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50-lecie pracy i 70-lecie urodzin
Profesora zw. dr. hab. in¿. Boles³awa Mazurkiewicza

angê naukow¹ uczelni wy¿szej na arenie krajowej i miê
dzynarodowej tworz¹ pracuj¹cy w niej profesorowie o uznanym dorobku i autorytecie naukowym. Do grona takich osób w
Politechnice Gdañskiej nale¿y Profesor Boles³aw Mazurkiewicz,
zwi¹zany z Wydzia³em Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, twórca
szko³y naukowej, który w roku 2001 obchodzi po³¹czony jubileusz 50-lecia pracy i 70-lecia urodzin. Zorganizowana z tej
okazji Sesja Jubileuszowa, poprzedzaj¹ca obrady w Politechnice Gdañskiej ju¿ pi¹tego z kolei miêdzynarodowego seminarium na temat modernizacji i renowacji nabrze¿y portowych,
które Profesor zainicjowa³ i organizowa³ od pocz¹tku, jest okazj¹ do przedstawienia niezwykle bogatego i wszechstronnego
dorobku dostojnego Jubilata.
Profesor Boles³aw Mazurkiewicz urodzi³ siê 9 maja 1931
roku w Kocierzynie. Maturê uzyska³ w Gimnazjum i Liceum
w Lêborku w roku 1950. Dwustopniowe studia wy¿sze ukoñczy³ w 1956 roku na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej, w specjalnoci konstrukcje budowlane. W
latach od 1956 do 1960 pracowa³ jako projektant mostów i zak³adów przemys³owych w Biurach Projektów Budownictwa
Komunalnego i Komunikacyjnego w Gdañsku, kolejno jako
projektant, starszy projektant, kierownik pracowni i kierownik
dzia³u. Pracê na Politechnice Gdañskiej rozpocz¹³ w dniu
1.11.1960 roku na Wydziale Budownictwa Wodnego, w Zak³adzie Fundamentowania kierowanym przez prof. Stanis³awa
Hueckla. W roku 1964 obroni³ na tym samym Wydziale pracê
doktorsk¹ dotycz¹c¹ Analizy statecznoci gródz o podwójnej,
zapuszczanej ciance szczelnej w wietle badañ w skali naturalnej i na modelach. Warto przypomnieæ, ¿e u¿ytkowany do
dzisiaj w Laboratorium Katedry Geotechniki na Wydziale Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska PG grunt analogowy, tworzony przez wa³eczki aluminiowe, zosta³ po raz pierwszy w kraju zastosowany w³anie przez dr. Mazurkiewicza.
Wyniki pracy doktorskiej, bêd¹ce przedmiotem szeregu recenzowanych publikacji zagranicznych, pozwoli³y m.in. na pe³niejsz¹ ocenê stopnia bezpieczeñstwa gródz grawitacyjnego doku
suchego w Gdyni. Ju¿ w cztery lata po doktoracie, w roku 1968,
uzyska³ habilitacjê na podstawie rozprawy pt. Tarcie negatywne pali. Wiele badañ do tej pracy wykona³ w czasie 11-miesiêcznego sta¿u naukowego w Duñskim Instytucie Geotechni-

ki, bêd¹c pod opiek¹ wiatowej s³awy profesora Brinch Hansena. Liczne publikacje z zakresu nonoci pali i interpretacji próbnych obci¹¿eñ pali oraz tzw. metoda Mazurkiewicza przynios³y Mu miêdzynarodowe uznanie. W roku 1969 zosta³ powo³any na stanowisko docenta w Politechnice Gdañ- skiej. Tytu³
profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1980 roku, a profesora
zwyczajnego w 1985 roku.
Dzia³alnoæ naukowa i zawodowa Profesora Mazurkiewicza
jest wielostronna i obejmuje, najogólniej przedstawiaj¹c, wzajemne oddzia³ywanie budowli, rodowiska morskiego i gruntu.
Problematyka ta w szczególny sposób ogniskuje siê w budownictwie morskim, specjalnoci naukowej, z któr¹ Prof. Mazurkiewicz zwi¹za³ siê najsilniej. Osi¹gniêcia Profesora w tym zakresie, dotycz¹ce analiz statecznoci i rozwi¹zañ konstrukcyjnych budowli hydrotechnicznych wystêpuj¹cych w portach i
stoczniach, na brzegu morskim oraz na pe³nym morzu, przynios³y mu szerokie uznanie i pozycjê krajowego i miêdzynarodowego eksperta w tej specjalnoci. Z olbrzymim uznaniem
nale¿y oceniæ dorobek Profesora Mazurkiewicza we wdra¿aniu nowych rozwi¹zañ w praktyce budownictwa morskiego. Bez
przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e lady dzia³alnoci Profesora znajduj¹ siê we wszystkich wiêkszych portach i stoczniach polskiego wybrze¿a oraz w wielu miejscach na wiecie (m.in. pracowa³ jako ekspert United Nations Industrial Development Organization w Wiedniu w zakresie konstrukcji stoczniowych w
Turcji, Jugos³awii, Indonezji, na Kubie i na Seszelach). Jako
konsultant opracowa³ ju¿ ponad 350 opinii i ekspertyz. Ta dzia³alnoæ w dalszym ci¹gu dynamicznie siê rozwija i tworzy inspiruj¹ce po³¹czenie z naukowymi zainteresowaniami Profesora. Do najwiêkszych dotychczasowych osi¹gniêæ zawodowych
w kraju nale¿y niew¹tpliwie opracowanie i szerokie wdro¿enie
w praktyce metody obliczeñ pochylni pod³u¿nych, pozwalaj¹cej na istotny wzrost obci¹¿eñ pochylni istniej¹cych oraz udzia³
w opracowaniu nowoczesnego rozwi¹zania drena¿owego doku
suchego w Gdyni, po³¹czony z nadzorem nad realizacj¹ ca³ej
inwestycji. Olbrzymie dowiadczenie zawodowe Profesora
Mazurkiewicza i Jego pozycja na arenie miêdzynarodowej w
tym zakresie przyczyni³y siê równie¿ do sukcesu organizowanego co 4 lata przez Katedrê Budownictwa Morskiego miêdzynarodowego seminarium na temat zwiêkszania nonoci i g³êbokoci istniej¹cych nabrze¿y, które cieszy siê du¿ym uznaniem
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Wrêczenie Jubilatowi przez JM Rektora prof. A. Ko³odziejczyka
z³otego medalu Za Zas³uigi dla Politechniki Gdañskiej

w kraju i za granic¹. Z inicjatywy i pod przewodnictwem Profesora dzia³a te¿ Komitet Roboczy Zasad Projektowania Budowli Morskich, który opracowuje Zalecenia do projektowania
budowli morskich, spe³niaj¹ce rolê krajowej normy. Dotychczas ukaza³o siê 46 tematycznych zaleceñ oraz przygotowane
zosta³y dwa ministerialne rozporz¹dzenia na temat warunków
technicznych budowy i eksploatacji budowli morskich.
Dorobek publikacyjny Profesora Mazurkiewicza z zakresu
mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych,
stoczniowych i pe³nomorskich oraz oceanotechniki jest imponuj¹cy i obejmuje ³¹cznie przesz³o 360 publikacji, z czego 300
jest samodzielnych i ponad po³owa w jêzykach obcych. Jest
autorem nastêpuj¹cych ksi¹¿ek: Doki suche (1970), Konstrukcje morskich znaków nawigacyjnych (1977), Hydrotechniczne konstrukcje stoczniowe, cz. I (1979) i II (1981), Design and construction of dry docks" (wyd. Trans Tech Publications, RFN, 1980 oraz Gulf Publishing Company, USA, 1981),
Mechanika gruntów dna morskiego (1985), Sta³e pe³nomorskie platformy ¿elbetowe (1985), unikatowej Encyklopedii
in¿ynierii morskiej (1986), Sta³e pe³nomorskie platformy stalowe (1989) oraz redaktorem i wspó³autorem ksi¹¿ki Offshore platforms and pipelines (wyd. Trans Tech Publications, RFN,
1988). Jest tak¿e wspó³autorem podrêcznika Poradnik hydrotechnika (1992) i ksi¹¿ki Marine Structures Engineering
(Chapmann & Hall, New York 1995) oraz autorem 10 skryptów dla studentów. Wymienione publikacje stanowi¹ w Polsce
podstawow¹ literaturê z zakresu budownictwa morskiego, a
wydana w RFN i USA ksi¹¿ka o dokach nale¿y do najwa¿niejszych pozycji w tej tematyce w skali wiatowej. Aktualnie Profesor jest cz³onkiem miêdzynarodowego zespo³u przygotowuj¹cego angielskie wydanie znanej niemieckiej ksi¹¿ki Grundbau Taschenbuch i opracowuje w trzecim tomie rozdzia³ dotycz¹cy cianek szczelnych. Niezwykle wa¿nym uzupe³nieniem
dorobku dotycz¹cego konstrukcji hydrotechnicznych jest równoleg³e rozwijanie tematyki zwi¹zanej z problematyk¹ oddzia³ywania budowli morskich na bardzo wra¿liwe rodowisko strefy
brzegowej. Przyk³adami tych prac s¹ studia nad bezpieczeñstwem ruroci¹gów uk³adanych na dnie morza, prowadzone przez
szereg lat w ramach bezporedniej wspó³pracy z Instytutem
Franziusa Uniwersytetu w Hanowerze, obejmuj¹cej m. in. unikatowe badania wykonane w Wielkim Kanale Falowym, opracowania na temat zmian linii brzegowej i poziomu dna w portach i kana³ach oraz prowadzone pod kierunkiem Profesora
badania stanu zanieczyszczenia i mo¿liwoci oczyszczania osadów dennych w portach (m.in. w 1995 roku zakoñczono jeden
PISMO PG

