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Klub Uczelniany
Akademicki Zwi¹zek Sportowy
Politechniki Gdañskiej

Sportowe wspomnienia
z obozów narciarskich

M

y sportowcy, którzy nale¿ymy do
Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego Politechniki
Gdañskiej, mamy okazjê wyje¿d¿aæ dwa
razy do roku na obozy narciarskie w czasie przerwy wi¹tecznej i w czasie ferii
zimowych. Ka¿dy, kto raz pojecha³ w góry
na tak¹ imprezkê, czy to na obóz dla pocz¹tkuj¹cych narciarzy do Bukowiny Tatrzañskiej, czy te¿ do Korbielowa, aby
zmierzyæ siê z prawdziwym ¿ywio³em
bia³ego szaleñstwa na beskidzkich stokach, mia³ okazjê prze¿yæ niesamowit¹
przygodê, poznaæ przyjació³ z prawdziwego zdarzenia, a nawet spotkaæ mi³oæ swojego ¿ycia, o czym mo¿na siê dowiedzieæ
z opowieci naszych trenerów...
Na obozy co roku siê zapisujemy, bo
dobrymi narciarzami byæ chcemy!!! I to
jest oczywicie prawda. Dzieñ rozpoczynamy o wicie niadaniem  8:30. Po po¿ywnej zupce mlecznej mamy si³ê i ochotê
na obowi¹zkowe zajêcia na stoku. Zajêcia trwaj¹ blisko piêæ godzin z jedn¹ przerw¹ na gor¹c¹ herbatkê, któr¹ i tak wykorzystujemy na kolejne zjazdy z górki na
dwóch dechach. Æwiczymy skrêty w
lewo, skrêty w prawo, piruety krêcimy i
nawet na jednej narcie jedziæ te¿ potrafimy. W ostatniej chwili zd¹¿amy na obiadek. Zarówno po obiedzie, jak i po kolacji mamy ochotê iæ na narty i czasami na
ochocie siê to koñczy, gdy¿ regulaminu
przestrzegamy i bez trenera w góry siê nie
wybieramy.
Na nudê nie ma czasu, bo studencik zawsze co wymyli, aby bawiæ siê dobrze i
na ca³ego. Chyba, ¿e... przytrafi siê co
takiego, jak podczas ostatniego obozu w
przerwie wi¹tecznej, czyli niekorzystne
warunki atmosferyczne. O katastrofie
mówiæ nie mo¿na, bo na nartach jedzilimy wprawdzie dziêki armatkom nie¿nym, ale jednak. Nie poddawalimy siê,
gdy pada³ rzêsisty deszcz, i czekalimy na
prawdziw¹ nie¿ycê. Jednak miarka siê
przebra³a trzeciego stycznia i deszcze
niespokojne sprawi³y, i¿ wszyscy obozowicze postanowili wyruszyæ z Korbielowa do Gdañska, i  jak siê okaza³o 
tam gdzie jest nieg, ale nie ma gór.
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Do momentu wyjazdu spêdzilimy dwa
dni w naszych apartamentach, nie wychodz¹c na narty. To by³y ciê¿kie dni do usiedzenia w miejscu i ¿eby roz³adowaæ energiê Marta z sekcji aerobiku sportowego
prowadzi³a w sali kominkowej zajêcia
sportowe dla zainteresowanych. Stworzy³a siê równie¿ grupa biegaczy na trasie
Korbielów  granica ze S³owacj¹, i z powrotem. Có¿, prawdziwi sportowcy s¹ na
tej naszej Politechnice.
Osobicie by³am na szeciu obozach
narciarskich. Ka¿dy z obozów by³ inny, i
ka¿dy  co najwa¿niejsze  udany. Grono
znajomych narciarzy z roku na rok siê
powiêksza, i gdy spotykamy siê w pierwszych tygodniach padziernika  ju¿ dyskutujemy na temat wyjazdu w góry. Takie pogaduszki trwaj¹ do momentu, gdy
spotkamy siê w poci¹gu, który zmierza w
wiadomym kierunku.
Jedn¹ z najtrudniejszych bez w¹tpienia
rzeczy na obozie wcale nie jest przestrzeganie regulaminu czy te¿ ciszy nocnej, ale
utrzymanie porz¹dku w pokojach. To nie
jest proste, na porz¹dki nie ma czasu, chyba ¿e wyje¿d¿amy do domu i zostaje og³oszony komunikat, aby doprowadziæ pokoiki do stanu u¿ywalnoci. Na jednym z
obozów wpad³ bez zapowiedzi do pokoju

Trening czyni mistrza

trener z zapytaniem, czy mamy karnety
na wyci¹g; ogarn¹wszy wzrokiem przytulne trzyosobowe gniazdko, powiedzia³
ze zdziwieniem, a mo¿e z przera¿eniem:
Tu mieszkaj¹ przysz³e ¿ony, matki....
Ale nie tylko trenerzy s¹ zaskakiwani, my
sami te¿. Patrz¹c na swój nie³ad na ³ó¿ku,
kole¿anka z przera¿eniem powiedzia³a:
- Sk¹d siê wziê³y te wszystkie rzeczy na
moim ³ó¿ku?
- A czyje one s¹?  zapyta³ymy my,
wspó³lokatorki, nie wiedz¹c za bardzo,
o co chodzi.
- Jak to czyje, moje!  spokojnie odpowiedzia³a nam kole¿anka.
Wieczorami bawimy siê równie dobrze,
jak w dzieñ, tyle ¿e zabawy na niegu zamieniamy na zabawy integracyjne w pokojach, jak w przypadku Korbielowa. W
Bukowinie Tatrzañskiej jest dodatkowa
forma rozrywki, czyli mi³e spotkania w
góralskich knajpkach, gdzie mo¿na s¹czyæ
przez s³omkê cieplutkie piwko z miodem
i godzikami lub delektowaæ siê pysznym
grzanym winem w glinianym garnuszku,
s³uchaj¹c góralskiej muzyki.
Pónym wieczorem gramy w karty,
chocia¿ tradycyjne gry karciane ostatnio
podupadaj¹. Teraz gramy w mafiê. W tej
grze celem jest znalezienie i zabicie
przestêpców, ale zazwyczaj gin¹ praworz¹dni i uczciwi obywatele miasta... Inn¹
z rodzaju g³onych rozrywek s¹ kalambury. Powoduje ona niekiedy miech do ³ez
uczestników, gdy jedna z osób dwoi siê i
troi, aby pokazaæ na migi tytu³ filmu, np.
¯andarm na emeryturze. Nie da siê
ukryæ, ¿e nie zdarzy³o siê podczas naszych
zabaw po pó³nocy dostaæ reprymendê od
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Chwila odpoczynku przed kolejnym zjazdem

trenerów i us³yszeæ probê o trochê spokojniejsze zachowanie. W tym roku bawilimy siê w psychiatrê i w barana, dla
niewtajemniczonych to zagadka... Jednak
¿adn¹ zagadk¹ nie bêd¹ dla nikogo mi³e
wieczory spêdzone przy kominku, podczas wspólnego piewania przebojów tych
starszych i tych nowszych przy akompaniamencie gitary, a te niezapomniane
chwile by³y dziêki Wiktorowi z sekcji
narciarskiej.
Sylwester. Do Sylwestra przygotowujemy siê starannie. Obowi¹zkowo musi
byæ przystrojona sala balowa, o co dbaj¹
architekci i spisuj¹ siê na pi¹tkê z plusem.
Reszta zaanga¿owana jest w robienie
przek¹sek, zakupów; i tak pojawiaj¹ siê
przysmaczki w postaci przepysznych kanapeczek, paluszków, owoców... i szampan. Najwiêkszy problem jest zawsze ze
sprzêtem graj¹cym, ale w ostatniej chwili
on siê rozwi¹zuje. I wiêcej do szczêcia
nam nie potrzeba nic, oprócz dobrego humoru. Nowy Rok witamy z nale¿ytym honorem na wie¿ym powietrzu, w blasku
sztucznych ogni, z szampanem i noworocznymi ¿yczeniami.
W Bukowinie Tatrzañskiej tradycj¹ sta³y siê noworoczne wêdrówki z Palenicy
Bia³czañskiej przez Dolinê Bia³ki i Dolinê Rybiego Potoku nad Morskie Oko. Jednego roku podczas spaceru kto zauwa¿y³ z boku, na ma³ej polance, pokane
igloo. Ta niesamowita budowla, jak na
po³o¿enie geograficzne naszego kraju na
kuli ziemskiej, spowodowa³a zachwyt i
sesjê zdjêciow¹. W igloo mieci³o siê na
pewno szeæ osób, co zosta³o udokumen-

