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Porozumienie pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Pomorskiego
i Politechnik¹ Gdañsk¹

D

nia 26 lutego 2003 roku o godzinie
10.30 zosta³o podpisane uroczyste porozumienie pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Pomorskiego a Politechnik¹
Gdañsk¹ w sprawie wspó³pracy w zakresie
informacji i poradnictwa zawodowego
wiadczonego na rzecz studentów i absolwentów Politechniki Gdañskiej przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku oraz Biuro Karier Studenckich Politechniki Gdañskiej. Porozumienie to jest zwieñczeniem
obustronnej inicjatywy, maj¹cej na celu zacienienie wspó³pracy w zakresie u³atwienia absolwentom Politechniki Gdañskiej
funkcjonowania na rynku pracy.
Porozumienie zosta³o podpisane w Sali
Senatu Politechniki Gdañskiej przez Marsza³ka Województwa Pomorskiego Jana
Koz³owskiego i Iwonê Malmur, Dyrektora
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, za w imieniu Politechniki Gdañskiej przez JM Rektora prof. dr. hab. in¿. Janusza Rachonia oraz
Prorektora ds. Organizacji prof. dr. hab. in¿.
Romualda Szymkiewicza.
Biuro Karier Studenckich bêdzie przekazywa³o cyklicznie do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy informacje na temat:
l
liczby przyjêtych na Politechnikê Gdañsk¹ studentów w poszczególnych kierunkach kszta³cenia na danym roku akademickim,
l
mo¿liwoci specjalizacji na poszczególnych kierunkach,
l
danych dotycz¹cych zatrudnienia absolwentów Politechniki Gdañskiej,
l
firm wspó³pracuj¹cych z Politechnik¹
Gdañsk¹ w zakresie przygotowania zawodowego i zatrudnienia studentów i absolwentów uczelni.
Wojewódzki Urz¹d Pracy deklaruje pomoc merytoryczn¹ i konsultacyjn¹ w zakresie wymiany dowiadczeñ i stosowanych
rozwi¹zañ organizacyjnych nt. specjalistycznego poradnictwa i informacji zawodowej
oraz bêdzie przekazywa³ cyklicznie informacje o aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wzajemna wspó³praca zaowocuje
wspólnym organizowaniem przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu aktywizacjê zawodow¹ absolwentów rozpoczynaj¹cych swoj¹ karierê
zawodow¹. Przewiduje siê wspólne organizowanie wyk³adów i spotkañ informacyjnych na rzecz aktywizowania zawodowego
studentów oraz klientów CIiPKZ w Gdañsku i S³upsku oraz wspó³pracê z innymi in-

Marsza³ek Województwa Pomorskiego Jan Koz³owski i JM Rektor  prof. dr hab. in¿. Janusz
Rachoñ podpisuj¹ porozumienie (fot. Jerzy Kulas)

JM Rektor i sygnatariusze porozumienia: Iwona Malmur, Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy oraz prof. dr hab. in¿. Romuald Szymkiewicz, Prorektor ds Organizacji (fot. Jerzy Kulas)

stytucjami i partnerami na rynku pracy dzia³aj¹cymi w zakresie us³ug porednictwa, doradztwa zawodowego i personalnego, szkolenia i przekwalifikowania zawodowego
Dziêki porozumieniu absolwenci Politechniki Gdañskiej uzyskaj¹ ³atwy dostêp do
warsztatów i szkoleñ prowadzonych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdañsku. Zakres wspó³pracy obej-