z wiêkszych projektów badawczych KBN, zrealizowanych w
Politechnice Gdañskiej).
Przy prezentacji ca³okszta³tu dorobku naukowego nie mo¿na pomin¹æ wk³adu Profesora Mazurkiewicza w dzia³alnoæ
najwa¿niejszych krajowych i zagranicznych komitetów i organizacji naukowych oraz udzia³u w pracach ekspertów opracowuj¹cych zalecenia normatywne. Profesor by³ przez szereg lat i
jest nadal cz³onkiem wielu stowarzyszeñ i organizacji krajowych, m.in.: Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, Komitetu Badañ Morza PAN, przewodnicz¹cym Rady Naukowej
Instytutu Morskiego, przewodnicz¹cym Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, cz³onkiem Rady Centralnego Muzeum Morskiego, cz³onkiem Senatu Akademii Marynarki Wojennej, cz³onkiem Rady Redakcyjnej czasopism Rozprawy Hydrotechniczne oraz In¿ynieria Morska i Geotechnika,
cz³onkiem Gdañskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego
Komitetu Geotechniki; na arenie miêdzynarodowej m. in.: wiceprezydentem EUROCOAST (European Coastal Zone Association for Science and Technology), delegatem Polski i wiceprezesem Sekcji Polskiej PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses), cz³onkiem Komitetu Miêdzynarodowego POAC (International Conference on Port and
Ocean Engineering under Arctic Conditions), cz³onkiem cenionego Komitetu EAU (Arbeitsausschuss Ufereinfassungen),
cz³onkiem Komitetu Technicznego ISOPE (International Society of Offshore and Polar Engineers), cz³onkiem Hafenbautechnische Gesellschaft e.v., cz³onkiem International Society of
Soil Mechanics and Geotechnical oraz International Association for Bridge and Structural Engineering, cz³onkiem Engineering Committee on Ocean Resources of the Polish Academy
of Sciences Engineering.
Na podkrelenie zas³uguj¹ osi¹gniêcia Profesora w kszta³ceniu kadry naukowej, na co sk³ada siê przede wszystkim wypromowanie 9 doktorów, opieka nad 3zakoñczonymi habilitacjami oraz promotorstwo ponad 115 prac dyplomowych. Profesor recenzowa³ równie¿ 15 przewodów doktorskich, w tym 3
za granic¹, oraz 6 prac habilitacyjnych, a tak¿e opracowa³ 9
opinii w przewodach o nadanie tytu³u naukowego profesora.
By³ opiekunem naukowym 12 sta¿ystów zagranicznych. Jest
wyró¿niaj¹cym siê wyk³adowc¹, bardzo cenionym i lubianym
przez studentów. Na Politechnice Gdañskiej wyk³ada³ m.in.
budownictwo morskie, porty, oceanotechnikê, fundamentowanie budowli hydrotechnicznych i pe³nomorskich, podstawy in¿ynierii morskiej. W Wy¿szej Szkole Morskiej w Szczecinie
Profesor prowadzi aktualnie wyk³ad z morskich budowli hydrotechnicznych oraz opiekuje siê doktorantami i pracownikami przygotowuj¹cymi habilitacjê. Za granic¹ jest sta³ym wyk³adowc¹ budownictwa morskiego na Uniwersytecie w Stuttgarcie (od 1980 roku), a w latach 1985-1993 wyk³ada³ ten przedmiot równie¿ na Uniwersytecie w Darmstadt. Jako visiting professor wyk³ada³ i prowadzi³ odczyty w 18 wy¿szych uczelniach Europy i Ameryki, w tym równie¿ w ramach programu
TEMPUS Komisji Wspólnoty Europejskiej.
Profesor Mazurkiewicz wczenie nawi¹za³ bardzo szerok¹ i
owocn¹ wspó³pracê z zagranicznymi i krajowymi orodkami
naukowymi. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ d³ugoletnie
kontakty zagraniczne z Pañstwowym Uniwersytetem Technicznym w Sankt Petersburgu, Akademi¹ Budownictwa i Architektury w Odessie, Instytutem Franziusa Uniwersytetu w Hanowerze, Uniwersytetami w Karlsruhe i Stuttgarcie, Duñ- skim i
Szwedzkim Instytutem Geotechniki oraz w Polsce z Politechnik¹ Szczeciñsk¹, Akademi¹ Marynarki Wojennej i Wy¿- sz¹
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Szko³¹ Morsk¹ w Szczecinie, Instytutem Morskim i Instytutem
Budownictwa Wodnego PAN w Gdañsku. W wyniku tej szerokiej wspó³pracy zrealizowano wiele ambitnych tematów badawczych, zakoñczonych m.in. publikacjami w najlepszych czasopismach naukowych. Kontakty te przynios³y Profesorowi równie¿ wiele dowodów najwy¿szego uznania. Do najwa¿niejszych
nale¿¹ przede wszystkim 4 doktoraty honoris causa uczelni zagranicznych i 2 uczelni polskich. Pierwszy doktorat honorowy
otrzyma³ Profesor Mazurkiewicz w 1989 roku na podstawie
uchwa³y Senatu Leningradzkiego Instytutu Politechnicznego,
obchodz¹cego w tym samym roku 100-lecie za³o¿enia (w roku
1991 Instytut zosta³ przekszta³cony w Pañstwowy Uniwersytet
Techniczny w St. Petersburgu). W roku 1995 doktorat honoris
causa przyzna³a Profesorowi Akademia Budownictwa i Architektury w Odessie. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
nada³a trzeci z kolei tytu³ doktora honoris causa, który wrêczono Profesorowi w 1997 roku w czasie obchodów 75-lecia istnienia tej uczelni. W roku 1998 tytu³ doktora honoris causa
nada³y Profesorowi Mazurkiewiczowi niemal równoczenie
dwie dalsze uczelnie zagraniczne: Pañstwowy Uniwersytet w
St. Petersburgu (doktorat wrêczono uroczycie dnia 23.11.1998
z okazji 275-lecia Uniwersytetu) oraz Uniwersytet Fridericiana
w Karlsruhe. Szósty tytu³ doktora honoris causa nada³ Profesorowi Mazurkiewiczowi Senat Politechniki Szczeciñskiej w dniu
5 lipca 1999 roku.
Niezale¿nie od wymienionych wy¿ej promocji doktorskich
Profesor Mazurkiewicz odebra³ równie¿ dalsze wyrazy miêdzynarodowego uznania i wyró¿nienia. W dniu 2 maja 1991 r. zosta³ powo³any przez Ministra Nauki i Sztuki Badenii-Wirtembergii na profesora tytularnego Uniwersytetu w Stuttgarcie.
Ponadto Akademia In¿ynierii Federacji Rosyjskiej przyjê³a Go
w dniu 14 kwietnia 1993 r. w poczet cz³onków zagranicznych,
a Miêdzynarodowa Akademia In¿ynierii w Rosji nada³a Mu w
dniu 15 kwietnia 1993 tytu³ cz³onka honorowego. W roku 1999
otrzyma³ Profesor równie¿ dwie presti¿owe nominacje. W dniu
30 czerwca 1999 Senat Pañstwowego Uniwersytetu Morskiego
w Odessie nada³ Mu tytu³ profesora honorowego tej uczelni,
który wrêczono podczas uroczystego posiedzenia Senatu w dniu
16 wrzenia 1999 r. Równie¿ w tym samym dniu z-ca Prezesa
Akademii Transportu Ukrainy wrêczy³ Profesorowi Mazurkiewiczowi dyplom cz³onka tej Akademii, do grona której zosta³
wybrany w maju 1999 roku.
Profesora Mazurkiewicza cechuje nie tylko szeroka dzia³alnoæ naukowo-dydaktyczna, ale równie¿ niezwykle aktywna
dzia³alnoæ organizacyjna. Od 1983 roku jest kierownikiem
Katedry Budownictwa Morskiego na Wydziale Budownictwa
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Wodnego i In¿ynierii rodowiska, jedynej w Polsce katedry o
tej specjalnoci dyplomowania. Pe³ni³ najwy¿sze funkcje w
Politechnice Gdañskiej. W latach 1981-1984 by³ pierwszym
zastêpc¹ rektora jako prorektor ds. organizacyjnych, a w latach
1987-1990 by³ rektorem uczelni. Obie kadencje mia³y miejsce
w prze³omowym okresie powojennej historii Polski. Kierowanie uczelni¹ wy¿sz¹ w tym okresie nie by³o proste i wymaga³o
dla zachowania jej niezale¿noci nie tylko wielkiego osobistego zaanga¿owania, ale równie¿ umiejêtnoci w³aciwego reagowania w wielu trudnych sytuacjach. W czasie pe³nienia funkcji
rektora Profesorowi uda³o siê przede wszystkim doprowadziæ
do uznania Politechniki Gdañskiej za kontynuatorkê uczelni
powsta³ej w 1904 roku, co oficjalnie og³osi³ w swoim wyst¹pieniu w czasie inauguracji roku akademickiego 1989/1990.
Dziêki temu Politechnika Gdañska sta³a siê najstarsz¹ politechnik¹ w Polsce, a osi¹gniête porozumienie do³¹czy³o do nowego
trendu wspó³pracy krajów Europy. Z innych spraw nale¿y przypomnieæ, ¿e rektor Mazurkiewicz wprowadzi³ równie¿ nowy
herb Politechniki Gdañskiej, tablice rektorów i doktorów honoris causa naszej uczelni oraz nowy tekst lubowania studenckiego. Przeprowadzi³ czêciow¹ modernizacjê gmachu g³ównego, w tym nowe owietlenie i tynkowanie zaniedbanego od
lat wewnêtrznego dziedziñca. Ponadto zainicjowa³ i powo³a³
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej, które
dzia³a do dzi i skupia osoby, które ukoñ- czy³y uczelniê oraz
jej obecnych pracowników. Ustali³ tak¿e Dzieñ Politechniki
Gdañskiej, który upamiêtnia pierwszy wyk³ad w Polskiej Politechnice w dniu 22.10.1945 roku, oraz powo³a³ Zak³ad Historii
Politechniki Gdañskiej. To charakterystyczne dla Profesora przywi¹zanie i docenianie roli historii znalaz³o równie¿ wyraz w
opracowaniu unikatowej Historii Politechniki Gdañskiej, która
zawiera wiele nowych dokumentów odnalezionych w polskich
i niemieckich archiwach.
Profesor Mazurkiewicz prowadzi tak¿e bardzo o¿ywion¹
dzia³alnoæ na europejskim forum szkolnictwa wy¿szego. W
roku 1989 w Anglii zostaje wybrany w sk³ad Zarz¹du Konferencji Rektorów Europejskich (CRE) na okres 5 lat, a w roku
1990 do Zarz¹du Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów (IAU), w którym dzia³a przez dwie kolejne 5-letnie
kadencje. Wielostronne dzia³ania Profesora w tych organizacjach w istotny sposób przyczyniaj¹ siê do wzrostu miêdzynarodowego znaczenia Politechniki Gdañskiej. Jako rektor podpisuje m.in. w imieniu Politechniki Gdañskiej w 1988 roku w
Bolonii tzw. Magna Charta Uniwersytetów Europejskich. W
marcu 1990 roku, razem z rektorem Uniwersytetu Gdañskiego,
powo³uje Konferencjê Rektorów Uniwersytetów Ba³tyckich
(CBUR), która obecnie zrzesza 80 uniwersytetów. Oprócz tego
Profesor by³ wspó³twórc¹ i koordynatorem programu COPERNICUS Europejskiej Konferencji Rektorów.
Zawodowe zainteresowania budownictwem morskim i gospodark¹ morsk¹ wi¹¿e Profesor ze swoj¹ wielk¹ pasj¹ ¿eglarsk¹, jako kapitan jachtowy i dzia³acz ¿eglarski. Przez d³ugi okres
by³ prezesem, a obecnie jest prezesem honorowym Gdañ- skiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego. Jest równie¿ prezesem
Towarzystwa Przyjació³ Daru Pomorza i animatorem akcji
zachowania tego ¿aglowca jako symbolu polskiej tradycji morskiej. W roku 1993 zosta³ honorowym cz³onkiem Stowarzyszenia Dzia³aczy Kultury Morskiej.
W efekcie wielostronnej dzia³alnoci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, Profesor Mazurkiewicz otrzyma³ ponad
40 nagród Rektora PG, 7 nagród Ministra Edukacji Narodo-
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wej, w tym cztery I stopnia, oraz 2 nagrody Wojewody Gdañskiego. Ponadto zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim i Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz kilkunastoma medalami pañstwowymi,
resortowymi i organizacji spo³ecznych. Prawdziw¹ pasj¹ Profesora nie jest jednak kolekcjonowanie osobistych nagród i odznaczeñ, ale ró¿nych t³oczonych medali okolicznociowych,
których bogaty zbiór zajmuje wiele miejsca w Jego domowym
gabinecie.
Przedstawiona w koniecznym skrócie dzia³alnoæ naukowa,
dydaktyczna i organizacyjna Profesora Mazurkiewicza nie oddaje w pe³ni Jego wielkiej pasji i oddania wszystkiemu co robi³.
Osi¹gniêcie tak imponuj¹cego i wszechstronnego dorobku dane
jest niewielu wybitnym osobom. W przypadku Jubilata mo¿liwe to by³o zapewne dziêki szczególnemu po³¹czeniu wielu osobistych talentów oraz niezwyk³ej wprost pracowitoci i wytrwa³oci. Pracuj¹c z Profesorem ponad 20 lat, mogê bez przesady
stwierdziæ, ¿e nie daruje On nawet 15 minutom przerwy miêdzy wyk³adami. Imponuje równie¿ skutecznoæ podejmowanych
dzia³añ oraz umiejêtnoæ szerokiego i nowoczesnego spojrzenia na interesuj¹ce Profesora i powi¹zane ze sob¹ sprawy nauki, szkolnictwa wy¿szego i praktyki in¿ynierskiej.
Profesor Mazurkiewicz imponuje równie¿ z innej, nie mniej
wa¿nej strony. Jest ciep³ym, umiechniêtym i bardzo ¿yczliwym
cz³owiekiem, zawsze gotowym do wys³uchania i udzielenia
bezinteresownej pomocy innym. Te cechy osobowoci Profesora zjednuj¹ mu ¿yczliwoæ szerokiego grona przyjació³, zarówno w kraju, jak i za granic¹. Znajduje to te¿ wyraz w obecnoci wielu z Nich na dzisiejszej uroczystoci.
Na zakoñczenie chcia³bym w imieniu ca³ej, jak nas Pan Profesor nazywa, za³ogi Katedry Budownictwa Morskiego, z³o¿yæ naszemu Kapitanowi podziêkowanie za stworzenie serdecznego klimatu wspó³pracy i za ca³¹ dotychczasow¹ i d³ugoletni¹
opiekê. Jednoczenie prosimy przyj¹æ nasze najlepsze gratulacje oraz serdeczne ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu oraz
spe³nienia wszystkich dalszych zamierzeñ i pragnieñ osobistych.
Micha³ Topolnicki
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska
(fot. T. Chmielowiec)
Dane osobowe oraz osi¹gniêcia naukowe i zawodowe
Prof. Boles³awa Mazurkiewicza
Urodzony 9.05.1931 r. w Kocierzynie
Aktualne stanowisko:
1) Profesor zwyczajny Politechniki Gdañskiej w Gdañsku; Kierownik Katedry Budownictwa Morskiego;
2) Profesor tytularny Uniwersytetu w Stuttgarcie, Niemcy.
Specjalizacja: konstrukcje stoczniowe, portowe i pe³nomorskie,
mechanika gruntów i fundamentowanie, oceanotechnika.
Wykszta³cenie: 1945-1950  Gimnazjum i Liceum w Lêborku;
1950-1953  Politechnika Gdañska, in¿.; 1955-1956  Politechnika Gdañska, mgr in¿.; 1964  Politechnika Gdañska, dr n.t.;
1968  Politechnika Gdañska, dr hab.
Publikacje: 360 publikacji (w tym 54 ze wspó³autorami i 140 w
jêzyku obcym) na temat mechaniki gruntów, fundamentowania,
konstrukcji portowych, stoczniowych i pe³nomorskich oraz oceanotechniki. Wród publikacji tych znajduje siê 12 ksi¹¿ek o
nastêpuj¹cych tytu³ach: Doki suche (1970), Konstrukcje
morskich znaków nawigacyjnych (1977), Hydrotechniczne
konstrukcje stoczniowe Cz.I (1979), Hydrotechniczne konstrukcje stoczniowe Cz.II (1981), Design and construction of
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dry docks (1980) (Trans Tech Publications), Design and construction of dry docks (1981) (Gulf Publishing Company),
Mechanika gruntów dna morskiego (1985), Sta³e pe³nomorskie platformy ¿elbetowe (1985), Encyklopedia in¿ynierii
morskiej (1986), Offshore Platforms and Pipelines (1988),
Sta³e pe³nomorskie platformy stalowe (1989), Poradnik hydrotechnika (1992), Marine Structures Engineering (1995)
oraz 10 skryptów dla studentów.
Kszta³cenie studentów m³odej kadry: promotor 117 prac dyplomowych, 9 przewodów doktorskich oraz opiekun 3 habilitacji