towane zdjêciami, a rekordy w stylu: ile
pomieci polski maluszek  nie by³y pobijane.
Je¿eli chodzi o sam¹ jazdê na nartach,
to gdyby to by³o mo¿liwe, spêdzalibymy
ca³e dnie na stokach, od witu do nocy.
Ka¿dy jedzi jak potrafi, i z dnia na dzieñ
i z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje pod fachowym okiem naszych trenerów. Podczas zajêæ obowi¹zkowych, które sprawiaj¹ nam wiele radoci, oprócz
æwiczeñ poprawiaj¹cych technikê jazdy na
dwóch deskach zdarzaj¹ siê zawody, gry
i zabawy. I je¿eli kto myli, ¿e nie mo¿na graæ w pi³kê (któr¹ udaje rêkawica) na
niegu i na nartach, to siê myli. Inn¹ z
atrakcji jest zjazd pod tytu³em ciuchcia,
w którym uczestniczy ca³a grupa: stajemy jeden za drugim, obejmujemy siê w
pasie i po prostu zje¿d¿amy...
Staramy siê byæ na stoku profesjonalistami i naladowaæ naszych instruktorów
narciarstwa w ka¿dym calu, nie ograniczaj¹c siê tylko do samej jazdy. Jak siê
okazuje, wa¿n¹ rzecz¹ w wyposa¿eniu
narciarza s¹ gogle. Podczas zbiórki mojej
grupy jedna z dowiadczonych narciarek
zada³a pytanie: Czy trener zje¿d¿a z goglami?. Na to trener: Jak wieje to tak,
zak³adam. Dzisiaj jest ³adna pogoda, wiêc
je¿d¿ê bez. Na to osoba pytaj¹ca: Aha!
Ja siê tak pytam, ¿eby lepiej jedziæ, i d¹¿ê
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do doskona³oci.
Na nartach szalejemy bezpiecznie,
choæ czasami zdarzaj¹ siê kontuzje... Bezpieczeñstwo jest jednak gór¹. Podczas
bardzo szybkiego i dynamicznego zjazdu
ca³¹ grupk¹ z ca³ej górki spotkalimy siê
jak zwykle przy wyci¹gu i zorientowalimy siê, ¿e brakuje wród nas jednego z
kolegów, który dopiero po chwili do nas
do³¹czy³. Na pytanie, co siê sta³o, odpowiedzia³: Trenerze, ja nie jestem dawc¹
organów, mi jeszcze ¿ycie mi³e.
W na pozór nudnych sytuacjach, gdy
zdarzaj¹ siê kolejki przy wyci¹gach, równie¿ potrafimy sobie uprzyjemniæ czas, na
przyk³ad robi¹c falê meksykañsk¹ kijkami.
Widok jest niesamowity, tym bardziej, gdy
w tym przedsiêwziêciu uczestniczy czterdzieci osób, i nic dziwnego, ¿e bawi¹ siê
razem z nami inni narciarze ze stoku.
Waletowanie na obozach nie jest przewidziane w regulaminie. Jednak przed rokiem ten punkt regulaminu w Bukowinie
Tatrzañskiej zosta³ z³amany. Cichaczem do
domu dosta³ siê goæ, doæ nietypowy typek, taki ma³omówny. Po zwiedzeniu kilku pokoi i zapoznaniu siê z mieszkañcami
stwierdzi³, ¿e nadesz³a odpowiednia pora,
aby siê zdrzemn¹æ, i uczyni³ to w ³azience
w brodziku. Przenocowa³, lecz pogorszy³o siê mu samopoczucie, ¿e nie by³ wstanie sam opuciæ swojej noclegowni. Ba³-

Nieoczekiwany goæ obozu rozp³yn¹³ siê nad ranem (fot. Miros³aw Kiedrykowski)
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wanka wyprowadzili ch³opcy.
To, jak¹ wielk¹
maj¹ fantazjê studenci Politechniki
Gdañskiej, i jakie
maj¹ oryginalne
pomys³y, mo¿e potwierdziæ wydarzenie
sprzed roku. By³o to wydarzenie bezprecedensowe, a stanowi³ je lub na nartach,
prawdziwy lub kocielny dwójki studentów naszej uczelni, uczestników obozów
w poprzednich latach. Wszyscy gocie
oraz rodzina pañstwa m³odych zebrali siê

W

szystko zaczê³o siê w listopadzie
2001 roku. Pewnego dnia Tomek
Klajbor (podjudzony ;) przez pana
Mieczys³awa Serafina) powiedzia³, ¿e reaktywujemy SAR  Studenck¹ Agencjê
Radiow¹. Pomyla³em sobie: czemu nie,
bêdzie pewnie fajna zabawa  radio, audycje. Pad³o pytanie: tylko jak??? No
w³anie... by³ tylko pomys³, ale nie wiadomo by³o jeszcze, jak go zrealizowaæ.
Szybko jednak znalaz³y siê osoby, którym ten pomys³ spodoba³ siê równie bardzo, jak mnie. W tym czasie, na katedrze IDIO WETI, niejaki Jacek Moczulski pisa³ pracê dyplomow¹ o radiu w Internecie  i ju¿ wiedzielimy, jak bêdzie
nadawa³ odrodzony SAR. Lune rozmowy o nowym studenckim radiu toczy³y
siê do grudnia, kiedy to 6.12.2001 odby³o siê pierwsze oficjalne zebranie, na którym to 10 osób z³o¿y³o podpisy pod pismem stwierdzaj¹cym reaktywowanie
Studenckiej Agencji Radiowej. W taki
oto sposób ruszy³a machina, której ju¿
nie by³o mo¿na zatrzymaæ...
Jeszcze przed wiêtami 2001 roku
wybralimy w³adze nowego SAR-u. Redaktorem naczelnym zosta³ Tomasz
Klajbor  sprawca ca³ego zamieszania.
Jego zastêpc¹ zosta³ Marcin Hasse, dyrektorem programowym  Magda Rosenbajger, dyrektorem ds. technicznych
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na jednym z beskidzkich szczytów. Tylko trzy osoby, ³¹cznie z ksiêdzem, zosta³y wwiezione na górê, gdy¿ reszta uczyni³a to sama na nartach. Panna m³oda
oczywicie by³a, jak tradycja nakazuje,
w d³ugiej, bia³ej sukni lubnej...
Jest i smutna chwila wyprawy w góry,
czyli powrót. Wracamy zazwyczaj poci¹giem popiesznym i staramy siê mieæ jak
najwygodniejsze warunki do nocnej podró¿y. Po nowym roku nie jest to nawet
trudne, t³umów w poci¹gu nie ma, ale i
tak dbamy o wygodê. W tym roku, gdy
wracalimy zwart¹ trzydziestoosobow¹

grup¹, by³a to sprawa prosta i przyjemna
do wspominania. Ca³y wagon by³ nasz,
wiêc z tej radoci na ka¿dej stacji do Katowic, na której zatrzymywa³ siê poci¹g,
stawalimy na korytarzu i piewalimy
ró¿ne piosenki rockowe... Potem poszlimy spaæ i obudzilimy siê, gdy poci¹g
wje¿d¿a³ na peron gdañskiego dworca, zanie¿onego dworca...

