Wspó³czesna uczelnia techniczna
w obiekcie zabytkowym

H

istoria Politechniki Gdañskiej jest nierozerwalnie wple
ciona w historiê Gdañska  miasta od wieków sprzyjaj¹cego
nauce, kulturze i sztuce. Dwie podstawowe daty: 6 padziernika
1904 r. oraz 24 maja 1945 r. stanowi¹ o jej pocz¹tku i kontynuacji. Pierwsza jest dat¹ uroczystej inauguracji nowo powsta³ej Królewskiej Wy¿szej Szko³y Technicznej w Gdañsku, drug¹ za okrela dekret Rady Ministrów o przekszta³ceniu Politechniki Gdañskiej w polsk¹ pañstwow¹ szko³ê akademick¹.
Mo¿liwoæ utworzenia w Gdañsku wy¿szej uczelni technicznej rozwa¿ana by³a przez profesora geologii uniwersytetu w Królewcu dr. Karola Alfreda Jentzscha, na ³amach gazety Danziger
Zeitung, w padzierniku 1896 r. Jej redaktor naczelny Heinrich
Rickert, w rok póniej, wyg³osi³ wyk³ad w Towarzystwie Przemys³owym w Gdañsku na temat powo³ania uczelni technicznej.
Projekt uzyska³ aprobatê i poparcie ówczesnej Rady Miejskiej
oraz niemieckich w³adz owiatowych w Berlinie. Rozpoczê³y siê
narady i dyskusje, przeprowadzono ekspertyzy. W memoriale
przedstawionym pruskiemu parlamentowi w dniu 2 marca 1899 r.
przez ministrów finansów i wyznañ, owiaty i medycyny czytamy:
Na temat planu i programu zabudowy wy¿szej uczelni technicznej prowadzono rozwa¿ania z wys³uchaniem rzêdu najbardziej dowiadczonych autorytetów. Mo¿liwe te¿ jest przedstawienie szkiców projektowych wzajemnego uk³adu poszczególnych budowli i ukszta³towania Gmachu G³ównego, jak równie¿
wysokoci kosztów zwi¹zanych z budow¹.....*
Ostateczn¹ decyzjê odnonie do wybudowania w Gdañsku ca³kowicie nowej uczelni technicznej podj¹³ osobicie cesarz Wilhelm II, k³ad¹c kres za¿artym sporom dotycz¹cym wyboru jednego z konkuruj¹cych ze sob¹ miast (Wroc³aw).

Il. 29. Plan sytuacyjny

ród³a podano na koñcu tekstu.
** Przy budowie gmachów Politechniki pojêcie instytutu
mia³o dwojakie znaczenie:
1. jako nazwa jednostki naukowej wyrastaj¹ca z ograniczeñ
technicznych uczelni, ewentualnie istniej¹ca poza struktur¹
organizacyjn¹ wydzia³ów;
2. jako bli¿sze okrelenie budynku (np. Instytut Elektrotechniki), w którym prowadzi siê dydaktykê, przy przydzieleniu p
str. 3

