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Po 40 latach – moje wspomnienia o Profesorze
Profesora Bogumiła Pawłowskiego poznałam w roku 1963. Było to na drugim roku studiów
biologicznych, na kursowym wykładzie z systematyki roślin. Teoretycznie nabytą wiedzę
uzupełnialiśmy następnie na zajęciach w terenie. Pierwsze odbyły się w naszym Ogrodzie
Botanicznym, gdzie na żywych roślinach poznawaliśmy sekrety ich budowy.
Prócz przewidzianych w regulaminie studiów wyjazdów, często uczestniczyłam również
w wycieczkach dla studentów z wyższych lat. Ponieważ w latach 60. ubiegłego wieku na
zajęcia terenowe podróżowało się głównie koleją, nie było ścisłego limitu miejsc. Profesor
bardzo lubił ten rodzaj transportu, gdyż wtedy można było sobie pozwolić na odrobinę
relaksu. Podczas podróży urozmaiceniem było śpiewanie piosenek określanych dziś mianem „biesiadnych”, np. „Czerwony pas”, „Na zielonej Ukrainie” (miało to dla Profesora
szczególne znaczenie, gdyż przypominało mu przedwojenny okres badań ﬂorystycznych,
prowadzonych w latach 1933–1936, w Karpatach Wschodnich – w Górach Czywczyńskich,
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należących wówczas do Polski). Słowa nowych, wesołych i nieznanych Mu wcześniej piosenek Profesor zapisywał skrzętnie w swoim notesie.
Trasy wycieczek to przede wszystkim: Beskidy, Wyżyna Miechowska i KrakowskoCzęstochowska, w tym dolinki podkrakowskie. Jedna z wycieczek do doliny Kluczwody,
zainicjowała moje zainteresowania tym regionem i stała się przedmiotem pracy magisterskiej (1964–1966). Badania na tym terenie kontynuowałam jeszcze przez wiele lat, co
pozwoliło także na obserwację i opisanie niekorzystnych zmian, jakie tu zaszły w szacie roślinnej. W wyniku zabudowy i braku właściwego użytkowania znikły piękne łąki
z rzadkimi gatunkami roślin, m.in. storczyków, zmniejszyły się powierzchnie muraw kserotermicznych, a wykonywane w nich zdjęcia ﬁtosocjologiczne pod kierunkiem Profesora,
przechowywane z pietyzmem w moim notesie przeszły już, niestety, do historii.
Spośród dalszych wyjazdów szczególnie utkwiła mi w pamięci wiosenna wycieczka na
Szczebel i Lubogoszcz – pasma Beskidu Wyspowego. Podróż była długa. Późnym wieczorem wsiedliśmy w pociąg jadący do Zakopanego, z którego w Chabówce, już po północy,
przesiedliśmy się na kolejny, do Nowego Sącza. Nad ranem dojechaliśmy do Kasinki Małej.
Czas skracaliśmy sobie śpiewami. Po nieprzespanej nocy, nieco zmęczeni lecz radośni, opuściliśmy ten środek lokomocji i już pieszo udaliśmy się w góry w celu „botanizowania”.
Nawiasem mówiąc, nieznany dotąd Beskid Wyspowy tak mnie zachwycił, że związałam się
z nim na dłużej, a ﬂora trzech jego pasm: Ćwilina, Łopienia i Mogielicy, stała się obiektem
moich 4-letnich badań (1966–1970) wykonywanych w ramach pracy doktorskiej.
W trakcie wycieczek Profesor, aby pomóc nam w przyswajaniu wiedzy i wskazać,
że nie tylko wzrok służy do rozpoznawania roślin, ale można w tym celu uruchomić też
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inne zmysły, np. dotyk, węch czy smak, organizował konkursy. Ochotnik, z zawiązanymi
oczami, rozpoznawał, z jaką rośliną (oczywiście owocem lub warzywem) ma do czynienia.