Cz³onkostwa (aktualne):
a) Organizacje naukowe i zawodowe miêdzynarodowe
1. Hafenbautechnische Gesellschaft e.V, Niemcy; cz³onek
2. International Society of Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, Anglia; cz³onek
3. International Association for Bridge and Structural Engineering, Szwajcaria; cz³onek
4. Council on Tall Buildings and Urban Habitat, USA; cz³onek
5. New York Academy of Sciences, USA; cz³onek
6. POAC  Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions; cz³onek Komitetu Miêdzynarodowego
7. ECOR  Engineering Committee on Oceanic Resources;
cz³onek polskiego Komitetu Naukowego przy Wydziale IV
Nauk Technicznych PAN
8. EUROCOAST  European Coastal Zone Association for
Science and Technology; cz³onek
9. Societé Hydrotechnique de France; cz³onek
10.PIANC  International Navigation Association, Belgia; delegat Polski; wiceprezes Sekcji Polskiej
11.Society of Naval Architects and Marine Engineers, USA;
cz³onek
12.PCDC  Permanent Committee for Development and Cooperation of International Navigation Association, Belgia;
cz³onek
13.ISOPE  International Society of Offshore and Polar Engineers,USA; cz³onek Komitetu Geotechnik
14.EAU  Arbeitsausschuss Ufereinfassungen der HTG und
der DGT,Niemcy; cz³onek Komitetu EAU
b) Organizacje naukowe i zawodowe krajowe
1. Sekcje Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
2. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
3. Polski Komitet Geotechniki
4. Naczelna Organizacja Techniczna
5. Polskie Towarzystwo Nautologiczne
c) Senaty, rady naukowe, komitety redakcyjne, zespo³y robocze
1. Senat Akademii Marynarki Wojennej, cz³onek
2. Rada Naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej
Akademii Nauk; przewodnicz¹cy
3. Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gdañsku; przewodnicz¹cy
4. Rada Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim, cz³onek
5. Rada Redakcyjna czasopisma Nautologia; cz³onek
6. Rada Redakcyjna czasopisma In¿ynieria Morska i Geotechnika; cz³onek
7. Zespó³ Roboczy Zasad Projektowania Budowli Morskich;
przewodnicz¹cy
8. Komisja Techniki Morskiej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku; wiceprzewodnicz¹cy i cz³onek komi-
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tetu redakcyjnego
d) Organizacje Spo³eczne
1. Towarzystwo Przyjació³ Daru Pomorza; prezes
2. Gdañski Okrêgowy Zwi¹zek ¯eglarski; prezes honorowy
3. Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej; cz³onek
Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (aktualne):
a) Ekspert United Nations Industrial Development Organization w Wiedniu
b) Ekspert International Maritime Organization w Londynie
Przebieg pracy zawodowej:
1945-1950  praca w urzêdach pañstwowych
1953-1954  baza konstrukcji stalowych dla huty Nowa Huta;
z-ca kierownika bazy.
1954-1960  biura projektów w Gdañsku; projektant konstrukcji mostowych i zak³adów przemys³owych; kierownik dzia³u
konstrukcji budowlanych; nadzór nad realizacj¹ zaprojektowanych konstrukcji budowlanych
1960-1969  pracownik naukowy w Zak³adzie Fundamentowania Politechniki Gdañskiej; realizacja badañ w zakresie nonoci pali, statecznoci gródz, rozwi¹zañ konstrukcyjnych doków suchych, nonoci pochylni, nonoci konstrukcji portowych, nabrze¿y, falochronów i dalb
1961  konsultant w zakresie budownictwa portowego i stoczniowego przemys³u okrêtowego i portów w Gdañsku, Gdyni i
Szczecinie (ponad 300 ekspertyz).
1969  docent, profesor nadzwyczajny (1980) i zwyczajny
(1985) w Politechnice Gdañskiej; wyk³ady i prace badawcze z
zakresu budowli portowych, stoczniowych i pe³nomorskich oraz
oceanotechniki
1973-1977  projekt i kierownictwo realizacji suchego doku
dla statków o nonoci 400 000 DWT
1980-1984  ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych w
zakresie konstrukcji stoczniowych w Turcji, Jugos³awii, Seszelach, Kubie i Indonezji
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1981-1984  prorektor, I z-ca rektora Politechniki Gdañskiej
1983  kierownik Katedry Budownictwa Morskiego
1987-1990  rektor Politechniki Gdañskiej
Studia za granic¹:
1966-1967  11 miesiêcy  Duñski Instytut Geotechniki (tarcie
negatywne pali)
1971  7 miesiêcy  Szwedzki Instytut Geotechniki (obci¹¿enia dynamiczne pali)
1984-1996  wielomiesiêczne sta¿e w Instytucie Franziusa w
Uniwersytecie w Hanowerze (ruroci¹gi podmorskie)
Wyk³ady za granic¹:
od 1980  Uniwersytet w Stuttgarcie (ci¹g³e wyk³ady Funda1997  doctor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni
1998  doctor honoris causa Uniwersytetu w Karlsruhe, Niemcy
1998  doctor honoris causa Uniwersytetu w St. Petersburgu,
Rosja
1999  doctor honoris causa Politechniki Szczeciñskiej
1999  profesor honorowy Pañstwowego Uniwersytetu Morskiego w Odessie, Ukraina
1999  cz³onek zwyczajny Ukraiñskiej Akademii Transportu
Odznaczenia:
a) pañstwowe: 8 szt., m.in. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi", Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski", Zas³u¿ony Nauczyciel",
Zas³u¿ony Stoczniowiec", Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
b) resortowe i wojewódzkie: 10 szt., m.in. Zas³u¿ony Pracownik Morza", Zas³u¿ony dla Ziemi Gdañskiej", Gryf Pomorski", Zas³u¿ony dla Warmii i Mazur", Za Zas³ugi dla Gdañska"
c) organizacji spo³ecznych: 12 szt.
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NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Witold Marek Lewandowski urodzi³ siê w
1947 r. Studia na Wydziale Chemicznym
rozpocz¹³ w 1968 i ukoñczy³ w 1973 roku,
uzyskuj¹c dyplom w zakresie technologii
chemicznej i specjalnoci technologia kauczuku i gumy. Pracê magistersk¹ pt. Konstrukcja aparatury do polimeryzacji anionowej izoprenu oraz badanie przebiegu reakcji wykonywa³ w dwóch zak³adach: Zak³adzie In¿ynierii i
Aparatury Chemicznej i Zak³adzie Chemii i Technologii Polimerów Wydzia³u Chemicznego PG. Pracê tê wyró¿niono w
Turnieju M³odych Mistrzów Techniki na naju¿yteczniejsz¹ dla
gospodarki narodowej pracê dyplomow¹; zdoby³a ona równie¿
nagrodê II stopnia (9-miesiêczne stypendium UNESCO w
Wiedniu) w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych organizowanym pod has³em M³oda Myl dla Kraju oraz zosta³a opublikowana w Chemii Stosowanej.
W 1977 roku W. M. Lewandowski ukoñczy³ drugi fakultet
na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdañskiej, uzyskuj¹c dyplom z zakresu mechaniki ze specjalnoci¹ urz¹dzenia
ch³odnicze. Opiekunem pracy dyplomowej pt.: Projekt stanowiska badawczego do badania wymiany ciep³a miêdzy typowymi elementami grzejnymi a cieczami by³ dr P. Kubski, z
którym wspó³praca zaowocowa³a szeregiem publikacji z zakresu
wymiany ciep³a, a zw³aszcza konwekcji swobodnej, i znacznie
pomog³a W. M. Lewandowskiemu w napisaniu pracy doktorskiej. Tytu³ tej pracy brzmia³: Systematyczne badania przejmowania ciep³a od p³yty poziomej do cieczy w przestrzeni nieograniczonej w warunkach konwekcji swobodnej. Promotorem by³ doc. dr in¿. W. Stankiewicz, który zmar³ nagle
16.02.1980 roku, nie doczekawszy obrony (04.07.1980); jego
zastêpstwa podj¹³ siê dyrektor Instytutu prof. dr hab. in¿.W.
Libu.
W trakcie 6-miesiêcznego sta¿u naukowego w TU Wiedeñ
w Instytucie In¿ynierii Chemicznej i Technologii Materia³ów
Pêdnych (1981), a nastêpnie 3-miesiêcznego stypendium w Instytucie Mechaniki P³ynów i Wymiany Ciep³a (1982), równie¿
w TU Wiedeñ, W. M. Lewandowski rozpocz¹³ realizacjê swojej pracy habilitacyjnej. W roku 1984 przez dwa miesi¹ce na
Uniwersytecie w Cambridge kontynuowa³ rozwa¿ania teoretyczne oraz studia literaturowe. Uzupe³niaj¹ce badania, obliczenia
numeryczne i pisanie rozprawy ukoñczy³ W. M. Lewandowski
w trakcie 2-miesiêcznego sta¿u naukowego w RWTH Aachen
w Instytucie In¿ynierii Chemicznej i Zgazowania Wêgla w 1986
roku.
Po powrocie do kraju w 1987 r. W. M. Lewandowski z³o¿y³
na Wydziale Budowy Maszyn PG pracê habilitacyjn¹ pt.: Wymiana ciep³a od p³askich powierzchni w warunkach laminarnej
konwekcji swobodnej. W trakcie 9-miesiêcznego prowadzenia przewodu Wydzia³ ten, w myl przepisów nowej Ustawy o
Szkolnictwie, utraci³ prawo habilitowania, gdy¿ nie mia³ wymaganej liczby samodzielnych pracowników nauki, a dokumenty
W. M. Lewandowskiego przes³a³ do Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku. Po wp³yniêciu trzech pozytywnych
recenzji, w niewyjanionych do dzi okolicznociach, Rada
Naukowa tego Instytutu przeg³osowa³a zamkniêcie przewodu
habilitacyjnego W. M. Lewandowskiego, który od tej decyzji
odwo³a³ do Centralnej Komisji ds. Tytu³u i Stopni Naukowych.
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Uzna³a ona s³usznoæ odwo³ania i zleci³a Radzie Naukowej
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki £ódzkiej ponowne przeprowadzenie przewodu.
Po wp³yniêciu kolejnych trzech pozytywnych recenzji odby³o siê kolokwium habilitacyjne, które  podobnie jak wyk³ad
habilitacyjny pt. Niekonwencjonalne ród³a energii  zosta³o
jednog³onie pozytywnie ocenione przez cz³onków Rady Wydzia³u P£. Centralna Komisja w padzierniku 1993 roku przyzna³a W. M. Lewandowskiemu tytu³ doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie mechaniki wymiany ciep³a i in¿ynierii chemicznej.
Po uzyskaniu habilitacji W. M. Lewandowski nawi¹za³ wspó³pracê z Fundacj¹ Poszanowania Energii w Gdañsku, w której
zosta³ przewodnicz¹cym Rady Programowej i wraz z ni¹ wyremontowa³ zaniedban¹ halê na Wydziale Chemicznym, w której
powsta³ Orodek Demonstracyjno-Szkoleniowy Poszanowania
Energii i Niekonwencjonalnych Jej róde³. Orodek ten, oprócz
bazy dydaktycznej Wydzia³u Chemicznego i innych wydzia³ów
Politechniki Gdañskiej, pe³ni tak¿e rolê Centrum Edukacji Proekologicznej dla nauczycieli i uczniów szkó³ Pomorza Gdañskiego.
1 wrzenia 1995 roku Rada Wydzia³u Chemicznego reaktywowa³a Zak³ad Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego,
w którym W. M. Lewandowskiemu powierzono funkcjê kierownika. Uchwa³¹ Senatu z dniem 1 sierpnia 1996 roku JM
Rektor PG mianowa³ go na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG, a kierowany przez niego Zak³ad przekszta³ci³ w Katedrê Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego.
Od listopada 1996 W. M. Lewandowski jest cz³onkiem Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Energetyki S³onecznej,
a od kwietnia 1999 roku prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Okrêgu Wschodnio-Pó³nocnego.
Dziedzin¹ prac naukowo- badawczych W. M. Lewandowskiego jest g³ównie wymiana ciep³a, w szczególnoci konwekcja swobodna od izotermicznych powierzchni o zró¿nicowanej
geometrii. Bada³ on równie¿ wymianê ciep³a w przestrzeniach
zamkniêtych wype³nieñ komórkowych o ró¿nej wysokoci wype³nieñ i o zró¿nicowanym kszta³cie poprzecznym komórek,
które stosuje siê w kolektorach s³onecznych oraz jako transparentne materia³y termoizolacyjne w budownictwie.
W. M. Lewandowski zajmuje siê równie¿ problematyk¹ zwi¹zan¹ z ochron¹ rodowiska. Opublikowany przez niego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje nastêpuj¹ce tematy:
pompy ciep³a, biogaz i jego zagospodarowanie w oczyszczalni
cieków i na wysypiskach, wodór, kolektory s³oneczne, ogniwa
fotowoltaiczne i kompilacjê tych dwóch urz¹dzeñ.
W. M. Lewandowski legitymuje siê tak¿e bogatym dorobkiem konstrukcyjno-projektowym, a zw³aszcza opracowaniami dla przemys³u, które zosta³y wdro¿one w wielu zak³adach
produkcyjnych (Rafineria Gdañska, Gdañskie Zak³ady Farb
Graficznych, Elektrownia Opole, Infracor w Gdañsku, Muzeum
Morskie w Gdañsku, Zak³ad Sadowniczo-Dowiadczalny w
Mi³ob¹dzu, Instytut Sadowniczy w Skierniewicach) oraz w spó³dzielniach mieszkaniowych (Tychy, Warszawa, Stalowa Wola,
Bielsko-Bia³a, Toruñ, Szczecin, Radom i £ód).
Na dorobek naukowy W. M. Lewandowskiego sk³adaj¹ siê 3
monografie, 63 artyku³y, 94 referaty opublikowane w materia-
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³ach zjazdowych, 4 ksi¹¿ki i podrêczniki, 19 patentów oraz 115
opracowañ dla przemys³u. Wiêkszoæ artyku³ów W. M. Lewandowskiego ukaza³a siê w renomowanych czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym: Int. J.Heat and Mass Transfer (6),
Wärme und Stoffübertragung (5), Chemical Engineering and
Processing (2), Recent Advances in Heat Transfer (2), Advances in Engineering Heat Transfer (3), Int. J. Heat and Fluid Flow
(1), Journal of Heat Transfer (1) i Applied Energy (3). Jest on
na licie recenzentów z zakresu konwekcji swobodnej dwóch
renomowanych czasopism naukowych Applied Energy i International Journal Heat and Mass Transfer.
Oprócz sprawowania opieki merytorycznej nad jedn¹ prac¹
doktorsk¹, wypromowa³ równie¿ 3 doktorów.
W. M. Lewandowski prowadzi wyk³ady, æwiczenia rachunkowe, projektowe i laboratoria z nastêpuj¹cych przedmiotów:
maszynoznawstwo chemiczne, technika cieplna, niekonwencjonalne ród³a energii, rysunek techniczny, aparaty i urz¹dzenia
w przetwórstwie tworzyw sztucznych, technikê ciepln¹ i termodynamikê. Jest opiekunem studenckich praktyk mechanicznych (obecnie zawieszonych), kierownikiem studiów podyplomowych Energetyczne aspekty ochrony rodowiska naturalnego, Doradców metodycznych przyrody i Studium podyplomowego dla nauczycieli przyrody oraz kieruje Katedr¹
Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym PG.
Za swoj¹ dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ otrzyma³ 16 nagród rektorskich (6 indywidualnych I stopnia, 5 indywidualnych II stopnia, 1 indywidualn¹ III stopnia oraz 4 zespo³owe I
stopnia) oraz za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ 9 nagród rektorskich
(7 indywidualnych I stopnia, 1 indywidualn¹ I stopnia i 1 zespo³ow¹ I stopnia). Za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej oraz
naukowo-badawczej zosta³ udekorowany w 1998 roku Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi.

