckiego pan sędzia”. 

Wiadomość ta była dla nas pełnym zaskoczeniem, gdyż po wyjeździe z Kostousowa 

(wrzesień 1944r.), nie mieliśmy absolutnie żadnej wiadomości o ojcu. Z łagru powinien być 

zwolniony w 1951 r., ale gdzie jest i czy żyje, nie wiedzieliśmy. Matka jeszcze tego samego 

dnia pojechała do Torunia, a ja pojechałem dopiero w niedzielę. Ojciec z gęstymi siwiejącymi 

włosami na głowie i opaloną cerą wyglądał całkiem dobrze. Niestety każdy jego uśmiech 

obnażał fatalny stan uzębienia. W rzeczy samej swego ojca praktycznie nie znałem. Ostatni 

raz widziałem i rozmawiałem z nim w trzynastym roku mego życia będąc niedojrzałym 

podrostkiem. Teraz stał przede mną najbliższy mi człowiek, którego praktycznie nie znałem. 

Jaki jest, co myśli o mnie, o ideowym komuniście, będąc przez ten system tak okrutnie 

sponiewierany. Jak ułożą się nasze stosunki, czy znajdziemy wspólny język, to były pytania, 

na które chciałem jak najszybciej otrzymać odpowiedź. Niestety na poniedziałek musiałem 

wrócić do Warszawy, ale obiecałem wkrótce przyjechać na dłużej. 

   Pamiętałem z okresu przedwojennego, że ojciec był wielbicielem radia. Odbiornik radiowy 
zawsze mieliśmy w domu, od chwili jak można było go kupić. Obok zamieszkiwanych przez 

nas domów stały niebotycznie wysokie anteny radiowe, gdyż ojcu zależało na odbiorze 

dostępnych na świecie stacji nadawczych. Od razu zaświtała mi w głowie myśl, żeby kupić 
ojcu odbiornik radiowy. Myśl była przednia, ale jak ją zrealizować, gdyż w sklepach 
odbiorników radiowych nie było. Nasze domowe radio produkcji szwedzkiej, dostał Józio 

jako minister wiele lat temu. Po rozeznaniu sprawy okazało się, że pierwsze w powojennej 
Polsce radio typu „Pionier” można kupić w sklepie „za żółtymi firankami” i że ja jako  

pracownik KW PZPR jestem upoważniony do tego rodzaju zakupu. Był to pierwszy i ostatni 

mój zakup w tego rodzaju sklepach. Główny prezent dla ojca już miałem, reszta to jakieś  

elementy ubrania.     

   Wziąłem tygodniowy urlop i pojechałem do Torunia. Tak się złożyło, że matka pozostawiła 

ojca samego, gdyż były jakieś pilne obowiązki przy dzieciach Lalki i dlatego mogliśmy 

spędzić cały tydzień razem, tylko we dwóch. Nasze rozmowy trwały jedynie z krótką przerwą 

na sen. Głównie wypytywałem ojca o jego opinie i poglądy na różne sprawy z jego życia i o 

dziwo, prawie we wszystkim się zgadzałem. Było między nami absolutne  zrozumienie, 

mieliśmy z ojcem tak zwany wspólny język i takie same poglądy na prawie wszystkie sprawy 

i idee tego świata. Do tego należy dodać, że mój ojciec był wspaniałym opowiadaczem, każdą 

postać o której mówił przedstawiał plastycznie mimiką, intonacją głosu i gestami. Był bardzo 

oczytany, uwielbiał operę i teatr, no i przez całe życie pisał wiersze zarówno po polsku jak i 

po rosyjsku. Po powrocie do Polski żył tylko siedem miesięcy, a to bardzo, bardzo niewiele 

by nim się nacieszyć i bardziej skorzystać z jego skarbnicy wiedzy, opinii, poglądów i 

doświadczenia życiowego.             



59 
 

 

 

Fot. 47. Ojciec Wojciech po powrocie do Polski, 1955 rok  

   Na lipiec i sierpień 1954 r. rodzice z Lalką i jej dziećmi pojechali na wczasy do Wisły. Na 

wrzesień dostałem skierowanie do rządowego domu wczasowego „Almira” w Wiśle. W tym 

samym domu byli Salcewicze z dziećmi, a ojciec z matką i malutką Asią mieszkali w willi 
naprzeciwko, tak że z naszego balkonu widzieliśmy ich balkon. Wczasy były cudowne, cała 

rodzina razem, do tego długie piękne spacery po okolicy. Maleńka dwuletnia Asia dzielnie z 
nami tuptała, a czasem jechała na baranach u ojca lub dziadka. Hania i Lila były już dużymi 

dziewczynkami i chodziły samodzielnie. Wczasy minęły błyskawicznie i trzeba było wracać. 

My z Jadzią na studia magisterskie, a rodzice do naszego mieszkania w Toruniu. 

 

Fot. 48. Wisła – wczasy z Ojcem Wojciechem 
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Fot. 49. Wisła Ojciec z wnuczkami 

 

   Z pracą ojca był poważny kłopot. „Wróg narodu” po ośmiu latach łagru, nie miał co marzyć 

o pracy w sądownictwie. Ostatecznie ojciec Jadzi pomógł mu znaleźć pracę w szkolnictwie, 

został nauczycielem języka rosyjskiego w Solcu Kujawskim, co wiązało się z codziennymi 

dojazdami pociągiem.       

   W zimowe ferie Lalka z córkami i matką pojechała do Zakopanego, a ojciec wybrał się w 

odwiedziny do ciotki Janki, która wówczas mieszkała w Słupsku. Na dworcu dostał udaru, 

stracił przytomność, a rozgarnięta milicja zamiast do szpitala zabrała go do izby wytrzeźwień. 

Dopiero po dobie odwieźli nieprzytomnego ojca do szpitala. O tej tragedii powiadomiła mnie 

ciotka Janka telefonicznie i następnego dnia pojechałem z Lalką do Słupska. Po paru dniach 

ojciec zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Ciało w specjalnej trumnie zostało 

przewiezione do Warszawy i pochowane w grobie, obok babci Frani, jego matki, na 
Powązkach. I tak ponownie straciłem ojca, tym razem na zawsze. Pogrzeb odbył się w lutym 

1955 roku, a ojciec nie doczekał ukończenia 60 lat. 
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16. Ojciec Wojtek – uzupełnienie 

   Kończąc swą opowieść o rodzie Pasynkiewczów doszedłem do wniosku, że dotychczasowe 

informacje o mym Ojcu są niewystarczające i zbyt lakoniczne. Dlatego postanowiłem ten 

temat rozszerzyć.  

 

Fot. 50. Ojciec Wojciech jako niemowlak (z lewej strony rodzice Ojca) 

   Mój Ojciec Wojciech urodził się w Kijowie 21 marca 1895 roku jako pierwsze dziecko 
Stanisława i Marii Pasynkiewicz. Po Wojtku moja babcia Frania (tak ją wszyscy nazywali) 

urodziła jeszcze Kazimierza w 1887 roku i Janinę w 1899 roku. Po samobójczej śmierci ich 

ojca (jaszcze przed urodzeniem Janki) życie było trudne, ale wspominali je dobrze. Swoboda, 
zauroczenie piłką nożną, polską nielegalną szkółką i niczym nie skrępowaną zabawą - to były 

plusy ich wczesnego dzieciństwa. 

   Najstarszy Wojtek ma wyraźne zdolności literackie, o czym świadczą jego życzenia 

imieninowe dla Matki pisane własnoręcznie wierszem. Są one warte przytoczenia. W wieku 

10 lat w 1905 roku pisze: 

Rosnę Mamo z każdym rokiem. 
Rosnę, czytam, myśli snuję. 
Coraz dalej sięgam wzrokiem. 
Coraz głębiej serce czuje. 
I rozumie serce moje, 
że w dniu każdym, w każdej dobie 
wlewasz we mnie cnoty swoje, 
że zawdzięczam wszystko Tobie. 
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I tak dalej. W rok później, a więc w 11 lat pisze między innymi: 

Od małego pacholęcia, 
ledwiem pierwsze mówił słowa,   
dla Cię było moje serce 
i dla Ciebie moja mowa. 

Jest to długi ośmiozwrotkowy wiersz. 

 

           

                     Fot. 51. Kijów – Ojciec Wojciech                         Fot. 52. Kijów – Ojciec Wojciech jako uczeń 

 

   Mimo braku normalnej polskiej szkoły Wojtek pisze po polsku bez błędów i z bogatym 

zasobem polskich słów. Oczywiste, że powinien studiować  humanistykę lecz nauczona, 
twardym życiem matka wymusza na nim studia w Wyższej Szkole Handlowej w Kijowie. 

Dyplom tej szkoły otrzymuje w 1922 roku, a dyplom Wydziału Prawa dostaje w rok później, 

to znaczy w 1923 roku. Studia chronią go od poboru do carskiej armii.Mimo ekonomiczno – 
prawnych studiów jest typowym humanistą, pisze wiersze, przyjaźni się z takimi literatami 

jak Poustowski, Bułhakow i inni. Z przekonania jest socjalistą i Polakiem, stąd kłopoty z 

Czeka i aresztowania. Uwielbia operę i chodzi do niej co dzień oczywiście na galerkę i na 

stojąco. W czasie moich pobytów w Kijowie obowiązkowo idę do Opery, w której bywał mój 

Ojciec. 
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   Wojtek lubi towarzystwo, wino i zabawę. Swego czasu opowiadał mi o hulaszczych 
zabawach w majątku u Dobraczyńskich (jego babcia była Dobraczyńska z domu, żona 

Witalisa), gdzie z młodymi Dobraczyńskimi strzelali z ogórków, umieszczonych w 
najbardziej intymnych miejscach dziewcząt, przez naciśnięcie ich brzucha. Ostatni dziedzic 
majątku Dobraczyńskich zachował życie, w czasie rewolucji, dzięki swej kochance  prostej 

chłopce, która zwyczajnie widłami zabiła natrętnego czekistę, który przyjechał zaaresztować 

Dobraczyńskiego. Po zabójstwie ukryła go w kupie gnoju i na tym sprawa się skończyła. 

Pozostali chłopi nie wydali dobrego pana. Jak Ojciec poznał swą późniejszą żonę, a moją 

matkę już pisałem. Po ślubie zamieszkali w Brańsku, gdzie Ojciec pracował w jakiejś 

sowieckiej spółdzielni i równocześnie w zespole adwokackim. Do Polski zdecydowali się 

pojechać w ostatniej chwili, gdyż zgoda na wyjazd Polaków ze Związku Radzieckiego 

kończyła się chyba w 1923 roku, a rodzice przyjechali do kraju dopiero w 1924 roku. 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, po czterech latach studiów ukończył Ojciec w 1928 

roku, równocześnie pracując w różnych instytucjach. Po studiach został mianowany 

aplikantem Sądu Okręgowego w Łucku, a w 1930 roku, po zdaniu egzaminu sędziowskiego, 

został asesorem sądowym w Horochowie. Miejsce pracy zmieniał jeszcze kilkakrotnie, by w 

1934 roku zostać sędzią sądu grodzkiego we Włodzimierzu Wołyńskim. Tyle uzupełnienia. 

   Letnie wakacje 1954 roku, po śmierci Ojca, spędzamy z naszymi przyjaciółmi Sawickimi w 

pięknej podwarszawskiej miejscowości Kosewko nad rzeczką Wkrą. Nasze żony wraz z 

dziećmi Asią i Józiem mieszkały w domu młynarza w dużym pokoju z balkonem i kuchnią, a 

my z Konradem dojeżdżaliśmy do nich w sobotę na motorze. W niedzielę odwiedzali nas 

przyjaciele, Garusy i Surgiewicze. W Kosewku odwiedziła nas również babcia Jadzi, też 

Jadwiga, która do najbliższej stacji w Pomiechówku dojechała pociągiem, a ostatnie pięć 

kilometrów wiozłem ją na motorze leśną drogą, dziwiąc się, że taka stara a nie boi się siąść na 

motor. Pojęcie starości w tamtych latach było dla nas zupełnie różne od dzisiejszego. 

Wówczas babcia miała 69 lat, a budziła podziw, że taka stara a jeździ na motorze. Gdy 
wczoraj wróciłem z nart w Austrii, miałem prawie 81 lat.  

 

Fot. 53. Jarnołtówek (1956 rok) Ciotka Janina Pasynkiewicz z Martą i Asią 
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   Latem 1955 r. kończymy z Jadzią pierwszy semestr studiów magisterskich i spędzamy 
letnie wakacje na łonie rodziny w Jarnołtówku koło Głuchołazów. Są tu wszyscy, Kazik z 

Wandą i dziećmi, Józio z Lalką i dziewczynkami, my z Jadzią i Asią oraz ciotka Janka i moja 

mama, nawet ojciec Jadzi przywiózł jej siostrę Ewę. Mieszkamy we wsi, wśród rozległych 

obłych pagórków. Z dala widać czeskie już góry porośnięte lasami, a we wszystkich 

kierunkach ciągną się aż do horyzontu pola. Jest pięknie, pogodnie i harmonijnie, a jedynym 

nieprzyjemnym zgrzytem była choroba żołądkowa mojej matki po zjedzeniu nadmiernej 
ilości czereśni. Skończyło się dobrze, choć nie obeszło się bez szpitala.              

   Z Jarnołtówka jeździmy z Jadzią motorem na długie wycieczki. Zwiedzamy urocze 

dolnośląskie miasteczka takie jak Paczków, Otmuchów, Głuchołazy, Nysa. Docieramy do 
Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie, gdzie planujemy rozpocząć pracę po ukończeniu 

studiów. Jak wszystko co piękne i ten urlop się kończy. Wracamy do Warszawy i 

rozpoczynamy ostatni rok naszych studiów. 
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17. Rok 1956 – zmiany polityczne 

   W Warszawie czuć już początki społecznych niepokoi. Rządząca partia PZPR po śmierci 

Stalina wyraźnie dzieli się na dwa obozy Natolin i Puławy. Natolin to ortodoksyjni 

komuniści, a Puławy to reformatorzy. Oczywiście i jedni i drudzy chcą się utrzymać przy 

władzy. Organizacja partyjna Politechniki w większości opowiada się po stronie Natolina 

uważając, że Puławy to dotychczas rządzące osoby, które na hasłach reformatorskich chcą 

utrzymać się na szczytach władzy i że jest to prawie bez wyjątków grupa pochodzenia 
żydowskiego. Ostatecznie do władzy wraca Gomułka z Logą-Sowińskim, Kliszką i 

Spychalskim oraz większość grupy Puławskiej (Ochab, Zambrowski, Rapacki, Jędrychowski, 

Cyrankiewicz, Morawski). Cały rok 1956 był rozchwiany politycznie. Wiadomo było że 

muszą nastąpić głębokie zmiany, ale w jakim kierunku idące i jak głębokie? Z jednej strony 

dążenie do zlikwidowania  tak zwanej „dyktatury proletariatu” i wszelkiego rodzaju 

ograniczeń społecznych, a z drugiej ogromna chęć pozostania przy władzy grupy dotychczas 
rządzącej, grupy bezideowej, nie mającej zrozumienia i poparcia w społeczeństwie. Grupy, 

która zmieniając swoją dotychczasową ideologię raptem zapragnęła demokratycznych zmian i 

wolności dla narodu. Zupełnie przypadkowo trafiłem na zamknięte zebranie żydowskiego 
aktywu partyjnego Warszawy. Zebranie to miało miejsce w auli na terenie Uniwersytetu. Sala 

była wypełniona po brzegi, a atmosfera bojowa. Głównym tematem były dyskusje jak 

postępować, żeby nie oddać władzy. Wystąpienia były gorące, emocjonalne i w większości 

skrajne. Padały propozycje pełnego wykorzystania aparatu UB przeciw najbardziej 

zagrażającym osobom obozu przeciwnego jak i opanowanie uczelni, głównie Politechniki i 

większych zakładów przemysłowych Warszawy, a szczególnie fabryki samochodów FSO. 
Wiedziałem, że trafiłem tu przez pomyłkę i że o moim wystąpieniu nie może być mowy, 

wyszedłem więc z sali przed końcem. Wieczorem zostałem ostrzeżony, żeby nie nocować w 

domu, bo szykują się aresztowania. Wraz z żoną ukryliśmy się u naszych przyjaciół 

Sawickich. Pikanteria polegała na tym, że oboje Sawiccy byli pochodzenia żydowskiego, a 

Konrad był przez matkę blisko spokrewniony z Mincami.            

   Politechnikę, jako swą bazę do działania, wytypował Staszewski, ówczesny I-szy sekretarz 
Komitetu Warszawskiego, gdyż tu właśnie odbywały się wiece organizowane przez różne siły 

w Warszawie. Przeważnie chodziło o podjęcie rezolucji takich jak „ przywrócić orłowi 
koronę” lub „zabronić śpiewania międzynarodówki”. Głównym celem tych wieców było 

jednak wyprowadzenie studentów na ulicę  i zanarchizowanie sytuacji. Było to groźne  nie 

tylko dla studentów ale i dla sytuacji w mieście. Dlatego robiliśmy wszystko co  możliwe, aby 

do tego nie dopuścić. Blokowaliśmy fizycznie mównicę, nie dopuszczając do niej różnego 
rodzaju prowokatorów lub wykorzystywaliśmy Goździka, sekretarza FSO na Żeraniu do 

bardzo długich i nużących wystąpień. W rezultacie studenci Politechniki nie wyszli na ulicę i 

nie sprowokowali rozróby po żadnej stronie. A tow. Staszewskiego wyprosiliśmy z Komitetu 
Uczelnianego i tym samym pozbawili go potężnego zaplecza. Nawiasem mówiąc należał on 
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do czołowych postaci grupy puławskiej, ale w najbliższej przyszłości nie odegrał już żadnej 

istotnej roli. Powoli Gomułka opanował sytuację i wszystko wróciło do znacznie 
łagodniejszej normalności, ale u władzy nadal pozostała bardzo silna reprezentacja grupy 

puławskiej i tak to trwało przez 12 lat, aż do następnego wstrząsu w 1968 r.  
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18. Poszukiwanie przyszłości 

   Studia magisterskie wraz z moją żoną Jadzią, ukończyliśmy na początku 1956 r. otrzymując 

tytuły magistra inżyniera chemii. Już 15 lutego tego roku Jadzia rozpoczęła pracę w Instytucie 

Chemicznej Przeróbki Węgla, w Zakładzie Gazownictwa który mieścił się na ul. Kruczej w 

Warszawie (główna siedziba Instytutu była w Zabrzu), z pensją aż 1100 zł, ale uposażenie 

gwałtownie rosło i w lipcu osiągnęło już 1200 zł, a w grudniu 1300 zł. Ja rozpocząłem pracę 

w Katedrze Technologii Organicznej I, Wydziału Chemicznego PW, za namową prof. 
Stanisława Malinowskiego, już w grudniu 1955 r.    

 

Fot. 54. Praca dyplomowa 

   W tym miejscu cofnijmy się jednak o parę lat, by lepiej naświetlić moje marzenia dotyczące 

przyszłej pracy zawodowej. W drugiej połowie XX wieku panowało przekonanie, że 

przyszłość ludzkości będzie głównie zależeć od postępu w nauce i technice. Jeżeli do tego 

dodamy, pierwszy w historii społeczeństwa sprawiedliwy ustrój społeczny – socjalizm, a w to 
bezgranicznie wierzyłem, to nauka technika i socjalizm zapewnią dobrobyt i sprawiedliwość 

dla rodzaju ludzkiego. A jeżeli tak, to budujmy nowoczesny przemysł i walczmy o socjalizm. 

Stąd twarda decyzja, należy podjąć pracę w ciężkim przemyśle chemicznym, jak poprzednio 

wspomniałem w wielkich Zakładach Chemicznych w Kędzierzynie. Dlatego odrzucałem 
propozycję prof. Malinowskiego pozostania na uczelni. Jednak praca dyplomowa bardzo 
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mnie zainteresowała, eksperymenty przebiegały sprawnie i prawdopodobnie dlatego uległem 

namowie prof. Malinowskiego by pozostać na uczelni na jeden rok. Jako temat pracy 
wybrałem badania nad syntezą związków glinoorganicznych. Był to bardzo perspektywiczny i 

super nowoczesny temat, gdyż właśnie ukazała się publikacja K. Zieglera o wykorzystaniu 

związków glinoorganicznych jako katalizatorów polimeryzacji etylenu i otrzymania tego 

bardzo nowoczesnego i potrzebnego polimeru na taniej bezciśnieniowej drodze. Związki 

glinoorganiczne należą do trudnych chemicznych połączeń, gdyż na powietrzu samorzutnie 

się zapalają, a z wodą gwałtownie wybuchają. Nic więc dziwnego, że ich otrzymywanie 

należało do super trudnej metody wymagającej beztlenowej atmosfery i unikania wody jako 

np. medium chłodzącego. To mnie pociągało, a równocześnie uczyło bardzo przemyślnego 

działania w trudnych warunkach eksperymentalnych. Jednym słowem temat mnie wciągnął, a 

perspektywa opracowania polskiej metody produkcji polietylenu była zgodna z moimi 

marzeniami o rozwoju polskiego  przemysłu chemicznego. Rezultat tego był prosty, praca 

badawcza wciągnęła mnie z rękoma i nogami i zapomniałem o pracy w przemyśle. 

   W czasie wakacji 1956 r. wybraliśmy się z Januszem Surgiewiczem dwoma motorami na 

męską wycieczkę po Mazurach i dobrnęliśmy z do Augustowa, gdzie spotkaliśmy naszego 

kolegę ze studiów i przyjaciela, Julka Siejkę. Razem popływaliśmy kajakami po Jeziorach 

Augustowskich i zadowoleni wróciliśmy do Warszawy. Jadzia oczywiście z małą Asia była w 

podwarszawskiej miejscowości Skolimów, razem z Lalką, jej dziećmi i babcią. Na Boże 

Narodzenie przyjechała do Warszawy cała krakowska część rodziny: Kazik, Wanda i dzieci, 
Wacek i Marta. Święta minęły w mieszkaniu na Polnej w miłej, rodzinnej atmosferze. 

   Wróćmy jeszcze na chwilę do fragmentu mojej rozmowy ze zwykłym technikiem 

zatrudnionym w Instytucie Chemii Przemysłowej. Było to w czasie mojej praktyki, a dotąd ją 

pamiętam. Rozmowę tę zapamiętałem na całe życie, a więc musiała być dla mnie ważna. Otóż 

technik ten powiedział, że jego zdaniem ludzie tacy jak on głównie oczekują od życia 

przyzwoitego mieszkania i zarobków, które wystarczą na wyżywienie. Te słowa wprawiły 

mnie w zdumienie. Jak to, czy naprawdę młodzi ludzie dążą do czegoś tak banalnego i to ma 

być celem ich życia, a gdzie ideały w rodzaju powszechnego dobrobytu,  nieograniczony 
rozwój kultury, sztuki no i przede wszystkim nauki, gdzie poznanie wszechświata, gdzie 

gruntowna zmiana psychiki człowieka, zapewnienie mu szczęścia, Byłem zaszokowany i 

jeszcze przez długi okres czasu nie wierzyłem, że większość młodych ludzi tak myśli i do 

tego dąży. 

   Nowy rok 1957 był dla naszej rodziny ważny, gdyż razem z Salcewiczami 

przeprowadziliśmy się z ulicy Polnej w Aleje Niepodległości 151 m.6 i zamieniliśmy motor, 

SHL-kę, na motor Panonia, poj. 250 cm
3 (Jadzia dostała talon na „dzień górnika”). W Alejach 

zamieszkaliśmy już w dwóch pokojach, a Salcewicze zajęli trzy pokoje. Oprócz tego była 

obszerna kuchnia i całkiem duży pokoik zwany służbówką. Sytuacja polityczna powoli się 

uspokajała. Gomułka prowadził zachowawczą ale spokojną politykę. Rozwiązał wiejskie 

spółdzielnie produkcyjne, poważnie ograniczył wolność słowa i poprawnie ułożył stosunki ze 

Związkiem Radzieckim. 

   Na Politechnice rządziła przedwojenna, mocno prawicowa profesura, z przedwojennym 
rektorem Warchałowskim, któremu starzy komuniści jak Rumiński, Popiel, Wudel 
przypominali o tym jak pozwalał na areszt ich przez granatową policję na neutralnym terenie 

uczelni.    
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Fot. 55. Hania, Asia i Lila 

 

Fot. 56. Pochód pierwszomajowy 

 

Fot. 57. Pochód pierwszomajowy 
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   W tym miejscu warto wspomnieć moją działalność społeczno polityczną w czasie trwania 

całych studiów. Na Politechnikę przyszedłem jako działacz młodzieżowy i były pracownik 

Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Bydgoszczy oraz członek partii z długim stażem (1948), 
początkowo PPR, a następnie PZPR. Nic więc dziwnego, że prawie od razu zostaję wybrany 
na sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej Wydziału Chemicznego, a niedługo  potem 
na członka egzekutywy Komitetu Zakładowego. Na następną kadencję wybierają mnie na 

sekretarza  KZ Politechniki Warszawskiej i tą funkcję pełnię parokrotnie. Ogromną ilość 

czasu spędzam na różnego rodzaju zebraniach, naradach, konferencjach itd. Z obecnego 
punktu widzenia to całkowicie stracony czas, ale wówczas wydawało się nam, że 

wykonujemy jakąś bardzo ważną pracę. 

   W międzyczasie do pierwszej klasy poszła Hania Salcewicz, co spowodowało poruszenie w 

całej rodzinie, a w rok potem Lilka. Chyba wiosną 1957 roku mama po 33 latach po raz 

pierwszy zobaczyła swoją najbliższą rodzinę mieszkającą w ZSSR. W owym czasie łagodna 

polityka Chruszczowa spowodowała otwarcie granicy z ZSSR i umożliwiła masowe wyjazdy 

Polaków do swoich bliskich w Rosji. Mama odwiedziła rodzinę w Briańsku, siostry najstarszą 

i najmłodszą oraz brata i pojechała do Moskwy, gdzie na stałe mieszkała średnia siostra Tina. 

Z Rosji wróciła szczęśliwa i wszystkim przywiozła prezenty, nam wspaniałe radio z 

adapterem. Takie wolne wyjazdy Polaków do ZSSR trwały jednak krótko i nagle się 

skończyły. 

   Wakacje letnie cała rodzina i mnóstwo znajomych spędziła w Mielnie, letniskowej 

miejscowości nad morzem. W tamtych czasach wynajęcie letniska wiązało się z osobistym 

znalezieniem i zarezerwowaniem pomieszczenia oraz wpłatą zaliczki. W związku z tym 

razem z Konradem, pojechaliśmy pociągiem do Mielna, znaleźliśmy domek przy samej plaży, 

wpłaciliśmy zaliczkę i dopiero wtedy pojechaliśmy do Mielna by spędzić tam urlop. Z nami i 

naszymi dziećmi, Asią i Józiem, byli również Salcewicze z córkami i moją matką,  

 

Fot. 58. Babcie Wanda (siostra mego dziadka Stanisława) z córką Zofią i moją matką 
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Fot. 59. Dziadek Apolinary z siostrą Wandą (brat i siostra dziadka Stanisława) 

   W tym też roku intensywnie pracowałem w laboratorium nad swoją rozprawą doktorską, a 

badania wciągały mnie coraz bardziej i sprawiały wiele przyjemności. Formalnie moim 

promotorem był docent Dahlig, ale nie wiedział czym się zajmuję i co gorsza wiedzieć nie 

chciał. Tak, że wszystkiego musiałem się sam uczyć i zdobywać co było niezbędne do 

eksperymentów. Przykładowo, do syntezy związków glinoorganicznych potrzebowałem 

metalicznego glinu w postaci rozdrobnionej i chlorków alkilu. Glin sam strugałem na 

obrabiarce, a chlorki syntezowałem z prostych składników. W tamtych czasach były też 

kłopoty z literaturą naukową. Pisma chemiczne docierały do nas ze znacznym opóźnieniem i 

do tego w niepełnym asortymencie. Do tego dochodziła niewystarczająca znajomość języka 

angielskiego i całkowita nieznajomość niemieckiego. Nie miałem za to żadnych kłopotów z 

językiem rosyjskim, a pozycja Rosji w  chemii metaloorganicznej, w owym czasie, była 

bardzo wysoka. Takie nazwiska jak Niesmiejanow, Razuwajew i inni, należały do czołówki 

światowej. 

   Na początku 1958 r., już wiedzieliśmy, że nasza rodzina powiększy się o następnego 

potomka. Oczywiście w tamtych czasach o płci dziecka rodzice dowiadywali się dopiero po 

jego urodzeniu, ale marzyć, że drugi będzie syn można było. Na wakacje Jadzia pojechała do 

rodziców , do Torunia, a ja z babcią Olą i Asią oraz Sawickimi pojechaliśmy do Krynicy 

Morskiej i zamieszkaliśmy w przerobionej na mieszkania komórce. Salcewicze mieszkali w 

domu gospodarza (Wilka), a na balkonie spała Dzidka z mężem. Ponadto w pobliżu mieszkał 

Jarek Rymkiewicz z żoną Ewą, Kokosińscy i inni znajomi. Na plażę szło się przez sosnowy 

las i pagórki, kawał drogi, może ze dwa kilometry. Obiady jadło się u sąsiedniego chłopa 

(Lwa), były na tyle niesmaczne, że nigdy ich nie popróbowałem. A poza tym było cudownie, 

udane słoneczne lato i pełne nieróbstwo, bardzo było mi potrzebne po naprawdę intensywnej 

pracy w laboratorium.               

   W sierpniu pojechałem z Asią do Torunia w oczekiwaniu na poród Jadzi. W tamtym czasie 

Gomułka rzucił hasło „1000 szkół na tysiąclecie Polski” i to hasło było sprawnie realizowane. 

Myślę, że i obecnie większość budynków szkolnych pochodzi z tego okresu. Ojciec Jadzi był 
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odpowiedzialny za budowę tych tysiąclatek w województwie bydgoskim i dlatego 8 sierpnia 

rano pojechaliśmy moim motorem na inspekcję jednej z budowanych szkół w Rypinie. Do 

Torunia wróciliśmy po południu i już Jadzi nie zastaliśmy w domu. Zabrali ją do szpitala, 

gdyż zaczął się poród. Przed północą urodził się syn, cały i zdrowy, a matka miała prawie 

dwadzieścia sześć lat. Do Warszawy wróciłem sam, a Jadzia z maleńkim Wojtusiem i Asią 

została u rodziców w Toruniu. 

 

        

                     Fot. 60. Asia z Wojtusiem na ręku                            Fot. 61. Wojtuś nad morzem (2 latka) 
 

   

                                 Fot. 62. Babcia Ola z Wojtusiem                                        Fot. 63. Wacek z Wojtusiem 
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Fot. 64. Asia idzie do szkoły 

 

   W Warszawie czekała na mnie już bardzo zaawansowana praca doktorska. Musiałem 

jeszcze wykonać wiele trudnych i niebezpiecznych doświadczeń oraz zacząć opisywać 

uzyskane już wyniki w formie publikacji. W laboratorium spędzałem długie godziny, a 

wieczorami czytałem czasopisma chemiczne i zbierałem materiał do pierwszej mojej 

przeglądowej publikacji pt. „Chemia związków glinoorganicznych”. Należało zebrać 

wszystkie opublikowane z tego zakresu prace i przedstawić je w postaci przeglądowego 

artykułu z własnym, krytycznym spojrzeniem. Artykuł został przyjęty do druku i 

opublikowany w czwartym numerze Wiadomości Chemicznych w 1959 r. Dalej musiałem 

opisać i przygotować do druku wcześniej już wykonane prace doświadczalne, a zebrało się 

tego aż na sześć publikacji, które ukazały się w roku 1960 w czasopismach „Przemysł 

Chemiczny” i „Biuletyn Polskiej Akademii Nauk”. Jednak główne moje zainteresowania 

dotyczyły syntezy związków glinoorganicznych i ich reakcji i to był  podstawowy temat 

mojej rozprawy doktorskiej. W tym czasie miałem już pomocników w postaci dyplomantów. 

Ich prace dyplomowe wykonywane razem ze mną i pod moim kierunkiem weszły w skład 

mojej rozprawy doktorskiej, a następnie zostały opublikowane w postaci trzech artykułów w 

Rocznikach Chemii. Dyplomantami byli T. Wojnarowski, W. Cieślak, J. Ciemieniewski i L. 

Meszorer.  
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19. Wczasy i miłostki 

   Pewnego dnia doc. Dahlig wprowadził do mego pokoju młodą, bardzo nieśmiałą blondynkę 

i powiedział, że pani Zosia rozpoczyna u nas pracę i będzie mi pomagać w pracach 

laboratoryjnych. Pani Zosia, córka mistrza Bacławskiego pracującego wraz z żoną u doc. 

Dahliga, nie dostała się na biologię na UW i postanowiła przez najbliższy rok pracować u nas 

i przygotować się do egzaminów wstępnych za rok. Nie mając pod ręką nic prostszego 

powierzyłem jej pilnowanie biegnącej właśnie destylacji. Miała śledzić na termometrze 

temperaturę i w razie zauważenia zmiany natychmiast mnie powiadomić. Sam w tym czasie 

zająłem się innymi pracami. O godzinie trzeciej, czyli formalnym końcu pracy dla personelu 
technicznego Zosia po parogodzinnym wpatrywaniu się w termometr, zapytała drżącym 

głosem, kiedy będzie mogła pójść do domu. Gdy od razu wyraziłem zgodę, zerwała się z 

laboratoryjnego stołka i szybko wybiegła z laboratorium. Dopiero później przyznała mi się, że 

od dłuższego czasu cierpiała katusze, gdyż bardzo chciała siusiu, o czym wstydziła się 

powiedzieć. Takie w tym czasie były dziewczyny.                

   Z naszego Zakładu od razu zaczęli się do niej zalecać, przystojniak Kehl, pracujący u 

Dahliga, Jurek Krzemiński i inni. Zapewne  w tamtym czasie i mnie się Zosia podobała. W 

uwodzeniu Zosi ja chyba miałem największe szanse. Zaczęło się od „przypadkowych” 

spotkań w drodze z pracy do domu. Potem te wspólne spacery dochodziły do samego domu 

Zochy na ul. Dolnej, a z czasem zaczęliśmy jeździć na moim motorze na wycieczki do 
Kampinosu lub lasów Chojnowskich. W tym czasie była ona niesłychanie nieśmiała wręcz 

pruderyjna. Niewinne pieszczoty lub pocałunki napotykały na zdecydowany opór. Najczęściej  

jej dąsy i pretensje były spowodowane moim spędzaniem wolnego czasu z rodziną. Na tym 

tle wybuchały awantury, które jednak niczego nie zmieniały.              

   Któregoś wiosennego dnia pojechaliśmy do lasu za Konstancinem. Odjechałem od głównej 
szosy leśną drogą może kilometr i na ładnej leśnej polance usiedliśmy na rozłożonym kocu. 

Po jakimś czasie zauważyłem ruch krzaków w niedużej od nas odległości. To mnie 

zaniepokoiło i zacząłem starannie obserwować okolicę. Wkrótce spostrzegłem kilka postaci 

ukrywających się dookoła nas. Zrozumiałem, że sprawa jest poważna i może mieć tragiczny 

finał np.  w postaci zbiorowego gwałtu na Zośce i fizycznego unieszkodliwienia mojej osoby. 
Dlatego poleciłem Zosi przygotować się do błyskawicznego wskoczenia na motor 

natychmiast po jego uruchomieniu. Ta część planu odbyła się sprawnie i szybko. Po zapaleniu 

motoru Zocha wskoczyła na tylne siedzenie, a ja pełnym gazem ruszyłem w stronę 

biegnącego w naszym kierunku mężczyzny. Inni, a było ich paru, też do nas biegli. Ryk i 
szybkość motoru spowodowały, że atakujący uskoczył w bok, a my przemknęliśmy bez 

szwanku w kierunku szosy. Powrót do Warszawy drogą przez Konstancin odbywał się już w 

nocy. Drogi w tym czasie były puste, najczęściej spotykało się konne furmanki. Jechałem 

dość szybko, gdy zobaczyłem jadącą przede mną furmankę bez oświetlenia. Gwałtowne 
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hamowanie spowodowało poślizg i wywrotkę motoru na prawą stronę. Wyprzedzić furmanki 

nie mogłem, bo z przeciwka zauważyłem światła jadącego samochodu. Leżąc na prawym 

boku przesunęliśmy się po szosie dobrych kilkanaście metrów. Gdy ruch ustał, motor znalazł 

się parę metrów od nadjeżdżającego samochodu. Śpiącej i otulonej kocem na tylnym 

siedzeniu Zosi nic się nie stało, jakieś oparzenie nogi od rury wydechowej. Ja jednak miałem 

poważnie stłuczone prawe ramię i ból w okolicach obojczyka. Do garażu, gdzie zostawiłem 

motor ledwie dojechałem. Zosię zostawiłem po drodze przed jej domem. Następnego dnia w 

szpitalu potraktowano mnie nieprzychylnie, nawet nie zrobiono prześwietlenia. Skutki tego 

wypadku odczuwam do dziś, a ruchy prawej ręki są utrudnione. 

   Juliusz Siejka należał, oprócz Konrada Sawickiego i Janusza Surgiewicza, do grona 
najbliższych moich przyjaciół. Wysoki, dobrze zbudowany, blondyn w okularach, urodził się 

we Francji w rodzinie polskiego górnika. Do Polski przyjechał z matką w 1939 r. tuż przed 

wybuchem wojny i już do Francji nie wrócił. Matka po jakimś czasie wyszła drugi raz za mąż 

i w czasie okupacji oraz po wojnie mieszkali w Augustowie. Drugi mąż sporo, od niej starszy 
był lekarzem i dobrze się im powodziło. Julek po ukończeniu liceum dostał się na Wydział 

Chemiczny Politechniki i był w tej samej grupie studenckiej co i ja. Oczywiście należał do 

ZMP i do partii. Po ukończeniu Politechniki dostał pracę w elitarnym wówczas Instytucie 
Badań Jądrowych i wkrótce wyjechał na staż naukowy do Paryża. Przed wyjazdem dostał 

maleńkie ale fajne mieszkanie w centrum Warszawy i bardzo modnie je umeblował. 

Wszystkie mebelki były plastykowe i w różnych kolorach. Wyjeżdżając zostawił mi klucze 

od mieszkania. Po dłuższym czasie uwodzenia, w którym Zocha trzymała się dzielnie nie 

zezwalając na żadne intymniejsze pieszczoty, musiał nastąpić moment uległości. Wiedziałem 

o tym dobrze i z chwilą gdy zgodziła się na odwiedzenie mieszkania Julka byłem już pewny, 

że będzie moja. Przy słabnącym oporze dała się powoli rozebrać i położyć do pościelonego 

łóżka. Jednakże po wyglądzie jej twarzy i głosie wiedziałem, że ma ogromne wewnętrzne 

opory i autentycznie boi się tego co ma nastąpić. Starałem się być delikatny i nic nie robić na 

siłę. Nic to nie pomogło i w momencie oddania autentycznie zemdlała, a ja wpadłem w 

panikę. Zupełnie nie wiedziałem co robić i różne straszne i głupie myśli biegały mi po głowie. 

Na pytanie czy wzywać lekarza nie znajdowałem odpowiedzi, a strach o jej życie mnie 

paraliżował. Po paru minutach, zresztą jak długo to trwało nie wiedziałem, Zocha odzyskała 

przytomność, a ja całkowicie straciłem ochotę na dalsze pieszczoty. Z ulgą odwiozłem ją do 

domu i twardo postanowiłem dziewic więcej nie uwodzić. I tej decyzji przez wiele lat byłem 

wierny. 

   Mimo ciężkiej pracy nad doktoratem z odpoczynku wakacyjnego nie chciałem  
zrezygnować i wczesną wiosną 1959 roku pojechałem motorem z Wandą, powszechnie 

zwaną „piękną ciocią”, do Krynicy Morskiej, wynająć letnisko. Pogoda była kiepska, chłodna 

a do Nowego Dworu Gdańskiego ponad 300 km, W hoteliku byliśmy dopiero wieczorem, 

zziębnięci i zmęczeni. Po kąpieli położyłem się od razu do łóżka, prosząc Wandę by nie 

marudziła. Walczyłem ze snem, a czas wlókł się niemożliwie powoli. Bez słów wiedziałem, 

że oczekiwanie na Wandę zostanie spełnione. Niestety sen był silniejszy i powoli walcząc z 

nim, usnąłem.  W półśnie poczułem kobiece ciało i po krótkiej, zapewne partackiej miłości 

znowu usnąłem. Rano spieszyłem się bardzo, gdyż musieliśmy dojechać do Krynicy, wynająć 

mieszkanie i przed nocą wrócić do Warszawy. Mój pośpiech nie znajdował zrozumienia u 
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Wandy. Dla pełniejszego obrazu należy dodać, że już w czasie poprzednich wakacji w 

Jarnołtówku stwierdziłem, że Wanda to piękna i atrakcyjna kobieta i że prawdopodobnie 

patrzy na mnie przychylnie i z zainteresowaniem. Nocując kiedyś w Krakowie długo z sobą 

walczyłem, czy nie przejść przez rozsuwane drzwi, za którymi układała się do snu Wanda. 

Następna okazja zdarzyła się w naszym mieszkaniu w Alejach. Wanda nocowała w gabinecie 

Józia, a ja wówczas spałem w służbówce. W środku nocy poszedłem do Wandy, która 

autentycznie się przeraziła, gdyż w mieszkaniu przebywała cała rodzina łącznie a moją żoną. 
Latem, do wynajętych przez nas pokoi, zjechała się rodzina i mnóstwo znajomych. 

 

 

Fot. 65. Wanda Pasenkiewicz 

   W roku 1959, po sprzedaniu Konradowi motoru Panonia, kupiliśmy mały samochodzik 

zwany Mikrusem. Mimo małych rozmiarów miał on wiele zalet. Karoserię zaprojektowano i 

wykonano w Zakładach Lotniczych w Mielcu . Dobrze umieszczone i całkiem wygodne dwa 

przednie siedzenia i niewielka ławeczka z tyłu mogły utworzyć całkiem wygodne i 

wyjątkowo równe podwójne łóżko. Karoseria była z dobrze zabezpieczonej i pomalowanej 
blachy lotniczej, a widoczność całkowicie wystarczała do bezpiecznej jazdy. Silnik natomiast 

był do niczego. Za niska pojemność i moc oraz niewyobrażalnie zła jakość. Praktycznie 

Mikrusem nie dało się przejechać paruset kilometrów bez uciążliwej, bo po drodze, reperacji. 

Nawalało wszystko począwszy od tłumika, regulacji zapłonu, styków, startera itd. Tym 
niemniej zjeździliśmy nim, mimo ciągłych uciążliwych reperacji, całą Polskę. Przynajmniej o 

jednej zalecie należy wspomnieć. Gdy zbliżała się ciemna deszczowa chmura, na motorze 

przezywaliśmy panikę, a w Mikrusie radość, że pada ale nie na nas.    



77 
 

 

Fot. 66. Mikrus po 50 latach w Mobilnym Muzeum Motoryzacji przy marinie w Gdańsku (2011 rok) 

             

   Już w czerwcu pojechaliśmy z Sawickimi na dłuższą wycieczkę do Puław i Dolnego 

Kazimierza. My Mikrusem, a oni na motorze. Gdy zaczynał padać deszcz Ala przesiadała się 

z motoru do nas, co wprawiało mnie w dumę.               

 

Fot. 67. Lato, Krynica Morska 

Oczywiście na wakacje pojechaliśmy całą rodziną do Krynicy Morskiej. Mieszkaliśmy 

tam gdzie poprzednio, lecz tym razem był z nami nasz synek. Trochę było z tym kłopotu, 

gdyż Wojtek bał się gorącego piasku (parzył go w nóżki) i z tego powodu Jadzia na zmianę z 

babcią Olą urzędowały z nim w lasku za wydmą. Nie było w tym czasie słoiczków Gerbera i 

bardzo często w czasie gotowania zupki na maszynce elektrycznej wyłączano prąd, pieluchy 

Jadzia prała w zimnej wodzie pod pompą, nikt wtedy nie słyszał o pampersach.      

   Grupa nasza była ogromna. Cała warszawska i krakowska rodzina, Sawiccy, Rymkiewicze 

starzy i młodzi i Grzybowscy z Łodzi, z którymi zaprzyjaźniliśmy się od pierwszego 

spotkania. Pogoda dopisywała i  przez cały miesiąc nie spadła ani kropla deszczu. Trochę 

mnie krępowała sytuacja, gdyż w Krynicy przebywały Wanda i Ewa Rymkiewicz i dało się 

wyczuć ich wzajemną niechęć, a ja nie bardzo wiedziałem jak się zachować. 
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Fot. 68. Ewa Rymkiewicz - camping 

   Codzienne prażenie się na plaży i ta bezchmurna z niebieskim niebem i spokojnym morzem 
pogoda zaczęła nas nużyć. Gdy leje deszcz jest źle ale zbyt długa piękna pogoda również 

dokucza. Z tego powodu wybrałem się z Kazikiem na wycieczkę Mikrusem. Pojechaliśmy na 

Mazury zwiedzając po drodze Świętą Lipkę, Reszel i Lidzbark Warmiński. dawne krzyżackie 

budowle, choć wówczas jeszcze w złym stanie, zachwycały rozmachem , wielkością i 

architekturą. Do chwili obecnej, większość nadających się do odbudowy zamków, murów i 

świątyń odrestaurowano. Ale i te jeszcze wtedy nie wyremontowane, zachwycały. Z Giżycka 

popłynęliśmy statkiem kanałami i jeziorami aż do Mikołajek. Od tego czasu nie wyobrażam 

sobie wakacji bez odwiedzenia Mazur z tym, że obecnie cieszymy się nimi od strony wody, 
czyli pływając na własnej żaglówce. W czasie naszej wycieczki nocowaliśmy w Mikrusie. 

Nie obeszło się jednak bez gruntownej reperacji tłumika, który kompletnie się zapchał. 

Wczesną jesienią wybraliśmy się jeszcze raz z Sawickimi, na krótką wycieczkę w Góry 

Świętokrzyskie szlakiem tak zwanych orlich gniazd. 

   1960 rok witaliśmy u Siejków w willi jego teściów na Ursynowie, wówczas prawie w  
wiosce. Ta willa stoi do dziś wśród olbrzymich bloków mieszkalnych nowego Ursynowa. 

Dzielnica ta wciąż się rozbudowuje i należy do największych w Warszawie. Sylwester był 

wyjątkowo mroźny i po zakończeniu imprezy nikt nie uruchomił swojego samochodu poza 

naszym Mikrusem, gdyż na dwutakty niska temperatura ma mały wpływ.               

   W styczniu pojechaliśmy z Asią, na wcześnie wykupione wczasy do Czorsztyna. Wojtek 
został odwieziony do Torunia (był przepis że do FWP mogły jechać dzieci od 4 lat). Dom, w 

którym dostaliśmy dość przyjemny pokój, należał przed nacjonalizacją do Pani 

Hrabiny(nazwiska nie pamiętam), bardzo przyjemnej starszej pani, z którą nawiązaliśmy 

bliższe stosunki. Właścicielce zostawiono dwa pokoje, do których zniosła co cenniejsze 

meble. Wszystko to razem wyglądało nie na mieszkanie a na skład mebli. Do Czorsztyna 
zabrałem pożyczone narty, by po piętnastoletniej przerwie odnowić uprawianie tego 

wspaniałego sportu. Z młodym wczasowym towarzystwem zorganizowaliśmy narciarską 

wyprawę na Trzy Korony i Prehybę. Nocowaliśmy w bardzo fajnym schronisku, gdzie 
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dotarliśmy późnym wieczorem. Już pod szczytem nastąpiło załamanie pogody, zerwał się 

silny wiatr i zamieć śnieżna. Po kolacji bez wyraźnego celu wyszedłem ze schroniska na 

krótki spacer.. Po przejściu może 100 metrów usłyszałem wołanie i idąc w tym kierunku 

znalazłem śmiertelnie przestraszoną dziewczynę, która ,jak się okazało, na złość cioci u której 

spędzała zimowe wakacje, wybrała się samotnie na Prehybę. W śnieżycy zabłądziła i 

prawdopodobnie by zamarzła, gdybym nie wyszedł na spacer. Z Czorsztyna jeździliśmy na 

wycieczki do Zakopanego i Morskiego Oka.         

   W Warszawie kończyłem pisanie pracy doktorskiej i już przed wakacjami 1960 r. 

przedłożyłem ją do oceny Radzie Wydziału Chemicznego. W tym samym czasie 

przygotowałem i wysłałem do druku w Rocznikach Chemii cykl trzech prac, które składały 

się na moją pracę doktorską. Zostały one opublikowane w 1961 r.           
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20. Staż naukowy – Moskwa 

   W międzyczasie otrzymałem stypendium na odbycie rocznego stażu naukowego na 

Uniwersytecie Moskiewskim w Katedrze Chemii Metaloorganicznej, kierowanej wówczas 

przez Przewodniczącego Radzieckiej Akademii Nauk i wybitnego uczonego prof. A. 
Niesmiejanowa. Wyjazd miał nastąpić na początku października 1960 r. Do tego czasu 
zdążyliśmy pojechać z Konradem Sawickim na wycieczkę motocyklową na pojezierze 
mazurskie i augustowskie oraz z Jadzią i dziećmi wybrać się na letni urlop nad morze. 

Mieszkaliśmy w samotnie stojącej leśniczówce pomiędzy Międzyzdrojami a Zalewem 

Szczecińskim, otoczonej pięknym starym, sosnowym lasem pełnym wyśmienitych czarnych 

jagód. Słodkie jagody bardzo smakowały małemu Wojtkowi. Lato było chłodne i deszczowe 

tak, że po plaży biegaliśmy w dresach, a grzaliśmy się przy ognisku. Mały Wojtek przeważnie 

spał na plaży pod „pałatką” rozpiętą na zwalonym drzewie. Pierwszy raz na plaży oszalał ze 

szczęścia, był „Osjan” i bardzo dużo „papi” (piasku) tylko do jego dyspozycji. W leśniczówce 

mieliśmy duży pokój, wspólny z Margasińskimi, co nam zupełnie nie przeszkadzało. 

Oczywiście jeździliśmy na wycieczki do Międzyzdrojów, Świnoujścia i Grodna, gdzie 
przebywali Salcewicze z dziećmi. 

   Na początku października 1960 roku wsiadłem do starego, jeszcze śmigłowego samolotu 

IŁ- 18 i poleciałem do Moskwy. Na moje szczęście w samolocie spotkałem znajomego z 

Politechniki, Henia Frąckiewicza, który właśnie odbywał krótki staż na Uniwersytecie 

Moskiewskim i który udzielił mi mnóstwo niezbędnych informacji o Uniwersytecie i 

metodach załatwiania wszelkich formalności. Zamieszkałem w zespole  budynków 

uniwersyteckich na Leninowskich Wzgórzach, obecnie wrócono do starej nazwy Wróblowe 

Wzgórza, w tak zwanej zonie Ż, na 6 piętrze. Ponieważ uniwersytet budowali więźniowie z 

łagrów, zachowano obozowe nazwy. Zona oznaczała wyodrębnioną administracyjnie część 

łagru, a ten korpus w którym mieszkałem, widocznie budowali ludzie z tej zony. Warunki 
mieszkaniowe były bardzo dobre. Tak zwany blok mieszkaniowy składał się z przedpokoju, z 

którego drzwi wiodły do dwóch odrębnych małych pokoi, oraz łazienki i  ubikacji. W pokoju 
z dużym oknem znajdował się stół z dwoma krzesłami, kozetka służąca również za łóżko i 

szafa w ścianie. W przedpokoju był dzwonek, który wzywał mieszkańców do telefonu, 

znajdującego się w holu. Poza tym na każdym piętrze znajdowała się obszerna kuchnia z 

szafkami i lodówkami. Moje okno wychodziło na centrum Moskwy, widać było ogromny 

bulwar ciągnący się aż do rzeki, a dalej widoczny był stadion sportowy i złociły się kopuły 

cerkwi i Kremla. Niestety były i mankamenty. W zimne dni bywało bardzo chłodno, a wejście 

wymagało aż dwóch przepustek, jednej na teren centralny, który obejmował hole i korytarze 

na parterze, a drugiej na wejście do konkretnej zony mieszkalnej. Opowiadano mi, że przed 

moim przyjazdem nie było wyodrębnionych osobnych zon dla kobiet i mężczyzn, a 

poruszanie się po części mieszkalnej było swobodne. W imię socjalistycznej moralności 

zlikwidowano ten okropny burdel i wprowadzono ostry reżim kontrolny. Bez odpowiedniej 



81 
 

przepustki i mysz nie mogła się przemknąć. Wszystkie wejścia na teren uniwersytetu, a było 

ich cztery, wejście główne, klubowe i dwa osobne do części mieszkalnych, były starannie 

chronione. Wchodząc do części mieszkalnej, należało zostawić paszport w stróżówce, a 

przepustkę przed wejściem na każde piętro należało zostawić u dyżurnej „ciotki”. To liczne 

grono pilnujących ciotek (z reguły kobiety w starszym wieku), było nadzwyczaj czujne i 

niemożliwie wredne. Stali mieszkańcy posiadali przepustki ze zdjęciem, które upoważniały 

do wejścia na teren centralny i tylko do jednej określonej zony mieszkalnej. 

   Duży i ładny budynek Chemii stał niedaleko od wejścia klubowego. Ja, zgodnie z 

życzeniem, trafiłem do katedry prof. Niesmiejanowa i zostałem skierowany do laboratorium 

prof. Reutowa, a bezpośrednio moją zwierzchniczką została Lidia Aleksandrowna Kazicyna, 

która właśnie pracowała nad swoją rozprawą habilitacyjną, u nich zwaną doktorską. Nasza 

praca doktorska odpowiadała ich rozprawie kandydackiej. Jako temat mojej pracy Lidia 
Aleksandrowna zaproponowała mi badanie kompleksów soli dwuazoniowych z metalami 
grup głównych. Jako metale wybrałem glin, bor i kadm. Wyposażenie laboratorium było 

podobne do mojego, ale łatwiej było z odczynnikami i rozpuszczalnikami, a najważniejsze na 

miejscu był aparat do mierzenia widm w podczerwieni, którego wówczas jeszcze w Polsce 

nie było. W grupie Olega Aleksandrowicza Reutowa rolę pierwszych skrzypiec grała Irina 

Pietrowna Bieleckaja, kobieta trochę młodsza ode mnie, bardzo zdolna i dynamiczna. Z nią 

całe życie utrzymywałem kontakty, zapraszając na organizowane przeze mnie Polsko- 
Niemieckie Kolokwia ( które wkrótce stały się międzynarodowymi konferencjami) oraz na 

zainicjowane i organizowane przeze mnie Europejskie Konferencje Chemii 
Metaloorganicznej. Mimo już podeszłego wieku, Irina nadal jest aktywna w nauce i chyba 

obecnie jest najbardziej znanym metaloorganikiem w Rosji. Mimo starań i chęci nigdy nie 

zajęła kierowniczego stanowiska ani na Uniwersytecie ani  w „Istytucie 

Elementoorganiczeskich Sojedinieni”. Może to cechy charakteru, a może wszechpotężna 

zawiść środowiska. Reutow, w tamtym czasie prawa ręka Niesmiejanowa i zapewne wybitnie 

zdolny chemik, już członek Akademii Nauk, coraz bardziej poświęcał się działalności 

organizacyjnej, był szefem wydawnictwa „Nowe książki za granicą”, nic więc dziwnego, że 

nie starczało mu czasu na naukę. W katedrze bywał raz lub dwa razy w tygodniu, robił 

zebranie swojej grupy, dopisywał się do wszystkich publikacji i znikał. Poza Bielecką nie 

widziałem wybitnych osobowości chemicznych. W laboratorium pracowałem ciężko i z 

sukcesami. Na podstawie badań w IR stwierdziłem, że sole dwuazoniowe nie tworzą 

kompleksów z metalami, a tworzą typowe połączenia jonowe z metalem w postaci anionu np. 

(AlCl4) 
-. Te moje badania obalały dotychczas przyjętą teorię, że metal tworzy  Π-kompleks z 

potrójnym wiązaniem   N N.  Sytuacja była kłopotliwa, gdyż rozprawa habilitacyjna 

Kazicynej, właśnie to miała udowodnić.  

   Ale od nauki wróćmy do codziennego życia. Uniwersytet był tak zorganizowany, że można 

było w nim spędzić całe życie nie wychodząc poza jego bramy. Dobrze zaopatrzone sklepy 
spożywcze, kilka stołówek i restauracji, wszelkiego rodzaju usługi np. fryzjerskie, krawieckie, 
wielkie sale konferencyjne , teatralne i wystawowe, organizowane dla studentów potańcówki 

w pięknych uniwersyteckich holach, jednym słowem żyć i nie umierać. Na śniadanie coś tam 

jadłem, a na obiad szedłem do stołówki studenckiej by zjeść gęstą zupę i całkiem smaczny 

kebab lub kotlet pożarski i to kosztowało około 40 kopiejek, chleb był za darmo w dowolnych 
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ilościach. Czasem całkiem wytworny obiad jadłem w restauracji profesorskiej, za trochę 

więcej niż jeden rubl. Stypendium wynosiło 150 rubli i całkiem wystarczało na życie bez 

wielkich ograniczeń, a nawet na jazdę taksówką przynajmniej raz w tygodniu. Wśród 

doktorantów i stażystów było trochę Polaków. Pracę doktorską kończył Staszek Surma, 

matematyk i logik z Krakowa. Również z Krakowa przebywał na stażu Augustyniak, filozof, 
co jakiś czas przyjeżdżał Henio Frąckiewicz. Poznałem się i wkrótce zaprzyjaźniłem z Witią 

Titowem, doktorantem z Katedry Chemii Organicznej. Przyjazne stosunki panowały również 

w laboratorium, gdzie dwóch Borysów pracowało nad swoimi doktoratami, byli to Borys 
Łokszyn i Borys Kikoć, a Ala Kuźniecowa kończyła dyplom. Moim sąsiadem w bloku 

mieszkalnym był Ormianin, z którym miałem poprawne, ale raczej oficjalne stosunki. Jak już 

wspomniałem, w niedzielę często organizowano potańcówki w którymś z pięknych holi w 

gmachu głównym, grała orkiestra i młodzież tańczyła. Ponieważ w gmachu głównym i 

najbliższym jego otoczeniu mieściły się przeważnie wydziały ze znaczną przewagą chłopców 

(mechanika teoretyczna, matematyka, fizyka, chemia), na potańcówki zapraszano pewną ilość 

dziewcząt z poza Uniwersytetu. Jaki był klucz rozdawania zaproszeń nie wiem, ale sporo 

dziewczyn z miasta przychodziło na te imprezy. Którejś z niedziel, niedługo po moim 

przyjeździe do Moskwy, poszliśmy ze znajomym Polakiem z Uniwersytetu Warszawskiego 

popatrzeć jak taka potańcówka przebiega. Okazało się, że orkiestra gra spokojne, ale 
normalne tańce, a chłopcy proszą do tańca stojące dziewczyny i wszystko odbywa się 

kulturalnie. W  grupie paru dziewcząt upatrzyłem sobie najładniejszą i poprosiłem do tańca 

gdy zagrała orkiestra. Dziewczyna tańczyła z wyczuciem rytmu i dała się prowadzić zgodnie 

z moimi zamiarami. Wkrótce padło z jej strony pytanie „z jakiego kraju pan jest”. 

Odpowiedziałem bez namysłu, że z Hondurasu. Prawdopodobnie nie uwierzyła, ale zgodziła 

się na następny taniec. Ponieważ była ładna musiałem walczyć z licznymi próbami jej odbicia 
i w rezultacie przetańczyliśmy razem do końca zabawy. Już wtedy wiedziałem, że nie jest 

studentką, a pracuje jako technik w branży gazowniczej w Moskwie i , że na potańcówkę 

przyszła ze swoją przyjaciółką Nataszą. Z kolegą odprowadziliśmy dziewczyny aż do stacji 
metra, a na pożegnanie dostałem od Lali (zdrobnienie od imienia Łarisa) Gałkinej jej telefon 

domowy. 

   Moskwa w porównaniu ze zniszczoną Warszawą robiła dobre wrażenie. Rozmach ulic, 

wielkość i monumentalność domów, szczególnie w centrum, doskonały jak na tamte czasy 
transport miejski i sporo zieleni mogło się podobać. Potem te ogromne mieszkalne domy 

zwano „chruszczowkami”, gdyż budowane były tandetnie i po czterdziestu latach zaczęły się 

sypać. Ale należy wziąć pod uwagę, że Moskwa za władzy radzieckiej kilkakrotnie 
zwiększyła liczbę mieszkańców, a w okresie przedwojennym i w czasie wojny mieszkań 

praktycznie nie budowano. Stąd sławne „komunałki”, czyli wielkie, pamiętające jeszcze 

carskie czasy mieszkania, w których mieszkało tyle rodzin ile było pokoi no i oczywiście 

wspólna kuchnia, łazienka itd. Całą taką komunałkę  obsługiwał umieszczony w holu telefon, 

jeden dzwonek do drzwi wejściowych itd. W nowym budownictwie mieszkania były 

malutkie, ale posiadanie takiego samodzielnego apartamenciku, nawet dla dużej rodziny było 

luksusem i obiektem pożądania. 

   Z Uniwersytetu do centrum miasta jechało się autobusem, raczej rozklekotanym, ale 

punktualnie chodzącym. Oczywiście można było pojechać metrem, wymagało to jednak dość 
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długiego spaceru do jednej z dwóch najbliższych stacji. Osoba spiesząca się wsiadała do 

taksówki i mniej więcej za jeden rubel dojeżdżało się do centrum. Postój taksówek znajdował 

się przy wejściu głównym i zawsze stało tu parę wolnych, oczekujących na klienta. To co 

obecnie słyszy się o moskiewskich taksówkach to horror i jak mówią problem nie do 

rozwiązania. 

   Gdy się ma trzydzieści lat, to bez kobiety żyje się trudno. Stwierdziłem to wkrótce po 

przyjeździe do Moskwy. Uświadomiły mi tę prawdę liczne obowiązki bytowe, o których 

jeszcze nie tak dawno nie miałem pojęcia. Jedzenie było przygotowane i podane, ubranie 

czyste, oderwany guzik nie stanowił problemu, a to że należy pójść do fryzjera przypominano 

we właściwym czasie, nie mówiąc już o tych piekielnych zakupach w rodzaju cukru, chleba 
czy wędliny. A do tego w łóżku było jakoś samotnie i zupełnie nieprzytulnie. Nie mówiąc już 

o dziwnych, chyba erotycznych snach, które zaczęły mnie nawiedzać. Żona była daleko, ale 

niedawno poznana dziewczyna przecież mieszka w Moskwie. Trzeba do niej zadzwonić. Jak 

pomyślałem tak i zrobiłem. W telefonie odezwał się obcy głos, więc zapytałem czy może pani 

poprosić Lalę i za chwilę już z nią rozmawiałem. Spotkanie wyznaczyła mi przy stacji metra 

Majakowska. Jest to skrzyżowanie ulicy Gorkiego (obecnie Twierskiej) z Sadowym Kalcom, 
czyli plac Majakowskiego, na którym stoi jego pomnik, rzeźbiarsko bardzo udany. Obok jest 

wejście do moskiewskiej filharmonii, a nieopodal znajduje się niewielki park zwany 

Akwarium. Niebawem się okazało, że Lala tu właśnie mieszka. Domy w tej okolicy solidne, 
duże, prawdopodobnie budowane jeszcze za cara. Oczywiście wielopokojowe mieszkania to 

typowe komunałki czyli w każdym pokoju jedna rodzina. Tu również stoi dom Lali. W jej 

mieszkaniu nigdy nie byłem być może z dwóch powodów. Po pierwsze nie chciała pokazać 

nie najlepszych warunków mieszkaniowych, a po drugie słowo inostraniec czyli 

obcokrajowiec, mimo upływu 7 lat od śmierci Stalina znaczyło niebezpieczeństwo. 

    

Fot. 69. Lala 

   Za czasów Chruszczowa i po XX Zjeździe Partii łagry dla politycznych więźniów zostały 

zlikwidowane. Chruszczow zajął się budową mieszkań i rolnictwem, ale również programem 
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kosmicznym. Za jego czasów wystrzelono pierwszego sputnika ziemi, a następnie w kosmos 

poleciał i potem szczęśliwie wylądował Gagarin. Chruszczowowi przyświecała idea 

przekształcenia niewydolnego rolnictwa w dobrze prosperujące, oparte na nowych uprawach 

gospodarstwa kołchozowe. Stąd wiara w takie uprawy jak kukurydza i stąd zagospodarowanie 
ogromnych terenów w Kazachstanie o bardzo trudnym i zmiennym klimacie. Starał się on do 
realizacji tych raczej nieuzasadnionych celów porwać młodzież. Hasło „podnimać celinu” 

czyli zagospodarować ugory porwało młodzież, ale w krótkim czasie spowodowało załamanie 

tych planów. Problem oczywiście polegał na niewydajnej, prawie niewolniczej organizacji 
pracy w kołchozach. Kołchoźnik praktycznie był przypisany do ziemi i niezainteresowany 

wydajnością pracy. Ale ten problem przerastał ideologicznie i organizacyjnie możliwości 
Chruszczowa i ówczesnego kierownictwa partii. 

   Do następnych wielkich haseł należały budowa transsyberyjskiej linii kolejowej tak zwanej 

BAM Bajkalsko – Amurska Magistrala i zagospodarowanie dalekiej północy. Mimo 

ogromnego społecznego entuzjazmu i poświęcenia, głównie młodzieży i te programy nie 

przyniosły spodziewanych rezultatów. Społeczeństwo radzieckie, szczególnie młodzież 

uczona posłuszeństwa długimi latami terroru, nie wiedziała już co można, a czego nadal 

należy się obawiać. Dlatego jej postępowanie cechowała ostrożność i dmuchanie na zimne. 

Na przykład ogromnie popularne pieśni Okudżawy czy Wysockiego słuchane były 

potajemnie, bo nikt nie wiedział czy to jest dozwolone i czy za to nie trafi się do więzienia. 

   Nie ulega jednak wątpliwości, że w przemyśle następowało ożywienie. Na rynku pojawiało 

się coraz więcej towarów takich jak radioodbiorniki, adaptery,magnetofony, telewizory, coraz 

więcej produkowano osobowych samochodów, motocykli i skuterów. Również w branży 

ubraniowej było coraz lepiej i bardziej kolorowo. Modne wówczas futra damskie z tworzyw 
sztucznych masowo kupowały Polki i wiozły do kraju. Nadal było kiepsko z damską bielizną 

i różnego rodzaju bluzeczkami i sweterkami. W sumie okres chruszczowowski należał do 

dobrego czasu, żyło się wyraźnie coraz lepiej i swobodniej, chociaż powszechny strach przed 

władzą ustępował bardzo powoli. Do nowych warunków w laboratorium wciągnąłem się 

szybko i syntezy związków diazoniowych i ich badanie w podczerwieni przebiegały 

sprawnie. Stosunki w laboratoriach były przyjemne i koleżeńskie. Rozkład dnia wyglądał 

podobnie. Po śniadaniu krótki spacer do gmachu chemii, praca w laboratorium do 12:00 – 
13:00. Potem obiad w stołówce studenckiej lub profesorskiej. Po obiedzie pracowaliśmy do 

18:00 – 19:00, kolcja i odpoczynek. Życie towarzyskie odbywało się na korytarzach lub w 
kuchni, a wzajemne wizyty były raczej rzadkie. Doktoranci rosyjscy mieszkali gorzej niż 

stażyści, gdyż do tych małych pokoi lokowano przeważnie dwie osoby, a druga osoba spała 

na rozkładanym łóżku. Stypendia doktoranckie były też znacznie niższe od naszych i o ile 

dobrze pamiętam stypendium takie wynosiło około 40 rubli. Na jedzenie to wystarczało, ale 

znacznie gorzej było z ubraniami i rozrywką. Marzeniem każdego kończącego doktorat było 
dostać „propisku” na zameldowanie w Moskwie, gdyż bez tego o pracy nie było mowy. 

Przepis ten próbowano obejść zameldowaniem w okolicach Moskwy, ale i to należało do 

wielkiego szczęścia. 

   Wejście na teren Uniwersytetu bez przepustki należało do rzeczy prawie niemożliwych. 

Kiedyś kolega z mojej grupy chciał wprowadzić przyjaciela i pożyczył moją przepustkę. 

Ciotka pilnująca wejścia jakimś szóstym zmysłem zauważyła, że przepustka nie jego i chciała 
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mu ją zabrać. Ponieważ przekazał tą przepustkę innym kolegom stojącym nieopodal całą 

grupą, wepchnęła go do pomieszczenia obok gdzie dyżurował milicjant. Ostatecznie całe 

zajście skończyło się niczym, ale chłopak do Uniwersytetu nie wszedł. Żeby gość mógł cię 

odwiedzić w twoim pokoju należało uzyskać specjalną jednorazową przepustkę u szefa sztabu 

ochrony Uniwersytetu. W tym celu należało napisać podanie, uzasadnić  cel wizyty i podanie 

to zanieść osobiście do tow. Wodołazowa, który był szefem. Jeżeli wyraził zgodę, podanie to 

zostawiało się we właściwej stróżówce i tam czekało na zaproszonego delikwenta. Na wizytę 

zezwalano jedynie z ważnych powodów, jak urodziny zapraszającego lub z okazji ważnego 

państwowego święta. Ponieważ właśnie zbliżała się rocznica Rewolucji Październikowej 

czyli 7 listopada wpadłem na pomysł aby z tej okazji zaprosić do siebie Lalę. Wizyta u 

Wodołazowa odbyła się kulturalnie i podpisane przez niego podanie zaniosłem do właściwej 

stróżówki. Przed wizytą kupiliśmy w uniwersyteckich sklepach niezbędne produkty 

żywnościowe oraz wino. Lala dziewicą nie była i pierwsza randka niczym szczególnym nie 

wyróżniła się. Wydaje mi się, że należała ona do grona atrakcyjnych, a może nawet bardzo 

atrakcyjnych kobiet. Jasna blondynka z długimi włosami, średniego wzrostu o 

proporcjonalnej budowie ciała i ładnych piersiach, miała zdecydowany charakter i była 

inteligentna. 

 

Fot. 70. Wizyta Lali 

   Właściwie do Moskwy przyjechałem tylko na dwa miesiące, październik i listopad, gdyż na 

6 grudnia wyznaczono termin obrony mego doktoratu. Oczywiście obrona musiała się odbyć 

na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Taki układ mego stażu bardzo mi 

odpowiadał. Po pierwsze, że będę stażystą ze stopniem naukowym, po drugie, że wkrótce 

zobaczę dzieci i żonę i po trzecie, wiedząc co jest mi potrzebne w Moskwie, przywiozę 

brakujące rzeczy. Czas  w Moskwie pędził galopem i już wkrótce siedziałem w pociągu 

jadącym do Warszawy. 

   Obrona odbyła się w dużym Audytorium im. Zawadzkiego, bez żadnych niespodzianek. 

Recenzje miałem bardzo pozytywne od profesorów: Michalskiego z Instytutu PAN w Łodzi i 
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Malinowskiego z naszej Katedry. Wystąpienie moje i odpowiedzi na pytania przebiegły 

sprawnie i Rada Wydziału 20 grudnia 1960 r. podjęła uchwałę o nadaniu mi tytułu doktora 

nauk technicznych na podstawie rozprawy „ Reakcje metalicznego glinu z chlorkami alkilów 

w celu otrzymania związków glinoorganicznych służących do polimeryzacji etylenu metodą 

bezciśnieniową”. Doktorat obroniłem będąc zatrudnionym na etacie asystenta, a awans na 

starszego asystenta dostałem dopiero w rok później tj. 1 października 1961 r. Normalnie 

doktorat broniło się będąc starszym asystentem, a tytuł doktora upoważniał do awansu na 

adiunkta. Oczywiście nasuwało się pytanie, dlaczego w moim przypadku awanse przebiegały 

opornie z takim opóźnieniem.  Myślę, że przyczyny należy szukać w mojej przynależności do 

PZPR i zajmowanych przeze mnie funkcjach partyjnych  (sekretarz Oddziałowej Organizacji 

Partyjnej Wydziału Chemicznego i sekretarz Komitetu Zakładowego Politechniki 

Warszawskiej). Jak już wspomniałem jeszcze w latach sześćdziesiątych Politechniką rządziła 

przedwojenna kadra, w większości w przyspieszonym tempie awansowanych profesorów i 

docentów przeważnie bez stopni i tytułów naukowych. Nie kochali oni ani ustroju ani partii, 

która usiłowała wpływać na ich politykę kadrową i metody pracy, a mnie znali jako 

nieustępliwego ulepszacza i reformatora. Już przed wyjazdem na staż naukowy w czasie 

przeglądu nauczającej kadry dostałem od Wydziałowej Komisji kategorię 6, czyli „ nie nadaje 

się do pracy w szkolnictwie”. Ta decyzja nie zadziałała, a więc należało szukać innej drogi. 

   Po krótkim pobycie w Warszawie ponownie poleciałem do Moskwy z dużym bukietem 

goździków i prezentami. Już w drodze z lotniska zaczepiały mnie kobiety „skąd takie piękne 
kwiaty i gdzie je można kupić”. Powód tych pytań był prosty – w Moskwie ciętych kwiatów 

w ogóle nie było i dlatego robiły takie wrażenie. Do Moskwy przyleciałem przed nowym 

rokiem 1961 i od razu rozpocząłem pracę w laboratorium. Obecnie już jako doktor nauk 
chemicznych. 

   Obok rocznicy Rewolucji Październikowej, Nowy Rok należał do szczególnie ważnych i 

hucznie obchodzonych świąt w ZSSR. Tak dobrze się złożyło, że mój nowy znajomy Wiktor 

Wasiliewicz Titow czyli Witia, doktorant z Wydziału Chemii posiadał w Moskwie rodzonego 
wujka. Wujek ten, w stopniu generała, był komendantem Gwiezdnego Miasteczka pod 

Moskwą, gdzie kształcono i przygotowywano przyszłych kosmonautów. Nic więc dziwnego, 

że posiadał on obszerne i dobrze umeblowane mieszkanie w centrum Moskwy. Na święta 

noworoczne z żoną wyjechali na wczasy, zostawiając klucze od mieszkania Witii, a ten mi 

zaproponował, żeby przyłączyć się do jego znajomych i wspólnie spotkać Nowy Rok. Na 
składkowe noworoczne święto przybyłem wraz z Lalą. Towarzystwo było młode i przyjemne, 
muzyka nowoczesna i wszystko wyglądało zachęcająco. Niestety chłopcy, z wyjątkiem Witii, 

od razu zaczęli za dużo pić alkoholi i już przed północą dziewczyny zostały bez partnerów do 

tańca. 