...ju¿ ponad rok...

z AMG, UG i WSM radio zaczyna nabieraæ rozpêdu.
W miêdzyczasie agenci SAR-u powierzyli mi zastêpstwo szefa radia. Po roku
od reaktywowania pierwsza ekipa ust¹pi³a miejsca m³odym ambitnym radiowcom. Nowym redaktorem naczelnym zosta³ Bartek Przybytek, jego zastêpc¹ 
Marta £abuda, dyrektorem programowym
pozosta³a Magda Rosenbajger, dyrektorem technicznym  Krzysztof Rutkowski,
a muzycznym  Piotr Szczuko. Nowa ekipa ma wiele pomys³ów na to, jak uatrakcyjniæ ramówkê i promowaæ radio. Ju¿
nied³ugo na falach Radia Gdañsk rusza
nowa, autorska audycja w pe³ni tworzona przez obecnych agentów. Miejmy nadziejê, ¿e nowa ekipa swoj¹ ciê¿k¹ prac¹
sprawi, ¿e dzisiejsza Agencja zajmie taka
pozycjê wród studentów PG i innych trójmiejskich uczelni, jak¹ zajmowa³ SAR w
wiadomoci ¿aków Wybrze¿a 20 lat
temu, ¿e stanie siê nierozerwaln¹ czêci¹
¿ycia akademickiego, ¿e na trwa³e wpisze siê w ¿ycie kulturalne trójmiejskich
uczelni, czego sobie i Wam ¿yczymy w
Nowym  2003  Roku.

 Jacek Moczulski, a muzycznym 
Krzysztof Rutkowski. Radio ju¿ mia³o
w³adze, ale niestety jeszcze nie by³o
czym zarz¹dzaæ, sk¹d i na czym nadawaæ. Rozpoczê³a siê batalia o pomieszczenie, sprzêt, pozyskanie nowych,
chêtnych do wspó³pracy ludzi.
Na ka¿de spotkanie przychodzi³o coraz wiêcej osób z pomys³ami, jak ma
dzia³aæ SAR. Ka¿dy oznajmia³, ¿e co
za³atwi³, ¿e co siê ruszy³o na jego odcinku walki, wszystko zmierza³o ku dobremu. W koñcu dostalimy pomieszczenie w DS2, dziêki hojnoci katedry IDIO
mixer i kilka mikrofonów. Od ówczesnej
Pani Prorektor otrzymalimy niezbêdny
komputer! Zacz¹³ siê remont sali... czyszczenie, malowanie, budowa re¿yserki, instalowanie i ³¹czenie sprzêtu, aby ju¿ nied³ugo mo¿na by³o zacz¹æ nadawaæ. Zosta³ jeszcze jeden z wielu problemów 
radio internetowe  a gdzie strona www
tego radia??? Filip Serewa podj¹³ siê zadania  zmajstrowa³ piêkny portalik,
a¿ mi³o by³o popatrzeæ.
Wszystko zaczê³o byæ w nale¿ytym
porz¹dku. Oficjalne otwarcie SAR-u odby³o siê w klubie studenckim Infinium,
impreza by³a po³¹czona z koncertem Voo
 Voo akustycznie, a potem znów wrócilimy do prac wykoñczeniowych naszej
siedziby, by w marcu Rektor PG i liczni
zebrani gocie dokonali oficjalnego
otwarcia nowego studia SAR. No i zaczê³o siê... audycje, wywiady, gocie,
koncerty, imprezy... wszystko trwa i pewnie bêdzie trwaæ jeszcze d³ugo. Pojawiaj¹
siê nowe osoby, ju¿ nie tylko z PG, ale i

Aneta Kury³ko
Studentka Wydzia³u Oceanotechniki
i Okrêtownictwa
fot. i rys. autorka

Micha³ Behan
Student Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
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Wystrza³owy Fina³
W akcjê Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy w³¹czyli siê równie¿ studenci Politechniki Gdañskiej. Samorz¹d Studentów PG wraz z Klubem Studenckim
Orbital zorganizowa³ akcjê sprzeda¿y
gad¿etów z WOP na terenie PG oraz
cykl koncertów  Studencki Fina³ WOP
w Orbitalu. Bezporedni¹ relacjê z imprezy mo¿na by³o us³yszeæ w Radiu
SAR. Wszyscy bawilimy siê wspólnie
przy mocnej muzyce rockowej i grzañcu
z godzikami. W miêdzyczasie, pod
wp³ywem impulsu i sugestii kolegów z
Domu Studenckiego nr 2 Politechniki
Gdañskiej, rozpoczêlimy szybk¹ akcjê
zbierania pieniêdzy na licytacjê armaty!
Pocz¹tkowo nie wierzylimy, i¿ ca³a
akcja bêdzie mia³a tak szeroki oddwiêk
 ³asilimy siê na armatkê mniejszego
kalibru J (57-ka).
Z minuty na minutê dochodzi³y do nas
nowe wieci odnonie do sukcesywnie
poszerzaj¹cego siê worka z kas¹. Samo

zbieranie funduszy wymaga³o od przeciêtnego zbieracza nie tylko umiejêtnoci sportowca (10 piêter to niema³o), ale
tak¿e szczerego wyrazu twarzy.
Studenci wykazali siê niesamowitym zaufaniem i tak¹ sam¹ szczodroci¹  niejednokrotnie sypan¹ na ¿ó³to z portfela J.
Krótko po kwecie zabunkrowalimy
siê w ma³ym pokoju, gdzie ju¿ przez kolejne 40 minut panowa³a burza mózgów.
G³ówni stratedzy opracowywali nasz¹
strategiê i przeprowadzali licytacjê. W
zgie³ku telefonów, rozmów i czytanych
newsów, w czasie gdy nasz kolega co 10
sekund krzycza³ Odwie¿, odwie¿!
(przegl¹darkê internetow¹), kwota naszych mo¿liwoci co chwila powiêksza³a siê.
Na kilka minut przed koñcem licytacji 57-ki oblano nas wiadrem zimnej
wody  kto przebi³ nasz¹ ofertê poza
granice naszych mo¿liwoci L. Nagle
us³yszelimy krzyk Jest jeszcze jedna!

Ideologiczne kszta³cenie
personelu KMEiPM

K

atedra Miernictwa Elektrycznego i
Pomiarów Maszyn, czyli KMEiPM, w roku 1950/51 obejmowa³a dwa
osobne laboratoria dydaktyczne i do obs³ugi æwiczeñ zatrudniony by³ doæ liczny zespó³ asystentów. Ju¿ samo Laboratorium Miernictwa Elektrycznego
mia³o 12 stanowisk, prowadzonych
równolegle, co wymaga³o trzech lub
czterech asystentów na ka¿dej turze zajêæ. W niektóre przedpo³udnia odbywa³y siê bezporednio po sobie dwie tury
æwiczeñ. Na styku powstawa³a niewielka luka czasowa, umo¿liwiaj¹ca

spo¿ycie drugiego niadania.
W tych warunkach zorganizowalimy
sk³adkowy Bar KMEiPM, który mieci³ siê w E-24. W wydzielonej szafce
sta³ porcelanowy imbryk elektryczny i
przynale¿ny do niego czajniczek; w
otwartej blaszance znajdowa³ siê zapas
cukru, a sucha herbata by³a przechowywana w tekturowym pude³eczku. Zakupy uzupe³niaj¹ce za ka¿dym razem wykonywa³ inny cz³onek naszej grupy. Na
innej pó³ce sta³y ordynarne szklanki i
obok le¿a³y aluminiowe ³y¿eczki.
Szklanki i ³y¿eczki nosi³y cyfrowe ozna-
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i ponownie krew zaczê³a nam szybciej
kr¹¿yæ. Pomys³ów i pieniêdzy przybywa³o z minuty na minutê. Ostatnie 10 minut licytacji trwa³o ca³¹ wiecznoæ.
B¹d co b¹d w grê wchodzi³a NASZA armata. Jeszcze tylko 2, 3 minuty 
podbijaæ nie podbijaæ, znajd¹ siê pieni¹dze czy nie znajd¹, no i jedna mêska decyzja  przebijamyJ!
I tak oto w ten jak¿e prosty sposób
mieszkañcy domów studenckich Politechniki Gdañskiej stali siê pe³noprawnymi w³acicielami nowiutkiej J ( piêædziesiêcioletniej) 85- tki!
Nieoficjalnie ochrzcilimy nasz¹ armatkê REPET¥.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
osobom, które wspomog³y nasz wystrza³owy cel oraz wszystkim zbieraczom. Za
rok kupujemy MIGa J!!!
Magdalena Witkowska
Zastêpca Przewodnicz¹cego SSPG
ds. Mediów
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

