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KILKA S ÓW UCZNIA

Reprezentuj  m odsze pokolenie uczniów Profesora Adama Galosa, chocia  od

naszego pierwszego kontaktu up yn o ju  blisko wier  wieku. By o to na samym

pocz tku moich studiów w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Wroc aw-

skim. Nie zdawa em sobie wówczas sprawy, e w przysz o ci zaw druj  na semi-

narium Profesora i stan  si  jednym z Jego uczniów, którzy dzisiaj s  rozrzuceni

po ca ym wiecie. Wtedy jednak dopiero dowiadywa em si , kim On jest, g ównie

od mojej Matki, z wykszta cenia historyka. Rozmaite informacje na Jego temat kr -

y y te  po Instytucie. Oprócz wiadomo ci na temat zainteresowa  naukowych Pro-

fesora, mówi o si  o Jego ogromnej erudycji, któr  potwierdza a wydana ledwie

przed kilkoma laty Historia Niemiec (wtedy ju  nie do zdobycia), o Jego zwi z-

kach z legendarnym ju  podówczas prof. Henrykiem Wereszyckim. Ten niemal e

pomnikowy wizerunek Profesora uzupe nia  przyjazny i pe en szacunku stosunek

do studentów, wyra aj cy si  w niezwyk ej atmosferze, która panowa a na Jego

zaj ciach, o czym równie  mówi o si  na korytarzach Instytutu.

Doskonale pami tam moje pierwsze bli sze kontakty z Profesorem. By o to

w okresie wzrostu napi  spo ecznych w ostatnich latach PRL-u. Studenci og osi-

li, e na Wydziale Filologii zwo ano wiec protestacyjny. Zainteresowa em si  tym

wydarzeniem i postanowi em zobaczy , co si  dzieje. Po drodze spotka em Profe-

sora Adama Galosa, który – w trampkach i flanelowej koszuli – te  tam pod a .

Rozmawiali my. Zrozumia em, e On jest razem ze studentami i popiera ich sta-

nowisko. Czuli my Jego poparcie tak e wtedy, gdy studenci podejmowali inne for-

my protestów, równie  dla dzia a  Pomara czowej Alternatywy, z któr  w latach

studenckich by em zwi zany. Mimo i  SB nie dawa a Mu spokoju (co by o taje-

mnic  poliszynela) i szykanowano go w rozmaity sposób, Profesor pozostawa  nie-

ugi ty. Jego postawa moralna i naukowa stawa a si  dla wielu wzorem.

Profesor Adam Galos cieszy  si  w ród studentów opini  sumiennego wyk a-

dowcy i wymagaj cego egzaminatora. Onie miela  swoj  g bok  wiedz  i liczny-

mi publikacjami, z drugiej strony przyci ga  do siebie zajmowanym miejscem

w wiecie naukowym. Studenci traktowali Go z respektem, u wielu budzi  wr cz

strach przed o mieszeniem, z czego chyba jednak nie zdawa  sobie sprawy. Wszyst-
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ko to stanowi o dla mnie wyzwanie i dlatego zapisa em si  na Jego seminarium.

Pomy la em – jak wybiera , to najlepszych! Na zaj ciach szybko okaza o si , e

Profesor jest nie tylko wielkim uczonym, ale i wspania ym cz owiekiem. Potrafi

rozbudzi  zainteresowanie studentów sposobem przekazu tre ci historycznych,

pos uguj c si  pi kn  polszczyzn , jak równie  wzbogacaj c swoje wyk ady o prze-

mawiaj cy do wyobra ni materia  anegdotyczny, który pozwala  przybli y  i zro-

zumie  ró ne aspekty przesz o ci, jak na przyk ad na jednych z pierwszych zaj

wplataj c w wyk ad opowiadanie o doli ch opa galicyjskiego, który na przednów-

ku wynosi  z chaty krow  tak os abion , e sama nie mia a si y wyj  na w asnych

nogach.