Zainteresowania pozazawodowe W. M. Lewandowskiego to
m.in.: malarstwo, grafika i rzeba w drewnie. Do osi¹gniêæ w
tej dziedzinie mo¿na zaliczyæ: ukoñczenie Studium Kultury Plastycznej 1965/66 i Studium Sztuki Wspó³czesnej 1966/67 przy
Muzeum im. Leona Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy, indywidualne wystawy w: Raadszaal Gemeenten Huis w Landen w
Belgii w 1978, Domu Spo³ecznym na Zaspie w 1977, Klubie
Studenckim ¯ak w 1978, II nagroda na VII Wojewódzkim
Przegl¹dzie Plastyki Amatorskiej w 1978 oraz wyró¿nienie za
linoryt w Konkursie Grafiki Marynistycznej  Gdañsk w 1979.
Do historii mo¿e zaliczyæ jedziectwo, na które nie ma ju¿
czasu, ale w przesz³oci by³ uczestnikiem wielu obozów jedzieckich, prowadzi³ kilka obozów studenckich, miêdzy innymi: w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdañskim, w Stadninach w Plêkitach, Z³otowie oraz w Kadynach. Bra³ tak¿e udzia³
jako statysta w filmowych scenach batalistycznych z udzia³em
kawalerii. W okresie studenckim sport uprawia³ równie¿ w:
Sekcji Judo Akademickiego Klubu Sportowego, ¿eglarstwo w
Akademickim Klubie Morskim oraz turystykê piesz¹, górsk¹ i
rowerow¹ indywidualnie i w ramach PTTK.
Pozosta³e zainteresowania, to: uprawa dzia³ki, literatura filozoficzna, szachy i domowy wyrób miodów pitnych, na które
 niestety  równie¿ ma coraz mniej czasu.
Od 11 listopada 1978 roku jest ¿onaty i wraz z ¿on¹ Ma³gorzat¹, adeptk¹ Teatru Lalkowego Miniatura w Gdañsku, powiêcaj¹ ca³y swój czas i serca wychowaniu ósemki dzieci:
Matyldzie (1979), Zuzannie (1979), Weronice (1984), Rafa³owi (1985), Leopoldowi (1986), Lesiowi (1989), Marysi (1995)
i Kasi (2000).
Witold M. Lewandowski otrzyma³ tytu³ profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP decyzj¹ z 10 stycznia 2001.