czenia w³aciciela, wymalowane farb¹
olejn¹; moja by³a 7, a ca³y nasz zespó³ liczy³ osiem osób.
Do tego grona nale¿eli: Leonard Garbolewski, Jerzy Gumiñski, Henryk Bitel, Franciszek Przedziecki, Jerzy
Trzeciak, Romuald Do³mat, Les³aw Rybarski, Henryk Pajor. Bractwo by³o z¿yte, nic wiêc dziwnego, ¿e przy piciu herbatki opowiadalimy sobie ró¿ne dowcipy. Wielkim powodzeniem cieszy³y
siê ró¿ne gry pó³s³ówek, jak np.
domki w S³upsku  s³omki w dupsku,
m¹dra Jola  j¹dra mola, rz¹d w niepokoju  nierz¹d w pokoju, instytucja w prospektach  prostytucja w inspektach, prucie cha³ata  chucie pra³ata, cacane mycki  macane cycki,
serwus Niusia  nerwus siusia, jest
faja  fest jaja, stój Halina  huj Stalina. Podczas odczytu profesora Trzetrzewiñskiego w sali E-22 siedzia³em
ko³o Gumiñskiego i Trzeciaka. U³o¿ylimy kalambur pêdzi glizda  glêdzi
pizda. Pocz¹tkowo zebralimy 53 takie kalambury, a w nastêpnych latach
doszlimy do 152 pozycji. Nasz¹ zdobycz spisa³em na katedralnej maszynie
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Przyjacielskie spotkanie w Parku Oliwskim (3 czerwca 1951). Od lewej: Jerzy Gumiñski, Mieczys³aw i Ola Musielakowie, Henryk Bitel, Franciszek Przedziecki, Jerzy Trzeciak, Adam Hervy

w szeciu egzemplarzach i rozda³em
kolegom. Kawa³y polityczne tak¿e kursowa³y  jak choæby:
Jaka jest ró¿nica miêdzy rz¹dem a pudrem?
Puder jest do twarzy  a rz¹d do dupy!
Bardzo lubiane by³y charakterystyczne nazwiska ró¿nych nacji. Tak np. Japoñczyk  Na-raka-nie-rad, Gruzin
Ka³-ma-na-wardze, Hiszpan  Donkutas-po-sam-pas, Rumun  Wal-godesku. Nowsze odkrycia z tej dziedziny przekaza³em memu Tacie, który
szczerze siê ubawi³, gdy¿ takie powiedzonka kursowa³y w jego czasach szkolnych  to znaczy przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹.
Wiosn¹ roku 1951 Rada Miejscowa
Zwi¹zku Zawodowego Nauczycielstwa
Polskiego, której przewodniczy³ Szafrañski, postanowi³a przeprowadziæ akcjê samokszta³cenia ideologicznego
wszystkich pracowników dydaktycznych. Szefem ZNP na Wydziale Elektrycznym by³ ówczesny adiunkt Stefan
Roszczyk, którego powo³ano na kierownika tego kursu, jako prelegenta
przydzielaj¹c Jerzego Pikielnego, aktywistê Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej; by³
studentem na naszym Wydziale.
Spotkania dyskusyjne oparte by³y na
studiowaniu ksi¹¿ki pod tytu³em Krótki kurs historii WKP(b), napisanej
pono przez Józefa Stalina. Personel dydaktyczny Wydzia³u Elektrycznego zo-
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sta³ podzielony na kilka grup, po parê
osób. Do jednej z tych grup przydzielono asystentów z KMEiPM oraz
personel Katedry Elektrotechniki Teoretycznej, do którego nale¿a³ ówczesny adiunkt Piotr Ciechanowicz. Raz w
tygodniu, w godzinach popo³udniowych, zbieralimy siê w salce E-7, le¿¹cej na dole naszego budynku. Prelegent zagaja³ dyskusjê nad rozdzia³em
Krótkiego kursu, który by³ referowany przez jednego z uczestników. Wszyscy bylimy bezpartyjni, wiêc referat z
regu³y nie by³ ca³kowicie poprawny;
prelegent przedstawia³ stosowne poprawki. Na zakoñczenie spotkania wyznacza³, kto nastêpnym razem bêdzie
pe³niæ funkcjê referenta.
Przy koñcu drugiego takiego spotkania zaszczyt ten przypad³ mnie. Wolnym popo³udniem, w domu, zabra³em
siê do czytania tekstu trzeciego rozdzia³u, dotycz¹cego okresu przed rewolucj¹
1905 roku. Po przeczytaniu jednej strony poczu³em zmêczenie, wiêc wyci¹gn¹³em siê na zas³anym ³ó¿ku i tam czyta³em dalej. Po pewnym czasie ockn¹³em
siê, bo w pokoju panowa³ ju¿ zmrok, który zapad³ podczas owej lektury. Tak powsta³¹ lukê uzupe³ni³em w nastêpnych
dniach  i na wyznaczony termin by³em
ju¿ przygotowany. Wiedzia³em miêdzy
innymi, ¿e do rewolucji trzeba trzech
czynników: po pierwsze  pieniêdzy, po
drugie  pieniêdzy i po trzecie  pieniê-

dzy. To odkrywcze spostrze¿enie Chor¹¿ego wiatowego Obozu Pokoju
mocno utrwali³o siê w mojej pamiêci.
Na najbli¿szym szkoleniu Pikielny
wezwa³ mnie do wypowiedzi. Wydawa³o mi siê, i¿ powinienem rozpocz¹æ od
jednoznacznego okrelenia osoby autora omawianej publikacji. Na pocz¹tku
stwierdzi³em wiêc, ¿e Józef Stalin to rewolucyjny pseudonim gruziñskiego rewolucjonisty, którego nazwisko brzmia³o  Jak-Sra-To-Kwili. Tak w³anie
brzmia³o inne nazwisko Gruzina! W
tym momencie skonfundowany zamilk³em.
Obecni  wraz z prelegentem  zareagowali g³onym miechem. Po chwili
podj¹³em mój referat, który ju¿ ¿adnej
dalszej sensacji nie wywo³a³. Muszê tutaj podkreliæ, i¿ mojej wpadki Pikielny
nie odraportowa³ wy¿ej, dziêki czemu
¿adne reperkusje mnie nie dotknê³y. Po
zakoñczeniu ca³ego cyklu tego szkolenia otrzymalimy wiadectwa, wystawione na drukowanych formularzach,
sygnowanych przez Zwi¹zek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego, a podpisanych przez Roszczyka. Mia³em ten
dokument jeszcze parê lat temu,

Jerzy Sawicki
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
fot. autor
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Pawe³ Jasienica i Politechnika Gdañska
Ods³ona trzecia
Ocean jest pozbawiony sumienia. (...) by³ zawsze nieprzejednanym wrogiem okrêtów i
ludzi, (...), a z³oci jego nie nasyci³a bynajmniej iloæ ofiar (...) zawsze gotów jest mamiæ i
zdradzaæ, druzgotaæ i zatapiaæ niepoprawnych optymistów. (...) Jeli nie zawsze starczy mu
furii, aby zdruzgotaæ, gotów jest ka¿dej chwili zatopiæ cichaczem. Najbardziej zdumiewaj¹cym dziwem g³êbin jest ich bezdenne okrucieñstwo.
Joseph Conrad Zwierciad³o morza

D

o pokonania ¿ywio³u, jakim jest morze, potrzebny jest rozum ludzki. Kruche ³upiny, którymi p³ywali nasi przodkowie, dawno ju¿ przesz³y do historii. W dzisiejszych stoczniach buduje siê statki przypominaj¹ce niewielkie miasteczka. Okaza³o
siê, ¿e dziêki technice i naukowym metodom
mo¿na przeciwstawiæ siê potêdze przyrody,
chocia¿ nie mo¿na jej pokonaæ  zawsze bowiem bêdzie mia³a ona nad nami przewagê.
Pawe³ Jasienica, wêdruj¹c po Politechnice Gdañskiej, szczególn¹ uwagê zwraca³ na
to wszystko, co zwi¹zane by³o z morzem.
Przygl¹da³ siê, analizowa³, poszerza³ swoj¹
wiedzê i coraz bardziej zachwyca³ siê ludmi, których pozna³, a których zapa³, zaanga¿owanie, pomys³owoæ, inwencja i pasja,
z jak¹ realizowali swoje plany, by³y godne i
podziwu, i najwy¿szego uznania.
Dziêki profesorowi Aleksandrowi Rylke,
wyk³adowcy na pierwszym w dziejach naszego szkolnictwa Wydziale Budowy Okrêtów, pozna³ nie tylko such¹ teoriê, któr¹ zapewne  jako humanicie  trudno by³oby
mu zrozumieæ, ale praktycznie uczestniczy³
w pracach i eksperymentach, przeprowadzanych na Wydziale i w terenie. Oczami laika
patrzy³ na wodowanie boczne i usi³owa³ zrozumieæ, dlaczego jest ono lepsze od wodowania wzd³u¿nego. Profesor, który za wprowadzenie metody wodowania bocznego zosta³ odznaczony Nagrod¹ Pañstwow¹, wyjani³ mu, ¿e Amerykanie stosuj¹ j¹ ju¿ od
dawna, i przedstawi³ konkretne powody
wiadcz¹ce o korzyciach p³yn¹cych z jej
stosowania.
Taka jest pierwsza kategoria korzyci
metody wodowania bocznego: ³atwoæ, tanioæ, operatywnoæ. (...)