   W Moskwie mieszkała rodzona siostra mojej mamy Tina, a pozostałe dwie siostry Lola i 
Gała nadal mieszkały w Brańsku. Również w Brańsku mieszkał starszy ich brat Wania. Od 

dziecka Wania był kaleką. W wyniku nieszczęśliwego upadku uszkodził kręgosłup i miał 

garb. Prawdopodobnie była to przyczyna jego samotności. Młodszy brat Wiktor zginął na 

wojnie. Ciocia Tina mieszkała w jednym z bardzo licznych zaułków w centrum Moskwy w 

niewielkim murowanym domu ze swoim synem, też Wiktorem, studentem Wydziału 

Ekonomii Uniwersytetu Moskiewskiego. Mimo moich odwiedzin i paru spotkań z nim i jego 
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ciotecznym bratem Garikiem, synem cioci Gały, który studiował w sławnym Instytucie im. 

Baumana, przyjaźń nie powstała i kontakty po jakimś czasie ustały. Zapewne złożyły się na to 

prozaiczne przyczyny jak brak miejsca na spotkania. Ani ich, ani mnie do naszych 
akademików bez przepustek nie wpuszczano, a przepustki zdobyć, jak już pisałem, było nie 

łatwo, zaś spotkania na ulicach nie należały do najprzyjemniejszych. Obecnie, mądry Polak 

po szkodzie, mam do siebie pretensje i żal, że całkowicie straciłem kontakt z całą rodziną 

mojej matki. 

 

Fot. 71. Z bratem ciotecznym Wiktorem – Moskwa 1960 rok 

 

Fot. 72. Bracia cioteczni Garik i Wiktor – Moskwa 1960 rok 
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21. Rodzina mojej Matki 

   Moja mama Olga Leonidowna Liszyn urodziła się w wielodzietnej rodzinie w majątku 

ziemskim Wietlewka w 1899 roku. Majątek należał do mojego dziadka Leonida Liszyna i 
znajdował się w Brańskiej Guberni w odległości około 100 km od gubernialnego miasta 
Brańsk. Oprócz mamy w rodzinie były trzy siostry i dwóch braci no i oczywiście ich mama, 

dużo młodsza od męża Maria z domu Mickiewicz. 

 

     

Fot. 73. Dziadek ze starszą córką Lolą i jej rodziną. 
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               Fot. 74. Wiktor, brat matki. Zginął w czasie wojny            Fot. 75. Lola, starsza siostra mamy z córką 

   Jak w tamtych czasach bywało babcię wydali za mąż w bardzo młodym wieku w wyniku 

zawartej dużo wcześniej umowy pomiędzy zaprzyjaźnionymi rodzinami z pobliskich 

majątków. Jak opowiadała nam mama, dziadek babcię nie ruszał do jej pełnoletniości. Spali 

oczywiście w osobnych pokojach, a babcia bardzo się bała, że mąż zobaczy ją nie w pełni 

ubraną. Babcia pochodziła z bardzo bogatej dworiańskiej rodziny (dworanie to osoby 
związane z carskim dworem kiedyś i w jakiś sposób). Moja mama wspominała swoich 

wujków, którzy trzymali w Moskwie stajnie koni wyścigowych i tracili na to bajeczne 

pieniądze. Gdy mama, jej siostry i bracia podrosły, dziadek kupił dom rodzinny w Brańsku i 

w czasie roku szkolnego mieszkała w nim babcia z dziećmi, które uczęszczały do szkół. W 
czasie mego pobytu w Moskwie pojechałem do Brańska by poznać resztę maminej rodziny i 

mieszkałem właśnie w tym domu, w którym wówczas przebywały dwie siostry i starszy brat 

mamy. Obszerny dom stał nad brzegiem rzeki Diesny w pięknym otoczeniu lecz nie daleko 

od centrum miasta. 

   Gdy żona z uczącymi się dziećmi przebywała w Brańsku, dziadek pozostawał w majątku i 

zapewne z nudów grywał z okolicznymi sąsiadami w karty. Przecież nie mógł całego czasu 
poświęcać na sprawy gospodarcze, użerać się z kradnącymi zarządcami i innym licznym 

personelem. Tak się składało, że w kartach dziadkowi szło nie najlepiej (jak mówi stare 

rosyjskie przysłowie – „komu wiedzie się w miłości nie wiedzie się w kartach”) i obszerny 

jego majątek systematycznie się zmniejszał. Majątek ten był jednak na tyle duży, że starczyło 

go dokładnie do 1917 roku gdy wybuchła rewolucja i wszyscy stracili swoje majątki. Dziadek 
już wtedy nic nie posiadał, natomiast cieszył się wielkim uznaniem w oczach swoich 

chłopów, którzy nie pozwolili go skrzywdzić nie znającym spraw bolszewikom. W Brańsku 

cała rodzina nadal mieszkała w swoim domu i jakoś umiała sobie poradzić w nowych, wcale 
nie łatwych warunkach. W domu tym mieszkało przecież aż cztery atrakcyjne dziewczyny w 

najlepszym dla kobiet wieku. Lola, Tina, Ola i Gała w czasie rewolucji miały od 16 do 
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dwudziestu paru lat i jak opowiadała mama w czasie jakichś kontroli rewolucyjnych władz, 

dziewczyny uwodziły kontrolerów i najcięższe sprawy lekko kończyły się potańcówką. 
Pierwsza wyszła za mąż najstarsza Lola. I to wyszła, jak na tamte czasy bardzo dobrze, bo za 

lekarza, a lekarz jak wiadomo zawsze jest potrzebny i tym bardziej im trudniejsze są czasy. 
Czasy były głodne i prawdopodobnie dlatego Mielechin, czyli maż Loli, przyjął posadę 

lekarza przy cukrowni w Chodorkowie na Ukrainie. W tym samym, mniej więcej, czasie mój 

ojciec ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Kijowskiego i traf chciał, że dostał pracę w tej 

samej cukrowni w Chodorkowie. Tam właśnie poznał piękną i bardzo atrakcyjną żonę lekarza 

Lolę, która wówczas miała dwoje dzieci – dwie dziewczynki. Ojciec mój, brunet o ciemnych 

gęstych i bujnych włosach, pociągłej, proporcjonalnej twarzy, niewątpliwie należał do bardzo 

atrakcyjnych mężczyzn. W tym czasie ukończył już dwa fakultety Kijowskiego Uniwersytetu 

i był wysportowanym graczem w piłkę nożną. Poza tym uwielbiał literaturę piękną i 

namiętnie pisał wiersze. W Kijowie obracał się w gronie początkujących wówczas literatów, a 

potem wybitnych pisarzy, takich jak Paustowski, Bułhakow i inni. Więc nic dziwnego, że 

zrobił dobre wrażenie na żonie lekarza Loli. Zaczęła się romantyczna miłość, atrakcyjna dla 

obu stron pozbawionych kontaktów z inteligentnymi ludźmi i atrakcjami dużego miasta. 

Miłość była namiętna i pozbawiona przyszłości w tych głodnych, chłodnych i niepewnych 
czasach. Szczególnie pogrążyła ona trochę starszą od ojca kobietę, która po młodzieńczych, 

romantycznych uniesieniach, poznała głębokie uczuciowe zaangażowanie i niewyobrażalną 

przedtem rozkosz płynącą z kontaktówz namiętnym mężczyzną. 

   Na letnie wakacje Lola zaprosiła do siebie młodszą siostrę Olę, która z głodnego Brańska 

przyjechała z radością do Chodorkowa. Tu przez starszą siostrę poznała Wojtka, czyli mojego 

ojca. Mimo to, że Lola była bardzo ładną i zgrabną kobietą, urok młodszej siostry zwyciężył i 

Wojtek zaczął zalecać się do Oli. Być może nie rezygnował równocześnie ze starszej Loli, ale 

szczegółowe informacje na ten temat są niedostępne. Zaangażowanie i wzajemne uczucie 

było na tyle duże, że wkrótce Ola i Wojtek pobrali się i zamieszkali w Brańsku, gdzie ojciec 

rozpoczął pracę jako prawnik w miejscowej Spółdzielni Spożywców. Był to 1923 rok i 

prawie cała kijowska część rodziny Pasynkiewiczów wyjechała już do niepodległej Polski. W 

ówczesnym Związku Radzieckim pozostał  najstarszy syn Dominika Pasynkiewicza – Józef, 

który przymusowo został wcielony do carskiej armii i na Syberii odbywał służbę wojskową. 

Jedynie on, jako członek rodu nie utrzymywał z nikim kontaktu i słuch o nim zaginął. Na 

Syberii, a dokładnie w Niżnieudinsku, pozostał również drugi syn Dominika – Erazm, którego 

historię obszernie opisał Kazimierz Pasenkiewicz w swojej „Opowieści o kresowym rodzie 
Pasynkiewiczów”. 
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Fot. 76. Rodzinny dom mojej Mamy w Brańsku 

 

 

Fot. 77. Lola – najstarsza siostra mojej matki Olgi 
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22. Przyjazd Rodziców do Polski 

   Moi rodzice, zapewne po długich rozważaniach i wahaniach, zdecydowali się na wyjazd do 

Polski dopiero w początkach 1924 roku. Matka zdawała sobie sprawę z konieczności 

rozstania się, może na zawsze, z całą swoją rodziną. Wyjazd do obcego kraju bez znajomości 

języka i posiadania konkretnego zawodu, był bardzo ryzykowny. Młodość nie 

podpowiedziała jej pytania, co będzie jeżeli skończy się miłość i mąż ją rzuci? Decyzja 

wyjazdu, myślę była dla niej krokiem desperackim, podyktowanym jedynie wiarą w potęgę i 

trwałość miłości. Rodzice zamieszkali w wynajętym mieszkaniu w Sulejówku pod Warszawą. 

Dyplomy ojca i ekonomiczny i prawniczy nie zostały uznane i jedynym wyjściem z tej 

sytuacji było zdać wszystkie egzaminy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego jako 

ekstern by uzyskać polski dyplom prawniczy. To prawie niewykonalne zadanie ojciec 
zrealizował i otrzymał dyplom. Ojciec postarał się o akcyzę na hurtownię tytoniową dla 

inwalidy wojennego Kazika oraz o działkę ziemi, około 2 hektary koło Włodzimierza 

Wołyńskiego. Pierwszy przydział zapewnił Kazikowi źródło utrzymania, a drugi pozwolił 

całej rodzinie spędzać urocze wakacje na tej właśnie działce. 

   Mama pierwsze lata spędzone w Polsce wspomina fatalnie. W tym czasie Polacy do Rosjan 

odnosili się bardzo źle, pamiętając długie lata rosyjskiej okupacji. Język polski mama 

opanowała dość szybko, chociaż rosyjski akcent pozostał do końca jej życia. Dzieci uczyła 

mówić po polsku, a nie po rosyjsku, co według mnie było błędem, gdyż mogła nauczyć dzieci 

obu języków. Los jednak chciał, żebyśmy język rosyjski sami musieli wkrótce opanować. 

   O życiu rodziców w krótkim międzywojennym okresie pisałem już wcześniej. Ich wspólnie 

spędzone lata były zapewne udane i szczęśliwe. Pech historyczny chciał, żeby tych dobrych 

lat było mało, nawet bardzo mało, bo tylko 16. Jeszcze trzy ciężkie lata, ale za to wspólnie 

spędzone na Uralu i rozstanie na lat 12. Od powrotu ojca do Polski minęło wszystkiego 

siedem miesięcy i mama została wdową. 
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23. Zwiedzanie Rosji 

   Uniwersytet, w czasie mego pobytu w ZSSR, kształcił tysiące chińskich studentów. Mieli 

oni swoje stołówki z chińskimi daniami, sklepy, kursy języka rosyjskiego itd. Wielu z nich 

było studentami różnych wydziałów, a bardzo wielu wykonywało prace doktorskie przy 

dużym zaangażowaniu pracowników naukowych i rosyjskich przyjaciół. Był to jednak okres 

końca wielkiej przyjaźni Związku Radzieckiego i Chin Ludowych. Mao postanowił 

uniezależnić się od Wielkiego Brata i rozpoczął powolne ale systematyczne wycofywanie 

swoich studentów i aspirantów. Na koszt Moskiewskiego Uniwersytetu została 

zorganizowana wycieczka dla aspirantów i studentów z krajów zwanych Demokracji 

Ludowych (Polska, Czechosłowacja, Bułgaria, NRD itd.) po Związku Radzieckim. Podczas 
wycieczki zwiedziliśmy Kijów, a następnie pojechaliśmy do Charkowa, gdzie na zwiedzenie 
zasługiwała cała dzielnica zaprojektowana przez sławnego Corbusiera. Oczywiście 

zwiedziliśmy dokładnie  sławne oraz naprawdę piękne cerkwie. Z Charkowa wycieczka 
wróciła do Moskwy, a ja na własny koszt pojechałem do Brańska, rodzinnego miasta mojej 
mamy i całej jej rodziny. Tu ciekawostka – Brańsk w czasie wojny był okupowany przez 

Niemców, a dziadek Leonid z babcią i pozostałymi członkami rodziny byli ewakuowani do 

Czelabińskiej obłasti i tam spędzili całą wojnę. Po zakończeniu wojny zamieszkali w swoim 
nie rozwalonym domu. Do tego właśnie rodzinnego domu, o którym już pisałem, przybyłem 
prosto z Charkowa. Przyjęty zostałem z legendarną rosyjską gościnnością. Szczególnie mną 

interesowała się najstarsza ciocia Lola. Szukała w moich rysach twarzy podobieństwa do 

twarzy ojca i z rozczuleniem wspominała i wypytywała o niego. Bardzo inteligentna, 

wszystkim interesująca się, wywarła na mnie pozytywne wrażenie. Czuło się, że mimo 

upływu około czterdziestu lat nadal z rozczuleniem wspominała, kochanego kiedyś Wojtka. 

   Miasto Brańsk ładnie położone wśród pagórków i wijącej się rzeki nie wywarło na mnie 

wielkiego wrażenia i po paru dniach pojechałem na dworzec kolejowy. Tu okazało się, że 

biletów do Moskwy brak i niewiadomo kiedy będą. Sprawę dopiero załatwił mój zagraniczny 

paszport. Od tego czasu wiedziałem, że inostrancu (obcokrajowcowi) można o wiele więcej 

niż obywatelowi Związku Radzieckiego. W tamtych czasach, jeżeli chciałeś dostać się np. do 

restauracji, a były one eleganckie i dość tanie, należało mówić w obcym języku, wówczas 

portier ciebie wpuszczał, żadnych szans których, nie miał  Rosjanin. Gdy chcieliśmy z Lalą 

potańczyć, zawsze stosowaliśmy taką metodę. 

   Prace laboratoryjne przebiegały wyjątkowo pomyślnie i syntezy kompleksów 

dwuazoniowych z chlorkiem glinu dobiegały już do końca. Widma IR niezbicie wykazywały, 

że są to kompleksy jonowe o nowej i nieopisanej dotychczas strukturze. Otrzymane dane 

można było opisać i wydrukować. Postanowiłem artykuł posłać do Izwiestii Akademii Nauk, 
a jako współautorów umieściłem kierownika Katedry O. A. Reutowa i dr L. A. Kazicyną. 
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Artykuł został przyjęty do druku w najlepszym naukowym piśmie chemicznym w ZSRR i 

wkrótce opublikowany. Po tym sukcesie wziąłem się za badanie kompleksów kadmu. 

   Z Lalą spotykałem się regularnie, czasami wieczorem, ale najczęściej po południu w soboty 
i całe niedziele. Te spotkania umożliwiły mi dobre stosunku z szefem Sztabu Ochrony 
Uniwersytetu Wodołazowym, któremu z Polski przywoziłem drobne prezenty. Zazwyczaj 
Lalę spotykałem na najbliższym przystanku autobusowym i po zakupach żywności 

zamykaliśmy się w naszym pokoiku. Miłość trwała do za piętnaście dziesiąta, a te ostatnie 15 

minut musiało wystarczyć na ubranie się, opuszczenie zony Że, przejście przez gmach 

główny i odebranie paszportu Lali w stróżówce. Dalej najczęściej wsiadaliśmy do taksówki i 

za jednego rubla już jesteśmy na Majakowce. Pożegnanie i długa powrotna droga metrem i 
piechotą. Do pokoju docieram prawie że na czworakach. Walę się na łóżko i już nic nie 
pamiętam. W niedzielę przed dziesiątą stoję na autobusowym przystanku i czekam, czasem 

czekam długo i robię się coraz wścieklejszy. Gdy wreszcie wysiada Lala uspakajam się i 

czule, radośnie ją witam. Cały dzień to jednak dwa razy więcej niż krótkie sobotnie 
popołudnie. 

   Lala nie jest pruderyjna, ma delikatne ciało, pachnie lepiej niż fiołki i długie kochanie jej 

nie męczy. Bardziej intymne kochanie wywołuje jej opór. Myślę, że wina leży w ohydnych, a 
używanych często rosyjskich przekleństwach. Niszczą one wszystko co najbardziej intymne i 
cudowne. Lala, którą nazywałem Kukołka (po rosyjsku laleczka) zadawała sobie sprawę z 

beznadziejności naszej miłości, gdyż na każde jej pytanie „ty na mnie żeniszsa ili niet” (czy 

się ze mną ożenisz czy nie) odpowiadałem „niet”. W tej sytuacji to ona postanowiła ze mną 

zerwać i w tym celu wyjechała na letnie wczasy ze swoją przyjaciółką Nataszą nad Czarne 

morze. W Moskwie zostałem sam i próbowałem ratować się nadmierną pracą lecz bez 

większego rezultatu. Gdybym znał jej adres, natychmiast bym do niej pojechał. Lecz adresu 

nie zostawiła, a żadnego listu od niej nie dostawałem. Wiedziałem ile dni urlopu ona posiada i 

że poleciała na wczasy samolotem. Stąd mogłem w przybliżeniu obliczyć kiedy należy jej 

oczekiwać w Moskwie. Ponieważ do Soczi i najbliższych okolic latał samolot z Moskwy do 

Adlera, wiedziałem na jakie lotnisko przyleci. Gdy dowiedziałem się, że z Adlera dziennie 

przylatuje do Moskwy aż 6 samolotów postanowiłem czekać na lotnisku od pierwszego 

samolotu aż do pożądanego skutku, czyli spotkania Lali. A co będzie jeśli przyleci ona o 

dzień lub więcej później? Trudno, będę na lotnisko jeździł codziennie. Wieczorem telefon. 
Głos Lali. Pytam skąd dzwoni. Odpowiedź „z Moskwy” i dalej „miałam nie dzwonić, ale nie 

wytrzymałam”. Krzyczę „już jadę do ciebie, czekaj”. W biegu ze strachem myślę czy będzie 

taksówka. Oczywiście taksówki brak. Co zrobić – czekać czy biec do metra, a to daleko. 

Czekanie nie wychodzi – biegnę. Metro jedzie tak wolno jak nigdy. Dlaczego konduktor tak 
długo zamyka drzwi? Przesiadka na Ochotnom Riadu. Skąd taki tłum? Nawet nie mogę biec. 

Wreszcie Majakowska. Jest, jest, to ona!!! W jasnej kloszowej sukience, cudowne jasne 
włosy, opalona. Już trzymam ją mocno, bardzo mocno w ramionach, czuję jej zapach. 
Napięcie powoli spada, przytomnieję. Spacerujemy przytuleni. Jak ten czas szybko biegnie. 
Już po drugiej w nocy. Przede mną ponad dwie godziny spaceru, gdyż metro i autobusy 

kursują tylko do dwudziestej czwartej trzydzieści. Piękny poranek, dochodzę do Uniwersytetu 
i walę się do łóżka. Za dwie godziny muszę wstać.  
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24. Wczasy – Soczi, Gruzja, Armenia 

   Zbliża się koniec czerwca. W lipcu przyjedzie do mnie moja żona aż na cały miesiąc. Przed 

jej przyjazdem muszę załatwić zgodę władz na wycieczkę po Związku Radzieckim i dostać 

nowy, większy pokój na dwie osoby. Jadzię witam na Białoruskim Wokzale. Widzę młodą, 
pięknie i modnie ubraną kobietę. To już pół roku od naszego ostatniego spotkania. Jedziemy 

na Uniwersytet. Kupujemy jedzenie i do łóżka. Nadal nam wspaniale. Następnego dnia 

zwiedzanie Moskwy, a jeszcze następnego już lecimy do Adlera. Adler to najbliższe lotnisko 

od Soczi, chociaż leży już w sąsiedniej republice Abchazji. 

   Hotel wspaniały, marmury, ogromne sale i restauracje, z drugiej strony hotelu własna 

hotelowa plaża i dziesiątki drewnianych leżaków. Plaża oczywiście kamienista. U nas na 

plaży luźno, ale tu na plażach tłok człowiek leży przy człowieku, a część stoi w morzu, 

czekając na miejsce na plaży. Pokój mamy przestronny i wszystko OK. Cena pokoju dwa 
ruble czterdzieści kopiejek, czyli za swoje stypendium mogę tu mieszkać całe dwa miesiące. 
Zwiedzamy Soczi i okolice, jedziemy na górę Achun z pięknym widokiem i elegancką 

restauracją, w której siedzą goście w spodniach od piżamy, koszulkach gimnastycznych i 
słomianych kapeluszach. W małej miejscowości Łazarewskaja koło Soczi podchodzi do mnie 

kobieta, przedstawia się jako funkcjonariuszka NKWD i mówi „Pan jest nieprzyzwoicie 

ubrany, proszę paszport”. Ze zdziwieniem podaję jej paszport i pytam „Co znaczy 
nieprzyzwoicie ubrany?”. Odpowiedź jest krótka „Wy bez sztanow” (Pan jest bez spodni). 

Patrzę na swoje krótkie spodnie i odpowiadam „Za jakiś czas wszyscy będziecie je nosić”. 

   Dwa tygodnie mija szybko i już następnego dnia wsiadamy na ogromny statek by popłynąć 

do Batumi. Mamy dużą, elegancką kabinę ze wszelkimi wygodami i znowu kosztuje to 
grosze. W Batumi przesiadamy się w pociąg i dobę jedziemy do Erywania, stolicy Armenii. 

Mieszkamy na centralnym placu w monumentalnym budynku hotelowym. Całe centrum jest 
w takim stylu. Zwiedzamy miasto, bardzo różne od miast europejskich. Główną atrakcją 

Armenii jest Ararat, stożkowa, ogromna góra o wysokości 5000 m, na szczycie ośnieżona. 

Znajduje się ona na granicy Armenii, Turcji i Iranu. Na Araracie właśnie skrył się Noe wraz z 

menażerią zwierząt uciekając przed potopem zesłanym przez Boga za ohydne grzechy, które 

popełniali ludzie. Ta kara jednak nie pomogła i ludzie nadal popełniają takie same lub nawet 

gorsze grzechy. Religia tu katolicka, lecz niezależna od papieża. Z Erywania jedziemy 
taksówką do świętego, bardzo starego miasteczka Eczmianzi, głównej siedziby ich kościoła. 

Budowle sprzed dwóch tysiącleci zachowane wspaniale. Oczywiście sprzyja temu klimat. O 

paręnaście kilometrów dalej ruiny jeszcze pogańskiej świątyni. Jak objaśnia nam taksówkarz, 

były żołnierz który walczył również w Polsce, ogromne kamienne bloki świątyni były 

połączone  ołowiem. W czasie którejś z ostatnich wojen świątynię rozebrano by wytopić ołów 

łączący poszczególne kamienne bloki. Podobno zamierzają ją odbudować. 
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   Następny etap naszej podróży to Tbilisi, stolica Gruzji. Gruzja swego czasu dobrowolnie 

przyłączyła się do carskiej Rosji by uniknąć otomańskiej, tureckiej okupacji. Wielu Gruzinów 

chwalebnie zapisało się w wojnie z Napoleonem jak np. Bagration. Gruzini odgrywali ważną 

rolę w życiu kulturalnym Rosji – reżyserzy operowi i teatralni, muzycy, malarze. W Związku 

Radzieckim żyli lepiej od innych, handlując winem i owocami południa. Stalin i 

Komunistyczna Partia Gruzji odegrali dużą rolę w czasie Rewolucji Październikowej. 

   W Tbilisi mieszkamy w nowoczesnym hotelu w centrum miasta, w dole płynie rwąca rzeka 

Tierek, wśród skalistych krętych brzegów, a nad hotelem miasto pnie się  pod  wysoką i 

stromą górę. Stare miasto, jak wszędzie, to wąskie, kręte uliczki i mnóstwo winiarni, 

herbaciarni i temu podobnych lokali. Ludzie przychylni i bardzo gościnni. Na górę prowadzi 
kolej linowa, ale my postanawiamy pójść na nią piechotą. W połowie drogi słyszymy przez 

głośniki informację, że właśnie dziś wystrzelono rakietę na pokładzie której znajduje się 

kosmonauta Titow. Jest to drugi człowiek po Gagarinie, który poleciał w Kosmos. 

   W Tbilisi wynajmujemy taksówkę i przez Wojenną Gruzińską Drogę (do tej pory jedyna 

droga łącząca południowe republiki ze Związkiem Radzieckim) jedziemy do sławnego 

kurortu Kisłowodzk. Tu mieszkamy w wielopokojowym apartamencie, aż za cztery ruble 
osiemdziesiąt kopiejek. Na kolację idziemy do hotelowej restauracji. Jadzia ubiera się 

elegancko i nakłada najmodniejsze wówczas spodnie koloru niebieskiego. Siadamy przy 

stoliku i czekamy na kelnera. Po krótkim czasie podchodzi do nas facet, który przedstawia się 

jako kierownik sali i stwierdza „Pani jest nieprzyzwoicie ubrana i dlatego nie będziecie 

państwo obsłużeni”. Żadne tłumaczenie, że na całym świecie….. nie pomaga i głodni 

wychodzimy z restauracji. 

   Samolot powrotny mieliśmy z lotniska Mineralnyje Wody. Gdy jako ostatni weszliśmy do 

samolotu okazało się, że miejsc wolnych brak. W tej sytuacji stewardessa wyrzuciła z 

samolotu dwie osoby i my zajęliśmy ich miejsca. W tym czasie przeloty samolotami były 

bardzo tanie, a problem polegał nie na pieniądzach, a na kupieniu biletów. Po południu 

byliśmy już w Moskwie, niosąc ogromnego arbuza, który kupiliśmy w Kisłowodzku. 
Następnego dnia okazało się, że w Moskwie wszędzie sprzedają arbuzy. Jak mówili Rosjanie 

„Nikogda nie izwiestno kogda wybrosiat towar”.  

   Ponieważ badanie soli dwuazoniowych przebiegały więcej niż dobrze, postanowiłem prace 

te zamknąć cyklem czterech metali, a mianowicie oprócz glinu i kadmu zbadać jeszcze rtęć i 

cynk. Do października, kiedy kończył się roczny okres mojego stażu, nie zdążyłbym tych 

badań skończyć, dlatego poprosiłem Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego o trzymiesięczne 

przedłużenie mego stażu. I zgodę taką uzyskałem. Rodzinę postanowiłem odwiedzić we 

wrześniu, a ostatnie trzy miesiące 1961 roku spędzić jeszcze w Moskwie. Jadzia wróciła do 

kraju w połowie sierpnia i dlatego wziąłem się ostro do roboty. W tym mniej więcej czasie 

miałem w laboratorium  przykry wypadek. Gdy suszyłem na lejku Buchnera sól dwuazoniową 

i pomieszałem ją bagietką, nastąpił niewielki wybuch, niestety prosto w moje oczy, a 

oczywiście byłem bez okularów. Karetka pogotowia, szpital, ale koniec był pozytywny. 

Wzroku nie straciłem a za to zyskałem więcej rozumu przy pracach laboratoryjnych. 

   Po wyjeździe Jadzi pojechałem na Wszechzwiązkową Konferencję Związków 

Metaloorganicznych, którą organizował profesor Reutow w Leningradzie. Był to mój 
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pierwszy udział w międzynarodowej konferencji. Mieszkałem w eleganckim hotelu, 

przykładnie uczestniczyłem we wszystkich zajęciach no i po raz pierwszy zobaczyłem i 

zwiedziłem Leningrad. Tam też dotarło do mnie, że bez znajomości angielskiego w nauce nie 

ma czego szukać. 

   Po powrocie z konferencji wkrótce pojechałem do Warszawy. Dzieci wraz z babcią i 

Salcewiczami przebywali w Wiśle w Domu Gazownika i wiodło im się znakomicie. Niestety 

mały Wojtuś, właśnie skończył trzy latka, a za tatusia uważał Józia Salcewicza, który marzył 

o małym synku. 

   Ostatnie trzy miesiące stażu w Moskwie przebiegały spokojnie. Dużo pracowałem w 

laboratorium, regularnie spotykałem się z Lalą i przygotowywałem publikacje. Przyjacielskie 
stosunki utrzymywałem z Witią, czyli Wiktorem Titowym. Inteligentny chłopak, robił 

doktorat z zakresu chemii organicznej, trwale związany z dziewczyną Walą, którą poznał w 

czasie praktyki na Ukrainie. Zameldowana była fikcyjnie w jakimś miasteczku pod Moskwą, 

a pracowała w Moskwie. Witia ożenił się z nią, lecz to mu nie pomogło. Nadal mieszkali 
osobno, a każdemu spotkaniu u niego w pokoju towarzyszyły niewyobrażalne kombinacje. 

   Z Polaków najbardziej przyjaźniłem się ze Staszkiem Surmą. Miał on wyjątkowo 

oryginalną i ładną dziewczynę Nataszę. Czarne ogromne oczy, śniada cera, kasztanowe włosy 

i klasyczna figura. Byłem świadkiem ich rozstania. Po skończeniu pracy doktorskiej Staszek 

wracał na stałe do Krakowa, a Natasza miała przed sobą jeszcze półtora roku studiów. 

Rozstanie było bolesne, szczególnie dla Nataszy. Próbowałem ją pocieszyć, lecz bez żadnego 

skutku. 

   Za zaoszczędzone pieniądze postanowiłem kupić skuter Wiatka, bardzo modny wówczas w 

Polsce. Zamiar był prosty – sprzedać w Polsce Mikrusa i Wiatkę i kupić jakiś większy 

samochód. 

   Zbliżający się termin mego wyjazdu z Moskwy wywoływał stale rosnące napięcie w 

naszych stosunkach z Lalą. O moim powrocie do Moskwy w jakimś rozsądnym czasie, można 

było nawet nie marzyć. Przyjazd do Warszawy Lali również był niemożliwy. Jedynym 

wyjściem mógł być rozwód z Jadzią i ślub z Lalą, ale o tym nawet nie chciałem myśleć. 

Przyszedł dzień gdy po raz ostatni przytuliłem i pocałowałem Lalę i z ciężkim sercem 

wsiadłem do wagonu pociągu. Pociąg ruszył i mignęła mi w oczach smutna twarzyczka 

kochanej dziewczyny. 
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25. Koniec stażu 

   W Warszawie wyraźne zmiany na lepsze. Odbudowuje się wschodnia ściana 

Marszałkowskiej na wprost Pałacu Kultury i Nauki. Od placu Konstytucji do skrzyżowania 

Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi domy wyremontowane, a przy hotelu Polonia 

wybudowano nowy, duży hotel Metropol. Kończą właśnie odbudowywać i remontować cały 

plac Bankowy (wówczas plac Dzierżyńskiego z jego pomnikiem pośrodku). Po wschodniej 
stronie placu budują długi, aż do Senatorskiej, nowoczesny budynek, w którym wkrótce 

zamieszkamy. A na samym rogu rośnie konstrukcja wysokościowego budynku potem 

zwanego błękitnym. 

   W domu życie biegnie normalnie. Asia już chodzi do szkoły, a Wojtek robi się bardzo 

ładnym chłopcem. Nowy 1962 rok spotykamy w mieszkaniu w Alejach Niepodległości w 

gronie przyjaciół. Po północy zjawia się towarzystwo Salcewiczów, a mężczyźni, wtedy już w 

średnim wieku, podrywają nam nasze młode żony. 

   Za Lalą tęsknię i biegam na Pocztę Główną do niej dzwonić. Prowadzimy też ożywioną 

korespondencję. Wspomnienia i tęsknoty swoją drogą, a życie toczy się dalej. Wiosną Józio 

prosi Urząd Ministrów o zamianę ogromnego mieszkania w Alejach Niepodległości na dwa 

osobne. Obiecują przydzielić wkrótce. 

 

Fot. 78. Dźwigam całą rodzinę 

 

   Latem, jeszcze Mikrusem, jedziemy z Sawickimi na wczasy nad morze. W lesie, niedaleko 
od Mielna, nad samym morzem, znajdujemy opuszczony, bez drzwi i okien domek o nazwie 
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Koziołek i przed nim rozbijamy obóz. Dzieci śpią w Mikrusie, Ala z Józiem w Dekawce, a 
my z Jadzią i Konradem w jego maleńkim i lichym namiociku. 

   Pobyt w Koziołku uroczy. Posiłki jemy w wysprzątanym pokoju, w którym stoi zrobiony 

przez nas stół i krzesła campingowe. W ten sposób lekceważymy czasem deszcz. Poranek 

zaczynamy gimnastyką, a dzień żegnamy na wydmie, patrząc na zachodzące słońce. Jesteśmy 

całkowicie sami na campingu, jak i na plaży. 

   Z Koziołka muszę pojechać do Warszawy załatwić formalności związane z przydziałem 

mieszkania w tym nowym domu na placu Dzierżyńskiego o którym już pisałem. 

   W drodze powrotnej pociągiem z dworca Wschodniego jadę w jednym przedziale z bardzo 

interesującą kobietą i jej szefem, jakimś pułkownikiem. Kobietę zaczynam podrywać nie 

zwracając uwagi na wściekłą reakcję „pułkownika wsia grudź w ordienach” jak go nazwałem. 

Pułkownik jest jej szefem w pracy i do szaleństwa się w niej kocha. A ona ma męża i już 

paroletniego synka. 

   Do Koziołka, nie pamiętam już jak, dociera tragiczna wiadomość o śmierci Poldka 

Margasińskiego, naszego bliskiego przyjaciela, z którym jeszcze dwa lata temu spędzaliśmy 

letnie wczasy pod Grodnem nad morzem. Poldek kupił po prostu u rybaka świeże śledzie, 

sam je przygotował i zjadł akurat ten, który był zepsuty. Chorował całą dobę nie szukając 

lekarza. Dopiero następnego dnia zmarł w karetce pogotowia, która wiozła go do szpitala w 

Szczecinie. Zostawił młodą zonę nauczycielkę i osierocił paroletnią córeczkę. Jeszcze przez 

parę lat utrzymywaliśmy bliskie z nią stosunki, a potem, jak to w życiu bywa, nasze drogi 

rozeszły się. Ale Jola i Poldek pozostali w naszej pamięci. 

 

    

Fot. 79. Dzieci śpią w Mikrusie 
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26. Nowe mieszkanie 

   Wkrótce po powrocie z wczasów dostajemy przydział na mieszkanie na placu 

Dzierżyńskiego. Mieszkanie trzypokojowe z kuchnią i łazienką. Niestety pierwszy największy 
pokój przejściowy, dalej korytarzyk i dwa wejścia do łazienki i do następnego przejściowego 

pokoiku. Wszystkie duże okna wychodzą na plac Dzierżyńskiego, pomnik i pałace o pięknej 

architekturze. Do nowego mieszkania przenosi się z nami babcia Ola, która niewyobrażalnie 

kocha swego jedynego wnuka Wojtusia, pozostałe trzy to wnuczki Hania (15 lat), Lila (14 lat) 
i Asia (12 lat). Salcewicze przenoszą się do nowego mniejszego mieszkania, też w Alejach 

Niepodległości. 

 

Fot. 80. Maksymilian Laskowski – ojciec Jadzi 

   Wreszcie mamy własne mieszkanie i jesteśmy szczęśliwi. Mieszka się całkiem nieźle. 

Jedynie latem słońce nadmiernie praży przez wszystkie okna wychodzące na południe. Na 
Politechnikę jeżdżę tramwajem spod domu do placu Konstytucji, a dalej piechotą Koszykową 

na Wydział Chemiczny. Jadzia pracuje na Kruczej i ma też dobre połączenie. Mieszkanie 
pomału meblujemy. Stare poniemieckie biurko i szafę przywozimy z Torunia, a pozostałe 

meble powoli kupujemy. Z pieniędzmi krucho, bo zbieramy na samochód. O kupno lodówki 

na przykład ciągną się długie dyskusje. Jadzia i mama są za kupnem, a ja im tłumaczę, że 

przez lodówkę jedzenie będzie zawsze nieświeże. Ostatecznie wygrywają kobiety. Asia 

chodzi na ul. Elektoralną do pobliskiej szkoły, a Wojtek ma dopiero 4 lata i nie chodzi do 
przedszkola, tylko jest z babcią w domu. 

   Salcewicz jeszcze w Alejach Niepodległości kupił pierwszy, jaki się pokazał w sprzedaży 

telewizor Wisła z maleńkim 14 calowym ekranem. Programy telewizyjne przychodziły do nas 

oglądać dzieci z całej kamienicy. Obraz był oczywiście czarno – biały, często migał, a jakość 

była gorzej niż słaba. Na placu Dzierżyńskiego telewizora nie było, a ja byłem oporny w 

kupnie, ponieważ pieniądze gromadziłem na samochód. Wówczas babcia, nic nikomu nie 
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mówiąc, wypożyczyła bardziej nowoczesny telewizor Belweder. W tej sytuacji nie było 

wyjścia i po terminie wypożyczenia telewizor kupiliśmy. 

   Przed samym nowym rokiem Tolek Garus, przyjaciel jeszcze z toruńskich czasów, 

zaproponował mi kupno nowej Skody (czeskie auto osobowe), na które dostał przydział. W 

tym czasie Tolek pracował w Informacji Wojskowej w Warszawie i nawet dostał oddzielne 

dwupokojowe mieszkanie na Żoliborzu. Z Garusami utrzymywaliśmy bardzo bliskie, 

przyjacielskie stosunki. 

 

Fot. 81. Wojtek z pradziadkiem Apolinarym 

   Na kupno Skody oczywiście natychmiast się zgodziłem i z trudem zgromadziłem 95 tysięcy 

złotych. W przydziale było napisane „Skoda Oktavia z lusterkami”. Nie bardzo wiedzieliśmy 

co oznaczają te „lusterka” i dopiero w czasie odbioru okazało się, że nie z lusterkami, a z 

usterkami dostaliśmy samochód. Ale usterki były niewielkie, a radość z posiadania 

samochodu ogromna. Skodę odebraliśmy z magazynu w ostatni dzień starego 1962 roku, a 

Sylwestra spotykaliśmy w dużej auli Politechniki Warszawskiej. Po powrocie z Moskwy 

ponownie wybrano mnie do Egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR, zaś pierwszym 

sekretarzem był chemik, wówczas już docent Selecki. Siedzieliśmy razem z licznymi 

znajomymi przy jednym stoliku i zabawa była całkiem udana. Zabawa była udana, ale co 

porabia samotnie stojący pod domem nasz nowy samochód? Pytanie było tak ważne, że tuż 

po północy pojechaliśmy do domu pogłaskać samochód. 

   Po powrocie z Moskwy przez dłuższy czas nie miałem ani wiadomości ani kontaktu z 

Zochą Bacławską. Któregoś dnia odebrałem telefon na korytarzu i posłyszałem głos, który od 

razu poznałem. Dzwoniła właśnie Zocha do Jurka Krzemińskiego. Po krótkiej wymianie 

informacji, umówiłem się z nią na spotkanie. Okazało się, że paru listów, które do niej 

napisałem z Moskwy nie dostała i dlatego nie odpowiedziała. Listy te zniszczył jej ojciec, 

chcąc ratować córkę przed żonatym i dzieciatym mężczyzną. Z ojcem Zochy w późniejszych 

latach zaprzyjaźniłem się. Obecnie Zocha studiowała biologię na Uniwersytecie 

Warszawskim i utrzymywała bliskie stosunki z Krzemińskim. Ale za mąż jeszcze nie wyszła. 

Mieszkała na ul. Woronicza w małym, ale fajnym mieszkanku obok rodziców, którzy 
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mieszkali w sąsiedniej klatce schodowej w tym samym domu. Stary ich dom przy fabryce 
farmaceutycznej na ul. Dolnej rozebrano i dlatego dostała osobne mieszkanko. Po tym 

pierwszym, po długiej przerwie spotkaniu, ponownie zaczęliśmy się widywać. Tym razem 
jednak Zocha nie była już wolną dziewczyną, a miała stałego mężczyznę, za którego 
zamierzała wyjść zamąż. Sytuacja dla mnie była znacznie wygodniejsza, gdyż odszedł 

uciążliwy problem rozwodu i ponownego ślubu. Zazwyczaj przyjeżdżałem do Zochy późnym 
wieczorem, gdy Jurek już wyszedł do domu i kochaliśmy się bez ograniczeń czasowych. Z 

Jadzią, po powrocie do domu nie było problemu, jeżeli potrafiłem się wykazać wystarczającą 

męskością. 

 

Fot. 82. Jurek Krzemiński z Jadzią 

   Lata spędzone na placu Dzierżyńskiego były dla nas i naszego małżeństwa szczęśliwe. 
Mieliśmy cudowną parę dzieci, własne mieszkanie, samochód, ciekawą i perspektywiczną 

pracę, wystarczające zarobki i wiernych, rozsądnych przyjaciół. Wobec siebie byliśmy 

tolerancyjni i pozbawienie irracjonalnej zazdrości. Wzajemne, trwające długie lata pożądanie, 

pozwalało na tak zwane skoki w bok i dłużej lub krócej trwające romanse i miłostki. Jadzia 

dobrze wiedziała, że jest dla mnie żoną nie do zastąpienia i myślę, że dlatego tolerowała moje 

przygody miłosne, a ja jej miłostki. W sprawach seksu próbowaliśmy wszystkiego co ludzkie 

i dopuszczalne. Różnego rodzaju zabawy charakterystyczne dla dojrzałego wieku nasyciły 

naszą ciekawość bez ubocznych skutków. 

   Do grona naszych przyjaciół, oprócz Sawickich i Margasińskich, należeli Surgiewiczowie 
Janusz i Ala, Garusowie Tolek i Halina, Kokosińscy Jacek i Marysia (Marysię poznałem 

jeszcze w Sopocie jako kursantkę prowadzonego przeze mnie kursu ZMP). Bywaliśmy 

wzajemnie u siebie w domach i często spędzaliśmy razem letnie wakacje. 
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27. Wycieczka – Czechosłowacja, Węgry 

   Na pierwszą zagraniczną wycieczkę samochodem w 1964 roku wybraliśmy się do 

Czechosłowacji i Węgier wraz z Krzemińskimi i ich małym namiocikiem. Na wyjazd do tzw. 
Dem Ludów czyli krajów strefy Związku Radzieckiego, bank wymieniał określoną ilość 

złotych na waluty obce. Pierwszego dnia dojechaliśmy do Zakopanego i przenocowaliśmy na 

campingu prawie w centrum miasta. Rano okazało się, że Krzemińskich okradziono w 

prymitywny sposób. Przecięto mianowicie namiot przy głowach i prawie spod poduszki 
wyciągnięto dokumenty i pieniądze. Złodzieje byli na tyle porządni, że dokumenty zostawili 

koło namiotu. Po długich staraniach udało się wymienić drugą porcję dewiz i przez granicę 

wjechaliśmy do Słowacji. Przez piękną, górzystą i zalesioną Słowację przejechaliśmy do 
Węgier i zwiedzając po drodze wszystko co się dało, dojechaliśmy do Budapesztu. Po 

zwiedzeniu całego miasta, wieczorem wybraliśmy się na dancing do eleganckiej restauracji w 

hotelu Gelert. Z Węgier, przez Pragę, w której podziwialiśmy Hradczany, Stare Miasto i 

ogromny, stojący nad miastem pomnik Stalina, wróciliśmy do Polski. 
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28. Habilitacja 

   Po powrocie ze stażu naukowego w Uniwersytecie Moskiewskim i opublikowaniu trzech 
prac naukowych w Dokładach i Izwiestiach Akademii Nauk ZSSR, kontynuowałem badania 

nad otrzymywaniem i reakcjami związków glinoorganicznych. Badania te przebiegały z 

dobrymi rezultatami i dlatego postanowiłem tę tematykę, po jej rozszerzeniu, przedstawić 

jako rozprawę habilitacyjną. Moje sukcesy naukowe, doktorat i 15 opublikowanych prac, ale 
głównie działalność polityczna nie podobały się niektórym członkom Rady Wydziału, a 

głównie ówczesnemu dziekanowi Wydziału Chemicznego profesorowi W. Tomassiemu i 

prof. Katedry Technologicznej Nieorganicznej  S.Wejchertowi. Skład Rady Wydziału, czyli 

profesorowie i docenci, nie należał do wybitnych naukowo. Poza tytularrnymi profesorami w 
osobach Urbańskiego, Miłobędzkiego, Turskiego i paru innych, pozostali profesorowie i 
docenci zostali mianowani bez habilitacji i należytego dorobku naukowego w drodze 

nominacji. Jeżeli dodatkowo uwzględnić długą przerwę spowodowaną wojną i brakiem 
dostępu do literatury i kontaktów naukowych, to będziemy w pełni mieć obraz kadry 

naukowej Wydziału Chemicznego PW i innych wydziałów PW. 

   Opornie przebiegały moje awanse zawodowe. Po pięciu latach pełnienia obowiązków 

asystenta na starszego asystenta powołano mnie 1 października 1961 roku, czyli w rok po 

uzyskaniu stopnia doktora.  W lutym 1962 roku Rada Wydziału odrzuciła wniosek 

kierownika Katedry o powołaniu mnie na stanowisko adiunkta (11 głosów za i 12 przeciwko). 

Rektor nie zgodził się z opinią Rady Wydziału i w dniu 1 marca tego (1962) roku, powołał 

mnie na stanowisko adiunkta. 

   W marcu 1962 roku złożyłem na ręce Dziekana Wydziału prof. Ciborowskiego podanie o 

stypendium habilitacyjne. Odpowiedź jego była jednoznaczna – na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Warszawskiej przewodu nie otworzę i pracy habilitacyjnej nie obronię. W tej 
sytuacji postanowiłem przewód habilitacyjny otworzyć na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Śląskiej, a o stypendium habilitacyjne prosić Ministra, bez opinii Rady 

Wydziału. Ostateczny wynik był taki, że przewód otworzyłem na Politechnice Śląskiej, a 
stypendium habilitacyjne przyznał mi minister. 

   W 10 lat później, będąc rektorem Politechniki Warszawskiej, podpisałem nominację  prof. 

Ciborowskiego na dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej, a prof. Tomassiego z Wydziału 

Chemicznego nie usuwałem będąc dziekanem Wydziału Chemicznego. Prof. Tomassi, by 
odnieść sukces naukowy, posunął się aż do fałszowania wyników naukowych, a swoim 

doktorantom po otwarciu przewodów doktorskich, określał jaki ma być wynik ich prac 

doktorskich. Dopiero krytyka jego teorii na forum międzynarodowym zakończyła jego 
niechwalebną karierę naukową. 
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   Z przyjemnych dla mnie zdarzeń w tamtym czasie było otrzymanie nagrody Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego za cykl prac nad syntezą związków glinoorganicznych i 

odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi za prace dydaktyczno – naukowe. W międzyczasie 

rosła ilość moich współpracowników naukowych. Należeli do nich Tadeusz Wojnarowski, 

Bolesław Tomaszewski, Kazimierz Starowiejski, Tadeusz Radziwonka, Witold Kuran, Ewa 
Soszyńska i Henryk Szewczyk. T. Wojnarowski był moim pierwszym doktorantem i po 
opublikowaniu czterech prac obronił pracę doktorską, której formalnym promotorem był 

jednak docent Dahling. 

   W 1964 roku ukazała się drukiem moja rozprawa habilitacyjna pt.: „Badania nad 

mechanizmem niektórych reakcji związków glinoorganicznych oraz reaktywnością i 
zastosowaniem tych związków w syntezie organicznej”. 17 lutego 1965 roku odbyła się 

obrona rozprawy habilitacyjnej i na tej podstawie uzyskałem stopień naukowy docenta. 

Powyższą pracę wykonałem w trzy lata (1962 – 1964) i opublikowałem 25 prac naukowych. 

Znaczną pomoc formalną okazał mi prof. dr hab. inż. Józef Salcewicz, mąż mojej siostry. 

   W listopadzie 1965 roku Minister Szkolnictwa Wyższego powołał mnie na stanowisko 

docenta etatowego w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej I na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Tym samym stałem się członkiem Rady Wydziału, 

która jeszcze bardzo niedawno temu próbowała mnie usunąć z Wydziału Chemicznego. 
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29. Zwiedzanie Europy Zachodniej 

   W połowie lat sześćdziesiątych sytuacja ekonomiczna Polski nie była zła i co roku 

odczuwało się poprawę. Polski złoty stał wysoko we wszystkich Dem Ludach i praktycznie 

był wymienialny na ich waluty. Bilans gospodarczy był dodatni, a pensje powoli rosły i 

znacznej poprawie ulegało zaopatrzenie rynku. W tym właśnie czasie pozwolono wymieniać 

polskie złote na dolary po korzystnym kursie, chyba 3 złote za 1 dolar. Z tym, że wymiana 

mogła być dokonana raz na 3 lata i należało dostać zgodę na taką wymianę w Orbisie. 
Ostatecznie wymieniliśmy z Jadzią złotówki na 240 dolarów i Skodą wraz z Krzemińskimi 

pojechaliśmy latem 1966 roku na Zachód. 

   Pierwsza awaria Skody miała miejsce w Czeskim Mikułowie, co znacznie zmniejszyło 

nasze zasoby dewizowe. Przez Słowację i Budapeszt dotarliśmy do „zgniłego”, jak u nas 

mówiono, zachodu i rozlokowaliśmy się nad „pięknym i modrym Dunajem” w Wiedniu. 

Dunaj co prawda gdzieś tam płynął, ale na pewno nie był modry. Camping za to był wysokiej 

klasy i wcale niedaleko od centrum. Zachłannie zwiedzaliśmy stare miasto, Hoburg, 
Schonbrun i inne zabytki, a po trzech dniach dotarliśmy, jadąc przez wspaniałe góry do 

Wenecji. Dalej na naszej drodze znalazły się Bolonia ze swoimi wieżami, Florencja i jej 

muzea, Siena ze wspaniałą katedrą no i Piza z krzywą wieżą. Przez góry, zwykłymi drogami, 

dotarliśmy do Rzymu, gdzie na campingu zatrzymaliśmy się na dłużej. Camping kosztował 

jednego dolara dziennie za samochód, namiot i dwie osoby. Żeby płacić mniej Krzemińscy 

wchodzili piechotą, a w razie kontroli byli naszymi gośćmi. Najdrożej kosztowało muzeum 

Watykańskie i napoje. Przeto piliśmy z miejskich studni i fontann. Z Rzymu dojechaliśmy aż 

do Neapolu i popłynęliśmy statkiem na wyspę Capri. Niewielki rozkołys morza wystarczył by 

Zośka zanieczyściła środowisko naturalne. Największą atrakcją były ruiny Pompei i 

wznoszący się opodal Wezuwiusz. Camping nasz leżał w kraterze góry Solfatare. W niedużej 

odległości od stojących namiotów z ziemi wydzielały się opary i coś bulgotało. Ja otwór 

zatkałem odpowiednim kamieniem, a potem wszystkim opowiadałem jak zatkałem wulkan i 

uratowałem camping. Do Rzymu wracaliśmy przez Monte Casino i tam gdzieś ponownie 

nawaliła Skoda. Pamiętam, że było to w tunelu i ledwo dojechaliśmy do jego końca. Genialny 

Jurek pękniętą rurę między chłodnicą i silnikiem jakoś zreperował i od tego czasu Skoda 

więcej się nie psuła. Znaczne trudności mieliśmy też z gazem z butli, gdyż nasze i włoskie 

gwinty do siebie nie pasowały. Ale i tu Jurek (jakby nie było mechanik) sobie poradził. 

   Z Rzymu pojechaliśmy na północ wzdłuż morza przez kraj Etrusków do Portofino i koło 

Genui stanęliśmy na odpoczynek. Było już po sezonie i camping był pusty. Za postój 

zapłaciliśmy dwoma paczkami Carmenów. We Włoszech zwiedziliśmy jeszcze Mediolan i 

oczywiście Ostatnią Wieczerzę, a dalej przez jezioro Como i przełęcz San Bernard 

dojechaliśmy do Szwajcarii. Szwajcaria okazała się znacznie większa niż sądziliśmy. Przez 

Genewę, Zurich i Bern dotarliśmy do jeziora Bodeńskiego i wjechaliśmy do Niemiec 
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Zachodnich. Tu zwiedziliśmy Monachium i dalej do NRD. Jeszcze parodniowy postój w 

Dreźnie, gdzie co prawda campingu nie było, ale sama policja pozwoliła nam rozbić namiot 

na łące nad rzeką na wprost Starego Miasta i Zwingera. Z całej wspaniałej galerii obrazów 

zapamiętałem Ledę z łabędziem w dwuznacznej pozie. Do kraju wróciliśmy cali i zdrowi, a 

wycieczka była bardzo udana. 
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30. Wielka Brytania na zaproszenie British Council 

   Do Londynu poleciałem samolotem i zamieszkałem w porządnym hotelu. Następnego dnia 
wizyta w British Council i ustalenie planu mego pobytu. Przydzielona dystyngowana lady 
oprowadza mnie po Londynie i jedziemy zwiedzić Zamek Królewski w Winsor oraz elitarną 

szkołę Eton pod Londynem. 

   Zgodnie z moją prośbą B. C. organizuje mój wyjazd do Uniwersytetu w Durham, gdzie 
chcę się spotkać z dr Wade pracującym w podobnej do mojej tematyce, czyli w związkach 

glinoorganicznych. O mały włos nie wysiadłbym na stacji w Durham, gdyż nie umiałem 

otworzyć drzwi wyjściowych w wagonie. System otwierania drzwi iście angielski – najpierw 
należy otworzyć okno i przez nie na zewnątrz nacisnąć klamkę. Z Wade, którego od razu 

polubiłem, łączy nas miłość do związków glinoorganicznych. Pierwszy mój wykład w języku 

angielskim, w zapełnionym audytorium, merytorycznie wypadł nieźle, ale językowo fatalnie. 

Zamiast kątów geometrycznych, po angielsku “angle”, mówiłem o aniołach, po angielsku 

“angel”. Sala na te okropne błędy nie reagowała, widocznie  przyzwyczajona do kaleczących 

język angielski obcokrajowców. W przyszłości w Uniwersytecie Durham byłem jeszcze 

wielokrotnie, a współpraca i przyjaźń z Dawidem Wade trwała aż do naszej emerytury. 

   Na wykład pojechałem również na Uniwersytet Sussex w Brigton. Wspólne 

zainteresowanie naukowe mieliśmy z doktorem Smithem, z którym potem długie lata 

współpracowałem. W Uniwersytecie tym pracował również profesor Lappert, jeden z 

najwybitniejszych metaloorganików na świecie. 

   Na zakończenie mojej wizyty wicedyrektor B. C. wraz z żoną zaprosili mnie do teatru 
imienia Shakespeare’a na oczywiście jego, Shakespeare sztukę. Nic z niej nie pamiętam, gdyż 

z całej sztuki nie zrozumiałem ani jednego słowa. Po teatrze kolacja w restauracji, a 

następnego dnia wyjazd do Paryża. W Paryżu mieszkam na Lauriston w Centrum Polskiej 
Akademii Nauk i zwiedzam miasto. Po paru dniach wsiadam do pociągu i jadę do Mediolanu. 

Pociąg prawie pusty, a nocą na granicy Szwajcarskiej celnicy rozkręcają pół wagonu, 

prawdopodobnie w poszukiwaniu kontrabandy lub narkotyków. 
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31. Staż Włochy – Mediolan 

   Rano wysiadam z wagonu na dworcu w Mediolanie. Leje ulewny deszcz, a ja muszę 

znaleźć jakiś tani hotelik. Mam kłopoty z pozostawieniem walizki w przechowalni, 

drobiazgowa kontrola, gdyż Włochy wstrząsane są zamachami terrorystycznymi tak zwanych 

czerwonych brygad. Wynajmuję pokoik w hoteliku – burdeliku za około dolara dziennie i 

wyruszam po zakupy. W wielkim magazynie żywnościowym UPIM te same produkty 

kosztują bardzo różnie. Kupuję najtańsze jajka, masło i inne produkty spożywcze . Wkrótce 

stwierdzam, że jajka są zepsute, masło bardzo stare i zjełczałe itd. Naukę zapamiętuję – we 
Włoszech produkty tanie do spożycia się nie nadają. 

   Następnego dnia idę na Politechnikę by się dowiedzieć, że z jakichś powodów, może 

święta, studencki strajk lub inna klęska, Politechnika zamknięta aż do końca tygodnia, a 

tymczasem leje deszcz bez przerwy. We Włoszech już poważna powódź, a cała Wenecja jest 

pod wodą. 

   Profesor G. Natta, laureat nagrody Nobla wraz z Zieglerem za polimeryzację etylenu i 

ogólnie olefin, kieruje mnie do laboratorium doktora Zambelli. Zajmuje się on katalizatorami 

do polimeryzacji olefin. Zambelli wyznacza mi miejsce w laboratorium, pokazuje gdzie 
znajdują się odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny i pyta co chcę badać. W tej sytuacji 

kontynuuję swoje badania kompleksów donorów elektronów ze związkami 

glinoorganicznymi. Największą zaletą mego pobytu w Politechnice Mediolańskiej jest 

możliwość wykonania pomiarów związków chemicznych na aparacie NMR. Aparatów NMR 
ani w Związku Radzieckim, ani w Polsce jeszcze nie ma, a przy jego pomocy można badać 

strukturę związków chemicznych, co jest ogromnym postępem w chemii.W laboratorium 
pracuję do późnego wieczora. Do ohydnego i zimnego pokoiku hotelowego przecież nie mam 

po co się spieszyć. Przed Politechniką znajduje się duży plac, gdy wieczorem wychodzą 

pracownicy, na placu już czekają prostytutki. Miłość odbywa się w samochodach, na małej 

bocznej od placu uliczce. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i przez parę dni Politechnika 

będzie zamknięta. Na zaproszenie Jadzi, która, jak już pisałem, mieszka w Rzymie wybieram 

się do niej. Eleganckim pociągiem dojeżdżam do Rzymu i bez większych kłopotów znajduję 

potrzebny adres. Mieszkanie bardzo obszerne i w ładnej dzielnicy. Z Jadzią mieszka jej córka 

Jola, którą widziałem już w Polsce jako małą dziewczynkę mówiącą tylko po włosku. 

Obecnie Jola jest piękną dziewczyną, brunetką o dużych oczach, śniadej karnacji i ładnej 

figurze. W ich mieszkaniu przebywa również Janek Augustyński, Polak, syn przyjaciółki 

Jadzi, a obecnie student Uniwersytetu w Mediolanie. W Rzymie ciepło, chodzę w garniturze i 

podziwiam starożytne cuda. Janek mieszka w Mediolanie w prywatnie wynajętym pokoju i 

proponuje bym zamieszkał u niego, co przyjmuję z wielką radością. Na święta Janek jedzie 

do Polski tak, że na jego powrót czekam w Mediolanie już w jego pokoju. Brzydki, zimny i 

praktycznie nieumeblowany pokój na parterze. Pokój jest z łazienką, ale bez ciepłej wody. Na 



110 
 

suficie wisi samotna, słaba żarówka i to wszystko. Jest też ogromna zaleta – pokój jest tani, a 

płacimy we dwoje. Ta ciemna żarówka nie wystarczała do normalnego czytania, ale gdy 

wymieniliśmy ją na kupioną za własne pieniądze jaśniejszą żarówkę, następnego dnia już jej 

nie było. Pani gospodyni nie życzyła sobie tracić pieniądze na oświetlenie naszego pokoju. 
Mimo wszystko, we dwójkę mieszkało się lepiej no i było z kim pogadać. Tu właśnie Janek 

nauczył mnie, a raczej za moim pośrednictwem moją żonę, gotować pastę, czyli makaron z 

sosem pomidorowym (spaghetti). Początkowo jadłem obiady w stołówce akademickiej i 

byłem zachwycony smacznymi daniami. Po paru lub po parunastu dniach obiady te przestały 

mi smakować, a wkrótce zapach stołówki wywoływał nudności. Nie było wyjścia, zacząłem 

jadać w trattorii i to wcale nie za wygórowaną cenę. Wielkie sklepy, czyli po polsku domy 
towarowe, wyglądały we Włoszech wspaniale w porównaniu z naszymi. Asortyment ubrań 

był ogromny i miałem wielki kłopot z wybraniem prezentów dla żony i córki. Wojtka 

zapytałem listownie czy przywieść mu pas i kolty amerykańskie czy też jakieś mechaniczne 

zabawki. 

   Na zakończenie mego pobytu w laboratorium mój szef zażądał zwrotu danych o wszystkich 
pomiarach przeze mnie uzyskanych i uprzedził, że bez ich akceptacji nie mam prawa nic 

publikować. Rezultat był taki, że po powrocie do Polski powtórzyłem podstawowe 

doświadczenia. Pomiary NMR również mogłem wkrótce powtórzyć, gdyż prof. Urbański 

zdobył pieniądze na kupno aparatu NMR dla Wydziału Chemicznego PW. Do Polski i 
rodziny wróciłem szczęśliwie i z radością. 
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32. Szynka Gienia Osmólskiego 

   Gienio Osmólski nigdy na camping nie jeździł, a ponieważ był uroczym człowiekiem i 

moim dobrym znajomym postanowiłem mu zaproponować w 1955 roku wspólny rodzinny 

wyjazd do Bułgarii samochodami z postojami na campingach. Przed wyjazdem z Warszawy 
dokładnie go poinformowałem co w podróży i na campingach jest niezbędne i jak takie 

wczasy wyglądają i przebiegają. Jeszcze przed samym wyjazdem spytałem go czy zabrał 

ciepłe rzeczy i pościel. Stasieńku – odpowiedział – przecież jedziemy na południe, to po co 

nam niepotrzebne ciuchy. Pierwszy nasz postój wypadł na granicy polsko – słowackiej w 

górach. Było chłodno i przeszła gwałtowna burza. Biedny Gienio w koszuli z krótkimi 

rękawkami pół nocy dla rozgrzania się biegał wokół samochodu. Przez Węgry wjechaliśmy 

do Rumunii i pod wieczór stanąłem na przydrożnej łące na nocleg. Gienio jednak zdecydował 

się dojechać do miasta Cluj, gdzie jak twierdził, znajduje się camping międzynarodowej klasy 

i tam następnego dnia mieliśmy się spotkać. Oczywiście żadnego campingu nie było i 

ostatecznie zgubiliśmy się z Gieniami. 

 

Fot. 83. Camping w Bułgarii 

   Gdy dotarliśmy do Warny, najmodniejszej miejscowości w Bułgarii nad morzem Czarnym, 

zobaczyliśmy przepełniony do niemożliwości camping i samochód naszego Gienia. Osmólscy 

niedoświadczeni i przestraszeni campingami postanowili urządzić się stacjonarnie, a my 

pojechaliśmy dalej szukać ładnego miejsca na biwak. Niedaleko od Warny, nad samym 
morzem, w pięknym dębowym lesie, znaleźliśmy wspaniałe miejsce i tu osiedliśmy na dłużej. 

Dzieci były zachwycone, bo przed namiotem była szeroka piaszczysta plaża, a dalej naprawdę 

w porównaniu z Bałtykiem, ciepłe morze. Dębowy las dawał przyjemny, chłodny cień.  
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   Po dłuższym odpoczynku ruszyliśmy z Gieniami na południe Bułgarii, gdyż Gienio chciał 

koniecznie dojechać do granicy imperialistów czyli Turcji. Całe bułgarskie wybrzeże morza 

Czarnego, z wyjątkiem północnej części (Warna, Złote Piaski itd.) było turystycznie puste. 

Stawaliśmy na noc w pięknych zatoczkach, dzieci pluskały się w morzu, a następnego dnia 

jechaliśmy dalej. Tak dojechaliśmy do granicy z Turcją, a dalej postanowiliśmy zwiedzić 

Rylski Monastyr. Kompleks cerkiewno – mieszkalny w głębokiej dolinie otoczonej wysokimi 

górami z piękną architekturą robi duże wrażenie. 

   Z Monastyru przez Sofię zaczęliśmy powrót do Polski. Gienio cały czas wiózł 

dwukilogramową polską szynkę w puszce i mówił, że jest to zapas na czarną godzinę. Na 

szczęście tej czarnej godziny jakoś nie było i w drodze powrotnej zmusiliśmy Gienia do 

otwarcia tej puszki. Uroczystość wielka, wszyscy stoją w kole, a Gienio z pietyzmem zabiera 

się do otwarcia szynki. Nagle wielki syk połączony z jeszcze większym smrodem. Przyszło 

nam sławną szynkę wyrzucić. 

   Wyprawa była wyjątkowo udana, a Gieniowie w trudnych warunkach przemili. Powrót 

odbył się bez przygód i zapadła decyzja za rok pojechać razem do Jugosławii. 
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33. Jugosławia wielokrotnie 

   Latem 1967 roku ponownie dostaliśmy przydział 240 dolarów w Orbisie, czyli 120 dolarów 

na dorosłą osobę, i ruszyliśmy z Gieniami Osmólskimi na wczasy do Jugosławii. My 

jechaliśmy Skodą, a oni Wartburgiem. 

 

Fot. 84. Camping w Jugosławi 

   W tym czasie nasz synek Wojtuś miał już 9 lat i przeszedł do trzeciej klasy szkoły 

podstawowej. Jasno włosy, ciekawy życia, zgrabny chłopak. Asia typowy podlotek, trochę 

kanciasta, ma już 15 lat. 

   Zaczynamy zwiedzanie od sławnej miejscowości Opatija na Istrii. Na campingu okropny 

tłok, ale ciepłe morze i piękne okolice. Turyści to przeważnie Włosi, krzykliwi i bez przerwy 

jedzący wielkie bułki. Są również przedstawiciele wielu innych narodów Europy. Dziwi nas 

żelazna siatka dzieląca przybrzeżną wodę od pełnego morza. To prawdopodobnie ochrona 

przed rekinami, które wabi niedaleko położony port Rijeka. Niestety Wojtek ma gorączkę i 

jest przeziębiony. Przeziębił się w wielkich grotach w tzw. Postojnej Jamie. Różnica 

temperatur na zewnątrz i w grocie była bardzo duża, a myśmy byli ubrani w koszulki i krótkie 

spodnie. Idziemy z nim w Opatii do lekarza, lecz mimo lekarstw synek choruje dobrych parę 

dni. Najtrudniej znaleźć cień, bo słońce niemiłosiernie praży, a namiot nie miał tropiku. 

   Postanowiliśmy zwiedzić całe jugosłowiańskie wybrzeże jadąc sławną, niedawno 
zbudowaną szosą, wzdłuż morza. Pamiętamy opowieści Jurka Krzemińskiego o strasznych 

bezdrożach wybrzeża jugosłowiańskiego jeszcze parę lat temu. Był on pionierem 
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turystycznym w Jugosławii i stąd jego mrożące krew w żyłach opowieści. Teraz jednak 

jedziemy bardzo dobrą szosą, oczywiście niesłychanie krętą i niebezpieczną. Campingi w 
Jugosławii zaczynają właśnie powstawać. Na razie to poletka po dawnych gajach oliwkowych 

na zboczach, otoczone murami z kamieni. Opłaty nie są pobierane, lecz równocześnie brak 
jest sanitariatów i są kłopoty z wodą do picia. Jadąc szosą wypatrujemy ładne miejsca, 

rozbijamy namioty i idziemy się kąpać. Czasem jest problem z zejściem do wody. Jeżeli jest 

fajnie to stoimy dzień lub parę, a następnie jedziemy dalej. Po drodze zwiedzamy miasta i 
miasteczka takie jak Zadar, Szybenik, Primoszten. Tu stoimy najdłużej, urocze miasteczka, 

osłonięte miejsca do pływania i co najważniejsze sosnowy lasek, dający cień. Na De Chevaux 
przyjeżdżają dwie młode dziewczyny z Francji i usiłują postawić swój namiot obok nas. Idzie 

im kiepsko i Gienio postanawia im pomóc decydując „tu będzie bed, a tu room”. Lato było 

wyjątkowo upalne i wychodzić z wody wcale się nie chciało. Dopiero wieczorem chodziliśmy 

na spacery i po zakupy. Zachwycił nas stary Trogir, głęboko wciśnięty w zatokę i duży Split, 

dawna siedziba cezara Dioklecjana, z resztkami jego pałacu. Oczywiście w mieście stoi jego 

duży pomnik, a legenda głosi, że ten kto pocałuje duży palec u nogi pomnika jeszcze tu wróci. 

Dzieci korzystają z tej okazji z pietyzmem całując  duży palec Dioklecjana, co zostaje 

uwiecznione na fotografii. 

 

 

Fot. 85. Dwa osiołki 

 

   Nieopodal Makarskiej stajemy na campingu przy samym morzu. Zejście skaliste, ale 

możliwe. Z namiotu widok na morze i na niezbyt odległą wyspę Brac. Nad nami ogromna 

góra schodząca stromo do morza. Wszystko razem piękne. Camping nazywa się Blato i w 

następnych latach wielokrotnie tu przyjeżdżamy. 

   Wreszcie docieramy do Dubrownika i podziwiamy jedno z najlepiej zachowanych miast 
potężnej w dawnych czasach Wenecji. Za Dubrownikiem kończy się Chorwacja i zaczyna 

Czarnogóra. Sławną i ogromną zatokę Kotorską objeżdżamy piekielnymi serpentynami 
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dookoła i dalej wzdłuż wybrzeża docieramy do miasteczka Ulczinij. To już koniec drogi i 
Jugosławii , dalej zaczyna się Albania. Niezdecydowani stoimy i szukamy miejsca na postój, 

gdy na pełnym morzu widzimy czarne chmury i dwa słupy wody sięgające od powierzchni 

morza aż do chmury. Wyraźnie poruszają się one wraz z chmurą w naszym kierunku. Są to 

sławne tak zwane spodnie, czyli niebezpieczne wiry wody z powietrzem. Wówczas zapada 

decyzja – UCIEKAMY. Przez Czarnogórę i Macedonię jedziemy do Belgradu. Tu zwiedzamy 
miasto i szczęśliwie wracamy do Polski. Wycieczka była niesłychanie intensywna i to 
zupełnie niepotrzebnie, gdyż w następnych latach samodzielnie lub w dużym towarzystwie 

spędzaliśmy letnie wakacje w Jugosławii. 

 

 

Fot. 86. Jugosławia 

   W następnym 1968 roku pojechaliśmy do Jugosławii sami, bez przyjaciół. Znaleźliśmy 

bardzo ładny biwak koło Vrsaru na Istrii i wiodło nam się znakomicie, a szczególnie Asi. 

Miała już 16 lat, zaokrągliła się i była śliczną, atrakcyjną dziewczynką. Nic więc dziwnego, 

że natychmiast znalazł się młody, przystojny Niemiec, któremu się ona nadzwyczaj 

spodobała. Podobała się na tyle, że koniecznie chciał przedłużyć znajomość, a nawet zaczął 

mówić o ślubie. 

   Niestety nasz pobyt został poważnie zakłócony wydarzeniami w Czechosłowacji z 

interwencją wojskową Związku Radzieckiego włącznie. Granica z Czechosłowacją została 

zamknięta i nie wiadomo było jak wrócić do Polski. W tej sytuacji przerwaliśmy urlop i 

pojechaliśmy do Budapesztu do ambasady, by dowiedzieć się co robić dalej. Takich 

wczasowiczów jak my było tysiące. Z uzyskanych informacji wynikało, że z Węgier 

puszczają przez Związek Radziecki do Polski. I tak pojechaliśmy z Budapesztu do 
Mukoczewa, Drohobyczu i Lwowa. Zwiedziliśmy Lwów, w którym wtedy było jeszcze dużo 

Polaków i którym bardzo nie podobała się mini spódniczka Asi i dalej przez Przemyśl 
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pojechaliśmy do Warszawy. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło z wyjątkiem 

skróconego urlopu. 

   W następnych latach jeszcze wielokrotnie spędzaliśmy wakacje na campingach w 

Jugosławii z dużym towarzystwem . Jeździli z nami Osmólscy, Rżyskowie, Buciowie i 

Lenczewscy. Niestety ich ulubiony sposób spędzania czasu polegał na piciu alkoholu, co nam 

zupełnie nie odpowiadało. Dlatego jako najlepsze rozwiązanie uznaliśmy stawanie na 
następnym campingu koło Blata i resztę towarzystwa odwiedzaliśmy co jakiś czas chodząc w 

goście piechotą lub płynąc wzdłuż wybrzeża. 

 

 

Fot. 87. Ulubione zajęcie Wojtka    

   Ponieważ cały urlop spędzaliśmy na campingach, to sprzęt campingowy i wyposażenie 

różnego rodzaju odgrywały istotną rolę. Oczywiście im więcej rzeczy, tym bardziej 

komfortowo się żyje. Ale ilość sprzętu i rzeczy musi być ograniczona i przystosowana do 

pojemności samochodu, który rozdmuchać się nie daje. Do rzeczy podstawowych należał 

namiot, początkowo niewielki, ale potem z dwoma sypialniami i wielkim przedsionkiem, 
dmuchane materace, śpiwory i pościel, stolik kuchenny, dwupalnikowa kuchnia gazowa, butle 

gazowe, naczynia, sztućce i garnki. Do posiłków niezbędny jest stół i krzesła, oczywiście 

składane. Ze względów finansowych podstawową żywność wieźliśmy z Polski w postaci 

konserw, mleka w proszku, kasz i zup w proszku, herbaty i kawy, cukru itd. Kupowaliśmy 

jedynie warzywa i owoce, chleb oraz jajka. Gdy kupiliśmy większy samochód Fiata 125p to 

zabieraliśmy ze sobą nasz dmuchany kajak i wiosła. Zapakowanie samochodu zabierało mi 

przynajmniej dwa dni. Liczyła się każda rzecz większa od pudełka zapałek. Oczywiście 

Jadzia z Asią chciały mieć dużo ciuchów, a ja to brutalnie ograniczałem. Zażarte walki 

toczyły się o wszystko, nawet szminki do ust i cienie do powiek. Asia walczyła o bieliznę 

osobistą i przemycała ją perfidnie różnymi metodami. 
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34. Dziekan Wydziału Chemicznego PW 

   Miałem 35 lat i byłem już doktorem nauk technicznych i doktorem habilitowanym w 

zakresie nauk technologii chemicznej organicznej. W listopadzie 1965 roku powołano mnie 

na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Technologii Organicznej I Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Pod moim kierunkiem szereg studentów 

wykonywało prace dyplomowe, a Kazimierz Starowiejski, Witold Kuran i Marek Bolesławski 

miało zaawansowane rozprawy doktorskie, których byłem promotorem. W tym czasie 

ponownie zostałem wybrany na Członka Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR. 