Parlament pruski 16 marca 1899 r. uchwali³ rodki na budowê
Politechniki, a ju¿ w kilka dni póniej, wstêpny projekt budowlany zosta³ przekazany Akademii Budownictwa, do sprawdzenia i
wniesienia ewentualnych poprawek. Na osobiste ¿yczenie cesarza architektura zewnêtrzna budynków mia³a swoim stylem nawi¹zywaæ do gdañskiego renesansu. G³ównym projektantem i
kierownikiem budowy obiektów uczelni zosta³ inspektor Albert
Carsten, póniejszy d³ugoletni profesor Politechniki.
Uroczystoæ wmurowania kamienia wêgielnego mia³a miejsce
7 czerwca 1900 r., a we wrzeniu tego roku rozpoczêto pierwsze
prace budowlane. Czteroletni okres budowy, której koszt wyniós³
oko³o 6,5 miliona marek, wieñczy³y okaza³e i jednorodne gmachy: G³ówny, Instytut Chemii**, Instytut Elektrotechniczny oraz
Laboratorium Maszynowe z centraln¹ kot³owni¹.
Z proponowanych przez Radê Miejsk¹  wybrano dzia³kê odsuniêt¹ od g³ównej arterii (³¹cz¹cej Gdañsk z Wrzeszczem) przylegaj¹c¹ do ulicy R. Traugutta (dawniejszej St. Michaelsweg, il.
29). W jej centrum na osi bramy wjazdowej usytuowano Gmach
G³ówny Uczelni (il. 1). Oprócz niego  wzniesiono trzy inne budynki, zwi¹zane ze specjalistycznymi kierunkami kszta³cenia, których laboratoria nie mog³y egzystowaæ pod wspólnym dachem
Gmachu G³ównego, z uwagi na ówczesne wymogi bezpieczeñstwa oraz z racji ich uci¹¿liwoci dla otoczenia. Dlatego na po³udniowy wschód od Gmachu G³ównego zlokalizowano budynek 
Instytut Chemii (il. 2, 34), a po przeciwleg³ej stronie Gmachu
G³ównego budynek  Instytut Elektrotechniczny (il. 3, 35A,
35B). Jeszcze dalej za nim usytuowano Laboratorium Maszynowe (il. 4, 36) z centraln¹ kot³owni¹, które z racji swojej wielofunkcyjnoci sta³o siê g³ównym orodkiem dydaktyczno-naukowym i technicznym Uczelni. Jego przemylane po³o¿enie w naro¿u parceli umo¿liwia³o bezkolizyjne dostarczanie opa³u. Laboratorium Maszynowe wytwarza³o energiê elektryczn¹, parow¹ i sprê¿onego powietrza  wszystkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania uczelni technicznej. Zawieszona wysoko na kominie
wie¿a cinieñ umo¿liwia³a dop³yw wody na wszystkie poziomy
gmachów Uczelni. Potê¿ny komin kot³owni z przylepion¹ do niego wie¿¹ cinieñ sta³ siê z czasem, niezale¿nie od przypisanych
mu funkcji  znakiem szczególnym Gdañskiej Uczelni. Przewa¿aj¹ce w Gdañsku zachodnie wiatry znakomicie oczyszcza³y teren ze spalin uchodz¹cych z wysokiego komina tej kot³owni, jak
równie¿ ze szkodliwych zwi¹zków chemicznych, emitowanych
przez wentylatory zainstalowane w budynku Chemii.
Budynki pomocnicze widoczne na planie (il. 29) usytuowano: po bokach bramy g³ównej  dwa domki: portiera (il. 9B) i
g³ównego mechanika (il. 9A), za Laboratorium Maszynowym przy
zachodniej granicy parceli  trzy budynki: sk³adu opa³u, mechaników oraz szklarniê. Miêdzy nimi wyros³a wie¿a ch³odnicza w
formie metalowego komina wys. 35 m, dla sch³adzania kondensatu (il. 4). Wraz ze zbiornikiem sch³odzonej wody i systemem ruroci¹gów by³a z³¹czona z kot³owni¹, do której za pomoc¹ wagoników szynowych transportowano paliwo wêglowe ze sk³adu opa³u.
Przedstawiony wy¿ej zespó³ budynków, zlokalizowanych na
dzia³ce o pow. 6,4 ha  mia³ kubaturê ok. 200 tysiêcy m3. Ten
pocz¹tkowy stan podlega³ nieustannemu rozwojowi.
I tak jeszcze w 1909 r. wzniesiono w najodleglejszym naro¿niPISMO PG