Rocznica Zbrodni Katyñskiej

J

Wyst¹pienie JM Rektora PG, 21 kwietnia 2001 r.

ak co roku, w kwietniu obchodzimy kolejn¹, tym razem 61.
rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Pocz¹tkowo pojêcie to odnosi³o siê do tragedii, jaka spotka³a polskich oficerów w Katyniu.
Tam w³anie odkryto pierwszy i przez d³ugi czas jedyny masowy grób Polaków, którzy w czasie II wojny wiatowej zostali
zdradziecko pozbawieni ¿ycia przez NKWD, z rozkazu najwy¿szych w³adz Zwi¹zku Sowieckiego. Póniej terminem
Zbrodni Katyñskiej objêto wszelakie represje, jakich doznali
obywatele polscy na Nieludzkiej Ziemi w czasie II wojny wiatowej i bezporednio po jej zakoñczeniu. Pod tym symbolicznym pojêciem kryj¹ siê nie tylko morderstwa, w tym wykonywane w majestacie prawa, ale równie¿ masowe wysiedlenia,
pozbawianie mienia, wolnoci, rozdzielanie osób bliskich, przymusowa praca, nieludzkie traktowanie, przetrzymywanie w
warunkach prowadz¹cych do mierci, pozbawianie podstawowej opieki medycznej, dostêpu do owiaty, samostanowienia i
wielu innych zdobyczy cywilizacyjnych. Od pocz¹tku lat czterdziestych toczy siê nierozstrzygniêty do dzisiaj spór na temat
liczby obywateli polskich, nie tyle dotkniêtych represjami, jako
¿e prawie wszyscy, którzy znaleli siê pod administracj¹ sowieck¹, byli represjonowani, ale zamordowanych lub deportowanych. W pierwszych publikacjach na ten temat, które ukazy-
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wa³y siê jeszcze w czasie wojny lub nied³ugo po jej zakoñczeniu, liczbê deportowanych szacowano od 1 do 2 mln osób. Opierano siê przy tym na danych ustaleniach rz¹du polskiego w Londynie, ambasady polskiej w ZSRR oraz ustaleniach polskich
organizacji podziemnych. Józef Czapski, mianowany w 1941 r.
 w formuj¹cej siê w ZSRR armii polskiej  szefem poszukiwañ polskich oficerów internowanych przez w³adze Zwi¹zku
Sowieckiego, zebra³ imienne dane 1,5 mln deportowanych, w
tym 200 tys. internowanych ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Natomiast w³adze sowieckie na podstawie raportów NKWD oficjalnie podawa³y i do dzisiaj podtrzymuj¹ wersjê, ¿e w tamtych
latach deportowano jedynie 380 tys. Polaków, w tym tylko 25
tys. ¿o³nierzy. S¹ to tak¿e przera¿aj¹co wielkie liczby, jednak
znacz¹co, bo 3-5 krotnie zani¿one w stosunku do polskich szacunków. Ustalenie chocia¿ przybli¿onej liczby osób dotkniêtych tymi represjami jest istotne nie tylko z historycznego punktu
widzenia, ale ma te¿ du¿e znacznie dla ostatecznego rozliczenia krzywd doznanych przez Naród Polski i Pañstwo Polskie w
czasie i po II wojnie wiatowej. Niektórzy polscy publicyci, a
nawet uznani historycy bezkrytycznie przyjêli oficjalne dane
sowieckie i pos³uguj¹ siê nimi do dzisiaj, twierdz¹c, ¿e NKWD
prowadzi³o precyzyjne statystyki i nie ma podstaw do podejPISMO PG

rzeñ, ¿e zniekszta³cali je dla w³asnych potrzeb. Nietrudno jednak wykazaæ, ¿e te oficjalne sowieckie dane s¹ wielokrotnie
zani¿one, zarówno przez wiadome pominiêcie ca³ych grup
spo³ecznych, jak i celowe fa³szowanie. Statystyki NKWD osobno obejmowa³y obywateli polskich narodowoci polskiej, a
osobno pochodzenia ukraiñskiego, bia³oruskiego, litewskiego i
¿ydowskiego. Ta druga grupa obywateli polskich, stanowi¹ca
oko³o 35% wysiedlonych, nie znalaz³a siê na licie 380 tys.
deportowanych Polaków. Ponadto na tê listê wpisano jedynie
deportowanych podczas czterech masowych, dobrze znanych
akcji. Nie ma wród nich oko³o 250 tys. Polaków wysiedlanych
i pozbawianych mienia w sposób ci¹g³y pomiêdzy tymi wielkimi deportacjami, nie ma tak¿e aresztowanych w wyniku systematycznego nêkania ludnoci, na podstawie donosów, rozpracowywania podziemnych organizacji, ³apanek lub kar za prawdziwe czy rzekome przewinienia. Na domiar z³ego czêæ terenów przedwojennej Polski zagarniêtych przez ZSRR po 17
wrzenia 1939 r. uznano za rdzennie sowieckie, a w konsekwencji ludzie tam mieszkaj¹cy stali siê dla NKWD automatycznie
obywatelami sowieckimi. Tak wiêc, gdy do
oficjalnej listy przymusowo wysiedlonych
osób dodane zostan¹ osoby wysiedlone, a
nieujête w sowieckich danych, liczba deportowanych obywateli polskich znacznie
przekracza 1 mln. Niejednokrotnie przekonalimy siê, ¿e oficjalne dane sowieckie
najczêciej mija³y siê z prawd¹, dlaczego
wiêc w sprawie deportacji Polaków mia³oby byæ inaczej? Dokumenty dotycz¹ce
Zbrodni Katyñskiej stanowi³y do niedawna
najwiêksz¹ tajemnicê Kremla. Zamkniêta
koperta zawieraj¹ca najistotniejsze z nich,
oznaczona jako tajny pakiet nr 1, by³a do
wgl¹du wy³¹cznie dla pierwszych sekretarzy KPZR.
Inn¹ wa¿n¹ spraw¹, dotychczas nieza³atwion¹, jest ustalenie liczby tych deportowanych, którzy siê nie odnaleli. Wiêkszoæ
z nich zaginê³a bezpowrotnie i lad po nich znikn¹³, gdy¿ nie
wiadomo nawet, gdzie znajduj¹ siê ich szcz¹tki. Taka tragedia
spotka³a nie tylko Polaków, ale i wiele milionów obywateli
ZSRR, a tak¿e ludzi z ca³ego wiata, którzy dobrowolnie, zwabieni podstêpem lub sprowadzeni si³¹, znaleli siê na terytorium Imperium Z³a, gdzie ju¿ przed II wojn¹ wiatow¹ wystêpowa³ znaczny brak si³y roboczej, a w czasie wojny deficyt r¹k
do pracy pog³êbi³ siê wielokrotnie. Tam ludzkie ¿ycie by³o w
tak wielkiej pogardzie, ¿e nie mia³o prawie ¿adnej wartoci.
Marnowano nie tylko niewykwalifikowanych ludzi, ale dla kaprysu zabijano najwy¿szej klasy specjalistów. Tak by³a mieszkanka Leningradu skar¿y³a siê J. Czapskiemu: Czy pan wie, ¿e
(Leningrad) to miasto, gdzie 2 mln ludzi umar³o od bombardowania, od ch³odu i od g³odu? (...) Nasza m³oda inteligencja
sowiecka ju¿ nie istnieje, wyginê³a ca³a, zw³aszcza inteligencja
leningradzka (...), ca³a m³odzie¿ uniwersytecka zosta³a rzucona na front w pierwsze okropne miesi¹ce ofensywy niemieckiej.
Nieraz powraca pytanie, czy nadal istnieje potrzeba mówienia o tragediach sprzed ponad pó³ wieku? Czy po odzyskaniu
wolnoci, po zidentyfikowaniu inspiratorów i sprawców bezlitosnej Zbrodni Katyñskiej, po zbudowaniu cmentarzy dla ofiar
warto jeszcze o tym wspominaæ? Nie tylko warto, ale trzeba.
Chocia¿ wiemy ju¿, kto jest odpowiedzialny za tê zbrodniê, kto
podj¹³ decyzjê wymordowania bez s¹du niewinnych, chronio-