 

 

Fot. 88. Dziekan Wydziału Chemicznego PW    

   Mój zespół naukowy stale się powiększał o bardzo zdolnych młodych asystentów takich jak 

Witold Kuran, Zbigniew Floriańczyk, Krystyna Dowbor, a prace magisterskie wykonywali 

laureaci olimpiad chemicznych i inni najzdolniejsi studenci Wydziału. 

   Za rozprawę habilitacyjną otrzymałem nagrodę naukową Polskiej Akademii Nauk, co było 

wyjątkowo wysokim wyróżnieniem, a w 1966 roku zostałem powołany na sekretarza 

naukowego Komitetu Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Należy tu podkreślić, że 

Komitet ten odgrywał istotną rolę w rozwoju badań naukowych w kraju, a finansowanie 

projektów badawczych proponował sekretarz naukowy. Wkrótce po tym powołano mnie na 

członka Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN. 
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Fot. 89. Jadzia broni doktorat. 

   W latach 1967 – 69 odbyły się obrony prac doktorskich K. Starowiejskiego, W. Kurana i M. 

Bolesławskiego, których byłem promotorem. W przeddzień inauguracji roku akademickiego 

1968 przerobiono togę dziekańską dla docenta dr A. Houwalta, który miał zostać dziekanem 

Wydziału Chemicznego w drodze porozumienia „wielkich” (Tomassi, Wejchert, Ciborowski 
itd.). Była to kandydatura osoby w jakimś stopniu neutralnej, którą dałoby się sterować. Na 

bardziej „swego” trudno było liczyć wobec znacznej zmiany w kierownictwie uczelni. I 

raptem bomba!!! W dniu 28 września, na trzy dni przed inauguracją roku akademickiego, na 

stanowisko dziekana Wydziału Chemicznego Minister powołuje docenta dr habilitowanego 

Stanisława Pasynkiewicza. Na szczęście togi można nie przerabiać, bo obie figury podobne. 
Ale co teraz będzie, zupełnie nie wiadomo. Tymczasem Pasynkiewicz na prodziekanów 

proponuje doc. dr A. Houwalta i doc. dr hab. Traczyka. Co to znaczy? Dlaczego ich? Czy 
proponuje to dla ugody? Od takich rozważań Wydział aż się trzęsie. 

   Urzędujący rektor prof. dr A. Kiliński, z którym natychmiast znaleźliśmy wspólny język, 

widzi konieczność przeprowadzenie głębokiej reformy, zarówno procesu nauczania jak i 

struktury jednostek badawczych uczelni. Dotychczas Katedra prowadziła dydaktykę i 

laboratoria z danego przedmiotu oraz prace badawcze. Na świecie badania naukowe 

prowadzono w zespołach naukowych pod kierunkiem wybitnych badaczy, a proces 

dydaktyczny przebiegał w jednostkach dydaktycznych (Zakładach). Do takiej organizacji 
nauczania i badań Katedra była jednostką małą. 

   Opracowany przeze mnie projekt powołania Instytutów Wydziałowych, a w ich ramach 

zakładów dydaktycznych i zespołów naukowych został zaaprobowany przez rektora 

Kilińskiego i inne gremia Uczelni i stopniowo wprowadzony w całej Politechnice 

Warszawskiej. Na Wydziale Chemicznym powołano trzy instytuty: Chemii i Technologii 
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Nieorganicznej, Chemii i Technologii Organicznej i Inżynierii Chemicznej. Ten ostatni na 

początku lat 70-tych się wydzielił i stał się Instytutem na prawach Wydziału. W wyniku 
reform wielu kierowników katedr straciło swoje stanowiska, a wielu młodych uczonych 

zostało samodzielnymi kierownikami Zespołów Badawczych. Zmieniła się rola dziekana, 

którego głównym zadaniem było ulepszać i kontrolować proces dydaktyczny. 

   W tym czasie sesja plenarna Wydziału III PAN przyznała mi nagrodę za prace z zakresu 

chemii. Do końca 1969 roku mój publikowany dorobek powiększył się o 22 publikacje i 

łącznie wynosił 47 publikacji, przy czym prace te ukazywały się w dobrych i bardzo dobrych 

polskich i międzynarodowych pismach takich jak J. Organometal Chem., Izw. AN SSSR, 
Roczniki Chemii itd. 

   Po wejściu w życie reorganizacji struktury Politechniki Warszawskiej w marcu 1970 roku 

Rektor powołał mnie na dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej na okres od 

marca 1970 do września 1973 roku. Pomimo pełnienia funkcji dziekana Wydziału i dyrektora 

Instytutu siedziałem w małym pokoiku, przerobionym z warsztatu mechanicznego. Sekretarka 
moja, młodziutka absolwentka szkoły sekretarek Urszula Bobrowska, siedziała w dawnym 

sekretariacie Katedry z sekretarką kierownika Zakładu prof. S. Malinowskiego. Pani Urszula 

przepracowała ze mną jako sekretarka dziekana, rektora i kierownika zakładu do swojej 
emerytury. W grudniu 2010 roku, po ciężkiej chorobie, przedwcześnie umarła. 

   Rektor A. Kiliński wprowadzając trudną reorganizację struktury Politechniki Warszawskiej 

naraził się tylu osobom, że przed końcem swej kadencji został odwołany ze stanowiska 
rektora przez Ministra Jabłońskiego. Na stanowisko rektora PW został powołany prof. 

Łubiński, bardzo uczciwy i przyzwoity człowiek, ale bardzo słaby rektor. 

   Dnia 30 maja 1970 roku Rada Państwa nadała mi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego 

nauk chemicznych, a minister Roman Mistewicz powołał mnie z dniem 1 czerwca 1970 roku 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej I. 
W tym samym roku opublikowałem kolejnych 10 prac naukowych, 6 w międzynarodowym 

piśmie J. Organomet. Chem. i 2 w Makromol. Chem. piśmie niemieckim o 

międzynarodowym zasięgu. Łączna liczba publikacji 57. W tym miejscu pragnę dodać, że 

wszystkie moje ze współpracownikami publikowane prace przygotowywałem i pisałem sam i 

nigdy nie pozwoliłem dopisać swojego nazwiska do cudzej publikacji. 

   Jeszcze warto nadmienić, że w lipcu 1971 roku Minister Przemysłu Chemicznego powołał 

mnie na członka Rady Naukowo – Technicznej przy Ministrze Przemysłu Chemicznego, a w 

sierpniu tego roku przestałem pełnić obowiązki dziekana, ograniczając swoje działalność do 

kierowania Instytutem. 
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35. Konferencje Naukowe 

   Wymiana informacji i poglądów jest głównym czynnikiem rozwoju badań naukowych, a 

ciekawość, zwykła ludzka ciekawość, decyduje o podjęciu przez człowieka badań, by 

zaspokoić tę ciekawość. Gdy dorobek naukowy mego zespołu badawczego osiągnął 

interesujące wyniki przystąpiłem do zorganizowania I – Kolokwium Chemii 
Metaloorganicznej w Polsce. Spotkanie to odbyło się na terenie Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej w lutym 1966 roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Dlatego dwa lata później zorganizowałem  II – gie Kolokwium z tej samej tematyki. 

   Jesienią 1967 roku w Monachium odbyła się 3 International Conference on Organometalic 

Chemistry zwana ICOMC. Dwie poprzednie konferencje o lokalnym zasięgu odbyły się w 

Stanach Zjednoczonych. W tej trzeciej udało mi się osobiście wziąć udział na własny koszt. Z 

pieniędzmi było tak krucho, że śniadanie w taniuchnym pensjonaciku musiało mi starczyć na 
cały dzień. Tam też po raz pierwszy w życiu wystąpiłem z komunikatem o naszych pracach. 

Konferencje te organizowano co dwa lata w różnych krajach świata. Następną, czwartą 

ICOMC zorganizował profesor Stone w Bristolu, piątą profesor Niesmiejanow w Moskwie 
(1971 rok), a szóstą w Massachusetts University w Amherst w Stanach Zjednoczonych. 
Wkrótce wybrano mnie do International Advisory Board, czyli organizatora tych konferencji i 

pozostawałem w jego składzie aż do emerytury. XV – tą Konferencję zorganizowałem w 
Warszawie we wrześniu 1992 roku. 

   Szczególne znaczenie miała dla mnie Konferencja moskiewska. Po pierwsze dlatego, że 

miałem na niej wykład plenarny, a to duże wyróżnienie naukowe i po drugie udział w niej 

wzięło paru moich współpracowników oraz moja studentka Hania Salcewicz. Hania - 
młodziutka, zgrabna, atrakcyjna i stale radosna i uśmiechnięta, podobała się wszystkim 

mężczyznom. Sam profesor Niesmiejanow, chociaż niedawno po raz wtóry żonaty z młodą  i 

również atrakcyjną kobietą, od Hani nie mógł oderwać oczu i zapraszał ją na wszystkie 

przyjęcia dla najważniejszych uczestników Konferencji. Bankiet wydany w pałacyku pod 

Moskwą zgromadził najwybitniejszych metaloorganików oraz studentkę Hanię. O jej nastrój i 

samopoczucie pytał ją profesor Niesmiejanow. Tymczasem Haneczka wypiła trochę za dużo 

wina i w drodze powrotnej, gdy jechaliśmy specjalnym autokarem, zrobiło się jej niedobrze. 

Musiałem autobus zatrzymać, Hanię wysadzić i pomóc przy zwrocie nadmiaru wina. Traf 

chciał, że choć to już był późny wieczór, zdarzenie to zauważył dyżurny milicjant i chciał 

Hanię karać. Ale ostatecznie wszystko skończyło się pomyślnie. 

   Profesor A. N. Niesmiejanow był w tamtym czasie  prezesem Akademii Nauk, posłem Rady 

Najwyższej, byłym rektorem MGU (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet) i 
autentycznie wybitnym chemikiem. Jego matka była rdzenną Polką, a ojciec oczywiście 

Rosjaninem. Widać, że mieszanka tych dwóch krwi daje wybitne dzieci. 
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Fot. 90. Międzynarodowa Konferencja Chemii Metaloorganicznej. Warszawa 1992 rok 

 

Fot. 91. Jedno z Polsko – Niemieckich Kolokwiów Chemii Metaloorganicznej 

   

Fot. 92. Polsko – niemieckie kolokwium w Bad Alexanderbad 
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Fot. 93. XIV Konferencja FECHEM w Gdańsku 

   

Fot. 94. Konferencja FECHEM w Saragossie i kościół w Barcelonie 

    

        Fot. 95. Międzynarodowe Konfercje Chemii                       Fot. 96. Międzynarodowe Konfercje Chemii 
                     Metaloorganicznej – Vancouver                                          Metaloorganicznej Rennes 
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   W latach 60 – tych nawiązałem przyjacielskie stosunki z profesorem Reinhecklem z 

Berlińskiego Instytutu Akademii Nauk w Adlershof pod Berlinem (NRD). Współpraca 

rozwijała się pomyślnie i dla jej utrwalenia wpadłem na pomysł by zorganizować Kolokwium 
Polsko – Niemieckiego. Pierwsze takie kolokwium odbyło się w pałacu w Baranowie i 

odniosło pełny sukces. Dlatego właśnie wspólnie ze stroną niemiecką postanowiliśmy 

kontynuować ich organizowanie na przemian raz w NRD, a raz w Polsce. Na te kolokwia 

zapraszaliśmy wybitnych metaloorganików z całego świata, ale głównie brali w nim udział 

Polacy, Niemcy i Czesi. Kolokwia miały charakter kameralny. Obok wykładów odbywały się 

dyskusje bez żadnych ograniczeń czasowych, a na ich lokalizację wybieraliśmy atrakcyjne 

miejsca takie jak Meisen, Postdam czy Radziejowice, Augustów. W sumie takich kolokwiów 

odbyło się aż 28, ostatnie w Bad Aleksanderbad w 2008 roku. 

   Federacja Europejskich Towarzystw Chemicznych tak zwane FECHEM powierzyło mi 

zorganizowanie Working Party on Organometallic Chemistry, gdyż główna działalność tej 

Federacji polegała na pracy tych Grup Roboczych. Pierwsze zebranie wytypowanych przeze 
mnie wybitnych metaloorganików z poszczególnych państw europejskich odbyło się w pałacu 

w Nieborowie i wywarło swym otoczeniem (piękny pałac i park) wielkie wrażenie. 

Szczególnie nasi goście byli zaskoczeni śniadaniem, które zostało podane im do łóżka przez 

kelnera w białych rękawiczkach. Nie mogli zrozumieć dlaczego w tym komunistycznym 

kraju panują takie zwyczaje. 

   Grupa Robocza została powołana, a mnie wybrano na jej przewodniczącego i powierzono 

mi zorganizowanie I – szej FECHEM Konferencji Metaloorganicznej w Polsce. Ta pierwsza 
konferencja odbyła się we wrześniu 1975 roku w pałacu Poniatowskiego w Jabłonnie i 

zapoczątkowała cały cykl konferencji. W 2011 roku odbyła się w Tuluzie już 19 – ta 
FECHEM Conference. W Polsce miały miejsce dwie konferencje pierwsza właśnie w 

Jabłonnie, a 14 – ta w Gdańsku w 2001 roku. Prywatne przyjęcie, poza oficjalnym w hotelu 

Neptun, miało miejsce na moim jachcie zacumowanym w Marinie Gdańskiej. 

   Oprócz udziału w konferencjach metaloorganicznych niejednokrotnie uczestniczyłem w 

konferencjach katalitycznych i pokrewnych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski 

(profesorowie Ziółkowski i Próchnik) czy Poznański (profesor Marciniec). 

   Kiedyś jadąc na konferencję katalityczną w Behyne (Czechosłowacja), wraz z moimi 

współpracownikami Kuranem i Bolesławskim miałem niebezpieczny wypadek 

samochodowy. Na zakręcie, niedaleko Warszawy, zaczęła mnie wyprzedzać Syrenka (był taki 

samochód produkowany przez FSO). Bojąc się spotkania z samochodem z naprzeciwka 
Syrena gwałtownie skręciła i zajechała mi drogę. Na tylnym siedzeniu Syrenki widziałem 

główki dzieci i wiedziałem, że najechanie na nią od tyłu może źle się skończyć dla tych 

maluchów. Decyzja była – skręcić do rowu i tak zrobiłem. Rów był głęboki, dlatego moja 
Skoda wykonała pełne salto do przodu i szczęśliwie wylądowała na czterech kołach na 

zaoranym polu. Nikomu nic się nie stało, ale samochód został poważnie uszkodzony. Do 
Behyne jednak dojechaliśmy na czas drugim samochodem Gieysztora z naszej Katedry. 

   Skoda została wyklepana i jeszcze trochę nią jeździłem, ale wkrótce została sprzedana, a na 

jej miejsce kupiłem nowego, śliwkowego Fiata 125 p, jeszcze na włoskim silniku. 
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36. Zimowe wczasy 

   Zimowe wczasy w latach sześćdziesiątych spędzaliśmy głównie w górach na nartach. Góry 

to oczywiście Zakopane, Szczyrk i odległe zachodnie tereny czyli Karpacz i Szklarska 

Poręba. Z nartami były większe kłopoty, gdyż początkowo ich w ogóle nie było, a potem były 

ale bardzo drogie. Niemniej jednak powoli wszyscy członkowie rodziny dorobili się nart, a te 

co jakiś czas taniały i robiły się coraz lepsze. Były również problemy z wiązaniami. Pierwsze 

wiązania, tak zwane kandahary, tak dobrze mocowały nartę z butem, że w czasie niedobrej 

wywrotki łamało się nogę, a wiązanie trzymało. Z czasem zdobyliśmy wiązania z 

bezpieczniejszym przodem, by ostatecznie dojść do markerów za dolary. 

   Piękne Zakopane miało tę wadę, że na Kasprowy Wierch chodziła kolejka linowa, na którą 

nigdy nie było miejscówek. To też pamiętamy czasy, gdy na jego szczyt od Kuźnic tysiąc 

metrów, szło się na piechotę przez Boczań, lub do Polaka trochę bliżej, ale za to niosąc narty 

swoje i dzieci. Do krzesełek stały długie kolejki, a całe hale Gąsiennicowa i Goryczkowa były 

pokryte muldami lub lodem. Na szczycie była elegancka, jak na tamte czasy, restauracja, ale 

droga. Cała rodzina pamięta jak Wojtek protestował wołając: „Stary nie kupiłeś mi jajecznicy 

i przez to nie mam siły jechać” lub gdy mijając na krzesełku przepaść spokojnie mówił „o 

zgubiłem kijek”. Jadzia na Kasprowy nie chodziła. Wolała oślą łączkę na Kalatówkach, gdzie 

niezmienny trener Dawidek uczył ją jeździć na prawie płaskiej górce, na którą wjeżdżało się 

tak zwaną „wyrwirączką”. Mieszkaliśmy w różnych miejscach np. w willi Rusałka lub w 
domu wczasowym Energetyk, a później w domu gazownika Tatry, to była francja – elegancja. 
Czasem jeździliśmy sami, a czasem w większym towarzystwie, spędzając Sylwestra z 

Krzemińskimi i Karaszkiewiczami. 

   Z Asią opracowaliśmy system zdobywania miejscówek na Kasprowy. Wyglądało to tak, że 

przed piątą rano jechałem autem z Asią do Kuźnic, gdzie stawaliśmy w kolejce po 

miejscówki. O szóstej wpuszczano nas do cielętnika, czyli zagrodzonej trasy dla stojących 

ludzi. Główną kasę otwierano o siódmej i wtedy jak dobrze poszło kupowaliśmy 3 

miejscówki na godzinę 11 – 12, bo wcześniejszych nie było. Po czym wracaliśmy na 

śniadanie do domu wczasowego i na oznaczoną godzinę ponownie jechaliśmy do Kuźnic. Tą 

metodą udawało się zjechać na halę Goryczkową ze dwa razy, a następnie wracaliśmy na 

obiad. Niedawno, po około dwudziestoletniej przerwie byłem w Zakopanem i z przykrością 

stwierdziłem, że nic na lepsze się nie zmieniło. 

   Jadąc na narty do Zakopanego zatrzymywaliśmy się na noc u Kazika w Krakowie. Zawsze 

byliśmy mile przyjmowani przez niego i Wandę. Rozmowy trwały do późnej nocy, a Kazik 

opowiadał o wielu ciekawych zdarzeniach z przeszłości. Pewnego razu jadąc do Zakopanego 

późnym wieczorem i w fatalnej pogodzie stuknąłem nieoświetloną chłopską furmankę w 

czasie wyprzedzania ciężarówki. Woźnica nie ucierpiał, natomiast furmanka rozpadła się 

całkowicie a samochód, był to Fiat 125 p, nie nadawał się do dalszej jazdy. 
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Którejś zimy, chyba w 1965 roku pojechaliśmy w Bieszczady do Myszkowic. Niestety zima 

była łagodna i śniegu po prostu nie było. Pozostawały spacery piesze w piękne okolice. Była z 

nami Lila Salcewicz (córka mojej siostry), wtedy podlotek o pesymistycznych poglądach na 

świat. O sobie mówiła, że będzie nauczycielką w wiejskiej szkole i za mąż nigdy nie wyjdzie. 
Znacznie gorsze było jednak, że nie chciała chodzić na spacery, bo jak mówiła: „Stasieńku, 

czuję ogólne osłabienie”. Któregoś dnia oznajmiła nam, że zna wspaniały kawał. Kawał 

brzmiał w sposób następujący: „Lepiej miękkim niż twardym, bo twardy uwiera”. 

Przestraszony spytałem „Liluniu, a co to znaczy. Jej odpowiedź mnie uspokoiła. Co oznaczał 

tego kawału absolutnie nie rozumiała. Bardzo nam się podobały Karpacz i Szklarska Poręba. 

Można było się dostać krzesełkiem na górę, a i trasy narciarskie były całkiem fajne. Będąc w 

Karpaczu i Bierutowicach wspominałem kurso – konferencje z dawnych, jeszcze szkolnych, 
lat. Tu też nasz przyjaciel Konrad Sawicki poznał swą przyszłą żonę Alkę. On dostał wczasy 

w domu KC (Komitet Centralny) po śmierci swojej matki, znanej działaczki komunistycznej, 

a ostatnio sekretarza Komitetu PZPR w Białymstoku, a Ala, córka pisarza Rymkiewicza, 

trafiła tu w nagrodę za praktyk wakacyjną w muzeum Lenina w Warszawie. 

 

     

                                    Fot. 97. Jedziemy na narty                                     Fot. 98. Asia, Plac Dzierżyńskiego  

 

   Już w tych czasach powstawał nowy ośrodek narciarski w Szczyrku, budowany dla 

górników i za ich pieniądze. Podstawowym środkiem transportowym dla narciarzy były tu 

dwuosobowe orczyki, coś zupełnie nowego w narciarstwie. Zbudowano też parę całkiem 

dobrych tras narciarskich. Gorzej było z bazą lokalową i wyżywieniem. W barze można było 

zawsze dostać bigos i on był podstawą wyżywienia. Do Szczyrku jeździło się nie tylko na 

wczasy, lecz również na weekendy.  

   Niedawno, po przeszło dwudziestoletniej przerwie pojechałem na sobotę i niedzielę do 

Szczyrku, żeby zobaczyć jak obecnie tam jest i co się zmieniło. Niestety poza bazą lokalową 
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– licznymi hotelami i domami oraz dużą ilością restauracji, nic się nie zmieniło. Nadal są 

tylko orczyki, a na świecie już ich prawie nie ma, błotniste parkingi, absolutny brak ubikacji i 

porządnych barów na stoku. Stoją budki z herbatą i piwem, frytkami itp. i ławki pod gołym 

niebem . Za to ceny są wysokie. Myślę, że należy poczekać następne 20 lat, żeby coś się 

zmieniło. 
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37. Sytuacja finansowa – lata 60. 

   Lata 60 –te to rządy Władysława Gomułki. W piętnaście lat po wojnie i ogromnych 
zniszczeniach w kraju, który jeszcze przed wojną bogaty nie był, należało odbudować miasta, 
a głównie Warszawę, zacząć od podstaw tworzyć przemysł i zaradzić ogromnej nędzy na 

polskiej wsi. Dopiero kończyła się walka z powszechnym analfabetyzmem. Naród należało 

edukować. Rozumiał to Gomułka i stąd hasło „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. 

Hasło zostało zrealizowane. Gdy odwożę mego prawnuka Mikołaja, zwanego przeze mnie 

Kolką, do jego ładnej i funkcjonalnej szkoły, czytam na ścianie napis „Tysiąclatka 

zbudowana w latach…”. I prawda jest taka, że prawie wszystkie szkoły podstawowe w Polsce 

zostały zbudowane za czasów Gomułki. 

   Oczywiście Gomułka był apodyktyczny, uparty i zdobył tylko życiowe wykształcenie. 

Uznawał ortodoksyjną ideologię komunistyczną i był w znacznym stopniu zależny od władzy 

Związku Radzieckiego. Tym niemniej zrobił wiele dobrego dla kraju i za jego czasów 

panował porządek oraz następowała powolna, ale systematyczna poprawa warunków życia. 

Pensje były niskie, ale szkolnictwo techniczne  rozwijało się, a zarobki były lepsze niż w 

innych działach gospodarki. Kupno mebli, lodówki, telewizora, motocykla, samochodu to 

były wydatki na które oszczędzało się przez lata. Wprowadzono też sprzedaż ratalną. 

Pracowaliśmy z Jadzią, babcia otrzymywała minimalną rentę, ale jakoś sobie radziliśmy. 

Dużą rolę w naszej sytuacji finansowej odgrywały nagrody, które zacząłem częściej dostawać 

w latach 60 – tych. Pierwszą w wysokości 2000 zł. dostałem od Rektora w 1963 r. za pracę 

dydaktyczną, organizacyjną i społeczną. W dalszych latach zdarzały się wyższe, aż do 10 tys. 
zł. nagrody za pracę naukowo – badawczą. Łącznie w tych latach dostałem aż 51 tys. zł. 

nagród. Ale w tym samym czasie kupiliśmy meble do nowego mieszkania i aż dwa 

samochody: Skodę i Fiata 125p. Skoda kosztowała 91 tys. zł., a Fiat 180 tys. zł. Widać z tego, 

że oszczędzanie było ostre, a moja córka Asia, gdy bardzo chciała dostać modne jeansy pisała 

do mnie wiersz: „Tatka, kup mi jeansy spodnie, w jeansach będzie mi wygodnie. Wojtek 
również ostro oszczędzał zbierając drobne do skarbonki. Gdy skarbonka wypełniła się po 

brzegi, postanowił drobne wymienić na banknoty i w tym celu udał się do znajdującą się na 

dole naszego domu pocztę. Wrócił załamany, gdyż pani na poczcie nie chciało się liczyć 

drobnych i na wymianę się nie zgodziła. Dopiero moja interwencja odniosła pożądany skutek. 

   W latach 60 – tych Politechnika Warszawska była już całkowicie odbudowana, a nawet 

zbudowano szereg nowych gmachów takich jak wielopiętrowe akademiki Riviera z halą 

sportową i Mikrus, gmach Mechaniczno – Technologiczny i Mechaniki Precyzyjnej na 
Narbutta oraz gmachy Elektroniki i Techniki Cieplnej przy Placu Politechniki. Zaczęto też 

budowę gmachu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na terenie głównym. Gorzej było z aparaturą 

naukową i rozwojem kadry naukowej. 
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   Na tle innych Demludów Polska wyglądała całkiem dobrze. Złotówka była wymienialna na 

inne dem – waluty i Polacy zaczęli masowo jeździć na wczasy do Bułgarii i Rumunii nad 

morze. Gomułka nie dopuścił do kolektywizacji wsi i dlatego z żywnością nie było 

zasadniczych kłopotów. Niestety aspiracje Polaków rosły znacznie szybciej niż nasze 

możliwości. Cały czas odczuwało się dotkliwie brak mieszkań. Źle oceniano partyjną 

biurokrację i skostniałą władzę. Stąd dało się obserwować narastanie nastrojów 

antygomułkowskich, co ostatecznie doprowadziło do zamieszek w Poznaniu, a następnie w 

Gdańsku. Narastały również nastroje antysemickie. Aktyw partyjny oceniał, że w Biurze 

Politycznym, Komitecie Centralnym Partii oraz w ministerstwach i w urzędach centralnych 

pracuje zbyt dużo towarzyszy pochodzenia żydowskiego. W końcu lat 60 – tych zaczęły się 

masowe wyjazdy osób pochodzenia żydowskiego z Polski. Wszystko to razem doprowadziło 

do odwołania Gomułki i jego najbliższych współpracowników z Biura Politycznego i KC. Na 

I – go sekretarza został wybrany Edward Gierek, dotychczasowy sekretarz na Śląsku, a 

premierem został Piotr Jaroszewicz. Tak rozpoczęła się era Gierkowska, która trwała 10 lat. 
Wraz z Gierkiem przyszli nowi ludzie tacy jak Szlachcic, Kania, Babiuch, Kępa, Werblan i 

inni. Był to koniec przedwojennych komunistów, działaczy KPP (Komunistyczna Partia 

Polski), głównie pochodzenia żydowskiego, takich jak Ochab, Zambrowski, Kasman, 

Matwin, Murawski, Staszewski i inni. 
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38. Rektor Politechniki Warszawskiej 

   Dnia 12 maja 1970 roku w wyniku długiego procesu Rada Państwa nadała mi tytuł 

naukowy profesora nadzwyczajnego, a dyplom wręczył mi Przewodniczący Rady Państwa 

profesor Henryk Jabłoński na uroczystości w Belwederze. 

 

Fot. 99. Inauguracja roku akademickiego rok 1973 

 

Fot. 100. Inauguracja roku akademickiego 1973 
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Fot. 101. Symboliczne przekazanie buławy rektorskiej przez Rektora Łubińskiego w obecności wicepremiera 

Kaczmarka 

   Wkrótce otrzymałem stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii 

Organicznej Wydziału Chemicznego PW i nadal pełniłem funkcję jego dyrektora oraz 

kierownika Zespołu Naukowego Chemii Metaloorganicznej. Kierownikiem Zakładu 

Dydaktycznego Katalizy i Chemii Metaloorganicznej nadal był profesor Stanisław 

Malinowski. 

   W roku 1972, już za sekretarzowania Edwarda Gierka, dostałem propozycję pracy w 

Wydziale Nauki KC, którego kierownikiem wówczas był Jezierski, a jego zastępcami 

Maciszewski i Rychlewski. Pracownikami tego Wydziału byli wyłącznie profesorowie, 

docenci i doktorzy z dużą praktyką pracy naukowej i dydaktycznej na wyższych uczelniach i 

w Polskiej Akademii Nauk. 

   W owym czasie zarówno szkolnictwo wyższe jak i nauka wymagały głębokich zmian 

strukturalnych i organizacyjnych, a Wydział Nauki KC do opracowania koncepcji tych zmian 

był w pełni predysponowany. Biorąc powyższe pod uwagę wyraziłem zgodę na prace w tym 

Wydziale. Oczywiście nadal pozostawałem profesorem Politechniki Warszawskiej i 
wypełniałem wszystkie z tym związane obowiązki. W Wydziale bywałem sporadycznie w 

razie potrzeby, ale obowiązkowo na różnego rodzaju naradach, odprawach i spotkaniach. Z 

przydziału zajmowałem się uczelniami politechnicznymi. 

   Wydział nauki znajdował się w gestii członka Biura Politycznego i sekretarza KC 

Franciszka Szlachcica, z którym miałem dobre stosunki i sporo wspólnych poglądów. Na 
trzecim piętrze w gmachu KC (obecnie Giełda) miałem niewielki pokój, bardzo skromnie 
umeblowany, zwykłe biurko, szafa, parę krzeseł i półka na książki. Pensja też była więcej niż 

skromna, może półtora lub dwa tysiące. Myśl była następująca – ten kto ma władzę, a więc 

Partia, powinien skromnie żyć. Natomiast administracja, ponieważ miała mniej władzy, miała 

więcej przywilejów i pieniędzy. Na dole gmachu mieściła się stołówka pracownicza, niczym 

nie wyróżniająca się od innych stołówek. W tym czasie ministrem Przemysłu Chemicznego 

był Olszewski, wieloletni dyrektor Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, a potem w 
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Fordonie pod Bydgoszczą. W Zakładach Materiałów Wybuchowych w Fordonie nastąpił 

wybuch, za co dyrektor Olszewski dostał wyrok śmierci. Dłuższy czas czekał na wykonanie 

wyroku, a potem został uniewinniony. Z nim jako chemikiem miałem bardzo dobre stosunki. 

   Od 1965 roku rektorem Politechniki Warszawskiej był profesor Dionizy Smoleński, twórca 

i wieloletni rektor Politechniki Wrocławskiej, a potem kierownik w randze ministra 

Głównego Urzędu Nauki i Techniki. Funkcję rektora pełnił do 1968 roku, a następnie został 

sekretarzem naukowym PAN. Po nim krótko pełnił funkcję rektora profesor Antoni Kiliński a 
następnie profesor Łubieński. Od pierwszego września 1973 roku na rektora Politechniki 

Warszawskiej zostałem ja powołany, a uroczyste przekazanie władzy odbyło się w małej auli 

Politechniki z udziałem ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego profesor Jana 

Kaczmarka. 

   Pinol, czyli Zbyszek Piniński, architekt z wykształcenia, a hrabia jak twierdził z 

pochodzenia, pracował w Biurze Projektów Prochem i na moje polecenie projektował halę 

technologiczną przy budynku Technologii Chemicznej. Stąd nasza znajomość, a następnie 

przyjaźń. Ten właśnie Pinol pomagał mi usunąć różne graty, jak np. ogromny telewizor z 

gabinetu rektorskiego i urządzić go w surowym klasycznym stylu. Złożyło się na to obicie 

materiałem ścian, ładne zasłony na okna, nowa lampa na biurko, astrolabium Kopernika 

wypożyczone z muzeum i podobne impoderabilia. Ostatecznie gabinet nabrał powagi i 

szlachetności. 

 

Fot. 102. Zbigniew Hrabia Piniński 

   Oczywiście sprawą podstawową był program działania i rozwoju uczelni. Wyznaczyłem 

sobie trzy cele jako podstawowe priorytety,  a mianowicie kształcenie i poprawa jakości 

kadry naukowej, rozbudowa bazy czyli budynków i wyposażenia naukowego oraz poprawa 

jakości nauczania. 

   Jak mówił Lenin „kadry decydują o wszystkim” i nie ulega wątpliwości, że miał rację. 

Odrodzona w 1915 roku Politechnika miała ogromne trudności z kadrą profesorską i 

pomocniczą, którą tworzyli Polacy, profesorowie uczelni rosyjskich, austriackich lub 
niemieckich. Byli wśród nich wybitni uczeni jak choćby profesor Świętosławski z 

Uniwersytetu Moskiewskiego czy profesor Miłobędzki z Uniwersytetu w Petersburgu, ale 
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ogólnie brak kadry dotkliwie się odczuwało. Nic więc dziwnego, że kształcenie doktorów 

miało zbyt powolne tempo i w całym międzywojennym okresie wypromowano zaledwie 66 
doktorów. 

   Podobnie było po drugiej wojnie światowej. Pięcioletnia przerwa w działaniu Politechniki, 
brak literatury naukowej i kontaktów międzynarodowych, ubytki osobowe w wyniku wojny, 

powstania i prześladowań, musiały boleśnie odbić się na ilości i jakości kadry naukowej. 

Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku tragicznie wyglądała sprawa podręczników 

akademickich, a pierwszy przetłumaczony na język polski podręcznik Chemii Organicznej 

został napisany jeszcze w latach trzydziestych i z niego właśnie myśmy się uczyli i 

oczywiście z wykładów. 

   Na Politechnice Warszawskiej panował dawny, klasyczny system kształcenia kadry 

naukowej. Profesor posiadał asystenta lub asystentów, a ci powoli asystowali mu w badaniach 

i nauczaniu studentów i nie spiesząc się robili prace doktorskie. Ich rozwojem profesor nie 

bardzo był zainteresowany, więc doktoraty wykonywano przez długie lata. System był prawie 

średniowieczny i w istotny sposób hamował rozwój młodych ludzi pełniących obowiązki 

asystentów. Na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, kształcenie kadry 

i uzyskiwanie stopni naukowych odbywało się w ramach studiów doktoranckich, a w ZSSR 
kandydackich. Doktoranci oczywiście posiadali promotorów w osobach profesorów, 

dostawali stypendia i oczywiście mieli ograniczony czas na obronę pracy doktorskiej. 

Stypendyści mieli obowiązki dydaktyczne i zajmowali się kształceniem studentów. Był to 

wydajny i wypróbowany system kształcenia osób ze stopniami naukowymi. Nic więc 
dziwnego, że taki system chciałem wprowadzić w Politechnice Warszawskiej, jak również i w 

całej Polsce. To wprowadzenie systemu studiów doktoranckich napotykało jednak na 

zdecydowany opór słabej kadry profesorskiej i niezrozumienie urzędników różnych szczebli. 

Ostatecznie studia doktoranckie wprowadziliśmy, chociaż z dużym trudem i liczebny wzrost 

wypromowanych doktorów, a powoli i doktorów habilitowanych, systematycznie następował. 

Jak wielu było przeciwników tego systemu kształcenia najlepiej świadczy fakt, że gdy nastała 

Solidarność zlikwidowano studia doktoranckie. Na szczęście wkrótce po jakimś czasie znów 

je reaktywowano. 

   Duże znaczenie miało powołanie Centralnej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych tak 
zwanej CKK, która odpowiadała za poziom i jakość nadawanych stopni doktorskich i 

doktorów habilitowanych. Koncepcja tej Komisji została przez nas opracowana w Wydziale 

Nauki KC, a 11 maja 1973 roku wszedłem do jej składu. Chociaż jak już pisałem w trudnych 

latach powojennych nie tylko odbudowano zniszczone budynki Politechniki ale również 

zbudowano szereg nowych gmachów. Nadal jednak odczuwano dotkliwie braki studenckich 

akademików, stołówek pracowniczych i studenckich oraz gmachów dydaktycznych dla 

Wydziałów Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Inżynierii Lądowej, Technologii Chemicznej, 
Fizyki, Matematyki itd. Podstawowa trudność polegała nie na zdobyciu funduszy i lokalizacji, 

a na zdobyciu mocy przerobowych. Starania i interwencje odbywały się na najwyższym 

szczeblu u Premiera Jaroszewicza, Prezydenta Miasta Warszawy Majewskiego no i 
oczywiście u I – go Sekretarza Komitetu Warszawskiego Kępy, z którym zresztą moje 
stosunki nie były najlepsze. Ostatecznie za mojej kadencji udało się zbudować Gmach 
Inżynierii Lądowej, zakończyć budowę gmachu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz gmachu 
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Inżynierii Chemicznej, zbudować Pawilon Technologii Chemicznej, stołówki pracownicze na 

terenie centralnym i terenie południowym oraz dwa duże akademiki na terenie południowym. 

Nie udało się zbudować gmachu dla Wydziału Elektrycznego, który miał być budowany na 

terenie Łuku Siekierkowskiego, gdzie miało powstać Warszawskie Centrum Naukowo – 
Technologiczne i gdzie powoli miała się przeprowadzić Politechnika i inne Uczelnie. Plany te 
padły wraz ze zmianami ustrojowymi i przez następne trzydzieści lat nie wybudowano nic, 

dosłownie nic dla Politechniki Warszawskiej. Dopiero w 2010 roku zaczęto budowę Gmachu 

Matematyki na terenie centralnym, niszcząc historycznie ukształtowany teren i wycinając 

znaczną część parku.  

   Prorektorów miałem czterech: od spraw ogólnych Rżysko – mechanik, partyjny, układny, 

ale bez inicjatywy; Sławiński – elektronik od spraw dydaktycznych, bezpartyjny, były 

dziekan Wydziału elektroniki, zapalony reformator; Osiński – też mechanik, od spraw 
naukowych; i Adamczewski – geodeta, partyjny, od spraw studenckich. Sławiński namówił 

nas do zlikwidowania indeksów i okazało się to dużym błędem. Na moją drugą kadencję 

zastąpił go Świt, też elektronik, a Osińskiego zamienił Różkiewicz – ekonomista, który był 

odpowiedzialny za sprawy studenckie, a dydaktyką zajął się Adamczewski. Po odejściu 

Sławińskiego indeksy ponownie wprowadzono. Zespół prorektorów nie był zły na tle kadry 
profesorów Politechniki i współpraca układała nam się całkiem nieźle. 

   Ważną osobą na uczelni był dyrektor administracyjny. Od niego zależało wiele drobnych, 

ale ważnych spraw jak na przykład remonty, przygotowanie nowych inwestycji, jakość 

stołówek, armia gospodarzy gmachów, sprzątaczek, portierów itd. Na dyrektora powołałem 

swego przyjaciela, byłego asystenta w Katedrze Inżynierii Chemicznej Janusza Surgiewicza, 

który ostatnio pracował jako dyrektor któregoś z biur projektów. Swego czasu próbował on 

zrobić doktorat u Ciborowskiego, ale bez rezultatu. Początkowo jego działalność wyglądała 

nieźle, ale potem zaczął się wikłać w jakieś układy personalne, podejmował nie zawsze 

optymalne decyzje itd. Ostatecznie, z bólem serca, zamieniłem go na Alfreda Nowaka, 
sprawnego organizatora, działacza młodzieżowego, doskonale znającego Politechnikę. 

Oczywiście niestety to posunięcie przyczyniło się do zakończenia naszej z Januszem 

wieloletniej przyjaźni. 

   Dziekani Wydziałów byli mianowani przez Rektora na okres jednej kadencji. Procedura 
wyłaniania kandydatów była długa i skomplikowana. Kandydatów należało uzgodnić z 

radami wydziałów, oddziałowymi organizacjami partyjnymi, prorektorami i związkami 

zawodowymi. Należało wysłuchać zdania ZMP i ZSP, a w razie różnicy zdań odbywały się 

konsultacje z odpowiednim sekretarzem KW. Dbałem głównie o pozycję naukową kandydata 

na dziekana i jego zdolności organizacyjne. Rażących błędów chyba nie popełniłem i nie 

dopuściłem do forowania gorszych, ale partyjnych. Wśród dziekanów ponad połowa była 

bezpartyjnych. 

   Gdy zostałem dziekanem natychmiast ściągnąłem na Wydział Chemiczny profesora 

Andrzeja Górskiego, którego wysoko ceniłem jako chemika, organizatora procesu nauczania i 

wyjątkowo mądrego i porządnego człowieka. Swego czasu profesor Tomassi i jego ludzie 

usunęli z Wydziału Chemii wtedy jeszcze doktora A. Górskiego i ten wybitny dydaktyk tułał 

się po Wydziałach Mechanicznych i Elektroniki, gdzie zorganizował nauczanie chemii na 
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wysokim poziomie. Szczególnie był ceniony na Wydziale Elektroniki, gdzie został 

prodziekanem. Oczywiście profesor A. Górski od razu został powołany na Dziekana 

Wydziału Chemii. 

 

Fot. 103. Profesor Andrzej Górski – lata dwutysięczne 

   Ważnym czynnikiem w Politechnice  był Komitet Uczelniany (KU) PZPR. Od jego opinii i 

stanowiska wiele zależało. Gdy zostałem Rektorem sekretarzem KU był dr Roman Matla, 

zrównoważony i raczej skromny człowiek. Współpraca z nim układała się bezproblemowo, 

ale panowała opinia, że Pasynkiewicz nie wystarczająco uzgadnia swoje decyzje z 

Egzekutywą KU. 

   Senat składał się z dziekanów wydziałów, po jednym wybieranym przedstawicielu z każdej 

rady wydziału, rektora, prorektorów oraz delegatów Komitetu Zakładowego Partii, związków 

zawodowych i organizacji młodzieżowych. Zebrania Senatu odbywały się raz na miesiąc 

według zaproponowanego przez rektora porządku obrad. Senat odgrywał istotną rolę jako 

ciało opiniotwórcze i zatwierdzające uchwały proponowane przez kierownictwo Uczelni i 

uchwały własne. Uroczyste posiedzenia Senatu miały miejsce w czasie inauguracji nowego 

roku akademickiego, wręczaniu dyplomów doktorów honoris causa oraz doktorów 

habilitowanych i doktorów. Senat na te uroczystości przywdziewał togi i birety, a dziekani i 

rektorzy nakładali łańcuchy z wizerunkami wydziałów i uczelni. 

   Na czele Instytutów Wydziałowych stali dyrektorzy, których na jedną kadencję mianował 

Rektor. Głównym obowiązkiem instytutów było organizowanie zespołów badawczych i 

prowadzenie badań naukowych. Dyrektor instytutu odpowiadał również za nauczanie 

prowadzone w Zakładach Dydaktycznych, ale w tej dziedzinie decydującą rolę odgrywał 

dziekan i prodziekani wydziałów. 
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Fot. 104. Sala senatu 

   Rektor, prorektorzy, dyrektor administracyjny oraz sekretarz KZ i przewodniczący Związku 

Zawodowego stanowili tak zwane nieformalne kierownictwo uczelni. Zebrania kierownictwa 
praktycznie odbywały się raz w tygodniu i omawiano na nich bieżące, najważniejsze sprawy 

uczelni. 

   Rektorowanie było więc bardzo czasochłonne, po pierwsze ze względu na liczbę zebrań, 

posiedzeń, odpraw itd. Łączna ich ilość, mowa o stałych comiesięcznych posiedzeniach 

wynosiła powyżej dwunastu, czyli co drugi dzień. Do tego należy dodać wizyty, czyli 

przyjmowanie interesantów w rektoracie. Te wizyty męczyły mnie najbardziej, gdyż 

większość z nich miała charakter formalno – towarzyski. Ważna osobistość chciała się 

spotkać z rektorem bez potrzeby i wyraźnego celu, ot tak, żeby siebie pokazać i niby załatwić 

jakąś, najczęściej osobistą sprawę. Przynajmniej dwa dni w tygodniu spędzałem w swoim 

zespole naukowym. Były to wtorki i soboty (wtedy jeszcze „pracujące”). Omawialiśmy 

wyniki badań, przygotowywaliśmy publikacje no i należało znaleźć czas na czytanie 

literatury, pisanie publikacji oraz sprawdzanie prowadzonych w zespole prac doktorskich i 
habilitacyjnych. 

   Miałem dwie sekretarki panią Hanię i Urszulę Bobrowska, która przeszła do rektoratu z 

mojego zespołu. Pisałem o niej wcześniej. Pani Hania stenografowała, lecz nie pisała na 
maszynie i odpowiadała za kontakty zewnętrzne. Pani Urszula obok spraw uczelni nadal 

prowadziła moje sprawy chemiczne. Z dziekanami miałem bezpośrednią łączność 

telefoniczną i mogłem prowadzić konferencje telefoniczne rozmawiając z paru osobami naraz 

i prowadzić narady. Obciążenie czasowe było duże, lecz nadal znajdowałem czas na kontakty 

z przyjaciółmi, no i oczywiście z rodziną. 

   Za gabinetem, z drugiej strony niż sekretariat, znajdowało się obszerne półokrągłe 

pomieszczenie, dotychczas nie wykorzystywane. Zamieniłem je na przyjemną salkę 

konferencyjną z obszernym przedpokojem i własnymi sanitariatami. Poza tym 
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zmodernizowałem ciąg gabinetów prorektorskich, a z czasem zrobiłem porządek w Sali 

Senatu, zamieniając ją w reprezentacyjne pomieszczenie uczelni z galerią portretów byłych 

rektorów i ładnymi, funkcjonalnymi stołami i fotelami. Szczególnie ważnych gości 

przyjmowaliśmy właśnie w Sali Senatu. 

   Mój dyrektor gabinetu Olejnik, którego przed objęciem funkcji rektora uważałem za swego 

wroga, okazał się na tyle sprawny, że początkowo czasowo, a potem na stałe pozostał ze mną. 

Okazuje się, że jest taki rodzaj ludzi, którzy są lojalni i pożyteczni dla swego szefa, a gdy szef 

się zmienia oni nadal z oddaniem i lojalnością służą nowej osobie. 

   W trakcie mojej pierwszej kadencji na stanowisku rektora, która trwała aż 5 lat od września 
1973 do września 1978 roku, zmieniali się sekretarze Komitetu Uczelnianego. Po Romanie 
Matli wybrano na I – szego sekretarza Wiesława Bajona z Wydziału Komunikacji. Był to 

doświadczony działacz partyjny, bardzo ambitny i lubiący władzę. Oczywiście chciał mieć 

decydujący wpływ na szereg spraw dotyczących Politechniki. Tymczasem Rektor 

przestrzegał swoich i sekretarza kompetencji i nie dało się nim sterować. W tej sytuacji 

musiał nastąpić konflikt dwóch silnych charakterów. Ale należy podkreślić, że ten konflikt 

nigdy nie doprowadził do działań na szkodę uczelni. 

   Po profesorze J. Kaczmarku ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został 

generał, profesor Sylwester Kaliski, były rektor WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) i 

protegowany towarzysza Edwarda Gierka. Bardzo ambitny i przekonany o swoich 
osiągnięciach naukowych. Jego marzeniem i głównym celem było zrealizowanie syntezy helu 

z deuteru w sposób kontrolowany i na tej drodze uzyskanie niczym nie ograniczonej ilości 

energii. Ten cel przerastał i polskie i jego możliwości, a nad jego realizacją pracowały od lat 

zarówno USA jak i ZSSR. Metoda była prosta – doprowadzić do silnego wybuchu 

konwencjonalnych materiałów wybuchowych w stożku, w szczycie którego znajdował się 

deuter. O przebiegu reakcji jądrowej miało świadczyć pojawienie się neutronów i twardego 

promieniowania. Niestety było to tylko marzenie, do chwili obecnej zresztą nie zrealizowane. 
Moje stosunki z profesorem Kaliskim układały się na płaszczyźnie szorstkiej przyjaźni, 

ocierającej się o rywalizację i tak pozostało do końca, aż do jego tragicznej śmierci w 

wypadku samochodowym. Był to już 1979 lub nawet 1980 rok, tuż przed wybuchem strajków 

i zajść w Gdańsku. Przez cały czas jego ministrowania byłem członkiem kolegium 

Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

39. Wizyty VIP – ów 

   Władze PRL doceniały rolę Politechniki Warszawskiej jako ośrodka kształcenia kadr 

technicznych i bardzo potrzebnych krajowi badań. Były to czasy Gierka i budowy 

dziesiątków zakładów produkcyjnych takich jak FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) w 

Warszawie, FSM (Fabryka Samochodów Małolitrażowych) w Bielsku – Białej, licznych 

zakładów chemicznych produkujących tworzywa sztuczne jak Elana w Toruniu, Petrochemia 
w Płocku, Anvil we Włocławku, rozbudowa innych zakładów chemicznych jak Oświęcim, 

Kędzierzyn, Tarnów (ciężka chemia), huty w Krakowie, Częstochowie i Katowicach. 

Powstały dziesiątki zakładów włókienniczych w Łodzi i Zgierzu. Uruchomiono produkcję 

telewizorów w Piasecznie, telefonów w Radomiu itp. Budowano dziesiątki statków w 

stoczniach Gdańska, Gdyni i Szczecina. Ożyły wszystkie polskie porty, a ryby łowiono na 

całej kuli ziemskiej. Rozbudowano i zbudowano nowe szosy, całkiem dobrze pracowała kolej 

polska. No i wreszcie, dzięki powstaniu licznych fabryk domów (wielka płyta), budowano 

setki tysięcy mieszkań. Osiedla mieszkaniowe budowano praktycznie w parkach, sadząc 

równocześnie drzewa i zakładając trawniki. Wszystko to wymagało inżynierów, biur 

projektów, instytutów przemysłowych. Stąd powstawały dziesiątki nowych politechnik i 

wyższych szkół inżynieryjnych. Nic więc dziwnego, że kadry Politechniki Warszawskiej 

zasilały nowo tworzone uczelnie, biura i instytuty. Politechnika była ważna, z Politechniką 

kierownictwo państwowe i partyjne bardzo się liczyło. Nic więc dziwnego, że na 

inauguracjach w Politechnice Warszawskiej bywali Gierek, Jaroszewicz, wicepremierzy 
Kaim, Wrzaszczyk, sekretarze KC, ministrowie itd. Przed inauguracją przyjmowałem 

ważnych gości w swoim gabinecie, a po uroczystości zawsze odbywało się przyjęcie w Sali 

Senatu.  

   

Fot. 105. Wizyta Edwarda Gierka w Politechnice Warszawskiej 
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Fot. 106. Wizyta Edwarda Gierka w Politechnice Warszawskiej 

   W bardzo dobrych stosunkach byłem z wicepremierem Wrzaszczykiem, absolwentem PW, 

a poprzednio dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego. Opowiadał mi z jakim 
trudem uruchamiał na Żeraniu produkcję Fiata 125 p i jak musiał oszukiwać Gomułkę co do 

planowanej produkcji samochodów. Gomułka był bowiem przeciwnikiem motoryzacji „dla 

ludu” i stawiał na transport zbiorowy. 

    

Fot. 107.  Wizyta premiera Jaroszewicza w Politechnice Warszawskiej 
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Fot. 108. Wizyta premiera Cyrankiewicza w Politechnice Warszawskiej 

   Gdy Polskę odwiedzali włodarze ze Związku Radzieckiego np. członkowie Biura 
Politycznego, obowiązkowo prowadzono ich do Politechniki. W ten sposób poznałem 
marszałka Ustinowa odpowiedzialnego za przemysł zbrojeniowy Związku Radzieckiego w 

czasie wojny. W tamtym czasie był to młody człowiek, który dokonał rzeczy niemożliwej. 

Najpierw ewakuował zakłady produkcyjne z terenów zajmowanych przez armię niemiecką na 
Ural i Syberię, a następnie je uruchamiał i rozbudowywał. Jak dokonano tego cudu trudno 

zrozumieć, ale na pewno dlatego wygrali wojnę, bo tego dokonali. 

 

Fot. 109. Wizyta marszałka Ustinowa (był odpowiedzialny za uzbrojenie Armii Czerwonej w czasie drugiej 
wojny światowej) 
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Fot. 110. Rektor Sokołow podpisanie umowy 

 

   Przyjmowałem również na Politechnice Członka Biura Politycznego i sekretarz Moskwy 

Griszina (po nim sekretarzem został Jelcyn). Gabinet prorektora, obok mego gabinetu, zajęła 

wówczas służba medyczna Griszina, a pokój dalej urzędowała ochrona. Okazał się on bardzo 

sympatycznym człowiekiem, a na spotkaniu w Sali Senatu wygłosił rozsądne przemówienie 

poświęcone edukacji i nauce. 

 

 

Fot. 111. Wręczenie odznaczenie Palmy Akademickie 
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   Odwiedził mnie również minister szkolnictwa wyższego Francji, który przygotowywał 

wizytę Prezydenta Francji Giskara d Estaing w Polsce. Na uroczystości w Sali Senatu 

zostałem przez niego w imieniu Prezydenta Francji odznaczony Palmami Akademickimi 
(najwyższe francuskie odznaczenie akademickie). Szczerze mówiąc nie bardzo wiedziałem za 

co. Nie bardzo także rozumiałem dlaczego prawie wszyscy ambasadorowie krajów 

zachodnich akredytowani w Warszawie zapraszali Rektora Politechniki Warszawskiej wraz z 
małżonką na przyjęcia specjalnie z tej okazji organizowane. Prawdopodobnie do obowiązków 

ambasadora należy utrzymywanie kontaktów z osobami wpływowymi i mającymi jakieś 

znaczenie w danym kraju. Tak czy inaczej, chodziliśmy z Jadzią na te przyjęcia po kolei do 

wielu rezydencji ambasadorów Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Stanów 

Zjednoczonych, Włoch i wielu innych. Przebieg był zawsze podobny – długi stół, z jednej 

strony siedzę z żoną ambasadora, z drugiej Jadzia z ambasadorem, a pośrodku inni goście. 

Rozmowy oczywiście o niczym i nużące. Po posiłku przechodzimy do gabinetu, gdzie jest 

serwowana kawa, wina, koniaki, słodycze. Panowie palą cygara i papierosy, panie 

rozmawiają o dzieciach. Po paru godzinach nareszcie koniec. Wzajemne komplementy i do 
domu. 

   Przynajmniej dwa razy do roku odbywają się moje wizyty służbowe z szefami partyjnymi, a 

mianowicie z Werblanem sekretarzem odpowiedzialnym za naukę i szkolnictwo wyższe, 

Kępą, a następnie Karkoszką, pierwszymi sekretarzami Komitetu Warszawskiego, Prezesem 
PAN itd. Wysłuchując instrukcji co trzeba i warto zrobić, odpowiadam na ogólnikowe pytania 

no i zgłaszam nasze prośby i postulaty. Obie strony bardziej lub mniej zadowolone i tak 

rozstajemy się aż do następnego spotkania w ich gabinetach lub na różnego rodzaju naradach.  
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40. Cywilizowanie Politechniki 

   Ogromna większość studentów Politechniki Warszawskiej pochodziła ze wsi i z małych   
miasteczek, gdzie łazienek i ubikacji z bieżącą wodą nigdy nie było. Nic więc dziwnego, że w 

pierwszych powojennych latach nie wszyscy studenci widzieli i wiedzieli jak się obsługuje te 

cywilizacyjne urządzenia. Były więc one w nienajlepszym stanie higienicznym. Postęp 

organizacyjny w tych dziedzinach społecznego życia kroczył powoli i gdy w początku 

siedemdziesiątych lat zostałem rektorem postanowiłem właśnie tu zrobić rewolucję. Szło to 

bardzo ciężko i powszechne było niezrozumienie moich działań i żądań. Tu przypomniałem 

sobie opowiadanie Zbyszka Pinińskiego, jak majster odpowiedzialny za budowę sanitariatów 

i prysznicy w fabryce farmaceutycznej głośno zaprotestował na żądanie poprawy krzywej 

podłogi i ścian w sanitariatach dosłownie mówiąc „Panie inżynierze, w sroczu ma być ładnie, 
to już przesada!”. Żądałem w sanitariatach obecności papieru toaletowego, luster nad 

umywalkami i mycia muszli klozetowych. Było to zbyt dużo jak na tamte czasy. Ale początek 

nastąpił. To samo dotyczyło stołówek pracowniczych i studenckich. Wymagałem, żeby 

talerze były nie poszczerbione, sztućce były platerowane a nie z aluminium, a na stołach były 

serwetki. Gomuła odpowiedzialny za sprawy gospodarcze na Politechnice meldował mi 

„Panie rektorze z niedawno kupionych 900 kompletów sztućców już niewiele zostało”. 

Odpowiedź była krótka „Kupić nowe”. Podobnie było w mieszkaniach pracowników 

Politechniki, a szczególnie w łazienkach. Do standardu należała żeliwna, mała i 

nieobudowana wanna, wspólny, przesuwany kran do umywalki i wanny, lastriko lub PVC na 

podłodze i olejną farbą pomalowane ściany. Deski klozetowej lepiej było nie podnosić. 

Powolna zmiana zaczęła się dopiero gdy coraz więcej pracowników zaczęła wyjeżdżać na 

konferencje, praktyki i staże do zachodnich krajów. 

   Na całym ogromnym Wołyniu, gdzie mieszkaliśmy w wielu miastach przed wojną, nigdzie 

nie było innych sanitariatów niż wolno stojące ubikacje w pewnej odległości od mieszkania, 

zwane sławojkami. Sławoj – Składkowski był swego czasu w okresie międzywojennym 

premierem rządu Polski. Bardzo chciał ucywilizować Polskę i wydał zarządzenie, by przy 

każdym domu była osobna ubikacja, czyli drewniana budka z otworem w desce siedzeniowej, 

a pod deską duża dziura na odchody. Za brak tego wspaniałego urządzenia policja karała. Te 

właśnie ubikacje zyskały nazwę „sławojki” od nazwiska premiera. Całe moje dzieciństwo 

wiązało się z nocnikiem, a potem sławojkami i w Polsce i na Uralu. O zbieraniu i wywożeniu 

śmieci nikt wówczas nie słyszał i na to trzeba było poczekać parędziesiąt lat. Jeszcze w latach 
siedemdziesiątych, gdy stały się modne działki i domy letniskowe, prawie wszyscy moi, i nie 

tylko, koledzy tak zwane sławojki budowali obok swych domków. Postęp cywilizacyjny za 

dawnych czasów szedł powoli i, poza pałacami arystokratów, docierał do ludu wiekami. 
Podobnie źle było na Mazurach, gdy zaczęliśmy uprawiać żeglarstwo. Nigdzie żadnych 

sanitariatów nie było, nie było również chemicznych ubikacji Porta – Potti. Za potrzebą 

chodziło się z saperką do lasu i to dość daleko od brzegu. Niestety większość ówczesnych 
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żeglarzy i innych wodniaków tak nie postępowało i brzegi popularnych jezior jak np. 

Bełdany, Śniardwy wyglądały zastraszająco. Kiedyś z moim przyjacielem Górskim 

obliczyliśmy ile cząsteczek mocznika znajdzie się w jednym litrze jeziorowej wody po 

jednorazowym siusianiu. Nastąpiła konsternacja, gdyż wynikało, że w każdym litrze wody 

znajdzie się 10 miliardów cząsteczek mocznika. W tamtych też czasach, po raz pierwszy i 

ostatni w życiu, przyszło mi podetrzeć cudzy tyłek, a był to tyłeczek, może cztero lub 

pięcioletniej wnuczki Kasi. Żądanie było krótkie „Dziadek podetrzyj” i nie pomagało 

tłumaczenie, że babcia zrobi to lepiej, a przecież jest ona niedaleko. 
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41. Doktoraty, habilitacje i publikacje naukowe 

   Gdy broniłem swojej rozprawy habilitacyjnej w 1965 r. miałem już opublikowanych 25 

prac naukowych, a gdy Rada Państwa w maju 1970 r. nadała mi tytuł profesora 

nadzwyczajnego, liczba opublikowanych prac naukowych wzrosła do 57. Szczególnie 

płodnym był rok 1970 w którym ukazało się 10 moich prac opublikowanych głównie w J. 

Organometal Chem. I Macromol. Chem.. Do tego czasu trzech moich współpracowników 

obroniło prace doktorskie K. Starowieyski, W. Kuran i M. Bolesławski. 

   Obciążenia organizacyjno-administracyjne nie wpływały zbyt hamująco na moją 

działalność naukową, czego dowodem była liczba opublikowanych prac i ilość 

wypromowanych przeze mnie doktorów. W latach siedemdziesiątych, gdy pełniłem kolejno 

funkcję dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu i rektora Politechniki, ilość wypromowanych 

doktorów wzrosła do 17, opublikowanych prac do 92, a czterech moich współpracowników 

otrzymało stopnie naukowe doktora habilitowanego (Załącznik). 

   W drugiej połowie XX wieku nastąpił szczególnie szybki rozwój nowej dziedziny chemii, a 

mianowicie chemii metaloorganicznej. W tym czasie syntezowano wiele nowych połączeń 

chemicznych w których metal tworzy wiązanie chemiczne z atomem węgla cząsteczki 

organicznej. Związki te okazały się znakomitymi katalizatorami wielu ważnych, z punktu 

widzenia przemysłu, polimerów, jak również odegrały ważną rolę w rozwoju teorii wiązań 

chemicznych. Podstawowe procesy życiowe przebiegają dzięki takim połączeniom 

metaloorganicznym jak chlorofil (rozwój roślin) i hemoglobina (wiązanie tlenu). Mój zespół 

naukowy wniósł znaczny wkład w rozwój chemii połączeń glinoorganicznych opracowując 

syntezy nowych związków, wyjaśniając ich budowę i stosując je w katalitycznych procesach 

polimeryzacji. Nasze prace były i są cytowane przez wielu chemików na świecie, szczególnie 

w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu pełniłem funkcje przewodniczącego Oddziału 

Chemii Metaloorganicznej Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych i byłem 

członkiem Adviser Aboard Międzynarodowych Konferencji Chemii Metaloorganicznej i 

organizatorem Polsko-Niemieckich Kolokwiów Chemii Metaloorganicznej. 

   We wrześniu 1975 r. Rada Państwa nadała mi tytuł naukowy profesora zwyczajnego, a w 

rok później w 1976 r. zostałem wybrany przez walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Nauk 

na członka korespondenta tej ważnej dla uczonych organizacji. Moja działalność naukowa 

została również zauważona we Francji i Le Premier Ministre dekretem z 12 sierpnia 1974 r. 

odznaczył mnie medalem Palmes Academiques. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu 

Politechniki, gdzie Minister Edukacji Rządu Francuskiego wręczył mi ten medal. Niedługo po 

tym Prezydent Francji V. Giscard d Estaing zaprosił mnie na organizowaną przez nie 

konferencję do Paryża i na przyjęcie w Pałacu Elizejskim. W Polsce, Minister Nauki , 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał mnie na członka Kolegium Ministerstwa, a 
Minister Przemysłu Chemicznego na członka Rady Naukowej przy Ministrze. 
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42. Karanie męża 

   Przygoda była niepospolita i jest warta przytoczenia. Siedząc w swoim gabinecie odebrałem 

telefon od żony Konrada Kasi, która zapytała, czy chcę się spotkać z młodą, atrakcyjną 

kobietą, jej przyjaciółką, która chce zdradzić swojego męża. Propozycja była zaskakująca i 

nie codzienna. Pomyślałem, że poza 30 minutami czasu nic nie tracę, a zobaczyć mszczącą się 

w taki sposób żonę, warto. Spotkanie zostało ustalone pod biurem na ulicy Sienkiewicza, 

gdzie wkrótce podjechałem samochodem. Niewysoka, zgrabna szatynka o regularnych 
ciekawych rysach twarzy, bez żenady wsiadła do mego samochodu i pojechaliśmy na obiad 

do restauracji na MDM –ie. Rozmawialiśmy swobodnie o przyczynach jej decyzji. Już teraz 

nie pamiętam czy została ona podjęta na skutek zdrady męża, czy niewłaściwego jego 

zachowania. Po obiedzie odwiozłem ją do pracy, a nasze spotkanie zostało ustalone na 

godzinę 17 –tą. Przyszła punktualnie i pojechaliśmy na działkę. Sama się rozebrała i położyła 

do łóżka, a miłość była inna niż z kobietą którą się wcześniej już znało. Z rozmowy 

dowiedziałem się, że Basia po skończeniu uczelni pracuje w jakimś tam biurze, ma młodego 

męża, sportowca, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Nie ma jeszcze dzieci, a mąż 

naraził się jej swoim zachowaniem, podejrzliwością i być może zdradą. W tamtym czasie nie 
byłem zbytnio spragniony kobiet, ale ta przygoda mamiła zupełną innością, była 

niecodzienna, a więc ciekawa. Trwała ona niedługo i skończyła się tak samo nagle jak się 

zaczęła. Spotkania nasze odbywały się nie częściej niż raz lub dwa w tygodniu i miały 

podobny przebieg. Spotykaliśmy się w restauracji lub kawiarni, jechali na działkę i późnym 

popołudniem odwoziłem Basię na wskazane miejsce. Wzajemne małżeńskie stosunki u Basi 
były skomplikowane, a z jej opowiadań można było wywnioskować, że małżonek należy do 

osób psychicznie niezrównoważonych i nigdy nie wiadomo czego można się po nim 

spodziewać. Po jakimś czasie dowiedziałem się od Konrada, że na tej mojej przygodzie 

najbardziej ucierpiał jego syn Józio. Przez macochę (trzecią żonę Konrada – Kasię) Józio znał 

Basię, która nawiasem mówiąc nie była dużo starsza od niego. Otóż pewnego razu Basia po 

spotkaniu ze mną, była umówiona w jakiejś tam sprawie z Józiem. Spotkali się, załatwili co 

trzeba i Józio odprowadził Basię w pobliże jej domu. Tu właśnie został boleśnie pobity przez 

męża Basi. Pan małżonek domyślał się, lub nawet wiedział od Basi o jej sposobach karania 
męża i postanowił sprawić lanie kochankowi swej żony. Na moje szczęście za kochanka wziął 

Bogu ducha winnego Józia, a nie mnie. Oczekiwał na niewierną żonę koło domu i tu właśnie 

doczekał się jej przyjścia z Józiem. Biedny Józio oberwał nie za swoje winy i potem miał do 

mnie uzasadnione pretensje. Moja z Basią znajomość wygasła wkrótce za obopólną zgodą.  
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43. Żeglarstwo 

   Maszoperia, czyli spółka żeglarska: J. Krzemiński, A. Karaszkiewicz, T. Diem i A. Muster, 
kupiła i odremontowała żaglówkę kabinową „Siluette”. W końcu lat sześćdziesiątych zaczęli 

na tej niezbyt udanej łódce żeglować po Mazurach. W tamtych czasach na wielkich jeziorach 
przeważały bezpokładowe Omegi i Ramblery. Ich łódka miała kajutę, w której można było 

ukryć się przed deszczem i sucho spędzić noc. Pływała ona kiepsko, ale powolutku można 

było wszędzie dopłynąć. Na zaproszenie Jurka K. pływaliśmy z Jadzią na tej krypie, któregoś 

lata spotykając żeglującego na Omedze Andrzeja Górskiego. Wtedy to właśnie został przeze 

mnie połknięty bakcyl żeglarski. Nic dziwnego, przecież mój ojciec i jego brat Kazik byli 

zapalonymi kajakarzami, a i ja miałem swój własny mały kajak na którym pływałem. W jakiś 

czas później Andrzej Górski kupił u swego przyjaciela Witolda Tobisa małą żaglową 

łódeczkę z laminatu zwaną „Mały Książę”, którą Witek sam zbudował. W tej sytuacji i ja 

musiałem kupić „Małego Księcia”, to typ łódek zaprojektowanych i budowanych na licencji 

Tobisa, redaktora „Żagli” i projektanta samouka. Moją łódeczkę nazwaliśmy na cześć córki 

„Asia” i zaczęliśmy, zamiast jeździć na campingi do Jugosławii, pływać na niej po Mazurach. 

Dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci łódeczka  była trochę przyciasna, ale po rozłożeniu 

podłogi dało się w niej dość wygodnie spać. Wszyscy byliśmy zachwyceni tą nową formą 

spędzania wakacji. Kiepsko było tylko z czasem. Wpierw egzaminy wstępne na Uczelni, 

potem uroczystości „22 lipca” (dawne święto narodowe) i dopiero wtedy pędem na Mazury. 

Łódka zimowała na działce i latem należało odstawić ją na jeziora. Był to jednocześnie 

problem czasowy i techniczny. Płynęło się zalewem Zegrzyńskim i Narwią do Nowogrodu, a 

dalej rzeczką Pisą w górę do Piszu, czyli bramy Mazur. Ta impreza trwała przynajmniej 

tydzień, jeżeli silnik normalnie pracował. Jednak z reguły silnik nawalał i należało go bardziej 

lub mniej gruntownie reperować. Podróż na jeziora przeważnie zaczynał więc Wojtek z 
kolegami. Wieczorem odbierałem telefon „silnik nawalił, stoimy 10 km przed Ostrołęką, 

przyjeżdżaj”. Wieczorem jechałem, szukałem łódki na rzece, zabierałem silnik, reperowałem 

go w nocy i rano wiozłem z powrotem. Taki lub podobny sposób odbywał się parę razy po 

czym łódka docierała do Piszu. Czasem miałem taki dobry układ, że mogłem sam płynąc. 

Jedną z takich wypraw pamiętam do dziś. Płynąłem z Jadzią, silniczek z NRD zwany 
timlerem, co prawda pracował, ale moc była na tyle mała, że szybkość naszego płynięcia była 

minimalna. Dlatego co wieczór rozbierałem silnik na części, ale przyczyna była nie 

wyjaśniona. Gdy wreszcie dopłynęliśmy do Piszu, postanowiłem timlerka utopić, lecz 

ciekawość nie wyjaśnionej przyczyny wzięła górę i jeszcze raz rozebrałem silnik na części 

pierwsze i ponownie bez rezultatu. Przypadkowo dmuchnąłem w trzymaną w ręku rurę 

wydechową i okazało się, że to ona jest zatkana. Podobną historyjkę opowiadał Wojtek. Żeby 

zapalić silnik jego koledzy szarpali za rozrusznik już godzinę, lecz bez rezultatu. Gdy 

przyszła kolej na Wojtka, zaproponował układ, jeżeli silnik zapali od pierwszego szarpnięcia, 

przez cały dzień nie będzie sterować. Oczywiście silnik zapalił, ale koledzy chcieli sprawić 
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mu lanie. Po pięciu latach pływania na Asi (Mały Książę), postanowiłem kupić większą 

łódkę. Wówczas istniały już polskie stocznie produkujące żaglówki z laminatu. 

Zdecydowałem się na kupienie w  stoczni w Ostródzie takiej łódki produkowanej na 

szwajcarskiej licencji, o nazwie El Bimbo. Oprócz łódki należało kupić przyczepę 

podłodziową , też już produkowaną w kraju przez firmę Cymermana. Tą łódkę nazwaliśmy 

„Kasia”, na cześć naszej wnuczki urodzonej przez córeczkę Asię w 1976 r.  

 

Fot. 112. Kasia na łódce “Kasia” 

Żaglówka „Kasia” po przeróbkach, miała cztery wygodne koje do spania, gazową 

kuchenkę i chemiczną ubikację, czyli nie tylko wygoda ale i komfort. Dorobiliśmy się też 

dużego, aż 8 konnego silnika – Wietierok. Na tym silniku nie było większych problemów z 

osiągnięciem w parę dni wielkich jezior. Nadal pływaliśmy głównie z Górskimi, Tobisem, 
Krzemińskim, Karaszkiewiczem i innymi przyjaciółmi po całych jeziorach, ale naszą główną 

bazą był ośrodek PAN i Politechniki w Wierzbie na Bełdanach. Po podpisaniu porozumienia 
a PAN postanowiliśmy wspólnie rozbudować ten wspaniały ośrodek żeglarski. 

Dla mnie sezon żeglarski był w tamtych siedemdziesiątych latach dość krótki, bo 

dopiero w końcu lipca mogłem się wyrwać z Politechniki na urlop, a pierwsze chłody a nawet 

przymrozki, zaczynały się już w końcu sierpnia. Spływ do Skubianki (nasza działka nad 

Zalewem Zegrzyńskim) był zawsze uroczy. Niesłychanie kręta Pisa trzymała sternika w 

napięciu, ale postoje na noc wśród niekończących się łąk były urokliwe. Natomiast Narew z 

silnym miejscami prądem, mieliznami i kamieniami wymagała uwagi i sprawnego 

sterowania. Na noc stawaliśmy z Górskimi burta w burtę i rozmowy nie miały końca.  
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44. Nowe mieszkanie i działka 

   Nasze mieszkanie na placu Dzierżyńskiego (obecnie plac Bankowy), było fajne jak na tamte 

czasy, ale nie do wytrzymania w upalne lato. Wszystkie okna (poza kuchnią) wychodziły na 

południe i ruchliwy oraz hałaśliwy plac. Poza tym dzieci rosły, a ja coraz częściej 

przyjmowałem różnych zagranicznych gości. Ostatecznie zdecydowałem się poprosić 

ówczesnego szefa Urzędu Rady Ministrów p. Wieczorka o zamianę mieszkania na większe. 

Wkrótce dostałem propozycję mieszkania po ministrze M. Hofmanie w domu, w którym już 

kiedyś mieszkaliśmy z Salcewiczami w Alejach Niepodległości 151 m. 13, na drugim piętrze 

z oknami na ul. Narbutta. Było to duże 5-cio pokojowe mieszkanie o powierzchni powyżej 

130 m . Za zgodą Ministra, Politechnika odpłatnie zrobiła remont i w 1974 r. i 
wprowadziliśmy się z dziećmi i babcią do nowego lokum. Babcia zajęła pokój, którego okno 

wychodziło na wewnętrzne podwórko, Asia (studentka) dostała największy pokój, Wojtek 

służbówkę, my spaliśmy w gabinecie. Był jeszcze pokój z kanapą, fotelami i telewizorem i 
pokój stołowy. Powoli meblowaliśmy to mieszkanie, głównie meblami z Henrykowa, a stare 

biurko i bibliotekę po ojcu Jadzi wstawiliśmy do gabinetu. Potem babcia umarła. Kilka lat 
mieszkali z nami Wojtek z żoną i synami Marcinem i Maćkiem. Następnie dzieci 
przeprowadziły się do swoich mieszkań. Od dłuższego już czasu mieszkamy z Jadzią 

samotnie i bardzo się cieszymy, gdy czasowo wprowadza się do nas jakaś część rodziny, a to 

Asia z dziewczynkami po drugim rozwodzie na czas remontu własnego mieszkania lub Kasia 
z Mikołajem po rozwodzie itd. 