Il. 35. Instytut Elektrotechniczny
Il. 34. Instytut Chemii  I piêtro

ku parceli, w pobli¿u skrzy¿owania dzisiejszych ulic Siedlickiej i
R. Traugutta (daw. Bosseweg i Michaelsweg), Laboratorium Wytrzyma³ociowe (il. 12A, 12B); w 1912 r. rozbudowano Laboratorium Maszynowe oraz wzniesiono Laboratorium Budownictwa
Wodnego i Mechaniki P³ynów (il. 13), miêdzy Gmachem G³ównym a Laboratorium Elektrycznym; w latach 1926-29 wzniesiono
i wyposa¿ono Laboratorium Hydromechaniki i Aerodynamiki; w
1929 r. uruchomiono dobudowany do po³udniowego naro¿nika
Gmachu G³ównego  jednopiêtrowy budynek Instytutu Fizyki z
Auditorium Maximum na 400 miejsc, z ruchom¹ cian¹ kryj¹c¹
zaplecze, gdzie przygotowywano pokazy eksperymentów z fizyki
(il. 14). Dojcie do sali z poziomu parteru Gmachu G³ównego
wiod³o na górny poziom amfiteatralnego wnêtrza tego nowoczesnego audytorium, ze sterowanymi centralnie zas³onami okiennymi. W 1934 r. wzniesiono budynek ¯elbetnictwa (il. 15), a w 1938
r.  Instytutu Technologii Procesów Przetwarzania i Gospodarki
Cieplnej (il. 16). Przykryto te¿ szklanym dachem przyziemia dziedziñców Gmachu G³ównego, w których urz¹dzono wystawê modeli i urz¹dzeñ badawczych dla Muzeum Mechaniki i Kolejnictwa.
Poza terenem Politechniki przy ul. W³asna Strzecha (Eigenhaus Strasse)  dom dawnej lo¿y masoñskiej przekazano Instytutowi Lotniczemu (il. 17).
W trosce o zdrowie fizyczne studentów, na przy³¹czonym terenie od pó³nocnego zachodu, w 1923 r. urz¹dzono plac do æwiczeñ
sportowych i boisko szczypiorniaka wraz z przebieralni¹, oraz
wzniesiono tam w 1928 r. Dom Studencki ze sto³ówk¹, kawiarni¹
i pomieszczeniami klubowymi (il. 18). Po przeciwleg³ej stronie
dzisiejszej ul. Siedlickiej (dawna Bosseweg) w 1930 r. wykorzystano pusty teren na urz¹dzenie stadionu i boiska.
Pierwotne wyposa¿enie pomieszczeñ Gmachu G³ównego cile nawi¹zywa³o do ich przeznaczenia. Na jego poszczególnych
kondygnacjach zastosowano trojaki podzia³ z uwagi na: funkcje
typowe, specjalistyczne i przystosowane dla okrelonych roczników, a audytoria, laboratoria i zbiory specjalistyczne poprzedzielano gabinetami profesorów, b¹d asystentów.
W przyziemiu (il. 30)  przy wejciach do budynku, oprócz
szatni i sanitariatów (powtarzaj¹cych siê w tych samych pionach
na poszczególnych kondygnacjach), usytuowano gara¿e na rowery, pokoje s³u¿bowe dla nadzoru i sprz¹taj¹cych. W pobli¿u znalaz³y siê pomieszczenia na bar i organizacje studenckie. Bibliotekê za umieszczono na osi g³ównej budynku, w ryzalicie tylnego
skrzyd³a, w pobli¿u którego usytuowano instytuty: fizyki, geodezji, botaniki, mineralogii.
Na parterze (il. 31)  oprócz funkcji ogólnych, takich jak:
komunikacja pionowa i pozioma, sanitariaty, pokoje dla sprz¹taPISMO PG

czek i dyspozytora sal, powtarzaj¹ siê gabinety profesorów, krelarnie, audytoria itp. Pomieszczenia te pierwotnie przydzielono
Instytutowi Fizyki, Wydzia³owi Budowy Maszyn  maszyn rolniczych, elementów maszyn, silników hydraulicznych; Wydzia³owi
Budowlanemu  dróg l¹dowych i wodnych, budowli wysokociowych i mostów. Na osi g³ównej znalaz³y siê dalsze pomieszczenia
biblioteki.
Na I piêtrze (il. 32)  umieszczono, dla pierwszych i drugich
oraz oddzielnie trzecich i czwartych roczników Wydzia³u Budowy Maszyn i Elektrotechniki  krelarnie kolejnictwa, maszyn
parowych, dwignic, a byæ mo¿e tak¿e dla innych wydzia³ów,
wspólnie wykorzystuj¹cych zlokalizowane tu audytoria, pomiêdzy którymi znajdowa³y siê gabinety profesorów. W pionie nad
bibliotek¹ usytuowano sale posiedzeñ: uczelnian¹ (dzisiejsza sala
senatu) i dwie wydzia³owe, obok  gabinet rektora z sekretariatem i kwestur¹.
Na II piêtrze (il. 33)  w pionie bibliotecznym  usytuowano
aulê z balkonem, a pozosta³e skrzyd³a zagospodarowano krelarniami, audytoriami i gabinetami profesorów. Specjalistycznie
wyposa¿one pomieszczenia  na tym poziomie  zajmowa³y tak¿e: Wydzia³ Budownictwa, Budowy Okrêtów i Maszyn Okrêtowych oraz Historia Sztuki. By³a tu te¿ sala rysunku odrêcznego i
ornamentyki.
Poddasze ca³ego budynku by³o przystosowane do zadañ
ogólnych.
***
Czas wojny stosunkowo ³agodnie potraktowa³ gmachy uczelniane. W koñcu stycznia 1945 r. zawieszono zajêcia, a uczelniê
zamieniono na szpital wojenny z trzema tysi¹cami ³ó¿ek. W tym
celu, z wiêkszoci pomieszczeñ Gmachu G³ównego usuniêto ca³y

