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WSPOMNIENIA
Na cmentarzu w Laskach – o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim
Nieopodal Warszawy, w Laskach, na skraju Puszczy
Kampinoskiej znajduje siê Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Ró¿y Czackiej. Jest on
prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi
i znany jako Zak³ad dla Niewidomych w Laskach.
Twórczyni¹ towarzystwa i oœrodka by³a ociemnia³a
hrabianka Ró¿a Czacka (1876–1961), która specjalnie na
potrzeby oœrodka powo³a³a Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, zrzeszaj¹ce oddane sprawie zakonnice (Jab³oñska-Deptu³a, 2002).
Matka El¿bieta – takie imiê przyjê³a Ró¿a Czacka po
wst¹pieniu do zgromadzenia franciszkanek – by³a pionierk¹ polskiej tyflologii, opracowa³a polsk¹ wersjê alfabetu
Braille’a, zorganizowa³a ca³y system nauczania i wychowania oparty na w³asnych doœwiadczeniach oraz wiedzy zdobytej podczas podró¿y do Francji, Niemiec i Szwajcarii.
Oœrodek w Laskach zacz¹³ dzia³aæ w 1922 r., a w jego
rozwoju istotn¹ rolê odegra³ ksi¹dz W³adys³aw Korni³owicz (1884–1946), jego duchowy opiekun (Wosiek, 2009).
Zak³ad prowadzi³ nie tylko dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i
wychowawcz¹, lecz tak¿e by³ od pocz¹tku wa¿nym oœrodkiem myœli chrzeœcijañskiej i odrodzenia katolickiego w
duchu tomizmu. Z Laskami wi¹¿e siê s³awne „Kó³ko” ksiêdza Korni³owicza, skupiaj¹ce m³odzie¿ akademick¹ i inteligencjê katolick¹, jak równie¿ kwartalnik kulturalnoreligijny Verbum, wydawany w latach 1934–1939 i uwa¿any za najlepszy periodyk katolicki w Polsce tamtych czasów. Laski by³y miejscem pobytu wielu wybitnych ludzi
(Mazowiecki, 2000). Przed wojn¹ spotkaæ tu mo¿na by³o
bardzo utalentowanego poetê Jerzego Lieberta (1904–
1931). W latach 1942–1945 mieszka³ w Laskach Stefan
Wyszyñski, kapelan zak³adu, a jednoczeœnie kapelan
Grupy AK Kampinos. W ró¿nych okresach bywali tutaj
znani kap³ani, filozofowie, intelektualiœci i ludzie kultury.
W Laskach prymas Wyszyñski spotyka³ siê z cz³onkami
ko³a poselskiego Znak. W póŸniejszych latach przyje¿d¿ali
do Lasek ludzie ówczesnej opozycji.
Na terenie zak³adu, w jego pó³nocno-zachodniej czêœci,
le¿y doœæ niezwyk³y cmentarz (Cwalina, 2010). Zosta³
za³o¿ony w 1929 r. Jest ukryty w sosnowym lesie, skromny
i cichy (ryc. 1). Przewa¿aj¹ na nim obramowane polnymi
kamieniami zielone lub ukwiecone ziemne mogi³y, nad
którymi wznosz¹ siê proste drewniane krzy¿e. Spoczywaj¹
tu ludzie zwi¹zani z oœrodkiem, przede wszystkim jego
twórcy – pod wysokim brzozowym krzy¿em na wprost bramy: matka El¿bieta, ks. Korni³owicz, ks. Antoni Marylski,
nastêpnie siostry zakonne, których mogi³y, w równych rzêdach, zajmuj¹ praw¹ czêœæ cmentarza. W s¹siedztwie jest
grób rodziny Antoniego Daszewskiego, pierwszego ofiarodawcy gruntów pod zak³ad. I groby innych ludzi, czêsto
wybitnych postaci: poetów ze Skamandra Jana Lechonia i
Antoniego S³onimskiego, pisarzy Mariana Brandysa i Zygmunta Kubiaka, dramatopisarza Jerzego Zawieyskiego,
artystów rzeŸbiarzy Franciszka Strynkiewicza i jego ¿ony
Barbary Bieniulis-Strynkiewicz, malarzy ks. Jerzego
Wolffa i Franciszka Starowieyskiego, aktorki Haliny
Miko³ajskiej-Brandysowej, architektów Barbary i Stani-
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s³awa Brukalskich, filozofa Stefana Swie¿awskiego, astronoma Bohdana Paczyñskiego, geologa Wojciecha Jaroszewskiego, prawnika i polityka Stanis³awa Stommy i
innych.