Wiadomo na szerokim wiecie o wodowaniu bocznym. Ca³kowita odrêbnoæ polskich
prac na tym polu polega na d¹¿eniu do naukowego zbadania kwestii. Maj¹ byæ najdok³adniej poznane wszystkie zjawiska wystêpuj¹ce podczas samej operacji i przygotowañ do niej. Zdobyta wiedza ujêta zostanie
w podrêcznikach. Dziêki temu ka¿dy fachowiec poradzi sobie sam, nie potrzebuj¹c
uciekaæ siê do ³aski wtajemniczonych. Tak
ma siê dziaæ w kraju, który dopiero przystêpuje do rozbudowy sieci swoich dróg i urz¹dzeñ wodnych, zarówno morskich jak i ródl¹dowych. Chodzi o intelektualne uzbrojenie specjalistów, którzy w przysz³oci pracowaæ bêd¹ w przystaniach nad Ba³tykiem i
nad wewnêtrznymi morzami.
Mylê, ¿e to ze wzglêdu na taki w³anie
charakter prac profesor Rylke otrzyma³ nagrodê w tym dziale nauki, a nie w innym.
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Poniewa¿ trudno by³oby eksperymentowaæ na terenie stoczni, dlatego badania wykonywano w laboratorium Morskiego Instytutu Technicznego. Wspó³pracuj¹cy z profesorem absolwenci Politechniki Gdañskiej
przygotowali specjaln¹ aparaturê, do której
wykonania wykorzystano wszystko, co siê
da³o  nawet czêci znalezione na mietnikach. Modele statków  wierne kopie wielkich pierwowzorów  p³ywa³y w basenie,
którego dno mo¿na by³o modelowaæ, i w którym, zmieniaj¹c poziom wody, mo¿na by³o
równie¿ regulowaæ wysokoæ progu, z którego spuszczano statek na wodê. Do utrwalenia ka¿dej fazy eksperymentu u¿ywano
aparatu filmowego, poniewa¿ prêdkoæ wodowanego obiektu by³a tak wielka, ¿e tylko
ten sposób umo¿liwia³ przeledzenie ka¿dego u³amka sekundy przebiegu operacji. Potem, oczywicie, przeliczano to na prawdziwe wymiary statku  wielkiego transportowca do przewozu drobnicy, lub niewielkich
rozmiarów rybackiego trawlera.
Jasienicê zaskoczy³ profesor Aleksander
Potyra³a z Katedry Konstrukcji Okrêtów,
który rozpocz¹³ spotkanie nie od spraw bie¿¹cych, ale od historii. Okaza³o siê, ¿e Wydzia³ prowadzi badania zwi¹zane z dziejami
polskiego budownictwa okrêtowego. Pracownicy docieraj¹ do wszelkich róde³ mog¹cych pomóc w opracowaniu monografii
na ten temat. Informacje znajduj¹ w archiwach i ksiêgozbiorach, i wszystkie umieszczaj¹ w specjalnej kartotece.
Z zebranych materia³ów wynika, ¿e
wbrew rozpowszechnionym mniemaniom
nasz najstarszy przemys³ stoczniowy wcale nie by³ wzorowany na skandynawskim.
Prapomorzanie mieli swój w³asny, znacznie
lepszy sposób ³¹czenia klepek. Nigdy te¿ nie
uszczelniali ich w³osiem, tylko mchem. Ozdo

Profesorowie PG  od lewej: Aleksander Potyra³a, Robert Szewalski, Jan Madejski, Stanis³aw
Hueckel, Kazimierz Zygmunt
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Zespó³ Biura Konstrukcyjnego i wytwórni turbin ZAMECH-u z cz³onkami komisji odbiorczej
pierwszej turbiny TK50. W rodku  profesor Robert Szewalski

by statków odznacza³y siê wysokim poziomem artystycznym. Oszczêdniejsze w wyrazie, nie by³y tak rozwichrzone i  sit venia
verbo  barokowe jak u Wikingów.
£ód sporz¹dzona u nas stanowi³a wcale
niez³y rodek komunikacji, skoro szcz¹tki jednej z nich znalezione zosta³y a¿ na wschodnim wybrze¿u Anglii.
Gdañscy okrêtowcy pragnêli, by niegdysiejsze rzemios³o i sztukê nie tylko wspomog³a, ale wrêcz zast¹pi³a solidna wiedza
oparta na matematycznych wzorach. Polskie
przepisy gwarantowa³y solidne wykonanie,
a tym samym bezpieczn¹ ¿eglugê. Ka¿dy
statek musi byæ ubezpieczony, ale ¿adne towarzystwo asekuracyjne nie ubezpieczy
obiektu p³ywaj¹cego, którego nie wci¹gniêto do specjalnych rejestrów. Profesor Potyra³a jest za³o¿ycielem Polskiego Rejestru
Statków, w którym znajduj¹ siê informacje
o stanie technicznym ka¿dego z obiektów
naszej ma³ej i du¿ej floty. Orzeczenia tej instytucji maj¹ charakter dokumentów prawnych, szczególnie wa¿nych dla armatorów.
Pierwsze towarzystwo klasyfikacyjne Bureau Veritas powsta³o we Francji w roku 1828,
w Polsce datuje siê ono od 1 lutego 1947
roku. Przed wojn¹ mielimy (od 1938 r.)
Polski Rejestr ¯eglugi ródl¹dowej, obejmuj¹cy 60% statków. W Gdañsku dzia³a³y w
tym czasie rejestry niemiecki, angielski i
francuski. Poniewa¿ statki wymagaj¹ klasyfikacji i nadzoru technicznego, dlatego w
1947 roku powsta³a w Gdyni placówka
Lloyds Register, która bardzo szybko zosta³a zlikwidowana. Okaza³o siê, ¿e Anglicy trudnili siê przede wszystkim szpiegoNr 2/2003

stwem przemys³owym, daj¹cym im wgl¹d
w ca³oæ naszej gospodarki, a szczególnie
przemys³u.
Z przemys³em okrêtowym kooperuj¹ zak³ady z ca³ego kraju. Instytucja klasyfikuj¹ca
statki nadzoruje ich budowê, ale równie¿
przyjmuje, bada i opiniuje wszystkie potrzebne materia³y. Kontrol¹ objête s¹ jednostki
morskie oraz ca³a ¿egluga ródl¹dowa. Okaza³o siê, ¿e kooperanci z g³êbi kraju uprawiali na wielk¹ skalê partactwo i brakoróbstwo,
co stanowi³o miertelne zagro¿enie dla okrêtów p³ywaj¹cych po morzach i oceanach.
Dlatego Wydzia³ Budowy Okrêtów tak
przygotowywa³ swoich studentów, aby potrafili oni sprostaæ surowym wymaganiom,
które okrelaj¹ morskie przepisy. Pawe³ Jasienica tak pisze o roli Politechniki w tym
zakresie:
Strategia powiada, ¿e rezerwa jest to ta
czêæ si³y zbrojnej, któr¹ siê przeznacza do
wymierzenia decyduj¹cego ciosu. W tym sensie za rezerwê Polskiego Rejestru Statków
uznaæ nale¿y Politechnikê Gdañsk¹ z jej
Wydzia³em Budowy Okrêtów oraz innymi.
Prowadzi siê tu nieustannie prace badawcze w dziedzinie teorii i konstrukcji okrêtu,
spawalnictwa, technologii materia³ów maszynowych, gospodarki cieplnej kot³ów, elektrycznoci, ochrony przeciwpo¿arowej itp.
A student? Uczy siê on o rejestracji statków w³anie tak, jak jego kolega  kandydat
na adwokata czy sêdziego  prawa. Inspektora zrobi zeñ dowiadczenie oparte na wiedzy wyniesionej z Politechniki.
Potrzeba pe³nych piêciu lat, by przygotowaæ m³odego cz³owieka do odpowiedzial-

