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Wojciech Grzeszczak: Wspomnienie o Jerzym Preislerze w 10 Rocznicę
śmierci

Doktora Jerzego Preislera poznałem podczas drugiego roku studiów
polonistycznych, które odbywałem na UAM-ie w latach 1985-1990. Grupę, do
której należałem w ramach wychowania fizycznego, w pewnym momencie
przejął On, by uczyć ją dalej sztuki walki judo. Kiedyś zaprosił nas na obóz
wędrowny w góry i tak się zaczęła właściwa przygoda z „Jurasem”.
Moją pierwszą z Nim wyprawą była wędrówka szlakami Beskidu
Żywieckiego; początek czerwca, buczyna już w pełni zielonej szaty, a tu
gdzieniegdzie jeszcze śnieg. Piętnastoosobowa grupa - głównie historycy - pod
kierunkiem swego przewodnika zaliczała kolejne etapy i szczyty. Dla mnie
jednak równie fascynujące jak krajobrazy Żywiecczyzny były wszystkie chwile
spędzone w schroniskach, kiedy to Jerzy dał się poznać od strony, która w
znacznym stopniu decydowała o „magiczności” Jego osoby. Zapalał fajkę i
opowiadał… Gawęda za gawędą, dowcip za dowcipem - zwłaszcza kawały o
góralach sypał jak z rękawa; anegdoty i wspomnienia. A i pośpiewać lubił,
najbardziej tę piosenkę:
Pola zielone, lat młodych blask,
Chwile zielone ze sobą porwał czas…
Rozmawialiśmy też o tym, co wydarzyło się na trasie. Wtedy pan Jurek z
właściwym sobie ciepłym poczuciem humoru potrafił odnieść się do każdego z
nas i do przeżytych sytuacji. Dzień za dniem, postój za postojem, a naszemu
kierownikowi jakoś nigdy nie zabrakło ani dowcipów, ani opowieści. W ostatni
wieczór zaprowadził nas do bacówki po świeże oscypki i żętycę. W schronisku
na noc wyłączano agregat. Przy świetle latarek jedliśmy ostry ser i popijaliśmy
słonym owczym zsiadłym mlekiem. Żal było kończyć obóz.
Potem, na początku listopada miał miejsce rajd o nazwie „Kanał”. W dole
jeszcze zero zimy, zaś na grzbiecie masywu po raz pierwszy w sezonie można
było wytarzać się w śniegu. W schronisku „Ornak” suszyliśmy zmoczone buty i
ciuchy. Każdy, z bodaj trzydziestoosobowej grupy, grzał się, czym mógł.
Najbardziej jednak rozgrzewały zakropione góralską gwarą opowieści i kawały
organizatora rajdu - pana Jurka, który w takich chwilach bardziej kojarzył się
nam z rodowitym bacą niż nauczycielem z wielkopolskiej równiny.
…………………………………………………………………………………….
Pod koniec mojego studiowania raz jeszcze chciałem powędrować z
doktorem Preislerem. Znów początek czerwca, sesja, zaliczenia. Jednak
przemożna chęć pójścia z Nim w Tatry każe mi przełożyć większość
egzaminów na wrzesień. Mam załatwioną wakacyjną pracę na planie filmowym,

więc trzeba się będzie urwać z obozu. Przemierzamy Tatry Zachodnie wspaniałe góry i doliny wraz z jaskiniami. Nowa ekipa, zupełnie inni ludzie,
sami młodsi studenci z rozmaitych kierunków. Kolejne roczniki - oni zaczynają
dopiero studia, ja czuję się już na wylocie. Ile roczników, ile setek poznańskich
studentów On poprowadził w góry? - myślę, gdy patrzę na Niego, jak maszeruje
niosąc ciężki plecak. Przepaska na wysokim czole, włosy dość długie, spodenki
krótkie, nogi muskularne, getry do kolan, masywne skórzane buty. Wyżej! Tutaj
nie bez wysiłku pniesz się ku swobodzie – zdawał się nas uczyć bez słów, gdy
szliśmy wsłuchani w swe ciężkie, miarowe oddechy. Każdy przystanek
przynosił ulgę i zrozumienie tej prawdy.
Tu, w mieście tym, zielonych brak mi pól,
Czuję się w nim, jak ptak schwytany w sieć.
Pola zielone…
Ogromnie lubił tę piosenkę.
Druga jego ksywa, to podobno „Jankes” - przewodnik tatrzański, ratownik
górski, instruktor krajoznawstwa. Rocznik 1930, rówieśnik mojego ojca - myślę
sobie.
W schronisku wpadłem na pomysł; opisuję przebieg wędrówki, rysuję
komiksowe ilustracje, wymyślam wiersze i piosenki. Powstaje kronika obozu; w
piwnicy robię okładkę z desek, wypalam wzory, zamykam na skobel z drewna.
Ile takich kronik zapisał Akademicki Klub Górski „Ornak” założony przez
Jerzego Preislera w 1969 roku? Ileż światła słonecznego i powiewu wolności
udostępnił młodym oczom i duszom ten człowiek przez lata wprowadzając je tu
wysoko ponad szarość systemu, szarość peerelu? - myślę sobie. Znów zapalił
fajkę; rozprawia o górach, hej! I bawi młodych, integruje tę zbieraninę; teraz już
całkiem fajną grupę. Patrzę, słucham, po raz ostatni widzę „Jurasa” w Jego
drugim żywiole. Wuefista to i organizator wakacyjnego wypoczynku… Zaraz,
zaraz, a może to ktoś więcej, Ktoś…
Szkoda, że jutro muszę ich opuścić! Nie dokończę tej wędrówki po Tatrach
Zachodnich! Łódzka ekipa za dwa dni zaczyna zdjęcia na Kaszubach, trzeba tam
jeszcze dojechać.
- Musisz, to jedź - mówi pan Jurek. - Jedź, a jak wrócisz, to zaczniemy
działać, żebyś zrobił przewodnika.
Męski uścisk, w objęciach; aż mnie ciarki. Aha, ojcowski. Tak, to Ktoś jak…
ojciec. Głos mu się zatrząsł. Przywiązuje się do ludzi. Przyjaciel. Do
zobaczenia!
Poszli dalej, wyżej, ja zjechałem na plan filmu ”W piątą stronę świata”.
Potem wytężony ostatni rok studiów, a potem już praca, praca. Nie w filmie, nie
to. Trafiam do szkoły, by uczyć polskiego, historii, muzyki. Profesja w ciągłym
kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Poznań, studia - wszystko to się oddala. Tyle
spraw i obowiązków zawodowych. Małżeństwo i rodzina.