nych miêdzynarodowym prawem ludzi, to znamy jedynie ma³¹
cz¹stkê zaistnia³ej tragedii. A krzywdy nierozpoznane, bez sprawiedliwego os¹dzenia sprawców, bez zadoæuczynienia ofiarom, powracaj¹ i dopóki nie wymusz¹ sprawiedliwoci, staj¹
siê przyczyn¹ kolejnych krzywd. Mo¿emy siê przekonaæ o tym
w³anie teraz, kiedy ponownie, po 60 latach, powróci³a sprawa
mordu w Jedwabnem. Powróci³a, chocia¿ po wojnie czêæ
sprawców zosta³a os¹dzona i surowo ukarana. Proces jednak
odby³ siê potajemnie, w popiechu, bez nale¿ytego przygotowania. Krzywdy tam wyrz¹dzone zwróci³y siê teraz po latach
przeciwko narodowi polskiemu i s¹ wykorzystywane propagandowo przez wrogich ludzi, a nawet przyrównywane do Zbrodni
Katyñskiej. Zbrodnia zawsze pozostanie zbrodni¹, niezale¿nie
od rozmiaru, okolicznoci i okrucieñstwa. Mordowanie bezbronnych, nie tylko dzieci, kobiet i starców, zawsze bêdzie nale¿a³o
do najciê¿szych zbrodni. Mordowanie z pobudek nacjonalistycznych, religijnych czy z tak niskich, jak zawiæ, chêæ zysku lub
odwetu zawsze zas³uguje na najwy¿sze potêpienie, niezale¿nie
od tego, czy dotyczy nieznajomych, s¹siadów czy wrogów. W
¿adnym przypadku nie mo¿e byæ usprawiedliwienia. Zbrodnie w Jedwabnem i
okolicach zosta³y dokonane na polskiej
ziemi i polskimi rêkami. Za to musimy
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ. Nie
mo¿na jednak nimi obci¹¿aæ narodu
polskiego, nie mo¿na winiæ pañstwa polskiego, które w tym czasie nie istnia³o, a
ju¿ na pewno nie wolno ich porównywaæ
ze Zbrodni¹ Katyñsk¹, gdzie z ca³¹ premedytacj¹, decyzj¹ najwy¿szych w³adz
pañstwowych, za pomoc¹ pañ- stwowego
aparatu przymusu, za pañstwowe pieni¹dze zamordowano ludzi, których bezpieczeñstwa mia³o strzec pañstwo. Okrutnego aktu kryminalnego w Jedwabnem dokona³y zwyrodnia³e jednostki, sprowokowane, upodlone i ochraniane przez okupanta. Zas³uguj¹ na najwy¿szy wymiar
kary i  jak ka¿dy zbrodniarz w demokratycznym kraju  na
zdecydowane potêpienie. Ofiarom za nale¿¹ siê g³êbokie wyrazy wspó³czucia. Jedyna wina, któr¹ mo¿emy i powinnimy
przyj¹æ na siebie jako Naród, to fakt, ¿e tacy zwyrodnialcy pojawili siê i nie zostali skutecznie wyizolowani ze spo³eczeñstwa. Na szczêcie by³o ich niewielu. Okupantom uda³o siê podburzyæ ludzi przeciwko ¯ydom tylko w nielicznych miejscach,
chocia¿ próbowali w wielu. Niemniej pozosta³a plama na naszym honorze, jak po ka¿dym innym akcie nienawici, skierowanym nie tylko przeciwko ¯ydom, ale przeciwko przedstawicielom innej nacji, przeciwko ludziom o innych pogl¹dach, religii czy nawet wygl¹dzie. Tak wiêc w sprawie mordu w Jedwabnym jest miejsce i potrzeba wyra¿enia ubolewania i wspó³czucia, w tym przez osoby zajmuj¹ce najwy¿sze
stanowiska w pañstwie, natomiast nie ma najmniejszego
powodu, ¿eby przepraszaæ w imieniu ca³ego narodu polskiego.
Wróæmy jednak do Polaków w Zwi¹zku Sowieckim w czasie II wojny wiatowej. Trzeba wielkiej wyobrani, ¿eby zdaæ
sobie sprawê z ich prze¿yæ. Oficerowie i inni funkcjonariusze z
Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa zostali zamordowani.
Ponad po³owê z nich stanowili powo³ani do wojska rezerwici.
Wród nich przesz³o 800 lekarzy (ile to by³o roczników absolwentów akademii medycznych?), kilkudziesiêciu profesorów

uniwersyteckich, grono prawników, in¿ynierów, duchownych,
ziemian, byli tam pisarze, poeci, malarze, muzycy i inni zaliczani do elit. Brak tych elit na d³ugo zaci¹¿y³ na powojennym
rozwoju Polski. Wielu uczestników kampanii wrzeniowej Rosjanie zamordowali na miejscu pojmania. Taki los spotka³ miêdzy innymi genera³a Olszynê-Wilczyñskiego i grupê oficerów
Flotylli Piñskiej. Nie mniej tragiczne by³y losy deportowanych.
Pêdzeni pieszo setki kilometrów lub st³oczeni w bydlêcych,
czêsto otwartych wagonach na mrozie, bez jedzenia, bez picia i
bez mo¿liwoci za³atwiania potrzeb fizjologicznych byli przemieszczani na wielkie odleg³oci. Ludzie marli z wycieñczenia,
zimna, g³odu lub byli dobijani po utracie si³. Opisywane s¹ przypadki zamarzania ca³ych poci¹gów z deportowanymi i konwojentami. W obozach pracy na Ko³ymie w zimie z 41/42 r. wyginê³o kilkadziesi¹t procent skazañców.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej og³oszono dla
Polaków amnestiê. Dziesi¹tki tysiêcy skazañców i aresztantów
nie bacz¹c na trudnoci, odleg³oci i kondycjê wyruszy³y do
miejsc formowania armii polskiej. Tysi¹ce z nich zmar³y po
drodze z zimna, wycieñczenia, g³odu i chorób. Tysi¹ce z nich
zmar³y ju¿ po wcieleniu do wojska, g³ównie z braku najpotrzebniejszych lekarstw. Trudny, niezwykle trudny by³ okres tworzenia zarówno armii genera³a Andersa, jak i póniej Dywizji Kociuszkowskiej, któr¹ bez nale¿ytego przygotowania i os³ony
pos³ano do boju na pewn¹ mieræ. Czy wiecie Pañstwo, czego
tym ludziom najwiêcej brakowa³o, oprócz lekarstw, jedzenia i
uzbrojenia? Brakowa³o im wieci od najbli¿szych i mo¿liwoci
zaspokojenia potrzeb kulturalnych.
Za chwilê rozpocznie siê koncert powiêcony pamiêci ofiar
katyñskich. Jest to najlepsza forma uczczenia bohaterów tamtych dni. Us³yszymy miêdzy innymi koncert fortepianowy fmol Chopina. Ci, co prze¿yli obozy internowania, wspominali,
¿e propagandowa rozg³onia nadawa³a dla nich utwory muzyczne Chopina, g³ównie po to, ¿eby pozbawionych wolnoci oficerów ¿yczliwie nastawiæ do rozmów z politrukami staraj¹cymi
siê nak³oniæ ich do zdrady Ojczyzny. Jednak te utwory Chopina
spe³ni³y inn¹ rolê. Dodawa³y Polakom si³ i umacnia³y ich patriotyzm. Tylko jednostki przesz³y na stronê wroga. Równie¿
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póniej, w czasie formowania armii polskiej muzyka Chopina
podnosi³a ich na duchu i pozwala³a prze¿yæ niezwykle trudne
warunki. Tak Józef Czapski opisa³ koncert na zdezelowanym
fortepianie w dalekim Turkiestanie: Koncert zacz¹³ siê wieczorem. Holcman gra³ tylko Chopina: etiudy, preludia, mazurki i
nokturny, Scherzo h-mol, Poloneza As-dur i ballady. Gra³ wietnie i hojnie. Ten w¹t³y ch³opak mia³ decyzjê i jasnoæ, si³ê i ten
poryw nerwowy i namiêtny, a przecie¿ precyzyjny, rytmiczny i
pewny, który, zawsze mi siê zdawa³o, najbardziej kwalifikuje
na wykonawcê Chopina (...); czystoæ uderzenia, silnego czy
najcichszego frazowania i narastania crescenda wyczuwa³a siê,
pomimo ¿e fortepian by³ nienastrojony, ¿e niektóre klawisze
dawa³y tony g³uche lub dr¿¹ce. Wszyscy s³uchacze siedzieli jak
zamarli, urzeczeni t¹ muzyk¹, wielu mia³o ³zy w oczach.
Nagle podczas preludium deszczowego zacz¹³ m¿yæ deszcz,
pada³ coraz silniej, coraz gêciej (...) Palce wirtuoza lizga³y
siê po klawiszach, ale gra³ dalej (...) Nikt siê nie ruszy³, by przynieæ p³aszcz, choæ szatnia by³a o parê kroków (...) Taki by³
duch tej muzyki, jej urok i si³a nad zbitym t³umem Polaków.
Prawie pó³ wieku promoskiewskiego komunizmu w Polsce
wywar³o g³êboki wp³yw na nasze umys³y, w tym i na rodzimych
twórców. Powszechnie potêpiane s¹ zbrodnie hitlerowskie, dziesi¹tki filmów nakrêcono na ten temat. A kto widzia³ fabularny
film o Zbrodni Katyñskiej? Jak ma³o jest filmów o sowieckich
³agrach, a jak wiele o niemieckich obozach, a przecie¿ w tych
pierwszych zginê³o znacznie wiêcej ludzi. Tak natarczywie domagamy siê odszkodowañ za pracê przymusow¹ w Niemczech,
a nie s³ychaæ podobnych ¿¹dañ za niewolnicz¹ pracê w Zwi¹zku Sowieckim. Ile czasu up³ynie, zanim umys³y homo sovieticus zostan¹ odtrute?
S³uchaj¹c dzisiaj Chopina, wróæmy myl¹ do tych, którym
muzyka ofiarowywa³a okruchy Ojczyzny. Zanim oddamy g³os
artystom, wstañmy i chwil¹ ciszy uczcijmy tych, co oddali ¿ycie za ukochan¹ Ojczyznê, cierpieli za miliony i chcieli chocia¿
na chwilê wróciæ do rodzinnych stron w wolnej Polsce.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej

Powstanie w Warszawie widziane nieco inaczej

gólnie znane s¹ niemal jednobrzmi¹ce krytyczne opinie,
w których oskar¿a siê tych, którzy zdecydowali o wybuchu powstania w Warszawie, bowiem:
- wydali rozkaz walki bez przygotowania wojskowego, nawet bez brania pod uwagê stanu uzbrojenia powstañców,
- nie poprzedzili decyzji dzia³aniami politycznymi i dyplomatycznymi.
Tylko bardzo nielicznie zdarza³y siê próby g³êbszego nawi¹zania do t³a ówczesnej sytuacji.
Nale¿y zadaæ pytanie: czy¿by ówczeni decydenci, wytrawni politycy, dowiadczeni wojskowi byli tak bardzo ograniczeni, pope³nili tak zasadnicze b³êdy, jak to wynika z oskar¿eñ we
wspomnianych opiniach?
A w jakim stopniu opinie te to rezultat wieloletniej propagandy z czasów PRL i braku pe³nych informacji? Zatem warto
siê zastanowiæ, jak czêsto s¹ to opinie formu³owane ex post i
nadal bez nale¿ytej znajomoci t³a wydarzeñ.
S¹dzê, ¿e dla pe³nej oceny powinni zabraæ g³os nie tylko
specjalici z zakresu wojskowoci, politycy i historycy, ale tak-

¿e socjolodzy i psycholodzy spo³eczni. Chodzi o tych, którzy
zajmuj¹ siê ocenami faktów wynikaj¹cymi z obyczajów, tradycji, a wiêc uznawanych powszechnie wartoci w krêgu danych
spo³eczeñstw, danych grup spo³ecznych.
Aby wyjaniæ, o jaki rodzaj oceny tu chodzi, podajê przyk³ady i pytam:
- czy mo¿na by³o przewidzieæ, ¿e jeden wróg bêdzie organizowa³ oflagi (obozy dla jeñców, oficerów), a drugi bêdzie zdolny zorganizowaæ Katyñ i przez lata oficjalnie na ten temat k³amaæ, k³amaæ, k³amaæ?
- czy mo¿na by³o przewidzieæ, ¿e jeden wróg umo¿liwi w
1939 r. wyjazd polskich dyplomatów, a drugi ich uwiêzi (I sekretarza ambasady zamorduje) i uwolni dopiero po interwencji
dziekana korpusu dyplomatycznego, Niemca, który przecie¿
reprezentowa³ kraj bêd¹cy ju¿ w stanie wojny z Polsk¹?
Dla lepszego zilustrowania stanu wiadomoci ofiar z tamtych czasów przytoczê ma³o znan¹ historiê opowiadan¹ mi przez
wiadka zdarzenia. Opowiadaj¹cy, jako dzia³acz przedwojennej organizacji m³odzie¿owców Wici, po wkroczeniu Armii

Czerwonej w 1939 r. do Miêdzyrzecza Podlaskiego zosta³ uwiêziony w piwnicy szko³y z innymi dzia³aczami spo³ecznymi.
Spotka³ tam równie¿ grupê polskich oficerów. Po kilku dniach,
zgodnie z ustaleniami nowego porozumienia z Niemcami, Armia Czerwona zaczê³a siê wycofywaæ za Bug. Zaczê³a równoczenie organizowaæ transporty wszelkiego dobra konfiskowanego na terenach dotychczas zajmowanych (w szkole wyrwano
klepkê pod³ogow¹). Poniewa¿ chodzi³o o popiech, jej przedstawiciele zwrócili siê do uwiêzionych Polaków z apelem o
pomoc w ³adowaniu wagonów. Wspomniany dzia³acz Wici
zg³osi³ siê do pomocy, ale przed wyjciem zaapelowa³ do polskich oficerów, ¿eby siê te¿ zg³osili, gdy¿ bêdzie to okazja do
ucieczki. Jednak¿e obecny gen. Smorawiñski odezwa³ siê: Panowie oficerowie! Obowi¹zuje prawo miêdzynarodowe, które
zabrania zmuszania do pracy jeñców oficerów. Zachowajcie siê
z godnoci¹! Skutek apelu: gen. Smorawiñski i inni oficerowie zginêli w Katyniu, a dzia³acz Wici uciek³ z Miêdzyrzecza Podlaskiego.
Zatem warto zapytaæ: czy mo¿na gen. Smorawiñskiego bez
w¹tpliwoci oskar¿yæ o brak wyobrani, bowiem przyczyni³ siê
do znanego losu wspomnianych oficerów?
Prawdopodobnie niewielu zna ówczesne obyczaje polskich
oficerów. Na przyk³ad: jak zobowi¹zywa³o ka¿dego z nich danie s³owa honoru!
A oto przyk³ady na ten temat:
Jeden z majorów uwiêzionych przez Rosjan w Kozielsku
(zapomnia³em jego nazwisko) zg³osi³ siê do w³adz obozowych
z prob¹ o pozwolenie wyjazdu do Lwowa na pogrzeb kogo z
rodziny.
Rosjanie znali znaczenie s³owa honoru w ustach polskiego
oficera i udzielili zgody (dali przepustkê), gdy¿ wspomniany
major da³ s³owo honoru, ¿e po pogrzebie powróci. Oczywicie
powróci³ w terminie. Co z nim dalej by³o  wiadomo. Ale czy
mo¿na z ca³ym przekonaniem u¿yæ okrelenia: frajer lub
naiwny?
Dla porównania obyczajów jeszcze jedna historia na ten temat.
W dniu 17 marca 1945 r., w czasie spotkania pod Warszaw¹
przedstawiciel Armii Czerwonej p³k. Pimienow ustali³ z delegatem Rz¹du na kraj termin spotkania delegacji Rady Jednoci
Narodu z przedstawicielami Armii Czerwonej. Intencje swoich
w³adz p³k. Pimienow przedstawi³ i da³ s³owo honoru jako gwarancjê zobowi¹zañ strony radzieckiej. Wiadomo, jakie w praktyce mia³o znaczenie s³owo honoru oficera radzieckiego: 27
marca 1945 r. przedstawicieli w³adz Polski podziemnej aresztowano i wywieziono do Moskwy (s³ynny proces szesnastu).
Zatem pytam: czy bior¹c pod uwagê obyczaje wród oficerów polskich w tamtym czasie mo¿na bez najmniejszej w¹tpliwoci uznaæ, ¿e naiwny by³ gen. Okulicki, który nie pomyla³ o
innej interpretacji oficerskiego s³owa honoru, i to oficjalnego
przedstawiciela w³adz strony przeciwnej, i przyby³ na umówione spotkanie?
Powróæmy obecnie do sprawy powstania w Warszawie. Decyzjê o wybuchu podjêto, bior¹c pod uwagê przede wszystkim
za³o¿enie, ¿e jego wynik zale¿y od powodzenia natarcia rosyjskiego. St¹d wynika³y decyzje przywódców krajowych o znaczeniu zarówno politycznym, jak i wojskowym.
Do pierwszych nale¿y zaliczyæ przekonanie o chêci zdyskontowania przez Rosjan opanowania stolicy dla uznania ich
nie tylko przez Polaków za wybawicieli.
By³aby to te¿ dobra okazja wzmocnienia przez nich pozycji
powsta³ego zaledwie przed kilkoma dniami (dn. 27.07. 1944 r.)

PKWN. A przekonanie o mo¿liwoci takiego dyskontowania
zamiarów by³o wzmocnione znaczenie wczeniejsz¹ deklaracj¹ PPR (... partia jest gotowa wspó³pracowaæ z rz¹dem gen.
Sikorskiego ...) i wezwaniem z dnia 29.07.1944 r. przez radio
Moskwa skierowanym do mieszkañców Warszawy (... przez
bezporedni¹ czynn¹ walkê na ulicach Warszawy... przyspieszymy chwilê ostatecznego wyzwolenia...), a tak¿e odezw¹ z
dn.30.07.1944 r. nadan¹ kilkakrotnie z Moskwy przez radiostacjê Kociuszko (... Ludu Warszawy  do broni! ... Milion
ludnoci Warszawy niech stanie siê milionem ¿o³nierzy...).
Oczywicie, w³adze podziemne planowa³y dzia³ania powstañcze, bowiem:
- obserwowa³y te¿ stan wycofuj¹cych siê oddzia³ów niemieckich,
- stwierdzi³y obecnoæ na Pradze czo³gów rosyjskich.
Ponadto Bór-Komorowski obawia³ siê, ¿e Niemcy zorganizuj¹ w Warszawie twierdzê, tak jak to zrobili w Stalingradzie
ze znacznymi skutkami dla tego miasta.
O zamiarach strony polskiej by³ informowany obecny radziecki oficer ³¹cznikowy, kapitan Konstanty Ka³ugin.
Obecnie na pewno us³yszê liczne g³osy: czy nie nale¿a³o
wyci¹gn¹æ wniosków z historii walk o Wilno, Lwów, Wo³yñ?
Odpowiadam: teraz chodzi³o o stolicê kraju, którego w³adze, równie¿ te obecne w Warszawie, by³y uznawane przez aliantów. By³a to te¿ nie tylko inna sytuacja polityczna, ale i militarna w stosunku do innych rejonów. AK w Warszawie stanowi³o
50-tysiêczn¹ armiê, której sz³y z pomoc¹ dalsze liczne, dobrze
uzbrojone oddzia³y z rejonów pozawarszawskich (wiem o tym
z w³asnego udzia³u w takim oddziale). Rosjanie o tym wiedzieli. Ponadto okrêgi wy¿ej wymienione le¿a³y za Bugiem, a wiêc
na terenach, do których roci³ pretensje Zwi¹zek Radziecki, o
czym alianci wiedzieli i co zaakceptowali w czasie konferencji
w Ja³cie (4  11 lutego 1945 r.). Zatem tamte okrêgi nie mog³y
liczyæ na pomoc w postaci zrzutów lotniczych, takich jak w
Warszawie.
Przypominam znane fakty. Jednak dopiero póniej mo¿na
siê by³o zorientowaæ, ¿e ich znajomoæ mia³a dla Rosjan znaczenie niezbyt istotne, brali bowiem pod uwagê rozwi¹zania
inne, jakie nie mog³yby byæ zaakceptowane w innych krajach
walcz¹cych z Niemcami.
Zatem obecnie, dla przedstawienia zamiarów Rosjan, rozpatrzmy dwie mo¿liwe, lecz skrajnie ró¿ne sytuacje.
Pierwsza z nich: powstanie w Warszawie wybucha, wiêc
Rosjanie korzystaj¹ z pomocy walcz¹cych oddzia³ów AK i
wspólnie z nimi zwyciê¿aj¹ Niemców (tak by³o w Wilnie). Jednak powstaje wtedy niekorzystna dla Zwi¹zku Radzieckiego
sytuacja, odmienna ni¿ mog³aby mieæ miejsce w ka¿dym innym rejonie Polski. Rosjanie mogliby ³atwo zlekcewa¿yæ lub
pozbyæ siê reprezentantów rz¹du londyñskiego. Byli oni uznawani nie tylko przez aliantów, ale i przez cale spo³eczeñstwo
polskie (proszê sobie wyobraziæ ten entuzjazm po walkach w
milionowej Warszawie: nasi ch³opcy wreszcie walcz¹ i zwyciê¿aj¹!).
PKWN przy w³adzy? To by³oby nieprawdopodobne. A co
by by³o, gdyby powstanie nie wybuch³o?
Stalin oskar¿y³by Polaków o stanie z broni¹ u nogi mimo
wezwañ Moskwy do udzielenia pomocy walcz¹cej bratniej Armii Czerwonej. Równoczenie nale¿a³oby schwytaæ i oskar¿yæ
o wiele wiêksz¹ grupê przywódców pañstwa podziemnego ni¿
grupa szesnastu z Jankowskim i Okulickim, i to w obecnoci
jak¿e licznych oddzia³ów AK, które nale¿a³oby rozbroiæ i internowaæ (delikatnie mówi¹c).