nego i rzetelnego wykonywania zawodu in¿yniera. Podczas konferencji na szczeblu
centralnym  jak podaje Jasienica  gdy pad³o stwierdzenie, ¿e do przygotowania spawacza wystarczy szeciomiesiêczny kurs,
profesor Adolf Polak odpowiedzia³: Nie,
proszê pana! To tylko ministra mo¿na w pó³
roku wyszkoliæ, spawacza  nie.
To w³anie profesor Polak z Wydzia³u
Mechanicznego, bez którego nie istnieje ¿adna uczelnia techniczna, jest konstruktorem
pierwszej polskiej maszyny okrêtowej. Zosta³a ona zainstalowana na So³dku, naszym
pierwszym statku pe³nomorskim, i mia³a
moc 1300 koni mechanicznych.
Profesor znany by³ nie tylko z ostrego
jêzyka, ale równie¿ z trzewego mylenia,
solidnoci i talentu konstruktorskiego. Ostro
krytykowa³ brakoróbstwo. Zademonstrowa³
swojemu gociowi ze stolicy przyrz¹d krelarski, w którym nie dokrêca³y siê zwyczajne rubki. A kad³uby i maszyny okrêtowe
robilimy na pi¹tkê! Oby przymorze zdo³a³o
co rychlej zaraziæ ca³y kraj ow¹ charakterystyczn¹ rzetelnoci¹ roboty, która na wszystkich wybrze¿ach wiata stanowi odwieczn¹
tradycjê.
Aby zmniejszyæ awaryjnoæ urz¹dzeñ,
co szczególnie wa¿ne jest na morzu  ¿ywiole, z którym cz³owiek ci¹gle sobie nie
mo¿e daæ rady  trzeba poddaæ szczegó³owej analizie albo ca³e urz¹dzenia, albo ich
fragmenty. Katedra Pomiarów, Badania Maszyn i Gospodarki Cieplnej mia³a w swoich zbiorach ogromn¹ kolekcjê uszkodzonych eksponatów, pokrêconych, wykrzywionych, zniekszta³conych w najdziwaczniejszy sposób, pokrytych nalotami jednolitymi lub porowatymi. Profesor Feliks Sauter,
szef Katedry, wraz z adiunktem mgr. in¿.
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Turbina kondensacyjna  1959 r.

W³odzimierzem Turykiem zajmowa³ siê
ustalaniem przyczyn awaryjnoci oraz projektowaniem takich urz¹dzeñ, których awaryjnoæ by³aby minimalna. Katedra wspó³pracowa³a z profesorem Polakiem w zakresie badania wp³ywu ciep³a na pracê kot³ów
parowych.
Profesor Polak uwa¿a³, ¿e mo¿liwoci
rozwoju budownictwa okrêtowego s¹ nieograniczone, a dowiadczenia wyniesione z
tej dziedziny naszego przemys³u wykorzystaæ mo¿na w innych ga³êziach przemys³u. I
robiono to z doskona³ym skutkiem.
Jeszcze jedna z katedr Wydzia³u Mechanicznego zwi¹zana by³a cile z okrêtownictwem i konstruowaniem urz¹dzeñ morskich. By³a to Katedra Budowy Silników
Spalinowych, kierowana przez profesora
Taylora. Zaopatrywa³a ona wszystkie kutry rybackie oraz inne niewielkie ³odzie w
silniki spalinowe o ma³ej mocy. Pracownicy Katedry mieli wiadomoæ, ¿e nie rozwinêli wszystkich swoich mo¿liwoci. Planuje siê dopiero budowê specjalnego laboratorium, gdzie w oparciu o szczegó³owe
badania mo¿na bêdzie przeprowadziæ analizê dotychczas u¿ywanych silników i opracowaæ nowe zmiany konstrukcyjne. Marzy
siê te¿ o szczêsnej chwili, kiedy zainteresowane resorty centralne pojm¹, ¿e wspó³praca z Politechnik¹ mo¿e przynieæ b³ogos³awione skutki. Ale ju¿ i dzi ma siê na
oku ogromne szanse pracy i wytwarzanie
na eksport.
Ju¿ przy okazji wydobycia z dna morskiego wraka pancernika Gneisenau, które nadzorowa³ profesor Aleksander Rylke,
wykorzystano do celów bardzo praktycz-

nych tysi¹ce ton doskona³ej stali. Gneisenau wyposa¿ony by³ w trzy potê¿ne turbiny o ³¹cznej mocy 165 tysiêcy koni mechanicznych, co równa siê po³¹czonej sile
trzech elektrowni wielkomiejskich. Taka
moc ma decyduj¹ce znaczenie przy rozwijaniu prêdkoci i sprawnoci bojowej. Od
turbiny zale¿y zatem sprawnoæ jednostki
p³ywaj¹cej. Turbiny wykorzystuje siê równie¿ w przemyle chemicznym, papierniczym, w³ókienniczym, elektryfikacyjnym,
hutniczym i przede wszystkim w energetyce. Nawet w reaktorze atomowym potrzebna jest turbina.
- W 1945 roku, za uruchomienie piêciusetkilowatowej turbiny, otrzyma³em
prawo do dwóch ¿arówek w mieszkaniu...
- Do dwóch ¿arówek?  przerwa³em zdumiony niezmiernie.  Pan profesor chyba ¿artuje. Có¿ za norma, dwie ¿arówki!
- Proszê pana, piêciusetkilowatowa turbina na ca³y Lwów, to kropla w morzu.
Dwie ¿arówki to du¿o w tych warunkach. Po uruchomieniu nastêpnej,
wiêkszej, wszyscy profesorowie Politechniki otrzymali taki sam przywilej.
Cz³owiekiem tak hojnie nagrodzonym by³
profesor Robert Szewalski, od 1945 roku kierownik Katedry Maszyn Cieplnych Wirnikowych, cz³onek Polskiej Akademii Nauk, do
niedawna rektor Politechniki.
Na biurku profesora sta³ tylko jeden
przedmiot  ³opatka turbiny parowej. To
w³anie jemu wiele, a mo¿e nawet wszystko, zawdziêcza nasz powojenny przemys³.
Bowiem profesor opracowa³ czêci zamienne do turbin, które obs³ugiwa³y wszystkie
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zak³ady przemys³owe. Produkcjê trzeba by³o
poprzedziæ wykonaniem ¿mudnych pomiarów, których precyzja wynosi³a setne czêci
milimetra. Do 1954 roku naprawiono 100
turbin o ³¹cznej mocy ponad 200 tysiêcy kilowatów.
Na prze³omie lat 1948-1949 Zak³ady im.
Karola wierczewskiego w Elbl¹gu wyznaczone zosta³y do produkcji kompletnych turbin parowych. Zespó³ profesora Szewalskiego, z którym wspó³pracowa³ dr Stefan Perycz, wykona³ projekt turbiny wraz instrukcj¹ monta¿u, eksploatacji i badañ ruchowych. Turbina ta liczy³a kilka tysiêcy czêci. Uruchomiono j¹ 3 wrzenia 1953 roku.
By³a to pierwsza polska turbina przemys³owa, TP2. A by³a tak doskona³a, ¿e po osi¹gniêciu pe³nych obrotów mo¿na by³o na jej
obudowie postawiæ sztorcem dwudziestogroszówkê. I nie przewróci³a siê!
Profesor Szewalski i jego pracownicy
wykazywali siê wielk¹ aktywnoci¹. Zajmuj¹c siê turbinami, przy okazji skonstruowali wiele urz¹dzeñ, bardzo czêsto wykonanych z niczego, i do tego metod¹
cha³upnicz¹. Do nich zalicza siê kurzowiec,
unikatowe urz¹dzenie do badania sprawnoci uk³adu ³opatkowego w tunelu aerodynamicznym. Innym cudem techniki, jednym z trzydziestu kilku na wiecie, by³ 
wykonany ze starej sprê¿arki z zestrzelonego niemieckiego samolotu  tunel naddwiêkowy, s³u¿¹cy do cechowania przyrz¹dów we wspomnianym wy¿ej tunelu aerodynamicznym.
Muszê przyznaæ, ¿e Jasienica zaimponowa³ mi wiedz¹, któr¹ sobie przyswoi³
podczas stosunkowo krótkiego pobytu na
naszej Uczelni. A on natomiast zachwyca³
siê zaanga¿owaniem i pasj¹ pracowników.
Os³upia³em, kiedy mnie tak zasypano problemami, o których przedtem ucho moje nie
s³ysza³o. (...) Oni domagali siê najmielszego nowatorstwa...(...) rozmawia³em po prostu z zespo³em ludzi, którzy a¿ siê trzêli z
pasji do szturmowania nowych dziedzin
wiedzy i techniki. Zw³aszcza takich, których
kontury ca³kiem mg³awicowo zaczynaj¹ siê
rysowaæ na horyzoncie nauki.(...) I to oni
w³anie co dzieñ stykaj¹ siê z setkami studentów. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e nie tylko
przeka¿¹ im sw¹ wiedzê i dowiadczenie,
ale ponadto zara¿¹ ich sw¹ pasj¹ i umi³owaniem postêpu.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna
Wszystkie zdjêcia pochodz¹ z Pracowni
Historii Politechniki Gdañskiej
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Profesorowie Politechniki Gdañskiej w anegdocie