   Jeszcze w latach siedemdziesiątych dostałem na wieczyste użytkowanie (za 10 tys. zł) 

działkę leśną nad Zalewem Zegrzyńskim. Kupiłem w elementach drewniany domek w 

kształcie litery A, i własnymi siłami, przy pomocy Antka, Marka, Wojtka i Garusa, 
zbudowaliśmy go. Początkowo wzorem zagranicznym, nie chciałem działki ogrodzić, lecz 

ponieważ wszyscy sąsiedzi stawiali płoty musiałem i ja to zrobić. Na działce w Skubiance 

trzymaliśmy łódkę, początkowo pod  plandeką , ale potem zbudowałem dla niej drewniany 

garaż. Po zakupie nowej łódki garaż trzeba było powiększać. Gdy jednak kupiłem ostatnią 

łódkę „ Novą”, o długości prawie 9 m, garażu już nie powiększałem i łódka zimuje na działce 

pod plandeką. Poprzednia łódka o nazwie „Argon” kupiona za zarobione w Niemczech 
pieniądze stoi jednak w garażu, choć ledwie się tam mieści. 

   „Argona” kupiłem w stoczni im. Teligi w Szczecinie i pływaliśmy na nim po wielkich 

jeziorach, Bałtyku oraz po Adriatyku. Została ona przeze mnie przerobiona, powiększona i na 

Mazury nadaje się wspaniale. Przez wiele lat Argon stał latem w marinie w Piaskach nad 
jeziorem Bełdany, a ostatnio przeniosłem się do mariny Sztynort nad jeziorem Kisajno. 

Pierwszy raz pociągnąłem Argona do Chorwacji Fiatem 125p, na przyczepie kupionej u 
Cymermana. Ta jazda była granicą możliwości biednego Fiata. Na płaskich, polskich drogach 

szło jeszcze jako tako, ale gdy zaczęły się góry w Chorwacji, pojawiły się problemy. Pierwszy  
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Fot. 113. Działka w Skubiance. Obok mnie Wojtek, Marcin i Leon 

 

  

Fot. 114. Domek i działka w Skubiance. Obok mnie Marcin 

raz dociągnęliśmy łódkę w 1989 r. do Zadaru i tu ją zwodowaliśmy. Samochód z przyczepą 

zostawiliśmy na ulicy koło mariny. W tych czasach jeszcze nie było tłoku . Droga powrotna z 

Zadaru początkowo wiodła przez niewielkie wzniesienie, ale dalej należało pokonać stromy i 

długi odcinek pod górę. Wrzuciłem pierwszy bieg, gaz do dechy i jadę. Jadąc modlę się, żeby 

przede mną nie trafiła się jakaś ciężarówka czy inna przeszkoda. Gdybym musiał stanąć, już 

bym nie ruszył. Powiodło się, szczęśliwie wdrapałem się na szczyt. Po Adriatyku pływaliśmy 

„Argonem” przez kilka sezonów, najczęściej z  wnukami. Kiedyś w marinie Mali Loszinj 
cumowaliśmy od boi do pomostu przekonani, że stoimy w praktycznie zamkniętej zatoce i że 

jest tu całkiem bezpiecznie. Niestety wieczorem przyszła silna burza „neverina”, powstała 
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krótka ale wysoka fala i naszej łódce groziło rozbicie dziobu o pomost.  Stojąc na pomoście 

rękoma odpychałem Argona, gdy spadał z fali prosto na pomost. Moja załoga to Jadzia i dwie 

wnuczki Kasia i Małgosia, która głośno płakała, że dziadkowi urwie rączki. I tak by się stało, 

żeby nie pomoc bosmana portu. Po burzy przyszła bora i silnie dęło przez całą noc, a ja cały 

czas chroniłem łódkę. W rezultacie „Argon” został trochę uszkodzony, ale ubezpieczyciel 

zwrócił pieniądze. Od tej pory wiem, że w Chorwacji nie ma bezpiecznych w 100 % marin.  

   Jeszcze na początku naszych rejsów po Adriatyku przeżyliśmy w pobliżu Istrii piekielną 

noc. Początkowo stanąłem w zatoczce na kotwicy. Ale wieczorem, wszystkie łódki stojące 

koło nas odpłynęły. Pomyślałem, że coś to oznacza i dlatego podpłynąłem bliżej brzegu, do 

wydawało się bezpieczniejszej zatoczki. W nocy zaczęliśmy stukać kilem o dno, co oznaczało 

niebezpieczeństwo. Znowu zmieniłem kotwicowisko. Jednak już nad ranem przyszła 

wyjątkowo silna neverina. W ostatnie chwili udało mi się schować za wysoki falochron i 

przycumować do niego. Wiatr jednak był na tyle silny, że spiętrzył wodę w zatoce i wkrótce 

wysoki falochron już nas nie chronił. Wszystko skończyło się pomyślnie, ale wzdłuż 

wybrzeża Istrii widzieliśmy wiele powywracanych i połamanych drzew. 
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45. 150 lat Politechniki 

   Tradycja dla Uczelni jest jak czas leżakowania dla wina. Im dłuższy czas tradycji, tym 

wyższy poziom nauki , lepsze metody nauczania i tym ogólnie mówiąc lepsza uczelnia.  Z 

tego powodu chciałem przypomnieć długą już historię Politechniki Warszawskiej, jej 
znaczenie i rolę w rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce. 
   Najlepszą okazją była 150 rocznica powstania Szkoły Przygotowawczej Instytutu 
Politechnicznego. Miało to miejsce 4 stycznia 1826 roku w salach Pałacu Kazimierzowskiego 

w Warszawie. Szkoła ta miała przygotować pierwsze kadry polskich specjalistów, kształcić 

pionierów postępu technicznego, a także wysoko kwalifikowanych nauczycieli dla 

szkolnictwa zawodowego. Kształcenie rozpoczęto na czterech wydziałach: chemicznym, 

mechanicznym, inżynierii cywilnej i handlowym. Niestety Instytut Politechniczny istniał 

tylko do 1831 r., kiedy to w wyniku upadku powstania, nakazem carskim zamknięto 

wszystkie wyższe szkoły w Królestwie. Dopiro 64 lata później w 1895 r. została otwarta 

Szkoła Mechaniczno – Techniczna im. Wawelberga i Rotwanda, a w 1898 r. powstał 

Warszawski Instytut Politechniczny z wykładowym językiem rosyjskim. W czasie I wojny 
światowej, 15 września 1915 r., zainaugurowała swoją działalność Politechnika Warszawska, 
z polskim językiem wykładowym,. 
   W 1976 roku była 150 rocznica wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie i tą 

rocznicę postanowiliśmy godnie uczcić w naszej Uczelni. W Politechnice Warszawskiej. 
uroczystości odbyły się w dwóch fazach. Pierwszą uroczystość połączyliśmy z inauguracją 

nowego roku akademickiego, a drugą była sesja naukowa „150 lat wyższego szkolnictwa 

technicznego w Warszawie”, która odbyła się w dniach 13 i 14 grudnia 1976 roku.  

   1 października 1976 r., na podium w Dużej Auli zajęły miejsce poczty sztandarowe, 
członkowie Senatu i zaproszeni goście, z I-szym Sekretarzem Edwardem Gierkiem na czele. 
Udział w uroczystości wzięli też rektorzy uczelni zagranicznych i bardzo liczni rektorzy 

uczelni polskich. Po inauguracji odbyło się spotkanie zasłużonych pracowników uczelni i 

gości w Małej Auli, gdzie wielu z obecnych otrzymało odznaczenia państwowe przyznane im 

przez Radę Państwa. Po południu Duża Aula ponownie wypełniła się i odbyła się tu 

uroczystość nadania przez Senat tytułów doktora honoris causa prof. V. Laasonovi – 
rektorowi Uniwersytetu Technicznego w Helsinkach,  prof. J. Sokołowowi – rektorowi  
Moskiewskiego Instytutu Architektury oraz prof. D. Smoleńskiemu – wieloletniemu 
rektorowi PW. 
   Drugim punktem kulminacyjnym obchodów była sesja naukowa poświęcona 150 – leciu. W 
okresie obchodów ukazało się w prasie centralnej i warszawskiej wiele artykułów 

poświęconych przeszłości i teraźniejszości  Politechniki Warszawskiej. W parę lat później 

wydana została obszerna książka (602 str.), pod tytułem „150 lat wyższego szkolnictwa 

technicznego w Warszawie, 1826 – 1976”. Późniejsze władze Politechniki czyniły próby 

przemilczenia powyższych uroczystości, gdyż organizowali je „zli komuniści”. 
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46. Druga połowa lat 70. 

   Już po zajściach Radomskich w 1976 r. rosło napięcie i niezadowolenie społeczne. 

Przyczyn było wiele, lecz podstawową było skostnienie systemu politycznego i zbyt wolny 

wzrost stopy życiowej społeczeństwa. Mocno dawała się we znaki hamująca wszelki postęp 

biurokracja partyjna, jej zachowanie i bojaźń przed wszelkimi zmianami. Zmiany władzy, na 

wszelkich szczeblach odbywały się nie w wyniku demokratycznych wyborów, a w wyniku 

wybuchów niezadowolenia różnych grup społecznych. Demokratyczne wybory miały miejsce 

tylko na najniższym szczeblu Podstawowych Organizacji Partyjnych. Niestety jako zawór 

bezpieczeństwa to nie wystarczało. Dużą negatywną rolę odgrywała nieumiejętna, nachalna i 

nużąca propaganda w środkach masowego przekazu i w sztampowych, nudnych 

przemówieniach przedstawicieli władz. Powyższy zespół tych negatywnych czynników 

ostatecznie doprowadził do powstania KOR – u (Komitet Obrony Robotników), a następnie 

do zajść w Radomiu, a potem w Gdańsku i w Szczecinie. Powszechne wówczas strajki, jako 

jedyna metoda walki z władzą, pogarszały ekonomiczną sytuację w kraju i prowadziły do 

ogólnego chaosu, z którym władza nie umiała sobie poradzić. Po powstaniu Solidarności, 

niby jako związku zawodowego, realna władza w zakładach pracy, uczelniach , władzach 

terenowych itd., znalazła się całkowicie w rękach Solidarności. PZPR i Rząd miały wpływ 

tylko w milicji, bezpieczeństwie i wojsku. To jeszcze bardziej pogłębiało kryzys w państwie. 

Jak w czasie każdej rewolucji obok ideowych bojowników, pojawia się cała armia 

nieudaczników i karierowiczów, dążących do zdobycia władzy i profitów z nią związanych. 

Wyraźnie było to widać w Politechnice, gdzie władzę w Solidarności zdobyli głównie 

adiunkci, już mocno podstarzali, bez perspektyw zrobienia habilitacji i dalszych możliwości 

awansu. Oczywiście ruch Solidarności natychmiast znalazł mocną opiekę, też finansową i 

poparcie w panującym systemie kapitalistycznym. Szczególnie ważną rolę odegrali tu polski 

papież Wojtyła i prezydent Stanów Zjednoczonych Reagan. W partii też trwały walki i 

rozliczenia, a wielki wpływ na nie miała Solidarność.  

   Takie przepychanki i walki trwały przez cały 1981 rok, aż do grudnia kiedy to Jaruzelski i 

spółka ( Rakowski, Kiszczak, Siwicki), wprowadzili stan wojenny i internowali głównych 

dotychczasowych przywódców Partii i Państwa z Gierkiem i Jaroszewiczem na czele oraz 
przywódców Solidarności z Wałęsą i innymi. Przy czym ci pierwsi mieli znacznie gorsze 

warunki niż ci drudzy. Np. Wałęsa siedział w luksusowym rządowym ośrodku, a Gierek na 

betonie. Cała ta impreza stanu wojennego miała na celu obronę Polski przed chaosem i 

rzekomą interwencją Związku Radzieckiego, a w rzeczywistości chodziło o utrzymanie 

władzy i rządzenie krajem. Niby rządziło wojsko, ale władza ta była powierzchowna i 

niekompetentna. Naprawdę to nic się nie zmieniło, nadal nieoficjalnie rządziła  Solidarność, a 

decyzje na najwyższym szczeblu podejmował prawie dyktator Jaruzelski i jego nieliczna 

grupa.  



153 
 

   Tymczasem w kraju był chaos i upadek, wszystkiego brakowało począwszy od żywności, a 

skończywszy na paliwie . Partia w tym czasie była nic nie znaczącą atrapą, a wybory 

odbywały się nie od dołu do góry, a odwrotnie. 

   Od września 1978 r. zostałem powołany na drugą 3 letnią kadencję Rektora Politechniki 

Warszawskiej, do 31 sierpnia 1981 r. Nadal podstawowymi priorytetami mojej działalności 

były rozwój kadry, wyposażenie uczelni w aparaturę naukową i opracowanie długo 

terminowych programów rozwoju Politechniki do roku 1990. Podobne programy były też 

opracowywane dla poszczególnych Wydziałów i Instytutów Uczelni. Na szczególne 
wyróżnienie zasługiwał program opracowany przez prof. A. Górskiego, dziekana Wydziału                                                    
Chemicznego. Kładł on szczególny nacisk na nowoczesny program studiów i kształcenia dla 

kierunku chemii. Ilość promowanych przez Politechnikę doktorów i doktorów habilitowanych 

była imponująca. Tylko w cztery lata od 1976 – 1979 roku nadano 957 stopni doktora , 125 
stopni doktora habilitowanego, a mury uczelni opuściło 14091 magistrów – inżynierów. 

 

Fot. 115. Zespół Chemii Metaloorganicznej – lata osiemdziesiąte 

   Moja praca naukowa przebiegała bez zakłóceń mimo dużych obciążeń administracyjno – 
organizacyjnych. Systematycznie publikowałem nasze wyniki w dobrych międzynarodowych 
pismach i były one szeroko cytowane. W latach 1976 – 1980 opublikowałem dalszych 50 

prac, a 8 moich współpracowników obroniło prace doktorskie (Załącznik). Wiele czasu 
pochłaniały organizacja i wyjazdy na konferencje naukowe. Kolokwia Polsko – Niemieckie 
odbywały się co roku na przemian w Polsce i w Niemczech, co dwa lata organizowaliśmy 

konferencje Federacji Europejskiej tak zwane „FECHEM Konferencje” i również co dwa lata 

odbywały się Światowe Konferencje Chemii Metaloorganicznej. Każda z tych konferencji 
trwała parę dni w różnych częściach świata, no i trzeba było przygotować moje i 

współpracowników wystąpienia. Poza śledzeniem rozwoju naszej dziedziny chemii i 

wszechstronnymi kontaktami z najwybitniejszymi metaloorganikami, była jeszcze korzyść z 

opanowania języka angielskiego. Pamiętam, że na pierwszych kolokwiach, znajomość języka 

angielskiego była, wśród moich współpracowników, jeszcze bardzo słaba. Na przykład Hania 

Rufińska pierwszy swój referat po angielsku nauczyła się na pamięć i przedstawiła bardzo 
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dobrze. Gorzej było z dyskusją i odpowiedziami na pytania. Skutek był jednak taki, że cała 

moja grupa wkrótce znała język angielski. Prawie wszyscy z pośród jej członków wyjeżdżali 

na długoterminowe staże naukowe do bardzo dobrych uczelni zagranicznych. Np. W. Kuran 
do Politechniki Mediolańskiej, M. Bolesławski do prof. Eischa do USA, A. Pietrzykowski do 

prof. Wade do Durham, H. Rufińska do prof. Lehmkuhla do Mülheim itd. 

   W końcu lat siedemdziesiątych postanowiłem, wzorem innych uczelni zagranicznych, a 
szczególnie amerykańskich, powołać Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 

Warszawskiej. Idea była na tyle atrakcyjna, że chęć przystąpienia do Stowarzyszenia wyraziła 

duża liczba naszych absolwentów, z  vice premierem T. Wrzaszczykiem na czele. 

Opracowaliśmy statut stowarzyszenia, którego 5 paragraf mówił „ Do podstawowych celów 

SWPW należy:  skupienie wychowanków PW – ze wszystkich okresów istnienia uczelni – 
zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z uczelnią”. Zjazd założycielski odbył się w Małej 

Auli Politechniki i zgromadził kilka setek chętnych. Niestety nowe solidarnościowe władze 

Uczelni nie kontynuowały tej idei i chociaż nikt nie rozwiązał SWPW, aktywność jego spadła 

so zera. A szkoda, gdyż tego rodzaju stowarzyszania odgrywają w wielu krajach bardzo  
istotną rolę, pomagając swej Alma Mater zarówno finansowo jak i na wiele innych sposobów. 

   W Europie co pewien czas organizowane są wystawy postępu technicznego, na których 

różne instytucje naukowe i przemysłowe wystawiają przeważnie opisy swoich osiągnięć. 

Narodowe ekipy typują komu wręczyć jakiś medal i później jest to ogłaszane w prasie i 

innych mediach. Sam brałem ze dwa razy udział w takiej imprezie i dobrze wiem, że a 

naprawdę prawdziwym wynalazkiem, nie ma to nic wspólnego. Któregoś roku telewizja, 
prasa podały, że na ostatniej wystawie w Genewie złoty medal otrzymał genialny wynalazek 

Adama Gierka, a srebrny Z. Brzozowskiego z Politechniki Warszawskiej. Prace 
Brzozowskiego dobrze znałem jako dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Organicznej i 
wiedziałem, że są to prace nic nie warte, z Brzozowski jest sprytnym, ale typowym 

hochsztaplerem naukowym. Dlatego głośno wyraziłem opinię o jego srebrnym medalu. 

Wkrótce po tym dowiedziałem się od Ministra Kaliskiego, że dzwonił do niego I –szy 
Sekretarz KW Śląska, a równocześnie członek Biura Politycznego tow. Grudzień z 

pretensjami, że działam na szkodę nauki na Śląsku i powinienem z tym skończyć. Wkrótce po 

tym zadzwonił do mnie Rektor Sokołow z Moskwy i stwierdził, że Komitet Centralny PZPR 

nie wyraził zgody na przyznanie mi tytułu doktora honoris causa jego Uczelni. Werblan , o 

którym już pisałem stwierdził, że to nieporozumienie, ale brak zgody nie został wycofany. 

Wtedy zrozumiałem, że obaj laureaci  z wystawy w Genewie, A. Gierek i Z. Brzozowski są 

kumplami i nie mogą mi wybaczyć niewłaściwej oceny ich genialnych osiągnięć. Stąd 

interwencja Grudnia i decyzja Olszowskiego ( członek B.P. i chyba druga osoba po Gierku) w 
sprawie mojego doktoratu honoris causa. Wkrótce po tym sławna Irena Dziedzic 

przeprowadziła w Telewizji Polskiej wywiad z doktorem Z. Brzozowskim z którego 

wynikało, że jego wynalazek ma epokowe znaczenie, a niektóre władze chcą go 

zdyskredytować. Mało tego w jakiś czas później w Polityce również ukazał się obszerny 

wywiad z genialnym dr Brzozowskim, którego rewolucyjne osiągnięcia naukowe chcą 

przemilczeć władze Politechniki. Był to już czas końca ery E. Gierka i wybitnego uczonego 
Adama Gierka, jego syna,a wstrząsy społeczne w kraju położyły kres tej sprawie. Potem 

politechniczna Solidarność próbowała wykorzystać tę sprawę do walki z Rektorem. Ale Z. 

Brzozowski odchodząc na emeryturę ani stanowiska, ani tytułu profesora nie dostał. 
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47. Miłostki mojej żony 

   Moja ukochana żona, z którą już przeżyłem w małżeństwie pełne 60 lat i którą niezmiennie 

tak samo kocham, również miewała w swoim życiu mniejsze lub większe miłostki. Pierwszy 
raz zdarzyło się to w czasie mego wyjazdu do Moskwy. Młoda i bardzo zgrabna kobieta 

została ponad rok bez męża, nic więc dziwnego, że uległa przyjacielowi domu i parokrotnie 
spędziła z nim upojne chwile, podobnie jak i ja robiłem to kiedyś z jego żoną. 

   Poważniejsza przygoda miała miejsce z jej wysoko ministerialnym szefem i która trwała 

przez parę lat. Na oficjalnym przyjęciu zakończonym tańcami znalazła w swojej torebce 
klucze od hotelowego pokoju w którym impreza się odbywała. Z zaproszenia skorzystała i tak 

się zaczęło. Szef pracujący na stałe w Katowicach sporo czasu spędzał w Warszawie, o 

spotkania więc nie było trudno. Facet był przystojny, w odpowiednim wieku, a przygoda była 

bez konsekwencji i nikomu nie szkodziła. Razu pewnego moja żona została potraktowana jak 

prawdziwa prostytutka i o zgrozo z tego skorzystała. Któregoś wieczoru piła kawę w hotelu 

Metropol. Podsiadł się do jej stolika kulturalny i dobrze wyglądający Pan i złożył 

niedwuznaczną propozycję, żona wyraziła zgodę i samochodem pojechali się do jego 

mieszkania. W trakcie miłości sympatyczny Pan zorientował się w pomyłce i kulturalnie 

odwiózł ją do domu. Tak niecodziennie zawarta znajomość trwała potem przez jakiś czas. 

   Oczywiście były to przejściowe naturalne miłostki nikomu nie szkodzące. Ale znacznie 

później, gdy Wojtek zbliżał się do matury, moja żona poważnie zakochała się w swoim 

nowym szefie. Miłość trwała już od dłuższego czasu ze znacznym zaangażowaniem mojej 

żony i nawet z jej myślami o rozwodzie. Ja z tego żartowałem i byłem pewien, że do rozwodu 

nie dojdzie tym bardziej, że kochałem ją niezmiennie i byłem przeciwnikiem rozpadu naszej 
rodziny. Moje okrutne żarty polegały na napisaniu przez nią listu do ukochanego, który miał 

się zaczynać od słów „W pierwszych słowach mego listu muszę Ci donieść o konieczności 

naszego rozstania itd. itd….”. To wystarczało – jej podbródek zaczynał drgać, a w oczach 

pokazywały się łzy. Wtedy znalazłem inną metodę. Zaproponowałem Jadzi, żeby sprawy te 

odłożyć na później, gdyż Wojtek zbliża się do matury i musi mieć spokój. Tak też się stało. 

Wojtek zdał maturę, a szczyt miłości minął i nasze małżeństwo pozostało nienaruszone aż do 

chwili obecnej, czyli na dalsze 35 lat. 

   Jak z powyższego widać małżeństwo nasze przeżyło tylko dwa kryzysy i to nie największe. 

Pierwszy kryzys był wywołany przeze mnie po powrocie z Moskwy i miłości do Lali, a drugi 

przez Jadzię w wyniku miłości do „W pierwszych słowach mego listu…”. Oba przeżyliśmy 

bez wstrząsów i ku pożytkowi całej rodziny. Platynowego wesela chyba nie doczekam, gdyż 

wypada w 2026 roku. 
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48. Powaby kobiet 

   Kobieta była dla mnie uosobieniem piękna i pożądania. Podziwiałem jej figurę, miękkość, 

naturalne – uwodzicielskie cechy, macierzyństwo, cierpliwość i bezgraniczne oddanie 

dzieciom. Kobieta w swej naturze, ruchach, zachowaniu wabi nas mężczyzn jest 

bezgranicznie „powabna”. Nic więc dziwnego, że szalejemy na jej punkcie, i że to szaleństwo 

nie ma wiekowych granic. 

   Zawsze kochałem kobiety i byłem głęboko przekonany, że są warte tego kochania. Nie 
rozumiałem zupełnie zazdrości i sam nigdy nie byłem zazdrosny o kobietę. Może miałem 

takie szczęście w życiu, że żadna kochana przeze mnie kobieta nie chciała mnie rzucić dla 

innego i dlatego nie miałem podstaw do zazdrości, a może tylko tak z perspektywy czasu mi 
się wydaje. Jestem natomiast przekonany, że można kochać więcej niż jedną kobietę, 

uwielbiając i pożądając każdą z nich osobno, za jej duszę i ciało. Gdy jestem z kobietą w 

intymnej sytuacji to szczerze ją podziwiam. I na pytanie „czy mnie kochasz” uczciwie 
odpowiadam „tak”. Za podstawowe kryterium miłości uważam pożądanie. Jeżeli pożądałem 

kobiety przez długie lata, to znaczyło, że ją przez długie lata kochałem. 

   W moim życiu byłem zakochany w czterech kobietach, nie licząc oczywiście przejściowych 

miłostek. Żona moja, którą kocham i z którą dotychczas żyję, jest moją rówieśnicą, a trzecia i 

czwarta są ode mnie znacznie młodsze. Z drugą miłością mojego życia Lalą musiałem się 

rozstać, ze względu na siłę wyższą – ja mieszkałem w Polsce, a ona w Związku Radzieckim. 

Kochałem ją aż siedem lat, czyli od naszego poznania do ponownego spotkania po latach. 
Okazało się wówczas, że kochałem zupełnie inną kobietę od tej, którą po latach zobaczyłem. 

Tu nie chodziło o urodę, nadal była bardzo piękna, a może nawet piękniejsza niż na początku. 
Chodziło o psychiczne cechy zupełnie różne od cech tamtej. Zobaczyłem piękną ale obcą mi 

kobietę. Szok był tak duży, że w łóżku się nie sprawdziłem i zostałem przez nią uznany za 
mężczyznę skończonego. 

 

Fot. 116. Lala po siedmiu latach – Moskwa 
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   Oczywiście oprócz miłości z dużej litery, trafiają się chyba każdemu, miłostki krótsze lub 
dłuższe, nie mające większego  wpływu na główny nurt naszego życia. Ja podobnie jak wielu 
mężczyzn przeżywałem to w tak zwanym wieku męskim, czyli w okolicach czterdziestki. 

Bawiła mnie i pociągała wówczas inność i różnorodność. Byłem ciekaw zachowania 

partnerki, jej ukrytej urody i namiętności. Ten okres mego życia był pełen napięć i walki, 
więc może miłostki pozwalały na chwilowe odprężenie. Jednym słowem potrzebowałem tego. 

Niedziele jednak przykładnie spędzałem z żoną. Była też taka doba, gdy pobiłem rekord 

randek. Latem dzieci z Babcią przebywały na wczasach w Wildze, Jadzia była na jakiejś 

delegacji, a mnie się ułożyło  tak fartownie, że od wczesnego popołudnia do późnej nocy 

odwiedziło mnie sześć pań. Nad ranem z delegacji wróciła żona, którą ku mojej radości 

również pokochałem. 

   W wyniku stażu naukowego w Moskwie całkowicie straciłem kontakt z Zosią, która z 

czasem stała się moją trzecią miłością. Przypadek chciał, że odebrałem jej telefon do Jurka 

Krzemińskiego, do którego ona dzwoniła i umówiłem się na spotkanie. Przez prawie dwa lata 
Zocha mało się zmieniła i nadal była atrakcyjną dziewczyną. Po tym spotkaniu znajomość 
była kontynuowana jakby nie było dwuletniej przerwy. W łóżku, mimo jej pruderii dawała mi 

rozkosz i stopniowo nauczyła się spełniać moje miłosne zachcianki. Oczywiście nie miało to 

wpływu na moje uczucia do Jadzi, która niezmiennie mi się podobała i działała na moje 

zmysły. 

        

Fot. 117. Zocha 

   W tym czasie oficjalnym chłopakiem Zochy był Jurek, z którym bardzo się przyjaźniłem. 

Nic więc dziwnego, że razem z nami (Jadzią i mną) Krzemińscy jeździli na wycieczki 

zagraniczne po Europie, o czym pisałem wcześniej. Jednak Zosia nie umiała opanować swojej 

zazdrości, co powodowało niesnaski i kłótnie. Przez dłuższy czas Zocha zwlekała ze swoim 

ślubem i dopiero po paru latach wyszła za Krzemińskiego. W tamtych czasach przebywaliśmy 

w towarzystwie Krzemińskich, Karaszkiewiczów, Musterów, z którymi obchodziliśmy 

imieniny i inne spotkania towarzyskie. 
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Fot. 118. Zocha 

   Po ślubie Zocha była wierna mężowi jeden lub dwa dni, po czym z niewielkim z jej strony 

oporem, kontynuowana była nasza miłość. Z pozytywnym skutkiem Zocha udawała cnotliwą 

skromnisię, zawsze starała się zakrywać swoje wspaniałe duże i kształtne piersi, wysoko 

stojące mimo swej wielkości. Miała płaski ładny brzuszek i zgrabne nogi. Może była troszkę 

za szeroka w ramionach i miała odrobinę za dużą głowę. Jej twarz z pewnością można 

nazwać atrakcyjną, a na zdjęciach na ogół wyglądała pięknie. W momentach najbardziej 
intymnych starała się ukryć swoje przeżycia i nie umiała całkowicie się odprężyć i to okazać. 
Nie byłem o nią zazdrosny, podobnie jak i o inne kobiety, nie wyłączając mojej własnej, 
jedynej i prawowitej żony. 

 

Fot. 119. Zocha 
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   Zocha skończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i od razu poszła na studia 

doktoranckie. Po paru latach obroniła pracę i otrzymała stopień doktora. Pracę rozpoczęła w 

firmie Pollena gdzie zajmowała się informacją naukowo – techniczną i handlową w 

dziedzinie kosmetyków. W Pollenie pracowała aż do jej prywatyzacji w latach 

osiemdziesiątych, a następnie przeszła do Komitetu Badań Naukowych. W między czasie 

urodziła syna Michała, który wyrósł na zdolnego informatyka z własnym, dobrze 
prosperującym przedsiębiorstwem. Syn ożenił się, dał jej wnuka, a następnie rozwiódł się. 

Michał mieszka z nią dotychczas i nie żałuje pieniędzy na wycieczki matki. Zocha parę razy 

do roku podróżuje po całym świecie, pływa luksusowymi statkami i wakacje spędza w 

drogich kurortach. Oprócz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwiedzanie świata stało się pasją 

jej życia. 

   Co roku razem spędzamy nasze urodziny i imieniny. Tradycyjnie idziemy do restauracji i 

kupujemy sobie prezenty. Mimo, że od 14 lat seks skończył się w wyniku operacji mojej 

prostaty, nadal nasze stosunki są bliskie i poprawne.  

   Czwartą moją miłością została w 1977 roku Ewa o równe 20 lat ode mnie młodsza. W 

Stodole odbywała się któraś tam rocznica Wydziału Chemicznego i z tej okazji 

zorganizowano zjazd absolwentów. Poszedłem z Jadzią na to spotkanie i tam poznałem Ewę, 
wówczas mamę trzy letniej Ani. 

 

    

Fot. 120. Ewa 

   Ewa wyjątkowo dobrze i z wyczuciem rytmu, lekko tańczyła. Realizowała wszystkie moje 

taneczne zachcianki z łatwością i wdziękiem. Widać było, że taniec sprawia jej ogromną 

przyjemność. Szło tak dobrze, że przetańczyliśmy we dwoje prawie całe spotkanie. W parę 

dni później dowiedziałem się od Ewy telefonicznie, że jej pierścionki, które w czasie tańców 

zdjęła, znajdują się w mojej kieszeni. Pomyślałem, że to przemyślana metoda na ponowne 

spotkanie z nieznajomym facetem, ale Ewa twierdzi, że to przypadek. Pierścionki naprawdę 

we wskazanym miejscu były i stały się przyczyną naszego pierwszego spotkania. 
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   W jakiś czas później moja sekretarka Urszula spytała czy będę rozmawiał z panią Ewą, 
która właśnie do mnie dzwoni. Okazało się, że Ewa jest w holu na dole i chce się ze mną 

zobaczyć. Było późne popołudnie i ja przeglądałem korespondencję czyli wykonywałem 

okropnie nielubianą czynność. Dlatego z radością poszedłem po Ewę i wprowadziłem ją do 

zaplecza mego gabinetu. Nasze pierwsze intymne spotkanie odbyło się w garsonierze na 

Żelaznej i skończyło się niczym ze względu na zdecydowany opór Ewy. Po dłuższej przerwie 
pojechaliśmy na działkę, ale wynik był taki sam. W między czasie spytała mnie jak kończę 
znajomości z kobietami. Odpowiedź była krótka – „blondynki zabijam, a brunetki topię”. 

Wtedy usłyszałem odpowiedź o przygodzie Ewy z naszym wspólnym znajomym. Kochała się 

w nim bardzo i miała pełne zadowolenie z miłości, ale wszystko się skończyło z jego powodu. 

Tę sytuację bardzo przeżyła i bała się podobnej powtórki ze mną. Jak potem mnie Ewa 
opowiadała następne tygodnie i miesiące stale czekała na mój telefon i rzadkie spotkania we 
dwoje. I chyba tak naprawdę było, co uświadomiłem sobie pewnego mroźnego wieczora. Do 
Akademika na Mochnackiego pojechałem na spotkanie ze studentami i gdy po dłuższym 

czasie wyszedłem zobaczyłem zmarzniętą na kość Ewę, czekającą na mnie od ponad dwóch 

godzin. 

 

Fot. 121. Ewa 

  

Fot. 122. Ewa 

   Cudze uczucia, a nie własne mało szanujemy, nas one przecież nie bolą. Tak też było z 

Ewą, która potem mnie mówiła o swoich przeżyciach i cierpieniach. Tak było przez cały 1978 

i znaczną część 1979 roku. 
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   Po 22 lipca 1979 roku popłynąłem z Pinolem, świeżo kupioną nową łódką El Bimbo 
nazwaną „Kasia” w górę Narwi i Pisy na Mazury. W Nowogrodzie przy ujściu Pisy do Narwi 

dołączyła do nas Ewa i już razem płynęliśmy do samego Piszu. Jeszcze tylko kanał Piski i już 

jesteśmy na Sekstach, czyli wielkich jeziorach mazurskich. Po tygodniu do Warszawy wrócili 

Ewa i Zbyszek, a na łódkę przyjechała Jadzia z maleńką (2,5 roku) Kasią. Od tego czasu 
znajomość z Ewą stawała się coraz bardziej rutynowa, a nasze spotkania bardziej regularne. 

Po prostu Ewa stawała się, nie licząc Lali i Zochy, czwartą miłością. 

   W latach osiemdziesiątych, przez moje wyjazdy do Niemiec moje stosunki z Zochą i Ewą 

(tylko listy i telefony) uległy znacznemu rozluźnieniu, ale po moim powrocie wszystko 
wróciło do normy. 

   Ewa należy do grona kobiet namiętnych, dla których życie seksualne odgrywa istotną rolę. 

Swą namiętność lubi zaspokajać. Pierwszy jej chłopak, z którym uczyła się przeżywać i 

dawać rozkosz, został przez nią porzucony dla późniejszego męża. Pierwsza miłość nieudana. 
Potem poważniejsze, początkowo nieodwzajemnione uczucie i związane z tym stresy i 

cierpienia. Przejściowe miłostki z przypadkowymi facetami, którym nie bardzo wie jak 
odmówić. Również w pewnym stopniu fascynacja kobietami, przejściowa, nie pełna. W 

sumie skomplikowane życie erotyczne, ale ciekawe, intrygujące ją samą. Fizycznie 
atrakcyjna. Podoba się mężczyznom. Figura przeciętna, proporcjonalna, ładne, wiecznie nie 
uczesane włosy, gładkie ciało, przyjemne w dotyku. Na co dzień nie przywiązuje uwagi do 

ubrań, chociaż ma ich w nadmiarze. Zachowanie miłe, jest troskliwa ale nie uciążliwa, 

czasem uparta. Bardzo zdolna, dobry matematyk, w swoim zawodzie ma zaskakujące 

pomysły i co bardzo ważne jest twórcza. Bez żadnych problemów kończy Wydział 

Chemiczny Politechniki Warszawskiej i rozpoczyna pracę w Instytucie Chemii 

Przemysłowej. U Jurka Krzemińskiego robi na Politechnice doktorat, potem również na 

Politechnice habilitację i zostaje profesorem. Dotyka ją straszna, przewlekła choroba, która 

rozwijając się pustoszy jej życie.   

   Ewa ma atrakcyjną córkę Anię, która skończyła rusycystykę i amerykanistykę. Dobrze 

wychodzi za mąż, daje jej troje wnucząt (chłopiec i dwie dziewczynki). Ania z powodzeniem 
prowadzi swój własny biznes. Mąż Ewy, też chemik, wybitny brydżysta, mistrz olimpijski, 
wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata wszelkich możliwych turniejów, poświęca się 

karierze brydżowej. Jedną trzecią życia spędza w podróżach za granicą. W mieszkaniu 

znajdują się setki pucharów, medali i innych nagród. Dzielnie walczy ze strasznym chorobą 
swojej żony. Wygląda, że walkę wygra. Pomagam mu jak mogę. 

   Stosunki między moimi „miłościami” układały się w różny sposób. O sobie nawzajem i o 
mojej do nich miłości dużo wiedziały, choć różnie to traktowały. Najbardziej tolerancyjna 

była Ewa, a najmniej Zocha. Jadzia nie była zazdrosna o „łóżko”, ale bardzo nie lubiła, gdy 

wolny czas spędzałem z Zochą, a szczególnie z Ewą. 

   Niestety na jesieni 1997 roku kładą mnie do szpitala i wycinają prostatę. Dla mężczyzn to 

operacja przykra, można rzec fatalna, gdyż najczęściej kończy się ona pożegnaniem z 

rozkoszą współżycia z kobietą. Miałem wówczas 67 lat. 
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49. Solidarność na Politechnice 

   Ruch na rzecz tworzenia związku Zawodowego Solidarność zainicjowali głównie adiunkci 

bez szans zrobienia habilitacji i tym samym dalszych awansów na Politechnice Warszawskiej. 

Oczywiście znajdowali oni poparcie na fali ogólnego niezadowolenia stanem politycznym i 
gospodarczym kraju. Ruch ten pczątkowo pod hasłami walki w obronie robotników, 

przekazywania władzy w zakładach pracy radom robotniczym, utworzenia wolnych 

związków zawodowych itd. itp., miał szybko rosnące poparcie w społeczeństwie i nie miał 

charakteru antysocjalistycznego. Solidarność rosła liczebnie w tempie błyskawicznym, a 

władze i partia pogubiły się całkowicie. Podpisanie porozumień w Gdańsku i Szczecinie i 

zgoda na utworzenie związku zawodowego Solidarność oczywiście niczego nie załatwiło, 

poza pogłębieniem chaosu gospodarczego kraju i niemocy politycznej władzy i Partii. 

   Inauguracja roku akademickiego 1980 / 81 jeszcze odbyła się niezakłócona ale wiadomo 

było, że zmiana władz Uczelni jest nieunikniona. Na szczeblu uczelni kierowali Solidarnością 

adiunkt dr A. Smirnow i adiunkt dr T. Diem, były mój współpracownik i doktorant.Wśród 

działaczy Solidarności na Uczelni nie widać było profesorów z wyjątkiem prof. S. Weycherta 

z Wydziału Chemicznego. 

   Natomiast na moim Wydziale główną rolę w Solidarności odgrywali doc. K. Schmidt – 
Szałowski, dr T. Diem, dr H. Rembertowicz oraz K. Starowieyski i S. Dzierzgowski (dwaj 
ostatni z mojego zespołu). Zarzuty kierowane pod adresem Rektora miały głównie charakter 

polityczny, ale również próbowano mi zarzucić niewłaściwe przydzielanie talonów na 

samochody, czerpanie korzyści materialnych, ale nie wiadomo było z czego lub przydział 

mieszkań niewłaściwym ludziom. Na posiedzeniu Senatu z udziałem Ministra Nauki, 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. J. Górskiego w styczniu 1981 roku złożyłem 

rezygnację ze stanowiska Rektora Politechniki Warszawskiej (Minister był przeciwny) 

prosząc równocześnie Senat o udzielenie mi absolutorium w tajnym głosowaniu. 

Absolutorium uzyskałem znaczną większością głosów i po przekazaniu przewodnictwa 
prorektorowi z podniesioną głową opuściłem miejsce przewodniczącego i siadłem przy 

bocznym stole. Czasowo obowiązki Rektora przejął prof. A. Świt do zakończenia kadencji, 

czyli na jeden semestr. 28 stycznia 1981 roku. Zgodnie z moją prośbą, Minister odwołał mnie 

ze stanowiska Rektora Politechniki Warszawskiej w Warszawie. 
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50. Wyjazd do Mülheim 

   Na wizę RFN-owską czekałem dość długo i dopiero w październiku 1981 roku mogliśmy z 

Jadzią wyjechać z Polski. Te ponad pół roku od zakończenia rektorowania i przekroczenia 

polskiej granicy wspominam fatalnie. Rosnące trudności z żywnością, brak benzyny, 

przepychanki polityczne, pogłębiający się bałagan gospodarczy i walka o utrzymanie się przy 

władzy męczyły nas niepomiernie. A równocześnie Partia bez najmniejszych skrupułów 

poświęcała swych członków na żądanie Solidarności z nadzieją, że jego wyrzucimy, ale ja 

zostanę. Zostawał, ale na krótko, bo następnym razem trzeba było jego poświęcić. Byłem 

wtedy członkiem Egzekutywy Komitetu Warszawskiego (KW) i ze wstrętem obserwowałem 

te działania. Sekretarzem KW został ponownie Kociołek, usunięty przez Gierka, a na miejsce 

Gierka został wybrany Kania, szara eminencja od spraw kadrowych, człowiek o niewielkim 

faktorze inteligencji. Wreszcie Solidarność Politechniki Warszawskiej nacisnęła na kogoś i 

zażądała usunięcia mnie z KW, a może nawet i z Partii. Kociołek uległ i po kilku próbach 

podjęli uchwałę odwołania mnie z Egzekutywy. Ale plenarne zebranie KW zaprotestowało i 

Kociołek swój wniosek wycofał. 

   Wreszcie w końcu września wizę niemiecką dostałem i Fiatem 125p wyjechaliśmy z 

Warszawy do Mülheim. Mieszkanie otrzymaliśmy w pałacu Stinesa, tego od stali i węgla, na 

trzecim piętrze. Pałac należał do Max Planc Institut fur Kohlenforschung i stał w parku nad, 
obecnie czystą i śliczną rzeczką Ruhrą. 

 

Fot. 123. Seminarium w Max Planc Institut 
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   W Instytucie zostałem przyjęty z honorami przez dyrektora prof. G. Wilke, wybitnego 

uczonego i mego dobrego znajomego z czasów naszej chemicznej współpracy. Pozostałych 

profesorów i pracowników Instytutu też znałem z naszych Polsko – Niemieckich Kolokwiów 

i ich wizyt na Politechnice. Dostałem duży osobisty gabinet z pełnym to jest całodobowym 

dostępem do biblioteki i zacząłem nadrabiać braki naukowe powstałe w wyniku sytuacji 
politycznej w Polsce. Zacząłem oczywiście od pisania zaległych artykułów chemicznych i w 

pracy siedziałem do późnego wieczora. W mieszkaniu mieliśmy kolorowy telewizor i już trzy 

programy. W Polsce nadal były  tylko dwa programy. W niedziele chodziliśmy na długie 

spacery, przeważnie wzdłuż rzeki otoczonej obłymi zielonymi pagórkami. Oczywiście w 

sklepach niczego nie brakowało, a myśmy byli porządnie wygłodzeni. Skutek był taki, że 

pierwszy raz w moim życiu zacząłem tyć i musiałem  ograniczać się w jedzeniu. 

   Takie słodkie życie wkrótce mnie znudziło, poszedłem więc do prof. H. Lehmkuhla i 

powiedziałem, że chcę pracować w laboratorium. Popatrzył na mnie podejrzliwie i spytał, co 

chcę robić. Odpowiedziałem, że jego temat mnie interesuje, a konkretnie jaki to niech sam 
zdecyduje. Pomyślał i zaproponował zbadanie reakcji tzw. kompleksu Lehmkuhla z tlenkiem 
węgla. I tak po 12 latach przerwy stanąłem za stołem laboratoryjnym w bardzo nowoczesnym 

laboratorium wyposażonym we wszystko co dusza zamarzy. 

   Najpierw trzeba było otrzymać kompleks Lehmkuhla, a dopiero wtedy go badać. Synteza 

była trudna, należało ją prowadzić w niskiej temperaturze – 80o
C, wydajności małe, a 

trwałość produktu bardzo mała. Rozkład następował już w – 20o
C. Trudności jakoś 

pokonałem i gdy otrzymałem wyniki NMR i analityczne, które najpierw trafiły do prof. H. 

Lehmkuhla, przybiegł do laboratorium, sam siedział w pokoju powyżej laboratorium i 

oznajmił, że otrzymałem kompleks bardzo czysty i z największą jak dotychczas wydajnością. 

To przekonało jego i innych pracowników do moich  zdolności manualnych. Proponowane 
przez prof. H. Lehmkuhla reakcje nie wyszły. Dlatego przyszło mi do głowy pytanie, co 

powstaje w wyniku rozkładu jego kompleksu. I tu zaczęła się złota żyła tematów i wyników. 

Dość szybko zrozumiałem, że pierwszy etap rozkładu kompleksu Lehmkuhla polega na jego 
rozpadzie na nietrwałe połączenie CpNiCH3 i olefinę. Ale co dalej z nietrwałym CpNiCH3. 
To proste wydawało się pytanie zajęło mi i moim współpracownikom 29 lat. Pierwsza 
publikacja na ten temat ukazała się w 1982 roku, a ostatnia w 2007. Dalsze publikacje z tej 
tematyki są w przygotowaniu. Wyodrębniliśmy i opisaliśmy wiele nowych połączeń 

nikloorganicznych, które między innymi okazały się aktywnymi katalizatorami polimeryzacji 
pochodnych acetylenu jak również odkryliśmy metodę otrzymywania nietrwałych karbenów i 

katalizatora ich polimeryzacji. W badaniach tych brało udział 35 osób, w tym 21 Polaków, 6 

Niemców, 6 Włochów, 1 Anglik i ,1 Chińczyk i z tej tematyki opublikowaliśmy 41 prac. 
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51. Stan wojenny 

   W grudniu 1981 roku powoli rozpoczęliśmy przygotowania do bożonarodzeniowej wizyty 

w Polsce. Rzeczą podstawową było zgromadzić zapasy żywności dla rodziny wyposzczonej 

w kraju. Było to zadanie trudne ze względu na ograniczone rozmiary samochodu, gdyż 

ograniczeń finansowych nie było. Moje stypendium wynosiło trzy tysiące marek i przy 

darmowym mieszkaniu było to dużo pieniędzy. Przygotowane zapasy nie mieściły się jednak 

w naszym Fiacie i samo zapakowanie wszystkiego zajęło mi cały weekend. 

   W niedzielę 13 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 
dowiedziałem się od Polaka, mieszkańca naszego domu. W krótkim czasie polska grupa 

przebywająca w Mülheim była w naszym mieszkaniu w komplecie, Hania Rufińska, Janusz 

Serwatowski, Ludwik Synoradzki, Andrzej Sporzyński. Oczywiście wiadomości były skąpe, 

wszyscy byli podenerwowani i nie wiedzieli co robić. Telewizja pokazała fragment 

wystąpienia W. Jaruzelskiego i kapitana Górnickiego. Nasza decyzja była rozsądna – odłożyć 

wyjazd i czekać na dalsze informacje. Strona niemiecka zareagowała w ten sposób, że 

pozwoliła wysyłać do Polski paczki bez opłat pocztowych. Dzięki temu nasze zapasy nie 

zepsuły się i wysłaliśmy je dzieciom. Wojtek z Marcinem, Myszką i babcią mieszkał w 

naszym mieszkaniu w Alejach Niepodległości, a Asia z Kasią na Koszykowej. Dokładnie w 

tym czasie, w Sylwestra 1981 / 1982 w swoim mieszkaniu na Belwederskiej zmarł Józio 

Salcewicz i biedna Lalka została sama tylko z Hanią i jej mężem ( Lilka z mężem w Glasgow) 
i ogromnymi kłopotami związanymi z pogrzebem męża. 

   Stopniowo napływające wiadomości z Polski były raczej uspakajające. Poza internowaniem 

zarówno byłych władz partyjno – rządowych jak i przywódców Solidarności nie było żadnych 

zamieszek i bardzo głodne życie biegło nadal. W naszym mülheimowskim życiu nic się nie 

zmieniło. Ja intensywnie pracowałem w laboratorium, a Jadzia chodziła do biblioteki i 

zajmowała się domem. Mülheim to niewielkie, dawniej przemysłowe miasto, bardzo ładnie 

położone nad rzeką Ruhrą, z przeciętną starówką w centrum miasta. Instytut założony przez 

starego Franza Fischera 29 lipca 1912 roku zajmował się głównie procesami katalitycznymi w 

zakresie syntezy paliw metodą Fischera – Tropscha, a od 1943 roku, kiedy to stanowisko 
dyrektora objął Karl Ziegler także katalityczną polimeryzacją olefin. W tej dziedzinie Instytut 

odniósł ogromny sukces i wdrożył polimeryzację propylenu i etylenu na katalizatorze 

nazwanym katalizatorem Zieglera – Natty. Sprzedał również licencję na tę metodę w wielu 

krajach świata i zarobił ogromne pieniądze. Od tego czasu Instytut był finansowany z 

własnych funduszy i szybko zbudował wspaniałe laboratoria i prawie 10 nowoczesnych 

gmachów. Poza tym kupił i zbudował domy mieszkalne dla swoich profesorów oraz kupił 

pałac i park miliardera przemysłowego Stinesa. Do Instytutu przyjeżdżali najwybitniejsi 

metaloorganicy z całego świata na staże naukowe i wykłady, a K. Ziegler wraz z G. Nattą 

otrzymali nagrodę Nobla. 
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   Między Mülheim a Essen nad Ruhrą zbudował swoje rezydencje drugi potentat 
przemysłowy Krupp. Tu rzeka została spiętrzona i powstało sztuczne jezioro. Obecnie pałac 

Kruppa to muzeum narodowe dostępne dla publiczności. 

   W tamtym czasie zaczęto budować w Europie, zresztą na wzór amerykański, centra 

handlowe położone za miastem. Do jednego z takich centrów jeździliśmy z Jadzią po zakupy i 
robiło to duże wrażenie. Wszystkie miasta z dawnego centrum przemysłowego tak zwane 

Ruhr gebit leżały niedaleko od siebie. Essen, Mülheim, Duisburg, Düsseldorf i parę innych 

miast nie bardzo były od siebie odgrodzone i właściwie stanowiły jedną całość. 

   Sobota formalnie była wolna, ale w każdą sobotę Instytut organizował seminaria na których 

występowali licznie zaproszeni goście i referowali swoje prace miejscowi profesorowie. 
Wybitniejsi profesorowie mieszkali w domach Instytutu, ale zarówno Ziegler jak i Wilke 

wybudowali własne domy. Dom Zieglera, duży, w pełni zautomatyzowany, po jego śmierci 

był wykorzystywany jako hotel dla stażystów. Owdowiała pani Ziegler wolała mieszkać w 
domu starców niż w ogromnych własnych pomieszczeniach. 

   Bardzo nas dziwił brak tłoku na poczcie, w banku, przychodni lekarskiej i powszechna 

uprzejmość w stosunkach międzyludzkich. Osoby wierzące dobrowolnie płaciły podatek na 

kościół, a niewierzące nie płaciły. Raz w tygodniu w niedzielę w telewizji występowali 

przedstawiciele wszystkich kościołów i to wszystko. Żadnej propagandy kościelnej, żadnego 

rządzenia przez kościół państwem nie obserwowaliśmy. Rzucały się w oczy czystość, 

porządek, już wtedy zbieranie i segregacja śmieci. Kobiety przeważnie nie pracowały, ale za 

to ciągle pucowały wszystko co się dało, między innymi chodniki przed swoimi domami,   
Biedniejsza część społeczeństwa spędzała letnie wakacje na licznych campingach. Parę takich 

campingów rozłożyło się na rzeką Ruhrą. Przyczepa, miejsce na samochód i kawałek terenu 

wokół. Latem na tych campingach spędzało się nie tylko wakacje, ale przez parę miesięcy po 

prostu mieszkało. 

   Wyniki laboratoryjne były pomyślne, a materiał doświadczalny już wystarczał do napisania 

pierwszego wspólnego z Lehmulem artykułu. Wkrótce stało się jasne, że do czasu mego 

wyjazdu z Mülheim nie zdążę w rozsądny sposób zamknąć tematu. Dlatego przeprowadziłem 

wstępne rozmowy o ewentualnym moim powrocie do Mülheim za jakiś czas. 

   Do Polski wracaliśmy z ciężkim sercem. Z docierających informacji wynikało, że stan 

wojenny nic nie dał. W kraju wszystkiego brakowało, przemysł prawie nie pracował, 

rolnictwo ledwie zipało, a Solidarność poza UB i wojskiem nadal rządziła, choć oficjalnie 
była zdelegalizowana. Oczywiście wieźliśmy wszelkich dóbr, ale głównie spożywczych tyle 

ile się dało upchnąć do samochodu. Między innymi wieźliśmy torby plastikowe, których w 
Polsce zupełnie nie było. Podróż przez NRD (Magdeburg, Berlin) była bez problemowa, 

natomiast przekraczanie granicy między dwoma państwami niemieckimi wymagała 

nadzwyczajnej cierpliwości i czasu. Polska przywitała nas ponuro, w sklepach wszystkiego 

brak, nastroje paskudne, do kogo należy władza nie wiadomo. Co oznacza stan wojenny , nikt 

nie wie. Oficjalnie Solidarności nie ma, ale poza najwyższymi władzami nadal ona rządzi. 

Władza wojskowa nieudolnie próbuje robić zmiany kadrowe, często zmiany na gorsze. Na 

przykład dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Organicznej został Jasiobędzki, 

karierowicz i zero naukowe. Pierwsze jego posunięcie to odebranie mi kierownictwa Zespołu 
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Naukowego. Po pismach i interwencjach wszystko wraca do normy. Mimo szykan i całego 

szeregu trudności oraz moich wyjazdów do Mulheim ( łącznie ponad dwa lata), praca 

naukowa przebiegała prawie normalnie, czego dowodem było opublikowanie w latach 

osiemdziesiątych 32 prac i wypromowanie 7 dalszych doktorów. 

   W tamtym czasie los mnie związał z niejaką A. Wolińską, atrakcyjną dziewczyną o 

miernych zdolnościach badawczych. Ona własnie zaczęła u mnie pracę doktorską, ale po 

jakimś czasie zauważyłem, że bez wystarczających dowodów laboratoryjnych i 

aparaturowych, snuje wygodne dla niej hipotezy. Podpuszczona przez moich przeciwników 

zmieniła promotora (promotorem został doc. Jończyk) i przedłożyła pracę doktorską ze 

zmyślonymi, fałszywymi wynikami.. Mimo jednej negatywnej i jednej bardzo słabej recenzji 

Rada Wydziału nadała jej tytuł doktora, a ona wkrótce zniknęła ze środowiska naukowego. 

Ten epizod z życia naukowego Wydziału chemicznego dobrze ilustruje frustrację i zanik 

krytycyzmu naukowego oraz personalne rozróbki w nauce polskiej. Wszystko to razem 
doprowadziło do głębokiego kryzysu w instytucjach i gremiach naukowych w kraju.  
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52. Salcewicz – Józio 

   Józio był członkiem naszego rodu od dawna jako mąż mojej rodzonej ciotki Janki, a potem 

mojej siostry Lalki. Urodził się na Łotwie, w Dorpacie, w wielodzietnej polskiej rodzinie 

Salcewiczów. Po uzyskaniu niepodległości część rodziny zamieszkała w Polsce, a mianowicie 

Józio, jego brat Leon i dwie siostry, Halszka i Bronka. Józio studiował na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a mieszkał w domu akademickim, którego 

kierownikiem był Kazik. Stąd znajomość i przyjaźń. Prawdopodobnie ta przyjaźń przyczyniła 

się do ślubu Józia z siostrą Kazika, Janką. Janka mimo licznych zalet charakteru, patriotyzmu 

( uczestniczka POW w Kijowie, walka o niepodległość), ludzkiej uczciwości i solidności, nie 
była kobietą atrakcyjną. Małżeństwo przetrwało około 10 lat i rozpadło się już przed wojną, 

ale Józia kontakty z Pasynkiewiczami i przyjaźń przetrwała. 

   Józio przed wojną kończy Wydział Chemiczny PW  u profesora Świętosławskiego. Robi 

doktorat, pracuje na Wydziale ale prof. Świętosławski wkrótce go przenosi do Instytutu 

Przemysłu Chemicznego , którego zostaje dyrektorem. Jest to pierwszy Instytut Chemiczny w 

Polsce założony przez Mościckiego we Lwowie ,a następnie przeniesiony do Warszawy i 

przekazany Świętosławskiemu przez już Prezydenta Mościckiego. Praca Józia w dziale 

węglowym Instytutu była na tyle ważna , że prof. Świętosławski rekomenduje go na 

kierownika działu koksowniczego największej i jedynej polskiej Huty Pokój na Śląsku. I tu 

zdolności badawcze i organizacyjne Józia powodują, w bardzo krótkim czasie ogromny 

wzrost produkcji i jakości koksu i innych produktów chemicznych. Po wybuchu wojny z 
Niemcami Józio wraca do Warszawy, działa w ruchu oporu i dalej przyjaźni się z Kazikiem i 
rodziną Pasynkiewiczów. Po wojnie , jak już pisałem, odwiedza nas w Warszawie, gdzie 
głęboko wpada mu w oko moja piękna i młodziutka siostra Lalka. 

   Myślę, że już w pierwszym rządzie z Osóbką – Morawskim na czele, Józio został 

wiceministrem w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a Kazik w tym samym czasie dostaje 
powołanie na Wojewodę Pomorskiego. Józio odwiedza nas jeszcze raz czy dwa w 
Warszawie. W latach 1946  i 1947 spędza z całą naszą rodziną wakacje u ciotki Janki w 

Ustce, ale naprawdę zaczyna Lalkę odwiedzać w Toruniu, przyjeżdżając w każdą niedzielę 

pięknym Chevroletem. To wtedy widzę wszędzie napisy „ Ty i tylko ty”.  Wkrótce bierze z 

nią ślub, o czym już pisałem w rozdziale „Lalka wychodzi za mąż”. 

   Gdy zaczął się rok akademicki 1950/51, wprowadzam się do Józia, a potem robi to samo 
Jadzia, chociaż ma formalnie przyznany dom akademicki. Mieszkamy u niego, bagatelka, 

przez 11 lat, a następnie przeprowadzamy się na pl. Dzierżyńskiego do samodzielnego 

mieszkania, które nawiasem mówiąc dostaliśmy dzięki Józiowi, który zamienił mieszkanie w 

Al. Niepodległości na dwa mniejsze, w tym jedno dla nas. Przez te 11 lat nigdy nie okazał 

niezadowolenia z naszej obecności, Wojtusia przekupywał za kwasotki  (witaminki C), żeby 

mówił do niego tatusiu , jak ja byłem w Moskwie, a jeżeli były kłótnie, to moje z Lalką, ale 

nigdy z Józiem.  
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Fot. 124. Józef Salcewicz w mundurze generała górnictwa 

 

Fot. 125. Józio Salcewicz z Wandą 

 

Fot. 126. Lalka I Józio nad morzem 
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Fot. 127. Krynica Morska – urodziny Józia Salcewicza 

   W tym czasie Józio pracuje ponad siły. W ministerstwie siedzi do późnego wieczora, często 

jeździ na Śląsk no i ma Katedrę Koksochemii na Politechnice Gliwickiej. Mimo ciężkiej 

harówki lubi życie towarzyskie i w domu stale przebywają goście ; Wudlowie, Hofmanowie, 

Widerszpile i inni. Często grywają w brydża z Kruczkowskimi, z którym spotkał się w oflagu 

po powstaniu warszawskim, Rysiem Dobrowolskim i popijają wódeczkę. Gdy my urządzamy 

jakąś imprezkę z przyjaciółmi, chętnie przyłącza się z Lalką do nas i bawimy się razem. 

   Mimo trudnej sytuacji, najpierw mąż siostry ojca, a potem jego córki stosunki mego ojca z 

Józiem, po powrocie z Uralu, ułożyły się bardzo przyjemnie. Lubili się także ze starym 

Laskowskim, szczególnie lubili razem popić. Niestety pod koniec lat pięćdziesiątych zaczęły 

się u Józia kłopoty z sercem, przeszedł kilka zawałów serca, ale przeżył i dalej pracował już 

jako doradca ministra i profesor Politechniki Gliwickiej. 

   Całe życie marzył o męskim potomku, ale bez rezultatu. Za to został wynagrodzony 

wyjątkowo udanymi córkami, Hanią i Lilą, pierwsza doktór, pracownik naukowy i prodziekan 

w SGH, a druga pani prezes w Promedzie, świetnie sobie radząca z trudnymi w Polsce 
sprawami finansowymi. Mimo kłopotów ze zdrowiem żył 82 lata i doczekał się dwojga 

wnuków, Magdy i Michała. Trzecia wnuczka Agata i następna Joasia urodziły się już po jego 
śmierci. Umarł w Sylwestra w 1981 r. w czasie stanu wojennego. Biedna Lalka miała okropną 

sytuację, ale jakoś z tego wybrnęła. Bardzo jej pomógł Józia przyjaciel Baranowski i mój syn 

Wojtek. W tym czasie ja z Jadzią byliśmy w Mulheim i o jego śmierci dowiedzieliśmy się z 

dużym opóźnieniem. Jego młodsza córka była w tym czasie z mężem w Szkocji, w Glasgow. 

Wiele osób przez długie lata po jego śmierci podkreślało jego zasługi w odbudowie 

przemysłu ciężkiego po zniszczeniach wojennych oraz ważną rolę jaką odegrał w rozwoju 

koksownictwa i kształceniu kadry w Politechnice Gliwickiej. 

   Po jego śmierci moja siostra całkowicie poświęciła się wnukom i w tym znalazła 

przyjemność i radość życia. W 2006 roku cała rodzina obchodziła jej 80 – te urodziny. Mimo, 
że stale twierdziła, że ma raka, to nadal żyje zdrowo i gdy Jadzia skarży się na różne bóle ona 

odpowiada, a mnie nic nie boli. Zgodnie z rodzinną tradycją dożyje zapewne do setki, czego 

jej wszyscy bardzo życzymy. 
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53. Nowi członkowie rodu 

   Kasia była już dużą dziewczynką, bo miała 6 lat, gdy pojawił się drugi wnuk, tym razem 

chłopak, nazwany Marcinem Stanisławem. Tu Wojtek wyłamał się z rodzinnej tradycji i nadał 

mu imię Stanisław jako drugie. Chłopak był zdrowy i bardzo przystojny, a rósł nadzwyczaj 

szybko. Szczególnie zapamiętałem jego pierwsze kroki, a potem ciągle zadawane pytanie „ a 

cio to”, bez czekania na odpowiedź. Na spacerze przed domem na Narbutta, wyprosił u 

przypadkowego przechodnia zwykłą bułkę ( bułę daj), i zjadł ją ze smakiem. 

   W rok po Marcinie 14 listopada 1983 roku urodził się nasz trzeci wnuk Maciej Wojciech, 
niebywale sympatyczny, pulchny grubasek zwany „grubcio”. Marcin był czarny, a Maciuś 

zupełnie biały, taki świński blondyn. Nasze duże mieszkanie raptem zmalało, gdyż 

zamieszkała w nim rodzina Wojtka licząca już aż cztery osoby. Frajda była wielka, gdy 

wieczorem wracałem do domu i trafiałem na karmienie, kąpanie i układanie do snu aż dwóch 

wnuków. Pamiętam, jak wszystkim tłumaczyłem jaką radość sprawiają wnuki – sama 
przyjemność, bez odpowiedzialności, to fantastyczne! 

   W pół roku po Maćku, z kolei Asia urodziła drugą córkę Małgosię. W ten sposób staliśmy 

się z żoną poczwórnymi dziadkami. Ojcem Małgosi był drugi mąż naszej córki Michał 

Łuszczyński, o którym już pisałem w rozdziale Studia Asi. Małgosia była filigranową 

dziewczynką o jasnych włoskach i pięknej buzi. W bardzo jeszcze młodym wieku pływała z 

nami po Mazurach. Śpiąc w dziobie przetaczała się z jednej strony na drugą wraz z 

przechyłami łódki, nie budząc się i nie płacząc. 

   W tym czasie, po latach zwlekania rozpoczęto wreszcie budowę pierwszej linii metra w 
Warszawie. Skrzyżowanie Al. Niepodległości z Rakowiecką zostało rozkopane i zamknięte 

aż do zakończenia budowy, a budowa trwała przez wiele lat. Przez to skrzyżowanie szło się 

do ul. Batorego, gdzie znajdowało się przedszkole Marcina i Maćka i gdzie pracowała moja 

siostra Alina. Wielkie maszyny budowlane robiły ogromne wrażenie na chłopcach. Maciuś 

każdego dnia stawał przed jedną z nich i z zachwytem mówił „o kopara”. Pierwsze 

samodzielne kroki Marcina , a potem Maćka obserwowałem z zachwytem. Utrzymać 

równowagę na takich maleńkich stópkach, to naprawdę sztuka. Marcin przed samodzielnymi 

krokami długo szalał na chodziku, obijając przy okazji wszystkie meble. 

   Po ponownym wyjeździe do Mülheim, w końcu 1984 r. bardzo tęskniliśmy za chłopakami i 

dlatego często słuchaliśmy nagrań ich głosów. Szczególnie zapamiętaliśmy błagania Wojtka „ 

Maciusiu powiedz tata, no powiedz tata” i wtedy było słychać  „mm,mm” a tata nie 

wychodził.  

   Na osiem miesięcy przed naszym wyjazdem do Niemiec urodziła się nasza czwarta 
wnuczka Małgosia, 11 marca 1984 r. Ponieważ rodzina Łuszczyńskich mieszkała na 

Koszykowej, nasze kontakty z Małgosią były rzadsze. Za to po naszym powrocie z Mulheim 

częściej z nią spędzaliśmy wakacje, głównie pływając na łódce po Mazurach.  
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Fot. 128. Marcin i Maciek, Warszawa, Al. Niepodległości 

 

Fot. 129. Marcin i Maciej na działce 

 

Fot. 130. Wnuki na kolanach u babci Jadzi. Od lewej od najmłodszego: Małgosia, Maciej, Marcin i Kasia 
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54. Znowu Mülheim 

   Ponownie do Mülheim wyjechaliśmy 10 grudnia 1984 r. naszym białym Fiatem 125p. Tym 

razem zamieszkaliśmy w pałacu Stinesa na pierwszym piętrze. Duże umeblowane mieszkanie 

składało się z wielkiego living roomu z aneksem kuchennym, dużej nowoczesnej sypialni i 

ogromnej wyłożonej czarnymi kafelkami łazienki. Okna wychodziły na park i pagórkowaty 

teren za rzeką. 

   W laboratorium nie zauważyłem żadnych istotnych zmian i od razu przystąpiłem do 

wyodrębniania i oznaczania produktów rozkładu kompleksu CpNiR. Jak już wcześniej 

pisałem, związek ten w temp. powyżej -10 st.C tworzył szereg produktów gazowych, ciekłych 

i stałych, które chciałem poznać. Tym razem oprócz laborantki miałem do pomocy doktoranta 

z Pakistanu, Schakura. Stosunki moje z młodszym personelem to jest doktorantami, 

technikami i laborantami układały się bardzo dobrze i zawsze mogłem liczyć na pomoc 
chemiczną i językową. Niemieckiego uczyłem się opornie, ale po jakimś czasie mogliśmy już 

z Jadzią oglądać w telewizji filmy i dzienniki. Moi wrogowie z Politechniki przysłali tu 

niejakiego prof. Mąkoszę (bardzo dobry chemik), którego zadaniem było zdyskredytować 

mnie politycznie w oczach dyrektora Instytutu, prof. Wilkego. Na moje szczęście misja się 

nie powiodła, a moje stosunki w Instytucie nadal były doskonałe. 

   W Mülheim odwiedzał nas Z.Piniński , który postanowił zostać w Niemczech, a ponieważ 

znalezienie swego miejsca szło mu opornie, przyjeżdżał do nas trochę się odżywić i 

zaoszczędzić pieniędzy. Moja z nim przyjaźń trwała do czasu gdy jego nowa żona Niemka, 

zabroniła mu kontaktów ze mną. Przyczyna zapewne tkwiła w bojaźni przed utratą męża. 

Chociaż spędziliśmy wspólnie sporo czasu pływając na żaglówce
  i jeżdżąc na nartach, 

podporządkował się jej woli i kontakty się urwały. Odwiedził nas również synek łącząc 

interes z wizytą u nas. Na czas swego pobytu dostał osobny pokój z łazienką na parterze 

pałacu. Odwiedziła nas również Asia, ale największą radością był parotygodniowy pobyt u 

nas naszej wnuczki Kasi. Po zwiedzeniu Mülheim i okolicy i po wizytach w centrach 
handlowych jakich w Polsce jeszcze nie było ( kupowanie dla Kasi ubrań, których w ogóle 

nie chciała zmierzyć i ogromnej lalki – murzynka), pojechaliśmy z Kasią na długą wycieczkę 

do Regensburga, na zaproszenie prof. A. Voglera, wybitnego metaloorganika i entuzjasty 
wytworów natury np. muszle o budowie lewoskrętnej. 

   W końcu lipca Jadzia odwiozła Kasię pociągiem do Warszawy, a ja zostałem sam. W 

sprawach kuchennych i innych pomagała mi Hania Rufińska, która po odbyciu stażu dostała 

etat i została w Mülheim w „Institut fur Kohlenforschung” . Jesienią przyjechałem 

samochodem do Warszawy, a stamtąd pociągiem do Rygi, na kolejną konferencję FECHEM, 

którą zorganizował prof. Wolpin. Jechaliśmy przez Wilno i mieliśmy parę godzin na 
zwiedzanie miasta. Wilno było ładne i dość dobrze utrzymane, a wśród przechodniów , 

słyszało się język polski. Ostra Brama była odnowiona i otwarta. Zaś ubikacja na dworcu 
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zrobiła takie wrażenie, że do chwili obecnej, a minęło 26 lat , jej wyglądu zapomnieć się nie 

da. Konferencja była dobrze zorganizowana i chemicznie ciekawa. Był to rok 1985, czyli 

czasy Gorbaczowa, dlatego na głównym bankiecie toasty wznosiliśmy sokiem, gdyż wszelkie 

napoje alkoholowe były całkowicie zabronione, obowiązywał tak zwany „ suchoj zakon” 

czyli, suche prawo. 

   Po powrocie z Rygi wsiedliśmy z Jadzią do samochodu i pojechali do Mülheim. Po drodze 
słuchaliśmy przemówienia nowego premiera  profesora Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. 

Na ostatnie miesiące naszego pobytu w Mülheim przenieśliśmy się do willi stojącej osobno. 

Mieszkanie było na parterze, trzy pokoje , oczywiście całkowicie umeblowane i wyposażone. 
Z Jadzią jeździłem jeszcze na wykłady do prof. W. Sieberta z Uniwersytetu w Heidelbergu i 

do prof. W. Neumanna z Uniwersytetu w Bochum. Uniwersytet w Bochum był zbudowany na 

dużym terenie za miastem z kilkunastu powtarzających się prefabrykatów betonowych. Był 

bardzo nowoczesny, ale czy ładny? Heidelberg położony na dużych pagórkach, z ruinami 

ogromnego zamku i za starym miastem był na pewno bardzo ładny. 

   Pod koniec naszego pobytu w Mülheim przyjechał do nas samochodem Wojtek z Myszką. 

Głównym celem przyjazdu było kupienie niezbędnych rzeczy do wyposażenia ich nowego 
mieszkania na Ursynowie. 

   Z mego pobytu w Mülheim powstało 6 artykułów opublikowanych razem z Lehmkuhlem, 

Krugerem i Maynotem w Organometellics,  J.Organometal.Chem. i Chem.Ber. A tą tematykę 

prowadziłem jeszcze przez wiele lat.  
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55. Druga połowa lat 80. 

   Po zniesieniu stanu wojennego nic właściwie się w Polsce nie zmieniło. Nadal głodno, w 

przemyśle zastój, a w polityce walka, tylko nie bardzo wiadomo o co. Na dole rządzą 

przypadkowi ludzie, głównie karierowicze, pod hasłami wolności i demokracji. Na górze 

Jaruzelski i spółka, stara się utrzymać przy władzy, grożąc interwencją radziecką. Partii 

właściwie nie ma. Wiele osób występuje z partii, ale są też tacy którzy występują z 

Solidarności. Partyjne organizacje nic nie robią i nie mają żadnego znaczenia, nikt się z nimi 

nie liczy. Komitety, łącznie z komitetami wojewódzkimi i Komitetem Centralnym, też nie 

mają władzy, a swoją działalność pozorują naradami i spotkaniami. Co zrobić z tą partią nie 

wie również Jaruzelski. W rzeczywistości ona mu przeszkadza, trochę się jej boi. Najlepiej to 
widać na wyborach do władz partyjnych. Bojąc się, że demokratyczne wybory w partii to jego 

koniec, wpada na pomysł odwrócenia trybu wyborów. Najpierw wybierzmy KC, potem 

komitety wojewódzkie i tak dalej, a na koniec niech sobie pokrzyczą w podstawowych 

organizacjach, co nie będzie już miało wpływu na wybór wyższych władz. I w rzeczywistości 

nie wybory, a wyłonienie władz partyjnych tak przebiegało. 

   Czas leciał, co zrobić Jaruzelski nie wiedział i taki marazm trwał nadal. Nie wiedziała 

również Solidarność. Siłą, której brak nie da się zdobyć władzy, a nastroje w społeczeństwie 

pogarszają się i mogą zagrozić przywódcom.  

   Po powrocie z Niemiec, postanowiłem kupić nowy jacht, oczywiście za zaoszczędzone tam 

pieniądze. Wybrałem produkt stoczni im. Teligi pod Szczecinem polski jacht, wzorowany na 
podobnej szwedzkiej łódce, zwany Cumulus lub Opty-64. Zbudowany z laminatu o długości 

całkowitej 6,40 m i szerokości 2,42 m. Został on dopuszczony na rejon żeglugi P 12, bez 

ograniczeń. Oszczędności moje wystarczyły jeszcze na dokupienie u polskiego producenta 
Zimermanna, przyczepy podłodziowej. Jacht dokładnie obejrzałem w stoczni i od razu 

zamówiłem pewne zmiany w układzie wnętrza. Gdy jacht był gotów do odbioru, wsiedliśmy z 

Konradem Sawickim do mojego Fiata i pojechaliśmy do Szczecina. Noc spędziliśmy w 

hotelu, przedtem zwiedzając miasto, a rano dźwig usadowił jacht na przyczepie i z duszą na 

ramieniu ruszyliśmy w drogę powrotną. Nigdy nie ciągnąłem samochodem tak dużego 

ciężaru i miałem porządnego pietra, ale jakoś, może nawet nie najgorzej szło. Przez Chojnice, 

Bydgoszcz, Toruń dociągnęliśmy łódkę do działki, ale moc mojego samochodu wyraźnie była 

niewystarczająca. Od tej chwili wolny czas spędzałem na działce szykując Argona, bo tak 
jacht został nazwany, do wakacyjnych rejsów. Zacząłem oczywiście pływanie od Mazur. W 

tamtych czasach marin jachtowych prawie nie było, a dźwig zdolny do umieszczenia Argona 

na wodzie był tylko w górniczej przystani w Rynie. 

