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Gdy si gam pami ci  w tak ju  odleg e lata mych studiów i pocz tków ka-
riery naukowej, zawsze na pierwszym planie pojawia si  posta  profesora Jana 
Hulewicza, wybitnego uczonego, mego promotora pracy magisterskiej i doktor-
skiej. Mia em to ogromne szcz cie, e Profesor wierzy , i  mog  wiele osi gn  
w dziedzinie bada  naukowych i by  Jego uczniem. Ale zacznijmy od pocz tku. 
Gdy po trzecim roku studiów trzeba by o podj  decyzj , do kogo zapisa  si  
na seminarium magisterskie, nie mia em najmniejszych w tpliwo ci, wybieraj c 
Profesora. Mimo e Kielczanin – „Królewiak”, by em wówczas ju  dobrze za-
domowionym na Uniwersytecie Jagiello skim, bowiem dzi ki do wiadczeniom 
wyniesionym z harcerstwa koledzy powierzali mi na studiach ró ne funkcje: 
w ramach roku – starosty, w Zrzeszeniu Studentów Polskich – ju  na drugim roku 
by em przewodnicz cym Rady Wydzia owej, a nast pnie wiceprzewodnicz cym 
Rady Uczelnianej do spraw kultury, a w Akademickim Zwi zku Sportowym, od 
1963 r., pe ni em obowi zki prezesa Klubu Uczelnianego i cz onka w adz rodo-
wiskowych. Lata moich studiów 1960–1965 to w kraju zdecydowane odchodze-
nie od hase  g oszonych przez w adze pa stwowe i partyjne z okresu polskiego 
Pa dziernika – systematyczne „dokr canie ruby” ideologicznej, ubezw asno-
wolnienie spo ecze stwa. Dzi ki tradycjom rodzinnym i wyniesionym z domu 
warto ciom doskonale orientowa em si  w tych realiach. Dlatego, gdy po trzecim 
roku studiów trzeba by o si  zdecydowa  na wybór seminarium magisterskiego, 
nie mia em w tpliwo ci, e musz  wpisa  si  na list  profesora J. Hulewicza. Pra-
cowa  On wówczas w Katedrze Historii O wiaty. Wówczas w jej sk ad wchodzili 
profesor Henryk Barycz, wówczas docent Kamilla Mrozowska, docent Leszek 
Hajdukiewicz i mgr Renata Dutkowa. Warto nadmieni , e ca a ta ostatnia trójka 
w nieodleg ej przysz o ci zosta a profesorami zwyczajnymi – by  to najlepszy 
dowód na to, jak  warto  naukow  reprezentowa a ta Katedra.
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wi ty Krzy , grudzie  1977 r., prof. dr hab. Jan Hulewicz.

Wiele moich kole anek i kolegów obawia o si  zapisa  na seminarium u pro-
fesora J. Hulewicza, bowiem kr y y na Jego temat legendy zwi zane z ogrom-
nymi wymaganiami, jakie stawia  na egzaminach oraz w czasie pisania pracy 
magisterskiej. Seminaria prowadzone przez Profesora sta y na bardzo wysokim 
poziomie, odbywa y si  w ma ych pokoikach Katedry na ul. Straszewskiego. Pro-
fesor na zaj ciach by  zawsze bardzo aktywny. Gdy kto  z uczestników porusza  
jakie  nowe zagadnienie, natychmiast z pami ci informowa  o najnowszych pu-
blikacjach na ten temat, cz sto te  wyjmowa  z biblioteczki potrzebne opracowa-
nia, opatruj c je w asnym komentarzem. By  uczniem profesora Stanis awa Kota, 
tote  cz sto w czasie zaj  wspomnia , e Jego mistrz przebywa na emigracji 
w Londynie. Prac  pisa em na temat stosunku Uniwersytetu Jagiello skiego do 
Ustawy o szkolnictwie z 1932 r., tak zwanej „j drzejewiczowskiej”. Bardzo wa -
n  rol  na UJ odgrywa  w tym zakresie w a nie prof. S. Kot. St d zainteresowanie 
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moimi badaniami ze strony Profesora J. Hulewicza by o bardzo du e. U atwia  mi 
kontakty z archiwami, w których znajdowa y si  listy profesora S. Kota. Obiecy-
wa  tak e, e b dzie rozmawia  z prof. Karolem Estreicherem, aby ten udost pni  
mi korespondencj  jego ojca prof. Stanis awa Estreichera z profesorem S. Kotem, 
w której poruszany by  temat zwalczania projektu Ustawy. Pami tam, z jakim 
alem poinformowa  o tym, e prof. K. Estreicher nie wyrazi  na to zgody. Nale y 