W

roku 1950 po wprowadzeniu denominacji ukaza³y siê ró¿ne plakaty. By³ równie¿ plakat przedstawiaj¹cy rolnika w s³omkowym kapeluszu, a
na pierwszym planie du¿a moneta jednoz³otowa oraz napis: Nowa Z³otówka
Bije Bogacza. Kto taki plakat przypi¹³
na drzwiach gabinetu profesora Kazimierza Bogacza. Profesor serdecznie siê
umia³ i tak mu siê to podoba³o, ¿e do
koñca jego aktywnoci w Politechnice 
plakat ten zawsze wisia³ na drzwiach jego
gabinetu.
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ok akademicki 1949/50, w Auditorium Maximum wype³nionym po
brzegi s³uchaczami I roku wyk³ady z matematyki prowadzi profesor Bronis³aw
Czerwiñski. W pewnej chwili mówi o
podziale na dwie nierówne po³owy. Powiedzenie znane od dawna, jako taki sobie nonszalancki ¿arcik. Ale studenci I
roku uznali, ¿e zrozumienie tak absurdalnego zwrotu, wypowiedzianego przez
profesora matematyki, nale¿y potwierdziæ gromkim miechem. Profesor na to
 Czego siê pañstwo miejecie, przecie¿
to jest okrelenie umowne; tak jak ludzie
umówili siê mówiæ »Ojciec wiêty«, a
przecie¿ papie¿ nie jest ani ojcem, ani
wiêtym, wiêc mo¿na siê umówiæ, ¿e
po³owy nie s¹ równe.
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rofesor Stanis³aw Kaniewski bywa³
stosunkowo czêstym gociem w laboratorium maszyn elektrycznych, wówczas wita³ siê z wszystkimi pracownikami, a gdy przy powitaniu który z pracowników z za¿enowaniem mówi³:
przepraszam panie Profesorze, ale mam
brudne rêce, wówczas nestor polskich
maszynowców, nie rezygnuj¹c z ucisku
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d³oni: to nie jest brud  odpowiedzia³ 
tylko dowód szlachetnego trudu.
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rofesor Antoni Koz³owski wyk³ada³
maszynoznastwo; pewien student
mia³ k³opoty ze zdaniem tego przedmiotu, poszed³ wiêc do profesora i zwraca
siê z nastêpuj¹c¹ propozycj¹: panie profesorze, za³atwmy tê sprawê polubownie.
Pan mi zaliczy maszynoznastwo, a ja
przeniosê siê na Politechnikê Warszawsk¹ i nie bêdzie pan mia³ ze mn¹ wiêcej
k³opotów. Profesor zareplikowa³ to s³owami: no dobrze, ale zadam jeszcze jedno pytanie, je¿eli pan odpowie, to zaliczê, a je¿eli nie, to nie zaliczê. Zgadza
siê pan?. Tak. A zatem, dlaczego poci¹g jak jedzie pod górê, to sapie?. Delikwent rozwija³ ró¿ne teorie termodynamiczne i mechaniczne, ale profesor ci¹gle zaprzecza³; w koñcu pyta: no co, nie
wie pan?. Nie. No bo maszynista siê
zmêczy³. Panie profesorze, ale¿ to
¿art. A czy ja panu mówi³em, ¿e bêdê
pana pyta³ powa¿nie? Je¿eli pan ¿artuje,
to ja te¿ mogê.
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rofesor Longin Kurski po powrocie z oflagu wspó³pracowa³ z portem
w Gdyni; komisarzem portowym by³ oficer NKWD. Profesor opowiada³, ¿e pewnego dnia wywi¹za³ siê miêdzy nimi taki
dialog: Nu pan Kurski, bardzo le, co
dzieñ pali siê jeden, dwa silniki. No to
ja siê bardzo cieszê, odpowiada profesor. Jak to?! Przecie¿ to sabota¿!. Jaki
tam sabota¿, replikuje profesor je¿eli
te silniki pracuj¹ w takich warunkach od
dwudziestu lat, to powinny spaliæ siê
wszystkie od razu, to ja siê cieszê, ¿e pali
siê tylko jeden, dwa dziennie.