   Pierwsze wodowanie, a potem pływanie, tym jak mi się zdawało ogromnym jachtem było 

wspaniałe. Od tego czasu letnie wakacje zawsze spędzaliśmy pływając na Argonie, zimę jacht 

spędzał w specjalnie przeze mnie powiększonym garażu na działce. 
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   Mimo szarpania i podgryzania przez moich wrogów (głównie z Solidarności), praca 
naukowa nadal przebiegała z sukcesami, o czym świadczy wypromowanie w latach 80 – tych 
8 doktorów i opublikowanie w tym czasie 32 prac naukowych w najlepszych pismach 

metaloorganicznych. Muszę tu wspomnieć, że już w latach 70-tych, czterech moich 
współpracowników : W. Kuran, W. Wacławek, K. Starowieyski i M. Bolesławski obroniło 

habilitację i zostało docentami. W następnym, właśnie opisywanym dziesięcioleciu, czterech 

dalszych moich współpracowników po obronie habilitacji zostało docentami. Byli to : A. 
Okniński, Z. Floriańczyk, A. Kunicki i J. Serwatowski. Czyli w wieku 50 lat miałem 

opublikowanych 171 artykułów naukowych, wypromowanych 20 doktorów i 8 moich 

współpracowników obroniło prace habilitacyjne. 

   Mnóstwo czasu pochłaniała mi praca i przewodniczenie Oddziałowi Chemii 

Metaloorganicznej Europejskich Towarzystw Chemicznych. Co dwa lata, przy moim udziale, 
organizowano w różnych krajach Europy konferencje naukowe FECHEM, w których 

uczestniczyłem i miałem wykłady z naszych prac. Jak już pisałem, pierwszą taką konferencję 

zorganizowałem w Jabłonnie, a ostatnia, 19 –ta, odbędzie się w tym roku w Tuluzie. Na 

każdej z tych konferencji mieliśmy posiedzenie kierownictwa Oddziału, na którym 

demokratycznie ustalaliśmy kraj i przewodniczącego następnej konferencji. Ponadto co roku 
publikowałem broszurę z danymi o centrach chemii metaloorganicznej w Europie ze spisem 
nazwisk. Sporo też czasu zajmowała mi organizacja, praktycznie corocznych  Polsko – 
Niemieckich kolokwiów Chemii Metaloorganicznej, chociaż ich organizowanie stopniowo 
przechodziło na moich współpracowników, a głównie na prof. A. Pietrzykowskiego. 

   O dziwo, że w tych nieprzychylnych dla mnie czasach Minister Edukacji przyznał mi 1 

października 1988 r. nagrodę pierwszego stopnia za kształcenie kadry naukowej.  
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56. PAN -  Polska Akademia Nauk 

   Polska Akademia Nauk została powołana na wzór radziecki już w latach 50-tych i odegrała 

istotną rolę w odrodzeniu się i rozwoju polskiej nauki w okresie powojennym. Członkami tej 

organizacji zostali wybrani najwybitniejsi uczeni, bez względu na ich poglądy polityczne i 

wierzenia. W okresie Solidarności usiłowano wielokrotnie zlikwidować tę zasłużoną 

organizację uczonych, ale bez skutku. Członkowsko w Akademii Nauk PAN nadal się bardzo 

liczy i kandydatów w czasie wyborów nowych członków jest mnóstwo. Podstawową wadą 

Akademii jest wiek jej członków. Oczywiście szanse wyboru zawsze ma większe osoba 

starsza ze względu na wielkość jej dorobku. W dawnych czasach władze Akademii, jak 

również władze polityczne i rządowe, starały się wpływać na wiek nowo wybieranych 

członków Akademii. Widocznie miało to również wpływ w moim przypadku gdyż zostałem 

wybrany w wieku 46 lat, nie wiedząc nawet, że moja kandydatura została zgłoszona. Wkrótce 

po moim wyborze zostałem powołany na sekretarza naukowego Komitetu Chemii, którego 

przewodniczącym był wówczas profesor Adam Bielański, który w tym roku hucznie 

obchodził 100-lecie swoich urodzin. 

   Obok struktury korporacyjnej PAN posiada instytuty badawcze, finansowane oczywiście z 

budżetu państwa. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że poziom naukowy tych instytutów, tak 

na pewno jest w chemii, jest wysoki. Tego typu instytuty istnieją również w innych 

państwach jak np. Max Planck Institutes w Niemczech i podobne we Francji, Włoszech itd. 

Od dawna trwa dyskusja czy tego typu instytuty nie powinny być włączone do wyższych 

uczelni i wykorzystane nie tylko do prowadzenia badań naukowych, ale również do 

kształcenia kadry. Ponieważ, w przeciwieństwie np. do Niemiec, Instytuty Polskiej Akademii 
Nauk prowadzą studia doktoranckie, a więc są wykorzystywane do kształcenia kadry 

naukowej, na razie ta struktura badawczo – kształceniowa dotychczas trwa. 

   Swego czasu Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiadał aż 4 członków PAN. 
Niestety w chwili obecnej pozostałem tylko ja, natomiast szanse naukowe niewątpliwie 

posiada profesor Janusz Lewiński, były mój współpracownik. 

   Próby reformowania Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie jej odmłodzenia, nie przynoszą 

jak na razie wyraźnych rezultatów. Podstawowy problem PAN, a ogólnie rzecz biorąc nauki 

w Polsce leży w systemie jej finansowania. Nauka obecnie jest kosztowna i bez wielkich 

nakładów na jej rozwój nie będzie przynosiła rezultatów. Zawsze podziwiałem Stany 

Zjednoczone, które z niezrozumiałych dla mnie przyczyn hojnie finansują badania 

podstawowe i to bez względu jaka opcja polityczna rządzi tym krajem. 
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57. Tolek Garus 

   Jeszcze w liceum Kopernika w Toruniu, gdzie moje stosunki z dyrektorem Morawskim 
układały się na zasadzie partnerstwa, w czasie lekcji wszedł portier i oznajmił „Pasynkiewicz 

do Dyrektora”. U Dyrektora siedział młody człowiek w moim wieku lub trochę starszy o z 

lekka pucołowatej twarzy i średnio szczupłej figurze. „Poznajcie się” – powiedział Dyrektor, 

to towarzysz Garus, przewodniczący Zarządu Szkolnego ZMP w liceum cukrowniczym. 

Przyszedł w celu nawiązania współpracy między naszymi kołami ZMP. 

 

Fot. 131. Tolek Garus z żoną Haliną 

   Młody człowiek od razu wzbudził moją sympatię i wkrótce stał się serdecznym moim 

przyjacielem, aż do swojej przedwczesnej śmierci. Pochodził z Białorusi spod Grodna, gdzie 

mieszkała jego matka. On postanowił uczyć się w Polsce i początkowo przyjechał do swego 

wujka do Malborka, a następnie rozpoczął naukę w liceum cukrowniczym w Toruniu. 

   Jak to wtedy było Polska Ludowa dała mu lokum w internacie i stypendium wystarczające 

na skromne życie. Wkrótce Tolka wciągnąłem do pracy w Zarządzie Miejskim ZMP w 

Toruniu, a gdy po maturze zostałem kierownikiem Wydziału Młodzieży Szkolnej Zarządu 

Wojewódzkiego ZMP w Bydgoszczy, Tolek rozpoczął u mnie pracę na stanowisku 

instruktora. Od tej pory codziennie jeździliśmy razem z Torunia do Bydgoszczy. 

   Gdy w październiku 1950 roku rozpocząłem studia na Politechnice Warszawskiej, Tolek 
został kierownikiem Wydziału, a mój kolega Papay zajął miejsce Tolka. Wkrótce jednak 

kariera polityczna Tolka się skończyła, gdyż wzięto go do wojska i posłano do jakiejś wyższej 

szkoły politycznej. Po jej ukończeniu skierowano go do pracy w Wydziale Informacji w 
Warszawie. Było to wyróżnienie i zapewniało dobry start życiowy. W terminie późniejszym 
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ukończył zaocznie Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał stopień magistra. 

Jego promotorem był sławny profesor Bazylow. 

   Pewnego dnia gdy już mieszkaliśmy w Alejach Niepodległości odwiedził nas Tolek już w 

mundurze kapitana i okazało się, że mieszka parę domów dalej w Alejach w hotelu 
wojskowym. Wkrótce odbył się ślub Tolka z Haliną, pracownicą tego samego Wydziału, a 

jeszcze trochę później wprowadzili się do nowego dwupokojowego mieszkania na Żoliborzu 

w wojskowych blokach przy Cytadeli na ulicy Krajewskiego. Od tej pory nasze spotkania 
były regularne, a Tolkowie weszli do ścisłego grona naszych przyjaciół. Tolek stopniowo 
awansował na majora, a następnie na podpułkownika. W wyniku mojej interwencji u generała 

Urbanowicza, viceministra MON, dowiedziałem się, że Tolek jest poważnie chory na serce, o 

czym zupełnie nie wiedziałem. Tolek spędził rok a może więcej w misji pokojowej na 
wzgórzach Golan. 

 Syn Tolka Sławek zachorował na czerniaka i dni jego były policzone. Gdy w trakcie 

leczenia Tolek dowiedział się, że choroba syna jest nieuleczalna, dostał zawału serca w 

szpitalu i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Nie długo po nim odszedł jego syn Sławek, 

a biedna Halina z zaawansowaną chorobą Parkinsona została sama. Tej sytuacji nie 

wytrzymała i popełnila samobójstwo, rzucając się z drugiego piętra. Tragiczna rodzina prawie 

równocześnie przestała istnieć. 

 Tolek był solidnym facetem, domatorem, na żadne campingi i żaglówki nie jeździł. 

Wolał normalny dom wczasowy, wygodny fotel, karty i papieroska. Dlatego nigdy nie 

uczestniczył w naszych wycieczkach campingowych w kraju i zagranicą. Na żaglówce mojej 

pływał chyba ze dwa razy na Zalewie Zegrzyńskim. Przyjaźnił się z Surgiewiczem, Gieniem 

Osmólskim i z rezerwą z Sawickimi. Był stałym naszym gościem i my bardzo często 

jeździliśmy do Garusów w odwiedziny. Zbytnim intelektem nie błyszczał, ale zawsze 

mieliśmy wspólne tematy rozmów. Mile spędzaliśmy czas. 

 

Fot. 132. Goście w Kosewku 
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58. Narty 

   Narty zimą, podobnie jak żagle latem odgrywały ważną rolę w życiu naszej rodziny. O 

początkach rodzinnego narciarstwa w Czorsztynie , Zakopanem, Karpaczu i Szklarskiej 

Porębie już pisałem. W latach siedemdziesiątych za namową Pinola pojechaliśmy 

samochodem na narty do Austrii. Jechaliśmy przez  NRD, a następnie RFN w okolice 

Salzburga. Ani atlasów, ani informatorów narciarskich nie posiadaliśmy, więc w jakiejś 

mijanej miejscowości Pinol poszedł dowiedzieć się, gdzie w Austrii znajduje się dobry 

ośrodek narciarski, typu naszego Zakopanego czy Szczyrku. Odpowiedź otrzymał prostą 

„wszędzie jest dobrze”. Zdziwiło nas to niepomiernie, ale wkrótce zrozumieliśmy, że 

wszędzie są narciarskie wyciągi, dobre trasy i rozrzucone w górach restauracje, gdzie można 

tanio i smacznie zjeść oraz odpocząć. 

   Pierwszym naszym wyjazdem do Austrii byliśmy zachwyceni. Chcieliśmy poznać jak 

najwięcej ośrodków narciarskich, dlatego co dzień lub co drugi zmienialiśmy miejsce pobytu. 

W następnych latach, czasem we dwójkę, a potem w trójkę z żoną Pinola Joanną jeździliśmy 

na narty do Austrii. Pamiętam, że za którymś razem jadąc wyciągiem w górę, usłyszeliśmy 

przez głośnik, że w Warszawie nastąpił wybuch w budynku PKO, tak zwanej rotundzie, z 
przyczyn niewyjaśnionych i że są ofiary śmiertelne i wiele osób rannych. Wieczorem z 

trudem dodzwoniliśmy się do Warszawy i z ogromną ulgą dowiedzieliśmy się, że nasze 

rodziny nie ucierpiały. 

   Któregoś razu pojechaliśmy do Insbrucka we czwórkę, oprócz mnie i Pinolów jechała z 

nami Asia. Mieszkaliśmy w centrum w prywatnym mieszkaniu jakiegoś profesora znajomego  
Pinola. Co dzień  jeździliśmy w okolice Insbrucka, poznawać nowe ośrodki narciarskie. W 

Insbrucku niedawno odbyła się zimowa Olimpiada i wszystkie ośrodki narciarskie były 

znakomicie przygotowane. Pod koniec naszego pobytu jeździliśmy po przyjemnych, raczej 

łatwych trasach. W którejś  z pobliskich miejscowości Joanna, za którą jechałem zboczyła z 

głównej trasy, wjechała na niewielki pagórek  i znikła z moich oczu. Gdy pojechałem za nią 

zobaczyłem, że jest to niewielka skocznia narciarska, a na dole leżała Joanna skręcając się z 

bólu. Chciałem wezwać pogotowie narciarskie, ale ona postanowiła wjechać sama na górę. 

Przy mojej pomocy z trudem dojechaliśmy do gondoli. Jadąc w dół praktycznie już wisiała na 

moich rękach. W szpitalu okazało się, że ma uszkodzony kręgosłup i że pozostanie w gipsie  
przez dłuższy czas. 

   Na nasze szczęście, Rektorem Uniwersytetu w Insbrucku był chirurg i on operował Joannę. 

Gdy dowiedział się, że i ja jestem rektorem zadecydował, że za wszystkie wydatki zapłaci 

Uniwersytet. To uratowało finanse Pinola, gdyż w przeciwieństwie do PRL-u, opłaty 
związane z leczeniem w Austrii były bardzo wysokie. W parę tygodni po powrocie do domu, 

spotykałem Joannę na lotnisku w Warszawie. Gdy parę lat później jeździliśmy razem z 

Pinolami we Francji, Joanna radziła sobie na nartach całkiem dobrze. 
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   Zbyszek Piniński wyjechał na stałe do Niemiec, a Joanna została w Polsce i miała sukcesy 

naukowe w swojej geologicznej dziedzinie. Zajmowała stanowisko dziekana Wydziału, a 

może nawet prorektora. Dalszym kontaktom z Pinolem przeciwstawiła się jego druga żona, 

Niemka. Powód niezrozumiały, ale on prawdopodobnie bardzo od niej zależny, 

podporządkował się jej woli. 

   Po powrocie z Mulheim zacząłem jeździć na narty do Bułgarii, z moim przyjacielem 

Jankiem Krysterem i jego znajomymi. Zachęciła mnie do tego opowieść Romka Giżyńskiego, 

który za duże opakowanie „Omo” kupione w RFN-ie i sprzedane w Polsce, spędził za te 

pieniądze letnie wakacje w Bułgarii. Do Sofii lecieliśmy samolotem, bilet kosztował grosze. 

Na lotnisku wsiadaliśmy w taksówkę i jechaliśmy do znanej miejscowości Borowec, wysoko 
w górach Ryła, sto kilometrów od Sofii. Tam bez kłopotu wynajmowało się lokum i 

zaczynało jazdę na nartach. Kolejki linowe, gondole i orczyki, firmy Pomagalski z Francji 

działały bez zarzutu, czasem było gorzej ze śniegiem. W sumie bardzo tanio można było 

pojeździć na nartach w pięknych wysokich górach. Wyjazdy narciarskie do Bułgarii trwały 

parę lat, potem odkryliśmy narciarskie uroki Słowacji. Chłopcy, Marcin i Maciuś mieli już po 

parę lat gdy całą rodziną z Wojtkiem i Asią pojechaliśmy do Liptowskiego Mikulasza i 

jeździliśmy na nartach na Chopoku. Mieszkaliśmy w hotelu i do wyciągów jeździliśmy 

samochodami. Zima była bardzo mroźna i mała Kasia płakała, że marzną jej paluszki. 

Chłopcy ubrani w jednakowe różowe kombinezony jeździli na talerzykowym wyciągu na 

dole, a na niebiesko ubrana Małgonia stawiała pierwsze kroki u instruktora. Mój coraz 

zamożniejszy syn kupił mi japoński samochód Subaru Forester.  Do Liptowskiego Mikulasza 

jeździliśmy potem jeszcze parę razy. 

   Pod koniec lat 80-tych pojechaliśmy z Jadzią i Kasią na organizowaną przez biuro podróży, 

wycieczkę narciarską na Elbrus (5642 m) w górach Kaukazu. Jest to najwyższa góra leżąca 

jeszcze w Europie, chociaż niektórzy twierdzą że to już Azja. Z Chełma pociągiem 

dojechaliśmy do Kijowa, tu nocleg w hotelu i następnego dnia samolotem do Mineralnych 
Wod, a dalej autobusem do hotelu leżącego pod samym Elbrusem. Na Elbrus prowadziła 

kolejka linowa z przesiadką pośrodku trasy. Z górnej stacji można było pojechać jeszcze 

wyżej wyciągiem orczykowym. Z tego miejsca do szczytu brakowało jeszcze paręset metrów. 

Już na tej wysokości wyraźnie odczuwało się zmęczenie spowodowane rozrzedzonym 

powietrzem. Było pięknie, ale jazda na nartach była utrudniona ogromnymi kolejkami do 

wyciągów. Niedawno, media podały o zorganizowanym zamachu terorystycznym na turystów 

w okolicach Elbrusa. Prawdopodobnie miało to miejsce niedaleko naszego  ówczesnego 

hotelu.  Na nartach jeździłem również na granicy Newady i Kalifornii w miejscowości Alpin 

Meadows, a potem w Kanadzie niedaleko od Vancouver w Whistler, gdzie ostatnio odbywała  
się zimowa Olimpiada. Ale o tym napiszę przy okazji Międzynarodowych Konferencji w 

których brałem udział. Do Wagrain pojechaliśmy w końcu lat osiemdziesiątych i po Myszce i 

Wojtku zamieszkaliśmy w hotelu z obu chłopcami. Obaj już wtedy dobrze jeździli na nartach 

i byli dość samodzielni. Gdy w czwórkę jeździliśmy po stronie Flachau, zgubił nam się 

Maciuś, którego płaczącego znaleźliśmy, gdy wszystkie wyciągi stanęły. Nie było wyjścia, 

zjechaliśmy w dół do Flachau było późno i autobusy dla narciarzy przestały już kursować. 

Nie było też taksówek. Ostatecznie w panice, do Wagrain było 18 km, złapaliśmy ostatni 

autobus kursowy i szczęśliwie dobrnęliśmy do hotelu. 
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Fot. 133. Narty z rodziną Asi  w Austrii 

    

 

Fot. 134. Narty rodzinne w Austrii 
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59. Obrazy 

   Zaczęło się od Kopernika. Zawsze podziwiałem jego odwagę i badawczą determinację. 

Przecież rozpoczął badania sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem potężnej organizacji 

religijnej – kościołem, której sam był członkem i wysoko stojącą postacią w jej hierarchii. 

Zwyciężyła ciekawość! bez której nie istniałaby nauka. Badania zostały podjęte i 

doprowadzone do końca. Trudniej było z opublikowaniem wyników tych badań. Ale i na to 

się zdecydował wielki Kopernik. Jak trudna to była decyzja świadczy czas jej podjęcia – tuż 

przed śmiercią. Badania dały rewelacyjny wynik – ziemia przestała być boskim centrum 

wszechświata, a stała się jednym z miliardów ciał niebieskich. Kopernik był pierwszym 

uczonym, który odważył się dane naukowe przeciwstawić oficjalnym poglądom głoszonym 

przez ówczesny kościół. Nic więc dziwnego, że chciałem posiadać portret Kopernika, a ściśle 

mówiąc sławną kopię jego portretu nieznanego malarza. Ten portret Kopernika zamówiłem u 

W. Petryka – młodego artysty malarza z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i 

od tego czasu portret ten wisi na poczytnym miejscu w moim mieszkaniu. Zdobyłem również 

wydany rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich – De Revolutionibus 
Caelistibus Manu Propria lub De Revolutionibus Orbium Cealestium”. I tak zaczęła się moja 

miłość do malarstwa.  

 

 

Fot. 135. Kopernik 
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Fot. 136. Obrazy 

 

   Na ścianach mojego mieszkania obecnie wisi 70 obrazów, reprodukcji i szkiców. Obrazy 

zdobywałem stopniowo przez dłuższy czas kupując je u młodych malarzy na wystawach i w 

galeriach. Szczególnie dużo obrazów kupiłem w ówczesnym Związku Radzieckim. Okres 

rozpadu tego mocarstwa powodował ogromne zubożenie malarzy, aktorów, pisarzy i 

uczonych. Dlatego dzieła najsławniejszych wówczas malarzy można było kupić za paręset 

dolarów. Ograniczeń w wywozie współczesnych dzieł sztuki nie było żadnych. Potem 

wpadłem na pomysł zapraszania artysty malarza z żoną lub nawet rodziną do Polski. 

Zapewniałem im mieszkanie, utrzymanie i niewielki dodatek pieniężny w zamian za obrazy 

namalowane przez gości w czasie ich pobytu w Polsce. W ten sposób moja kolekcja 

wzbogaciła się o obrazy Zaripowa i jego żony oraz Pankina.  

   Polskie malarstwo tradycyjne reprezentował oczywiście Kossak, prezent od ojca żony. 

Został on skradziony później podczas włamania do mego mieszkania. Skradziono wówczas 

także ikonę, którą otrzymałem od mojego przyjaciela z Syberii, Walentyna Spicyna, o którym 

piszę dalej. Do kolekcji należą  również obrazy Ziomka i Niesiołowski, które otrzymałem od 

syna. Na siedemdziesiątą i osiemdziesiątą rocznicę urodzin dostałem od rodziny obrazy 

ulubionego przeze mnie polskiego malarza Maśluszczaka. 
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Fot. 137. Obrazy 

   Do szczególnie cennych pamiątek należy wyhaftowany w więzieniu przez członka rodu 

powstaniec kościuszkowski i wierszyk: 

                                                      „Opuścił Żonę, Dziatki 

                                                      i drogą puściznę 

                                                      Nieszczędząc życia 

                                                     idzie walczyć za ojczyznę” 

    Do pamiątek należy także maleńka w srebrnej koszulce ikona od niepamiętnych czasów 

wręczana przez matkę wychodzącej za mąż córce.  

           

               Fot. 138. Powstaniec Kościuszkowski                                                Fot. 139. Ikona 

    Również bardzo lubię kicze malarskie, ale na razie nie mogę się zdecydować na ich 

ekspozycję i trzymam je w garażu na działce. 
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60. „Argonem” po Bałtyku i Adriatyku 

   Z uzyskaniem morskiej klasyfikacji Argona było mnóstwo chodzenia po urzędach, 

wypełniania ankiet i druków. Ostatecznie Argon otrzymał certyfikat i numer rejestracyjny PZ 

1909 i od tej pory mogłem nim pływać po morzu. Chociaż skończyłem wszelakiego rodzaju 

kursy i zdałem egzaminy i to w samej Trzebieży (najlepsza szkoła żeglarska w Polsce), to 

praktyki morskiej miałem mało. Argona dociągnęliśmy do Gdyni, dźwigiem spuściliśmy na 

wodę w miejscowej marinie i w pierwszy rejs popłynęliśmy do Jastarni. Po opłynięciu 

wszystkich portów zatoki gdańskiej, zacząłem się wypuszczać dalej, do Władysławowa, 

Łeby, Ustki. Gdy już trochę nabrałem umiejętności żeglarskich, postanowiłem doholować 

Argona do Jugosławii i popływać po Adriatyku. Problem jednak polegał na braku 

wystarczająco mocnego samochodu, który przez wysokie góry uciągnął by jacht z przyczepą i 

wyposażeniem.   

   Po wielu przygotowaniach zapadła decyzja, jedziemy do Zadaru nad Adriatykiem. Do 

mariny w Zadarze dojechaliśmy z duszą na ramieniu, ale bez większych problemów. Jacht 

dźwigiem zrzucono do wody, samochód i przyczepę zaparkowaliśmy nieopodal na ulicy i 

następnego dnia popłynęliśmy na wyspę Ugljan, najbliższą od Zadaru. Gdy wpływaliśmy do 

głębokiej zatoki i cumowali do wolnego miejsca na pirsie, zaczęło dmuchać i mocno 

dmuchało przez dwa lub trzy dni. Okazało się, że ten bardzo silny i porywisty wiatr dmucha z 

północnego wschodu, z gór, nazywa się bora i jest bardzo niebezpieczny. 

   Po nas przyjechali samochodami Wojtek z Myszką i chłopcy oraz Aladin z przyjaciółką. 

Ostateczne Wojtek z rodziną i Aladin postawili przyczepę i namiot nad małą zatoczką na 

wyspie Ugljan, a my z Jadzią cumowaliśmy w małym porciku rybackim. Po drugiej stronie, 

wąskiej w tym miejscu wyspy, też był pirs cumowniczy oraz sklep gdzie dla Maciusia 

kupowało się gumę do żucia, a Maciuś od sprzedawcy nauczył się mówić „nema problema”. 

Z naszego porciku pływaliśmy dookoła Ugljanu i Pasmanu, lub na północ do półwyspu Pag i 

zatoczki Szimuni. Z Wojtkiem i Aladinem popłynęliśmy na dłuższy rejs do parku 

narodowego Kornati. Z tego rejsu wracaliśmy nocą, wiał silny wiatr i była wysoka fala a 

Aladin ze strachu włożył kamizelkę ratunkową. Chłopcy na łódce czuli się znakomicie, wciąż 

z rufy , linkami bez haczyków łowili ryby, oczywiście bez sukcesu. Wakacje i pływanie było 

bardzo udane i w te miejsca wracaliśmy jeszcze wiele razy. Powrót z łódką do Warszawy, 
chociaż kosztował wiele nerwów, zakończył się sukcesem. 

   Po trzech latach, w 1992r., ponownie pojechaliśmy z łódką do Jugosławii, lecz tym razem 

ciągnął ją nowy, kupiony przez Wojtka samochód Subaru Forester. Samochód dawał sobie 

radę doskonale, ale gorzej było z hakiem, który urwał się przed Częstochową, na szczęście 

bez złych konsekwencji. Po naprawie haka w Częstochowie, szczęśliwie dojechaliśmy do 

Portoroż na Istrii. Tu łódkę zwodowaliśmy i popłynęli wraz z Kasią i Małgosią dookoła Istrii. 

Na noc szukaliśmy kotwicowiska w zatoce Czrvar rzucając kotwicę w różnych miejscach. 
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Rano zaczęła się burza i dmuchnęło 10 
oB i więcej. Ledwo zdążyliśmy się schronić za 

prywatny betonowy falochron. Wiatr był tak silny, że przez falochron wysoki na 2 – 3 m, 
zaczęła się przelewać woda. Z trudem utrzymałem Argona za falochronem. Po burzy zaczął 

padać autentyczny deszcz, zjawisko bardzo rzadkie o tej porze roku na Adriatyku. 

 

 

Fot. 140. Argon czyli Kumulus, służy do tej chwili 

 

Fot. 141. Małgosia pływa po Adriatyku 

 

   Następnego dnia płyniemy dalej. Odbieramy ostrzeżenie przed sztormem 8 
oB. Na noc 

stajemy na kotwicy w głębokiej zatoce Veruda, osłoniętej ze wszystkich stron. Dookoła  stoi 
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dużo jachtów. Noc mija spokojnie, a następnego dnia płyniemy aż do wyspy Mali Losinj i 

stajemy w marinie w centrum miasta. Marina leży na południowym końcu długiej na około 2 

mile zatoki, osłoniętej ze wszystkich stron. Teraz cytuję zapis z dziennika jachtowego, 

czwartek 3 września 1992 r. „ O 21-ej przyszła burza i dmuchało 9 
o B z północy. Powstała 

wysoka, nieregularna fala wielokrotnie odbita od zaokrąglonej linii brzegowej. Argon stoi 
rufą na boi, a dziobem przymocowany jest do pomostu. Każda fala go podnosi i rzuca 

dziobem na pomost. Stojąc na pomoście rękoma odpycham dziób chroniąc przed rozbiciem. 

Małgosia głośno płacze, że dziadkowi urwie rączki. W marinie gaśnie światło. Dzięki pomocy 

obsługi mariny, przyciągnęliśmy rufę bliżej boi i założyli drugą cumę. Dziób nie obija się już 

o pomost. Z naszej prawej burty motorówka obija się o pomost rufą, a z lewej, wielka włoska 

motorówka na włączonym silniku chroni rufę, ale obija naszą lewą burtę. Burza uspokoiła się 

po 3 godzinach, ale wkrótce przyszedł wiatr NW o sile 8 
o B. Walczyłem o życie do 4-ej rano. 

Rano oglądamy straty. Duży szwajcarski jacht zatopiony, wiele motorówek i jachtów 

uszkodzonych. Straty Argona pokryło ubezpieczenie. Następnego dnia płyniemy dalej. 

Odwiedzamy Szimuni na półwyspie Pag, Suszicę na Ugljanie , wyspę Silbę i wracamy na 
Istrię. Stajemy w marinie w Limskim Kanale. Okazuje się, że zarówno marina jak i wielki 

camping są dla nudystów i obowiązuje chodzenie nago. Tego nie respektuję i obsługa mariny 

zwraca mi uwagę. Dziewczynki i Jadzia chodzą nago i kąpią się w basenie. 18 września 

dopływamy do Portoroż, wyciągamy łódkę i wracamy do Polski. 

   Argon służył nam dzielnie przez siedem lat, aż do kupna następnej, trzeciej łódki. Po 

paroletniej przerwie i generalnym remoncie, nadal pływamy Argonem, ale tylko po 

Mazurach. 
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61. Zmiana władzy 

   Klincz trwał od zakończenia stanu wojennego. Solidarność nie chciała ustąpić, a Jaruzelski i 

spółka nie chcieli oddać władzy. Lata biegły, a rozwiązania nie było. Tłumaczenie 

Jaruzelskiego, że głęboka reforma ustroju doprowadzi do zbrojnej interwencji Związku 

Radzieckiego, jak się później okazało było fałszywe. Wreszcie w końcu lat osiemdziesiątych 

władza wymyśliła rozwiązanie. Zrobimy demokratyczne wybory, które oczywiście wygramy. 

Do Sejmu i rządu wejdzie Solidarność, ale węzłowe resorty oraz prezydent i premier 

pozostaną w naszym ręku. Zwycięstwa byli tak pewni, że w przeddzień wyborów do tak 

zwanego sejmu kontraktowego, mój sąsiad na działce Czyrek, druga osoba w rządzie martwił 

się, że do sejmu wybiorą zbyt mało przedstawicieli Solidarności. Program działania 

uzgodniono w czasie obrad okrągłego stołu, 06.021989 - 05.04.1989 r. W wyniku wyborów 

zwyciężyła Solidarność. 31 grudnia 1989 r. na prezydenta wybrano Jaruzelskiego i pełnił on 

ten urząd przez jeden rok po czym wybrano Wałęsę. 

   Solidarność po zdobyciu władzy rękoma wicepremiera L.Balcerowicza zgodnie z planem 
amerykańskiego ekonomisty J. Sachsa przeprowadziła prywatyzację gospodarki narodowej. 

Polski przemysł został przekazany w ręce zagranicznego kapitału, a resztki oddano wybranym 
Polakom metodami korupcyjnymi. PGR –y rozwiązano, czyniąc bezrobotnymi nędzarzami 

300 tysięcy ludzi, a o robotnikach zapomniano i przestano się o nich troszczyć, a przecież 

polska rewolucja zaczęła się pod hasłem „obrony praw robotników”. Tylnymi drzwiami 
wprowadzono religię do szkół. Powieszono wszędzie krzyże. Podpisano konkordat z Rzymem 

i rząd dusz oddano w ręce kościoła. Komisja rządowo – kościelna spełniła wszelkie żądania 

majątkowe kościoła. Przejęcie władzy przez Solidarność zaowocowało nasileniem działań 

roszczeniowych. Odczułem to od razu, gdy mimo pozytywnego głosowania w Zakładzie, 

Rada Wydziału większością głosów nie zaopiniowała mojej kandydatury na kierownika 

Zakładu. Przez jedną kadencję obowiązki kierownika Zakładu pełnił R. Kunicki. W następnej 
kadencji wróciłem na to stanowisko. Nasiliły się ataki nieoficjalne, np. głośno krytykowano 

mnie za pozytywną recenzję książki prof., Czauczesku, żony dyktatora Rumunii. Nawiasem 

mówiąc, przetłumaczona na język polski książka o chemii metaloorganicznej, pod względem 

merytorycznym i naukowym była dobra.  Mimo różnych trudności nie osłabły moje kontakty 

z wybitnymi światowymi metaloorganikami. Nadal przyjeżdżali do nas z wykładami 

najsławniejsi światowi chemicy i nadal ja jeździłem po świecie na wykłady do najlepszych 

uczelni. Była to ciężka praca wymagająca pracochłonnego przygotowania i wielkiego 

wysiłku. Aby to zilustrować przytoczę dane o moich pobytach w USA i Wielkiej Brytanii. 

   Przed wyjazdem należało uzgodnić terminy i podać tematy wykładów, załatwić 

formalności, wizy , bilety itd. Wyjazd do Stanów był zaplanowany na 12 sierpnia do 2 

września 1990 r. W tym czasie miałem odwiedzić 6 najlepszych ośrodków 

metaloorganicznych w Harvard Univ., Univ. Of Massachuttets w Amherst, Wayn Univ. 
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Detroit Michigan, Columbus Univ. Ohio, Georgia Tech. Univ. w Atlancie  i Univ. of 
Alabama w Tuscalousa. Do danej miejscowości przylatywałem wieczorem samolotem. 

Następnego dnia spotykałem się z zapraszającym mnie profesorem, który wręczał mi program 

pobytu czyli tzw. agendę. Dalej odwiedzałem kolejne zespoły naukowe i ich kierowników. O 

15-ej odbywało się seminarium z moim wykładem i dyskusja, potem kolacja w eleganckiej 

restauracji i późnym wieczorem, już bardzo zmęczony kładłem się spać. Rano dalsze 

rozmowy, lunch, samolot i nowy Uniwersytet. 

   Gdy przyleciałem do Atlanty w piątek wieczorem, a spotkanie z profesorem Ashbym 
miałem dopiero w poniedziałek byłem szczęśliwy, że mam wolny weekend i że spędzę go 

nareszcie sam nie rozmawiając po angielsku. Nic z tego, w hotelu wręczono mi dwa 

zaproszenia, jedno od biznesmena Nelsona, a drugie od generała Westa. Pierwszy przyjechał 

po mnie o 9-ej rano i po wizycie w jego dużym i eleganckim domu, pojechaliśmy wraz z jego 

żoną nad wielkie jezioro niedaleko Atlanty. Pan Nelson posiadał szybką motorówkę i wraz z 

żoną uprawiał narty wodne. Jezioro było naprawdę ciepłe i gdyby nie termometr, nie 
uwierzyłbym, że woda ma 36 

o C. To właśnie na tym ciepłym jeziorze pierwszy raz w życiu 

jeździłem na nartach wodnych. Szło mi nieźle, z wody wyszedłem bez upadku za pierwszym 

razem. Gospodarze oczywiście nie uwierzyli, że to mój pierwszy raz. Jednak narty wodne 

mnie nie zachwyciły i potem na Adriatyku, gdy jeździłem ponownie za Wojtka motorówką, 

ten rodzaj sportu mnie nie porwał. Z panem Nelsonem rozmawialiśmy o światowej 

gospodarce i zasobach ropy naftowej na ziemi. Jego zdaniem, gdyby Chiny rozwinęły 
produkcję samochodów do poziomu w Stanach, za kilka lat zabrakłoby ropy na świecie. Jak 

widać przewidywania były pesymistyczne i chociaż po 21 latach, w Chinach są już miliony 

samochodów, zasoby ropy naftowej nie zostały wyczerpane. 

   Pan generał West, z którym spędziłem niedziele, niebardzo miał mi co pokazać. Poza 

centrum z paroma wysokimi budynkami i całymi kwartałami brudnych parkingów, nie było 

co oglądać. Pojeździliśmy po zadbanych i pięknych dzielnicach willowych i pojechaliśmy do 

niego na kolację. Między innymi daniami podano gorącą kukurydzę. Pani generałowa bardzo 

się zdziwiła, że umiałem sprawnie ją jeść. Zadawano mi mnóstwo pytań, np. czy w Polsce jest 

telewizja, ile kosztuje garnitur i temu podobne. Mieszkałem w eleganckim hotelu na sławnej 

Peachstreet z „Przeminęło z wiatrem”. W poniedziałek rozmowy i wykład u Ashbiego, a 

następnie autobusem przez pustą i dziką Alabamę dotarłem do Tuscaloosy do hotelu 

Sheraton. Następnego dnia wizyta, rozmowy, wykład, dinner, samolot i następny uniwersytet. 

   Podobnie wyglądały wyjazdy do krajów Europy. Przykładowo wyjazd do Anglii na 

zaproszenie The Royal Chemicał Society. Po przylocie do Anglii, miałem się udać do ich 
głównej siedziby w Londynie. Gdy przyjrzałem się programowi okazało się, że Royal Society 

mieści się w Carlton House Terrace ale jaka ulica i numer domu nie podano wychodząc 

prawdopodobnie z założenia, że każdy musi wiedzieć gdzie to jest i rzeczywiście kierowca 

taksówki wiedział. Najpierw pojechałem do F.G.A.  Stona z University of Bristol. 
Mieszkałem u niego w domu i byłem wylewnie przyjmowany. Z Bristolu pojechałem do prof. 

Abla z University of Exeter. Rozmowy, wykład i dalej pociągiem do Sheffield. W Sheffield 

byłem gościem prof. Maitlisa i tu oprócz rozmów zwiedzanie muzeum – osady norweskich 
Wikingów, którzy podbili tą część Anglii i tu się osiedlili. W tym czasie u prof. Maitlisa 

przebywał na stażu mój współpracownik, dr R. Kunicki. Z Sheffield pojechałem do Durham, 
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do mego dobrego znajomego prof. K. Wade. Tu chcieli mnie szczególnie ugościć i zamiast w 

hotelu, mieszkałem w Zamku w pokoju biskupim ( The Bishop Suite, Durham Castle). Było 

pięknie, ale okropnie zimno, bo jak wiadomo, w tamtych czasach w angielskich domach nie 
palono. Dalej pojechałem do Glasgow do prof. Pausona (odkrywca ferrocenu) i wreszcie 
powrót do Londynu i wizyta u prof. Daviesa. Na koniec wolny weekend i zwiedzanie 

Londynu. Po takim wyjeździe wraca się do Warszawy kompletnie wykończonym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

62. Muzyka 

     Jak już wcześniej wspominałem Ojciec lubił muzykę i w naszym domu od zawsze był 

patefon, a potem radio. Szczególnie „sierce szczipatielnyje” utwory Wertyńskiego i jemu 

współczesnych kompozytorów były często słuchane przez Ojca.  

   Na Uralu nie było żadnej muzyki, poza modnymi czastuszkami i pięknymi wojennymi 

piosenkami, śpiewanymi doskonałymi rosyjskimi głosami przez amatorów. Dopiero w 

Toruniu zsyntezowałem siarczek ołowiu, który spełniał rolę odbiornika radiowego po 

odpowiednim przyłączeniu do niego przypadkowo znalezionych słuchawek radiowych. Już w 

1946 roku została odbudowana radiostacja w Toruniu. Niestety repertuar muzyczny przez nią 

nadawany ograniczał się do dwóch płyt: Moniuszki i oficjalnych nagrań hymnu i marszy 

wojskowych. Dopiero gdy byłem już na studiach w Warszawie słuchałem audycji 

muzycznych przez posiadane przez mą siostrę radio. I tak mijały lata. A muzyka nie 

odgrywała ważnej roli w moim życiu. W wiele lat później, gdy ukazały się w sprzedaży 

pierwsze adaptery i płyty długogrające, kupiłem V Symfonię Bethovena, która coś we mnie 

poruszyła i zacząłem ją, a następnie wszystkie pozostałe utwory tego kompozytora słuchać. 

Oczywiście oprócz Bethovena – Mozart, Hain, Hendell, a jeszcze potem Bach, weszły na 

stałe w słuchany przez całą rodzinę repertuar. W tym czasie rozwój elektroniki czynił cuda i 

jakość  utworów muzycznych osiągnęła prawdziwą doskonałość. Od tego stanu zauroczenia 

muzyką był już krok od Filharmonii Warszawskiej i innych sławnych Filharmonii na świecie. 

   Na przedstawienia operowe również uczęszczaliśmy z żoną lub bywałem sam jeżdżąc po 

Europie i świecie. Zasada była prosta – Londyn, Paryż, Nowy York, Moskwa, Mediolan, 

Ekaterinburg, Wiedeń czy Syktyfkar, gdziekolwiek była opera, tam przynajmniej na jedno 

przedstawienie szedłem. Muzyka operowa nie pociąga mnie jednak tak jak koncerty 

symfoniczne. 

   Niestety ta pasja nie udzieliła się ani moim dzieciom ani wnukom. I wszelkie próby ich 

wyciągnięcia do Filharmonii czy na przedstawienia nie dają pożądanych rezultatów.  

   Oczywiście jakość odtwarzanej muzyki jest obecnie zachwycająca, a dostępność, mimo nie 

najtańszych nagrań, ogromna. Mój sąsiad pan Klocek, wybitny wiolonczelista, grający 

przedtem w Zespole Maksymiuka, a obecnie w Sinfonii Varsovia, wyjaśnia mi wszystkie 

zawiłości i tajemnice muzyki symfonicznej. Niestety, jedynie około 2,5% społeczeństwa 

interesuje się muzyką poważną. Tym nie mniej w Warszawie obok Filharmonii Narodowej 

powstała druga orkiestra symfoniczna i koncerty symfoniczne odbywają się w wielu innych 

salalach, łącznie z Zamkiem Królewskim. 
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63. Konrad Sawicki 

   Mój przyjaciel Konrad Sawicki, starszy ode mnie o lat 7, żyd z gojowską głową, jak mówiła 

o nim jego pierwsza żona Alina Sawicka z domu Rymkiewicz. Poznałem go na pierwszym 

roku studiów i przyjaźń trwała do jego śmierci. Początkowo był przekonanym komunistą, a w 

czasie Solidarności przekształcił się w działającego antykomunistę. Szlag mnie trafiał, gdy 

pływając razem z nim na żaglówce słuchał mszy świętej przez radio. Uwielbienie 

Solidarności skończyło się u niego wraz z wyrzuceniem go ze ZBOWID-u za udział w walce 

z bandami w pierwszych latach PRL-u. W tym czasie służył on w KBW i jak już 

powiedziałem był z przekonań komunistą i stalinowcem. Po urodzeniu syna Józefa wysłał list 

do Stalina z odpowiednią informacją. 

   Po skończeniu studiów chemicznych na Politechnice Warszawskiej rozpoczął pracę w 

Instytucie Przemysłu Organicznego, tam też wykonał pracę doktorską i odszedł na emeryturę. 

Zajmował się syntezą związków chemicznych, które miały wykazywać właściwości 

antykomarowe. Wiązał z tym nadzieję osiągnięcia sukcesu naukowego, ale głównie 

finansowego. Przekonywał nas, że jego repelent jest doskonały i komar nawet nie podlatuje 
do posmarowanej części ciała, gdy jednak komar siadał, to wyjaśniał, że siądzie, ale nie 

ugryzie. A jednak komar gryzł. 

 

Fot. 142. Konrad Sawicki z autorem 

   Przyjaźń z rodziną Konrada trwała do jego pierwszego rozwodu. Ale ja się z nim 

przyjaźniłem do jego śmierci, a żona moja aż do chwili obecnej utrzymuje bliskie stosunki z 

Alą Sawicką, pierwszą żoną Konrada. Konrad był typowym monogamistąi nowa przygoda 

miłosna zaczynała się od rozwodu i po jakimś czasie rozwodem się kończyła. W ten sposób 
Konrad miał cztery żony i trzy rozwody. 
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   Konrad uwielbiał turystykę samochodową i w dawnych czasach starą Syrenką (samochód 

FSO) wybrał się do Turcji i Libanu. Oczywiście reperując samochód po drodze wielokrotnie. 

Następnie powtórzył tę szaloną wycieczkę jadąc starym Fiatem 125p z drugą żoną. Był 

wspaniałym kumplem na wszystkiego rodzaju wycieczkach i campingach. Niestety umierał 

długo i samotnie. 
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64. „Nova” 

   Po powrocie z Mülheim zaprenumerowałem niemieckie czasopismo „ Yacht” poświęcone 

jachtingowi. W tym piśmie znalazłem dokładny opis jachtu nowej konstrukcji nazwanego 

Dehler 28s. Jago długość to osiem i pół metra , szerokość poniżej 3 m, a ciężar nie 

przekraczał 3 ton, czyli jacht nadający się do transportu szosami. Architektura wnętrza, 

nieduże zanurzenie, cztery wygodne miejsca do spania i silnik diesel 10 KM, bardzo mi to 

odpowiadało i zacząłem myśleć o jego kupnie. Cena była zbyt wysoka na moje możliwości, 

ale Wojtek zadeklarował pomoc finansową. Oprócz jachtu należało jeszcze kupić przyczepę 

podłodziową, no i samochód odpowiedniej mocy. Przyczepę zamówiłem razem z jachtem, a 
samochód  Isuzu Truper kupiłem używany za 10 tysięcy dolarów. 

   Po łódkę do Meschede w Niemczech pojechałem w przeddzień 1-go Maja 1993 r., reperując 

po drodze w Poznaniu samochód. Była to jakaś niewielka usterka, którą jednak należało 

usunąć. Do stoczni Dehlera przyjechałem rano. Oglądnąłem łódkę i przyczepę, spytałem czy 

zamontowali zbiornik na fekalia i ruszyłem w drogę powrotną. 

   1-szy Maja był dniem upalnym, a ja miałem wysoką gorączkę, prawdopodobnie 

przeziębienie. Po drodze przenocowałem w łódce i następnego dnia dojechałem do działki. 

Jacht nie mógł się zmieścić w garażu, był za duży i dlatego na rogu posesji zbudowałem 

bramę wjazdową i wyjazdową, a teren między nimi wybetonowałem. Od tego czasu, poza 

sezonem pływania łódka tam stoi , przykryta dużą plandeką. Wjazd i wyjazd nie są łatwe i już 

niejednokrotnie zarysowałem burty lub pogiąłem przyczepę. Rejestracja prywatnego jachtu 
zajmowała wtedy  mnóstwo czasu. Inspekcja rzeczoznawcy PZŻ, zaświadczenie o rejestracji 

PRS – u, kontrola Urzędu Morskiego w Gdyni i otrzymanie karty bezpieczeństwa to tylko 

niektóre czynności, które należało wykonać. Po Asi, Kasi i Argonie, łódka dostała nazwę 

„Nova”, nazwa krótka i zrozumiała w każdym języku. Wodowaliśmy Novą w marinie w 

Gdyni i sprawdziliśmy jej zachowanie na żaglach i na silniku. Ocena była bardzo pozytywna. 
W 1993 r. Międzynarodowa Konferencja ICOMC miała się odbyć w Grecji na wyspie Krecie 
i była organizowana przez Scretasa, mojego dobrego znajomego. Postanowiłem na tą 

konferencję popłynąć Novą, zawożąc ją przed tym szosą do którejś z marin na Istrii. Pomysł 

był szalony, a ja nie brałem pod uwagę żadnych trudności i przeszkód nie do przewidzenia. 
Po pierwsze z Warszawy do Istrii to 1000 km w linii prostej, z Istrii do Aten to 750 mil 
morskich, też w linii prostej, a z Aten do Krety to dalsze 250 Mm. Łącznie nie licząc 

halsowania, linii brzegowej, wejść do portów i td. to 1000 Mm. Do tego łódka nie 

wypróbowana w dalekich rejsach, a załoga w osobie mojej żony, niezbyt doświadczona w 
morskim pływaniu. Ale najważniejsze, że w Jugosławii trwała wojna między Chorwatami i 

Serbami o Wojewodinę i między Serbami i muzułmanami w Bośni i Hercegowinie. 
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Fot. 143. Ulica Narbutta przed wyjazdem na Adriatyk 

 

Fot. 144. Wyprawa nad Adriatyk 

   Wszystkie argumenty przeciw były prawdziwe, a przygotowania do rejsu przebiegały 

sprawnie. Wskazane było wziąć sporo wyposażenia żeglarskiego i możliwie dużo produktów 

żywnościowych. Na przeszkodzie stał ograniczony ciężar udźwigu samochodu. Należało 

znaleźć złoty środek. Poza tym, pływanie jachtem, to nie podróż pociągiem lub samolotem i 

należało mieć sporo zapasowego czasu by osiągnąć cel w terminie rozpoczęcia konferencji i 
żeby po drodze zwiedzić nieznane, ale bardzo ciekawe wybrzeża. Swego czasu po powrocie z 
tego rejsu napisałem artykuł do Żagli pod tytułem „ Jachtem do Grecji”. Teraz go przytaczam. 

   Najkrótsza droga z Polski na ciepłe morze wiedzie przez Czechy, Słowację, Austrię i 

Słowenię. Przy czym droga prowadząca z Warszawy przez Bielsko, Cieszyn, Ołomuniec, Brno, 

Bratysławę, Wiedeń, Graz, Maribor i Lubljanę do Kopru lub Portoroż nad Adriatykiem, to 
trasa szybkiego ruchu i autostrada, tylko z niedługimi odcinkami zwykłej drogi. Jeśli łódka 

stoi na dobrej przyczepie i ma się wystarczająco mocny samochód, możliwe jest przebycie tej 

trasy w półtora lub dwa dni. Ja ciągnąłem jacht typu Dehler 28 (40 m2 żagla) na przyczepie 
fabrycznej, czterokołowej. 
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   Dźwig zrzucił nasz jacht na wodę w parę minut. Załoga składała się ze skipera w mojej 

osobie oraz oficera, majtka, kuka itd. w osobie mojej żony. W pierwszym tzw. Port of entrance 
(w naszym przypadku Opatiji) należy załatwić formalności. Do nich należy zezwolenie na 

pływanie po wodach terytorialnych Chorwacji (dowolenije na plawanie) – płatne  80 DM za 7 

dni (cały sezon 270 DM) oraz lista załogi. Aby to uzyskać wystarczy pokazać polski dowód 

rejestracyjny (certyfikat) jachtu. Żadne karty bezpieczeństwa jachtu i patenty żeglarskie nie są 

potrzebne. 

   Upał, kompletny sztil, płynęliśmy na silniku. Sterował samoster Navico, a my chowaliśmy 

się w cieniu masztu i bomu przed prażącym słońcem. Późnym wieczorem wpłynęliśmy do 

portu jachtowego na wyspie Mali Losinj. Tłok, wcisnęliśmy się pomiędzy dwa ogromne 

jachty. 

   Na koniec sierpnia i początek września przewidywałem udział w dwóch międzynarodowych 

konferencjach naukowych. Do rozpoczęcia pierwszej pozostawało niepełne trzy tygodnie, a że 

droga była daleka należało się spieszyć. Płynęliśmy otwartym morzem, czasem tylko 

wchodząc na noc do małych rybackich porcików usytuowanych na zewnętrznym łańcuchu 

wysp. Wszystkie te porciki, kiedyś zatłoczone, stały teraz puste i ciche, a nasz jacht był jedyną 

zagraniczną łodzią. Mimo, że wyspy i większość wybrzeża lądu stałego są obecnie całkowicie 

spokojne i bezpieczne, jednak turyści nadal się boją. 

   Piątego dnia rejsu stanęliśmy w uroczym porciku na wyspie Szipan koło Dubrownika, 
szykując się do skoku przez Adriatyk. Celem był port w Brindisi (Włochy), leżący w odległości 

140 Mm. Przepłynięcie obfitowało w przygody, a zaczęło się od ścigacza chorwackiego,  który 

z wymierzonymi w nas karabinami maszynowymi chciał wiedzieć gdzie i po co płyniemy. 

Jeszcze widać było górzysty brzeg Chorwacji, gdy zjawił się nad nami samolot obserwacyjny 

bez znaków rozpoznawczych. Od tej chwili stale nam towarzyszył warkot, a to helikoptera, a 
to szybkich łodzi pościgowych. Żartowałem, że to amerykańska flota troszczy się o nas. Żarty 

okazały się prawdą, gdy ujrzeliśmy potężną sylwetką amerykańskiego lotniskowca, obok 

którego przepłynęliśmy w odległości około mili. W całej drodze do Brindisi nie widzieliśmy 

żadnych jachtów, łódek rybackich ani statków. Nic więc dziwnego, że Amerykanie byli 

zaniepokojeni naszym pojawieniem się.  

   Po przycumowaniu do nadbrzeża w Brindisi, zgodnie z przepisami, zgłosiliśmy się do 

kapitanatu portu, gdzie nas zameldowano pytając tylko o ubezpieczenie jachtu. Nazajutrz przy 
słabym, ale korzystnym północnym wietrze osiągnęliśmy Otranto, na końcu włoskiego buta. 

Stąd do Grecji ( Korfu) było już tylko 80 Mm. 

   Od Opatiji aż do Brindisi nawigacja nie nastręczała nam żadnych problemów. Nasz Loran 

C bezbłędnie wyświetlał pozycję jachtu. Zboczenie o parę stopni z kursu powodowało 

włączenie sygnału dźwiękowego. Niestety ten wspaniały nawigator , pomiędzy Brindisi a 

Otranto przestał działać. Dopiero w Atenach dowiedziałem się, że jedna ze stacji nadawczych 

umieszczona w Turcji, nawaliła. Do końca rejsu nie została naprawiona i w ten sposób 

zostaliśmy zdani na łaskę kompasu i logu. 

   W Otranto jest szeroki falochron, nie chroniący od fali, a do tego niepomiernie zatłoczony – 
okręty wojenne, ogromne promy pasażerskie, kutry rybackie i ustawione w tratwy jachty. 
Cumujemy na trzeciego, a do naszej burty staje następny. Włosi do późnej nocy śpiewają, 

spacerują po falochronie i hałasują. Budzą mnie kroki po naszym pokładzie. To odcumowuje 

nasz sąsiad. Patrzę na zegarek – jest druga. Szybka decyzja – oddaję cumy i biorę kurs na 
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Korfu. Noc jest ciemna, ale morze spokojne, idę na silniku. Na forwaterze dla statków trochę 

emocji. Kolosy pędzą z lewa i z prawa. Tak naprawdę nigdy nie jestem pewny, czy mnie widzą 

mimo świateł na topie masztu i ekranu radarowego. 

   W odległości 10 – 15 Mm od brzegu ruch się kończy. Jesteśmy sami, czarna noc, długa fala 

rozkołysu. Nastrój sprzyja rozmyślaniom, a czas się dłuży. Ale już na wschodzie noc blednie. 

Szybko wschodzi słońce, mimo to widoczność słaba – zamglenie. Z obliczeń wynika, że z lewej 

burty powinniśmy zobaczyć wyspę Othonoi. Niestety, nic nie widać. Czy prawidłowo 

oceniliśmy poprawkę na wiatr, czy nie ma tu znoszącego nas prądu? Jeśli miniemy wyspę 

prawą burtą, to wylądujemy w Albanii, a to jest bardzo niebezpieczne (na mapie cały akwen 

koło Albanii zaznaczony jest jako szczególnie niebezpieczny). Wbrew woli steruję więc o parę 

stopni w prawo. Wreszcie jest! Ledwo majaczy na horyzoncie. Na zachodnim brzegu wyspy 
Korfu brak jakiegokolwiek portu. W przewodniku jest natomiast opisana zatoka chroniąca 

przed wiatrami ze wszystkich kierunków. Do niej właśnie wpływamy. 

   Paleo – Kostrizę opuszczamy rano i płyniemy na silniku. Około południa zaczyna wiać, 

stawiamy żagle i pełnym wiatrem płyniemy dalej. Po krótkim czasie wiatr tężeje i już dmucha 

6 – 7 o
B. Na podwójnie zrefowanym grocie i foku marszowym osiągamy wyspę i miasto 

Lewkas. Na nadbrzeżu kupujemy wodę i paliwo. Miasto jest typowo letniskowe, czyste i ładne. 

Kupujemy brakujące mapy morskie zatok Patras i Korynt. Przestajemy się spieszyć. Do Aten 

już niedaleko, płyniemy tylko w dzień. Noce spędzamy w uroczych  zatokach lub niewielkich 

porcikach. Codziennie, bardzo regularnie – z rana cisza, wiatr pojawia się koło południa i 

dosłownie po paru minutach osiąga 6 – 7 o
B. Natychmiast powstaje krótka i stroma fala. W 

Patras, stolicy Peloponezu, stoimy w prawdziwej marinie, mamy wodę i parę kroków do 

sklepów. Nikt nie żąda od nas opłat ani dokumentów. Tracimy prawie pół dnia na znalezienie 

właściwych władz i uzyskanie tzw. Transit Logu ( pozwolenia na pływanie po wodach 

terytorialnych Grecji) i listy załogi. Od Patras do Aten najkrótsza droga wiedzie przez Zatokę 

Koryncką i Kanał Koryncki. Za kanał o długości 3 Mm, bez żadnych śluz i urządzeń płacimy 

120 DM.  Pionowo wykute w skale brzegi o wysokości prawie 100 m robią wrażenie, a poza 

tym jest to skrócenie drogi do Aten o kilkaset Mm. Kanał zaczęto budować już za czasów 

Nerona, który złotą szuflą rozpoczął prace ziemne. Przy jego budowie było zatrudnionych 

6000 Żydów. Na skutek zamieszek w Rzymie prace przerwano, a budowę kanału zakończono 

dopiero w 1893 r.. Po przepłynięciu kanału znajdujemy się już na morzu Egejskim, do Pireusu 

pozostaje wszystkiego 40 Mm. 

   W Pireusie stoimy parę dni wykorzystując je na zwiedzanie Aten i poszukiwanie 
przedstawiciela firmy Navico, producenta naszego samosteru. To nowiutkie urządzenie, 

kupione za 1500 DM, nawaliło gdy zostało ochlapane falą. Okazało się, że w Grecji (mimo 

pełnego sezonu) jedyny sklep i warsztat Navico jest zamknięty z powodu urlopu do końca 

sierpnia. Naprawa powiodła się w drodze powrotnej, już we wrześniu i polegała na wymianie 

trzech tyrystorów. 

   Zatoka Saronikos, zwana również zatoką Ateńską, podobnie jak poprzednio opisane zatoki 

Patras i Koryncka, nie należy do żeglarsko przyjemnych akwenów. Albo całkowita flauta – na 
ogół rano, albo silny porywisty wiatr 6 – 8 oB. – na ogół po południu. Płynąc wzdłuż 

wybrzeża zwiedzamy wszystkie mariny, porciki rybackie i zatoki aż do przylądka Sounion – 
najdalej na południe wysuniętego skrawka lądu stałego Grecji ze sławnymi ruinami świątyni 

Posejdona. Na czas konferencji stajemy w maleńkim porciku hotelowym Lagonissi, mając pod 
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kilem niewiele ponad 20 cm wody. Zauważyłem, że znacznie spadła nam przeciętna szybkość 

jachtu. Przyczyna leżała nie w awarii, lecz porastaniu dna jachtu żyjątkami z rodziny 

skorupiaków. 

   10 września opuszczamy Pireus i rozpoczynamy rejs powrotny. Mimo, że już wrzesień, 

pogoda nadal upalna a morze ciepłe. Do Dubrownika docieramy bez większych kłopotów. W 

drodze z Grecji do Włoch i z Włoch do Chorwacji trafiamy na silne NW wiatry i duży 

rozkołys. W tej sytuacji znaczny dryf i konieczność halsowania utrudniają nawigację. 

   Marina w Dubrowniku, jedna z największych i najpiękniej położonych marin Adriatic Yacht 
Club, została zniszczona w czasie walk wraz z około 300 jachtami różnych bander. Byliśmy tu 

jedynym obcym jachtem, siódmym który w tym roku zawinął do mariny. Do miasta odległego 

o 7 – 8 km, jedziemy zatłoczonym autobusem. Jesteśmy ciekawi, jak wygląda to stare miasto 

po zniszczeniach wojennych. I tu ogromne zdziwienie – zniszczeń prawie nie widać. 

Znajdujemy jeden dom częściowo spalony z oknami zabitymi deskami, parę domów ze śladami 

po kulach i rozbite witraże w kościele. Okazuje się, że informacje o ogromnych zniszczeniach 
w Dubrowniku są całkowicie nieprawdziwe. W drodze z Dubrownika na Korczulę (wyspa i 

piękne miasto należące niegdyś do Wenecji) psuje nam się silnik. Na Korczuli spotyka nas 

jeszcze jedna przygoda. W trakcie meldowania się na policji i wyrabiania „pozwolenia na 

pływanie” informują nas, że nielegalnie opuściliśmy Chorwację płynąc do Włoch. Pod strażą 

odprowadzają nas do sądu, gdzie w trakcie rozprawy zostaję uznany winnym i skazany na 30 

dni aresztu lub 500 DM grzywny, płatnej w ciągu 24 godzin. Płacę. Z mariny o własnych 

siłach wyjść nie możemy – wieje silny wiatr prosto w twarz, a wyjście wąskie. Wyciąga nas 

motorówka. Płyniemy , a fala jest na tyle duża, że w dolinie między falami tracimy wiatr i 

jacht stara się ustawić w poprzek. Wyjście z mariny usytuowanej głęboko w zatoce nie jest 

łatwe, jednak nasze wysiłki zostają uwieńczone sukcesem. Stopniowo rozrefowujemy żagle, 

lecz koło południa pełne żagle już nie pomagają – całkowita flauta. Duża martwa fala pcha 

nas prosto na skaliste wyspy. Czekamy na chociaż najsłabszy podmuch. Po niezmiernie 

długich godzinach pojawia się słabiutki wietrzyk. Zaczynamy powoli oddalać się od 

poszarpanych skał i czujemy ogromną ulgę. 

   Pierwszym zwiastunem nadciągającej burzy są trzaski w radiu. Wkrótce wraz z 

zapadającym zmierzchem niebo zaczyna coraz częściej świecić od dalekich błyskawic. Moje 

doświadczenia z poprzednich rejsów po Adriatyku, związane z burzami, są złe. Przeżyłem już 

dwie takie, które o mały włos nie skończyły by się dla jachtu tragicznie. Dlatego po pierwsze 
uciekam w morze, a po drugie – robimy niezbędne przygotowania. A więc stawiamy foka 

sztormowego, ubieramy się ciepło i nakładamy sztormiaki oraz przypinamy się pasami 

bezpieczeństwa. Tak przygotowani czekamy na dalszy rozwój wypadków mając nadzieję, że 

nawałnica przejdzie bokiem. Nic z tego! Już dwie trzecie horyzontu świeci nieustannie i coraz 

wyraźniej widać wielokrotne pionowe wyładowania. W tym piekielnym świetle widać pędzący 

walec bardzo niskich chmur i już słychać wycie na wantach. Zdążyłem zrzucić grota. 

Rozważam, czy fok sztormowy to nie za dużo, ale z drugiej strony obawiam się czy wiatr nie 

będzie nas pchał na znajdujące się za naszymi plecami skały. Tym razem mamy szczęście – 
dmuchnęło z północy i możemy uciekać w morze. Front atmosferyczny przewala się przez nas 

w ciągu kilkudziesięciu minut. Pozostaje duża fala i dość silny wiatr. Nad ranem, zmęczeni, 

postanawiamy wejść wąskim przesmykiem pomiędzy wyspami Kornati i Dugim Otokiem, poza 

zewnętrzny łańcuch wysp. Łatwiej postanowić, jak wykonać. W labiryncie zatoczek i wysepek 
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praktycznie brak wiatru. Następne dni to długie flauty na przemian z burzami i ulewnymi 

deszczami, przeważnie bez wiatrów. Płyniemy bardzo wolno. Nocowanie między gęsto 

rozsianymi wyspami lub pokonywanie wąskich przesmyków bez silnika i świateł 

nawigacyjnych nie należy do bezpiecznych. Ostatnią noc spędzamy na wyspie Krk. Do celu 

naszej podróży, gdzie oczekuje nas samochód wraz z przyczepą już tylko 30 Mm. Poranna 

bryza pozwala nam wyjść z portu. Koło obiadu ani podmuchu, morze jak lustro, a na 

kalendarzu już 30 września. Stoimy już parę godzin i żadnej nadziei na zmianę pogody. Los 

się jednak do nas uśmiechnął i przepływający jacht z niemiecką załogą wziął nas na hol. 

   Rejs trwał od 1 sierpnia do 30 września 1993 r. W tym czasie pokonaliśmy 1700 Mm 

płynąc przez  Adriatyk, morze Jońskie i Egejskie. Wszystko co mogło się popsuć, uległo 

awarii, a więc Loran C, samoster Navico, log Silva i na koniec nowiutki silnik Volvo Penta 

2001. Pogodę mieliśmy upalną, a wiatry słabe lub ich całkowity brak. Przeżyliśmy jeden 

sztorm do 10 oB i dwie burze. W sumie rejs skończył się szczęśliwie i był wspaniały.    

 

Fot. 145. Rodzina Wacka na Novej 

 

Fot. 146. Jacht NOVA zimuje w marinie Solaris na Chorwacji 
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65. Wizyty metaloorganików i Jadzi z Urugwaju 

   Książkę gości zespołu Chemii Metaloorganicznej założyłem w marcu 1975 roku i 

pierwszym gościem który się do niej wpisał był prof. W. Neumann z Uniwersytetu w 

Dortmundzie, a drugim prof. P. Pauson ze Strathclyde Univ. w Glasgow, ten sam, który 

odkrył ferrocen i zapoczątkował badania nad metalocenami. Z tej dziedziny przyznano potem 
nagrodę Nobla prof. E.O.Fischerowi i prof. Wilkinsonowi, a prof. Fischer odwiedził nas 29 

września 1986 r. i wygłosił dwa referaty. Ostatnim gościem, którego wpis znajduje się w tej 

księdze był prof. H.Roesky z Uniwersytetu w Getyndze, wybitny chemik zajmujący się 

związkami glinoorganicznymi. Był to rok 2006, czyli 31 lat po pierwszym wpisie. Łącznie w 
tych 30 latach gościliśmy 113 najwybitniejszych chemików metaloorganików, z całego 

świata. Każdy z gości wygłaszał przynajmniej jeden wykład na naszych seminariach, lub miał 

wykład dla całego wydziału. Nasi goście pochodzili z 13 państw świata, a największa ilość 

gości pochodziła z Niemiec – 33 osoby, Stanów Zjednoczonych i Rosji – po 19 osób, Francji, 

Wielkiej Brytanii i Japonii po 7 do 14 osób. Gościliśmy Również Włochów, Holendrów, 

Belgów oraz Szwajcarów i Portugalczyków. Wszyscy byli bardzo ciekawi, jak się żyje w 

komunistycznej Polsce i nie mogli się nadziwić, dlaczego wszystko w tym kraju jest takie 

tanie, gdy się kupuje za dolary. Wielu z pośród naszych gości przyjeżdżało do Polski 

wielokrotnie. Np. profesorowie Reinhackel, Taube, Pauson, Maitlis, Eisch, Barron, Bregadze, 
van Koten i inni. Pracowali w naszych laboratoriach również zagraniczni stażyści z Niemiec, 

USA, Związku Radzieckiego, Chin. O dziwo, ale w tamtych latach nasze laboratoria, szkło, 

sprzęt, aparatura, przystosowanie do pracy pod argonem lub w próżni, w niskich lub 

wysokich temperaturach, nie różniły się od laboratoriów zachodnich czy amerykańskich. Te 

różnice zaczęły powstawać i szybko się powiększały, gdy chemicy zaczęli stosować unikalną 

i bardzo drogą aparaturę – spektroskopy, NMR – y, chromatografy, aparaty rentgena itd. 
Oczywiście pomiary można było wykonać na którymś z aparatów w Polsce, ale trwało to 

wielokrotnie dłużej niż na zachodzie. Nie cierpiała na tym jakość naszych badań i publikacji, 

ale czas potrzebny na ich wykonanie był wielokrotnie dłuższy. 

   O Jadwidze Pasynkiewicz, zwanej w rodzinie Jadźką, już wspominałem pisząc o Kaziku. 

Teraz chcę napisać o jej wizycie w Polsce w 1990 roku. Miała wówczas 75 lat (urodzona w 
1915 r.), mieszkała na stałe w Urugwaju, gdzie żył jej rodzony brat Mieczyk z rodziną. Jadźka 

wyjechała do Urugwaju po śmierci swego ostatniego męża, pułkownika Gofredo Calofano. 

Wyjazd był podyktowany tym, że emerytura w dolarach, płacona przez Polskę, nie 
wystarczała w drogich Włoszech, a w pełni wystarczała w tanim Urugwaju. W Urugwaju z 
entuzjazmem i poświęceniem zajmuje się pochodzeniem  dziwnych geometrycznych figur na 

płaskowyżu i szuka dowodów na przybycie pozaziemskich istot na naszą planetę. Pisze 

artykuły na ten temat (nauczyła się hiszpańskiego) i organizuje ekspedycje. 



202 
 

   W grudniu 1990 r. odwiedza nas w Polsce i spędzamy z nią parę uroczych dni. Jest to osoba 

oczytana, ciekawa życia z jakimś naukowym zacięciem. Ta wizyta była jej ostatnią podróżą 

do Europy. W parę lat po tym zmarła w Montewideo. Na jej pogrzeb pojechała jedynie jej 

córka Jola, mieszkająca na stałe w Genewie, poprzednia żona Janka Augustyńskiego, tego 

samego z którym mieszkałem w Mediolanie. Janek po przejściu na emeryturę w 

Uniwersytecie Genewskim, zaczął pracować na Uniwersytecie Warszawskim i tu uzyskał 

tytuł profesora. Czasem się widujemy. 

 

 

Fot. 147. Wizyta Jadzi z Urugwaju 
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66. Wiktor Titow 

   Poznany w czasie mego stażu naukowego w Moskwie Wiktor Titow – Witia stał się moim 

przyjacielem, z którym utrzymywałem serdeczne kontakty aż do jego tragicznej śmierci w 

1997 lub 1998 roku. 

   Po studiach doktoranckich dostał  on propozycję pracy na Uniwersytecie w Ghanie. Była to 

bardzo intratna propozycja, gdyż zarobki wypłacano w dolarach, a Witia znał język francuski. 

Po paru latach wrócił do Związku Radzieckiego i natychmiast kupił, oczywiście za dolary, 

przyzwoite trzy pokojowe mieszkanie i samochód Wołgę. Pracę rozpoczął w dobrym 

Instytucie Półproduktów i Barwników. Po obronie pracy habilitacyjnej wkrótce został 

profesorem i zastępcą dyrektora Instytutu. 

   W czasie moich przyjazdów do Moskwy zatrzymuję się u niego i rozmowom naszym nie 
ma końca. Witia zgadza się ze mną, że przestarzały marksizm – leninizm i stalinizm należy 

zreformować, wprowadzić demokrację przynajmniej w partii, zmienić sposób zarządzania 

przemysłem i rolnictwem, lecz twierdzi, że wszelkie zmiany w Zwiąku Radzieckim są 

niemożliwe. 

 

 

Fot. 148. Wiktor Titow tuż przed śmiercią 

   W latach osiemdziesiątych, gdy chodzi ze mną po zakupy do sklepów, nie bardzo wierzy, że 

w Polsce nie ma zapałek, mydła i podstawowych produktów żywnościowych. Ale już za parę 

lat przeżywali to samo u siebie. 
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   Z Instytutu Półproduktów i Barwników przeniesiono Witię na dyrektora Instytutu 
Poligraficznego, co jak się potem okazało wyszło mu na dobre i na złe. Gdy w 

dziewięćdziesiątych latach zaczął się rozpad Związku Radzieckiego i ery Gorbaczowa, a 

zaczęła się rozbójniczo – rabunkowa prywatyzacja okazało się, że Instytut Poligraficzny to 
łakomy kąsek. Witia od razu stał się bogatym człowiekiem i współwłaścicielem nie tylko 

Instytutu, ale i terenów do niego należących. Witia zaczął robić interesy w innych krajach i 

często wyjeżdżać do Europy i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak inni nowobogaccy 
trzymał pieniądze w bankach na Cyprze. Któregoś wieczora zadzwoniła z Moskwy jego żona 

Wala z wiadomością o śmierci Witii. Okazuje się, że po powrocie z pracy do domu 

wieczorem wyszedł z psem na spacer i został zastrzelony przy drzwiach swego domu. 
Oczywiście powód zabójstwa nie znany, a mordercy nie wykryci. Były to czasy 

powszechnych morderstw w Rosji. Tą najprostszą i najskuteczniejszą metodą bogacili się 

późniejsi miliarderzy rosyjscy . Gdy codziennie czytam w Gazecie Wyborczej artykuł o 

niesprawiedliwie siedzącym w obozie pracy supermiliarderze Chodorkowskim przypominam 

sobie opowiadania moich rosyjskich przyjaciół jak Chodorkowski wydawał wyroki śmierci na 

swoich wrogów, wymieniając tylko ich nazwiska swoim ochroniarzom. Jak się później 

dowiedziałem od Wali, pieniądze trzymane przez Witię w cypryjskich bankach również 

przepadły, gdyż system kont był dość zawiły. 
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67. XV Międzynarodowa Konferencja Chemii  

                         Metaloorganicznej     
 

   Po XIV Międzynarodowej Konferencji Chemii  Metaloorganicznej, zorganizowanej przez 
prof. Olivera w Detroit, Międzynarodowy Komitet postanowił powierzyć mnie organizację 
następnej, XV Konferencji. 

   Czasy były ciężkie, początek budowy kapitalizmu w Polsce, wszystkiego brak, bałagan, 

ogromne bezrobocie, a mnie brak poparcia władz uczelni i Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego, gdzie urzęduje pierwszy solidarnościowy minister – Samsonowicz. Mimo tych 
dzięki trudności, zaangażowaniu moich współpracowników, a szczególnie Antka 

Pietrzykowskiego, w dniu 9 sierpnia 1992 r. w Sali hotelu Mariott otwieram Konferencję i 

zaczynają się normalne obrady. Powitalne przyjęcie miało miejsce w dużej auli Politechniki, a 
bankiet w restauracji hotelu Mariott. Plenarne wykłady przedstawiali najwybitniejsi w tych 
czasach metaloorganicy tacy jak: P.Braunstein, J.Awood, H. Schmidbauer, J.Gladysz, Lappert 
i inni. Oprócz wykładów plenarnych, wygłaszano referaty sekcyjne i krótkie prezentacje. Jak 

na każdej konferencji na 108 posterach prezentowano własne osiągnięcia. Tradycyjna 

wycieczka dla uczestników konferencji odbyła się do Żelazowej Woli, gdzie wysłuchano 

koncertu fortepianowego. Następnie przyjęcie na  zaproszenie Prezydenta miasta miało 

miejsce w Warszawskim Ratuszu. Wśród uczestników Konferencji znajdował się prof. 

