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Olimpijskie koła ratunkowe 

Rozpoczynając liceum kojarzyłem olimpiadę tylko z transmisjami radiowymi. 

Telewizor w rodzinnym Przemyślu był pewnie tylko jeden i to po drugiej stronie Sanu. Z 

trudem wdrażałem się w nowy dla mnie licealny rygor (II Liceum Ogólnokształcące im. 

Kazimierza Morawskiego), przymusowe ferie w czasie zimy stulecia przyjmowałem z ulgą. 

Do wakacji dobrnąłem z nieodpowiednim stopniem ze sprawowania, na który zapracowałem 

wybrykami w laboratorium chemicznym. W klasie drugiej było lżej. Mrukliwy nauczyciel 

chemii (prof. Ferdynand Schneider) nie chował urazy, lecz zrobił mnie doraźnym asystentem 

w eksperymentach. Czy wiedział o wyczynach podwórkowych, gdy przerażałem sąsiadów 

burym dymem tlenków azotu? Nauka szła mi niezgorzej, szczególnie lekko konsumowałem 

matematykę, co nie uszło uwagi doświadczonej nauczycielki (prof. Maria Kielar). Bez 

komentarza wręczyła mi zestaw zadań z poprzedniej olimpiady matematycznej, a gdy je 

wykonałem w tydzień, oświadczyła bezapelacyjnie, stukając nieodłączną laską: W tym roku 

piszesz olimpiadę. Mogę - napisałem, posłałem, dalszego ciągu nie było. Na olimpiadzie 

zimowej w Innsbrucku Polacy sukcesów także nie mieli. 

Wakacje upłynęły pod znakiem Olimpijskich Igrzysk w Tokyo, medale polskich 

bokserów i biegaczek budziły entuzjazm młodzieży spędzającej czas nad rzeką. Seria 

znaczków wydanych z tej okazji stała się na długo ozdobą mojej kolekcji. Jesienią w szkolnej 

ławie postanowiłem przyłożyć się do matematycznych zawodów. Zanim doczekałem zadań, 

zagadnął mnie chemik: Dlaczego nie napiszesz olimpiady chemicznej? Nie wiedziałem, że 

jest taka, wykręcać się nie wypadało. Olimpijskie zadania napisałem i z chemii - bez echa. Za 

to w matematyce niespodzianka. Zimą otrzymałem pierwszą w życiu delegację służbową 

(żółty blankiet identyczny jak dziś), jechałem do Krakowa na zawody okręgowe. Wtedy 

zobaczyłem po raz pierwszy komputer: maszyna cyfrowa UMC-2 w stalowych szafach 

zajmowała ogromną salę. Prowincjonalny talent matematyczny nie wystarczył jednak do 

pokonania poprzeczki, do wakacji miałem humor zatruty. Szczęściem czasu na 

rozpamiętywanie klęski było niewiele: zostałem wziętym korepetytorem matematyki dzięki 

olimpijskim referencjom i sympatii matematyczki. Wakacyjną wycieczkę (Kijów, Odessa) 

opłaciłem po raz pierwszy z własnych zarobków. Podróżowałem w grupie równolatków, 

dyskutowaliśmy o studiach, trudno osiągalnym szczycie szkolnych marzeń. Na przyznawane 

wówczas premiowe punkty za właściwe pochodzenie społeczne liczyć nie mogłem, moim 

oparciem były niezłe oceny szkolne. Czy okażą się wystarczające, do pokonania bariery 

wielodniowych egzaminów wstępnych? Czy należy z wyprzedzeniem szukać korepetytora-

doradcy, który pomógłby znaleźć drogę w uniwersyteckim labiryncie? 
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Ostatnia klasa liceum żyła wyczekiwaniem na wydarzenia maturalne wśród 

normalnego programu zajęć. Dotarło do mnie jakie znaczenia mają olimpiady: ich zwycięzcy 

mieli cenny przywilej wstępu bez egzaminu na wybrane kierunki studiów. Chciałem być 

mechanikiem, więc zabrałem się za olimpiadę fizyczną. Mój chemiczny patron jednak nie 

ustąpił: musisz próbować i chemicznej. Zaopatrzył mnie w podręcznik chemii analitycznej, 

zdobył świeżo wydany tom zadań z olimpiad chemicznych i co tydzień odpytywał o postępy. 