N

a drugim roku, po trzecim semestrze
by³ egzamin pisemny z technologii
metali. Do wype³nionego audytorium
E41 wkroczy³ adiunkt J. Mi z obstaw¹ kilku asystentów. Wprowadzili rygor,
jakiego tu nie znano ani wczeniej, ani
póniej. Gdy tylko kto siêgn¹³ po chusteczkê do nosa  wylatywa³. Oczywicie
ocen niedostatecznych te¿ by³o du¿o. Na
nastêpnych zajêciach na ¿ale skierowane pod jego adresem, atmosferê roz³adowa³ powiedzeniem: no ch³opcy, s³uchajcie, mnie tam wszystko jedno, ale co ja
mogê zrobiæ, ¿e moi asystenci to takie
psy.
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profesora Adolfa Polaka egzaminy oblewa³o siê jeden po drugim, a
ka¿dy egzamin by³ wpisywany do indeksu; poniewa¿ brakowa³o miejsca, trzeba
by³o dokleiæ pasek papieru i dalej chodziæ na egzaminy, i dalej zbieraæ oceny
niedostateczne. Wobec tego jeden ze studentów po pierwszym niezdanym egzaminie doszed³ do wniosku, ¿e szkoda czasu na tylokrotne chodzenie, sam sobie
wpisa³ oceny niedostateczne, doklei³ pasek papieru, zapisany ocenami niedostatecznymi oraz podrobionym podpisem, i
z wolnym ostatnim miejscem poszed³ na
egzamin, no i egzamin zda³.
Inna anegdota mówi³a o bardzo dobrym studencie, który gdy poszed³ na egzamin, wyniku z ciekawoci¹ oczekiwa³o pod drzwiami pó³ rocznika. Profesor
powiedzia³ mu, aby obliczy³ ko³o zamachowe. Student podszed³ od strony naukowej, szybko wyprowadzi³ równania
ró¿niczkowe, wzory ca³kowe (profesor
nie lubi³ ca³ek, mówi³ pogardliwie Na
cu te róbaczki), rozwi¹za³ zadanie i poda³ profesorowi. Profesor patrzy, chrz¹kn¹³ i wywi¹za³ siê miêdzy nimi taki dialog:  Hmm, a sk¹d pan to wie?  Przy-
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swoi³em sobie, panie profesorze.  Hmm,
to z pana m¹dry cz³owiek, ale zrób pan
to po ludzku; co za idiota bêdzie w ten
sposób liczy³! Student ponownie szybko
rozwi¹za³ postawione mu zadanie za pomoc¹ uproszczonych wzorów i podaje
pracê profesorowi. Profesor przegl¹da 
Hmm, no dobrze. Daj pan indeks. Wpisa³ ocenê dostateczn¹, a koledzy mieli
siê, ¿e ta ocena, to za naukowe podejcie
do zagadnienia.
Profesor zachodzi do apteki i prosi o
tabletkê aspiryny; farmaceutka pyta  Zapakowaæ panu? Na co profesor  Nu,
niech pani da wyka³aczkê, to mo¿e jako zaturlam do domu.
Do profesora dotar³a wiadomoæ, ¿e
dziekan ma zastrze¿enia, i¿ wpisywa³ do
indeksu trójê z dwoma minusami. Gdy
wiêc przyszed³ student z indeksem, wpisywa³ trójê i piêæ minusów, z komentarzem skierowanym do studenta  Jeden
dla mnie, jeden dla pana i trzy dla dziekana.
Gdy dotar³o do profesora, ¿e dziekan
ma zastrze¿enia do oceny  trója z minusami, bo nie wie, czy profesor zalicza egzamin, czy nie, wówczas przy najbli¿szej
okazji, napisa³ w indeksie 2 zaliczone,
a wówczas ocena 2 by³a ocen¹ niedostateczn¹.
Profesor nie lubi³ egzaminów komisyjnych. Na jednym z takich egzaminów
zada³ pytanie  Jak do sowieckiego gramofonu zastosowaæ amerykañski olej?
Student milczy, wówczas profesor zwraca siê s³owami:  A szanowna komisja
wie?; Komisja zaskoczona milczy, wiêc
profesor koñczy  Nu, je¿eli szanowna
komisja nie wie, to u mnie student zda³.
Innym razem profesor widzi, ¿e egzaminator d¹¿y do oblania studenta, zwraca siê wiêc do niego  Panie profesorze,
a ile razy pan zdawa³ u mnie ten egzamin? Indagowany odpowiada  Dziewiêæ.  I zda³ pan?  Tak.  A teraz chce
pan studenta oblaæ za jedenastym razem?
U mnie student zda³.
W letni s³oneczny dzieñ profesor w
stroju k¹pielowym wchodzi na pla¿ê, jeden z dwóch opalonych na murzyna
bycz¹cych siê maturzystów mówi  Popatrz  jaka bia³a kosmata ma³pa idzie.
Po trzech latach przyszli do profesora na
egzamin. Przywita³ ich s³owami  To ja
by³em t¹ bia³¹ kosmat¹ ma³p¹ na pla¿y,
a panowie nie macie czego tu szukaæ.
Przenieli siê na inn¹ uczelniê. Itd. itp.

D

waj studenci umawiali siê z profesorem Stefanem Roszczykiem na
egzamin koñcowy z maszyn elektrycznych. Profesor powiedzia³, aby przyszli
w czasie przerwy. Gdy zg³osili siê, przysz³o jeszcze czterech innych i wmawiali
w profesora, ¿e z nimi te¿ siê umówi³.
Profesor rozz³oci³ siê, posadzi³ wokó³
sto³u i strzela³ jak z karabinu maszynowego, rzuca³ pytanie i przez kilka sekund
wskazywa³ palcem tego, który mia³ odpowiedzieæ, je¿eli nie odpowiedzia³,
wskazywa³ nastêpnego itd. W koñcu
przerwy pierwszy z umawiaj¹cych siê
dosta³ ocenê dobr¹, kolega, który razem
z nim siê umawia³ dosta³ ocenê dostateczn¹, a pozostali dostali oceny niedostateczne.
Do pokoi przyjaciela profesora doc.
Zdzis³awa Manitiusa i jednego z asystentów, znajduj¹cych siê na drugim piêtrze,
mo¿na by³o dostaæ siê tylko przez laboratorium usytuowane na parterze. Profesor dzwoni i s¹dz¹c, ¿e rozmawia z Manitiusem, wzburzony mówi, ¿e ma zajêcia i stoi ze studentami pod drzwiami, bo
kto je przed chwil¹ zamkn¹³ na klucz.
Asystent nie prostuj¹c, ¿e to on odebra³
telefon, odpowiada  ju¿ schodzê i zaraz
otworzê  gdy zbieg³, Profesor ju¿ by³
ze studentami w pomieszczeniu i ca³e
swoje niezadowolenie wyla³ na Bogu
ducha winnego asystenta, który nie wiedzia³ ani kto zamkn¹³ drzwi, ani kto je
otworzy³. By³o mu przykro i unika³ Profesora przez trzy dni. Profesorowi to zajcie te¿ nie dawa³o spokoju, a poniewa¿
nie spotyka³ przez parê dni swego asystenta, wiêc trzeciego dnia oko³o po³udnia, zmêczony wejciem niewygodnymi schodami, przyszed³ do jego pokoju i
przeprosi³ za to nieporozumienie.
Na seminarium dyplomowym, jeden
z dyplomantów spóni³ siê, a nastêpnie
zachowywa³ siê niepowa¿nie: krêci³ siê,
rozmawia³, przeszkadza³ innym. Wreszcie Profesor nie wytrzyma³, krew mu uderzy³a do g³owy, zrobi³ siê czerwony na
twarzy, a¿ siê obecni zaniepokoili o stan
jego zdrowia, zwymyla³ studenta. Wszyscy byli spiêci i zaniepokojeni, ale zajêcia przez ponad godzinê odbywa³y siê
normalnie. Wreszcie seminarium skoñczy³o siê i... przy wszystkich Profesor
przeprosi³ studenta za swoje uniesienie.
Profesor S. Roszczyk by³ cz³owiekiem
impulsywnym i gdy by³ niezadowolony
z jakiego wydarzenia w Katedrze,
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zw³aszcza w laboratorium, pretensje wylewa³ na pierwszego spotkanego pracownika Katedry. Pracownicy poznali ju¿
jego wybuchow¹, a go³êbi¹ duszê, i zazwyczaj przyjmowali jego merytoryczne uwagi ze spokojem i czekali, a¿ siê
roz³aduje. W laboratorium naj³atwiej
zwykle by³o zastaæ jednego z asystentów,
wiêc on te¿ obrywa³ najczêciej, co
znosi³ ze spokojem. Jednak pewnego
razu oberwa³ za sprawê, z któr¹ nie
tylko nic nie mia³ wspólnego, ale o której równie¿ nic nie wiedzia³. Tak go to
rozbawi³o, ¿e parskn¹³ miechem. Profesor zamilk³, spojrza³ ze zdziwieniem i
odszed³. Od tego czasu nigdy go ju¿ nie
obwinia³, a na pewno za nie jego grzechy. Na pewnym posiedzeniu Rady Instytutu jeden z profesorów zaatakowa³
m³odego naukowca sporód pracowników prof. Roszczyka, zarzuca³ mu, ¿e jest
za m³ody, za ma³o dowiadczony itp.,
¿eby prowadziæ tak powa¿n¹ pracê naukow¹. Wówczas prof. Roszczyk z pasj¹
i zapamiêtaniem Szarej Wilczycy broni¹cej swego szczeniaka  broni³ zaatakowanego, wykazuj¹c, ¿e w³anie on jest
najbardziej predestynowany do prowadzenia tego tematu.
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anowa³ taki zwyczaj, ¿e na pierwsz¹
godzinê zajêæ student, bez ¿adnych
konsekwencji, móg³ siê spóniæ siê do 15
minut. Profesora Stanis³awa Szpora denerwowa³o, gdy podczas wyk³adu co
chwilê kto wchodzi³ i przerywa³ tok wyk³adu. Wreszcie po 15 minutach profesor zwraca siê do sali ze s³owami: proszê pañstwa, ja szanujê kwadrans akademicki, ale do kina spónialskich wpuszczaj¹ po kronice; ja nie chcê byæ gorszy
od kina. Proszê wiêc po rozpoczêciu wyk³adu nie wchodziæ, a po kwadransie ja
pañstwa sam poproszê. Od tego czasu
nikt nie wchodzi³, a po 15 minutach profesor sprê¿ystym krokiem podchodzi³ do
drzwi, otwiera³ je z szarmanckim uk³onem i ze s³owami: pañstwo do mnie?
Proszê bardzo zaprasza³ do sali.

Zbigniew Muszalski
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
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