Wed³ug Stalina ka¿da z opisanych sytuacji by³aby dla Zwi¹zku Radzieckiego nie do przyjêcia. Wiêc znalaz³ wyjcie: postanowi³ zdusiæ powstanie rêkami Niemców, choæ wiedzia³, jak¹ cenê
zap³aci za to Warszawa. Dla realizacji zamiarów Stalina potê¿na,
gotowa do ofensywy Armia Czerwona zatrzyma³a siê pod Warszaw¹. Utrudniono nawet udzielanie pomocy Warszawie, bowiem
samoloty alianckie nie mia³y prawa l¹dowaæ tu¿ za Wis³¹. A co
wyczyniano z oddzia³ami AK id¹cymi z pomoc¹? W rozwa¿aniach tych czas na omówienie kwestii zasadniczej: czy przywódcy polskiego pañstwa podziemnego mogli przewidzieæ tak¹ decyzjê Stalina? S¹dzê, ¿e tylko odpowied potwierdzaj¹ca mo¿e byæ
podstaw¹ ich oskar¿enia. Takich zamiarów nie domylali siê nawet wy¿si oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, a wiêc osoby
znaj¹ce doæ dobrze zamiary sztabów Armii Radzieckiej. Oto
podstawa takiego twierdzenia. Po zajêciu przez Armiê Czerwon¹
Siedlec przedwojenny pu³kownik, lekarz Mioduszewski (ojciec
mego szkolnego kolegi) uda³ siê do Lublina, do swego znajomego gen. Z. Berlinga, by ustaliæ z nim dla siebie stosowny przydzia³
do wojska. S³ysza³em, jak po powrocie pu³k. Mioduszewski opowiada³ przebieg pobytu u gen. Z. Berlinga. Berling stwierdzi³:
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kolego, zosta³em odwo³any spod Warszawy. Nie wiem, co ze
mn¹ bêdzie. Nie mogê Panu w niczym pomóc. Powód: wys³anie
oddzia³ów Ludowego Wojska na lewy brzeg Wis³y, na pomoc powstañcom.
Interesuj¹ca te¿ by³aby odpowied na ten temat wytrawnych
polityków i sztabowców alianckich. To tak, jakby dopuciæ powstrzymywania przez nich walk oddzia³ów alianckich w rejonach,
w których w tamtym czasie walczy³y z Niemcami doæ liczne oddzia³y partyzantki komunistycznej.
Ale W³osi nie musieliby p³aciæ za tak¹ decyzjê ceny, jak¹ zap³aci³a Warszawa. A sztabowcom alianckim nie przyszed³by do
g³owy taki sposób mylenia. Nie mogê siê powstrzymaæ przed
opowiedzeniem na zakoñczenie tych rozwa¿añ wyznania Adama
Borysa P³uga,, dowódcy batalionu Parasol. Opowiada³ mi, ¿e
w czasie powstania w trudnych chwilach, równie¿ gdy ginêli jego
ch³opcy, nie zap³aka³. Jednak gdy wraca³ z niewoli w Niemczech
i na wartowni granicznej przeczyta³ plakat AK  plugawy karze³
reakcji  zap³aka³.
Jerzy S. Kowalczyk
Wydzia³ Chemiczny

Ernest Ni¿a³owski  polski Wêgier

yn rodowitej Wêgierki, polubionej przez Polaka, w roku
1914 przyszed³ na wiat na Wêgrzech. Jêzykiem codziennym w jego domu by³ oczywicie wêgierski  ale ojciec nauczy³ go polskiego, którym swobodnie i chêtnie pos³uguje siê
do dzi. Z ¿adnej innej drogi przyswajania naszej mowy nigdy nie
korzysta³. Jego ojciec pochodzi³ ze Lwowa, na Wêgry schroni³
siê celem unikniêcia represji za udzia³ w ruchach niepodleg³ociowych, a studia ukoñczy³ na Politechnice w Wiedniu. Stryj pana
Ernesta s³u¿y³ w armii austriackiej jako sêdzia-genera³, bêd¹cy
kierownikiem biura prezydenta senatu. Po odzyskaniu niepodleg³oci wróci³ on do Ojczyzny, gdzie w stopniu genera³a dywizji
by³ pierwszym szefem Najwy¿szego S¹du Wojskowego. Zmar³ w
roku 1937.
Pan Ernest by³ jednym z organizatorów miêdzynarodowego
zlotu skautów, jaki w roku 1933 odby³ siê w Gedölö. W zlocie
tym uczestniczy³a grupa 500 harcerzy z Polski. Za ich zachêt¹
za³o¿y³ polsk¹ I Dru¿ynê Harcersk¹ im. Stefana Bathoryego. Z
cz³onkami tej dru¿yny kilkakrotnie bywa³ na obozach szkoleniowych w Ojczynie. Te pobyty i opowiadania jego ojca przyczyni³y siê do pog³êbienia i ugruntowania polskoci, a mia³ obywatelstwo polskie.
Po ukoñczeniu studiów prawa na Uniwersytecie w Budapeszcie zg³osi³ siê do ambasady polskiej jako chêtny do odbycia s³u¿by wojskowej w polskich si³ach zbrojnych. Pokrewieñstwo z genera³em Ni¿a³owskim by³o utrzymywane w dyskrecji. W dniu 2
listopada 1936 zameldowa³ siê w komisji poborowej, która przydzieli³a go do I pu³ku lotnictwa, stacjonuj¹cego w Warszawie na
Okêciu. Z tej jednostki zosta³ skierowany do Torunia, do I batalionu balonów zaporowych. Tam w³anie przeszed³ szkolenie piechoty, a po jego ukoñczeniu zosta³ przydzielony do szko³y pilota¿u przy 5. pu³ku lotniczym w Lidzie (pod Wilnem). Po zakoñczeniu tych kursów skierowano go do Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dêblinie, gdzie by³ s³uchaczem podchor¹¿ówki. Jako
podporucznik, w roku 1938, zosta³ przeniesiony do rezerwy i nastêpnie wróci³ do Budapesztu.
Po og³oszeniu mobilizacji zg³osi³ siê w Ambasadzie i stawi³
siê w kraju. Jako cz³onek si³ zbrojnych z grupy Modlin uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej i uzyska³ awans na porucznika oraz

odznaczenie Krzy¿em Walecznych. Do niemieckiej niewoli trafi³
dnia 24 wrzenia 1939 r. na Mokotowie. Po szesnastu miesi¹cach
uda³o mu siê uciec i wróciæ na Wêgry. Tutaj na okres dwuipó³letni
orzeczono jego internowanie, ale dziêki ¿yczliwoci odnonego
komendanta pozwolono mu mieszkaæ w domu. Po zakoñczeniu
wojny dzia³a³ owocnie w Komitecie Repatriacyjnym i wspomaga³ polsk¹ mniejszoæ. W roku 1946, zatrudniony w jednym z
ministerstw, musia³ przyj¹æ obywatelstwo wêgierskie.
W czasie rz¹dów komunistycznych zosta³ uwiêziony i skazano
go na karê mierci, lecz rych³o karê tê zamieniono na 8 lat ciê¿kiego wiêzienia. Uwolniony zosta³ w padzierniku 1956 roku.
Pana Ernesta i jego rodzinê pozna³em w czerwcu 1961 roku,
gdy przyjecha³em do Budapesztu z referatem na Miêdzynarodowy Kongres IMEKO 61. Adres domowy dosta³em od krewnych,
którzy wczeniej go poznali. Od nich dowiedzia³em siê tak¿e, i¿
poszukuje on ksi¹¿ki Tiara i korona. Tê w³anie publikacjê wrêczy³em mu przy pierwszym spotkaniu.
W latach siedemdziesi¹tych pracowa³ w dyrekcji budapeszteñskiej fabryki aparatury elektronicznej Orion. Bywa³ opiekunem grup wczasowiczów przyjmowanych wymiennie przez nasze zak³ady Unimor.
W roku 1998, podczas oficjalnej wizyty prezydenta Kwaniewskiego na Wêgrzech, mia³ okazjê do osobistego z nim spotkania i
bodaj pó³godzinnej rozmowy. W trzy tygodnie póniej zawita³ do
Budapesztu premier Buzek. Ukoronowaniem tych kontaktów by³o
spotkanie z prezydentem Kwaniewskim 5 padziernika 1999,
podczas uroczystoci z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny.
Prezydent udekorowa³ odznaczeniami wielu wêgierskich burmistrzów, którzy zaopiekowali siê polskimi uchodcami. Krzy¿ Kawalerski Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej otrzyma³ jedynie pan mgr Ernest Ni¿a³owski.
Na zakoñczenie do³¹czam fragment z jego listu, napisanego 26
lutego 2000 r. Z tym koncze te kilka s³ów, zycze Panu i calej mily
rodzinki duzo duzo zdrowia i wszelkiej pomylnoci do milego
listu i przepraszam za nie w³aciwe wyrazy ale nie mialem w tym
czasie gdzie nauczyæ dokladnego jezyka Ojczystego.
Jerzy Sawicki
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