muje równie¿ udostêpnianie i przekazywanie do Biura Karier Studenckich Politechniki Gdañskiej informacji o miêdzynarodowych ofertach pracy bêd¹cych w dyspozycji
WUP w Gdañsku, z których bêd¹ mogli korzystaæ studenci i absolwenci naszej uczelni.
Alina Szab³owska
Biuro Karier Studenckich PG
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Porozumienie
zawarte 26 lutego 2003 r. pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marsza³ka Jana
Koz³owskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdañsku - Iwonê Malmur i Politechnik¹ Gdañsk¹, reprezentowan¹ przez Rektora prof. dr. hab. in¿. Janusza Rachonia oraz Prorektora ds. Organizacji prof. dr. hab. in¿. Romualda Szymkiewicza w sprawie wspó³pracy w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego wiadczonego na rzecz
studentów i absolwentów Politechniki Gdañskiej przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku oraz Biuro Karier Studenckich Politechniki Gdañskiej
Maj¹c na wzglêdzie:
- potrzeby rodowiska akademickiego zwi¹zane z kreowaniem postaw i kwalifikacji nowoczesnych kadr specjalistów,
- dotychczasowe kilkuletnie dowiadczenia i rezultaty w organizowaniu przedsiêwziêæ skierowanych do spo³ecznoci
studentów i kadry akademickiej Politechniki Gdañskiej, takich jak coroczne Targi Pracy,
- potrzebê rozwijania elastycznoci i mobilnoci zawodowej m³odych ludzi w sytuacji zmieniaj¹cych siê wymagañ na
wspó³czesnym rynku pracy,
- oraz potrzebê wypracowania p³aszczyzny do poszerzenia dotychczasowej wspó³pracy
Strony porozumienia postanawiaj¹:
1. Wojewódzki Urz¹d Pracy deklaruje pomoc merytoryczn¹ i konsultacyjn¹ w zakresie wymiany dowiadczeñ i stosowanych rozwi¹zañ organizacyjnych zwi¹zanych ze wiadczeniem specjalistycznej pomocy poradnictwa i informacji zawodowej na rzecz studentów i absolwentów Politechniki Gdañskiej.
2. Strony deklaruj¹ wolê wspólnego organizowania imprez i przedsiêwziêæ (takich jak wyk³ady, spotkania informacyjne)
na rzecz aktywizowania zawodowego studentów oraz klientów CIiPKZ w Gdañsku i S³upsku (w tym udzia³ studentów wspó³pracuj¹cych z Biurem Karier Studenckich).
3. Wojewódzki Urz¹d Pracy bêdzie przekazywa³ cyklicznie informacje o aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy,
o obserwowanych tendencjach i spodziewanych prognozach zjawiska bezrobocia w regionie, ze szczególnym uwzglêdnieniem grupy osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie.
4. Strony deklaruj¹ wzajemn¹ wspó³pracê z innymi instytucjami i partnerami rynku pracy dzia³aj¹cymi w zakresie us³ug
porednictwa, doradztwa zawodowego i personalnego, szkolenia i przekwalifikowania zawodowego (w tym udostêpnianie informacji o miêdzynarodowych ofertach pracy bêd¹cych w dyspozycji WUP w Gdañsku).
5. Biuro Karier Studenckich bêdzie przekazywa³o cyklicznie do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy informacje na temat:
- liczby studentów przyjêtych na Politechnikê Gdañsk¹ w poszczególnych kierunkach kszta³cenia na danym roku akademickim,
- mo¿liwoci specjalizacji na poszczególnych kierunkach,
- danych dotycz¹cych zatrudnienia absolwentów Politechniki Gdañskiej,
- firm wspó³pracuj¹cych z Politechnika Gdañsk¹ w zakresie przygotowania zawodowego i zatrudnienia studentów i
absolwentów uczelni.
6. Bezporednimi wykonawcami niniejszego porozumienia s¹:
ze strony Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdañsku
- Aleksandra Tê¿ycka, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdañsku
ze strony Politechniki Gdañskiej
- Alina Szab³owska, kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Gdañskiej.
7. Szczegó³owe postanowienia bêd¹ regulowane odrêbnymi umowami.
8. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Rektor
Politechniki Gdañskiej

Marsza³ek
Województwa Pomorskiego

Prorektor ds. Organizacji
Politechniki Gdañskiej

Dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ

Jan Koz³owski

prof. dr hab. in¿. Romuald Szymkiewicz

Iwona Malmur
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Myli na dziesiêciolecie

Motto: Vivere est cogitare  Cyceron (106-43 przed Chr.)

Z

aprawdê, ¿yæ to znaczy myleæ. Ta staro¿ytna maksyma, powtórzona w wiele lat póniej przez s³ynnego francuskiego filozofa, matematyka i fizyka Kartezjusza (René
Descartes, 1596-1650) w formie znanego cogito, ergo sum
(mylê, wiêc jestem) jest chyba najlepszym odbiciem istoty
cz³owieka rozumnego, czyli homo sapiens. Dlatego te¿
dziesi¹ta rocznica powstania publikacji Pismo PG, którego autor by³ wspó³za³o¿ycielem i d³ugoletnim cz³onkiem jego
Zespo³u Redakcyjnego, musi go sk³aniaæ do jakiej refleksji.
Niech poni¿sze przypomnienie obrazu Rembrandta Medytuj¹cy filozof (1632) s³u¿y tu za ilustracyjne wprowadzenie.