Il. 36. Laboratorium Maszynowe  parter
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Il. 30. Gmach G³ówny  przyziemie

Il. 31. Gmach G³ówny  parter

sprzêt. Podobnie w Instytucie Elektrotechnicznym, w którym
umieszczano zakanie chorych. Wiêkszoæ aparatury, wartociowsze ksi¹¿ki i akta, wraz z czêci¹ pracowników i ich rodzinami
(375)  zabra³ 30 stycznia do Kilonii statek Deutchland.
Marzec 1945 by³ dla Uczelni prze³omowy. Podczas nalotów
najbardziej ucierpia³o Laboratorium Wytrzyma³ociowe. Ostrza³
artyleryjski pozostawi³ liczne lady na budynkach Uczelni, ale
dopiero po natarciu wojsk radzieckich i zajêciu Politechniki, wzniecony przez nie po¿ar strawi³ ca³¹ rodkow¹ czêæ Gmachu G³ównego i czêæ budynku Chemii. Najcenniejsze pomieszczenia reprezentacyjne Uczelni wraz z bibliotek¹ przesta³y istnieæ.
***
Na szczêcie znakomity uk³ad funkcjonalny Gmachu G³ównego pozwoli³ wy³¹czyæ z powojennej eksploatacji ca³¹ jego czêæ
centraln¹, bo skrzyd³a boczne (posiadaj¹ce osobne wejcia) nadawa³y siê do u¿ytku ju¿ po prowizorycznych remontach. Gwa³towne potrzeby odradzaj¹cego siê pañstwa wymaga³y pilnego uruchomienia ca³ej Uczelni.
Rozpoczêto zatem odbudowê zniszczonej czêci budynku,
oddzielaj¹c j¹ prowizorycznymi ciankami, ju¿ po pierwszej inauguracji roku akademickiego 1945/46.
I tak do 1949 r.  odbudowano Aulê, w 1951 r.  czêæ parterow¹ z Bibliotek¹ G³ówn¹, w 1952 r.  niski parter z szatni¹ centraln¹, w 1953 r.  hall II piêtra  wszystko w nowym stylu, nie nawi¹zuj¹cym do poprzedniego. Do 1951 r. umo¿liwiono zajêcia w
nowym pawilonie Radiotechniki (il. 19), w 1952 r.  w nowym
gmachu Chemii (il. 20) oraz budynkach Wydzia³u Budownictwa
Wodnego (il. 6) i jego Laboratorium (il. 21), w 1953 r.  w budynku Wydzia³u Budownictwa L¹dowego, w³¹czaj¹c do niego dwa
dawne pawilony. W 1954 r.  rozpoczêto zajêcia w nowym skrzydle budynku Katedry Wysokich Napiêæ, a tak¿e uruchomiono centraln¹ transformatorniê i now¹ kot³owniê (il. 22). Do 1957 r. wznie-