zaznaczy , e przecie  na emigracji w czasie II wojny wiatowej wspó pracowali 
oni w ramach Funduszu Kultury Narodowej w rz dzie gen. W adys awa Sikor-
skiego w Londynie. Profesor zabiega , abym napisa  prac , która b dzie mia a 
znamiona rozprawy naukowej, st d mi dzy innymi wypo ycza  mi ksi ki sta-
nowi ce Jego prywatn  w asno , niedost pne w bibliotekach z powodu cenzury. 
W ten sposób mog em przeczyta  mi dzy innymi prace W adys awa Poboga Ma-
linowskiego. Dzi  ju  mog  o tym napisa , e mimo przestróg Profesora, abym 
nikomu nie udost pnia  tych pozycji, to jednak kilku mych przyjació  zaczytywa-
o si  nimi w nocy, gdy ja korzysta em z nich w dzie .

Po zapoznaniu si  z tre ci  mojej pracy magisterskiej, co mia o miejsce w po-
cz tkach 1965 r., J. Hulewicz o wiadczy , e b dzie czyni  starania o zatrudnienie 
mnie jako asystenta w Zak adzie Historii O wiaty. Pami tam, e skomentowa  
równie  moj  dzia alno  spo eczn  w rodowisku studenckim, przestrzegaj c 
przed zaanga owaniem si  politycznym, daj c przyk ad zgubnego wp ywu polity-
ki na rozwój kariery naukowej prof. S. Kota. Na wiosn  Profesor rozchorowa  si  
i przebywa  w szpitalu. Gdy w pocz tkach czerwca powróci  na uczelni , okaza o 
si , e w adze Uniwersytetu odmownie potraktowa y wniosek o przyznanie etatu 
asystenta dla Zak adu. Wówczas Profesor, wyra nie tym zmartwiony, zapewni  
mnie, e b dzie podejmowa  starania o zatrudnienie mnie w Archiwum UJ kie-
rowanym wówczas przez prof. L. Hajdukiewicza lub w Bibliotece Jagiello skiej. 
Chcia  bowiem, abym kontynuowa  prace naukowe pod Jego kierownictwem. 
Tymczasem ja, maj c, jak mi si  wówczas wydawa o, du e mo liwo ci zatrudnie-
nia w Kielcach, dzi ki wieloletniej twórczej pracy na rzecz rodowiska naukowe-
go miasta i regionu prowadzonej zw aszcza przez mojego stryja Edmunda Mas-
salskiego, zasugerowa em, e atwo dostan  prac  w Kielcach w miejscowych 
placówkach o wiatowo-kulturalnych, takich jak: archiwum pa stwowe, Muzeum 