Slocum, potomek sławnego żeglarza, który jako pierwszy opłynął kulę ziemską na 
prymitywnej łódce żaglowej, nawigując przy pomocy starego sekstansu i budzika kupionego 

za 1 dolara. Prof. Slocum , na podstawie przekazów rodzinnych, opowiadał mnóstwo 
interesujących przygód swego przodka. Po konferencji warszawskiej, XVI Międzynarodowa 

Konferencja Chemii Metaloorganicznej odbyła się w University of Sussex, koło Brighton w 

Anglii, a jej organizatorem był prof. Lappert. 

   Zimą tego samego roku jedziemy rodzinnie na narty do Austrii. Asia z córkami i ja z Jadzią. 

Zamawiamy apartament w Bad Gastein, takiej sobie jakości i jeździmy na otaczających nas 

stokach. Małgosia, jeszcze malutka, ma dopiero 9 lat, ale radzi sobie bardzo dobrze. To już 

marzec, ciepła, słoneczna pogoda i na dole niewielkie kłopoty ze śniegiem. 

   Latem pływamy Argonem po Mazurach, a łódkę trzymamy w Piaskach. Właśnie 

powiększają małą wewnętrzną zatoczkę na Bełdanach i budują jedną z pierwszych marin na 

Mazurach. Od tego roku przez wiele lat trzymaliśmy naszego Argona w tej właśnie marinie. 

Rozbudowano ją do dużych rozmiarów, ale polskim zwyczajem już nie potrafiono 

wybudować porządnej drogi dojazdowej i nie wyasfaltowano terenu. W tamtym czasie 
przestaję robić kolorowe slajdy, a zaczynam fotografować i obijać kolorowe zdjęcia. I tak 

idziemy powolną drogą od czarno - białych zdjęć przez kolorowe slajdy, do kolorowych 

zdjęć. Jeszcze jeden krok, który niestety trwał prawie 10 lat i mamy już dowolną ilość 

kolorowych zdjęć w elektronicznej pamięci. Taki był rozwój fotografii za mego życia. Proces 

postępu technicznego czasem się ślimaczy, a czasem gwałtownie przyspiesza. 
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68. Ural po 50 – ciu latach 

   Po rozwiązaniu Związku Radzieckiego i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, tak 

zwanego SNG, zlikwidowano ograniczenia w podróżowaniu do Rosji, co oznaczało, że mogę 

odwiedzić Świerdłowsk, a może nawet Kostousowo, do którego wywieziono nas w lutym 

1940 roku. Ale jak dostać wizę? Wpadłem na pomysł aby poprosić któregokolwiek z 

chemików z Akademii Nauk lub Uniwersytetu Świerdłowskiego o zaproszenie na wykład. 

Zaproszenie takie przysłał mi prof. Czupachin i zarezerwował pokój w hotelu Akademii. W 

czerwcu 1996 roku wsiadłem do samolotu i przyleciałem do Moskwy, gdzie była przesiadka i 

zmiana lotniska. Ponieważ między przylotem i odlotem było sporo czasu, pojechałem 

autobusem a potem metrem do centrum. Pochodziłem po głównych placach i całym Arbacie i 

tu oferował mi swoje usługi jako przewodnik starszy pan, profesor historii, który jak się 

później okazało, nie ma z czego żyć. Przyjemnie porozmawialiśmy, zapłaciłem niezbyt 

wielką sumę, wróciłem na lotnisko i odleciałem do Świerdłowska, obecnie znowu 

Jekatierynburga. Na lotnisku ktoś mnie spotkał i odwiózł do hotelu. Następnego dnia 

poszedłem na Wydział Chemiczny Uniwersytetu i rozmawiałem z wieloma profesorami. Na 
wydziale miałem wykład, a wieczorem odwiedziłem prof. Czupachina i jego żonę. Mieli oni 

małego ślicznego pieska, bokserka. Czupachin, członek Akademii Nauk posiada bardzo 

przyzwoite mieszkanie w nowej dzielnicy Jekatierynburga, niedaleko od sporego zalewu. 
Wielkich zmian, w mieście po tych 50-ciu latach nie zauważyłem. 

   Następnego dnia z rana pojechałem na dworzec kolejowy, kupiłem bilet do Kostousowa i 

bardzo podniecony wsiadłem do pociągu. Gdy skończyło się miasto i zaczęła się  tajga już 

wiedziałem, że tu nie będzie radykalnych zmian, a 50 lat to  krótki okres. Pociąg  powoli 

posuwał się od jednej do drugiej stacyjki o znanych mi nazwach,  Monietnyj, Łosinyj, 
Kruticha….. i wreszcie Kostousowo. Stąd wyjechaliśmy 50 lat temu. Już z wagonu 

zobaczyłem, że stacyjka to ten sam drewniany budyneczek co wtedy. Otoczenie stacyjki 

dobrze mi znane, brak jakichkolwiek zmian, te same drewniane domki i baraki, takie same 
chlewiki, drewutnie, kurniki, obory, tylko wszystko starsze i w gorszym stanie. 

   Poszedłem najkrótszą drogą do naszej chatki ulokowanej pod górką, jest stoi. Już pusta nie 

zamieszkała. Zaglądam do ogrodu w którym sadziłem ziemniaki i bez rezultatu kopałem 

studnię. Nie wiem czemu, ale jestem wzruszony. Patrzę na drogę, zwykłą kamienistą, 

wydeptaną, ta sama. Idę w dół do studni i już z daleka widzę wysoki żuraw. Teraz do szkoły, 

chcę ją zobaczyć. Idę w dół z drugiej strony, ale szkoły nie widzę. Rozglądam się, na 

ławeczce siedzi starsza kobieta. Pytam, tu gdzieś stała szkoła, co z nią . Odpowiada, tak tu 

stała, ale już jej nie ma, o tam dalej stoi nowy budynek szkoły. Okazuje się, że to była 

nauczycielka, teraz na emeryturze, ale w czasie wojny i długo potem uczyła w tej szkole, a 

więc musiała i mnie uczyć. Mieszka w baraku ze swoją córką. Za następnym moim pobytem 

w Kostousowie znów ją odwiedzam, wręczam jakieś prezenty. Niestety za trzecim razem 

informacja, że już umarła i leży na cmentarzu. 
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Fot. 149. Stacyjka w Kostousowo niezmieniona od 50 lat 

  

Fot. 150. Nasza chatka z 1944 roku 

 

   Od mojej nauczycielki dowiedziałem się, że jeszcze w czasie wojny urodził się chłopczyk, 

którego ojcem był Polak i że on tu mieszka, posiada duży dom i sklep i być może jest to twój 

brat. Zaczynam myśleć, przypominam sobie daty i zdarzenia, a jeżeli to syn kobiety z którą 

mój ojciec żył po powrocie z łagru, to jest to po ojcu mój brat. Nazwisko ma Butorin, gdyż 

mąż siostry go usynowił. 

   Biegnę szukać domu i sklepu Butorina, prawdopodobnie mego brata. Dom duży murowany, 

piętrowy stoi w środku osiedla. Na parterze sklep. Wchodzę i pytam o Butorina, 

sprzedawczyni znika na chwilę i wraca z mężczyzną w sile wieku. Przystojny, średniego 

wzrostu o przyjemnych rysach twarzy. Bez wstępu pytam go o datę urodzenia. Zaskoczony 

grzecznie odpowiada. Urodził się w rok po aresztowaniu ojca, czyli nie brat. Zna nazwisko 

swego prawdziwego ojca, Smolarz Jan i wie, że razem z Polakami wyjechał z Kostousowa 
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jesienią 1944 r. Kontaktu z nim nie ma, szukał ale bez skutku. Ojciec był osadnikiem z okolic 

Włodzimierza Wołyńskiego. Na Ural wywieźli go wraz z żoną i dorosłym synem, który 

opuścił Związek Radziecki z armią Andersa. Więcej wiadomości o ojcu nie posiada. Walery 
Butorin, chociaż jak się okazało nie jest moim bratem, jednak oficjalnie nim został i teraz 
inaczej się nie mówi, jak przyjeżdżam do mego brata. Również oni wszystkim mówią, że w 

lutym przyjeżdża brat Walerego i tak to już jest. Teraz gdy jadę na Ural, a jeżdżę tam co roku 
od 12 lat, brat mnie spotyka na lotnisku w Jekatierynburgu, wiezie samochodem do swego 
domu, jemy śniadanie, długo rozmawiamy i po południu odwozi mnie do chibarki Walentyna 

Spicyna, lub jak ostatnio do osobnego, 3 pokojowego domu w osiedlu Oziernoje, czyli 
dawnego 46 kwartału. 

   Walery Butorin jest synem młodej kobiety, która w czasie wojny i naszego wówczas pobytu 

na Uralu  pracowała na poczcie. Absolutny brak mężczyzn dawał się mocno we znaki 

kobietom, które musiały przejąć wszystkie tradycyjne męskie obowiązki. Nic więc dziwnego, 

że matka Walerego przeżyła romans z dużo od nie starszym Polakiem, Janem Smolarzem, a 

wynikiem był chłopczyk Walery. Ojciec Walerego wyjechał ze wszystkimi Polakami na 

Ukrainę we wrześniu 1944 r. i od tego czasu matka Walerego straciła kontakt z ojcem swego 

dziecka. Wkrótce po urodzeniu dziecka matka Walerego została aresztowana i skazana na 10 

lat łagru za defraudację jakiejś niewielkiej sumy pieniędzy z poczty, na której pracowała. 

Walerego wzięła na wychowanie jej starsza siostra, a usynowił go jej mąż Butorin. Taką 

smutną historię mego brata poznałem później, gdy nasza przyjaźń się utrwaliła. 

 

 

Fot. 151. Walery Butorin (Smolarz) 

   Walery rósł i uczył się w Kostousowie, a po szkole rozpoczął pracę w Jekatierynburgu  w 
milicji. Szybko awansował, pracując ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Uralskim. 

Dosłużył się stopnia pułkownika i odszedł na emeryturę w czasie rozpadu Związku 
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Radzieckiego. W międzyczasie, po rozwodzie z pierwszą żoną, ożenił się z Nataszą, również 

służącą w milicji. Mają syna Pawła, w tej chwili studiuje na Uniwersytecie i mimo wielkich 

starań o odroczenie, biorą go na rok do wojska. 

   Tajga, ten wielki las, bogactwo Związku Radzieckiego i podstawa jego minionej potęgi, 

przyciąga mnie z nadzwyczajną siłą. Surowa, mroźna zima, bielutki iskrzący się w  słońcu 

śnieg i ta przestrzeń, niekończąca się przestrzeń, taka sama niezależnie w którą stronę 

podążasz. Codziennie przypinam narty, znacznie szersze od biegówek i idę w którąś z 

czterech stron świata. Jeżeli znajduję  „łyżnię” (od łyży – narty), czyli czyjś ślad na śniegu, to 

mogę poruszać się szybciej i przejść nawet kilkanaście kilometrów. Jeżeli łyżni brak, to 

kłopot. Mimo szerokich nart, a nawet rakiet (też je mam – prezent od wnuczki), poruszanie 
się do przodu to wielki wysiłek, gdyż narta zapada się w śnieg powyżej kolan. W takiej 

sytuacji pomaga częsta zmiana przewodnika, jeżeli taki jest, lub droga jaką dziennie można 

przejść jest niewielka. Ostatnio zaraziłem nartami mego gospodarza Walentyna Spicyna i 
chodzimy razem. W takiej sytuacji zawsze przypominam powieści Corwooda lub Londona i 

opisy wyścigów na nartach lub psich zaprzęgów. Na śniegu uralskim, a sądzę, że kanadyjski 

niewiele się od niego różni, żaden pies nie przebiegnie nawet paruset metrów, gdyż jest to 

możliwe tylko skokami i to wyższymi od głębokości śniegu. Obserwowałem to idąc na spacer 

z dużym owczarkiem Walerego. 

   Żeby żyć, to oprócz wypraw na nartach, należy codziennie narąbać sporo drewna, napalić w 

piecu przynajmniej raz dziennie, a gdy temperatura spada poniżej – 30 o
C, należy napalić w 

piecu przed nocą, żeby się dało rano wstać, pojechać z pojemnikiem na wodę do studni, 

napełnić go i przyciągnąć sankami do domu, no i co pewien czas napalić w bani, żeby się 

umyć. Do sławojki nie chodzę, mam w domu ubikację porta-poti, którą opróżniam tylko raz 

na tydzień. Z zaopatrzeniem w produkty nie ma kłopotu, wszystko można kupić w sklepie. 

   Drogę która prowadzi na Ural często zmieniam. Z Warszawy do Jekatierynburga można 

lecieć przez Moskwę lub Petersburg, odwiedzając po drodze te miasta. Był czas kiedy latałem 

przez czeską Pragę, a ostatnio latam przez Helsinki. Niestety wszystkie samoloty przylatują 

do Jekatierynburga bardzo wcześnie rano, leci się nocą. W drodze powrotnej też należy wstać 

o 3 lub 4 w nocy, żeby zdążyć na samolot.  
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69. Bangkok i Australia 

   Rok 1996 był bogaty w dalekie wyprawy. W czerwcu wyprawa na Ural, a nieco później 17 

– ta Międzynarodowa Konferencja w Australii i po drodze zwiedzanie Bangkoku. Z 
Warszawy do Brisbane to najdłuższa podróż, jaką w swoim życiu odbyłem. Postanowiliśmy z 

żoną lecieć przez Bangkok. O Bangkoku wiele pisano jako o mieście rozrywek seksualnych 

dla starszych panów z Europy i Stanów. Główną atrakcją były młode i łatwo dostępne 

dziewczyny. 

   Lecieliśmy z Warszawy przez Rzym, w którym dawno nie byliśmy i chcieliśmy odświeżyć 

pamięć. Po dwóch dniach skok do Bangkoku. Na lotnisku zamawiamy hotel i dalej jedziemy 

taksówką. Tu gdzie mieszkamy to typowa dzielnica mieszkalno – handlowa. Dużo kanałów i 

rzeka, przepełnione łodziami, barkami, motorówkami, niewielkie domy mieszkalne i handel 

gdzie tylko się da, na wodzie w halach, na ulicy, dosłownie wszędzie. Niestety zapachy nie 

najprzyjemniejsze, co psuje urok orientu. Następnego dnia wynajmujemy przewodniczkę z 

samochodem i jedziemy zwiedzać centrum z pałacem i świątyniami. Ani architekturą, ani 

kolorystyką nie jestem zachwycony, ale zobaczyć trzeba było. 

   Z Bangkoku do Sydney lecimy bardzo długo z międzylądowaniem na wypoczynek. W 
Sydney kupujemy bilety do Brisbane i po dwóch godzinach jesteśmy na miejscu. Taksówka, 

hotel i spać. 

   Przed rozpoczęciem Konferencji mamy dzień wolny, poświęcamy go na zwiedzanie. Miasto 

leży nad dużą rzeką, jest duże i czyste, nowoczesne. Sporo wysokościowców i parków. Po 

spacerze po mieście idziemy do muzeum żeglarstwa. Najważniejszą atrakcją jest maleńka 

żaglóweczka, którą zwariowany Australijczyk opłynął świat. Czytałem jego książkę, a teraz 

mogłem zobaczyć łódkę. 

   Konferencyjna wycieczka zawiodła nas do Golden Coast na północ od Brisbane. To ich 

letniskowa, sławna miejscowość. Na północ, to znaczy bliżej równika, a więc cieplej. Plaża 

ogromnej szerokości, a morski przybój wysoki. Na załamujących się falach pływają na 

deskach, poza tym zwiedzamy ogród zoologiczny oczywiście z kangurami i całkowicie 

pijanymi misiami koala, no i w specjalnej obudowie setki motyli. 

   Po konferencji jedziemy do Sydney. Ładne nowoczesne miasto, a budynki wysokościowe o 

dobrej architekturze. Oczywiście zwiedzamy sławną operę i naprawdę zachwycający park. 

Mało drzew, ale za to o ogromnej średnicy. Gałęzie rosną poziomo tworząc niespotykanych 

kształtów koronę drzewa. Sydney leży nad głęboką zatoką, a wycieczka po niej statkiem – 
urocza. Mieszkamy w hotelu, którego właścicielem jest Polak, zachęca żeby przyjechać na 

dłużej, bo to piękny kraj. 
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Fot. 152. Zwiedzanie Bankoku 

 

Fot. 153. Architektura w Sydney 

Powrót ponownie przez Bangkok i Rzym, ale tym razem bez postoju. Podróż 

naprawdę męcząca, a te wielkie Jumbo Jety są okropne. Siedzenia blisko siebie, niewygodne, 

wyjście z rzędu gdzie siedzi 8 osób męczące no i czas lotu, to razem chyba doba, trudny do 

wytrzymania. Gdy w Rzymie przesiedliśmy się do normalnego samolotu, było przestronnie, 

wygodnie i nie otaczał nas tłum ludzi. 

Rok 1996 był nasycony wyjazdami, zimą narty w Wagrain, potem Chorwacja na 

żaglówce i na koniec pływanie po Mazurach z Pinolem. Po pierwszym rejsie Novą do Grecji, 

w następnych latach pływaliśmy po Adriatyku. Łódkę ciągnęliśmy do Portoroż, tu ją 

wodowaliśmy i pływaliśmy wokół całej Istrii. Dalej poznawaliśmy pobliskie wyspy jak 

Loszinj, Cres, Rab oraz długi i dziki półwysep Pag. Ta część wybrzeża jest często nawiedzana 
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przez neverine, czyli gwałtowne burze z silnym wiatrem i wyładowaniami elektrycznymi, ale 

znacznie gorsza, choć latem rzadka, jest bora. Jest to bardzo silny wiatr opadowy, przed 

którym nie ma ucieczki, bo wieje on z gór i czym wyższe góry, tym silniej wieje. 

Z czasem przenieśliśmy się w okolice Szibeniku i zwiedzali Dugi Otok, Kornati i 
piękne wyspy w jego otoczeniu. W 1997 roku pływaliśmy po raz ostatni po Adriatyku. Od 

1993 – 97 roku to jednak aż pięć lat. W następnych latach przenieśliśmy się na nasze morze 

czyli Bałtyk, ale o tym później. 

Zimą 1995 roku pojechałem do Pinola do Niemiec i razem pojechaliśmy na narty do 

Francji, Zimowe miasto nazywało się Avoriaz i leżało dokładnie na południe od Zurychu. 

Całe miasto składa się z wysokich budynków, po osiem i więcej pięter, w których znajdują się 

apartamenty do wynajęcia. Nasz apartament był bardzo skromny, jeden pokój z 

dwupiętrowym łóżkiem, plastikowa kabina sanitarna, stół, krzesła, kuchnia w formie szafy i 
to wszystko. Samochód zostawia się na parkingu i sankami wiezie swoje rzeczy do jednego z 
licznych budynków. Ponieważ miasto leży na wysokości 1800 m, prawie jak Kasprowy, 

prosto z domu zjeżdża się na nartach do wyciągów. Wokół wysokie góry i codziennie z rana 

słychać strzały armatnie, to walka z lawinami. Raz zobaczyć i pojeździć w takim miejscu było 

warto. Ale ja osobiście wolę Austrię i Włochy z tradycyjnymi ośrodkami narciarskimi. 

W maju 1995 roku zmarł, przeżywszy 98 lat, senior naszego rodu Kazimierz 

Pasenkiewicz, zwany Kazikiem. Cała nasza rodzina zjechała do Krakowa, by pożegnać 

bardzo ważną postać naszego rodu . 
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70. Kazik - Kazimierz  Pasynkiewicz 

   Wybitna postać rodu Pasynkiewiczów. Urodzony jeszcze w XIX wieku, przeżył prawie cały 

wiek XX. O jego roli w życiu rodziny najlepiej świadczy wielokrotność wymieniania jego 
imienia przy okazji prawie wszystkich istotnych zdarzeń, jakie miały miejsce w opisywanym 

czasie. Moje pierwsze o nim wspomnienie wiąże się z letniskową miejscowością Smyga, 

gdzie przebywałem z rodzicami na wczasach. Była to maleńka piaszczysta leśna 

miejscowość. Na niewielkiej stacyjce kolejowej z pociągu wysiadł mężczyzna średniego 

wzrostu, szczupły, bez nogi z dwoma długimi szczudłami. Gdy go zobaczyłem, powiedziałem 

„to Tazik”. Jestem prawie pewny, że ten epizod osobiście zapamiętałem, ale nie można 

również wykluczyć, że w pamięci utrwalił się z opowiadań rodziców. O tej wizycie w 
Smydze i o mnie, z niewiadomych przyczyn wspomina również Kazik, w skrótowym opisie 

okresu międzywojennego 1920 – 1939. Matematyk – ukończył Uniwersytet Warszawski, po 
przerwie włodzimierskiej, zrobił doktorat u prof. Kotarbińskiego. Potem lata nieróbstwa, 

głównie na działce we Włodzimierzu, wojna, powstanie warszawskie i wreszcie działalność 

państwowo – polityczna na najwyższym szczeblu. Chyba wymuszony powrót do nauki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Późna habilitacja i kierownictwo stworzonej przez niego 

Katedry Logiki. Na emeryturze  (1969 r.), w 72 roku życia nadal wykłada na UJ i w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Działalność  naukowo – pedagogiczną kończy w wieku 

86 lat. 

 

Fot. 154. Kazimierz Pasynkiewicz. Kijów 1897 – Kraków 1995 
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   Cenił, podziwiał i kochał kobiety. O jednej z nich sporo mówiono w rodzinie. Meri, 

pielęgniarka z Włodzimierza, jak rodzinna legenda głosi, bardzo chciała wydać się za Kazika 

za mąż, ale podobno była to chęć jednostronna. Po jakimś czasie znajomości Meri 

oświadczyła, że jest w ciąży z Kazikiem, lecz na parę miesięcy przed porodem zniknęła i 

ponownie się pojawiła z małą dziewczynką na ręku. Ponieważ i to nie pomogło jej w ożenku, 

ponownie zniknęła i tym razem już na zawsze. Mała dziewczynka Dzidka została w rodzinie i 

była towarzyszką moich dziecinnych zabaw na działce. 

   W mojej pamięci zachowały się wspomnienia o niektórych przedstawicielkach płci pięknej, 

związanych w jakimś tam sposób z Kazikiem. Okres włodzimierski, to piękna Irma  

Łukjanowska, córka miejscowego rejenta, a następnie Jadźka Pasynkiewicz, córka 

Apolinarego Pasynkiewicza, rodzonego stryjka Kazika, czyli jego stryjeczna siostra. Jej 
charakterystyka to trudna rzecz. Wysoka szczupła, ciemna blondynka o 18 lat młodsza od 

Kazika, szkołę średnią kończy we Włodzimierzu, studia wyższe z socjologii na U.W. 

Oficjalnie mieszka z Kazikiem na działce. Razem spędzają wakacje. Sądzę, że Kazik sporo 
pieniędzy wydaje na jej utrzymanie i przyjemności. Związku tego nie toleruje mój ojciec, 

Kazika starszy brat, stąd częste głośne awantury, które nawet ja zapamiętałem. Jadźka 

oficjalnie wychodzi za mąż w 1944 r. za Zygmunta Zaydlera, pisarza powieści sensacyjno – 
kryminalnych. Jednak przyjaźń z Kazikiem trwa nadal przez długie lata i trwa również jakaś 

forma miłości chyba wzajemnej. W rozmowach i wspomnieniach Kazika, Jadzia jest zawsze 

postacią świetlaną. W bardzo podeszłym wieku Kazik na jej zaproszenie odwiedza ją w 

Rzymie. O przygodach miłosnych Kazika w Krakowie, docierają tylko plotki. Można 

domyślać się o jakimś zaangażowaniu w sprawy Mirki z Hrubieszowa, późniejszej jego 

sekretarki. Następnie koleżanka Lalki ze szkoły w Krakowie, czyli Wanda z którą bierze ślub 

w roku 1948. Młoda, a nawet bardzo młoda żona (31 lat różnicy), opowiada Lalce o wielu 

innych przygodach miłosnych męża. Nawet w bardzo już podeszłym wieku przyjeżdżał do 

Warszawy i bywał, a czasami mieszkał u swej przyjaciółki, która przeniosła się z Krakowa do 

Warszawy. To wszystko nie przeszkadzało mu być dobrym mężem i ojcem. 

   Bardzo oczytany, humanista z matematycznym i logicznym wykształceniem, średni                                                                    
wykładowca i mówca, zawsze imponował wszechstronnością wiedzy i erudycją. Interesujący 

dyskutant bez względu na poziom rozmówcy, do tego ciekawy ludzi i wszelkiej wiedzy. 

Niesłychanie lubił fotografować, lecz w tej dziedzinie niestety nie posiadał ani umiejętności 

ani wiedzy. Zostawił wiele albumów bardzo wartościowych jako dokumentacja zdarzeń i 

czasu. Mimo poważnego kalectwa, brak nogi, uwielbiał sport i całkiem dobrze sobie radził z 

ping – pongiem i siatkówką. Do tego był zapalonym wioślarzem kajakowym i organizatorem 

wielu spływów kajakowych. Należał poza tym do grona wytrawnych górskich piechurów i na   

szczudłach,  w tamtym czasie bardzo prymitywnych, maszerował i wspinał się lepiej od 

innych. 

   Kazik był lewicowcem, członkiem i działaczem PPS i takim pozostał do końca mimo że 

zjednoczona partia potraktowała go fatalnie. Na tematy ideowo – polityczne niejednokrotnie 
trwały zażarte dyskusje z udziałem Kazika, jego żony Wandy oraz ich dzieci Wacka i Marty, 
a w których wielokrotnie uczestniczyłem. Wraz z Kazikiem reprezentowaliśmy pogląd, że 

żarłoczny kapitalizm, a innego nie ma, to nie jest perspektywa dla ludzkości. Poza tym Kazik 

miał wspaniałą cechę charakteru – nigdy nie mówił źle o innych ludziach i nie był mściwy. 
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Nic więc dziwnego, że osobiście nigdy nie słyszałem nieprzychylnych o nim opinii i ostrej 
krytyki jego postępowania. Można powiedzieć, że był powszechnie lubiany i szanowany w 

całej naszej rodzinie. W jego „ Opowieści o dziejach kresowego rodu Pasynkiewiczów 1775 – 
1965” być może znalazło się zbyt dużo bardzo pozytywnych, a nawet entuzjastycznych ocen 
niektórych członków rodu, a równocześnie zbyt mało ocen krytycznych. 

 

 

Fot. 155. Kazik fotografuje – typowa sylwetka 

   We wrześniu 1987 roku obchodziliśmy hucznie 90 – te urodziny Kazika. W tym czasie był 

on w pełni sprawny fizycznie, a jedyny kłopot sprawiał mu słaby słuch. Równie hucznie 

obchodziliśmy jego 93 – cie urodziny. Od tego czasu postępowało powolne pogorszenie jego 

stanu fizycznego, a w ciągu ostatnich dwóch lata jego życia wystąpiły bardzo znaczne 

trudności ruchowe i praktycznie stracił słuch. Zmarł w czerwcu 1995 roku, przeżywszy 98 lat. 

W dniu jego pogrzebu lał ulewny deszcz i pogłębiał uczucie smutku. Pożegnaliśmy 

najstarszego i wyjątkowego Pasynkiewicza. Przez urzędniczą pomyłkę w dokumentach jego 

nazwisko figurowało jako Pasenkiewicz. I to nazwisko nadal używają jego dzieci, chociaż 

prawdziwe rodowe nazwisko brzmi Pasynkiewicz.  

   Myślę, że tak naprawdę to Kazik miał dwie żony w swoim życiu. Pierwszą była Jadźka z 

którą związał się jeszcze we Włodzimierzu, a potem mieszkali razem w Warszawie, gdzie ona 

studiowała socjologię na UW, a on robił doktorat u Kotarbińskiego. Wakacje spędzali razem 

na działce z cała rodziną.  
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Fot. 156. 90. urodziny Kazimierza Pasynkiewicza, Kraków 1987 rok 

   Zawsze podziwiałem Jadźkę jako kobietę wyjątkową, nie specjalnie ładna ani zgrabna, a 

związała z sobą pięciu nieprzeciętnych mężczyzn. Po Kaziku i Zygmuncie Zborowskim, był 

Cyrankiewicz (premier Polski przez długie lata), następnie Leonid Teliga (dziennikarz, lotnik, 
sławny żeglarz – pierwszy z polaków opłynął kulę ziemską) a na końcu włoski pułkownik 

Gofredo Calofano. Kiedyś ją wprost spytałem „ jak to robisz, gdy chcesz związać ze sobą 

faceta i to na dłuższy czas” nie dodając  „ nie będąc wybitnie atrakcyjną kobietą”. Odpowiedź 

była zaskakująca „ umiejętnie stosuję intelekt”. Szczerze mówiąc poważnie w to wątpiłem. Po 

śmierci ostatniego męża przeniosła się do Monte Video w Urugwaju (gdzie mieszkał jej brat) 

i tam umarła. Kazik o niej pisze „pisze artykuły i rozprawy w prasie polskiej, tłumaczy sztuki 

teatralne, zajmuje się teoriami pozaziemskiego pochodzenia naszej cywilizacji”. Niewątpliwie 

była zagadkową i nieprzeciętną kobietą. 

   Druga jego żona, Wanda Wojnarówna, uwiodła go młodością, miała 18 lat, gdy on miał 

prawie 50 i dziećmi, które mu wkrótce urodziła. Potem okazało się, że rodząc i wychowując 

dwoje dzieci potrafiła skończyć studia medyczne, zrobić doktorat i habilitację i zostać na 

długie lata kierownikiem katedry Protetyki na Akademii Medycznej w Krakowie. Do tego 
należy dodać, że była bardzo ładną i atrakcyjną dziewczyną, a potem kobietą, zwaną w 

rodzinie „piękną ciocią”. Wszyscy moi koledzy się w niej podkochiwali, a był czas kiedy i 

mnie bardzo się podobała. 

   Z Kazikiem, jego żoną Wandą i dwojgiem ich dzieci utrzymywaliśmy serdeczne rodzinne 

stosunki. Często spędzaliśmy razem letnie wakacje i różne inne uroczystości jak śluby, 

urodziny itp. Wielokrotnie byliśmy razem w czasie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Po 
śmierci Kazika kontakty te są nadal utrzymywane, chociaż stają się coraz trudniejsze, gdyż 

warszawska rodzina to prawie 30 osób, a i krakowska bardzo się rozrosła, liczy 10 osób w 

tym troje małych dzieci. Nic więc dziwnego, że przyjazd warszawskiej części jest prawie 

niemożliwy, a krakowskiej bardzo trudny. 
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Fot. 157. Kazik z żoną Wandą z domu Wojnar 

   Syn Kazika, Wacek w 2008 roku obchodził swoje 60 urodziny, na których była warszawska 

część rodziny. Wacek miał urocze dzieciństwo, ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą i 

obronił doktorat. Ze względu na słabe zarobki zrezygnował z pracy naukowej w Instytucie 

Obróbki Skrawaniem w Krakowie, a może go ona nie bawiła. Próbował się dorobić ciężką 

fizyczną pracą na Zachodzie, ale bez powodzenia. Ostatecznie rozpoczął pracę w Promedzie.  

Pisuje frywolne humoreski i wiersze. W stosunkach z ludźmi sympatyczny i delikatny, przez 

wszystkich lubiany z wyjątkiem chyba mężów swoich córek. Hołduje wymyślonym przez 

siebie zasadom typu nie zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie, jeżdżenia lewą 

stroną autostrady, nie przestrzegania znaków drogowych itd. Ale to drobnostka w porównaniu 

z uporczywym łamaniem ustalonych zasad i organizacji pracy. Tu jest niebotycznym 

indywidualistą, bez racjonalnych przesłanek, ale za to bez nałogów picia i palenia. W życiu 

miał dużo szczęścia, szczególnie w znalezieniu żony. Żona, Krysia, trafiła mu się wyjątkowa 

– ładna, inteligentna i pracowita. Skąd to szczęście, niewiadomo.  

   Krysia urodziła dwie urocze córki Kasię (1977 rok) i Marysię (1979 rok). Wyrosły one na 

piękne kobiety. Starsza o zdolnościach artystycznych, a młodsza została prawdziwą „buissnes 

women” i to na dużą skalę. Urodziły one Wackowi trzech fajnych wnuków czyli Staszka, 

Tadka i Kazika. Cała najbliższa rodzina nadal mieszka w Krakowie. 

   Marta, córka Kazika, urodziła się w czasie świąt Bożego Narodzenia 1949 roku. Tak się 

złożyło, że w tym czasie przebywałem w Krakowie, mieszkając oczywiście u Kazika. Marta 

ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Jagielońskiego i rozpoczęła typową ale błyskotliwą 

karierę naukową. Doktorat, zagraniczne staże, habilitacja, profesor nadzwyczajny i tak zwany 

profesor Belwederski. Przez dłuższy czas przebywała w Japonii, a następnie w Stanach 

Zjednoczonych. Publikuje w najlepszych czasopismach konferencjach naukowych. Zajmuje 
się biofizyką. Gorzej układało się jej życie osobiste. Wyszła za mąż za syna profesora 

Uniwersytetu Jagielońskiego, fizyka. Niestety ciężka depresja męża spowodowała rozpad 
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małżeństwa. Ponowna miłość z uroczym człowiekiem, też uczonym, skończyła się tragicznie 

jego śmiercią. 

   Gdy razem spędzamy czas, np. pływając na żaglówce po morzach, trwają zażarte dyskusje 

naukowe, które niestety przegrywam z tą przemądrzałą biofizyczką, ale to mi nie przeszkadza 
nadal ją lubić i kochać jako młodszą siostrę. 

 

          

                          Fot. 158. Syn Kazika – Wacek                                    Fot. 159. Syn Kazika Wacek 

 

                

                       Fot. 160. Córka Wacka – Kasia                             Fot. 161. Córka Wacka – Marysia 
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Fot. 162. Ślub Marysi 

  

           Fot. 163. Córka Kazika – Marta                                   Fot. 164. Dzieci Kazika – Wacek i Marta 

 

Fot. 165. Córka Kazika Marta z ojcem tuż przed śmiercią 
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71. Vancouver 

   Dość często dostawałem, przez organizacje hotelowe i turystyczne zaproszenia do 
zorganizowania konferencji metaloorganicznych w różnych miejscach świata. W celu 

zapoznania się z warunkami panującymi w danej miejscowości zapraszano mnie na koszt 

zapraszających do odwiedzenia tego czy innego miasta. Nigdy z tych zaproszeń nie 

korzystałem, ale gdy dostałem propozycję zorganizowania konferencji w Vancouver, o czym 

już wcześniej myślałem, postanowiłem z zaproszenia skorzystać. Przez Toronto doleciałem 

do Vancouver po południu, gdzie oczekiwał na mnie w liberii i białych rękawiczkach 

kierowca bardzo długiej limuzyny. Dostałem apartament w najdroższym hotelu z pełnym 

wyżywieniem, a wkrótce odwiedził mnie dyrektor hotelu by pokazać mi konferencyjne 

możliwości jego hotelu. Następnego ranka zadzwoniła pani z miejscowego biura podróży i 

oznajmiła, że jest moją przewodniczką po Vancouver i okolicy i spytała kiedy może po mnie 

przyjechać. Przyjechały dwie panie i zaczęliśmy od przejażdżki po centrum, dalej chińska 

dzielnica, cudowna wyspa - port połączona z centrum mostami i zwiedzanie innych hoteli i 
ocena ich konferencyjnych możliwości. 

   Był to czas przed włączeniem Honkongu do Chińskiej Republiki i czas poszukiwania 

nowych lokum dla miliarderów z Honkongu. Należy nadmienić, że Vancouver leży w 

odległości tylko 7 tysięcy km. od Honkongu i był bardzo atrakcyjny dla bardzo bogatych 

chińczyków z różnych względów. Opowiadano mi, że ich pełnomocnicy kupowali posiadłości 

w Vancouverze za każdą cenę, którą właściciel zażądał.  

   Miasto podobne do amerykańskich miast lecz znacznie czystsze, bardziej uporządkowane i 

architektonicznie ładniejsze. Centrum leży na półwyspie w głębokim fiordzie i nie jest stolicą 

ogromnego terytorium zwanego British Columbia, a stolicą jest niewielkie miasto leżące na 

wyspie Vancouver i nosi nazwę Victoria. Organizatorzy zafundowali mi wycieczkę do 

Victorii niewielkim hydroplanem, który odległość między tymi miastami pokonuje w niecałą 

godzinę. Victoria to miasto administracyjne zamieszkałe przez urzędników i w sumie 

nieciekawe. 

   Tuż za Vancouverem znajdują się góry z wyciągami narciarskimi i odpowiednią 

infrastrukturą. W zimie można jeździć na nartach. Ale prawdziwie narciarska miejscowość to 

Whistler. Hotele, wyciągi i trasy zjazdowe całkiem dobre, porównując z Alpami. 

Organizatorzy mego pobytu na weekend wiozą mnie autem właśnie tam. Po drodze 

zwiedzamy początek górskiego strumienia, który wpada do fiordu Vancouver. Tu na płytkiej 

wodzie z kamienistym dnem jesienią łososie składają ikrę i zdychają, przylatują natomiast 

łyse orły, które przez całą zimę żywią się martwymi łososiami. W restauracjach, na 

przyjęciach ze smakiem jadłem łososie, ale obecnie dostępne w Polsce norweskie łososie, jak 
podejrzewam, zbiera się już martwe i są nam sprzedawane. 
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Whistler jest oddalony wszystkiego o 100 km i mimo, że to już 20 marca, śniegu dużo. 

Mieszkam w eleganckim hotelu, a w dzień jeżdżę na nartach, które bez trudu wypożyczyłem 

w moim hotelu (buty miałem własne). Oczywiście proszą o kartę kredytową, której nie mam i 

nie bardzo wiem po co ona jest. Wówczas proszą o business card, tej też nie mam, ale 

domyślam się, że chodzi im o wizytówkę i to im wystarcza. Przez dwa dni cieszę się 

śniegiem, słońcem i nartami. Jeżdżę do upadłego, prawie do zmierzchu. W poniedziałek 

wracamy do Vancouver i mam wreszcie wolny dzień. Następnego dnia rano ta sama limuzyna 
odwozi mnie na lotnisko. Do Toronto przylatujemy z opóźnieniem, ale na samolot do 

Amsterdamu zdążam. Jeszcze 2 godziny na lotnisku i wsiadam do Warszawskiego samolotu. 

   Pod moim wpływem XXI Międzynarodowa Konferencja Metalorganiczna odbyła się w 

Vancouver latem 2004 roku, czyli starania zapraszających mnie organizatorów nie poszły na 

marne. Ale o tym później. 
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72. Psy w naszej rodzinie 

   Przed wojną w latach trzydziestych Ojciec miał boksera o imieniu Dingo. Już o tym 

pisałem, że wściekł się  gdy mieszkaliśmy w Sarnach i został zastrzelony, a rodzina została 

pokłuta zastrzykami przeciwko wściekliźnie. Wkrótce po jego śmierci Ojciec kupił lub dostał 

w prezencie od hrabiego Platera szczeniaka boksera  również Dingo. Piesek rósł razem ze 

mną i nasza miłość była wzajemna. Mieszkał w rodzinie w Równem, a po wojnie na działce 

we Włodzimierzu. Niestety wywiezienie nas na Ural spowodowało wczesne rozstanie z 

ukochanym Dingo i dalsze jego losy są mi nie znane. 

 

Fot. 166. Spacer rodzinny z Dingo w Równem 

   W Warszawie gdy mieszkaliśmy już w Alejach Niepodległości razem z Salcewiczami 

Hania miała bardzo rasowego i jeszcze bardziej głupiego cocker spaniela. Własnego psa 

dostaliśmy od Wojtka dopiero w drugiej połowie lat 70-tych. Miał to być rasowy wilczur 

krótkowłosy, a wyrósł na podrasowanego kundla z jednym stojącym, a drugim opadniętym 

uchem. Był to bardzo sympatyczny i mądry piesek o imieniu Leon. Mieszkał w naszym 

mieszkaniu, a lato spędzał z dziećmi na działce i wszyscy go bardzo kochali. 

   Pewnego dnia poszedł z Jadzią na zakupy na ulicę Rakowiecką i zginął. Rozpacz w całej 

rodzinie. Rozlepiamy zawiadomienia, szukamy, pytamy, ale bez rezultatu. W parę dni po jego 

zaginięciu Wojtek odbiera telefon i oznajmia, że Leon jest i jedzie po niego. Dlaczego 

wywieziono go aż pod Radom nie zostało wyjaśnione. Najważniejsze, że Leon się znalazł i do 

nas wrócił. Z wiekiem Leon mądrzał i stopniowo wspinał się po drabinie naukowej kariery. 
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Ostatecznie został docentem Leonem i tak już zostało. Przeżył 14 lat i zszedł z tego świata, 
gdy z Jadzią byliśmy na łódce. Wojtek bardzo chciał nas pocieszyć i dlatego zamówił 

szczeniaka wilka rasowego. Należało poczekać parę dni zanim się go odbierze od matki. 
Wieczorem Wojtek przyniósł puszysty kłębuszek małego szczeniaka i cała rodzina z 

rozczuleniem tej żywej istotce się przyglądała. Gorzej było w nocy, mały tęsknił za mamusią i 

żałośnie płakał. Jadzia, żeby go pocieszyć dawała mu do ssania mały palec i tak minęła 

pierwsza noc. Po paru dniach było już dobrze i cieszyliśmy się nowym członkiem naszej 

rodziny. 

 

Fot. 167. Leon – dostojny członek rodziny 

 

Fot. 168. Apacz – nowy członek rodziny 

   Apacz, takie dostał od Wojtka imię (pierwsza litera imienia po rodzinie musiała być A), 

szybko rósł i mężniał, tylko uszka nie chciały mu stać gdyż prawdopodobnie były za duże i za 

ciężkie. Po roku był już dorosłym psem o pięknym, trochę groźnym lecz uśmiechniętym 

pysku, gęstym i długim futrze i proporcjonalnie zbudowanym korpusie. Z całej rodziny 

najbardziej kochał Maćka, zresztą z wzajemnością, o co trochę zazdrosny był Marcin. W 

parku wzdłuż Narbutta, gdy jeszcze nie było parkingów, ulubiona zabawa z Apaczem 
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polegała na przytrzymaniu go z zamkniętymi oczami na czas ukrycia się Maćka, a następnie 

jego zwolnienie. Ruszał z szybkością huraganu i w parę sekund znajdywał i dopadał 

ukochanego Maćka. Apacz towarzyszył nam prawie zawsze i prawie wszędzie. Z nim 

pływaliśmy po całych Mazurach, jeździliśmy na narty i nawet pływaliśmy po Bałtyku. Tylko 

po Adriatyku i do Grecji się nie dało, bo były za długie przeloty. Na jeziorach najbardziej 

lubił siedzieć w pontonie ciągnionym przez żaglówkę. Na narty jeździł do Austrii i Apacz 
spisywał się znakomicie. Pływał również z nami po Bałtyku. Żeby mu ułatwić wchodzenie i 

wychodzenie z łódki zbudowałem specjalny trap pokryty wykładziną przeciwpoślizgową, ale 

do trapu nie miał zaufania i wolał skakać gdy jacht stał burtą przy kei. Było to w Jastarni. 
Poszliśmy do miasta po zakupy i na spacer. Czekając z Apaczem na Jadzię, która weszła do 

sklepu zauważyłem młodą i przystojną panią, która bacznie przyglądała się Apaczowi. 

Wreszcie podeszła do nas i spytała: Co to za rasa? Z całą powagą odpowiedziałem: Wilk 

morski, proszę pani, pływa z nami jachtem po morzu. Oniemiała z zachwytu i poważnie 

zapytała: Jest taka rasa wilk morski? Nie wiedziałam, ale on jest piękny. Na tym nasza 

konwersacja się skończyła. 

   Apacz miał charakter i nie poddawał się rozkazom różnych osób. Pewnego razu dostał ode 

mnie lanie, gdy warknął i obnażył kły na Jadzię. W wieku 11 lat zaczął chorować, po czym 

zauważyliśmy guz, który szybko rósł. Weterynarz oznajmił rak, można operować, ale 
nadzieja na wyżycie mała. Osobiście w towarzystwie Jadzi poszliśmy do drugiego 

weterynarz, który diagnozę potwierdził. Operacja i cierpienia pooperacyjne to okropność. 

Podjąłem decyzję uśpić. Zastrzyk dostał, gdy trzymałem go na ręku. Agonia była krótka, a ja 

traciłem ukochaną istotę. Zawiozłem go na działkę, wykopałem grób i w tym momencie 

przyjechali chłopcy. Razem pochowaliśmy naszego Apacza. Wkrótce po tym Wojtek 

zaproponował – kupię wam następnego Apacza. W tym czasie zbliżałem się do 

siedemdziesiątki i pomyślałem „tego nie robi się kotu” zgodnie z wierszem Szymborskiej. 
Zostaliśmy bez Apacza. Swego czasu Kasia z Konradem posiadali dwa małe pieski: yorka i 
sznaucera miniaturkę. Oba jednocześnie zginęły w wypadku samochodowym, gdy przed 

domem wypuściła je Kasia z samochodu prosto pod inny nadjeżdżający samochód. 

   Mejo (wielbiciel zwierząt) od dawna posiada małego yorka o imieniu Skiper i bardzo go 

kocha. Małgosia z Kacprem, jeszcze przed urodzeniem córeczki Melanii kupili modnego 

obecnie goldena retriwera (złoty labrador). Powolny, gapowaty, nie wadzące nikomu duże 

psisko o imieniu Molo daje się torturować przez Melę i Wojtusia. 

   Ostatnio Kasia kupiła Kolce następnego sznaucera miniaturkę (suczkę). Szara, żywa kulka 

zapałała w pełni odwzajemnioną przeze mnie miłością, właśnie do mnie. To wcale nie podoba 
się zazdrosnemu o względy Sziszi Kolce. 
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73. Belgia 

   Zebrania Rady Europejskiej Federacji Towarzystw Chemicznych odbywały się we 

Franfurkcie, gdy jej sekretarzem był dr Fritsche, a potem przeniosły się do Brukseli, która 

powoli stawała się główną siedzibą Unii Europejskiej. Jako założyciel i przewodniczący 

Oddziału Chemii Metaloorganicznej uczestniczyłem w posiedzeniach Rady. Do Frankfurtu 

przeważnie latałem samolotem, a na posiedzenie Rady w 1997 roku postanowiliśmy z Jadzią 

pojechać samochodem i potraktować ten wyjazd częściowo jako turystyczny. 

   W centrum Brukseli znaleźliśmy hotelik i spędziliśmy tu parę dni. Posiedzenie Rady zajęło 

jeden dzień łącznie z bankietem w wieczorowej porze. Resztę czasu spędziliśmy na 

zwiedzaniu miasta. Fantastyczny i dniem i nocą rynek, Stare Miasto z siusiającym chłopcem, 

nieciekawy i przyciężki Zamek Królewski i główna ulica handlowa, to prawie wszystko co 

warto zwiedzić. Dzielnice wokół starego miasta, XIX i XX wiek niebogate i w złym stanie już 

wtedy zaczęto burzyć i na tym miejscu budować Parlament i budynki Unii Europejskiej. 

   Z Brukseli jeździliśmy na jednodniowe wycieczki do Gandawy i Brugii, cudowne, 

szczególnie Brugia. Na dłużej jedziemy do Ostendy, chcę zobaczyć port i morze. Swego 

czasu Ostenda była centrum wakacyjnym Europy. Wzdłuż morza i plaży do horyzontu stoją 

wielopiętrowe hotele. Dzięki ułatwionej komunikacji to dawne europejskie centrum 

turystyczne opustoszało, a ludzie zaczęli jeździć do Hiszpanii, Włoch i Grecji. W drodze 
powrotnej zwiedzamy Amsterdam i sławne muzeum z obrazem Nocna Wachta. 

   W tamtych latach zaczynam chorować na powszechną męską chorobę – przerost prostaty. 
Gdy sytuacja robi się nie do zniesienia idę do szpitala na operację. Mam 67 lat! Przed sobą 

mam jeszcze co najmniej 15 lat życia, ale już niestety bez wspaniałych przeżyć z płcią piękną. 

Na razie nie zdaję sobie z tego sprawy. 
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74. Wyprawa do Włodzimierza Wołyńskiego i Dubna 

   To co minęło dawno, dawno temu, a związane jest z dzieciństwem wspomina się jak bajkę o 

rajskich czasach. Tak też wspominałem działkę nad rzeką Ługą koło Włodzimierza 

Wołyńskiego. Tam, to jest we Włodzimierzu się urodziłem, spędziłem pierwszych parę lat 

mego życia i tam od 1936 roku, już na działce, spędzałem letnie wakacje aż do wywiezienia 
nas na Ural w lutym 1940 roku. Bardzo chciałem zobaczyć jak obecnie wyglądają owe 

bajeczne miejsca związane z moim dzieciństwem. Stało się to możliwe po rozpadzie Związku 

Radzieckiego i powstaniu państwa Ukraina. 

 

Fot. 169. Rzeczka Ługa – za wysokim brzegiem nasza działka 

   Wsiedliśmy z moją siostrą do samochodu i dojechaliśmy do Hrubieszowa. Jak już pisałem 

drogę z Włodzimierza do Hrubieszowa przeszliśmy wraz z kozą piechotą wiosną 1945 roku. 

Po niezbyt uciążliwych formalnościach granicznych dojeżdżamy do Włodzimierza i jedziemy 

prosto w kierunku działki. Nie jest to jednak łatwe, dookoła nowe domy, a do rzeki nie 

prowadzi żadna droga. Idziemy więc piechotą. Rzeczka jest dokładnie taka jak była. Po jej 

drugiej stronie do horyzontu podmokłe łąki, a z lewej strony widać kopuły cerkwi w Zimnem, 

zaś z prawej cerkiew we Włodzimierzu. Ale gdzie była nasza działka? Domu nie ma, sadu 

też, jest natomiast wysoki brzeg. Tu na pewno była działka Mazura, a przed nią nasza. 

   Jedziemy do klasztoru w Zimnem. Tam pływaliśmy z rodzicami kajakami. Była to 

całodzienna wyprawa wśród wielkich łąk i krętej, leniwie płynącej rzeczki. Zespół klasztorny 

odbudowany, a widok ze wzgórza niepowtarzalny. Wracamy do Włodzimierza i jedziemy 

dalej do Dubna. Od tego miasteczka zacząłem swoją opowieść i tu zacząłem obserwować 
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życie. Miasteczko zupełnie nie zmienione. Bez problemów, nikogo nie pytając, trafiamy na 

ulicę Panieńską, a na wprost od parku na zaułek Koszykowy. Wybrzeże rzeki zmienione, ale 

lokalizacja domu w którym mieszkaliśmy bezbłędna. Rozmawiamy z mieszkańcami, 

udzielają nam wyczerpujących informacji. Dalej idziemy do Zamku i centrum Dubna. Tu 
życie stoi w miejscu. Wieczorem wracamy do Polski i na kolację stajemy w Zamościu. 

   Moja siostra Lalka bardzo chce pojechać do Równego, gdyż tam chodziła do gimnazjum i 

zaczynała dorosłe życie. W paręnaście lat później, w drodze do Chersonu, przejeżdżam przez 

Równe. Obecnie to duże wojewódzkie miasto i śladów naszego pobytu w nim nie ma. 

   Następnego dnia po powrocie mam bóle, to kamień w nerkach. W szpitalu próbują go 

rozkruszyć, ale bez skutku. Wreszcie operacja pod narkozą. Przebudzenie to wstrętna rzecz, a 

kamyczek maleńki, tylko bardzo rozwidlony na wszystkie strony. 
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75. Lata 90. 

   Z chorwackich wybrzeży Adriatyku, po których pływaliśmy sporo lat, wróciliśmy na Bałtyk 

w 1998 roku i popłynęliśmy na drugi brzeg do Karlskrony. Z Górek Zachodnich, gdzie 

wodowaliśmy Nową, popłynęliśmy przez Władysławowo do Łeby, a stąd jednym skokiem 
dopłynęliśmy do Szwecji. Po drodze w nocy płynęliśmy koło wiertniczych urządzeń do 

poszukiwania ropy naftowej i nad ranem weszliśmy w szwedzkie szkiery, czyli przybrzeżne 

wyspy wychodzące daleko w morze. Na tym akwenie żegluga nie należy do łatwych, tym 
bardziej, że pozycyjnego GPS-u na mapie jeszcze nie było. 

   Marina pełna, lecz miejsce do cumowania daje się znaleźć. Opłaty jak na naszą kieszeń 

wysokie, ale za to ciepły prysznic za darmo. Miasto niczym nie zachwyca, niewielu ludzi, 

zwiedzać nie ma co. Łazimy po obszernym porcie, wymieniamy pieniądze i kupujemy chleb i 

model statku. Po dwóch czy trzech dniach wracamy. Załoga, czyli Artur Karaszkiewicz, chce 

wejść do porciku na płaskiej i ostatniej od lądu wyspie. Wieje ostry wiatr, opis wejścia jest 

niezbyt dokładny i dlatego z wpłynięcia rezygnuję. Żeglujemy prosto na Hel. Wieje zachodni 

wiatr i jest OK lecz po okrążeniu cypla musimy płynąć na zachód, żeby trafić do portu. Tu 

zaczynają się kłopoty, silnik pod silny wiatr ciągnie bardzo powoli. Z prawej burty kamienie, 
wejścia między główkami nie widać. Jakoś ostatecznie udaje się i cumujemy do kei. Po 
trudnym rejsie przycumowanie w porcie należy do przyjemności. Napięcie opada, poczucie 

bezpieczeństwa daje spokój i życie zaczyna być piękne. Ze strat jakie ponieśliśmy to 

uszkodzenie foka, które jednak we własnym zakresie daje się usunąć. 

   Za rok lecimy z Jadzią do Helisinek. Tu odbywa się posiedzenie Federacji Europejskich 

Towarzystw Chemicznych. W Helisinkach już przedtem byłem z wizytą w Uniwersytecie i 
przedmieścia Helisinek mi się podobały. Uniwersytet jest zlokalizowany na peryferiach 

miasta. Tym razem miasto, a właściwie jego centrum, robi wrażenie ciężkie, bez polotu 

budowane, duże domy w ciemnych kolorach. Za to wybrzeże morskie pełne jachtów, 

motorówek, statków i wielu wysp widocznych z nabrzeża. Fundujemy sobie wycieczkę 

statkiem. Płynie on między najbliższymi wyspami – kamieniste, porośnięte sosnami, urocze. 

Myślę czy by tu nie przypłynąć Novą. Organizatorzy wiozą nas na wycieczkę do rodzinnego 
domu Sibeliusa. Ostatnio byliśmy na koncercie w filharmonii warszawskiej. Grała fińska 

orkiestra symfoniczna dwa utwory Sibeliusa. Podobały mi się tak sobie. 

   Jesienią w październiku jedziemy samochodem do Hamburga na wystawę jachtową. 

Pierwszy raz byliśmy na niej w czasie naszego pobytu w Mülheim. Wystawa rozrosła się od 

tamtego czasu dwa lub może nawet trzykrotnie. Ilość wystawionych jachtów ogromna. Poza 

tym wystawa sprzętu jachtowego zajmuje ogromną halę. Jest wszystko co dusza zapragnie, a 

nawet więcej. Mieszkamy w oryginalnym hotelu przerobionym ze starej fabryki i urządzonym 

jak statek. W następnych latach odwiedzamy tę wystawę i mieszkamy w tym samym hotelu. 
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Marcin ma już 16 lat, a Maciek 15, gdy Myszka żona Wojtka rodzi trzecie dziecko. Wojtek 

jako ginekolog chwalił się, że wie jak zrobić dziewczynkę. Tymczasem urodził się trzeci 
chłopiec, wcześniaczek Mateuszek. Ciemna kruszynka, która dzielnie przeżyła. Za rok 

Mateuszek, zwany Mejem stawia pierwsze kroki. Widać to wyraźnie na zdjęciach zrobionych 
przez Wojtka na działce.  

   W 1999 roku Europejska Konferencja Chemii Metaloorganicznej czyli FECHEM miała 

odbyć się w Lizbonie, a organizatorem była Maria Helena Garsija, ładna i oryginalna 

Portugalka, może trochę za niska. Na zaproszenie organizatorów jadę z Jadzią do Lisbony 

omówić przygotowania. Jest to nasz pierwszy wyjazd do dalekiej Portugalii. Na zachodzie 

uważano, że Polska leży we wschodniej Europie. Tymczasem od Portugalii do Warszawy jest 

taka sama odległość jak z Warszawy do Uralu, czyli granicy między Europą i Azją. Dlatego 

zawsze zwracałem uwagę, że Polska to nie wschodnia Europa a centralna, co wzbudzało u 

dyskutantów zdziwienie. 

   Lizbona to przyjemne miasto. Swego czasu zniszczone przez trzęsienie ziemi, a potem 

odbudowane. Szczególnie ładna jest ta część miasta, która leży nad dużą rzeką czy oceaniczną 

zatoką. Ze dwadzieścia kilometrów od Lizbony w kierunku zachodnim znajduje się 

najbardziej wysunięty na zachód skrawek Europy. Z wysokiego brzegu piękny widok na 

ocean Atlantycki. W miasteczku Cascai, tuż koło oceanu budują nową marinę jachtową. 
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76. Ural zima 1999 roku 

   Od letniej wycieczki na Ural minęły trzy lata, czas pojechać tam w zimie. Lecę przez 

Moskwę, gdzie muszę zmienić lotnisko z Szeremietiewo 2 międzynarodowe na 
Szeremietiewo 1 krajowe. Na tym krajowym lotnisku sześć godzin oczekiwania na samolot 
do Jekaterinburga. Przez zamieć oczekiwanie przedłużyło się o dalsze dwie godziny. Na 

lotnisku tłoczno, brak miejsc do siedzenia i warunki prymitywne. Dwie godziny lotu i o 5-tej 
rano lądujemy. Zgodnie z umową czeka na mnie brat Walery. Miałem tylko obawy czy po 3 

latach poznamy się. Ale nie było żadnego problemu. W samochodzie czeka na nas śpiący 

Pawłusza, już pięciolatek. Do Kostousowa Walery wiezie mnie samochodem nowo 
wybudowaną szosą. U Walerego w domu oczekuje nas Natasza, żona Walerego i śniadanie. 

Po obiedzie jedziemy do Oziornego, gdzie będę mieszkać w maleńkiej chatynce („chibarce”) 

Walentyna Spicyna. Chatynka to jedna izba rozdzielona ogromnym piecem – kuchnią, na 

wprost okno, po lewej stronie żelazne łóżko, stół, krzesła i to wszystko. Wszystko razem 12 – 
14 m2

. Za to przytulnie, bo mało miejsca i ciepło, bo Walentyn napalił w piecu przed moim 

przyjazdem. Nareszcie zostaję sam i dosłownie padam na łóżko i zasypiam pod specjalnie 
zamówionym potrójnym puchowym śpiworem, bo to już druga doba w podróży. Zima 1999 
roku na Uralu była bardzo śnieżna i dość mroźna, wspominam zimy sprzed 50-ciu lat – były 

podobne. 

   Chatka Walentyna, którą osobiście zbudował stoi nad brzegiem rzeczki, która obecnie po 

zbudowaniu zapory szeroko się rozlała, tworząc sztuczne jezioro. Po drugiej stronie rzeczki 

leży główne osiedle z administracją, szkołą, klubem, sklepami itp. 

   Walentyn, syn leśniczego ze Świerdłowska, miał podobne życie do milionów obywateli 

Związku Radzieckiego. Ojca w 1937 roku aresztowali i słuch po nim zaginął. Młody chłopak 

rozpoczął pracę i w zespole geologów. Ich celem było zbadanie terenu, gdzie odkryto złoża 

promieniotwórczego toru w okolicach 46 kwartału, gdzie w czasie wojny stały baraki w 

których mieszkaliśmy. Praca polegała na pobieraniu próbek gruntu na różnej głębokości, 

które następnie płukano wodą otrzymując ciężkie tlenki toru. Była to analogiczna metoda jaką 

stosowano dawniej przy otrzymywaniu złota. W wyniku pracy geologów określono, że 

najbogatsze złoże toru znajduje się w rzeczce, w okolicach naszych starych baraków i 

postanowiono tu zbudować osiedle i zorganizować przemysłowe wydobywanie, a w zasadzie 

wzbogacanie toru. Tak powstało osiedle Oziorny do którego teraz przybyłem. Tor na skalę 

przemysłową wydobywano z dna rzeczki, którą przegrodzono systemem tam i kopano 

odpowiednimi koparkami. Następnie odmywano od piasku, magnesami oczyszczano od 

związków żelaza, ładowano w pojemniki i gdzieś wywożono. Tym czasem osiedle rosło, 

budowano nowe baraki, domy komunalne i indywidualne domy. Połączono je ze stacją 

kolejową Kostousowo drogą, podłączono prąd elektryczny i utajniono. Wówczas to osiedle 
nie nazywało się Oziorny a miało nazwę „Pocztowy Jaszczyk Nr …” 
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Fot. 170. Chibarka czyli chatynka Walentyna 

     

Fot. 171. Natasza Butorin – żona Walerego 

 

Fot. 172. Walery Butorin 
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Fot. 173. Las rośnie nad zakopanymi radioaktywnymi odpadami 

 

Fot. 174. Domki w Oziornym 

 

Fot. 175. Spotkanie z dziećmi w szkole 

   Młody Walentyn z pomocnika geologów przekształcił się w tokarza, ożenił się i wybudował 

swój domek, w którym właśnie zamieszkałem. W odpowiednim wieku Walentyna wcielono 
do wojska i wysłano na służbę do Białorusi. W tym czasie żona miała już córeczkę i za rok 

urodziła syna i zaczęła pisać do niego listy skarżąc się za polityczne prześladowania za jego 
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ojca „wroga narodu”. Zrozpaczony Walentyn udał się do politycznego dowódcy, który okazał 

się przyzwoitym człowiekiem i zadziałał na tyle skutecznie, że nękania się skończyły. 

   Gdy przyjechałem do Oziornego obchodzono 50-tą rocznicę jego powstania. Okres 
prosperity trwał krótko i po parunastu latach nagle się skończył. Okazało się, że toru nie 

potrafiono wykorzystać ani w energetyce jądrowej ani w bombach atomowych. Dopiero 

obecnie prowadzone są badania, które wskazują na wielkie możliwości tkwiące w tym 

promieniotwórczym metalu. 

   Wydobycie się skończyło, ale odpady promieniotwórcze pozostały w postaci ogromnych 

hałd piasku, tlenków żelaza, promieniujących tynkach, dróg budowanych z 

promieniotwórczych materiałów itd. W latach osiemdziesiątych zrobił się szum i władze 

zdecydowały się na dezaktywację terenu. Piasek i inne odpady zebrano w jeden wielki kopiec. 

Tu też umieszczono piece z domów i tynki wykonane z promieniotwórczego piasku. 

Wszystko to zasypano grubą warstwą ziemi, przykryto foliami, ogrodzono kolczastym drutem 
i umieszczono napisy z ostrzeżeniami. Mieszkańcom rozdano wskaźniki do mierzenia 

promieniotwórczości i na tym się skończyło. Walentyn, którego piec i tynki w domu 

wykonane były z promieniującego piasku opowiadał, że wskaźnik pokazywał 300 

mikrorentgenów przed ich usunięciem. Oczywiście pytałem ilu ludzi umarło na chorobę 

popromienną i ilu ludzi choruje obecnie. Czy wzrosła śmiertelność osiedla. Odpowiedź jego i 

innych ludzi była, że nikt nie umarł, nikogo nie umieszczono w szpitalach, a ludzie żyją 

całkiem długo. Sam Walentyn skończył 81 lat i jest moim rówieśnikiem, chociaż często 

próbki radioaktywnego toru nosił w kieszeni. Dla mnie histeria Czarnobylu i walki przeciw 

energii jądrowej to celowe działanie obecnego lobby energetycznego czyli producentów 

węgla, ropy i gazu ziemnego. Obecnie na wzgórzu z radioaktywnymi resztkami rośnie już 

paroletni sosnowy las, a z kolczastego drutu już nic nie zostało. W latach dziewięćdziesiątych 

na tzw. 14 kilometrze, miejscu gdzie rozstrzelono 25 tysięcy ludzi, w tym ojca Walentyna, 
stoi ogromny pomnik z wypisanymi nazwiskami zamordowanych. 

   Zimowy pobyt na Uralu tak mnie zachwycił, że postanowiłem w następnym roku ponownie 
tu przyjechać. I od tej pory zimowy tydzień zawsze już spędzam w Oziornym. Do chwili 

obecnej byłem łącznie trzynaście razy. Oziorny formalnie został założony w 1949 roku, 

dlatego w 1999 roku obchodzono jego 50-tą rocznicę istnienia. Przypadkowo zbiegło się to z 

moim pierwszym zimowym pobytem. Miejscowa średnia (dziesięciolatka) znajduje się 

aktualnie w Oziornym, a nie jak dawniej w Kostousowie. Dzieci dowożą autobusem z 

Krutichi i Kostousowa. Do tej właśnie szkoły zostałem zaproszony na spotkanie z dziećmi. 

Spotkanie zorganizowała nauczycielka Aponik. Opowiedziałem dzieciom o naszym tu 

pobycie, trochę o sobie i świecie. 

   Rok wcześniej (w 1998 roku) staraniem emerytowanego podpułkownika Sobaszka 

mieszkańca Krakowa i mojego „brata” Walerego, przy udziale  konsulatu na miejscowym 

dawnym cmentarzu Polaków, którzy zginęli podczas zesłania, wzniesiono symboliczny grób 

tu pochowanych z tablicą wyrytych nazwisk. W czasie swoich przyjazdów zawsze grób nad 

rozlewiskiem rzeczki odwiedzam, odśnieżam i porządkuję. 

   Odwiedziłem także Kostousowo idąc na nartach dawno już nie używaną ścieżką przez las, 

którą chodziłem do szkoły. Wtedy las był wyrąbany i sterczały tylko pieńki, a obecnie rosną  
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60-cio letnie drzewa. Patrząc na nie widać o ile wolniej rośnie tu las w porównaniu chociażby 

z moją działką. Na Uralu okres wegetacji roślin jest znacznie krótszy niż w Polsce, chociaż 

różnica szerokości geograficznej nie jest duża – wszystkiego 500 - 600 km. 

 

 

Fot. 176. Symboliczny grób zmarłych z głodu i chorób Polaków 

 

Fot. 177. Bagniste tereny w syberyjskiej tajdze 
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77. Nauka lata 90. 

   W latach 90-tych Solidarność ma już pełną władzę w Polsce. Prezydentem zostaje Lech 

Wałęsa, a premierem Mazowiecki. Rosną nastroje rozliczeniowe i chęć dopieprzenia byłym 

komuchom. W parze z tym idzie dążenie do obsadzenia wszystkich stanowisk swoimi. Te 
tendencje bezpośrednio odnoszą się do mojej osoby. Kierownika Zakładu opiniują w tajnym 

głosowaniu pracownicy Zakładu i tu dostaję wszystkie głosy, a następnie opiniuje Rada 

Wydziału, gdzie większość jest przeciwna. Rektor Dietrich nie powołuje mnie na kierownika, 
a obowiązki kierownika formalnie pełni R. Kunicki. Nie cierpi na tym moja praca naukowa. 
W latach 90 – tych publikuję 42 prace w najlepszych pismach metaloorganicznych, co daje 

4,2 publikacji rocznie, dwóch doktorantów otrzymuje stopnie naukowe doktora, a 
A.Pietrzykowski broni rozprawy habilitacyjnej i dostaje stopień naukowy doktora 

habilitowanego (Załącznik). Do końca lat dziewięćdziesiątych mam już opublikowanych 215 

prac, wypromowanych 30 doktorów i 9 doktorów habilitowanych. Nadal organizuję coroczne, 

lub co dwuletnie Polsko – Niemieckie Kolokwia Metaloorganiczne i co dwa lata Europejskie 
Konferencje Chemii Metaloorganicznej. Biorę również aktywny udział  w Advisory Board 

Międzynarodowych Konferencji Chemii Metaloorganicznej. W latach dziewięćdziesiątych 

nadal przyjeżdżają do nas na moje zaproszenie wybitni meteloorganicy z całego świata. W 

tym czasie odwiedza nas i wygłasza referaty 19 osób, między innymi tacy jak A.R.Barron z 

Harvardu, J.Tkaczenko  z Toulousy, Spalek z Hoechst Aktiengesellschaft, Lahuerta z 
Walencji, J.Gładysz z Utah, D.Smith z Sussex, G.A.Abakumow z Niżniego Nowgorodu, 

U.Zenneck z Erlangen i inni. Często również wyjeżdżam na wykłady do różnych ośrodków 

naukowych na świecie i biorę aktywny udział w licznych międzynarodowych i europejskich 
konferencjach naukowych. 

   W 1990 roku kończę 60 lat mego życia i spotyka mnie przyjemność w postaci bardzo 

licznych listów gratulacyjnych z całego świata. Mój przyjaciel Jurek Krzemiński wszystkie te 

gratulacje zebrał i oprawił w postaci albumu. Należy osobno wymienić list gratulacyjny od 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciecha Jaruzelskiego, który między innymi pisze:  
„Należy Pan Profesor do grona wybitnych polskich uczonych, wysoko cenionych w kraju i 

poza jego granicami. Stworzył Pan polską szkołę chemii metaloorganicznej…..” 

   Informacje o moich 60 – tych urodzinach ukazały się w gazetach. W jakiś czas po 

urodzinach, zaprosiłem cały mój zespół do naszego mieszkania na lampkę wina. 

Sześćdziesiąte urodziny – dzieci więcej niż dorosłe, Asia zbliża się do czterdziestki, a Wojtek 

już po trzydziestce. Są wnuki, cała czwórka, najstarsza Kasia już podlotek , 14 lat, Marcin, 

Maciek i Małgosia osiem – dziesięć lat. 

   W Krakowie u Wacka i Krysi dwie dorodne i piękne dziewczynki, Kasia i Marysia. Moja 
siostra Lalka już od 9 –ciu lat wdowa, pełni rolę babci. Hania Zbierzchowska posiada dwoje 

dzieci Michała i Agatę, a Lilka Pietrzykowska dwie dziewczynki Magdę i Joasię (pierwsza 
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„to chiba tatuś leci”, a druga „ piści nie biezie”). W Toruniu u Hanusów dwóch synów Paweł i 

Bartek. Robię tradycyjne zdjęcie w szeregu, plecami do siebie stoją; Wacek, Marta, Hania, 
Lila, Asia i na końcu Wojtek. Przy stole siedzą dorośli, a dzieci przy osobnym stoliku. Jest 

oczywiście senior rodu Kazimierz Pasenkiewicz ,93 lata  i jego żona Wanda.  

 

 

Fot. 178. Jurek Krzemiński – przyjaciel 

 

 

Fot. 179. Sześćdziesiąte urodziny – 1990 rok 
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78. 70.  rocznica urodzin 

   Rokiem  2000 rozpoczynamy nowy wiek, a ja kończę 70 lat życia. Zgodnie z przeciętnym 

życiem mężczyzn w Polsce, 60 – 70 lat to już koniec, ale na razie żyję i mam teraz 81 lat. Co 
prawda, gdyby nie rozwój medycyny, to już parokrotnie bym umarł. Pierwszy raz w wieku 67 

lat na uremię, drugi w 75 lat na zawał serca, a zaraz potem na astmę. 

 

Fot. 180. Dedykacja z okazji 70-tej rocznicy urodzin 

 

Fot. 181. Mężczyźni rodu podczas 70-tych urodzin 
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   Na 70 –tą rocznicę dostałem wspaniały prezent, Journal of Organometallic Chemistry 
dedykowało mi cały 597 tom, wydany z okazji tej rocznicy. Łącznie opublikowano 28 
artykułów moich przyjaciół z kraju i z zagranicy. Z Polski dedykowali swoje artykuły prawie 

wszyscy znaczący metaloorganicy tacy jak: J. Zakrzewski, P. Próchnik, J. Ziółkowski, A. 
Stańczyk, A. Pietrzykowski, B. Marciniec i J. Serwatowski, a z zagranicy wielu wybitnych 
jak: C. Eburn, A. Barron, H. Vahrenkamp, J. Bregadze, R. King, P. Royo, I. Bieleckaja, A. 
Haaland, R. Taube, J. Oliver, E. Dinjus, K. Mach, K. Wade, A. Pieregudow, A. Pasynski        
i inni. Otrzymany w prezencie tom jest oprawiony w sztywną okładkę, na której złotymi 

literami umieszczono dedykację. 

   W domu zjazd całej rodziny z Warszawy, Krakowa i Torunia. Obecne dzieci moje i Lalki 

(moja siostra) – 4, wnuki – 9, z Krakowa Wanda i jej dzieci ( Wacek i Marta), jej wnuki Kasia 
i Marysia, małżonkowie dzieci, z Torunia Ewa i Wiesio, jednym słowem tłum ludzi najbliżej 

z nami związanych. Nastrój doskonały, przemówienia nie nużące, jedzenie dobre. Daje się 

odczuć jedność i satysfakcję całej rodziny z siebie samych i najbliższych nam osób. 

   Na Politechnice dziekan Z. Floriańczyk organizuje spotkanie urodzinowe w naszym klubie. 

Mowę trzymają prorektor Majski, dziekan Floriańczyk, moi przyjaciele A. Górski, A. 
Pietrzykowski, P. Sobota i inni. Są współpracownicy obecni i dawni, nastrój przyjemny a 

spotkanie bardzo miłe. Zarówno ze spotkania domowego jak i Wydziałowego pozostały 

przyjemne wspomnienia i odnowione znajomości.              

   Rok dwutysięczny to oficjalnie ostatni rok mojej etatowej pracy na Politechnice. W końcu 

tego roku odchodzę na emeryturę ale nadal pracuję naukowo uzyskując pieniądze z grantów 

naukowych. Kończą u mnie prace doktorskie Basia Kryza – Niemiec i Ewa Olędzka, moja 

dyplomantka. Nadal publikuję artykuły naukowe. W roku 2000 ukazało się w druku dalszych 

moich pięć artykułów, głównie w J. Organometal. Chem. 

   Sytuacja polityczna w kraju znacznie lepsza. Namiętności trochę opadły. Na pytanie, w 

jakim czasie żyło ci się najlepiej, nadal ponad 50% Polaków opowiada, że za czasów Gierka. 

W sferze ideologii rządzi Kościół, oficjalna propaganda wymaga ciągłego opluwania PRL i 

jej czasów. Poziom radia, telewizji, gazet fatalny. Informacja o imprezach państwowo– 
kościelnych, wypadkach, mordach to główne tematy środków masowego przekazu. Są takie 

okresy, że nie daje się oglądać dzienników telewizyjnych. Na studia techniczne idą najgorsi, 

najlepsi wybierają zarządzanie, prawo, ekonomię. Masowo powstają prywatne uczelnie o 
bardzo niskim poziomie. Wiosną 2000 roku jadę z Jankiem Krysterem na zebranie Zarządu 

FECHEM do Brukseli. Po drodze zwiedzamy Amsterdam. Mieszkamy w najgorszym hoteliku 
mego życia. Hotelik pięknie położony nad kanałem, prawie w centrum miasta prowadzi 
narkomanka na haju. Do naszego pokoiku na najwyższym piętrze wchodzi się prawie po 

drabinie. Amsterdam zwiedzamy statkiem, a wieczorem idziemy do dzielnicy rozpusty 
popatrzeć na siedzące w witrynach piękne panie. Rynek w Brukseli jest najpiękniejszy nocą, 

bajecznie oświetlony i kolorowy. 