siono nowy gmach dla dwóch Wydzia³ów: Budowy Okrêtów i
Mechanicznego wraz z ich laboratorium (il. 23). W latach 1967 i
1969  wzniesiono nowy budynek dla Wydzia³u Elektroniki (il.
24) oraz tzw. gmach B (il. 37)  od zachodu Gmachu G³ównego, po³¹czony z nim korytarzem na poziomie I piêtra. Kolejny,
nowy gmach Chemii (il. 25) pojawi³ siê od strony parku utworzonego na dawnym cmentarzu w1973 r., w którym oddano równie¿
do u¿ytkowania nowy budynek dla Instytutu Okrêtowego (il. 26).
Rosn¹ce potrzeby poligraficzne zaspokojono w 1975 r. niewielkim pawilonem w pobli¿u bramy g³ównej do Uczelni.
Poza w³aciwym terenem Uczelni wzniesiono w 1978 r. pawilon dla Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemys³owej, do którego w 1991 r. dobudowano obszerny budynek (il. 27), a na terenie dawnego cmentarza, za utworzonym parkingiem  magazyny
dla Wydzia³u Chemicznego. Aktualnie trwa budowa nowej siedziby dla Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii (il. 28).
Przesz³oæ organizuje siê wci¹¿ na nowo wraz z teraniejsz¹
(Jean Paul Sartre). Jak¿e prawdziwa jest myl francuskiego filozofa w odniesieniu do naszej, blisko stuletniej Politechniki. Szczêliwie zachowane, mimo dramatycznych zawirowañ dziejowych,
budynki, sale wyk³adowe, laboratoria, meble, a nawet aparatura,
pe³ni¹ nadal sw¹ funkcjê u¿ytkow¹ i s³u¿ebn¹ wobec kolejnych
pokoleñ. Czas obszed³ siê z nimi ³askawie, przydaj¹c wartoci i
patyny. Chocia¿, o paradoksie! wiele z nich unicestwi³. W sukurs
przychodzi³y mu ogieñ, woda i powietrze oraz bezmylnoæ i krótkowzrocznoæ ludzka. Uczelnia wy¿sza to jednak szczególne miejsce, w którym uniwersalizm nauki i koniecznoæ jej rozwoju musz¹ iæ w parze z potrzeb¹ troski o zachowanie spucizny przesz³oci. Nie pozwoliæ zniszczeæ, to znaczy  przywracaæ, konserwowaæ i dbaæ! Nie jest to jednak mo¿liwe bez ci¹g³ego uwiadamiania wartoci odziedziczonego depozytu, który musi byæ harmonijnie przystosowany do pe³nienia nowych funkcji i potrzeb.

Il. 32. Gmach G³ówny  I piêtro

Il. 33. Gmach G³ówny  II piêtro
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IL. 37

Il. 40

W Politechnice Gdañskiej pamiêæ i troska o zachowanie zabytkowej substancji znajduje realny wyraz w podejmowanych
decyzjach, które nie pozosta³y li tylko na papierze.
Ostatnia dekada minionego stulecia przynios³a znacz¹cy wzrost
zainteresowania histori¹ Uczelni. Pojawi³y siê publikacje i wydawnictwa o tematyce wspomnieniowo-historycznej.
Wydawane przez Bibliotekê G³ówn¹ pismo Z historii Politechniki Gdañskiej... jako pierwsze zwróci³o uwagê na dawne,
zabytkowe meble Uczelni, pe³ni¹ce nadal sw¹ funkcjê u¿ytkow¹.
Wczeniejsza penetracja wszystkich budynków Politechniki, dokonana przez pisz¹cych te s³owa w pocz¹tkach 1993 r., a której
celem by³o rozpoznanie i zlokalizowanie materialnej spucizny,
pochodz¹cej z pierwszego wyposa¿enia Politechniki, zaowocowa³a nie tylko du¿¹ wystaw¹ pt. Przetrwa³y lata.... Dotychczasowym u¿ytkownikom uzmys³owi³a piêkno i wartoæ przedmiotów, wobec których byli, co najmniej, obojêtni. Na szczêcie nie
wszyscy!
Budynek Wydzia³u Chemicznego, który szczêliwie unikn¹³
wiêkszych kataklizmów, zachowa³ stosunkowo najwiêcej przedwojennych mebli i aparatury. Mia³ te¿ szczêcie do wiat³ych i
rozumnych u¿ytkowników. Dziêki ich staraniom przetrwa³y i zosta³y poddane gruntownej konserwacji np. meble z gabinetu, przedwojennego, wybitnego chemika prof. Wilhelma Klemma.
W ostatnim czasie, w tym¿e budynku, podjêto szereg prac nad
przywróceniem pierwotnego wygl¹du m.in.: drzwi wewnêtrznych
i przegród korytarzowych, sto³ów laboratoryjnych w pracowni
studenckiej i Sali Audytoryjnej.
Znacznie wczeniej tego rodzaju prace podjêto na terenie
Gmachu G³ównego (il. 38).
Niew¹tpliwym sukcesem s³owa pisanego, popartego osobistym