Poskutkowało, po studniówce nadeszło zaproszenie na zawody okręgowe w Lublinie, a od 

fizyków żadnych wieści. Ferie wielkanocne spędziłem nad książkami wcale nie o maturze 

myśląc, lecz o czekających mnie finałowych zawodach w Katowicach. Chemik wprowadził 

mnie do pobliskiej szkoły laborantów, pokazał sprzęt laboratoryjny i pozwolił ćwiczyć proste 

oznaczenia analityczne, już wtedy obecne w programie olimpiady. Pojechałem napompowany 

energią, a po powrocie zajmowałem się już tylko maturą. Któregoś dnia zatrzymało mnie na 

korytarzu poruszenie przed tablicą ogłoszeń – oczom nie wierzyłem widząc swoją fotografię i 

napis – nasz olimpijczyk. Co teraz? 

Na rozdanie dyplomów zwycięzców XII Olimpiady Chemicznej w Katowicach 

pojechałem razem z dumnym nauczycielem. Nagrodami były książki – mnie trafiła się 

Technologia chemiczna. Nie zainteresowała mnie – skąd mogłem wiedzieć, że to drogowskaz 

na przyszłą życiową drogę. Wracałem w grupie podobnych jak ja szczęściarzy ze wschodnich 

rejonów. Rozgrzany kolejowy przedział wypełniały dyskusje –jak wybrać studia, by 

wykorzystać szczęśliwy los. Politechnika czy uniwersytet, Kraków czy Lublin? Wrocław, 

Warszawa wydawały się zbyt odległe, Gliwice brudne, do Łodzi fatalny dojazd. Kraków był 

wyborem najbardziej oczywistym; papiery posłałem na chemię w Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Gdy rówieśnicy zmagali się z egzaminami wstępnymi, ja zdobywałem 

pierwsze polskie wydanie Chemii nieorganicznej (Heslop i Robinson), Analizę matematyczną 

Pogorzelskiego (Matematyki dla chemików upolować się nie udało) i zaglądałem co mnie 

czeka. 

Jesień 1966 była upalna. Zjawiłem się w Krakowie nie wiedząc nawet w jakim 

gmachu są wykładowe sale. Odmeldowałem się najpierw w legendarnym kołchozie 

krakowskiego akademika Żaczek. Tam w wieloosobowych pokojach pierwszaków na 

ostatnim piętrze spotkałem znajomych z rozdania olimpijskich dyplomów: Stanisława
1
 i 

Piotra
2
, wysiadali w Dębicy. Piotr marzył o Politechnice, lecz Olimpiada nie dała mu tam 

przepustki, wiec postanowił przetunelować przez uniwersytet. Na pierwszym wykładzie prof. 

Adama Bielańskiego (chemia nieorganiczna, ten sam!) rozpoznałem w ławach Piotra
3
, 

olimpijczyka z Krakowa. Zajmowało nas jedno –cieszyć się nową dla nas wolnością, wśród 

zajęć zajmujących dobrze ponad 40 godzin tygodniowo, nie licząc obowiązkowego wojska. 

Nie mogłem przypuszczać, że po otrzymaniu czerwonego dyplomu w UJ, na tym 

ostatnim, chemicznym, olimpijskim kółku dożegluję aż do dalekiego, obcego Wrocławia, do 

przystani w Politechnice, gdzie przywitał mnie poznany już w Katowicach wrocławski 

olimpijczyk, późniejszy kompan zjazdów studenckich kół chemicznych, teraz doktorant – 

Wacław nazywany Andrzejem
4
. Dołączył do nas świeży absolwent Jacek

5
 z Zamościa, laureat 

tych samych zawodów choć o rok młodszy. Zanim ukończyliśmy doktoraty, pojawił się 

wśród nas i Marek
6
 z Kalisza, młodszy o 3 lata zwycięzca kolejnej olimpiady. O tym, że 
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spotkaliśmy się po raz pierwszy już w Katowicach miałem się dowiedzieć dopiero z jego 

późnych wspomnień. Na naszej wspólnej olimpiadzie nie miał szczęścia, za to w kolejnej 

odbierał z rąk tego samego prof. Tymoteusza Szarszaniewicza nagrodę główną, przedmiot 

marzeń w większości męskich uczestników ówczesnych zawodów: składany kajak 

turystyczny (zapewne fundowany przez sponsorujące zakłady przemysłu gumowego). 

Przez lata pracowaliśmy obok siebie - pisząc doktoraty, zakładając rodziny, 

zdobywając mieszkania, wychowując dzieci. Zapamiętane jako okres „propagandy sukcesu” 

lata 70-te sprzyjały rozpoczynaniu zawodowego życiorysu, nadejścia biedy lat 80-tych nikt z 

nas nie przeczuwał. Nasi profesorowie, bogatsi doświadczeniami wielu lat trudnych zadbali, 

byśmy nie zmarnowali otwartej nagle okazji poznawania zamorskich krajów, obcych 

uniwersytetów i laboratoriów. Tam nie ustępowaliśmy rówieśnikom wykorzystując bogate 

wyposażenie i publikując prace w czasopismach, o których wcześniej mogliśmy tylko 

marzyć. Towarzyszyło nam pytanie: Czy musimy wracać? 