Nagrodą za trafne rozpoznanie były słodycze, np. czekolada, ciastka czy cukierki, które
w tym czasie często nie były dostępne w sklepach.
Wielkość profesora Pawłowskiego polegała również na tym, że oprócz cech typowych
dla naukowca i nauczyciela akademickiego, umiał nawiązywać kontakty z młodzieżą.
Świadczyło to o niezwykłym dystansie do własnej osoby i nie obawianiu się utraty autorytetu. Uważał, że równie ważnym elementem zajęć terenowych, oprócz części ściśle naukowej, jest pewna doza relaksu. Zatem, po spełnieniu obowiązku dydaktycznego Profesor
z poważnego naukowca przeistaczał się w „beztroskiego młodzieńca”, zachęcając nas do
wspólnych zabaw. To podobało się studentom, czego wyrazem było tradycyjne zapraszanie
Profesora przez Koło Przyrodników na jesienne wycieczki do doliny Będkowskiej, na tzw.
„pieczenie ziemniaków” oraz na coroczne bale karnawałowe.
Prócz systematyki roślin Profesor wykładał także ﬁtosocjologię (na III r.). Na obydwa
wykłady uczęszczałam pilnie, skrzętnie notując i przyswajając przekazywaną przez Profesora wiedzę. Egzaminy z botaniki (w tym czasie wyłącznie ustne), obejmujące obszerny
materiał nie były zbyt łatwe. Niektóre studentki uważały, że niebieska bluzeczka do granatowej spódniczki (podobno ulubiony kolor Profesora) odwróci jego uwagę i przyniesie im
szczęście. Jednak nie zawsze to działało. Lepiej było solidnie się przygotować i oczarować
Profesora wiedzą, a nie ubiorem. Ponieważ nie lubię niebieskiego koloru, więc siłą rzeczy
nie miałam. wyboru i postawiłam na przyswojenie wiadomości, co nie sprawiało mi trudności, gdyż już wtedy botanika była moją życiową pasją.
W roku 1965 Profesor przeszedł z naszego Instytutu do pracy w sąsiednim Instytucie
Botaniki PAN. W związku z tym pracę magisterską (w r. 1966) wykonałam już pod kierunkiem profesora Jana Kornasia. Jednak profesor Pawłowski nie utracił z nami kontaktu.
Jego gabinet był dla nas stale otwarty i w sprawach merytorycznych można się było z Nim
zawsze konsultować. Również spotykaliśmy się na organizowanych wspólnie wycieczkach
naukowych, czy zabawach karnawałowych. W lutym 1971 r. odbył się bardzo uroczysty
jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora, w którym wszyscy (także my doktoranci UJ)
wzięliśmy udział. W tym samym roku ukończyłam pisanie mojej rozprawy doktorskiej,
a jednym z recenzentów miał być właśnie Profesor Pawłowski. Pracę miałam już gotową,
więc udałam się z jej egzemplarzem do Profesora. Był to początek lipca 1971 r. Profesor
właśnie przygotowywał się do wyjazdu, na „XV Międzynarodową Wycieczkę Geobotaniczną IPE”, a w jej ramach miała się odbyć wyprawa w pasmo Olimpu w Grecji. Było
to dotąd nie zrealizowane, wielkie Jego marzenie i zapewne chciał się do tego solidnie
przygotować, dlatego prosił mnie, abym pracę dała mu po przyjeździe. W dniu 27 lipca
w godzinach przedpołudniowych przechodziłam obok sekretariatu PAN, gdzie właśnie
dotarła tragiczna wiadomość o nagłym wypadku Profesora w czasie wycieczki na Olimp,
zakończonego jego śmiercią. Trudno nam wszystkim było w to uwierzyć. Jednakże, kiedy
już nieco opadły emocje z tym związane stwierdziliśmy, że ta niezwykła śmierć była godna
tak wielkiego naukowca jakim był profesor Bogumił Pawłowski – zginął jak żołnierz na
posterunku.
Krystyna Towpasz