wi tokrzyskie czy Studium Nauczycielskie. Wówczas Profesor zaakceptowa  te 
pomys y i bezpo rednio po obronie pracy magisterskiej, której recenzentem by a 
prof. K. Mrozowska, wyda  mi za wiadczenie na pi mie, e przyjmuje mnie na 
prowadzone przez siebie seminarium doktorskie. Spowodowa  te , e moja praca 
magisterska zosta a w zasadzie w ca o ci opublikowana w „Ma opolskich Stu-
diach Historycznych”. Okaza o si  jednak, e znale  prac  w Kielcach nie by o 
tak atwo. W adze kilku instytucji – pod wp ywem opinii komitetu partii – nie 
kwapi y si  do zatrudnienia osoby pochodz cej z rodziny „nie akceptuj cej socja-
listycznej rzeczywisto ci”. Dopiero ogromna yczliwo  i determinacja dyrektora 
Archiwum Pa stwowego w Kielcach (wówczas Wojewódzkiego Archiwum Pa -
stwowego) dr. (wówczas magistra) Stanis awa Marcinkowskiego spowodowa a,
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wi ty Krzy , grudzie  1977 r., prof. Jan Hulewicz z on  Rom  i synem Adamem.

e sta em si  pracownikiem naukowo-badawczym tej placówki. Pracuj c osiem 
godzin dziennie przez sze  dni w tygodniu (pami tajmy, e nie by o jeszcze 
wówczas wolnych sobót), co dwa tygodnie je dzi em do Krakowa na seminaria, 
które odbywa y si  przewa nie w mieszkania Profesora. By o ono wyposa one 
w bardzo bogaty ksi gozbiór, zawieraj cy sporo ksi ek niedost pnych w biblio-
tekach z powodu cenzury. W seminarium uczestniczy o zwykle kilka osób. Do-
piero wówczas w pe ni mog em doceni  ogromn  erudycj , wiedz  i pasj , które 
cechowa y Profesora. W czasie dyskusji na seminarium cz sto nawi zywa  on do 
do wiadcze  wynikaj cych z kontaktów z prof. S. Kotem, z pobytu na emigracji 
w Londynie, a tak e swych powi za  z prominentnymi uczonymi z kraju i za-
granicy. Do dzi  a uj , e nie sporz dza em notatek z tych wypowiedzi naszego 
Mistrza. W czasie jednego z seminariów, gdy omawiana by a kwestia tajnego 
nauczania w czasie okupacji niemieckiej (by  to, m.in., temat mojej pracy doktor-
skiej), Profesor mówi , jak wielk  rol  w zakresie bada  nad tym zagadnieniem 
mia  spe nia  „Przegl d Historyczno-O wia towy”, którego pierwszych zeszytów 
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by  redaktorem naukowym. Z ogromnym alem wspomina , e w zwi zku z za-
ostrzaj c  si  sytuacj  polityczn  w adze w ko cu lat czterdziestych postanowi y 
wstrzyma  wydawanie tego periodyku, w wyniku czego funkcjonariusze Urz du 
Bezpiecze stwa wkroczyli do drukarni, ka c rozrzuci  sk ad przygotowany ju  
do druku. Z satysfakcj  powiedzia  wówczas, e patriotycznie nastawieni druka-
rze zd yli wbrew poleceniu odbi  kilka egzemplarzy tego numeru i jeden z nich 
mu wr czyli. Z dum  pokazywa  nam ten egzemplarz. Wspomina  tak e o swej 
bezkompromisowej walce o nadanie prof. Marianowi Falskiemu tytu u doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiello skiego. Jako uczony mia  swe sympatie i an-
typatie. Nie uznawa  jednego z wybitnych uczonych z Warszawy, twierdz c, e 
ten zmarnowa  swój talent i rozpocz  wspó prac  z w adz  komunistyczn . Ale 
gdy zosta  powo any na recenzenta pracy habilitacyjnej jego ucznia, dzi  nestora 
polskiej historii o wiaty profesora Józefa Mi sy, kilkakrotnie powtarza , e praca 
ta jest bardzo dobra, bowiem oparta zosta a na unikalnych materia ach archiwal-
nych z archiwum w Leningradzie (dzi  Petersburgu). Podczas pisania kolejnych 
rozdzia ów doktoratu otrzymywa em – niezale nie od spotka  na seminariach 
– listy Profesora z uwagami na temat przeczytanych fragmentów, a tak e z pona-
gleniami, czemu jeszcze nie przes a em Mu nast pnych tekstów.