Odwiedzę kiedyś pana Jurka - myślałem wiele razy przez te lata. Ciekawe, co
u Niego, czy jeszcze prowadzi te obozy? Pogadamy, powspominamy, może
jeszcze powędrujemy…
Doktor Juliusz Jerzy Preisler nie żyje! Wiadomość ta mnie poraziła.
Niemożliwe, za wcześnie, w wieku 68 lat nie może umrzeć Ten, kto prześcigał
nas, młodych w drodze na szczyty! Ten, kto miał w sobie radość życia i energię,
człowiek z mocą.
Są ludzie, których los stawia na drodze naszego życia na czas jakiś. Mijają
lata i przychodzi refleksja, a z nią podziękowanie losowi, że pozwolił nam
spotkać tych ludzi. Zdobyte doświadczenie życiowe pozwala z perspektywy raz
jeszcze ich ocenić. I wtedy czujemy dla nich podziw i wdzięczność. Podziwiam
Pana doktora Jerzego Preislera za postawę trwania przez lata przy młodzieży i
Jego styl bycia wobec niej. Wychowawca i człowiek gór, trener wielu dziedzin.
Słyszałem, że inni jeździli z Nim na spływy. Co było jeszcze? Niech zaświadczą
oni. Społecznik, patriota, Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego. Z Jego inicjatywy stanęły pomniki: zasłużonego
dla polskich Tatr Wielkopolanina Władysława hr. Zamoyskiego oraz tzw. „Głaz
Taterników”.
Zmarł nagle dn. 19 sierpnia 1998 r. w Zakopanem na samym początku swego
kolejnego obozu studenckiego, sprawdzając listę obecności przy
zakwaterowaniu.
Pola zielone, zwróćcie mi znów
Oczy zielone, co we mnie mrą bez słów…
Odszedł od nas w górach, które tak ukochał. Na swe „Pola zielone”. Cześć
Jego pamięci!
…………………………………………………………………………………….
Voyciech Greak
Guru gór
Pamięci dr. Jerzego Preislera
„Jurasa”

Zabrałeś nas na wysoki szlak
nasz Mistrzu gór
Guru gór
Wzywałeś mnie na wierchy Tatr
mój Mistrzu gór
Guru gór
Lecz ja wymazałem pamięć swą
mój Mistrzu gór
Guru gór

Powracasz gdy odzyskuję ją
mój Mistrzu gór
Guru gór
Już nigdy nie pójdę z Tobą w dal
mój Mistrzu gór
Guru gór
Choć JESTEŚ na zawsze pośród hal
nasz Mistrzu gór
Guru gór
Jaśnieje postać Twa i woła mnie na szlak
mój Mistrzu gór
Guru gór
Twój głos nam ciągle brzmi - trwa jak Ornaku szczyt
nasz Mistrzu gór
Guru gór
(sierpień 2008)
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Grupa studentów UAM– członków AKG „Ornak” na grzbiecie masywu.
Pan Jurek: pierwszy z prawej. Na tym zdjęciu odnajdzie się przynajmniej
czworo mieszkańców Słupcy i powiatu. Autor niniejszych Wspomnień (w
kraciastej koszuli) stoi czwarty od lewej. Beskid Żywiecki, czerwiec 1987 r.

Pan Jurek (pierwszy z lewej) z nami nad taflą górskiej wody.
Znów co najmniej czworo naszych ziomków na foto.
- Beskid Żywiecki, czerwiec 1987 r.

Chwila oddechu na postoju.
Ramię Pana Jurka oparciem dla zmęczonej turystki.
– Beskid Żywiecki, czerwiec 1987 r.

Pan Jurek pokazuje znalezione na trasie „trofeum”.
Na pierwszym planie rozpozna się Słupczanka.
- Beskid Żywiecki, czerwiec 1987 r.