Póniej, w ogrodzie Eden, pojawi³ siê cz³owiek, oraz  jak to
widzi Marc Chagall:

...drzewo ¿ycia w rodku tego ogrodu (Rdz 2:9)
Czytamy, ¿e

I skierowa³em swój umys³ ku temu, by zastanawiaæ siê i badaæ, ile m¹droci jest we wszystkim, co dzieje siê pod niebem (Ekl 1:13)
Trzeba chyba mieæ satysfakcjê z tego, ¿e Pismo-jubilat nie
jest  jak niektóre podobne publikacje wydawane gdzie indziej  jedynie biuletynem informacyjnym bêd¹cym tub¹
uczelni, ¿e ma ambicje wy¿szego rzêdu. Wydaje siê, ¿e za
to w³anie nasze Pismo PG jest dostrzegane i cenione. Oby
tak dzia³o siê w przysz³oci. A dzi? Powróæmy do filozofii. Mo¿e warto siêgn¹æ do Biblii?
Dawno, dawno temu, w Dniu Pierwszym powsta³o wiat³o:

Wszystko bowiem zosta³o stworzone w zamierzonym celu (Syr
39:21)
Tymczasem  Pokolenia przychodz¹ i odchodz¹, a ziemia trwa
po wszystkie czasy (Ekl 1:4).
Bo przecie¿:

Niechaj stanie siê wiat³oæ! (Rdz 1:3)

... ka¿dy cz³owiek trwa tyle co tchnienie (Ps 38:6);
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oraz imiê nasze pójdzie z czasem w zapomnienie i nikt nie wspomni naszych poczynañ. Przeminie ¿ycie nasze jakby lad ob³oku i rozwieje siê jak mg³a, cigana promieniami s³oñca i ¿arem jego przybita (Mdr 2:4)
Dlatego cz³owiek, kieruj¹c siê zaleceniem:

Czy znane ci prawa niebios, ich pismo na ziemi wyjanisz?
(Job 38:33)
Towarzyszy³y temu widzenia I we nie ujrza³

Nie czuj wstrêtu do pracy uci¹¿liwej... (Syr 7:15),
zawsze d¹¿y³ do utrwalenia swego wizerunku duchowego w
dzie³ach materialnych:

drabinê opart¹ na ziemi, siêgaj¹c¹ swym wierzcho³kiem nieba, oraz anio³ów Bo¿ych, którzy wchodzili w górê i schodzili
na dó³ (Rdz 28:12)

Pamiêtne uczyni³ swe cuda... (Ps 110:4)
Przez wieki, gdy cz³owiek s³ucha³ wezwania Ka¿dego dzie³a,
które twa rêka napotka, podejmij siê wed³ug twych si³ (Ekl
9:10), i kiedy ho³dowa³ zasadzie, ¿e ...piêkn¹ jest rzecz¹...szczêcia za¿ywaæ przy pracy swojej,... (Ekl 5:17), powstawa³y wspania³e budowle, a wród nich  te bardzo charakterystyczne 
wie¿e i mosty:

Ka¿demu nowemu ludzkiemu pokoleniu wydawa³o siê, ¿e 
choæ...m³odoæ jak zorza poranna szybko przemija (Ekl 11:10)
 jest ono predestynowane do zmiany bry³y wiata, do zast¹pienia przebrzmia³ego starego, doskonalszym i odkrywczym nowym. Tymczasem s³yszymy:

...dzie³a zdumiewaj¹ce, których dokona³ na ziemi (Ps 45:9)
Jest rzecz¹ znamienn¹, ze przez wszystkie te czasy  od samego
pocz¹tku rodzaju ludzkiego  cz³owiek zwyk³ spogl¹daæ w górê,
oczekuj¹c odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania:
Nr 3/2003

Jeli jest co, o czym by siê rzek³o:
Patrz, to co nowego  to ju¿ to by³o w czasach,
które by³y przed nami (Ekl 1:10)
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Mo¿na dostrzec, ¿e od wieków cz³owiek-budowniczy czerpie ze wzorów istniej¹cych w naturze, lub tych utworzonych
przez jego dawnych czy bli¿szych poprzedników.
Równie¿ w sensie moralnym dzisiejsze nasze ¿ycie, naznaczone rajsk¹ przewin¹ cz³owieka, nie odbiega wiele od dawnego. Z naszych