Po obronieniu przeze mnie doktoratu w ko cu 1972 r., którego recenzenta-
mi byli profesorowie L. Hajdukiewicz i Ryszard Wroczy ski, Profesor od razu 
o wiadczy , bym nie ustawa  w pracy naukowej i podj  temat rozprawy habili-
tacyjnej. Radzi  mi, bym badania swe przeniós  do odleglejszych czasów, nie tak 
bardzo nara onych na ingerencj  cenzury, której uci liwo  odczu em przy wy-
dawaniu drukiem pracy doktorskiej. Nadal zobowi za  mnie do ucz szczania na 
seminaria naukowe odbywaj ce si  w Jego mieszkaniu, na których mia em przy-
jemno  i zaszczyt spotyka  mi dzy innymi, poza doktorantami, tak e pó niej-
szych profesorów: R. Dutkow  i niekiedy Juliana Dybca. Pracowa em wówczas 
w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, mog em wi c ju  bez wi kszych 
k opotów je dzi  do Krakowa, ponadto bra  udzia  w wydarzeniach naukowych, 
w których uczestniczy  te  Profesor. Bywaj c cz stym go ciem w mieszkaniu 
Profesora w Krakowie, pozna em on  i syna Profesora. B d c czynnym instruk-
torem harcerskim, zorganizowa em dla Adasia, bo takie imi  nosi  syn Profesora, 
udzia  w obozie harcerskim. Wróci  z niego bardzo zadowolony. W rozmowach 
z Profesorem cz sto przywo ywany by  Stefan eromski, którego twórczo ci 
po wi ci  on pierwsze prace naukowe. Okaza o si , e w zasadzie nie zna  z au-
topsji krainy lat dzieci cych i m odzie czych pisarza, czyli ziemi wi tokrzyskiej. 
B d c czynnym przewodnikiem PTTK, zaproponowa em Profesorowi, by wraz 
z on  i synem sp dzili wi ta Bo ego Narodzenia w Górach wi tokrzyskich. 
Zimy w pierwszej po owie lat siedemdziesi tych by y mro ne, ale pobyt w Jod o-
wym Dworze u podnó a wi tego Krzy a uda  si  znakomicie. W drowali my 
po za nie onych trasach w Puszczy Jod owej. Jak e a uj , e nie spisa em tego, 
o czym mi Profesor opowiada  w czasie tych spacerów, wspominaj c czasy lon-
dy skie, profesora S. Kota i stosunki panuj ce przed wojn  w naukowym wiecie 
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Krakowa. Tak e w roku nast pnym uda o mi si  namówi  Profesora z rodzin  
na pobyt na Kielecczy nie w czasie Wielkanocy w hotelu w Ch cinach. Liczne 
wycieczki, tym razem autokarowe, wype ni y tych kilka dni, a tak e pozwoli y na 
dalsze snucie opowie ci przez Profesora.

W latach siedemdziesi tych w Kielcach odby y si  dwie konferencje, w których 
uczestniczy  Profesor. Jedna to narada historyków o wiaty w Jod owym Dworze, 
a drug  by a sesja po wi cona Stefanowi eromskiemu. Pami tam, e w czasie tej 
drugiej konferencji Profesor siedz c na sali obrad obok mnie, gdy referowa  kto  
Mu nieznany, domaga  si  informacji o tym, kto to jest, gdzie zdobywa  wykszta -
cenie, czyim jest uczniem i jakie reprezentuje pogl dy polityczne. By a to bardzo 
charakterystyczna cecha Profesora, który przywi zywa  wielk  wag  do tego, co 
reprezentuj  sob  osoby, z którymi si  styka . Wtedy te , wiedz c, e na WSP 
by em obarczony szeregiem funkcji, uda  si  do rektora doc. Edmunda Staszy -
skiego, tak e historyka o wiaty, i przekonywa  go, aby zwalniaj c mnie z ró nych 
obowi zków administracyjnych w rektoracie, stworzy  warunki do przyspieszenia 
prac nad habilitacj . Niebawem okaza o si , e zupe nie z innych powodów z tego 
rodzaju ju  nie propozycj , ale daniem wyst pi  I sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. Dzi ki temu mog em rzeczywi cie skoncentrowa  si  na pracy 
naukowej. Tematyka mej rozprawy habilitacyjnej dotyczy a dziejów szkolnictwa 
redniego w Kielcach od I po owy XVIII do po owy XIX w. Rych o okaza o si , 
e niestety baza ród owa zwi zana z tym zagadnieniem w archiwach polskich jest 