Grób Profesora Wojciecha Jaroszewskiego znajduje siê
w najdalszej czêœci cmentarza, w jego lewym rogu. Jest
ozdobiony kwiatami, wyró¿nia siê rzeŸbionym krzy¿em
podhalañskim z dwuspadowym daszkiem (ryc. 2). Spoczywaj¹ tu tak¿e Jego rodzice – Zdzis³aw Józef Jaroszewski,
doktor nauk medycznych, psychiatra, wspó³pracownik

Ryc. 1. Cmentarz w Laskach. Fot. J.B. Miecznik

Ryc. 2. Grób Wojciecha Jaroszewskiego. Fot. J.B. Miecznik
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Zak³adu dla Niewidomych w Laskach i Maria Eryka Jaroszewska ze Smoluchowskich.
Warto wspomnieæ, ¿e Jego dziadek ze strony matki,
doktor chemii, Tadeusz Smoluchowski, kierowa³ wydobyciem ropy naftowej z szybów „króla polskiej nafty” Stanis³awa Szczepanowskiego w Borys³awiu (arch. rodzinne
Jaroszewskich; Nicieja, 2009), zaœ brat dziadka, profesor
Marian Smoluchowski, s³awny fizyk, w swoich naukowych badaniach interesowa³ siê m.in. fizycznymi podstawami ruchów górotwórczych (Smoluchowski, 1909a, b)
i jeszcze dzisiaj jest cytowany w podrêcznikach geologii na
œwiecie.
Wojciech Jaroszewski urodzi³ siê 3 lutego 1935 r. w
Poznaniu. W pierwszych tygodniach wojny, jako 4-letnie
dziecko odby³ z matk¹ i siostr¹ dramatyczn¹ podró¿ z
Poznania, przez bombardowan¹ Warszawê i Lublin, do
rodziny we Lwowie zajêtym przez Sowietów, a nastêpnie,
w maju 1940 r., wobec realnego zagro¿enia wywózk¹ w
g³¹b Rosji, uciek³ do Generalnej Guberni (Jaroszewska,
1941).
Maturê zda³ w 1951 r. (w wieku 16 lat) w Starogardzie
Gdañskim, gdzie Jaroszewscy czasowo zamieszkali w
zwi¹zku z objêciem przez ojca stanowiska dyrektora szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Zaraz potem rozpocz¹³ studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
by w 1952 r. przenieœæ siê na nowo utworzony Wydzia³
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z uczelni¹ t¹ zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie – w 1982 r. zosta³ jej profesorem nadzwyczajnym, a 9 lat póŸniej profesorem zwyczajnym.
Wojciech Jaroszewski nale¿a³ do generacji geologów
tatrzañskich pracuj¹cych pod okiem profesora Edwarda
Passendorfera (tzw. szko³a tatrzañska Passendorfera). Praca magisterska o geologii pasma Œwierkul po³o¿onego na
pó³noc od Kominów Tylkowych, któr¹ napisa³ w 1957 r.,
wykaza³a Jego du¿e mo¿liwoœci naukowe (Lefeld, 1997).
W nastêpnym roku opublikowa³ pracê o tektonice wschodnich zboczy Bobrowca w Dolinie Chocho³owskiej i na kilka lat swoj¹ uwagê skierowa³ na górn¹ czêœæ Doliny
Koœcieliskiej, której geologia mia³a byæ przedmiotem jego
rozprawy doktorskiej. Jaroszewski spotka³ siê tutaj z trudnymi zagadnieniami geologii metamorfiku tatrzañskiego,
których wyjaœnienie by³o bardzo wa¿ne dla rozwi¹zania
problemów tektoniki Tatr. Nale¿a³ do nielicznych, którzy
zajêli siê tematyk¹ krystaliniku tatrzañskiego, w tamtych
latach badania wiêkszoœci geologów tatrzañskich skupia³y
siê na seriach osadowych. Trzeba dodaæ, ¿e by³y to czasy,
kiedy nowoczesna geologia strukturalna jeszcze nie istnia³a i brakowa³o narzêdzi do rozwi¹zywania wielu problemów tektonicznych.
Du¿¹ czêœæ swego ¿ycia naukowego Wojciech Jaroszewski poœwiêci³ tworzeniu podstaw wspó³czesnej geologii strukturalnej, a badania geologii metamorfiku Tatr
Zachodnich z pewnoœci¹ by³y dla Niego znakomit¹ okazj¹
do zdobycia doœwiadczeñ i zrobienia licznych obserwacji
terenowych, które móg³ w swej póŸniejszej pracy wykorzystaæ. Ju¿ wtedy podj¹³ próbê wprowadzenia nowej
metody badañ krystaliniku Tatr (Jaroszewski, 1961).