   Latem po raz pierwszy lecę do Chin na XIX  Międzynarodową Konferencję Chemii 

Metaloorganicznej. Konferencja odbywa się w Szanghaju, w nowoczesnym hotelu, trochę 

oddalonym od centrum. Metro w Szanghaju wspaniałe, nowoczesne, szybkie i wszędzie 
można dojechać. W centrum miasta wielki plac budowy drapaczy chmur. Te już zbudowane 
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mają bardzo piękną architekturę. Lotnisko nowoczesne budowane z wielkim rozmachem i 

myślą o przyszłości. Oczywiście stoi, nie naruszony pomnik MaoTseTunga w samym 
centrum miasta, nad szeroką rzeką. Dużo sklepów z odzieżą, a odzież bardzo tania. Rower 

należy do podstawowego środka komunikacji. Na wycieczkę jedziemy do tradycyjnej 

dzielnicy chińskiej, zamienionej obecnie w muzeum. Przyjęcie w restauracji z chińskimi 

daniami, po których wiele osób choruje na żołądek. Organizacja Konferencji bez zarzutu, ale 

tematyka raczej organiczna niż metaloorganiczna. Do Szanghaju i z powrotem lecieliśmy 

przez Moskwę, droga w sumie męcząca.   

   Latem pływamy po Mazurach z Apaczem na Argonie. Z Piasek przez Bełdany, Tałty, 

kanałami do Niegocina, dalej przez Kisajno i Dargin do Mamr, a na końcu Mamr Aniata. 

Nadzwyczajny upał, taki, że Apacz nie chce wyjść z wody. Potem z Andrzejem Górskim 
płyniemy do Węgorzewa po benzynę. Po Mazurach ciągnę Novą do Górek Zachodnich i 

pływamy głównie po Zatoce Gdańskiej. 
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79. Emerytura – 2001 rok 

   Od początku 2001 roku jestem formalnie na emeryturze, Kierownikiem Zakładu zostaje 

Antek Pietrzykowski, profesor Politechniki Warszawskiej. Z Komitetu Badań Naukowych 

dostaję w drodze konkursu granty i to wystarcza na skromne wydatki badawcze oraz o około 

1,5 tys. zł miesięcznie na zlecone dla mnie. Prowadzę dwa doktoraty, a trzeci doktorat A. 
Kozioła prowadzimy wspólnie z Antkiem. Do laboratorium chodzę codziennie i biorę udział 

w posiedzeniach Rady Wydziału. 

   Zimą, w lutym, lub na przełomie lutego i marca lecę przez Moskwę na Ural. W Moskwie 

spędzam sporo czasu u prof. Bregadze, w bardzo skromnym mieszkanku. Razem idziemy do 

Galerii Tretiakowskiej, odświeżyć pamięć o rosyjskim malarstwie. 

   W  Oziornym mieszkam w tej samej chatynce co wcześniej i często odwiedza mnie 

Walentyn. Na nartach biegam do Kostousowa, gdzie z radością jestem przyjmowany przez 

brata Walerego. Tym razem w naszej rozmowie uczestniczy mocno starsza kobieta, która 

opowiada nam swoją historię z lat 1937 – 1938. W tym czasie była żoną oficera NKWD i 

razem z nim mieszkała w jednym z syberyjskich miast. Już nie pamiętam czy był to Omsk czy 

Tomsk lub inne miasto. Gdy pewnego dnia mąż został aresztowany, jeden z jego kolegów 

poradził „ uciekaj jak najdalej stąd, bo i tobie grozi to samo, a dziecko zabiorą do domu 

dziecka”. Jeszcze tego samego dnia wzięła dziecko, tobołek rzeczy i wsiadła do pociągu. 

Wysiadła z niego w Świerdłowsku. Urząd pracy skierował ją do Kostousowa, gdzie 
rozpoczęła pracę przy wyrębie lasu. Do tej pory nie rozumiem jak to się stało, że NKWD jej 

nie znalazło. Jak widać nawet przed wszystko wiedzącym NKWD można było uciec, ale jest 

to jedyna opowieść z happy endem jaką słyszałem. 

   Wczesne lato spędzam z Andrzejem Górskim na Mazurach na Argonie. Potem ciągnę Novą 
na Bałtyk. Płyniemy na Gotland i do Gdańska, gdzie organizujemy 14 Europejską 

Konferencję Chemii Metaloorganicznej. Dla wybranych gości urządzam party na jachcie. 
Konferencja udana, a Gdańsk coraz piękniejszy.   
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80. Rok 2002 

   W lutym 2002 lecę na Ural  przez Petersburg i Syktykwar. W Petersburgu nie byłem całe 

lata i ciekaw jestem co się zmieniło. Mieszkam w hotelu Aurora nieopodal sławnego statku, 
którego strzały armatnie podobno rozpoczęły październikową rewolucję. Zwiedzam wszystko 
co się da począwszy od Ermitaża w Pałacu Zimowym, przez Kazański Sobór, sławne pomniki 

i kanały. Są to dla Rosji trudne czasy, rozbójniczo- kryminalna prywatyzacja, gwałtowne 

zubożenie społeczeństwa, chaos w przemyśle, braki zaopatrzeniowe. Wieczorem idę do opery 

czyli sławnego Maryjskiego Teatru. Bilety kupuję w hotelu. Dla Rosjan są śmiesznie tanie, a 

dla obcokrajowców w dolarach drogie. Kupuję dla Rosjan i mimo krótkiego wahania zostaję 

wpuszczony. Mimo trudnych czasów i niesprzyjającej pogody Petersburg robi dodatnie 

wrażenie swym rozmachem, budowlami i muzeami. 

   Dalej samolotem lecę do Syktykwaru czyli stolicy Respubliki Komi. Miasto leży na 

północy centralnej Rosji, chyba dalej od niego na północ leżą tylko dwa miasta, a mianowicie 

Murmańsk i Jakutsk. Zimą mają tu bardzo krótki dzień, tylko dwie godziny, ale za to bardzo 

dużo śniegu i piękną ogromną tajgę. Samo miasto nie ciekawe, typowo radzieckie. Tu mieści 
się duży Instytut Chemiczny Rosyjskiej Akademii Nauk, którego dyrektorem jest mój były 

stażysta, a obecnie członek Akademii Nauk Rosji, Sasza Kuczin. Spotykam się z 

pracownikami, mam wykład i jestem bardzo serdecznie przyjmowany.  

   Oczywiście nie obeszło się bez biegówek na sławnej trasie, gdzie trenują czołowi 

zawodnicy Rosji. Sasza organizuje wycieczkę na północ. Jedziemy samochodem 100 – 150 
km do sławnego centrum kultury narodu Komi. W chwili obecnej żyją resztki tych ludzi, 
którzy do końca pozostali wyznawcami swej dawnej wiary. Tu też Rosjanie zbudowali duży 

kompleks cerkiewny. Komi to kraj o transporcie rzecznym. Nawet stolica kraju Syktykwar 
nie jest połączony koleją z Petersburgiem i innymi miastami. Za czasów radzieckich transport 

odbywał się głównie samolotami. Obecnie, jak wiem, połączenia zostały bardzo ograniczone. 

   Okolica piękna, łagodne pagórki i niekończąca się tajga poprzecinana dużymi, wolno 

płynącymi rzekami. Ilość śniegu zaskakująca, przekopane ścieżki np. do cerkwi mają ściany 

śnieżne przewyższające wysokość człowieka. Z miejscem tym, jak nam miejscowa ludność 

opowiada, wiążą się tragiczne czasy 1940 roku. Transporty wiezionych z Polski ludzi, w tej 
okolicy odbywały się drogą wodną. Otóż parę barek wypełnionych polskimi rodzinami 

utknęło w tym miejscu w wyniku wczesnych mrozów. Ludzie w przepełnionych, 

nieogrzewanych barkach prawie wszyscy zginęli. Pamięć o tej tragedii pozostała. Po wizycie 

w Syktykwarze lecimy dalej do Jekaterinburga, gdzie jak co roku jedziemy do Oziornego. 

   XIV Europejska Konferencja Chemii Metaloorganicznej jest organizowana przez prof. 
Skretasa na wyspie Korfu. Mam zamiar wybrać się na nią morzem przez Adriatyk i morze 

Jońskie. Novą transportuję na przyczepie Jeepem do słoweńskiego portu Isoli. Z Isoli 
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płyniemy razem z Arturem Karaszkiewiczem wzdłuż chorwackiego wybrzeża. Jugo – silny 
południowy wiatr utrudnia nam drogę dwukrotnie, pierwszy raz na wyspie Uglian, a drugi raz 

koło Hvaru. Na Uglianie staliśmy na boi, z której wiatr i fale ledwo nas nie zerwały. Sztorm 
trwał całe trzy dni, a koło Hvaru kotwica puściła i wiatr spychał nas na skały, o czym nie 

wiedzieliśmy. Dopiero sygnały z innych jachtów uświadomiły nam groźną sytuację. 

Następnie skok przez Adriatyk do Brindisi i postój w marinie. Włosi nie wymagają żadnego 

meldowania. Z Brindisi jednym ciągiem płyniemy na Korfu. Wiatr bardzo sprzyjający i na 

długiej fali lecimy całą noc na drugą stronę. Dłuższy czas szukamy wolnego miejsca w 

rybackim porcie na Korfu i tu stoimy parę dni. Konferencja odbywa się po drugiej stronie 
wyspy i najlepiej się tam dostać wypożyczonym skuterem. Jakoś nim jeżdżę, ale niezbyt 

pewnie. Na Konferencji mnóstwo znajomych i przyjemna atmosfera.  

   Wracamy przez Dubrownik, gdzie do mariny wpływamy nocą. Ratuje nas GPS, który 

jeszcze w tamtym czasie nie pokazuje położenia łódki na mapie, ale  daje współrzędne 

geograficzne i to wystarcza. Oczywiście zwiedzamy stare miasto, które nadal jest piękne, a 

marina bardzo się na korzyść zmieniła od mego ostatniego pobytu. Powrót do Warszawy bez 

przygód. Łódkę stawiamy na działce i przykrywamy plandeką. Koniec letniego żeglowania. 

   Po odzyskaniu Argona w wyniku kilkuletniego procesu z panią Mujezinowicz pływamy 

(jak już wcześniej wspominałem) po Mazurach. Novą pływamy na zmianę albo po Adriatyku 

i Jońskim, albo po Bałtyku. Argona trzymamy w marinie Piaski, znacznie rozbudowaną i 

całkiem przyzwoitą. Natomiast droga pomiędzy Rucianem i Piaskami fatalna, szczególnie 

ostatni odcinek przez las. Ale za to od Warszawy blisko i ładne otaczenie jeziora Bełdany. 
Ostatnie 3 lata Argona trzymamy w marinie w Sztynorcie. 

   Mój przyjaciel Andrzej Górski (10 lat starszy ode mnie) swój jacht Burzyka (dawna moja 

Kasia) trzyma w Wierzbie i jest w dobrej komitywie z kierownikiem mariny Wojtkiem. Po 
Mazurach pływa tradycyjnie w czerwcu z poznaną w Wierzbie załogantką Jolą. Staram się co 

roku chociaż trochę z nim popływać, lub przynajmniej go odwiedzić. 

   

Fot. 182. Mazury z Andrzejem Górskim 
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81. Instytut Chemii Przemysłowej 

   Z najstarszym i niewątpliwie najlepszym chemicznym Instytutem przemysłowym w Polsce 

– Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, byłem związany od lat 

siedemdziesiątych, gdy zostałem powołany na przewodniczącego Rady Naukowej tego 

Instytutu. Struktura i dyrektorzy Instytutu zmieniali się, a ja stale tkwiłem na stanowisku 

przewodniczącego Rady. Nawet w czasie mojej długiej nieobecności w Polsce tak były 

układane terminy Rad, bym mógł w nich uczestniczyć. Dopiero objęcie władzy przez 

Solidarność i powołanie na stanowisko dyrektora Instytutu mgr inż. Wojciecha Lubiewę – 
Wieleżyńskiego spowodowało zmianę przewodniczącego Rady. Instytut zaczął podupadać, 

kadra profesorska gdzieś się podziała i dlatego zaangażowałem się w akcję zmiany dyrektora. 

Na stanowisko dyrektora wyraził chęć były nasz dziekan profesor Jacek Kijeński i właśnie on 

wygrał wybory. 

   W grudniu 2002 roku dostałem pół etatu w Instytucie, a wkrótce rozpocząłem pracę na 

pełnym etacie, oczywiście nie rezygnując z prowadzonych badań w ramach grantów na 
Wydziale Chemicznym PW. W Instytucie zostałem przewodniczącym Komisji do spraw 

ustalenia tematyki badań Instytutu i rozdziału środków statutowych na te badania. Praktycznie 
dyrektor całkowicie oddał w me ręce plan i tematykę badawczą Instytutu, a sam zajmował się 

sprawami kadrowo – organizacyjnymi. Mimo usilnych prób i działań by prace Instytutu były 

prowadzone na potrzeby i za pieniądze polskiego przemysłu, rezultaty były mierne. Po 

pierwsze polski przemysł nie miał kapitału, żeby uruchomić nowe technologie, a system 
kredytowy właściwie nie funkcjonował. Wiele wysiłków i prób w tym zakresie skończyło się 

niepowodzeniem. Jedyną metodą na utrzymanie Instytutu były tzw. pieniądze statutowe 

przydzielane przez Ministerstwo Przemysłu, granty przydzielane przez Komitet Badań 

Naukowy oraz wynajem posiadanych pomieszczeń i ograniczanie liczby zatrudnionych. 

Wynik był taki, że z 1600 zatrudnionych pozostało około 200 – 300 osób, przy czym około 

1/3 to emeryci. 

   Obok organizacji i finansowania nauki działałem w Zespole Modyfikacji Polimerów, 

którego kierownikiem była dr hab. Ewa Kowalska, docent, a po wejściu nowej Ustawy 

profesor Instytutu. Skromny osobowo zespół miał sukcesy w badaniach i opublikowanych 

zostało ponad 20 prac, uzyskano 6 patentów i obroniono pracę doktorską, w czasie gdy ja tam 
pracowałem. Gorzej było z wdrożeniami. Mimo wielu wysiłków, rozmów a nawet 

przygotowanych umów nie udało się nic wdrożyć. 

   Przed końcem rządów PIS-u, w wyniku powiązań rodzinnych, Minister Przemysłu Woźniak 

odwołał na podstawie anonimu dyrektora profesora Kijeńskiego i na jego miejsce powołał 

byłego współpracownika Lecha Kaczyńskiego mgr inż. Józefa Menesa. Menes sprawnie i 

szybko usunął z Instytutu niewygodne mu osoby jak prof. Kijeńskiego, dr Bajdora, prof. 

Pasynkiewicza. 
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82. Lalka 

   Ta wiedźma i histeryczka była zawsze moją jedyną i najukochańszą siostrą. Już we 

wczesnym dzieciństwie mówiła: „ty jesteś znajda, a nie mój rodzony brat”. A było to tak, że 

pewnego razu późną porą w śnieżny i mroźny dzień ktoś zapukał do naszych drzwi. Gdy 

mama je otworzyła, zobaczyła małe zawiniątko i to właśnie byłeś ty. Natychmiast dostawała 

bolesnego kuksańca w brzuch i biegła na skargę do mamy. Po czym wracała i mówiła, że 

mama nie chce cię ukarać bo jesteś biedna znajda. 

   Całe życie była ładna, z blond lokami na główce w dzieciństwie, a potem z zagadkową 

urodą twarzy, trochę mongolską lub chińską i bardzo zgrabną figurą. Zawsze miała 

powodzenie u chłopaków, a potem mężczyzn. Lecz zamiast wyjść za mąż za królewicza z 

bajki wyszła za 27 lat starszego od niej Salcewicza. Całe długie życie kochał ją Marian 
Zieliński i kocha ją nadal, choć ma już 88 lat, a ona 85. 

   Większą część swego życia, chorowała na wyimaginowanego raka i wkrótce miała umrzeć. 

Tymczasem jest zdrowa jak rydz i mojej żonie, gdy ta jej skarży się na jakiś ból mówi, „a 
mnie nic nie boli to po co ma się leczyć. 

   Uczyć się nie lubiła i konsekwentnie to robiła, ale maturę zdała i skończyła szkołę dla 

pielęgniarek. Pracowała jako higienistka w szkole i przedszkolu. Stosunek do małych 

pacjentów miała opiekuńczo – rodzicielski i dzieci ją uwielbiały. Dużo czytała, wszystko co 

wpadło jej do ręki. Była rozmowna i towarzyska. To też miała dużo przyjaciółek w różnym 

wieku, ale zazwyczaj (może ze względu na męża) starszych od siebie. Z mężem, jak już 

pisałem, zapracowanym do niemożliwości, wiedli bardzo towarzyskie życie i Wudlowie, 

Widerszpile czy Hofmani u nich w domu bywali niemal codziennie. 

   Była typową histeryczką o odchyleniu katastroficznym. Jeżeli ktoś z rodziny trochę się 

spóźniał to mówiła „na pewno coś się stało” i zaczynała się prawdziwa histeria. Jej 

przewidywania najczęściej były pesymistyczne, co oczywiście dla niej i jej otoczenia było 

trudne do zniesienia. W sumie życie obeszło się z nią łaskawie. Dobre, tyle że krótkie pożycie 

małżeńskie, udane mądre i przyzwoite dzieci, powodzenie u mężczyzn, w zasadzie niewiele 
trosk materialnych. Patrząc na nią jest się pewnym, że podobnie jak inne kobiety naszego 

rodu dożyje setki a może i więcej. 

   Dobry los obdarzył ją dwiema córkami i czwórką wnucząt, trzy dziewczyny i jeden 
chłopiec. W ich wychowaniu (szczególnie najmłodszej wnuczki) odegrała ona ważną rolę. Na 

razie ma jednego prawnuka, uwielbianego Tomka, ale ma nadzieję na dużo więcej. W sumie 
można pozazdrościć takiego życia. 
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Fot. 183. Alina Salcewicz – Lalka 

 

 

Fot. 184. Alina Salcewicz czyli Lalka  
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83. Hania Salcewicz – Śliweczka 

          

Fot. 185. Hania Salcewicz 

   Hania, córka mojej siostry, w rodzinie zwana Śliweczką, kończąc szkołę średnią, nie była 

zdecydowana jaki zawód wybrać i co w życiu robić. Cała rodzina podsuwała jej różne 

propozycje, ale ona skłaniała się do kariery estradowej, może zostać śpiewaczką, artystką lub 

coś w tym rodzaju. Niestety z głosem było raczej kiepsko, a dobre chęci to za mało. 

Ostatecznie po wielu dyskusjach zdała egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską. Bardzo 

chciałem jej w tym pomóc i jako czynnik społeczny uczestniczyłem w jej egzaminie. 

Ostatecznie obeszło się bez pomocy i Śliweczka została studentką Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej. Jako specjalizację wybrała chemię metaloorganiczną i dyplom 

zrobiła w moim Zakładzie pod kierunkiem doc. W. Kurana. Ojciec zaprotegował ją swojemu 

znajomemu jeszcze z Politechniki profesorowi Szczepanikowi , kierownikowi Katedry 
Materiałoznawstwa w SGPiS (Szkoła Główna Planowania i Statystyki) obecnie SGH czyli 

Szkoła Główna Handlowa. Praca Hani jej odpowiadała i po jakimś czasie obroniła rozprawę 

doktorską. Początkowo z entuzjazmem zajęła się dydaktyką, a z czasem działalnością 
organizacyjną. Doszła aż do prodziekana i wykładała na różnych uczelniach (także 

prywatnych). Małżeństwo ma udane i urodziła dwoje dzieci – starszego Michała i młodszą 

Agatę. Marek Zbierzchowski, jej mąż, po skończeniu PW pracował w Biurze Projektów 

Biprowod, a potem założył własną firmę. Kupili duży dom i powodzi im się znakomicie. 
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   Syn Michał urodził się w 1977 roku. Ukończył dwa wydziały, a mianowicie Zarządzanie w 
Szkole Głównej Handlowej i Inżynierię Środowiska na Politechnice. Pracę rozpoczął w firmie 

ojca i powoli przygotowuje się do zastąpienia starego. Mimo powodzenia u kobiet do chwili 

obecnej nie jest żonaty, a Hania z Markiem bez wnuków. 

   Córka Agata urodziła się w 1982 roku i ukończyła prywatną Wyższą Szkołę Handlu i 

Prawa. Do chwili obecnej również bez męża i dzieci. Usposobienie ma wesołe i towarzyskie. 

Na uroczystościach rodzinnych, gdy nie było z kim tańczyć rolę dansiora ja spełniałem i szło 

nam całkiem nieźle. 

 

Fot. 186. Hania Zbierzchowska z mężem 

   Hania do chwili obecnej wygląda bardzo młodo, zachowała interesującą urodę oraz zawsze 

była wesoła i bezpośrednia. Nazywałam ją Śliweczką, bo słodka, przymilna i zawsze była 

bardzo ładna. Jest wierząca, skąd się to wzięło nie mam pojęcia. Zawsze z łagodną prośbą 

namawia mnie, by na grobie moich rodziców umieścić symboliczny krzyżyk. Jej małżeństwo 

prawdopodobnie układa się bardzo dobrze. Marek samodzielnie do wszystkiego doszedł 

własnym rozumem i działaniem, wrósł w naszą rodzinę i jest swój. Hania jest ważnym 
członkiem naszego rodu, dba o jego jedność i rodzinne spotkania. 
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84. Lilka Salcewicz 

   Lila zawsze była solidną firmą, rozważna, stanowcza, wiedząca co chce, nic więc dziwnego, 

że poszła na studia leżące w jej charakterze, czyli na Mechanikę Precyzyjną na Politechnice 

Warszawskiej. 

   We wczesnym dzieciństwie bez pardonu zabierała małej Asi smoczek , a w zamian 

wsadzała jej swój palec do buzi. Był czas gdy była maleńka, że wydawało jej się, że ktoś dusi 

biedną Lilusię, a był to skutek astmy uczuleniowej. Cała trójka, czyli Hania, Lila i Asia na 

ogół bawiła się zgodnie, lub chodziła na spacery w czasie letnich wakacji. Praktycznie od 
urodzenia Asi aż do naszego wyprowadzenia się na Plac Dzierżyńskiego, to jest przez 12 lat 

mieszkały razem a i potem przebywały razem podczas wakacji. Lila po ukończeniu studiów 

została na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej jako asystent, ale Solidarność ją stąd usunęła jako 

krewną złego rektora Politechniki.  

   Męża sobie Lila znalazła fantastycznego, największy przystojniak na Wydziale Chemii, a 

do tego uzdolniony chemik. Obecnie profesor, doktor habilitowany i kierownik Zakładu 

Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. Czyli mój następca. Parokrotnie zmieniała Lila pracę i 

była inżynierem w telewizji, a potem, po urodzeniu drugiej córki, krótko nauczycielką w 

szkole podstawowej. W latach osiemdziesiątych Antek z Lilką i córeczką Magdą (urodzoną w 

1975 roku) spędzili dłuższy czas na stażu naukowym w Strasclayd University w Glasgow u 

sławnego wynalazcy ferrocenu profesora Pousona. Po powrocie do Polski, po długiej 

przerwie po Magdzie Lila urodziła w 1989 roku  drugą córkę Joasię zwaną Pikokosią. 

   Po urodzeniu Pikokosi Lila skończyła kurs księgowości i zaczęła pracować w Promedzie u 

Wojtka. Szybko awansowała i objęła stanowisko prezesa firmy. Nadal jest skrupulatna, 
dokładna i konsekwentna, żadnych nieprawidłowości ani przymknięć oka na sprawy nie 

dopuszcza. Charakter ma do bólu uczciwy, jak u Salcewicza. Nic więc dziwnego, że Pani 

prezes to postrach w Promedzie. 

   Zarabia chyba nie najgorzej. Kupili mieszkania sobie i dwóm córkom starszej Magdusi i 

młodszej Pikokośce. Na wczasy jeżdżą do drogich kurortów. Na dłuższe trasy dzieci i wnuka 

wożą samolotami. Na zimę Lilka ma do kostek długie naturalne futro z norek. 

   Od jakiegoś czasu Lila zaczęła mówić o emeryturze (w 2010 roku skończyła 60 lat), ale po 
jej obliczeniu przestała. Spotykamy się na wszystkich rodzinnych uroczystościach, ale takich 
zwykłych kontaktów brak. Myślę, że jest zadowolona ze swego przyzwoitego, ale bez 
wstrząsów życia. Nie zmieniony od samego początku mąż, bardzo udane, w tej chwili to 

widać, córki, jeden wspaniały wnuk Tomek, syn Magdy (przydałoby się im więcej), czyli 

całokształt obrazu pozytywny i Lalka może być dumna ze swojej rodziny. 

    Gdy dzieci były małe wakacje spędzano na działce koło Wilgi w niewielkim drewnianym 

domku. Obecnie mało kto z tej działki korzysta. 
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Fot. 187. Hania i Lila z mężami 

 

Fot. 188. Antoni Pietrzykowski i Marek Zbierzchowski, mężowie Lili i Hani 

 

Fot. 189. Prezes PROMEDU Lila z dyrektorem Wojtkiem 
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85. Studia Asi i dalej 

   Asia kończyła szkołę z wykładowym językiem angielskim i ostatecznie zdecydowała się 

zdawać egzamin na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Przeze mnie nie zdała 

rysunku na Wydział Architektury ponieważ nie wziąłem jej korepetytora uważając, że 

korepetytorzy pracownicy Wydziału popełniają przestępstwo. Dlatego zdawała na Wydział 

Inżynierii Lądowej, by ostatecznie przenieść się na Wydział Budownictwa i Architektury 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W tym czasie byłem dziekanem Wydziału Chemicznego, 

w doskonałych stosunkach z Rektorem, i jedno moje słowo załatwiłoby sprawę przyjęcia Asi 

na Architekturę. Odprawiłem więc moją ukochaną córeczkę do akademika w Gliwicach, 

niestety brak mamusi i rodziny nie sprzyjał i Asia zaczęła chorować. Bywało, że wieczorem 
dzwoniła zrozpaczona rzekomą chorobą mówiąc cichutkim głosem (parafrazując tekst z 

książki A. Milnego „Kubuś Puchatek”) „to ja prosiaczek pomocy, pomocy”, a ja jechałem w 

nocy by potrzymać ją za rączkę i pogłaskać po główce. I tak minęły pierwsze dwa lata jej 

studiów, po czym przeniosła się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.  

   W roku 1974 pojechała aż na sześciotygodniową wycieczkę do Włoch, intensywnie ucząc 

się prze tym języka włoskiego. Na tej właśnie wycieczce poznała swoich dwóch pierwszych 

mężów Stanisława Arciucha i Michała Łuszczyńskiego, późniejszych ojców jej dwóch córek: 

Kasi i Małgosi. W rok później pojechała na kurs języka włoskiego do Gargniano, a stamtąd 

autostopem do Rzymu. W Rzymie zatrzymała się u swojej cioci – babci Jadwigi 
Pasynkiewicz. Plan był skomplikowany, gdyż w tym czasie ja miałem konferencję FECHEM 

w Wenecji. Jadąc na nią zgubiłem śliskie spodnie od eleganckiego garnituru (a nie było wtedy 

dostępnych pokrowców na garnitury, tylko zwykły wieszak z którego spodnie spadły po 
drodze do hotelu) i występowałem w starych zużytych jeansach, kryjąc je za stołem 

prezydenckim. Po konferencji mieliśmy ja i Jadzia  spotkać Asiunię w Wenecji pod 

pomnikiem lwa. Niestety Asia się nie zjawiła, a my wpadliśmy w rozpacz i do późnej nocy 

szukaliśmy jej po wszystkich domach młodzieżowych i turystycznych. Telefonów 

komórkowych nie było i dopiero późnym wieczorem dodzwoniliśmy się do Jadzi i 

dowiedzieli, że na skutek strajku kolejarzy pociąg z Rzymu nie odjechał i Asia przyjedzie 

jutro. Następnego dnia od rana ze strachem czekaliśmy na córeczkę i uspokoiliśmy się 

dopiero widząc ją całą i zdrową. Po zwiedzeniu Wenecji pojechaliśmy do Cortina di 

Ampezzo, zwiedzić ten sławny kurort. Oczywiście piechotą wybraliśmy się na spacer w góry, 

ze zdziwieniem widząc, że turyści włoscy wszyscy jadą samochodami.  

   W drodze do Warszawy spotkała nas jeszcze jedna przygoda. Jadąc z Włoch przez Austrię 

do Wiednia przejeżdża się przez kawałek Niemiec. Niestety jadąc w tamtą stronę pociągiem 

Asia nie potrzebowała i dlatego nie miała niemieckiej wizy. Graniczny strażnik stanowczo 

oświadczył, że my z Jadzią możemy dalej jechać, ale Asia musi samochód opuścić. Wyjścia 

nie było pojechaliśmy okrężną drogą przez Austrię nadrabiając 300 km. W 1975 roku Asia 
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wyszła za mąż za Stanisława Arciucha i zamieszkali na Żelanej w wynajętym przeze mnie 

mieszkanku. W grudniu 1976 r. odwiozłem córeczkę do kliniki MSWiA,  a następnego dnia 

przyszła na świat moja pierwsza wnuczka Kasia Arciuch. Zobaczyłem ją po raz pierwszy pod 

szpitalem wioząc je samochodem do domu. Na Żelaznej mieszkali niedługo, gdyż suszące się 

pieluszki powodowały odpadanie tynku z sufitu i ścian. Nie było wyjścia i nowa rodzina 

Arciuchów zamieszkała w naszym mieszkaniu, w największym pokoju w Alejach 

Niepodległości. W rok później Asia ukończyła studia na Wydziale Architektury  i  została tam 

asystentem. W 1978 roku odbyła roczną praktykę na budowie. W tym mniej więcej czasie 

Spółdzielnia mieszkaniowa do której należała, oczywiście przy mojej pomocy, 

zaproponowała jej trzypokojowe mieszkanie w Służewiu nad Dolinką. Po jakimś czasie udało 

się zamienić to mieszkanie na lokal w budynku Politechnicznym na Koszykowej. 

 

Fot. 190. Asia z pierwszym mężem Stanisławem Arciuchem 

 

Fot. 191. Tata Arciuch z maleńką Kasią 
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   W początkach lat 80 – tych Asia odbyła jeszcze praktykę w Biurze Projektów na 

Królewskiej. W tym mniej więcej czasie nastąpił rozkład jej małżeństwa z S. Arciuchem i nie 

pomogły żadne moje zabiegi i porady, że dla dobra dziecka nie należy się rozwodzić. 

Niedługo po rozwodzie poznany na wycieczce drugi absztyfikant, czyli Michał Łuszczyński 

został jej mężem, a jeszcze rok później urodziła się moja druga wnuczka Małgosia 

Łuszczyńska. Rozwód nie odbył się bez problemów ale przez pewien czas Asia miała kłopoty 

mieszkaniowe.  

   Pierwszy jej mąż Stanisław Arciuch był zdolnym architektem i posiadał duże zdolności 

malarskie. Do tej pory wiszą u nas jego szkice i obrazy. Nie ulega wątpliwości, że Kasia, jego 

córka, odziedziczyła po nim umiejętności architektoniczne i rysunkowe. Niestety S. Arciuch 

w jakimś stopniu był abnegatem życiowym i nie przywiązywał wagi do wielu rzeczy 

cenionych sobie przez ludzi. Jego drugą żoną była zdolna humanistka, późniejsza profesor 

Uniwersytetu Warszawskiego, która niestety, po urodzeniu  syna, w wyniku nienormalnej 

zazdrości zabraniała mu kontaktów z córką. Dopiero po rozwodzie z nią Arciuch nawiązał 

normalne stosunki z córką i wnukiem. 

   Drugi mąż Asi M. Łuszczyński, mimo, że był architektem całe, swoje życie poświęcił 

muzyce i to muzyce bardzo specyficznej, a mianowicie muzyce zwanej country. Na tym polu 
odnosi duże sukcesy i występuje w Polsce i zagranicą. Poza tym ma wielkie zdolności 

językowe i często zarabiał jako tłumacz kabinowy z angielskiego i włoskiego. Jego stosunki z 

córką po rozwodzie nie zawsze układały się najlepiej. Asia znów miała kłopoty 

mieszkaniowe. Ale obecnie swoimi wnukami interesuje się i poświęca im trochę czasu. 

   Jak mało wiemy o własnych dzieciach! Tę prawdę zrozumiałem dopiero, gdy po napisaniu 
dwóch stron maszynopisu okazało się, że to prawie koniec znanego mi życiorysu mojej 

jedynej córki. Fakty i daty elektronicznie mi przekazała. Ale co mogę napisać o jej poglądach, 

marzeniach, uczuciach? Do czego w życiu dążyła? Co  najbardziej ją bawiło? Kogo dobrze, a 

kogo źle oceniała? Oczywiście takie banały jak miłość do dzieci, dążenie do zapewnienia im 
jak najlepszego startu życiowego, troska o zdrowie, to powszechne, u matek  i nic nie mówi o 

nich samych. 

   Jednym słowem muszę się, oczywiście z ogromnym wstydem przyznać, że swojej córki nie 

znam. Nasze rozmowy były banalne i sprowadzały się do wyświechtanego, wziętego od 

Amerykanów powiedzenia „I love you”. A poza troską o jej fizyczny, głównie materialny byt 

nic prawie nie robiłem. Na przykład zupełnie nie pamiętam dyskusji, ważnych dla obojga 

rozmówców. Właściwie poza własną żoną, którą zamęczam moimi poglądami i wygłaszam 

monologi na temat wszystkich aspektów naszego życia, z dziećmi nie rozmawiałem i nadal 

nie rozmawiam, nie ma wymiany poglądów, dowiedzenia się co myślą i do czego dążą. Już o 

tym pisałem, że takie rozmowy prowadziłem jedynie ze swoim ojcem, niestety za późno i za 

krótko. Ale tu nie mogę sobie niczego zarzucić, gdyż nasza dorosła znajomość trwała bardzo 

krótko. 

   Myślę, że Asia długo szukała swojej właściwej drogi życiowej. Architektura  

prawdopodobnie nie dawała jej satysfakcji. A straciła na to wiele lat. Najpierw Politechnika 

Warszawska, potem praktyki budowlane i praca w biurze projektów.  Razem dobrych 

paręnaście lat. Praca w reklamie, najpierw u Praśniewskiego (nowobogacki, jeden z 
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pierwszych kapitalistów w Polsce Ludowej), potem u Forda i na koniec w Oglivi and Maiser. 
Razem następne trzy lata. Dalej zaczęła pracować w Plus GSM przez następne dwa lata. I 

wreszcie od lipca 1998 roku rozpoczęła pracę w Aster, początkowo w niewielkiej polskiej 
firmie, którą szybko wykupuje kapitał zagraniczny. Firma rozwija się błyskawicznie, a Asia 

cały czas awansuje aż do stanowiska wiceprezesa. 

 

 

Fot. 192. Michał Łuszczyński drugi mąż Asi 

 

         

Fot. 193. Joanna Pasynkiewicz – Asia  
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   Myślę, że tu dopiero odkryła swoje zdolności – zarządzanie, kierowanie ludźmi, działalność 

organizacyjna. Wszystko to było przecież moją pasją życiową, tuż za nauką, która jednak 

zawsze zwyciężała. Asia odnosiła coraz większe sukcesy finansowe. Piękny, nowoczesny 
budynek, gabinet prezesa, sekretarki, personel, no i oczywiście coraz więcej pieniędzy. Ciągłe 

narady, spotkania biznesowe, przyjęcia , dobre jedzenie w drogich restauracjach. Coraz lepsze 

samochody służbowe. To wszystko wciąga i coraz bardziej się podoba. W tej sytuacji moja 
córeczka może kupić dwa mieszkania w nowym budownictwie dla swych córek (dla młodszej 

do spółki z rodzicami męża). Niedługo po tym kupuje jeden z najdroższych apartamentów, 

tuż koło parku na Powiślu, dla siebie. Urządza to mieszkanie według swego gustu, a mnie 

najbardziej podoba się ogromna, przerobiona z pokoju łazienka. Jest zapracowana, stale 
wyjeżdża za granicę. Po powrocie do domu późnym wieczorem kładzie się spać. W soboty i 

niedziele odpoczywa śpiąc do południa. W tej sytuacji pozostaje nam jedynie kontakt 
telefoniczny. 

   Kiedyś, po jakiejś Asi decyzji, której nie pochwalaliśmy z Jadzią, powiedziałem żonie, że 

tak postąpiła bo jest po tobie uparta. Jadzia spytała: „a po tobie?”. Odpowiedziałem: „po mnie 
jest tylko stanowcza”. Najlepiej stanowczość Asi ilustruje zdarzenie z przed wielu lat. 
Mieszkaliśmy wówczas na Polnej, a Asia miała dwa lub trzy lata. W dużym pokoju dostała od 

mamusi na talerzyku pokrojone w plasterki jabłuszko, które zjadła ze smakiem. Powiedziałem 
jej potem, „Asiuniu, odnieś talerzyk do kuchni”. Odpowiedź Asi była krótka – mamusia 
odniesie. Asiuniu, ty jadłaś i ty odnieś talerzyk – niech mamusia odniesie. Dyskusja trwała 

przez dłuższą chwilę, skończyła się  klapsem, bardzo głośnym płaczem i ze złości zsiusianiem 
się  w majtki . Babcia Ola, żona i moja siostra stały za drzwiami i zgodnie wymyślały mi od 

tyranów i znęcanie się nad dzieckiem. Tym niemniej Asia talerzyk odniosła, a tyran więcej 

nie trącił jej nawet palcem. Dzieci nie należy bić, ale tym razem klapsy pomogły na 

stanowczość Asi i to na długo.  

   Drugie małżeństwo Asi z Michałem Łuszczyńskim trwało 10 lat i rozpadło się jak twierdzi 

Asia, na skutek jego ciągłych wyjazdów i nieobecności w domu. Michała zastąpił wkrótce jej 

trzeci przyjaciel z Wydziału Architektury Jacek Knothe, u którego przebywała i pracowała w 

Stanach Zjednoczonych przez pół 1988 roku. Prawdopodobnie dla niej rozstał się z żoną i 

zamieszkał wraz z córką Judytą u Asi. Miał on trudny charakter i ogólnie biorąc niefart 

życiowy, lecz równocześnie musiał mieć inne zalety, skoro Asia tak długo z nim wytrzymała. 

Był to człowiek sarkastyczny, niezbyt przyjemny dla innych ludzi i o bardzo wysokim o sobie 

mniemaniu. Znajomość ta trwała kilka lat, a potem się skończyła za zgodą obu stron. 

   W czasie swego prosperity Asia kolejny raz związała się z niejakim Michałem z Kanady, 

który robił w Polsce karierę w branży reklamy wizualnej. Ja go lubiłem, bardzo dobrze 

odnosił się do córek Asi, choć syn mój Wojtek twierdził, że większego zarozumialca trudno 
było znaleźć. Miał on z Asią wspólne hobby – żeglarstwo i narciarstwo. Ostatecznie Asia 

odeszła od niego, a prawdopodobna przyczyna leżała w żonie Michała, mieszkającej w 

Kanadzie. Trudno jest zrozumieć to dążenie kobiet do wyłączności i zupełnie bezpodstawną 

zazdrość o mężczyznę i dążenie do jego całkowego posiadania. Przez to wiele tracą, często 

bardzo cierpią, a pozbyć się tego nie umieją. 
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Fot. 194. Michał Łuszczyński z Małgosią i Marcinem 

              

Fot. 195. Jacek Knothe i  Asia 

 

Fot. 196. Asia 
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Fot. 197. Asia z wnukiem Mikołajem 

 

   Przez całe swoje życie córka moja była po trosze hipochondryczką. W latach 

dziewięćdziesiątych leczyła się na kręgosłup w Szwajcarii, a następnie przeszła ciężką 

operację w Polsce. Potem były nerki leczone w Szwajcarii. W dalszych latach zaczęły 

dokuczać jej bóle w biodrach. To choroba dziedziczna w rodzinie Jadzi. Najpierw problemy 

miała jej matka – babcia Zosia, dalej Ewa – siostra Jadzi, a na koniec trzy operacje bioder 
przeszła moja żona. 

   Asia zawsze miała powodzenie u chłopców ale z natury jest monogamistką. Według mnie to 

fatalny rodzaj ludzi , których można scharakteryzować „Ty i tylko ty” .Ponieważ Ty , nie 
może być pożądany i kochany przez całe życie , to z tym się rozwodzi i ma nowego „ Ty i 

tylko ty”. U Asi tak było cztery razy. Poligamista może kochać jednego, lub więcej partnerów 

i w tym przypadku rozwody nie są potrzebne. Już w szkole miała Asia adoratorów takich jak 

Książek. Jego zapędy musiała poskramiać nauczycielka, mówiąc „Książek, gdzie się gapisz”, 

a Książek gapił się na czarną koronkę przyszytą do nogawki czerwonych majtek widoczną 

spod spódniczki mini. Oprócz Książka byli i inni np. Połjański i  chłopak z Architektury z 

Gliwic w okularach jak soczewki. Jak już pisałem na Wydziale Architektury podrywało ją aż 

trzech facetów, Arciuch, Łuszczyński i Knothe, i cała trójka po kolei była jej mężami. Co 

przy tym było kłopotów, rozwodów, problemów mieszkaniowych, lepiej nie mówić. 

   Miała Asia również przyjaciółki, Gigę Karpiuk, Dorotę Czernicką, Kasię Krupę i wiele 

innych. Z wieloma chłopcami pozostawała na płaszczyźnie przyjaźni ( przecież 

monogamistka). Zaliczyć do nich można Budnego, Grodeckiego, Jabłońskiego i innych, a te 

przyjaźnie pozostały do dziś. 

   Czytała Asia dużo z naciskiem na powieści historyczne i przyrodnicze, ale nie stroniła od 

typowo babskich powieścideł, często w języku angielskim. Od dzieciństwa jeździ na nartach, 

nie tylko dobrze, ale nawet elegancko. Wpierw jeździła z nami, potem z nami i z córkami, a 

następnie z mężami. Ze mną na żaglówce pływała rzadko, ale sporo z Michałem po Mazurach 
i całych wielkich jeziorach kanadyjskich. Letnie wakacje spędzała nad polskim morzem a 

potem w Soczi, Egipcie, Tunezji, na Balearach, Krecie i Korfu. 
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   Charakter ma stanowczy, czytaj jest uparta. Twierdzi, że to po mnie, ale przecież wiadomo, 

że ja nigdy uparty nie byłem. Podobnie jak żeńska część najbliższej rodziny, stawy biodrowe 

ma do niczego. Pierwszy już wymienili w 2009 roku, a jutro jedzie na operację drugiego 

biodra. Obecnie jest już po operacji, wszystko się udało i powoli wraca do zdrowia. 

   Ostatnio mieliśmy poważne nieporozumienia dotyczące domu na działce. Ona 

zaprojektowała na jego miejsce duży, murowany dom i lokalizowała go pośrodku działki, a ja 

chciałem budować mniejszy i ulokowany w prawym, górnym rogu. Stanowczość Asi 

zwyciężyła, nie poszła na żadne ustępstwa, a wynik –  stary domek zostaje odnowiony. Żeby 

ratować sytuację, Asia kupiła działkę w Wildze i zbudowała wielki rodzinny dom. OK, tylko 
daleko, 60 km.   

   W chwili obecnej jej firmę Aster sprzedają, przebiega to z wielkim trudem, i dlatego dalsze 

zawodowe losy mojej córki nie są znane. 

 

   

Fot. 198. Dom Asi w Wildze 
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86. Syn  Wojtek 

   Począwszy od mego dziadka Stanisława, kolejno synowie dostawali na przemian imiona, 
Wojciech, Stanisław, itd. Nic więc dziwnego, że mój syn, który urodził się 8 sierpnia 1958 r.  

w sześć lat po swojej siostrze, został nazwany Wojciechem. Jako niemowlak nie grzeszył 

urodą, był łysym grubaskiem, ale dla Jadzi był piękny. 

 

Fot. 199. Syn Wojtek – jeszcze lekarz 

 

Fot. 200. Wojtek – wciąż jeszcze lekarz 
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   Oczywiście urodził się w Toruniu, gdzie u rodziców Jadzi oczekiwaliśmy na poród. Tego 

dnia pojechaliśmy motorem ze starym Laskowskim do Rypina, na inspekcję budowy szkoły 

tysiąclecia. Po powrocie Jadzi już w domu nie zastaliśmy, zabrali ją do szpitala, gdyż zaczął 

się poród. Wojtek urodził się w nocy i wkrótce miałem już na własnych rękach mego syna. W 

wieku około dwóch lat Wojtek zaczął przystojnieć i wkrótce miałem bardzo fajnego blondasa 

synka. Babcia Ola do tej pory miała już trzy wnuczki, ale dopiero na punkcie wnuka Wojtka, 
oszalała ze szczęścia. Od tej pory, jej świat obracał się wokół wnuka, ale o wnuczkach nie 

zapominała. 

   Mieszkaliśmy wtedy w Alejach Niepodległości, gdzie na moje szczęście był drugi pokój, do 

którego przeniosłem się, uciekając przed ryczącym po nocach Wojtkiem. Łóżeczko Asi 

przenosiło się na noc do Hani i Lili. Na placu Dzierżyńskiego Wojtek mieszkał w pokoju z 

babcią, Asia miała swój, co prawda przejściowy pokoik, my spaliśmy w maleńkiej sypialni, a 

największy pokój był salonem. Bardzo dbaliśmy, by maleńki Wojtuś spędzał letnie wakacje 

na świeżym powietrzu.  

   Od wczesnego dzieciństwa poznał wartość pieniądza i odnosił się do tego z szacunkiem. 

Pieniądze zawsze oszczędzał i zbierał w skarbonkach. Siostrę potrafił nakłonić do wydania na 
słodycze u Wedla, jej ale nie swoich pieniędzy. Gdy dowiedziałem się, że tramwajem do 

biblioteki jeździ na gapę, miałem z nim poważną rozmowę. Wynik był taki, że za przejazd w 

jedną stronę zaczął płacić, ale z powrotem nadal jechał na gapę. Regularnie dostawał ode 

mnie pensję i stał się rodzinnym bankierem u którego stale była zadłużona Asia. 

   We wrześniu 1965 r. cała rodzina odprowadziła Wojtka do znajdującej się opodal szkoły, a 

starsza siostra była podporą życiową w czasie jego pierwszych dni w szkole. Niezawodnym 
ochroniarzem była również babcia Ola, która z radością odprowadzała go do szkoły i 

przyprowadzała z powrotem. 

     

              Fot. 201. Wojtek rozpoczyna naukę w szkole                       Fot. 202. Pierwszy dzień w szkole 
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   Dorastający Wojtek pewnego dnia zapytał matkę co to jest onanizm. Matka chcąc uniknąć 

trudnej odpowiedzi posłała go do encyklopedii. Po jakimś czasie zmartwiony Wojtek 

oświadczył, że starannie sprawdził w encyklopedii i pod hasłem onanizm znalazł informację: 

→ patrz samogwałt, a pod hasłem samogwałt: → patrz masturbacja, a pod hasłem 

masturbacja: → patrz onanizm. I tak nieznane Wojtkowi słowo nie zostało przez twórców 

encyklopedii wyjaśnione. Myślę, że jego sens mój syn poznał dopiero w praktycznym 

działaniu. 

   Długie podróże samochodowe np. do Bułgarii czy Jugosławi dzieci źle znosiły. Najpierw 

grały w konie czy krowy: kto pierwszy zauważy i zgromadzi więcej koni czy krów ten 

wygrywa. Potem zaczynały się kłócić, a trochę później bić. Tego nie tolerowałem dlatego 

walka zażarta odbywała się po cichu, aż do pierwszych łez. Chytry Wojtek opracował całkiem 

nową i oryginalną metodę na „siusiu”. Początkowo prośby i wołania lekceważyłem, a potem 

ja wynalazłem metodę „tu nie można – wszystko widać”. Potrzeba matką wynalazków! Mój 

syn znalazł rozwiązanie „tatka tu rośnie żytko, to ja się w nim położę, w żytku będę siusiał i  

nikt nie zobaczy”.   

   Myślę, że Wojtek nigdy nie miał problemów z nauką i radził sobie z nauką dobrze. 
Tradycyjnie Jadzia kupowała dzieciom dużo książek i w dzieciństwie im je czytała. Jak każdy 

chłopiec miał typowe zabawki odpowiednie dla jego wieku i umiał się nimi bawić. Latem 

jeździł z nami na campingi po Polsce i do innych krajów i można powiedzieć, że był 

doświadczonym podróżnikiem. Wcześnie zaczęliśmy go uczyć jeździć na nartach i wkrótce 

zjeżdżał już z Kasprowego. W bardzo wczesnym wieku miał kraksę samochodową, ale to nie 

zraziło go do samochodów i rajdów samochodowych. Któregoś dnia, gdy wracałem z 

kolejnego wyjazdu zagranicznego, Jadzia postanowiła wyjechać po mnie na lotnisko, a 

wcześniej umyć samochód. Wtedy mieliśmy śliwkowego Fiata 125p, jeszcze na włoskich 

częściach, co się bardzo liczyło. Samochód stał na wewnętrznej uliczce za naszym domem na 

pl. Dzierżyńskiego. Po umyciu Wojtek przekręcił kluczyk w stacyjce, a był niestety włączony 

pierwszy bieg i ssanie. Po zapaleniu samochód ruszył, a Wojtek, zamiast hamulec, nacisnął 

pedał gazu. Niestety oprócz rozbicia naszego samochodu, rozbił dwa inne i uszkodził jeszcze 

Volkswagena oraz uderzył w rękę jego właścicielkę, która ręką zasłoniła samochód. Na 

lotnisku zobaczyłem zapłakaną żonę. Po informacji, że rozbili samochód, ucieszyłem się, bo 

spodziewałem się czegoś znacznie gorszego.  

   O trudnościach Wojtka z nauką nic nie pamiętam. Stąd wynika, że albo ich nie było, albo 

były niewielkie. Po ukończeniu szkoły podstawowej na ul. Niecałej, poszedł do liceum im. 

Reja i tu uczył się przez 1 rok, a po naszej przeprowadzce w Aleje Niepodległości przez 

ostatnie 3 lata chodził do liceum im. Konopnickiej na ul. Madalińskiego, gdzie w 1977 roku 

zdał maturę. Jeszcze przed jego maturą zostałem zmuszony do udziału w szkolnym kabarecie, 

którego tekst napisał i w którym jako główny aktor wystąpił mój syn. Przedstawienie było 

wyjątkowo udane, a Wojtek ukazał nam swoje, dotychczas ukryte talenty literackie i 

aktorskie. 

   Jedną z nielicznych moich poważnych rozmów z synem odbyłem na działce, spacerując po 

okolicy. Wojtek opowiadał mi o swoich zainteresowaniach literackich, przeczytanych 

książkach i prawdopodobnych studiach. Dlatego dużym zaskoczeniem była dla mnie jego 

decyzja o zdawaniu wstępnego egzaminu na medycynę. Myślę, że znaczną rolę w tej decyzji 
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odegrał jego przyjaciel Czarek Sternadel, syn profesora medycyny, który od lat wybierał się 

pójść w ślady ojca. Ale o dziwo Czarek ostatecznie poszedł na SGPiS, a Wojtek na 

medycynę. Na pierwszym roku Wojtkowi się nie powiodło, chorował i ostatecznie musiał ten 

rok powtarzać, ale dalsze studia biegły bez kłopotów. O ile pamiętam miał tylko jakieś 

problemy z chemią. 

   Pierwszy wypadek samochodowy nie zmniejszył jego pociągu do motoryzacji. Zaczął od 

motoroweru, który przy moim oporze kupił za własne (pewnie z pomocą Babci Oli) 

pieniądze. Jednak pierwsze bardzo groźne spotkanie z autobusem, skłoniło go ostatecznie do 
pozbycia się tego niebezpiecznego pojazdu. Pewnej nocy zadzwonił do mnie jakiś facet i 

przedstawił się jako ojciec jego kolegi czyli mego syna. Okazało się, że ten kolega bez wiedzy 

i zgody ojca wziął jego samochód i razem z Wojtkiem gdzieś pojechali.  Kolega jeszcze nie 
posiadamiał prawa jazdy i dlatego Wojtek był mu potrzebny. Po szczęśliwym powrocie syna 

do domu długo mu tłumaczyłem, że popełnił przestępstwo, a jego skutki mogły być fatalne. 

Oczywiście synek się ze mną nie zgadzał i twierdził, że przecież nic się nie stało. 

   Znacznie później dowiedziałem się, że przez dłuższy czas Wojtek brał udział w rajdach 

samochodowych, z dobrymi nawet rezultatami, jeżdżąc na moim nowym Fiacie 125p (biały) 

bez mojej wiedzy i zgody. Sprawa wyszła na jaw, gdy w moim prawie nowym samochodzie 
zaczęło wszystko nawalać, a opony zostały całkowicie zdarte. Nie było wyjścia kupiłem mu 

nowego malucha (niby na spółkę z Jadzią) z którego mój syn chciał zrobić wyścigowe Ferrari. 

W drodze absolutnie wyjątkowej, Jadzia dostawała od syna samochód i jechała nim do pracy. 

Koniec tej wyprawy prawie zawsze był taki sam. Jadzia przez telefon oznajmiała „Wojtusiu 

znów nie mogę zapalić samochodu, musisz przyjechać, a Wojtek odpowiadał- Kaczor znowu 
nie wyłączyłaś świateł w samochodzie” i jechał po matkę. 

   Imprezy młodzieżowe organizował mój syn w naszym mieszkaniu w Alejach, wówczas gdy 

nie było nas w domu. Jedna z takich imprez stała się sławna na całą Polskę dzięki naszemu 

sąsiadowi z góry Jerzemu Putramentowi, który opisał ją we wredny sposób w Polityce. Było 

zapewne hałaśliwie, muzyka grała za głośno, a młodzież trochę za dużo wypiła i biedny 

Hansdorfer puścił przez okno pawia prosto na parapet okienny ministra Dąbrowskiego. 

Putrament najpierw wezwał policję, a potem napisał artykuł pod tytułem „Magnificiątko”, w 

którym zarzucał mi nepotyzm i odsądzał od czci i wiary. Gdy na temat mojej odpowiedzi na 

paszkwil Putramenta porozmawiałem w KC z Jezierskim, poradził mi „jeżeli się kopać, to z 

koniem, a gówna lepiej nie ruszać, bo śmierdzi”. Tak też zrobiłem, sprawa przycichła, a 

Putramenta przestałem lubić jako człowieka, chociaż nadal go cenię jako pisarza. Za czasów 

komuny Putramenta cenili i wydawali wszystkie jego książki, natomiast jego dawny 

przyjaciel Miłosz był wyklęty. Za Solidarności nastąpiła całkowita zmiana – Miłosz stał się 

narodowym bohaterem, a Putramenta przestano wydawać i wspominać o nim. 

   Dziwne ale zupełnie nie pamiętam dziewczyn Wojtka. Nie przyprowadzał ich do domu, ale 

jakieś zapewne były. Dopiero jego przyszła żona zwana Myszką, czyli Jola Kwiatkowska 

zaczęła bywać w naszym mieszkaniu i na działce. Pewnego razu na działce, Myszka zapytała 

po obiedzie Asię „ proszę pani czy mogę pozmywać?”. Miała wtedy 16 lat, a 25 letnia Asia 

wydawała się jej okropnie dorosła.  
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   Studia medyczne Wojtek ukończył pomyślnie i został asystentem w Klinice Ginekologii i 

Położnictwa Akademii Medycznej w Warszawie , u prof. Sternadla. Praca zawodowa mu 

odpowiadała, miał bardzo dobre podejście do pacjentek i zyskiwał na popularności. Wkrótce 

zaczął odbierać porody znajomych i był polecany innym kobietom. Stopniowo nauczył się 

coraz bardziej skomplikowanych zabiegów i operacji. Jednym słowem praca zawodowa 

dawała mu satysfakcję, ale nie dawała pieniędzy. Dlatego zaczął dorabiać sprzedając, 

wchodzące wtedy na rynek komputery i dodatkowo pracować w firmie o nazwie Promed. Tu 

dopiero ujawniły się jego zdolności handlowe i zaczął odnosić znaczące sukcesy w biznesie. 

   W połowie 1982 roku ożenił się z Jolą Kwiatkowską, jak sądzimy z wielkiej miłości. Ślub 

odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w pałacyku Dunikowskiego w obecności tłumu jego 

przyjaciół i znajomych. 

   W połowie lat osiemdziesiątych, po ślubie i urodzeniu chłopców Wojtek przez cały rok 

przebywał w Stanach Zjednoczonych ciężko pracując w restauracji. W tym czasie był tam 

również Aladin, który miał oparcie w swym ojcu pracującym jako stróż oraz na czarno jako 

dentysta. Również Myszka, żona Wojtka, w innym niż Wojtek ze względu na dzieci terminie, 

cały rok pracowała w USA jako kelnerka. Przed tym (1980 rok) oboje pracowali w Anglii, ale 
choroba Myszki pochłonęła całe ich oszczędności. W rodzinie przetrwała sławna opowieść 

Wojtka o tym jak  kupował buty narciarskie szczególnej wysokości. Oczywiście buty były 
drogie i Wojtek długo się wahał  czy je kupić. Pokusa była tak wielka, że przez dłuższy czas 

codziennie chodził do sklepu, mierzył je i pytał ile kosztują. Za którymś razem mieli już go 

dość i  kupił te buty za wyjątkowo niską cenę. Do Polski wracali Batorym i ostatniego dnia 
podróży za dolara wygrali sto dolarów w automacie zwanym jednorękim bandytą. Wojtek, 
podobnie jak Asia, był członkiem spółdzielni mieszkaniowej „Energetyk” i od wielu lat 

płaciliśmy za niego składki. Niedługo po ślubie dostał wiadomość, że może odebrać 

jednopokojowe mieszkanie na Ursynowie. Mimo moich gorących rad by wziąć to mieszkanie 

syn mój zdecydował z przydziału nie skorzystać i poczekać na większe mieszkanie. Jakim 

sposobem otrzymał wkrótce bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie nie wiem, ale okazało się, 

że on miał rację nie ja. Od tej pory w sprawach materialnych decydował na ogół wbrew moim 

radom i zawsze wychodził na tym dobrze. Wkrótce po naszym drugim powrocie z Mulheim,  

cała rodzina Wojtka wyprowadziła się od nas i zamieszkała w nowym mieszkaniu na 
Ursynowie. 

   W Promedzie w pełni ujawniły się zdolności biznesowo – handlowe Wojtka i przyjętego na 

wspólnika jego przyjaciela Aladyna Mujezinowicza, z pochodzenia Chorwata. Promed 

rozwijał się błyskawicznie i przynosił coraz większe zyski. Działo się to między innymi 

dlatego, że firma Braun (sprzęt i aparatura medyczna) dawała towar na kredyt. 

Prawdopodobnie Aladyn również posiadał zdolności do biznesu i obok Promedu zaczęły 

powstawać inne firmy takie jak klinika medyczna, wydawnictwo, Proman (handel żywnością) 

oraz przedsiębiorstwo pośrednictwa w zatrudnieniu.  

   Przez te lata Aladin był najlepszym przyjacielem Wojtka i można powiedzieć, że byli 

nierozłączni. Niestety jego małżeństwo z kobietą z kryminalnego środowiska doprowadziło 

do zabójstwa Aladyna. Oczywiście w Promedzie brakowało rozgraniczenia własności Wojtka 

i Aladina, a rodzice Aladina byli przekonani, że Promed należy do Aladina a nie do Wojtka. 
Skończyło się rozprawami sądowymi i prawie bankructwem Promedu. 
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Fot. 203. Wojtek z małym Apaczem i Wojtek aktualnie 

 

Fot. 204. Mężczyźni: Wacław, Stanisław i Wojciech 

   W tamtych czasach mechanizm  tworzenia wielu  przedsiębiorstw w Polsce był podobny. 

Firmę zakładał Polak za zagraniczny kredyt. Jeżeli firma rozwijała się i przynosiła zyski, 

kredytodawca ją przejmował i firma przechodziła w ręce zagranicznego kapitału. Taki 

właśnie mechanizm zastosował Braun w stosunku do Promedu. Ale Wojtek się nie dał i po 

zaciętej walce, na granicy bankructwa obronił Promed. 

   Wojtek najpierw kupił nowe mieszkanie na ulicy Madalińskiego, a po paru latach 

zamieszkał na Żoliborzu w nowym, wybudowanym w stylu amerykańskim, domu z basenem, 

ośrodkiem rekreacyjnym itp. Lokal na 8 –mym piętrze z osobną windą jest otoczony tarasami 

z różnorodną roślinnością. Wojtek latem jeździ jaguarem, a zimą wielkim BMW. 
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   Z żoną Myszeczką, też bizneswomen w branży meblarskiej żyje w zgodzie i harmonii. Po 

16- letniej przerwie urodziła mu trzeciego synka, ciemnego bardzo ładnego Meja czyli 

Mateusza (miała być Matylda). Na jego cześć jacht żaglowy Wojtka nazywa się „Meya”.  

   Siedem lat temu 25 marca 2005 r. odebrałem telefon z policji, informujący o wypadku 

samochodowym Marcina, przewiezionym do  szpitala na Banacha. Wkrótce cała rodzina była 

w szpitalu. Marcin odniósł ciężkie obrażenia pnia mózgu i nadziei na przeżycie prawie nie 

było. Koszmaru tych kilku dni, i pogrzebu nie jestem w stanie opisać. Śmierć Marcina 

uratowała trzy ludzkie życia, gdyż Wojtek zgodził się przekazać serce i inne organa 

potrzebującym. Choć minęło już siedem lat, bardzo wyraźne ślady tragedii pozostały w 

psychice mojego syna. Wiele jego zachowań uległo zmianie, co wyczuwamy w jego relacjach 

z rodziną bardzo poprawnych, ale innych niż przed tragedią. 

 

Fot. 205. Wojtek z synami Marcinem i Maćkiem 

   Nasza działka z domem w kształcie litery A wraz z powiększaniem się rodziny stawała się 

zbyt mała. Dlatego Wojtek kupił u p. Kwiatkowskiej (tej sławnej aktorki), działkę z domkiem 

podobnym do naszego, ale na podmurówce. Domek gruntownie przebudował robiąc w 

przyziemiu living room, na wysokim parterze swoje lokum, a na piętrze pokoiki chłopców. 

   W wiele lat po urodzeniu się chłopców Marcina i Maćka, nie najmłodsze już małżeństwo 

postanowiło mieć córkę. Marzenia niestety się nie ziściły i urodził się wcześniaczek, maleńki 

chłopczyk Mateusz, który siebie nazwał Mejo i tak zostało, a był to rok 1998. 

   Żeglowanie nie było pasją Wojtka i dlatego kupił sobie motorówkę z kabiną i ogromnym 
mocnym silnikiem. Wszyscy jeździliśmy nią po Zalewie Zegrzyńskim, a następnie po 
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Mazurach. Oczywiście największą atrakcją były narty wodne, ale również inne przyczepiane 

do motorówki i przez nią ciągnione tratwy oraz spadochron. Poza tym kupił dużą przyczepę 

campingową i dwoma samochodami z przyczepą i motorówką jeździli na letnie wakacje do 

Chorwacji i Grecji. Takie spędzanie letnich wakacji trwało parę lat, aż się znudziło i Wojtek 

postanowił wrócić do żaglówki. 

   Dużą żaglówkę miała kupić maszoperia składająca się z Wojtka, Leszczyńskiego i jeszcze 

jednego znajomego z Krakowa. Długo dyskutowano jaką kupić łódkę, oglądano wystawy, np. 

w Dusseldorfie. Ostatecznie zdecydowano kupić ogromną , jak na tamte czasy, 40 – stopową 

żaglówkę Jeanneau. Nazwa pretensjonalna Veni Vidi Vici, wymyślona przez Krakusa. Po 

odbiór łódki pojechaliśmy z Wojtkiem do Nicei, bo jacht stał w ogromnej francuskiej marinie 

w Antibes. Tu łódkę wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt nawigacyjny, ratunkowy, kuchenny 
itd. Po przybyciu do Antibes pozostałych członków załogi ruszyliśmy na południe z zamiarem 

dopłynięcia do Cagliari na Sardynii, a dalej do Palermo na Sycylii, gdzie miała nastąpić 

wymiana załogi. Płynęliśmy na żaglach, na południe do zachodniej strony Korsyki. Wiało 

może 10 węzłów a miejscami trochę więcej. Rozkołys był niewielki, ale regularny. To jednak 

wystarczyło by moja załoga rozchorowała się kompletnie. Cały dzień i noc siedziałem za 

sterem i słyszałem z kajuty przykre dźwięki chorujących na morską chorobę moich 

załogantów. W nocy miałem sporo kłopotów z płynącymi non stop statkami, przed którymi 

uciekałem co sił. Następnego dnia dopłynęliśmy do stolicy Korsyki Ajaccio i zacumowaliśmy 

w marinie. Dalej płynęliśmy wzdłuż zachodniego wybrzeża Korsyki, stając na noc na kotwicy 

w uroczych zatoczkach wyspy. W jednej z takich zatoczek wokół łódki pływało mnóstwo 

sporych ryb. Mazak, załogant i przyjaciel Wojtka stwierdził, że złapał by je na sznurek z 

kawałkiem chleba, gdyż na cokolwiek wyrzucone za burtę, rzucał się tłum ryb. Ostatecznie 
znalazł sznurek, przywiązał doń kawałek skórki chleba i rzucił za burtę. Efekt był 

piorunujący, gdy ryby zobaczyły sznurek, błyskawicznie zniknęły. Tysiące lat łapania ich 

przez ludzi na  linkę z chlebem nauczyło biedne rybki bać się tego panicznie. Na południu 

Korsyki weszliśmy do sławnej zatoczki Bonifacio i uroczego, położonego na stromych 

zboczach miasteczka. Marina była zatłoczona i wiał silny wiatr. Podejście do pirsu było 

bardzo trudne i w tym właśnie  momencie oddałem ster Wojtkowi, gdyż bałem się stłuczki. 

Manewr Wojtka był majstersztykiem i stanęliśmy w marinie bez zadrapania. Następnego dnia 

przeszliśmy między Korsyką a Sardynią przez labirynt wysp, uprawiając nawigację 

zliczeniową. GPS co prawda już był, lecz poza współrzędnymi łódki nie pokazywał jej 

położenia na mapie. Wieczorem, gdy znajdowaliśmy się na wschodniej stronie Sardynii, szła 

na nas burza. Musiałem uciekać w morze, ale obeszło się paru błyskawicami. Następnego 

dnia wieczorem, po przepłynięciu około 400 Mm, stanęliśmy w marinie koło Cagliari. Tu 

wysiadł jeden załogant, a następnego dnia popłynęliśmy do Palermo na Sycylii. Pas startowy 
lotniska zaczyna się prawie w morzu i płynąc blisko brzegu bałem się zahaczyć masztem o 

lądujący samolot. Wejście do mariny fatalne, zupełnie go nie widać z morza, ale udało się i 

bez problemów znaleźliśmy wolne miejsce do cumowania. Cała droga to około 700 Mm. 

Palermo jako miasto nieciekawe. Po przyjeździe nowej załogi i po pożegnalnej kolacji 

odlecieliśmy przez Rzym do Warszawy. 

   Łódka została umieszczona na stałe w marinie w Skriadin. Jest to bardzo głęboki fiord, a 

wpływa się doń koło Szibenika. Marina jest urocza, położona wśród wysokich brzegów, ale 
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ma dużą wadę, a mianowicie wchodzi tu silny wiatr Bora. Gdy dobrze zamocowaną łódkę 

zostawiłem w tej marinie, członek maszoperii z Krakowa miał do mnie pretensję, że 

poszarpałem ponton i bardzo uszkodziłem ochronę zejściówki, z tym że nie ja to uczyniłem a 

silna bora, która nawiedziła Skriadin 

   Po dwóch czy trzech latach postoju Veni V.V. w Skriadin, maszoperia postanowiła 

przenieść się do Grecji i trzymać jacht w nowo zbudowanej marinie w Levkas. Ze Skriadin do 

Grecji  przeprowadziliśmy łódkę z Wojtkiem i Maćkiem, płynąc już wydeptanym przeze mnie 

szlakiem Skriadin, Brindisi, Otranto, Korfu, Levkas. Pogoda nam sprzyjała, a rejs byłby 

bardzo udany, gdyby nie spięcia Wojtka z Maćkiem, który w tym czasie przeżywał życiowe 

trudności. Z Levkas Wojtek z Maćkiem wrócili samolotem do Polski, a do mnie samochodem 

przyjechali  z Krakowa Wacek z Krysią. Pływaliśmy 10 dni lub dłużej po morzu Jońskim, a 

jedyny kłopot polegał na biurokratycznych wymaganiach władz greckich dotyczących 

pozwolenia na pływanie po wodach terytorialnych. Łódka była zarejestrowana w Gibraltarze 

czyli poza Unią Europejską i dlatego pozwolenie należało odnawiać co 6 miesięcy. Epilog był 

taki, że wrócili z powrotem do Skriadin. Pływaliśmy jeszcze tym jachtem z Jadzią, Krysią i 

Wackiem, a po tym Wojtek sprzedał swój udział w maszoperii i z Tadeuszem Mościckim 

kupił nowy jacht Jeanneau 54. 

   Po odbiór nowego jachtu o nazwie Meya poleciałem samolotem do Les Sables – d,Olonne 
w północno – zachodniej Francji, sławnym francuskim centrum sportów jachtowych. Tu 

pracował już nad wyposażeniem jachtu Tadeusz. Ciężko pracując przez tydzień, kupiliśmy co 

trzeba i przygotowaliśmy łódkę do odbioru. Gdy wszystko było już gotowe, przyjechała 

reszta załogi z Wojtkiem, jego przyjaciółmi i prawdziwym kapitanem Jaszczukiem. 

Widocznie Tadeusz bał się Zatoki Biskajskiej, sławnej z groźnych sztormów i wolał mieć 

doświadczonego kapitana. 

   Pierwszego maja 2008 roku z sześcioosobową załogą wyszliśmy z portu i wzięliśmy kurs na 

SW. Wiało 17 do 24 węzłów z SE. Gdy słabiej wiało, pomagaliśmy silnikiem. Po czterech 

dniach wpłynęliśmy do mariny Coruna, a następnie do mariny Bayonne, gdzie w restauracji 
pożegnaliśmy kapitana J.Jaszczuka. Po 7 dniach żeglugi wzdłuż zachodniej Hiszpanii i 

Portugalii, nocą wchodzimy do mariny Cascai koło Lizbony. Wypis z dziennika okrętowego 

brzmi „Czas płynięcia 7 dób, średnia dobowa 155 mM. Załoga sprawna, lubi spać, wachty 

bez rygorów dobrowolne. Spięć ani kłótni nie było. Przepłynęliśmy 778 mM. Następnego 

dnia załoga zwiedza Lizbonę, a Wojtek gra w golfa. Potem samolotem do Warszawy. Z 

Lizbony do Malagi przeprowadziła łódkę załoga Tadeusza.  

   Jak już wspomniałem po śmierci Marcina nastąpiła  zmiana w psychice Wojtka. 

Zewnętrznie pozostał jakim był, ale jego relacje z rodzicami, a prawdopodobnie również z 

jego otoczeniem, uległy wyraźnej zmianie. Moje kontakty z nim nigdy nie były głębokie, 

raczej dotyczyły spraw bieżących, materialnych. Decyzje życiowe podejmował samodzielnie 

nie radząc się i jak już pisałem, dobrze na tym wychodził. O sprawach poglądów, ideologii, 

oceny sytuacji politycznej prawie nie rozmawialiśmy. Nasze kontakty osobiste miały 

charakter rutynowy, spotykaliśmy się na rodzinnych uroczystościach urodzin, ślubów, w Boże 

Narodzenie itd. Jego wizyty w naszym domu, kiedyś dość częste, teraz skończyły się. Gdy 

bywam u niego, na ogół jest czymś zajęty, a rozmowa nie klei się. W sprawach materialnych 
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wypełnia każdą moją prośbę, kupuje drogie prezenty, od dawna  jeżdżę jego samochodami 

takimi jak Subaru, dwa Jeepy, Nissan Patrol, a ostatnio Porsche Cayenne. W sprawach 
zdrowotnych natychmiast załatwia wszystko co potrzebne. Sam nigdy nie zapyta „ jak się 

masz, co u ciebie słychać, lub co porabiasz”.  

   Od dawna zastanawiam się nad relacjami pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jak się one 

układają, od czego to zależy. Wydaje się, że tu istnieją trzy fazy. Faza dziecięca, gdy bez 
rodziców nie da się żyć lub życie jest potworne. Druga faza, to dzieci dorastające i już 

dorosłe. W tej fazie rodzice za dużo wymagają, czasem przeszkadzają, ale są potrzebni w 

zdobyciu mieszkania, pozycji społecznej i materialnej. Kontakty są wskazane i dość częste. I 

wreszcie trzecia faza. Dzieci już osiągnęły co mogły, a rodzice są już całkowicie niepotrzebni. 

Ale jednak to rodzice, więc trzeba jakoś o nich dbać. Poza tym dziadkowie mogą bardzo 

pomóc, gdy pojawiają się i rosną wnuki. Oczywiście potrzeby dziadków nie są duże, nie 
powinni być głodni, muszą jako tako mieszkać, a w chorobie należy im pomóc. 

   Dokładnie taka filozofia życiowa i mnie przyświecała. A teraz nie mogę sobie wybaczyć i 

to mnie dość często męczy, że tak postępowałem ze swoją matką. My z żoną chodziliśmy do 
teatrów i kin, jeździli na wczasy w kraju i zagranicą, kupowali sobie modne ubrania, a babcia 

Ola w tym czasie zajmowała się wnukami i najwyżej jechała z nimi na letnisko do Wilgi pod 

Warszawę. Babcia Ola miała niewielką  rentę i nie musiała mnie prosić o dwa złote na ciastko 

ale do dziś pamiętam, jak moja babcia Frania prosiła mego ojca  -  Wojtusiu daj mi parę 

groszy, a ojciec pytał mocno zdziwiony, po co mamie pieniądze, przecież wszystko masz. 
Myślę, że tym starzejącym się rodzicom najbardziej jest potrzebny kontakt z ich dziećmi i 

wnukami, choćby niewielkie, ale uczestnictwo w ich życiu. Dobrze by było, żeby te życiowe 

prawdy były rozumiane. 