Profesor by  przy tym wymagaj cy. Dzisiaj chyl  czo o przed wymaganiami,

które przed nami stawia . Przy pisaniu pracy magisterskiej musieli my co semestr

oddawa  przynajmniej jeden rozdzia , nie wspominaj c o obowi zkowym przygo-

towaniu konspektu. Profesor zawsze znajdowa  czas, aby te fragmenty naszych prac

przeczyta , skorygowa  i przedyskutowa . Posiada  wyj tkowy dar motywowania

studentów do pracy, tak e z czasem odechcia o mi si  biega  po knajpach i im-

prezach, poniewa  wa niejsze by o przegl danie kolejnego numeru „Czasu”, „Ga-

zety Narodowej” czy wspomnie  z epoki. O ile moi Rodzice, a szczególnie Mat-

ka, pokazali mi, jak kocha  nasze dzieje, to Profesor Galos nauczy  mnie, w jaki

sposób nale y je bada . Do niczego nie zmusza  – ot, po prostu napomyka  o przy-

sz ych zadaniach i sposobach ich realizacji. Gdy z ró nych powodów zdarzy o si

z czego  nie wywi za  na czas, trudno by o spokojnie stan  przed obliczem Pro-

fesora bez poczucia wstydu i zak opotania, chocia  nigdy z Jego ust nie pada y s owa

przykre. O wiele lepiej oddzia ywa y s owa zach ty, które sprawia y, e coraz cz -

ciej zachodzi em do Ossolineum, a gdy tam brakowa o potrzebnej ksi ki, kiero-

wany przez Profesora w drowa em w my lach (bo przecie  nie by o za co jecha )

do Wiednia, Lwowa czy Pragi.

Na ostatnim roku studiów otrzyma em od Profesora propozycj  pracy na uczelni.

By  to pocz tek transformacji, czas wyj tkowy, wi c i decyzja moja by a nieco-

dzienna – odrzuci em t  ofert . Pomy la em, e jest wreszcie szansa, by zarobi

na w asne mieszkanie i godne ycie. Profesor Galos nie móg  mi tego wybaczy .

Ilekro  spotykali my si  na ulicy, z daleka wo a , e wol  zbiera  jab ka w Südtirolu,

ni  zajmowa  si  histori . Brakowa o mi argumentów, zwiewa em wi c, gdzie

pieprz ro nie! Dopiero po wielu latach wróci em do nauki, do Profesora. Zacho-

wa  si  wówczas wspaniale, jak prawdziwy Ojciec. Poprawia , a nast pnie drukowa

moje pierwsze, jeszcze ko lawe artyku y w „Sobótce”. Gdy mieszka em w Innsbrucku,

pisa  do mnie: „Jest Pan daleko od archiwów, prosz  to przemy le ”. Po przepro-

wadzce do Styrii, znowu: „Ju  bli ej, ale ci gle daleko”. Wreszcie trafi em do Wie-

dnia, gdzie dost pnych róde  „galicyjskich” wystarczy na ca e moje ycie. O to Mu

chodzi o! Profesor sta  mi si  bliski i my l , e na swój sposób ja Jemu tak e. W Jego

listach zawsze znajduj  s owa otuchy i wsparcia.

Ostatnio Profesor udowodni  po raz kolejny, jak wspania ym i niezwyk ym jest

uczonym i cz owiekiem. Walcz c z ci k  chorob , potrafi  prze ama  s abo
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i przygotowa  trzecie wydanie Historii Niemiec, uzupe niaj c pisan  przez siebie

cz  o wydarzenia a  po dzie  dzisiejszy.

ycz  mojemu Mistrzowi, aby b d c aktywnym naukowo, prze y  w zdrowiu

jak najd u ej swe lata oraz by zawsze czu  si  potrzebny nie tylko swojej Rodzi-

nie, ale i nam wszystkim.