Plonem przeprowadzonych prac by³a rozprawa doktorska pt. Budowa geologiczna górnej czêœci Doliny Koœcieliskiej w Tatrach (1965) i kilka innych publikacji, m.in.

artyku³ o rowach grzbietowych w Tatrach, o których jeszcze potem pisa³.
Tematyka geologii Tatr pozostawa³a bliska Profesorowi Jaroszewskiemu i w latach póŸniejszych. Zajmowa³ siê
badaniami zjawisk hydrodynamicznych u podstawy nasuniêcia p³aszczowiny kri¿niañskiej na Sto³ach w rejonie
Doliny Koœcieliskiej, tektonik¹ Czerwonych Wierchów i
Giewontu, ciosem w granitach i wspó³czesnymi ruchami
tektonicznymi na Podhalu i w Tatrach.
Jak wspomniano, wa¿ny kierunek Jego dzia³añ stanowi³y prace metodologiczne i teoretyczne w dziedzinie geologii strukturalnej. Skupiaj¹c siê na nich, podj¹³ próbê
zastosowania drobnych struktur tektonicznych do badania
budowy i ewolucji tektonicznej obszarów p³ytowych i
s³abo sfa³dowanych. Wyniki pracy przedstawi³ w rozprawie habilitacyjnej pt. Drobnostrukturalne kryteria tektoniki obszarów nieorogenicznych na przyk³adzie pó³nocnowschodniego obrze¿enia mezozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich (1972).
W 1974 r. wydano podrêcznik autorstwa W. Jaroszewskiego pt. Tektonika uskoków i fa³dów, który „spowodowa³
prze³om w badaniach tektonicznych w Polsce i dostosowa³
je do poziomu œwiatowego” (Mastella, 1994). Podrêcznik
mia³ dwie edycje polskie (drug¹ w 1981 r.), by³ wydany w
jêzykach: angielskim, rosyjskim i chiñskim, a jego recenzje pojawi³y siê w presti¿owych pismach fachowych, m.in.
Tectonophysics. Profesora zaproszono do rady redakcyjnej
Journal of Structural Geology, najpowa¿niejszego pisma
miêdzynarodowego w tej dziedzinie.
Aktywnoœæ naukowa Jaroszewskiego nie s³ab³a, zajmowa³ siê m.in. tektonicznymi aspektami okruszcowania z³ó¿
cynku i o³owiu, glacitektonik¹ i tektonik¹ soln¹. W 1985 r.
wyda³ S³ownik geologii dynamicznej napisany wspólnie z
Leszkiem Marksem i Andrzejem Radomskim.
Jako ceniony specjalista Profesor by³ zapraszany za
granicê na wyk³ady, a zw³aszcza w celu przeprowadzenia
badañ terenowych. Najchêtniej wyje¿d¿a³ do azjatyckiej
czêœci ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego (ryc. 3), tam
bowiem widzia³ najwiêksze problemy tektoniczne do rozwi¹zania (Mastella, 1994). Od 1976 r. by³ cz³onkiem miêdzynarodowej grupy prowadz¹cej badania m.in. w Bu³garii, na Kaukazie i w Tien-szanie (Barczyk, 2002).

Ryc. 3. Profesor Jaroszewski w Tien-szanie, sierpieñ–wrzesieñ
1987. Fot. I. Micha³owa, G. Ratuszenko, z archiwum rodzinnego
Jaroszewskich
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Ca³y czas pracowa³ jako nauczyciel akademicki na
macierzystej uczelni. Prowadzi³ wyk³ady z tektoniki i analizy strukturalnej na bardzo wysokim poziomie, co roku
aktualizowane, uczy³ studentów kartowania geologicznego na kursach w Pieninach. By³ promotorem licznych prac
magisterskich i doktorskich, recenzentem habilitacji i programów badawczych.
W grudniu 1993 r., w ostatnich dniach swego ¿ycia,
Profesor Jaroszewski otrzyma³ egzemplarz autorski napisanego wspólnie z prof. Ryszardem Dadlezem podrêcznika
pt. Tektonika. Nieuleczalnie chory zd¹¿y³ jeszcze wpisaæ w
nim swoje uwagi.
Jest to pierwszy oryginalny, nowoczesny polski podrêcznik tektoniki (744 strony, 606 ilustracji, 1687 pozycji
cytowanej literatury), dzie³o wybitne (G³azek, 1994; Kotañski, 1994; Mizerski, 1994), uwieñczenie przedwczeœnie
zakoñczonego ¿ycia Profesora Jaroszewskiego.