zaanga¿owaniem wielu osób, by³o zamontowanie oryginalnych
drzwi wejciowych do Gmachu G³ównego, poddanych wczeniejszym zabiegom konserwatorskim. Dwa boczne skrzyd³a, nie przystaj¹ce do wspó³czesnego nasilenia ruchu  zawis³y jako eksponaty w niszach wejciowych (il. 39).
Ch³odnia kominowa, do¿ywszy sêdziwego wieku, zaczê³a zagra¿aæ bezpieczeñstwu ogólnemu, szczególnie podczas silnych,
sztormowych wiatrów. Z ¿alem zosta³a zdemontowana, pozostawiono jednak m.in. jej górny fragment (il. 40), eksponowany w
pobli¿u pierwotnego miejsca funkcjonowania, które oznakowano
kostk¹ brukow¹.
Aktualnie, trwaj¹ intensywne prace remontowe dachu Gmachu G³ównego i projektowe nad wykorzystaniem ocieplonych
przestrzeni poddaszy. W fazie wstêpnego opracowania pozostaje
jeszcze koncepcja rekonstrukcji sygnaturki z pe³- nym wystrojem
nad rodkow¹ czêci¹ tego budynku.
Zmiana sytuacji politycznej i terytorialnej po II wojnie wiatowej wp³ynê³a w sposób zasadniczy na zasiêg oddzia³ywania Uczelni, dot¹d os³abiony granicami Wolnego Miasta Gdañska. Ostatnie
55 lat dzia³alnoci Politechniki Gdañskiej zamyka na koniec XX
wieku dziesiêciokrotny wzrost studiuj¹cych w Politechnice
(16.231) w stosunku do 1945 r.  pierwszego powojennego roku
funkcjonowania Uczelni. Konieczna zatem by³a nie tylko odbudowa, ale przede wszystkim budowa nowych obiektów dla wiod¹cych Wydzia³ów: Elektrycznego (obecnie Elektrotechniki i
Automatyki)  budynek Katedry Elektrotechniki Morskiej i Przemys³owej, Chemicznego, Budownictwa Wodnego (obecnie Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska), Okrêtowego (obecnie Oceanotechniki i Okrêtownictwa), Mechanicznego, Elektroniki (obecnie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), oraz
Zarz¹dzania i Ekonomii (w trakcie budowy). Niestety, swoj¹ form¹ i stylem nie nawi¹zuj¹ one do piêkna przedwojennych budynków.
Tak znaczny wzrost liczby studiuj¹cych oraz zmiany profilu
kszta³cenia, dostosowywanego do nieustannie zmieniaj¹cych siê
potrzeb  stworzy³y nowe trudnoci w zagospodarowaniu i funkcjonowaniu pierwotnych obiektów. Surowe wymogi konserwatorskie, którym podlegaj¹, okrelaj¹ szczególny sposób ich zagospodarowania i funkcjonowania. Z szacunkiem i pietyzmem dla
przesz³oci, kolejne pokolenia, odpowiadaj¹c na wyzwania rozwoju cywilizacyjnego, nie mog¹ zapominaæ o niepowtarzalnym
charakterze miejsca, w którym przysz³o im ¿yæ i pracowaæ.
Szczególn¹ rolê w popularyzacji wiedzy o historii naszej
Uczelni pe³ni powo³ana w 1984 r. Pracownia Historii przy Bibliotece G³ównej, w której gromadzone s¹ ró¿nego rodzaju
dokumenty i materia³y dotycz¹ce dawnych i wspó³czesnych
dziejów Uczelni. Jedn¹ z form jej dzia³alnoci by³o wydanie
czterech numerów rocznicowych ww. czasopisma pt. Z historii Politechniki Gdañskiej..., stricte dotycz¹cego przesz³oci
Politechniki. Podjêt¹ tematykê kontynuuje obecnie Pismo PG.
Danuta Siemiñska , Biblioteka G³ówna
Janusz Ciemno³oñski, Wydzia³ Architektury
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W tekcie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu prof. zw. dr hab.
in¿. Boles³awa K. Mazurkiewicza pt. ród³a i materia³y do dziejów Politechniki Gdañskiej, Gdañsk 1999 r.
Ponadto korzystano z opracowañ:
1. Technische Hochschule in Danzig, Festschrift zur Erõffnung 6. Oktober
1904.
2. Politechnika Gdañska 1945-1955, Ksiêga Pami¹tkowa, Warszawa 1958.
3. Politechnika Gdañska 1945-1970, Ksiêga Pami¹tkowa, Gdañsk 1970.
4. Politechnika Gdañska, 50-lat. Wczoraj, dzi, jutro. Gdañsk 1995.
Ilustracje: 1- 4, 29-36  pochodz¹ z opracowania 1; pozosta³e  autor J.
Ciemno³oñski
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