bardzo sk pa. St d zaistnia a konieczno  wyjazdu do ówczesnego Leningradu do 
tamtejszego archiwum historycznego. Okaza o si  to w owym okresie zadaniem 
trudnym do realizacji. Profesor bardzo nalega  i zobowi zywa  do podejmowania 
usilnych stara  w sprawie wyjazdu. Obiecywa  te , e w razie powa nych prze-
szkód b dzie próbowa  dotrze  poprzez swego znajomego prof. Józefa Jap  z Ka-
towic nawet do I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Znaj c Profesora, nie w tpi-
em, e dzia ania takie by podj , ale na szcz cie nie by o to konieczne. Ostatecz-

nie uda o si  prze ama  wszystkie bariery i w ci gu trzech pierwszych miesi cy 
1980 r. pracowa em w archiwach Leningradu i Moskwy. Formalnym opiekunem 
naukowym mojego sta u by  wybitny uczony rosyjski prof. W odzimierz Anato-
lewicz Djakow. Zebrane materia y przedstawi em po przyje dzie Profesorowi. 
Móg  mnie przyj  dopiero w czerwcu, bowiem by  wówczas cz stym pacjentem 
krakowskich szpitali w zwi zku ze mierteln  chorob . Ju  bardzo s abo widzia . 
Kiedy pokaza em swe wszystkie notatki, z uwag  je przejrza  i powiedzia : Teraz 

ju  jestem spokojny o pana habilitacj , bo to, co zosta o zebrane, z powodzeniem 

wystarczy do napisania dobrej rozprawy. Ja ju  tego nie doczekam, ale Kama 

pana wyhabilituje. Tak te  si  sta o. Profesor w kilka miesi cy pó niej odszed , 
a nad przewodem habilitacyjnym czuwa a i doprowadzi a go do pozytywnego 
Þ na u „Kama”, czyli profesor Kamilla Mrozowska, zobowi zana do tego przez 
Profesora. Profesor Jan Hulewicz pozostaje w mej pami ci jako niedo cig y wzór, 
którego, w miar  swych mo liwo ci, staram si  na ladowa .



ADAM MASSALSKI76

My Master – Prof. Jan Hulewicz (1907–1980)

Summary
My master, Jan Hulewicz, had a reputation of a demanding, but also a student-

friendly professor at the Jagiellonian University. He introduced me to the scientiÞ c 
circles of Cracow and was a supervisor of my dissertation. During a postgraduate 
seminar, he expressed his regret about the fact that “Przegl d Historyczno-O wia-

towy” (“The Journal of History and Education“) was no longer published in the 

1940s. Over the course of the years, we got on very well, and our relationship 

became stronger. Jan Hulewicz used to come to the region of Kielce. He visited 

Ch ciny, the wi ty Krzy  mountain and was interested in Stefan eromski. The 

professor encouraged me to develop in the area of science. He is an unattainable 

role model for me, and I try to follow in his footsteps.

Keywords: master, studies, research work, visit, recollections.
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„Jod owy Dwór”, grudzie  1977 r., od lewej: dr Adam Massalski, prof. dr hab. Jan Hulewicz, jego ona

Roma i syn Adam.