Profesor Leonard Mastella – ju¿ po œmierci W. Jaroszewskiego – porz¹dkuj¹c Jego korespondencjê, zorientowa³ siê, jak czêsto zwracano siê do Niego o recenzowanie
tektonicznych programów badawczych z Anglii i Stanów
Zjednoczonych (1994). Skromnoœæ sprawia³a, ¿e nigdy o
tym nie wspomina³.
Wojciech Jaroszewski by³ nie tylko wybitnym uczonym, najwy¿szym autorytetem krajowym w dziedzinie
geologii strukturalnej, wysoko cenionym za granic¹. Jego
szerokie horyzonty intelektualne i du¿a wra¿liwoœæ moralna powodowa³y, ¿e aktywnie uczestniczy³ w publicznych
dyskusjach na temat przysz³oœci nauki i edukacji w Polsce,
ich ustroju i warunków dzia³ania (Szulczewski, 1994). Pisywa³ o tym do Polityki, Kultury, ¯ycia Warszawy, by³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa Popierania i Krzewienia
Nauk, cz³onkiem jego rady i komisji polityki naukowej.
Jak wspomina³ prof. Micha³ Szulczewski (1994), zawsze
„powodowa³ siê wartoœciami nadrzêdnymi nad wszelkimi
partykularnymi interesami”.
Pasj¹ Profesora by³o krajoznawstwo, w najlepszym
wydaniu. Organizowa³ wycieczki dla studentów, przyjació³ i rodziny, zawsze bardzo dobrze przygotowane, nios¹ce oprócz wartoœci rekreacyjnych du¿o treœci poznawczych. Dziêki swojej pracy geologa bardzo dobrze zna³
Tatry, w ramach zajêæ terenowych ze studentami regularnie
bywa³ w Górach Œwiêtokrzyskich, okolicach Krakowa,
Sudetach. Wrodzona ciekawoœæ pcha³a Go do poznawania
innych regionów Polski.
By³ mi³oœnikiem wêdrówek po Beskidach i Bieszczadach, znawc¹ Roztocza, ziemi lubuskiej i Kaszub. W niedziele i œwiêta penetrowa³ bli¿sze i dalsze okolice Warszawy, wiosn¹ urz¹dza³ sp³ywy pontonowe lub kajakowe
rzekami Mazowsza, zim¹ wypuszcza³ siê np. na bagna biebrzañskie lub pó³nocno-wschodnie krañce Polski, co
zaowocowa³o przewodnikiem pt. Trasy narciarskie na
pó³nocnej SuwalszczyŸnie i Wzgórzach Szeskich wydanym
w 1964 r. przez Sport i Turystykê.
Ka¿d¹, najmniejsz¹ nawet wycieczkê Jaroszewski
skrupulatnie zapisywa³ w notatniku, podawa³ jej datê,
przebieg, liczbê lub nazwiska uczestników, ciekawsze zdarzenia i uwagi. Tych zeszytów, wype³nionych drobnym,
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równym pismem uzbiera³o siê wiele, zawieraj¹ one masê
ciekawych informacji krajoznawczych.
O swoich wycieczkach pisa³ te¿ artyku³y do Turysty,
Œwiatowida, Poznaj Swój Kraj i Poznaj Œwiat, do Ziemi i
Taternika, popularyzowa³ wiedzê geologiczn¹ i podsuwa³
czytelnikom pomys³y nowych wypraw. By³y to czasy, w
których wyjazdy turystyczne za granicê nale¿a³y do rzadkoœci. Wojciech Jaroszewski, odkrywaj¹c uroki polskiej
ziemi, cytowa³ refren popularnej kiedyœ piosenki:
„A mo¿e nie potrzeba
Pod gor¹ce nieba
Wêdrowaæ uparcie a¿ tam,
A mo¿e na jeziorze,
Które dobrze znasz,
Oszo³omi Ciê wiatr taki sam”
(Na wyspach, kochanie..., s³. Ryszard Stiller)
Z Laskami Profesor Wojciech Jaroszewski by³ zwi¹zany szczególnie w m³odoœci, tutaj zadzierzgn¹³ wieloletnie przyjaŸnie, pozna³ ¿onê i przyje¿d¿a³ na rekolekcje do
ksiêdza Tadeusza Fedorowicza.
Serdecznie dziêkujê Pani Joannie Jaroszewskiej za d³ugie
rozmowy i udostêpnienie rodzinnych materia³ów o Profesorze.
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