   Wojtek bardzo dobrze jeździł na nartach i grał w tenisa. W uprawianiu tych sportów 

przeszkodziła mu kontuzja kolana (dwie operacje) jak również bóle stawu biodrowego. 

Badania wykazały, że przyczyna leży w rodzinnej chorobie, zwyrodnienia stawu biodrowego, 

na którą chorowała babcia Zosia, jej jedna i druga córka, moja córka i teraz mój syn Wojtek. 

Operacja stawu biodrowego jednej i drugiej nogi, przebiegły pomyślnie i teraz jest dobrze. 

   Firma Promed przeniosła się z Żoliborza do Złotych Tarasów i jak do mnie dochodzą wieści 

prosperuje dobrze. W życiu rodzinnym Wojtka wciąż brak stabilizacji. Maciek przebywający 
obecnie w szkole filmowej w Los Angeles, wciąż kłóci się z drugą kandydatką na żonę, przez 

wszystkich lubianą Agatką, a nie jest już najmłodszy, ma prawie 28 lat. A my bardzo 

chcielibyśmy doczekać się prawnuka o nazwisku Pasynkiewicz, dziedzica rodzinnych 
tradycji.  

   W czerwcu 1997 r. Wojtek ma prawie 38 lat i hucznie obchodzi wraz z Myszką 15 – lecie 
ich małżeństwa. Garden Party odbywa się w klubie Deski nad Wisłą, z udziałem rodziny i 

bardzo licznej grupy ich przyjaciół. W tym czasie wyglądają bardzo młodo, nawet 

smarkatowato, ale twardo już stoją na ziemi, zabezpieczeni i urządzeni. Od nas z matką 

dostają życzenia na 15 – tą rocznicę ślubu:  

 „Gdy spogląda się w przyszłość piętnaście lat to wiele, patrząc wstecz, to dłuższa chwila z 

zupełnie przypadkowo  zapamiętanymi okruchami. Dla Was te piętnaście lat to okres 
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najciekawszy – bo przecież właśnie w tym czasie uformowała się Wasza droga życiowa, 

urodziły się dzieci. Sądzę, że patrząc na minione lata odczuwacie satysfakcję i macie poczucie 

zadowolenia. Przecież niewątpliwe sukcesy zostały osiągnięte własnym wysiłkiem uczciwą 

pracą, wzajemną tolerancją, zgodą i zrozumieniem. To ważne, by móc patrzeć wstecz z 

czystym sumieniem. Nasze złote wesele jest już tuż, tuż! Życzymy Wam, byście z radością i w 

dobrym zdrowiu obchodzili Wasze złote gody. 

  Warszawa, 6 czerwca 1997 r.                                                       Mama i Ojciec ” 

 

      

Fot. 206. Ich srebrne wesele – Myszka i Wojtek 

 

Fot. 207. Gra Manam na srebrnym weselu Myszki i Wojtka 

 

   Za następne 10 lat, czyli w czerwcu 2007 roku, Wojtkowie jeszcze huczniej obchodzą 25 – 
lecie swego małżeństwa. Przyjęcie odbywa się w ogrodach restauracji nad Wisłą i gromadzi 
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setki przyjaciół i całą rodzinę. Przemówienia i toasty trwają długo, potem występuje  

pamiętany i ulubiony z czasów ich młodości zespół Manaam. 

   Myszka zapewniła Wojtkowi szczęśliwe małżeństwo, urodziła trzech dorodnych synów i 

odegrała w naszej rodzinie ważną rolę jako żona, matka, doradczyni młodego pokolenia i 

hojna dla wszystkich ciocia. Myszka jest absolutnie bezkonfliktowa i nie pamiętam żadnej 

awantury z jej udziałem. Niewielka czarnowłosa kobietka, o prawidłowych rysach, ciepła w 

kontaktach ze wszystkimi, przychylna i nigdy nie słyszałem z jej ust krytycznych uwag o 
kimkolwiek z członków rodziny. Małżeństwo Wojtka jest harmoniczne, bez na zewnątrz 

widocznych konfliktów, mimo tragedii jaka ich spotkała. 

   Wojtek od dawna lubił i grał w tenisa, lecz najpierw kolano, a potem stawy biodrowe 
uniemożliwiły mu uprawianie tego sporu. Jako coś zastępczego wybrał golf, który stopniowo 

coraz bardziej go wciągał i obecnie jest podstawowym sportem i miłością. Gra w każdej 

wolnej chwili i jeździ grać na pola golfowe na całym świecie. 

   Z przyjaciół Wojtka pamiętam Nowickiego, Mazewskiego, Hansdorfera i chyba 

najbliższych mu Czarka Sternadla, obecnie mąż siostry Myszki , i oczywiście Aladina. Jak 
obecnie wygląda jego życie towarzyskie, po prostu nie wiem. Czasem obija mi się o uszy 

nazwisko, Kulczyk, Solorz, Kaczmarek, ale jak układają się ich stosunki nie wiem. Wojtek 
zawsze lubił i dużo czytał. Obecnie ma dużą bibliotekę. Był czas gdy z zapałem czytał 

Ludluma, a przed tym całego Lema. 

 

 

Fot. 208. Myszka z Wojtkiem (2010 rok) 
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87. Łagier Ojca – wyprawa 2009 

   Od dawna chciałem zlokalizować miejsce w którym znajdował się łagier Ojca. Wiedziałem, 

że ostatnia stacja kolejowa nosiła nazwę Krasnaja Szapoczka, czyli Czerwony Kapturek i na 

niej właśnie w 1944 roku wysiedliśmy z moją matką odwiedzając siedzącego w łagrze Ojca. 

Ale jak obecnie nazywa się stacja nie wiedziałem. Wiedziałem natomiast, że linia kolejowa 

została przedłużona do miejscowości Siewierouralsk, a dalej jest osiedle Połucznoje i 5 km na 

północ w Google Earth znajduje się zdjęcie tablicy z napisem „Reżimnaja Zona”, czyli teren 
zamknięty. Pomyślałem, że właśnie tu znajdował się łagier Ojca, a dojechać tam można z 
Ekaterinburga koleją lub autobusem. O tej wyprawie rozmawiałem wielokrotnie z Nataszą, 

która w 2009 roku Natasza oznajmiła, że wszystko przygotowała i do łagru jedziemy 

samochodem jej ciotecznego brata, zawodowego kierowcy. I ostatecznie tak się stało. 

   W Kostousowo wsiedliśmy do terenowego Nissana brata Nataszy i ruszyliśmy w daleką 

podróż na północ. Pierwszą noc spędziliśmy w Sierowie, w mieszkaniu Nataszy brata 
bliźniaka, a następnego dnia pojechaliśmy dalej. Po minięciu Siewierouralska, wzdłuż drogi, 

ciągną się liczne osiedla robotników pracujących w bogatych kopalniach boksytów. Tu 

właśnie zauważyłem stacyjkę kolejową o nazwie Krasnaja Szapoczka. Po zasięgnięciu języka 

u miejscowych okazało się, że parę kilometrów dalej znajdował się obecnie zlikwidowany 

łagier. Nie ulegało wątpliwości, że przypadkowo odnalazłem miejsce gdzie 8 lat swego życia 

spędził mój Ojciec. 

   Po głębokim śniegu, wśród młodego obecnie lasu gdzie był rozmieszczony obóz, pobiegłem 

samotnie, rozmyślając o cierpieniach Ojca, naszej z mamą tu wizycie i ogólnie losach 

ludzkich. Minęło od tamtego czasu 65 lat, a ja byłem bardzo wzruszony. 

   W marcu w 2009, na moje urodziny, przygotowałem dla całego rodu bogatą informację o 

życiu mojego Ojca (prezentacja w PowerPoint), w rzeczywistości protoplasty wszystkich tu 
zgromadzonych, poza ich małżonkami. Moje wystąpienie było ilustrowane zdjęciami i 

dokumentami z życia Ojca, jego najbliższych i potomnych. Ojca, który odszedł mając 

wszystkiego 60 lat osobiście znali jedynie moja siostra i ja, moja żona, żona Kazika oraz 
nasze dzieci w osobach Hani, Lili i Asi a także Wacka i Marty. Wszyscy pozostali 
dowiedzieli się o tragicznym i krótkim życiu swego dziadka, pradziadka a nawet 
prapradziadka po raz pierwszy. 

   Wyprawa do łagru Ojca, a następnie opowieść o jego życiu należały do głównych wydarzeń 

2009 roku. Ale rok ten był też bardzo bogaty w sensie turystycznym. W tym samym 2009 
roku jeździliśmy rodzinnie na nartach w Sestiere, Włochy, byłem na nartach w Austrii w 

Flachau i we Włoszech w Val Gardenie, pływaliśmy w maju na łódce Meya w okolicach 

Giblartaru, w czerwcu byłem na EUChem w Geteborgu, pływałem na Novej do Kopenhagi, 

na Argonie z Andrzejem Górskim po Mazurach. W sierpniu Kasia z Mikołajem miała 
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„najnudniejsze wakacje w życiu” ze mną i Jadzią na przycumowanym w marinie Portisko na 
Sardynii jachcie Meya, a potem pływałem z Arturem Karaszkiewiczem tym jahtem na 
Korsykę i Elbę. W październiku ponadto zwiedziłem wystawę żeglarską w Berlinie. I mniej 

więcej to wszystko w 2009 roku. 

 

 

Fot. 209. Stacyjka Czerwony Kapturek. Minęło 65 lat 

 

Fot. 210. Tu znajdował się łagier Ojca. Zdjęcie 2009 rok 
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88. Siódme pokolenie 

   Ze strony mojej siostry Aliny Salcewicz (Lalki) siódme pokolenie to Magda, Michał, Agata 

i Joasia. Z mojej strony to Kasia, Marcin, Maciek Małgosia i Mejo. W krakowskiej linii 

siódme pokolenie to Stasio, Tadzio i Kazik, synowie Kasi i Marysi (córki Wacka), ze względu 

na późne pojawienie się na świecie dzieci Kazimierza Pasynkiewicza czyli Wacka i Marty, 
pokoleniowo moich rówieśników. Krakowską linię omówiłem pokrótce w rozdziale „Kazik – 
Kazimierz Pasynkiewicz”.  Pierwsza wnuczka mojej siostry Aliny Salcewicz to Magdusia 
Pietrzykowska, w młodym wieku przepiękna dziewczynka z gęstymi blond lokami na całej 

główce. Magdusia jest rok starsza od mojej ukochanej wnuczki Kasi. Rosła, uczyła się i 

studiowała bez żadnych problemów. Ukończyła dwa wydziały Uniwersytetu Warszawskiego 

– iberystykę i ekonomię, dostała dobrze płatną pracę, znalazła zamożnego i przystojnego 

męża i urodziła ciężkiego przystojniaka Tomka (rozdział „Lilka Salcewicz”). 

 

Fot. 211. Piękna Magdusia Pietrzykowska 

   Po długiej 14 letniej przerwie urodziła się druga córka Lilki, a wnuczka Lalki, czyli Joasia 
Pietrzykowska zwana Pikokośką. Delikatna, bardzo skromna, ale i bardzo zdolna, obecnie 

studentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Niedawno odbyła półroczny 

staż w Stras Clyaid University, gdzie swego czasu przebywał na stypendium jej ojciec. Joasia 
to bardzo solidna firma, studiuje architekturę i ród będzie z niej dumny. 
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Fot. 212. Magda i Joasia Pietrzykowskie 

 

 

Fot. 213. Wnuki i wnuczki wyrośnięte – od lewej: Michał, Maciek, Agata, Marcin z Warszawy.  
Kasia i Marysia z Krakowa 

 

   Od drugiej swej córki Hani Lalka również ma dwoje wnuków czyli Michała i Agatę 

(rozdział „Hania Salcewicz – Śliweczka”). 
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   Michał Zbierzchowski, przemiły facet, ukończył Szkołę Główną Handlową, a potem 

Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Po studiach rozpoczął 

pracę w firmie ojca i idzie mu bardzo dobrze. Miał już parę przejściowych żon, ale brak 

dzieci. Szczególnie na wnuki czeka jego matka Hania. 

 

Fot. 214. Marysia i Kasia z Krakowa, Kasia i Magda z Warszawy 

   Agata Zbierzchowska, młodsza od Magdy wnuczka Lalki, ukończyła prywatną Wyższą 

Szkołę Prawa i Handlu. Mieszka samodzielnie i pracuje w jakiejś firmie. Z natury jest 
bezpośrednia i przemiła. Tu przypomina swoją mamę Hanię. Formalnie jeszcze wolna, 

aczkolwiek jak wieść rodzinna niesie ma już życiowego partnera. Wszyscy z niecierpliwością 

czekają na potomków. 

         

Fot. 215. Michał i Agata Zbierzchowscy 
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   Moje wnuki to najstarsza Kasia Arciuch, potem Marcin i o rok młodszy Maciej 

Pasynkiewiczowie, Małgosia Łuszczyńska i najmłodszy Mejo, czyli Mateusz Pasynkiewicz. 

   Zostać dziadkiem to wielkie przeżycie, ja nim zostałem dość wcześnie, bo w 46 – tym roku 
życia (wcześniej niż Kazik został ojcem). Asia urodziła córeczkę w Szpitalu MSWiA w 

Warszawie. Pojechaliśmy wraz z żoną po nie, czyli po Asię i Kasię. Mała, jak każdy 

niemowlak, nie była piękna, ale była moją najpiękniejszą wnuczką. Początkowo rodzina 

mieszkała na ul. Żelaznej w wynajętej kawalerce, ale wkrótce przenieśli się do największego 

naszego pokoju w Aleje Niepodległości. 

   Wnuczka to sama rozkosz i żadnych kłopotów. Od kłopotów jest mama i babcia, a od 

przyjemności i zabawy dziadek. Kasia od samego początku miała charakter i dobrze wiedziała 

czego chce. Z dziadkami przebywała w mieszkaniu, na działce, latem na łódce a zimą na 

nartach. Była trochę histeryczką i na działce żądała „palucha daj” i kurczowo go trzymała do 

zaśnięcia, a dziadek w kucki siedział przy jej łóżeczku. Lub twierdziła, że przychodzi do jej 

łóżeczka taki mały wilczek i szybko ją zjada. Gdy dziadkowie zasługiwali na karę, to 

córeczka na weekend nie dawała im Kasi. Obiektywnie Kasia nie była piękna, ale dla mnie 

była najpiękniejsza, najcenniejsza i najważniejsza w moim życiu. 

         

Fot. 216. Toruń, Kasia z pradziadkiem i prababcia Laskowskimi 

    

   Kasia należała do piątego jednocześnie żyjącego pokolenia kobiet z rodu Laskowskich: 

praprababcia Jadzia (babcia żony), prababcia Zosia (matka żony), babcia Jadzia (moja żona), 

mama Asia (moja córka) no i Kasia. Jest taka fotografia – pięć żyjących pokoleń kobiet. 

   Kasia przebywała z dziadkami wyjątkowo często i długo. Spędzała z nami nasze urlopy, 

przeważnie na żaglówce lub na nartach. Jeżeli coś nie układało się u mamy, przeprowadzała 

się do nas. W czasie mego pobytu w Mülheim przez pewien czas mieszkała z nami. Nie 

interesowały ją sklepy i zakupy, wolała basen i zabawy w domu. 
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Fot. 217. Pięć żyjących pokoleń kobiet. Mała Kasia, jej mama Asia, babcia Jadzia, prababcia Zosia i 

praprabacia Jadwiga 
 

 

Fot. 218. Kasia żeglarz na Mazurach 

   Chodziła do liceum ogólnokształcącego z językiem wykładowym angielskim, tej samej 

którą ukończyła jej matka. Na studia poszła na polonistykę na Uniwersytet Warszawski, gdyż 

na Akademię Sztuk Pięknych za pierwszym razem nie dostała się, bo się zakochała w 

Konradzie i za późno złożyła „teczkę”. Przy pomocy swego ojca za rok pomyślnie zdała na 

Sztuki Piękne – kierunek architektura wnętrz i wydział ten pomyślnie skończyła. Ukończyła 

również Wydział Polonistyki, ale nie zrobiła dyplomu. Projektowanie mody zawsze bardzo ja 

pociąga i dlatego rozpoczęła i skończyła zaoczne studia na Wydziale Projektowania Mody w 

Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracę rozpoczęła w firmie Gapa – butiki ubraniowe.  
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   W liceum zalecał się do niej fajny chłopak Michał z różnymi ciekawymi zainteresowaniami. 

Ale na nartach we Francji w klasie maturalnej odbił mu ją Konrad Szymański (wysoki, 
wyjątkowo przystojny), gdyż wynajmował skuter śnieżny i woził ją po okolicy. Ze ślubem się 

nie spieszyli. Pojechali na rok na zarobek i uczyć się języka do Paryża do Francji. Kasia była 

babysiter, a Konrad pracy nie znalazł. Po powrocie nadal mieszkali razem a ślub wzięli 

później. We wrześniu 2003 roku Kasia urodziła Mikołaja Szymańskiego – zwanego przeze 
mnie Kolką. Po urodzeniu synka rzuciła Konrada i na dwa lata przeprowadziła się do nas (aż 

do kupienia jej mieszkania przez Asię). Można sądzić, że Konrad ją niezmiennie kochał i 

wszystko wybaczał. Sam prawdopodobnie nie był bez grzechu i to przez dłuższy czas. Nie 

ukończył wyższej szkoły i miał ciągłe kłopoty z pracą i zarabianiem pieniędzy. 

 

Fot. 219. Ślub Kasi z Konradem Szymańskim 

 

   Przygody miłosne Kasi nie były udane ze względu na obiekty. Ja wiedziałem o romansach z 
tzw. przeze mnie „dzieciorobem” (żona i czwórka dzieci), następnie Białorusinem, i na koniec 
z emerytowanym komandosem.  

   Z Konradem rozstawała się i ponownie schodziła parę razy. W międzyczasie wzięła z nim 

oficjalny rozwód. Od dwóch lat mieszkają razem. Konrad zaczął pracować. Ślubu ponownie 

nie wzięli. Obecnie mieszkają w trzypokojowym mieszkaniu kupionym przez Asię. We 

wrześniu 2011 roku Kasia urodziła wspaniałego Grubasa, który otrzymał imię Fryderyk i stał 

się najwspanialszym moim prawnukiem.  
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Fot. 220. Malarz Mikołaj szuka natchnienia 

 

Fot. 221. Mój wspaniały prawnuk Fryderyk (pieszczotliwie Grubas) 

 

Fot. 222. Kasia w Paryżu 
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   Ostatnio ochrzciła Kolkę i posłała na lekcje religii w szkole, o czym dowiedziałem się od 

niego, gdy zaczął mnie przekonywać, że Bóg jest. Na moje telefoniczne pytanie 

odpowiedziała, że to nie moja sprawa. Bardzo to przeżyłem, bo tak postąpiła najukochańsza 

przeze mnie istota. 

   Sprawa wiary to indywidualna decyzja, którą świadomie powinien podjąć każdy człowiek, 

gdy do takiej decyzji dojrzeje. Narzucanie swoich wierzeń uważam za niedopuszczalne i 

szkodliwe. 

   Drugim wnukiem (w 6 lat po urodzeniu Kasi) był Marcin, ciemny, drobny o prawidłowych 

rysach chłopczyk, a w rok później pojawił się pucołowaty blondynek Maciuś. Obaj o 

nazwisku Pasynkiewicz – synowie Wojtka, mojego syna. Mieszkali z rodzicami u nas w 
mieszkaniu i ogromnie nas z Jadzią cieszyli. Do sławnych rodzinnych opowieści należą: 

   Pierwsza – Na chodniku w holu siedzą i bawią się czymś dwaj chłopcy, rodzice i my ich 

obserwujemy. Raptem Marcin zabiera coś Maciusiowi. Rozwścieczony Maciek pełznie do 

Marcina i usiłuje ugryźć go w rękę. Ktoś woła „zaraz ugryzie”. Potem ryk Marcina bo Maciuś 

już go ugryzł. 

   Druga – Chłopcy od rana zajęci są czymś w holu. Po powrocie z pracy nadal mali chłopcy 

swymi plastikowymi zabawkami kują bardzo już głęboką dziurę w ścianie holu. 

   Marcin wymyślał nowe wyrazy, bardziej logiczne np. nie z tyłu, a z tył, zamiast ścierka 

mówił wycierka, zamiast nacisnąć – napiknąć itd. Przebywając z Jadzią w Niemczech, żeby 

zmniejszyć tęsknotę za wnukami, puszczaliśmy magnetofon z nagraniem próśb Wojtka w 

rodzaju „Maciusiu powiedz tata, no powiedz ta-ta” i słychać było Maćka – buuuu. 

   W tym czasie zamknięto Aleje Niepodległości i rozpoczęto budowę stacji metra. Chłopcy 

chodzili do przedszkola na ulicę Batorego. Po drodze Maciuś obserwował pracę wielkiej 

koparki mówiąc z podnieceniem „O! Kopara!”. Niestety prace szły powoli i koparka 
pracowała 10 lat. Maciuś przebywając, razu pewnego na działce, był bardzo czymś zajęty. Na 

pytanie Jadzi „Maciusiu co robisz?” poważnie odpowiedział „Zabijam mrówki”. Na to Jadzia 

„Dlaczego to robisz, przecież żywych żyjątek nie wolno zabijać”, a Maciuś „Bo ja lubię 

zabijać”. 

   W czasie pływania po Adriatyku przez dłuższy czas staliśmy w porciku Nerezine. Opodal 

był sklep, w którym Maciusiowi kupowano gumę do żucia. Sprzedawca często używał słów 

„Ne ma problema”. Maciek skojarzył, że „ne ma problema” znaczy proszę o gumę do żucia i 

od tej chwili wchodząc do sklepiku oświadczał „Ne ma problema” i … dostawał gumę. Dwaj 
mali chłopcy (Marcin i Maciej) bardzo lubili, pływając z nami łowić ryby z tym, że tę 

poważną czynność wykonywali przy pomocy kawałka zwykłego sznurka i nie mogli 

zrozumieć dlaczego ryby się nie łapią. Znacznie później gdy cała trójka, chłopcy i Małgosia  
wyrośli, uwielbiali z łódki skakać do morza. Zajęcie to nie miałoby końca bez mojej 

interwencji. Chłopcy, a szczególnie Marcin, pięknie i z dużej wysokości skakali do wody 

zarówno z łódki jak i z przybrzeżnych skał. 
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Fot. 223. Marcin i Maciek na Adriatyku 

 

Fot. 224. Maciek 

         

Fot. 225. Marcin i Maciek dorośleją – ze mną 
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   W drugiej połowie osiemdziesiątych lat chłopcy opuścili nas przenosząc się z rodzicami do 

własnego mieszkania na bliski Ursynów (koło SGGW), następnie do mieszkania na 
Madalińskiego, a w końcu do olbrzymiego mieszkania na Generała Zajączka, gdzie chłopcy 

otrzymali samodzielne mieszkanie z oddzielnymi sypialniami z łazienkami i olbrzymim 

livingroomem. 

   Po urodzeniu Meja, w czasie nauki w gimnazjum, Marcin i Maciej po kolei spędzili jeden 

rok w Stanach Zjednoczonych w amerykańskiej szkole dla utrwalenia znajomości języka 

angielskiego. 

   Marcin po liceum zdał do SGH na Wydział Ekonomii i rozpoczął studia. Wcześnie dostał 

samochód i uwielbiał jeździć sportowo, dużo za szybko jak na swoje doświadczenie i 

umiejętności. Gdy dorwał się, swego czasu do samochodu babci Jadzi (mojej żony), sprzęgło 

wystarczyło na pół dnia. 

 

 

Fot. 226. Maciek i Marcin dalej dorośleją – z babcią Jadzią 

 

Fot. 227. Marcin 
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   U dziewcząt miał powodzenie – przystojny, student z samochodem i samodzielnym 
mieszkaniem, ale wcześnie związał się z ładną dziewczyną i wyglądało to poważnie. Zginął w 

wypadku samochodowym jadąc nad ranem z kolegą z imprezy. Miał zaledwie 25 lat. 

 

       

Fot. 228. Marcin z mamą Myszką 

 

Fot. 229. Marcin z ojcem 

 

   Maciek zawsze miał kłopoty z kończeniem tego co zaczął. Nie umiał się zmobilizować by 

wykonać do końca to co należało. Z terminowym ukończeniem szkoły średniej nie wyszło 

(powtarzał jeden rok), z rozpoczęciem studiów – to samo. Wojtkowi udało się wysłać go na 

studia filmowe (o czym marzył) do Anglii. Po trzech latach ze stopniem licencjata wrócił do 

Polski. Usiłował sam kręcić filmy oraz pracować jako pomocnik drugiego reżysera w jakimś 

telewizyjnym serialu. 
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Fot. 230. Maciek z Agatą rok 2011 

   W Anglii poznał dziewczynę o imieniu Karima, pół Polkę, pół Egipcjankę, o egzotycznej 

urodzie. Po dłuższym czasie rozstali się. Teraz stałą dziewczyną Maćka jest Agata, ulubienica 
całej rodziny. Naprawdę mądra studentka psychologii. 

   Gdy Maciek rozpoczął filmowe studia magisterskie  w Nowym Yorku, odwiedzała go 

wakacyjnie. Na drugi rok studiów Maćka w Los Angeles pojechała doń Agata na cały semestr 

psychologii. Niestety coś nie wyszło i dużo przed czasem wróciła do Warszawy. Wszyscy 
tego żałujemy, bo Maciek już nie młodzieniaszek (30 lat), a tu ani żony, ani małego 

Pasynkiewicza nie ma. 

   Czwarta w kolejności, pół roku po Maćku, urodziła się Małgosia Łuszczyńska, córka Asi i 

jej drugiego męża. Drobniutka blondyneczka, grzeczna, spokojna i przemiła. Obdarzona 

ogromną pamięcią – całe dziecinne książki cytowała z pamięci. Pamiętam jak pływała z nami 
po Mazurach i Adriatyku, nie wadząc nikomu, ale uatrakcyjniając nasze wyprawy. 

   W szkole średniej, w wieku dojrzewania, zaczęły się jakieś problemy, z tuszą (gwałtownie 

przytyła) i prawdopodobnie z narkotykami. W rodzinie panika i rozpacz. Lecz schudła, 

zrobiła się zgrabną dziewczyną i na szczęście w liceum poznała solidnego i mądrego życiowo 

kolegę szkolnego Kacpra Głowackiego. Przyczynił się on bardzo do ustabilizowania jej życia. 

   Po maturze rozpoczęła i ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wkrótce po studiach wyszła za mąż za Kacpra i urodziła córeczkę Melanię a 

po prawie dwóch latach pojawił się bardzo ładny chłopczyk Wojtuś. 

   W międzyczasie Małgosia zaczęła pisać do prasy z powodzeniem artykuły z tematyki 

biologicznej, a potem zdecydowała się rozpocząć studia zaoczne z dziennikarstwa. W ich 

ukończeniu wydajnie zaszkodziło dwoje małych dzieci. 

   Mąż już jest, dwoje dzieci również, mieszkanie mają, jak dalej pokieruje swoim życiem – 
zobaczymy. 

 

 



284 
 

 

              

Fot. 231. Moje wnuczki Kasia i Małgosia 

 

                   

Fot. 232. Moje wnuczki Kasia i Małgosia 
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Fot. 233. Ślub Małgosi 

 

       

Fot. 234. Moje wnuczki Małgosia i Kasia 

 

   Poważny zgrzyt w moich stosunkach z Małgosią to chrzczenie w tajemnicy przede mną jej 

dzieci. Na wierzenia Małgosi prawdopodobnie miał duży wpływ jej ojciec Michał 

Łuszczyński. 
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Fot. 235. Małgosia 

 

 

Fot. 236. Kasia i Małgosia ze swymi pociechami Kolką i Melasią 

 

   Najmłodszym przedstawicielem siódmego pokolenia jest Mateusz Pasynkiewicz, syn 

Wojtka, który sam nazwał siebie Mejo, dlaczego – nikt nie wie i tak już zostało. Że miała być 

Matylda już pisałem, tymczasem Mejo sobie rośnie i ma już 14 lat. Wojtek posłał go do 

amerykańskiej szkoły w Warszawie, czego pochwalam i stale wysyła go na jakieś obozy.  
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                           Fot. 237. Pierwsze kroki Meja                                       Fot. 238. Mejo rośnie 

 

   Mejo od najmłodszych lat bardzo lubi wszelkiego rodzaju żyjątka. Nie ma znaczenia ich 

wielkość i zwyczaje, ważne jest to, że są to zwierzątka. Chorej babci Jadzi potrafił położyć na 

piersiach wstrętnego robala mówią „Przyniosłem ci zwierzątko”. 

   Na działce przebywa z babcią Hanią (mama Myszki), a do nas prawie nie zagląda. Chyba 

najmniej go znam ze wszystkich wnuków. Może wkrótce wyjdzie z tego wieku i 

znormalnieje. Jest bardzo ładnym chłopcem z wijącymi się ciemnymi włosami. 

 

 

Fot. 239. Mejo lubi zwierzątka a one lubią Meja 
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Fot. 240. Mejo dorośleje 

   

Fot. 241. Mejo 
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89. Walentyn Spicyn 

   Ważną dla mnie postacią od 12 lat, czyli od mojej pierwszej zimowej wycieczki na Ural, 

jest Walentyn Spicyn, prawie dokładnie mój rówieśnik. Do Kostousowa i na 46 kwartał 

(miejsce naszych baraków) przyjechał jako pomocnik geologów w wieku 16 lub 17 lat. 
Geolodzy mieli określić położenie radioaktywnego toru w okolicach 46 kwartału i 

przygotować odpowiednie miejsce dla lokalizacji kopalni i osiedla. 

   Walentyn był synem inżyniera leśnika, który zamieszkał w Swierdłowsku po studiach w 
Moskwie. Tu założył rodzinę i kierował nadleśnictwem w okręgu Swierdłowskim. W czasie 

stalinowskich czystek został aresztowany i rozstrzelany. Pochowany z 14 tysiącami innych na 

tak zwanym 16-tym kilometrze. Oczywiście Walentyn został uznany za wroga narodu i nie 

mógł studiować. Cała ta historia została oficjalnie ujawniona niedawno, a na miejscu gdzie 

aresztowanych rozstrzeliwano i chowano postawiono okazały pomnik, na którym oczywiście 

byłem. 

 

Fot. 242. Walentyn Spicyn 

   Takich miejsc podobnych do polskiego Katynia jest w byłym Związku Radzieckim setki i 

dlatego Rosjanie nie bardzo wiedzą czego tyle szumu o ten Katyń. Obecnie są ujawnione i 

powszechnie dostępne dokumenty o akcji Stalina. Akcja ta polegała na sporządzeniu w każdej 

republice i każdej obłasti Rosji spisów wrogów, którzy mieli być rozstrzelani lub wysłani do 

łagrów. Spisy te zostały sporządzone przez NKWD i zatwierdzone przez Stalina. Celem tej 

akcji, jak można się teraz domyślać, było zastraszenie i pozbycie się ewentualnych 

przeciwników oraz dostarczenie milionów niewolników dla gospodarki.   Po założeniu 
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osiedla Oziorny w 1949 roku na terenach naszego dawnego 46 kwartału Walentyn rozpoczął 

pracę jako tokarz w miejscowej fabryce, a potem równolegle był nauczycielem zajęć 

praktycznych w miejscowej szkole. Obecnie jest emerytem. Ma córkę lekarza i trzech synów 

po wyższych studiach (najmłodszy mieszka w Kazachstanie). Mieszka we własnym 

zagraconym domu, ma banię, szklarnie i mnóstwo przybudówek, sarajów, garaży i chlewów. 

Przez całe życie trzymał krowę, jeździł motocyklem i był pozytywnie nastawiony do życia. 

   Od 12 lat organizuje dla mnie lokum w Oziornym. Początkowo w jego pierwszym własnym 

domku, a potem w pięknym drewnianym  domku jego znajomej. Zabezpiecza mi drewno na 
opał, gaz do kuchni, transport wody, pali w swojej bani itd. Jak jestem w Oziornym 
codziennie mnie odwiedza, a czasem nawet biega ze mną na nartach, co stało się jego nowym 

hobby. W 2010 roku przyleciał ze mną do Warszawy i spędził tu 10 dni. Prawdopodobnie w 

2012 roku ponownie mnie odwiedzi latem, żeby popływać na łódkach. Oczywiście koszta 

jego pobytu i przelotu ja pokrywam. 
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90. Ósme pokolenie 

   Lata dwutysięczne znamienne są tym, że w naszym rodzie pojawiło się ósme pokolenie 

licząc  w linii męskiej od Dominika (Witalis, Stanisław, Wojciech, Stanisław, Wojciech, 

Maciek). Pierwszy z tego pokolenia był Kolka czyli Mikołaj Szymański (urodzony we 

wrześniu 2003) syn Kasi i Konrada – pierwszy prawnuk mój osobisty. Druga pojawiła się 

dziewczynka, maleńka jak laleczka, a przemądrzała jak Szymborska, Melasia czyli Melania 

Głowacka (urodzona w lipcu 2008), córeczka Małgosi i Kacpra. Niedawno urodził się jej brat 

(kwiecień 2010) Wojtuś Głowacki, również od Małgosi i Kacpra. Chłopak był piękny jako 

niemowlak. Gdy Wojtuś osiągnął roczek zmienił się i upodobnił się do dużego Wojtka, 

mojego syna. Czwartym prawnukiem jest Fryderyk Szymański, syn Kasi i Konrada, zwany 

przeze mnie pieszczotliwie Grubasem. Gdy patrzę na niego czuję niewyobrażalną miłość. 

 

      

Fot. 243. To Kolka – Mikołaj Szymański: idę do przedszkola; na 3-cie urodziny dostałem rower 

   Moja siostra, zwana Lalką też przeżyła radość, gdyż jej wnuczka Magda urodziła chłopaka 

Tomka. Ciężkiego przystojniaka o długich włosach i bardzo prawidłowych rysach twarzy. 

Chyba jest podobny do swego dziadka, który w młodości był zwany Pięknym Antonim. 

   W ten nadzwyczajny sposób nasz ród powiększył się o czwórkę ludzkich istot, niestety 

żadna z nich nie ma nazwiska Pasynkiewicz. Cała nadzieja spoczywa w Maćku i Meju, 
synach Wojtka Pasynkiewicza. Może się poszczęści, tylko czy tego doczekam na tej planecie. 
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Fot. 244. Melasia i Wojtuś Głowaccy 

 

Fot. 245. Fryderyk Szymański pieszczotliwiw zwany Grubasem 
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Fot. 246. Maciek z Melasią i Kolką 

   A teraz dygresja. Wszyscy jesteśmy zbudowani z atomów, które powstały w wyniku 

wielkiego wybuchu i weszły w skład gwiazdy, która po wypaleniu wodoru eksplodowała 

tworząc gruz kosmiczny. Z tego właśnie gruzu skupianego przez nasze słońce utworzyła się 

ziemia, a z jej atomów powstaliśmy my. Miejmy nadzieję, że za około 4 miliardy lat rozleci 

się nasze słońce, a może i ziemia. I znów powstaną planety, a z naszych atomów powstaną 

inne żyjące istoty. Czyli z tą naszą śmiercią nie jest tak źle! Atomy nie zginą. 

 

 

Fot. 247. Melasia i Wojtuś rosną 
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Fot. 248. Mikołaj z bratem Fryderykiem 

 

 

Fot. 249. Tomek Dziekański z rodzicami   
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91. Kolejne dwutysięczne lata 

   Wszystkie dwutysięczne lata były do siebie podobne, aczkolwiek różne. Coraz mniej czasu 
poświęcałem nauce, a coraz więcej żaglom, nartom i turystyce. Do normy należały: 

‒ coroczne wyjazdy na Ural,  
‒ dwu lub trzy tygodniowe wyjazdy na narty (w tym zawsze jeden sylwestrowo – rodzinny) 

do Austrii i Włoch lub rzadziej do innego kraju,  
‒ pływanie Argonem po Mazurach,  

 

   

Fot. 250. Mazury 

‒ pływanie Novą z początku lat dwutysięcznych po Adriatyku, a od 2008 roku po Bałtyku,  
‒ pływanie rodzinne poprzednią Wojtka łódką „Veni, vidi, vici”  po Chorwacji lub Grecji, 
‒ od 2008 roku pływanie nową Wojtka łódką „Meya” po Atlantyku i morzu Śródziemnym, 

 

   

Fot. 251. Pływanie po Chorwacji 
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Fot. 252. Morze Jońskie 

 

 

 

Fot. 253. Jeanaou 54 czyli MEYA  

 

‒ coroczne wyjazdy na wystawy żeglarskie, najczęściej do Hamburga ale również do 

Düsseldorfu, Paryża, Berlina i Nowego Jorku, 
‒ przynajmniej jedna metaloorganiczna konferencja naukowa np. w Shanghaju, Vancouver, 

Budapeszcie, Sarragosie, Ren, Moskwie, Norymberdze, 
‒ Kolokwia polsko – niemieckie np. w Bad Aleksander Bad, Jastrzębiej Górze itp. 
‒ inne konferencje naukowe np. w Nitrze, Brukseli, znów Shanghaju itp. 

Coraz częściej zacząłem jeździć turystycznie np. do Rzymu, Amsterdamu, Paryża, Lwowa, 

Kijowa. Fajne jest życie staruszka – tu Paryż a tam nóżka. 
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Fot. 254. Forum Romanum – Rzym; Nowoczesny Łuk Triumfalny – Paryż  

 

Fot. 255. Stare Miasto – Wilno 

   Tradycyjnie w latach dwutysięcznych spotkania całego rodu odbywają się z okazji Bożego 

Narodzenia i moich urodzin. Uroczyście obchodziliśmy również 80–te urodziny mojej siostry 
Aliny Salcewicz czyli Lalki i 60–te urodziny Wacka w Krakowie. 

   W rodzie z czystym sumieniem można stwierdzić, nie występują długotrwałe kłótnie i 

nieporozumienia. Stosunki osobiste między członkami rodu są dobre lub nawet bardzo dobre. 

Ponieważ wszystkim powodzi się względnie dobrze, nie występują zawiści i zazdrości. 

Myślę, że możemy liczyć na wzajemną pomoc czy zrozumienie jeżeli zajdzie taka 

okoliczność. Jak mawiał Kazimierz – ród przetrwał wiele dziejowych klęsk dzięki jego więzi 

i wzajemnej pomocy. Należy sobie życzyć, żeby nadal tak było. 
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92. Po osiemdziesiątce 

   Skończyłem 80 – ty rok życia i zacząłem mój najbardziej intensywny turystycznie rok. W 

tym 2010 roku odwiedziłem Nowy York, Ural, Austrię, Ukrainę, Szwecję, Mazury, Adriatyk, 

Drezno i Norymbergę i Shanghai. Poruszałem się przy pomocy samolotów, samochodów i 

jachtów żaglowych. Nie skorzystałem jedynie z kolei nie licząc metra. 

   W styczniu poleciałem przez Helisinki samolotem do Nowego Yorku, lecąc wzdłuż 

Grenlandii, a następnie północnej Kanady. W tym mieście nie byłem dobrych parę lat, może 

nawet 15 i zobaczyłem zupełnie coś innego niż poprzednio. Po pierwsze piękna nowoczesna 

architektura wysokościowców, ale również ośrodka wystawowego o ażurowej, lekkiej i 

zadziwiającej konstrukcji. Po drugie bezpiecznie można po mieście chodzić i dniem i nocą. Z 

dawnych czasów pamiętam jak w hotelu uprzedzali, żeby nikomu drzwi nie otwierać bez 

porozumienia się z recepcją, lub żeby mieć w kieszeni parę dolarów jeżeli narkoman na ulicy 

ich zażąda. I wreszcie po trzecie na ulicach czysto. Metro funkcjonuje sprawnie, ale jest 
okropne, stare, hałaśliwe i brudne. Na ulicach żadnych korków samochodowych, jeżdżą 
prawie tylko taksówki. Mieszkańcy Nowego Yorku uwielbiają muzikale. Ustawiają się w 

okropnie długie kolejki po bilety, a gdy po północy przedstawienia się kończą, na ulice 

wylegają tłumy ludzi, oczywiście w okolicach Times Square. 

   Wall Street i centrum finansowe bez wielkich zmian, ale do oglądania ciekawe. Po 

sławnych dwóch wieżach jeszcze puste place, ale już coś budują, prawdopodobnie pomnik. 

Dzielnica chińska bez większych zmian, a dalej interesujące centrum i Central Park. 

Mouzeum Gogen Heima prawie nieczynne, wystawionych jest dosłownie parę obrazów. Lot 

powrotny wygodny. 

   Oczywiście spotkałem się z wnukiem Maćkiem, który w tym czasie chodził w Nowym 

Yorku do szkoły filmowej (teraz studiuje w Los Angeles). 

 

Fot. 256. Ażurowa konstrukcja Centrum Wystawowego 
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Fot. 257. Times Square 

   W lutym 2010, w siedemdziesiątą rocznicę naszej wywózki na Ural, przyjechałem na 10 dni 

do Kostousowa. 

 

   

Fot. 258. Luty 2010 rok – miejscowa ludność pamięta luty 1940 rok i przywiezienie Polaków do Kostousowa. W 

szkole akademia z tej okazji. Walenty Spicyn przed swoim domem 

 

   O dziwo w osiedlu, które powstało po naszym wyjeździe, miejscowa ludność o 

przesiedleniu Polaków pamięta. Jestem zaproszony do miejscowej szkoły, gdzie po zajęciach 

szkolnych odbywa się prezentacja komputerowa z pamiątkowymi zdjęciami i przedstawienie 
przygotowane przez uczniów, oczywiście przy pomocy nauczycieli. Po przedstawieniu 

przyjęcie z jedzeniem i wódką. Uczestniczą w nim także Walery Butorin i Walentyn Spicyn. 

Bardzo jestem wzruszony. Jak co roku wyprawy w Tajgę, oczywiście na nartach i radość z 

ciszy, bieli śniegu i poczucia bezkresu. 

   Po powrocie z Uralu jadę samochodem do Austrii poszusować przez tydzień na wspaniale 

przygotowanych alpejskich trasach narciarskich. Codziennie jadę w inne miejsce do Flachau, 

do Wagrain, Flachau Winkel, Zauchen See itd. 
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Fot. 259. Flachau 2010 rok 

   Po powrocie do Warszawy czekają mnie dwie urodzinowe imprezy z okazji 80 – lecia. 
Pierwszą organizuje Antek Pietrzykowski na Wydziale Chemicznym na Politechnice, a drugą 

Wojtek u mnie w domu. Impreza wydziałowa ma miejsce w sali posiedzeń Rady Wydziału z 

udziałem ogromnej większości moich wychowanków. Są obecne osoby ze Stanów 

Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Holandii, Polski, ogromna większość moich doktorantów, 

aktualnych i byłych współpracowników, byłych studentów i kolegów z Wydziału. 

Wystąpienie Prorektora, Dziekana i najważniejsze obecnego mojego szefa Antka 
Pietrzykowskiego. Druga impreza odbywa się w moim mieszkaniu (a nie w restauracji) na 
wyraźną moją prośbę. Jej organizację Wojtek powierza Biznesklubowi i my się o nic nie 

martwimy. Począwszy od mebli i naczyń kuchennych, a skończywszy na potrawach i 

trunkach. Wszystko jest przygotowane, podane i potem posprzątane. Po imprezie wina, 
soków, wody mineralnej i innych  napojów nie kupujemy przez ponad pół roku. Jest obecna 
cała rodzina Warszawska, Krakowska i Toruńska. Nawet Maciek przyjeżdża na jeden dzień 

ze Stanów. Wynajęty fotograf robi pamiątkowe zdjęcia. 

 

Fot. 260. Impreza urodzinowa w domu w Al. Niepodległości 



301 
 

   Na Wielkanoc spotyka się tylko ścisła rodzina Asia, Wojtek, ich dzieci i wnuki w 

mieszkaniu u Asi. 

   Od dawna chciałem odwiedzić miejsca na Ukrainie gdzie mieszkaliśmy przez prawie rok 

przed powrotem do Polski z Uralu. Wreszcie w maju to zrealizowałem. Nocleg w hotelu w 

Hrubieszowie, dalej przekroczenie granicy i szosą przez Łuck, Równe, Żytomierz do Kijowa. 

Znaczne odcinki drogi są przerabiane na Mistrzostwa w piłce nożnej, ale w sumie nie tak źle. 

W Kijowie wcześniej zarezerwowany hotel i długi spacer po mieście. Następnego dnia 

całkiem dobrą drogą jadę w kierunku Odessy. Odcinkami, i to długimi, droga jest autostradą 

zupełnie pustą. Po lewej i prawej stronie ogromne, lekko pofałdowane pola. Bardzo dużo 

ugorów. Po przejechaniu połowy drogi na Odessę skręcam na Nikołajew i tu zaczyna się 

znacznie gorsza droga, ale możliwa. Czym bardziej na południe, tym więcej uprawnych pól i 

mijanych wiosko – miasteczek. 

   

Fot. 261. Kijów – ul. Kreszczatik; Odessa – centrum 

  

Fot. 262. Rzeka Ingulec – Ukraina 

 

   Nikołajew to duże przemysłowe miasto, ściśle związane z morzem, a więc stocznie, 

warsztaty itd. Miasto zdecydowanie brzydkie, domy typowe bloki z szarej cegły, 

gdzieniegdzie ładna cerkiew. Tu nocujemy i następnego dnia chcę dotrzeć do Sniegirowki, 
powiatowego miasta. To tu w 1944 roku przywieźli nas z Uralu i stąd wyruszyliśmy 

pociągiem w 1945 roku do Kijowa i dalej do Polski. 
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   Po drodze z Nikołajewa do Sniegirowki podwożę miejscowego pracownika. Dopytuję się 

jak żyją, czy jest praca, do kogo należy ziemia. Okazuje się, że kołchoźnicy dostali po 8 ha 

ziemi na rodzinę, mogą ją wydzierżawić (arenda), ale nie mogą sprzedać. Duże uprawiane 

pola to ziemia wydzierżawiona przez kołchoźników, którzy nie mają technicznej możliwości 

ją uprawiać, bo brak traktora i innych maszyn rolniczych, brak pieniędzy na nawozy, nasiona 

itd. Ziemię uprawiają rolniczy potentaci. Ze Sniegirowki, przez którą przejeżdżam, nic nie 

pamiętam, ale zaraz za biednym miasteczkiem z lewej strony kiepskiej szosy, błyska duża 

rzeka, to Ingulec nad którym mieszkaliśmy. Jeszcze niewielki kawałek okropnej polnej drogi i 

dojeżdżam do wsi Sofijówka. Po drugiej stronie rzeki rozmieściła się duża wieś 

Gałaganowka, a od niej w dół rzeki widać zabudowania celu mojej podróży – to dawny 
sowchoz im. Kirowa. Tu mieszkaliśmy 65 lat temu w niewielkim, ulepionym z gliny i 

pobielonym domku. 

   Samochód parkuję na skraju wsi, pod czyimś domem z widokiem na całą okolicę wzdłuż 

płynącej rzeki. Nasz postój został zauważony i po jakimś czasie z zagrody wychodzi starszy 

mężczyzna, dość starannie ubrany. Opowiadam skąd przybywamy i po co, opowiadam o 

czasach naszego tu pobytu. Starszy człowiek pochodzi z innych okolic, tu jednakże się ożenił 

i zamieszkał. Opowiada, że za czasów sowieckich ludziom żyło się lepiej, była perspektywa. 

Teraz oddają w dzierżawę swoją ziemię (na której potentaci ich oszukują), mają krowy, kury i 

jakoś tam żyją. 

   Do byłego sowchozu teraz o nazwie Kirove idziemy przez most tylko dla pieszych i w dół 

rzeki do miejska, które dobrze pamiętam, gdyż tu czerpałem do wiader wodę z rzeki dla 
naszych domowych potrzeb. Od tego miejsca ścieżka stromo pnie się w górę aż do płaskiego 

terenu nad rzeką, na którym rozłożył się dawny sowchoz. Obecnie to duże osiedle z wielu 

domami, okazałym klubem, dwoma dużymi sklepami. Wokół rośnie dużo drzew, a dawniej 
nie było ani jednego, to sprawiła woda, prawdopodobnie czerpana ze studni głębinowych. 

   Z sowchozu idziemy drogą wzdłuż osiedla aż do dużego jaru. Takimi jarami z płaskich pól 

odprowadzana jest woda do rzeki. Gdy tu przyjechaliśmy w 1944 roku w tych jarach jeszcze 

leżały nie pochowane trupy niemieckich żołnierzy. 

   W kwietniu cały nieuprawiany step kwitnie tysiącami różnokolorowych tulipanów, teraz 
jednak był maj, tulipany się skończyły, a zielona trawa zbrunatniała. 

   Za jarem idziemy lekko w górę do starej i dużej wsi o nazwie Gałaganowka. Tu była szkoła, 

do której uczęszczałem aż do naszego wyjazdu w maju. Uczył nas kaleki mężczyzna chyba 

wszystkich przedmiotów. Językiem wykładowym był ukraiński, ale moje odpowiedzi po 

rosyjsku były tolerowane. Brak było wszystkiego, zamiast zeszytów używałem jakiejś starej 

książki z medycyny, ze strasznymi fotografiami chorych, pisząc w niej w poprzek 

zadrukowanych stron. O dziwo fragment tej książki posiadam do dzisiejszego dnia. Wiele 

domów we wsi jest odremontowanych i pobielonych, a na ulicach są studnie. Przypadkowo 

spotkany mężczyzna prowadzi mnie do budynku mojej starej szkoły. Poznaję, tak to ten. 

Obecnie we wsi jest duży nowy budynek dziesięciolatki. Po paru godzinach wracamy do 
samochodu, robimy sobie jajecznicę na butli gazowej i jedziemy z powrotem do hotelu w 
Nikołajewie. 
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   Następnego dnia NIEWYOBRAŻALNIE złą drogą jedziemy do Odessy. Nasz hotel jest 
pięknie położony blisko portu i morza, trochę już za miastem. Zwiedzanie Odessy należy 

zaczynać od sławnych schodów – w dole nowoczesny port, a w górze piękna starówka. Domy 

i pomniki w centrum odrestaurowane na wysoki połysk, na parkingach najdroższe 
samochody, a nieopodal przepiękna opera. W okolicy wiele luksusowych apartamentowców, 

jakich w Warszawie nie zobaczysz. 

   Na polecenie mojej żony zwiedzam główny i stary cmentarz. Tu prawdopodobnie jest 
pochowany Jadzi dziadek, zasłużony działacz i rewolucjonista. Z przekazu wiadomo, że 

szczerze wierzył on w raj jaki zapanuje po zwycięstwie rewolucji. Niestety grobu jego nie 

znalazłem, mimo usilnych starań. 

   Powrót do Polski tą samą drogą. We Włodzimierzu Wołyńskim ponownie jadę zobaczyć 

rzekę Ługę, zlokalizować działkę i odwiedzić pięknie odrestaurowane cerkwie. W Polsce 
nocuję w Zamościu i podziwiam dzieło Zamojskiego oraz za pieniądze Unii odrestaurowane 
miasto. W Polsce wszędzie powodzie, ale do Warszawy, zwiedzając po drodze pięknie 

odnowioną lubelską starówkę, docieram bezproblemowo. W lipcu chcę dopłynąć Novą do 

Sztokholmu i zwiedzić sławne sztokholmskie szkiery. Dobowy skok z Władysławowa do 

Visby na Gotlandzie. W marinie ani jednego wolnego miejsca cumowniczego. Beznadziejnie 
krążę po porcie i wreszcie za zgodą kapitana cumuję przy burcie Zawiszy, który prowadzi rejs 

niewidzącej młodzieży.  

   Następnego dnia sztil, beznadziejnie czekamy na wiatr, który przychodzi dopiero 

popołudniu. Wiatr stopniowo tężeje, a ja redukuję żagle. Ostatecznie zostajemy na 
zredukowanym foku, pędzę z wiatrem po coraz większych i załamujących się falach. W tych 

warunkach na nieuwagę nie można sobie pozwolić, gdyż przerzucenie foka grozi jego 

podarciem. W szkiery wchodzimy nocą, ale to początek lipca i noc jest biała. Duża marina w 

Nynasham to pierwszy nasz postój na szkierach. Cumujemy na pierwszym wolnym miejscu i 

idziemy spać. Rano przenosimy się do miejsc dla gości i w Nynanasham spędzamy pierwszą 

noc. 

   Następnego dnia płyniemy, nie spiesząc się, szkierami w kierunku Sztokholmu. Noc 
spędzamy w niewielkiej, dobrze chronionej zatoczce. Kotwicę rzucamy pośrodku i 

przyglądamy się jak cumują Szwedzi. Oni mają kotwice na długiej taśmie nawiniętej na koło 

umieszczone na rufie. Kotwicę rzucają w dużej odległości od brzegu i dziobem dobijają do 

obłych kamieni tworzących brzeg. Głazy te stromo schodzą w wodę i są wyszlifowane przez 

lodowce. Od dziobu wiążą cumę lub odpowiedni hak wbijają w pęknięcie skalne i do niego 

cumują. Na ogół wychodzą na brzeg, spacerują, pieką na grilu itp. 

   Drugą noc spędzamy za darmo stojąc na boi, a trzeciego dnia stanęliśmy w centrum 

Sztokholmu. Najciekawsze do zwiedzania jest muzeum Wasa, całkowicie poświęcone 

wojennemu okrętowi Wasa, który zatonął 300 lat temu po przepłynięciu paruset metrów od 

stoczni. Ekspozycja wyjątkowo przemyślana i urozmaicona zdjęciami, obrazami, filmami i 

innymi pokazami. Do muzeum stale stoi długa kolejka zwiedzających. 
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Fot. 263. Sztokholm 

   W mieście uderza brak samochodów. Nawet w dzielnicach mieszkaniowych na parkingach 
przed domami pusto. Solidne i bogate centrum z pałacem królewskim pośrodku, wiele 

kanałów, ładna opera. W sumie warte zobaczenia, ale dwa, trzy dni wystarczy. Podczas rejsu 
cały czas mamy temperaturę powietrza powyżej 25

oC, a woda w Bałtyku ciepła jak w 

Adriatyku. Nad Adriatykiem w tym czasie podobno było chłodniej niż nad Bałtykiem. 

 

Fot. 264. Muzeum statku Waza 

   Wracać chcemy tą samą drogą, ale Eol nakazał wiać z południa i z Visby z trudem 

płyniemy na zachód i wpływamy na wyspę Oland. Tu łatwiej i daje się halsować, ale przed 

idącym sztormem chronimy się do mariny w mieście Borgholm, nie mylić z wyspą Borholm. 

Sztorm trzyma tu nas trzy dni, a czwartego dopływamy do południowego krańca Olandu i 

nocujemy w marinie Grongogen. 



305 
 

   Następnego dnia szykujemy się do skoku przez Bałtyk. Początkowo idzie nam dobrze, ale w 

nocy wiatr umiera, woda się wygładza, no i trzeba włączyć silnik. Nad ranem wchodzimy do 

Łeby, to tylko 100 Mm w linii prostej. 

   W sierpniu pływamy po Mazurach na Argonie z Jadzią i z Kolką. Kolka, który świetnie 

pływa i nurkuje w basenie, jeziora boi się i pływa tylko w kamizelce ratunkowej tuż przy 

mnie. 

   We wrześniu na dwa tygodnie jedziemy samochodem do Rogoznicy (koło Splitu), gdzie 

stoi Wojtka łódka Meya. Kręcimy się po okolicy i stale mamy kłopoty w marinie, gdyż jest 

ona za wąska i za płytka dla Jenneau 54, tym bardziej, że silnik dziobowy nawalił. 

 

 

Fot. 265. Marina Frapa gdzie cumuje jacht Meya 

   Pod koniec września odbywa się w Norymberdze Europejski Kongres Chemii i zebranie 

EuChem, na które muszę pojechać. Po drodze zwiedzam Drezno, w którym dawno nie byłem. 

Mieszkam w hotelu bez obsługi, wszystko na kartę, ale skomplikowane. Stare, piękne miasto 

odbudowane w dwojaki sposób: dokładnie jak było lub nowocześnie z elementami pseudo 

starymi. W sumie ładnie, ale większość pokryła patyna starości i brudu. Przykro myśleć, że te 

bogactwa architektury i sztuki w znacznym stopniu budowane były za polskie pieniądze. 

   Europejska Chemiczna Konferencja odbywa się w specjalnym, ogromnym centrum 

konferencyjno – wystawowym na przedmieściach Norymbergi. Do tego centrum chodzi 

metro. Centrum to całe skomplikowane miasto, wszystko na miejscu. Bary jedzeniowe bogato 

zaopatrzone i bez opłaty. 

   Starówka Norymbergi jest odbudowana dawno temu w stylu pseudo dawnym, otoczona 

starymi murami z wielkimi domami towarowymi, które obecnie rażą. Nad miastem na 

wzgórzu autentycznie stary zamek. 

   W listopadzie nowa daleka podróż na konferencję poświęconą poliolefinom do Shanghaju – 
samolotem przez Moskwę. Lądujemy w Pekinie, bo docelowe lotnisko z powodu mgły nie 

przyjmuje. Po paru godzinach dolatujemy do Shanghaju. Lotnisko zbudowane z ogromnym 
rozmachem, połączone z centrum miasta super nowoczesnym metrem. Metro zbudowano w 
parę lat, ma sześć lub więcej linii o długości około 60 km każda. Kupowanie biletów 

wszędzie np. Londyn, Paryż, Berlin, Nowy York itd. bardzo skomplikowane. Tu w Shanghaju 

bardzo proste. 

   Mieszkam w hotelu Hyatt przy rzece na wprost dzielnicy wysokościowców. Są 

zachwycające do pół kilometra wysokości o bardzo zróżnicowanej architekturze. Wyglądają 
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równie pięknie i w dzień i w nocy. Bulwar nad bardzo szeroką rzeką, jak tu wszystko, 

zbudowany z rozmachem. Z jednej strony odnowione stare budynki z czasów angielskich, a z 
drugiej nowoczesne, wysokościowe centrum. 

 

   

Fot. 266. Centrum Shanghai i dzielnica mieszkaniowa (z okna hotelu) 

    

   Nie byłem w Shanghaju równe 10 lat temu, zmiany ogromne, na lepsze. Oprócz metra 

transport autobusowy, rano i wieczór dosłownie jedzie pociąg autobusów oraz motorowery, 
ciche bo na akumulatory. Ludzie ubrani przyzwoicie, a ceny w sklepach prawie europejskie. 

   Z górnych pięter mego hotelu widać osiedla mieszkaniowe wieżowców, w każdą stronę 

świata do horyzontu. Czy to wszystko jest osiągnięciem nowego ustroju komunistyczno – 
kapitalistycznego – przyszłość pokaże. 

Przez ostatnie lata rodzinne, wigilijne spotkania odbywały się w Wojtka mieszkaniu.  

W tym roku postanowiłem wrócić do rodzinnej tradycji bożonarodzeniowej 

organizowanej w moim mieszkaniu. Ta decyzja wywołała niewielki sprzeciw, ale ją 

przeforsowałem. Problem polegał na takim ustawieniu stołów, by prawie 40 osób siedziało 

razem. Załatwiłem to kupując w Ikei 6 stołów i 20 rozkładanych krzeseł. Ustawiłem je w 

podkowę razem ze starym stołem. W rezultacie wszyscy siedzieli razem grupami: pradziady, 

dziady, rodzice i dzieci. Niestety nie było Krakowa ze względu na wiek i sytuację rodzinną. 

Był z nami za to Maciek z Agatą i jej rodzice. Jak powszechnie zostało ocenione spotkanie w 

pełni się udało. 
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Fot. 267. Mężczyźni rodu na wigilii u Wojtka. Od lewej: Wojtek Pasynkiewicz, Antek Pietrzykowski. Marek 

Zbierzchowski, Wacek Pasenkiewicz 
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93. Nauka w dwutysięcznych latach i podsumowanie    

         rezultatów badawczych 
  

   Po formalnym odejściu na emeryturę fundusze na badania dostawałem z grantów. Gorzej 

było z doktorantami. Jak wiadomo zmiana ustroju spowodowała gwałtowne pogorszenie 
finansowania nauki i spadek zainteresowania karierą naukową u młodzieży. Zdolni szli na 

kierunki ekonomiczne, prawnicze, marketing, ewentualnie na socjologię i psychologię. Na 

studia ścisłe i techniczne szli najsłabsi.  

   W latach dwutysięcznych kończyły prace doktorskie Barbara Kryza – Niemiec i Lidka 
Bukowska, a zaczęli i obronili doktoraty Janhun Wang z Chin, Ewa Olędzka i ostatnia moja 

doktorantka Marta Kijeńska, która pracę wykonywała nie na Politechnice, a w Instytucie 

Chemii Przemysłowej. 

   Po 2000 roku opublikowałem 27 prac i uzyskałem parę patentów. Trzy lub cztery prace są 

przygotowywane do druku, a ich tematyka jest bardzo oryginalna, gdyż dotyczy nowych 

metod otrzymywania karbenów, ich reakcji i polimeryzacji (Załącznik). 

   Ostatnich moich pomysłów nie mogę już realizować, gdyż brak jest pomocy laboratoryjnej 

w postaci laborantów, dyplomantów i doktorantów. A szkoda, bo wciąż ciekawych, nie 

rozwiązanych problemów widzę sporo. 

   Praca w Instytucie Chemii Przemysłowej zaowocowała 8 patentami, 7 publikacjami i 
jednym wypromowanym w 2010 roku doktoratem (Załącznik). 

   Reasumując, oto niektóre, najważniejsze z osiągniętych przeze mnie efektów działalności 

naukowej: 
‒ opublikowałem (wspólnie ze współautorami zamieszczonymi w załączniku) 240 prac, 
‒ przyznane patenty polskie i zagraniczne – 46, 
‒ wypromowani doktorzy – 35 osób, 
‒ uzyskało stopień doktora habilitowanego – 11 osób, 
‒ otrzymało tytuły i stanowiska profesorskie – 8 osób, 

a ponadto: 

‒ zainicjowałem i byłem współorganizatorem 24-ech  Polsko  - Niemieckich Kolokwiów 

Chemii Metalooraganicznej i 17-tu Europejskich Konferencji Chemii Metaloorganicznej; 
2 z Europejskich Konferencji Chemii Metaloorganicznej odbyły się w Polsce: I-sza w 
Jabłonnej i XIV-ta w Gdańsku; 

‒ w 1992r. zorganizowałem w Warszawie XV Międzynarodową Konferencję Chemii 

Metaloorganicznej; 
‒ przez 30 lat byłem członkiem władz Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych i 

przewodniczącym Grupy Roboczej Chemii Metaloorganicznej; 
‒ w 1987r. zostałem odznaczony honorowym medalem Federacji; 
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‒ zorganizowałem i byłem przewodniczącym Sekcji Chemii Metaloorganicznej Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego; 
‒ pełniłem funkcje kierownika Zakładu, dziekana Wydziału Chemicznego, dyrektora 

Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Chemicznego PW i rektora 
Politechniki Warszawskiej; 

‒ w 1976 roku zostałem wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk i przez 

wiele lat pełniłem obowiązki sekretarza naukowego Komitetu Chemii PAN. 

Chociaż statystyka jest nudna sądzę, że należy ją przytoczyć. By nie nudzić czytelnika dane te 

znajdują się w Załączniku. 
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94. Zakończenie 

   Charakterystyka i ocena wszystkich postaci występujących w mojej Opowieści jest 

subiektywna i może być źle przyjęta przez zainteresowanych. Sądzę jednak, że zbyt 

pozytywne, czy nawet cukierkowe przedstawienie bohaterów tu występujących przyniosło by 

większe szkody. 

   Nie było też moim zamiarem ubarwiać przedstawionych zdarzeń ani wyolbrzymiać roli 
osób w nich uczestniczących. Pragnąłem zachować obiektywizm opisu i tło historyczne, 

niejednokrotnie tragicznych okoliczności i postępowań moich bohaterów.  

   Źle oceniam ciągłe opluwanie PRL-u, pomijanie wielu jej osiągnięć, na przykład odbudowy 

biednego i zniszczonego kraju, odbudowy całkowicie zburzonej stolicy, szybkiego 
zlikwidowania analfabetyzmu, elektryfikację kraju, wybudowania tysiąca szkół i dziesiątków 

państwowych wyższych uczelni, dania szansy każdemu kto chciał się uczyć. Przecież ci 

opluwacze, w ogromnej większości wywodzą się z chłopskiej biedoty, której właśnie PRL 

dała szansę stać się inteligencją. 

   Bardzo źle oceniam postępujący proces rozwarstwienia społecznego, nierówne szanse 

młodzieży biednej, głównie wiejskiej i robotniczej i młodzieży z dużych miejskich ośrodków, 

lepiej sytuowanych. Nie mówiąc o pazerności i głupocie kleru, którego postępowanie 

przyspiesza upadek jego społecznej roli jaki obserwujemy w rozwiniętych krajach Europy. 

   Mam nadzieję, że ktoś z członków naszego rodu zechce kontynuować tę opowieść 

zapoczątkowaną przez Kazimierza Pasynkiewicza. 
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Załącznik 

Poniżej przedstawiam najważniejsze efekty mojej działalności naukowej, które  osiągnąłem 

do chwili obecnej przez 56 lat pracy zawodowej: 

 opublikowane prace naukowe – 240; 

 przyznane patenty polskie i zagraniczne – 46; 

 wypromowani doktorzy – 35 osób; 

 uzyskało stopień doktora habilitowanego – 11 osób; 

 otrzymało tytuły i stanowiska profesorskie – 8 osób; 

a ponadto: 

 zainicjowałem i byłem współorganizatorem 24-ech  Polsko  - Niemieckich 

Kolokwiów Chemii Metalooraganicznej i 17-tu Europejskich Konferencji Chemii 

Metaloorganicznej; 2 z Europejskich Konferencji Chemii Metaloorganicznej odbyły 

się w Polsce: I-sza w Jabłonnej i XIV-ta w Gdańsku; 

 w 1992r. zorganizowałem w Warszawie XV Międzynarodową Konferencję Chemii 

Metaloorganicznej; 

 przez 30 lat byłem członkiem władz Federacji Europejskich Towarzystw 

Chemicznych i przewodniczącym Grupy Roboczej Chemii Metaloorganicznej; 

 w 1987r. zostałem odznaczony honorowym medalem Federacji; 

 zorganizowałem i byłem przewodniczącym Sekcji Chemii Metaloorganicznej 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego; 

 pełniłem funkcje kierownika Zakładu, dziekana Wydziału Chemicznego, dyrektora 

Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Chemicznego PW i rektora 

Politechniki Warszawskiej. 
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Tytuły  i  stanowiska  profesorskie  
uzyskane przez moich współpracowników 

1. Witold Kuran 

2. Witold Wacławek 

3. Kazimierz Starowieyski 

4. Zbigniew Floriańczyk 

5. Janusz Serwatowski 

6. Janusz Lewiński 

7. Antoni Kunicki  

8. Antoni Pietrzykowski  

 

Habilitacje wykonane przez moich współpracowników 

 

1. Witold Kuran Badania nad mechanizmem reakcji związków 

glinoorganicznych z nitrylami 
03.10.1972 

2. Witold 
Wacławek 

Dielektryczne i spektralne badania asocjatów 

molekularnych 
27.11.1973 

3. Kazimierz 
Starowieyski 

Wiązania mostkowe w chemii związków 

glinoorganicznych 
19.02.1974 

4. Marek 
Bolesławski 

Reakcje związków glinoorganicznych ze związkami 

ołowiu. Przemiany chemiczne i struktura tworzących 

się produktów 

1978 

5. Andrzej 
Okniński 

Molekularne potencjały elektrostatyczne związków 

glinoorganicznych. Reaktywność i struktura 

elektronowa 

1984 

6. Zbigniew 
Floriańczyk 

Homolityczne reakcje związków alkiloglinowych 1984 

7. Antoni Kunicki Reakcje związków alkoksyglinowych ze związkami 

metaloorganicznymi i alumoksanów z donorami 

elektronów 

1985 

8. Janusz 
Serwatowski 

Otrzymywanie i niektóre reakcje chemiczne 

tetraalkilodiboroksanów 
1989 

9. Antoni 
Pietrzykowski 

Niektóre cyklometalowe związki kobaltu, niklu i 

palladu oraz amidynowe kompleksy żelaza i miedzi 
1993 

10. Janusz Lewiński Badanie czynników determinujących strukturę i 

reaktywność glinoorganicznych kompleksów 

chelatowych 

2001 
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11. Wanda 
Ziemkowska 

Reakcje alkilowych związków metali grupy 13 z 

alkilo- i benzenodiolami oraz (hydroksyalkilo)fenolami 
2007 

12. Włodzimierz 

Buchowicz 
Synteza karbenowych kompleksów rutenu i ich 

zastosowania do otrzymywania związków 

nikloorganicznych 

 

2011 

Wypromowani doktorzy 

 

1. Kazimierz 
Starowieyski 

Kompleksy związków glinoorganicznych z nitrylami, 

estrami i eterami, ich budowa i własności 
30.05.1967 

2. Witold Kuran Kopolimeryzacja monomerów winylowych polarnych 

z olefinami wobec katalizatorów metaloorganicznych. 

Reakcje akrylonitrylu chlorku winylu i chlorków 

alkilów ze związkami glinoorganicznymi 

21.01.1969 

3. Marek 
Bolesławski 

Synteza czterometyloołowiu ze związków 

metyloglinowych i tlenku ołowiawego 
16.12.1969 

4. Tadeusz Diem Próby kopolimeryzacji niektórych monomerów 

winylowych polarnych z olefinami wobec związków 

alkiloglinowych 

29.06.1971 

5. Bohdan Thomala Badania reaktywacji katalizatorów Zieglera – Natty w 
procesie kopolimeryzacji etylenu z małymi ilościami 

propylenu 

30.11.1973 

6. Sergiusz 
Dzierzgowski 

Badania nad cyklopolimeryzacją butadienu na 

katalizatorach metaloorganicznych. Cz. I. 
Homogeniczny układ katalityczny zawierający 

arenowe kompleksy tytanu (II). Cz. II. Ciągła synteza 

cyklododekatrienu 

20.12.1973 

7. Stanisław 

Gieżyński 
Badania nad cyklotrimeryzacją butadienu na 

katalizatorach metaloorganicznych. Cz. I. 
Homogeniczny układ katalityczny TiCl4 + Et2AlCl. Cz. 
II. Ciągła synteza cyklododekatrienu 

26.12.1973 

8. Krystyna 
Dowbor 

Reakcje acetyloacetonu i acetyloacetonianów metali ze 

związkami glinoorganicznymi 
26.02.1974 

9. Antoni Kunicki Technologia syntezy czterometyloołowiu . Cz. I. 

Badania reakcji związków metyloglinowych z 

siarczkiem ołowiawym oraz wpływ zanieczyszczeń na 

wydajność syntezy czterometyloołowiu 

26.04.1974 

10. Krzysztof 
Jaworski 

Technologia syntezy czterometyloołowiu. Cz. II. 

Wyodrębnienie produktu głównego i utylizacji 

produktów ubocznych 

14.05.1974 

11. Zbigniew 
Floriańczyk 

Badania nad reakcjami kopolimeryzacji naprzemiennej 
monomerów winylowych wobec kwasów Lewisa jako 

10.12.1974 



314 
 

katalizatorów 

12. Maria 
Skowrońska – 
Ptasińska 

Struktura i własności związków fenoksyglinowych 17.06.1975 

13. Jadwiga 
Skupińska 

Badania reakcji kopolimeryzacji tlenku propylenu z 
dwutlenkiem węgla wobec katalizatorów 

metaloorganicznych oraz reakcji propylenu ze 
związkami glinoorganicznymi 

17.11.1975 

14. Zbigniew 
Dolecki 

Synteza związków metylochloroglinowych 11.05.1976 

15. Antoni 
Pietrzykowski 

Reakcje acetyloacetonianów kobaltu ze związkami 

metyloglinowymi bez udziału i w obecności donorów 

elektronów 

03.11.1976 

16. Andrzej 
Sadownik 

Badanie kompleksów metyloaluminoksanów z 

organicznymi donorami elektronów 
25.10.1977 

17. Anna Rufińska Homofazowe uwodornienie olefin cyklicznych 28.03.1978 

18. Janusz 
Serwatowski 

Synteza, struktura i kompleksy alkiloalumoksanów 30.06.1978 

19. Wanda Kosińska Reakcje związków alkoksyglinowych ze związkami 

metylochloroglinowymi 
19.06.1979 

20. Anna Korda Homofazowe katalizatory metatezy olefin 06.11.1979 

21. Andrzej 
Piotrowski 

Reakcje aluminoksanów z donorami elektronów 11.01.1980 

22. Magdalena Pala Katalityczne utlenianie tlenem nienasyconych 
węglowodorów cyklicznych 

03.04.1981 

23. Artur 
Wasilewski 

Badania niklowych układów katalitycznych Zieglera – 
Natty do polimeryzacji etylenu i propylenu 

23.10.1984 

24. Elżbieta 

Kalbarczyk - 
Bidelska 

Synteza i własności bimetalicznych związków 

metaloorganicznych zawierających bor i miedź oraz 

bor i lit  

17.01.1986 

25. Joanna 
Popławska 

Badania termicznego rozpadu metylomiedzi i jej 
kompleksów z trialkilofosfinami. Reakcje związków 

metylomiedziowych z trialkiloglinem 

24.05.1986 

26. Shaheen 
Mohammed 
Shahanullah 

Badanie reakcji tetrametylo- i tertraetyloołowiu ze 

związkami glinoorganicznymi 
03.03.1987 

27. Wanda 
Ziemkowska 

Reakcje związków etyloglinowych z alkoholami 11.12.1987 

28. Janusz Lewiński Badanie reakcji acetyloacetonianów glinu z donorami 

elektronów 
10.12.1989 

29. Jerzy Jankowski Badanie reakcji uwodornienia i krakingu smół 

węglowych i węglowodorów aromatycznych na 

1996 
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katalizatorach homogennych 

30. Włodzimierz 

Buchowicz 
Reakcje niklocenu ze związkami winylo- , arylo- i 
alkilolitowymi. Nowe metody syntezy klasterów 

niklowych 

1997 

31. Barbara Kryza - 
Niemiec 

Reakcje alkinów z niklocenem i związkami lito- i 
magnezoorganicznymi 

2000 

32. Lidia Bukowska Reakcje niklocenu ze związkami lito- i 
magnezoorganicznymi posiadającymi wodór 

2000 

33. Jianchun Wang Nickel – carbo bond – stabilization and spliting. 
Structure of bis(trityl)nickel and reactions of 
nickelocene with some organolithium  compounds 

08.10.2004 

34. Ewa Olędzka Katalizatory niklocenowe w reakcjach oligomeryzacji i 
polimeryzacji acetylenów 

15.10.2004 

35. Marta Kijeńska Kompozyty z tworzyw termoplastycznych i    
napełniaczy naturalnych, ich budowa, własności  
użytkowe i degradowalność 

2010 
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