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ROMUALD GELLES

Wroc aw

DAWNYCH CZASÓW WSPOMNIENIA…

Olbrzymie zaciekawienie i oczekiwanie na niezwyk  przygod  towarzyszy o

w 1958 r. mojemu przyjazdowi z odleg ego Przemy la do Wroc awia na egzamin

wst pny na studia. Wybra em uniwersyteck  histori  dzi ki szkolnemu profesoro-

wi tego przedmiotu, doktorowi, a pó niej doktorowi habilitowanemu Franciszko-

wi Persowskiemu.

Pisemny egzamin wst pny odby  si  przy ul. Szewskiej 49, w obecnej czytelni,

wówczas jednej z atrakcyjniejszych amfiteatralnych sal wyk adowych, a ustny w sali

nosz cej obecnie imi  prof. Józefa Leszczy skiego. Komisji przewodniczy a prof.

Ewa Maleczy ska, egzaminatorem z historii by  doc. Józef Gierowski, a z j zyka

polskiego mgr Kazimierz Ho ubowicz. Obowi zki sekretarza komisji pe ni  za  mgr

Jerzy Sydor. By y to pierwsze osoby, które pozna em na uczelni.

Po wakacjach rozpocz y si  zaj cia w budz cym ywe zaciekawienie budyn-

ku Instytutu Historycznego, ze s ynnymi a cuchami do zabezpieczenia p aszczy

w korytarzu prowadz cym do Biblioteki na I pi trze.

Du o czasu sp dzali my wtedy w czytelni Biblioteki, w której wielogodzinne

dy ury pe nili asystenci i adiunkci. By  to dla nich uci liwy obowi zek, o czym

przekona em si  z autopsji w pó niejszych latach. Ale p yn  z tego i po ytek po-

legaj cy na dobrym poznaniu ksi gozbioru.

Opiekunem Biblioteki by  wówczas, o ile dobrze pami tam, m ody docent Adam

Galos, którego pokój znajdowa  si  wtedy tu  obok Biblioteki, na I pi trze (mog

si  myli ?!).

Z czasem, w rezultacie codziennej obserwacji ycia instytutowego, korytarzo-

wych i sto ówkowych rozmów ze starszymi kolegami, a zw aszcza rozmów w „Aka-

demiku” (na I roku przy pl. Teatralnym – osiem osób w pokoju; na II–III przy

ul. Komuny Paryskiej – pi  osób w pokoju i ó ka pi trowe; na IV–V przy

ul. Pocztowej – cztery osoby w pokoju), coraz wi ksze zainteresowanie wzbudza-

li docenci wyk adaj cy na starszych latach – Henryk Zieli ski (najnowsza historia

Polski) i Adam Galos (historia powszechna XIX–XX w.).

Kiedy po drugim roku studiów stan li my przed wyborem seminarium magi-

sterskiego, ja nie mia em ju  adnej w tpliwo ci i od razu zapisa em si  do grupy
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seminaryjnej doc. Galosa. Mój bliski przyjaciel w latach studenckich – Józio Puci-

owski, wybra  inne seminarium, ale po kilku tygodniach, tak e – jak mniemam,

po wys uchaniu moich entuzjastycznych opinii – przyw drowa  skruszony na na-

sze seminarium.

Je li stwierdzenie, e prof. Galos mia  olbrzymi i pozytywny wp yw na ukszta -

towanie swoich uczniów seminarzystów, mog oby zabrzmie  zbyt ogólnie, banal-

nie, to dorzuc  gar  konkretów.

Przede wszystkim jestem przekonany, e decyduj ce znaczenie mia  w tym

wypadku osobisty przyk ad Profesora, po prostu by  dla nas wzorem post powa-

nia nie tylko w pracy naukowej. A poza tym, sprawa by  mo e trudno dzisiaj zro-

zumia a, mieli my w czasie studiów z naszym Profesorem-Mistrzem bliski i d u-

gotrwa y kontakt. Z zapisów w wyblak ym dzi  indeksie wynika, e seminarium

magisterskie trwa o wtedy trzy lata (III–V rok studiów; co oznacza o 180 godzin)

i po czone by o z czterosemestralnym wyk adem monograficznym (120 godzin).