Lata 90-te witałem z rodziną na pokładzie statku, w podróży powrotnej z pobytu za 

morzem po habilitacji, pisanej przez lata w bibliotecznym zaciszu, chroniącym przed uliczną 

zawieruchą. Zaskoczyła nas otwarta nagła swoboda w urządzaniu uczelnianego świata, była 

wystarczającą rekompensatą materialnego ubóstwa pierwszych lat nowego ładu. Wprawieni 

w językach posiadacze zagranicznych doświadczeń prędko dostrzegli znaczenie tego kapitału: 

ostatnia dekada wieku XX miała im przynieść tytuły profesorskie i mir w uczelnianym 

otoczeniu, gdzie wyrastali na oczywistych następców swoich dawnych nauczycieli. 

Zachowując starą olimpijską przyjaźń, czterech weteranów XII Olimpiady Chemicznej 

z roku 1966 do dziś zasiada wspólnie w Radzie Wydziału Chemicznego Politechniki 

Wrocławskiej. Godna podziwu aktywność pokolenia naszych następców skłania do refleksji 

nad rolą, jaką przyszło nam w Alma Mater wypełniać. Poziom badań i standard 

publikowanych wyników równa pokolenie naszych uczniów z najlepszymi w świecie. Lecz 

gdy wracam z wykładu w pustawej sali, dręczy mnie pytanie: dlaczego w ciżbie zapisanych, 

lecz niezainteresowanych, nie dostrzegam olimpijczyków? Jak wśród zbyt licznych 

anonimowych twarzy wyłowić tych, którym warto poświęcić chwile, które mi pozostały? Czy 

nasz kapitał naukowych doświadczeń powinien być rozpraszany wśród obowiązków 

kształcenia na poziomie zaledwie elementarnym? Czy szkoła kształcąca beanów pod 

dyktando urzędowych nakazów, to jeszcze uczelnia wyższa? 

Dylematów nauczyciela nie rozwiąże lektura ustaw, zajęci naukowym rzemiosłem 

badacze ich nie rozumieją, skupieni nad bilansem przychodów i wydatków urzędnicy nie są 

zainteresowani, spece od PR nie zauważą. Źródłem pokrzepiającej rady pozostają 

wspomnienia, spójny obraz z odległych lecz najzupełniej realnych światów. Jednym były 

olimpijskie zawody, drugim lata spędzone w zagranicznych uczelniach, których tradycji nie 

przerywały polityczne przełomy. Ich reguły są zbieżne: elitarne, lecz dostępne każdemu; 

otwarte, lecz wymagające niezłego treningu na wstępie; premiujące najlepszych, bez względu 

na to od kogo przychodzą; przynoszące nagrodę, która kolejny etap zdobywania wiedzy 

pozwala rozpocząć tam, gdzie inni dotrą później lub wcale. 
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Olimpijskie szanse były naszą pociechą wśród powszedniej szarości minionych dni, a 

olimpijskie doświadczenia – zweryfikowanym przez życie posagiem. Ceną powszechnego 

dziś i masowego kształcenia na poziomie wyższym jest nieuchronny uwiąd uniwersyteckiej 

atmosfery, duszonej siecią przepisów, choć przetrwała trudniejsze lata. To znany efekt 

uboczny wszechobecnej gry interesów, ochrona ducha uczelni wyższej wymaga powrotu do 

źródeł, uznania wiedzy za kapitał o wartości najwyższej, choć nie wymiernej w pieniądzu. 

Żywa do dziś idea olimpijska, budowana na wzorcach uniwersyteckich, pozostaje 

wartościowym dowodem, że w skomercjalizowanym otoczeniu wiedza nie utraciła swej mocy 

przyciągania młodych umysłów. Lecz konieczne jest wytyczanie im nowych, czytelnych dróg 

przez akademickie przeszkody, by od pierwszych dni w uczelni, współcześni olimpijczycy 

mieli dostęp do ludzi, narzędzi i zasobów na miarę swoich marzeń i ambicji. Tym nielicznym, 

którzy przyszli po więcej niż zawodowe papiery konieczne do zyskownego zatrudnienia, 

potrafimy otwierać niezmierzone obszary wiedzy, pokazywać sens mozolnego studiowania, 

dostarczać przykłady życiorysów, po których pozostały nie materialne skarby, lecz na zawsze 

zapamiętane nazwiska. 

(Marzec 2014) 
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