A ponadto, ucz szczali my na wyk ad kursowy z historii powszechnej na IV r. (60

godzin) i wiczenia z tego przedmiotu (30 godzin) prowadzone przez Profesora;

w sumie by o to blisko 400 godzin. Dodajmy do tego liczne konsultacje, egzami-

ny, rozmowy przy ró nych okazjach…

Nigdy nie odczuwali my nadmiaru zaj  dydaktycznych z Profesorem, wr cz

odwrotnie, niezmiennie by y one dla nas frapuj ce, dynamiczne, o du ych walo-

rach poznawczych i kszta c cych, s owem – bardzo atrakcyjne.

W 1963 r., w którym uko czyli my studia, Profesor uruchomi  seminarium dok-

toranckie, zupe nie inne ni  dzisiaj, niesformalizowane, po prostu byli my przez kil-

ka lat zapraszani raz w miesi cu do go cinnego domu Pa stwa Ewy i Adama Galo-

sów na Oporowie. By y to niezapomniane spotkania, z których wysz a spora grupa

pó niejszych profesorów zwyczajnych: W adys aw Misiak, Marek Czapli ski, Wie-

s aw Lesiuk (nie yje od kilku lat) i Janusz Sawczuk – ci dwaj uczestniczyli w semi-

narium sporadycznie – oraz autor niniejszego tekstu. Sta ymi uczestnikami semina-

rium byli te  prof. Mieczys aw Pater (wtedy doktor) oraz – oczywi cie – Józef

Puci owski (obecnie dominikanin, doktor), Bogus awa Zaj c, a tak e epizodycz-

nie inne osoby.

Pod opiek  naukow  i redakcyjn  Profesora uczestnicy seminarium przygoto-

wali w 1967 r. debiutanck  publikacj  zbiorow  Historia. Acta Universitatis Wra-

tislaviensis No 66 (dzi  numer serii przekracza znacznie 3200!), wydan  bardzo

skromnie w formie maszynopisu powielonego.

Profesor we wst pie napisa  mi dzy innymi, e zawarte w tomie artyku y

„z pewno ci  nie maj  jeszcze cech dojrza ego mistrzostwa, ale wykazuj  powa -

ne zainteresowanie problematyk  naukow  […]. S dz , e m odym kolegom przy-

jemnie b dzie po wielu latach si gn  do pierwszej swojej twórczo ci i wspomnie

m odo …”

Panie Profesorze! Mijaj  w a nie 42 lata i wszystko si  zgadza! Dzi kujemy!

W moim wypadku pojawi a si  jeszcze jedna okazja do cz stych spotka  z Pro-

fesorem, z których bardzo wiele wynios em. Przez ponad 20 lat mia em zaszczyt
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by  cz onkiem kolegium redakcyjnego „ l skiego Kwartalnika Historycznego So-

bótka”, którego redaktorem naczelnym by  – i jest do dzi  – prof. Adam Galos.

W 2001 r. z wielk  rado ci  i satysfakcj  uczestniczyli my – uczniowie Profe-

sora – w podnios ej uroczysto ci odnowienia doktoratu naszego Mistrza. Prac  dok-

torsk  (Spo ecze stwo niemieckie wobec ustaw antypolskich 1894–1909) obroni

Profesor 15 XII 1949 r. na Uniwersytecie Wroc awskim, a wi c w wieku 25 lat!

Przygotowa  j  pod kierunkiem prof. Henryka Wereszyckiego. Co ciekawe, po up y-

wie prawie 40 lat, w 1985 r., role si  odwróci y, to prof. Galos by  promotorem

doktoratu… honoris causa prof. Wereszyckiego na naszym Uniwersytecie.

Od kilkunastu lat nie mam bezpo redniego kontaktu z Profesorem, ale bardzo

cz sto docieraj  do mnie informacje o Panu Profesorze.

Min o 50 lat od czasu, gdy pozna em Profesora Galosa. Z tej perspektywy oce-

niam, e dzi ki takim osobom jak mój Mistrz spe ni o si  to, czego oczekiwa em

przyje d aj c do Wroc awia na studia. Podj tej wówczas decyzji bym nie zmieni .

Ad multos annos – Panie Profesorze!