B¹dcie wy tedy doskonali, ... (Mt 5:48)
Inne wskazanie g³osi: £agodni za to posi¹d¹ ziemiê i bêd¹ siê
rozkoszowaæ wielkim pokojem (Ps 36:11)
Aczkolwiek ci¹gle grozi nam, ¿e mog¹ pojawiæ siê czterej
Jedcy Apokalipsy (Albrecht Dürer, 1471-1528):

...ulic nie znika krzywda i podstêp (Ps 54:12)
a to, co wypowiedziano 2700 lat temu, jest  jak¿e wyrazicie
 aktualne i dzisiaj:
Wygin¹³ z ziemi pobo¿ny, Prawego nie ma miêdzy ludmi;
Wszyscy bez wyj¹tku na krew czyhaj¹,
jeden na drugiego sieæ zastawia.
Do z³ego  choæby obu rêkoma; do czynienia dobrze:
Ksi¹¿ê ¿¹da z³ota,
Sêdzia podarunku;
Wed³ug upodobania dostojnik rozstrzyga, i sprawê wykrêcaj¹.
Czy¿by tak bardzo dzi popularne s³owo przekrêt mia³o swój
pierwowzór w owym wykrêcaniu?

...by zabijali mieczem i g³odem, i morem, i przez zwierzêta ziemi (Ap 6:8)
oraz, ¿e okropnie spustoszona bêdzie ziemia ... (Iz 24:5), bo Ziemia zosta³a splugawiona przez swoich mieszkañców (Iz 24:5),
to jednak równoczenie wzmacniamy siê, czytaj¹c:

Dzisiaj odpowiedzialnoæ i uczciwoæ nie s¹ w cenie, a idea³em jest ¿ycie beztroskie, na luzie, i ukierunkowane wy³¹cznie na przyjemnoci:

...który otworzy³ drogê przez morze i cie¿kê poprzez potê¿ne
wody (I¿ 43:16).
Drogowskazem niech nam bêd¹ s³owa:

Czemu kochacie marnoæ i szukacie k³amstwa? (Ps 4:3)
A przecie¿
...Tak, Szeol rozszerzy³ sw¹ gardziel, rozwar³ sw¹ paszczê nadmiernie; wpada doñ t³um miasta wspania³y i wyj¹cy z uciechy
(Iz 5:14)

Pouczê ciê i wska¿ê drogê, któr¹ pójdziesz... (Ps 31:8)
Nr 3/2003
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Wierzymy, ¿e:

Rozpocieraæ bêdê nad tob¹ sw¹ sieæ... (Ez 32:3)

...nie rozpozna cz³owiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego
siê dzieje (Ekl 9:1)
oraz
Pisaniu wielu ksi¹g nie ma koñca, a wiele nauki utrudza cia³o (Ekl
12:12),
to jednak trzeba nam zawsze d¹¿yæ do tego, aby nie zaniechaæ mylenia. S¹dzê, ¿e praca nad tekstem do naszego Pisma PG myleniu
takiemu dobrze s³u¿y. W Jubileuszu 10-lecia tego pisma warto chyba
o tym przypomnieæ.
Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG
P.S. Uczenie siê bez mylenia  jest zmarnowan¹ prac¹  Konfucjusz (Kong Qiu lub Kongfuzi, 551-479 przed Chr.)
W artykule wykorzystano fotografie autora oraz:
1. Rembrandt van Rijn: Medytuj¹cy filozof, 1632, Pary¿, Luwr-Muzeum. Wg Hans
Vredeman de Vries, Hirmer verlag München 2002
2. Gedanken füf den Augenblick, Verlagsgesellschaft NATURA 2000 GmbH
München 1991
3. Witra¿ Marka Chagalla w kociele parafialnym w. Stefana w Moguncji wg
Kunstverlag Maria Laach
4. Fot. T. Takeuchi wg Japan 2003, JETRO
5. Kolekcja grafik z Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie
6. Structural Engineering International, IABSE, 12(2002), 3

...i na tej skale zbudujê...(Mt 16:18)
i chocia¿:

Pawe³ Jasienica i Politechnika Gdañska
Ods³ona czwarta

C

i¹gle trwa rok 1954 i zaznajamianie
siê Paw³a Jasienicy z Politechnik¹
Gdañsk¹. W miarê poznawania poszczególnych katedr wzrasta³ jego zachwyt nad nasz¹ uczelni¹. Marzenia, plany, zaanga¿owanie profesorów okaza³y siê bardzo zaraliwe. Z pasj¹ opowiadali oni o swojej pracy
przybyszowi z Warszawy, który widzia³ jak
z tak¹ sam¹ pasj¹ j¹ wykonywali. Dzisiaj,
gdy cz³owiek oderwa³ siê od ziemi i poszybowa³ w przestrzeñ kosmiczn¹, komputery-
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zacja sta³a siê codziennoci¹ i wynaleziono
leki na nieuleczalne dotychczas choroby,
inaczej patrzymy na projekty, które tworzyli ówczeni in¿ynierowie. Ale niektóre z nich
 podobnie jak szklane domy Stefana ¯eromskiego  ci¹gle pozostaj¹ piêknym, ale
nierealnym marzeniem.
Do takich niezrealizowanych, z dzisiejszej perspektywy patrz¹c trochê nierealnych,
aczkolwiek niezupe³nie do kategorii science fiction daj¹cych siê zaliczyæ  projektów

nale¿y ruroci¹g wêglowy. Model ruroci¹gu
zbudowano w laboratorium Wydzia³u Budownictwa Wodnego, a jego dzia³anie w
mikroskali zaprezentowa³ Paw³owi Jasienicy profesor Józef Karwowski, dziekan tego¿
Wydzia³u. Zgodnie z za³o¿eniami w przysz³oci z naszych zag³êbi wêglowych pobiegn¹ w ró¿nych kierunkach, k³ad¹c siê wprost
na ziemi, stalowe tuby o rednicy jednego
metra, wylane wewn¹trz topionym bazaltem.
Stacje pomp ustawione na ich drodze wzmacniaæ bêd¹ pr¹d wody. Obliczono, ¿e przez
ka¿dy punkt takiego przewodu przesun¹æ siê
mo¿e g³adko 3600 ton wêgla na godzinê.
W¹tpiê, czy da siê uj¹æ rachunkiem ile
oszczêdnoci przyniesie, ilu k³opotów pozbawi nas projektowany ruroci¹g wêglowy.
Przecie¿ korzyci bêd¹ mia³y tendencjê wzrastaj¹c¹: odci¹¿one koleje tym sprawniej zajm¹ siê innymi przewozami itp.
Niew¹tpliwie projekt by³ nowatorski i
przywieca³ mu wspania³y cel, ale ze wzglêdów technicznych jego wykonanie by³o nie-
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mo¿liwe. Sam Jasienica  laik przecie¿ w
dziedzinie nauk technicznych  zastanawia³
siê, sk¹d przyjdzie nam wzi¹æ ogromn¹ masê
wody, potrzebn¹ do przepchniêcia tysiêcy
ton wêg³a, które mia³yby byæ transportowane ruroci¹giem. W laboratorium na kilkumetrowym odcinku rur, przez które malowniczo przemieszcza³ siê wêgiel popychany
przez wodê, wygl¹da³o to jednak bardzo
obiecuj¹co.
Drugim problemem, który usi³owa³ rozwi¹zaæ profesor Karwowski i wspó³pracuj¹cy z nim naukowcy, by³a maksymalizacja
Wis³y. W tajniki sprawy wprowadzi³ Jasienicê profesor Jerzy Sielski. Roztoczy³ on
wspania³¹ wizjê królowej naszych rzek, któr¹ uj¹³ w karby system sztucznych jezior i
luz. Dziêki temu poziom wody zosta³by
podwy¿szony, co z kolei pozwoli³oby na
wykorzystanie rzeki do celów gospodarczych i transportowych, a mieszkañcy rodkowej i po³udniowej Polski mieliby okazjê
zobaczyæ statki o wypornoci siêgaj¹cej kilku tysiêcy ton.
Wszystko obraca siê jeszcze w sferze projektów. Istniej¹ rozmaite szkice rozwi¹zañ
praktycznych. Profesor Sielski opowiedzia³
mi o jednym z nich.
Warszawa zosta³aby ominiêta specjalnym
kana³em. Nie znaczy to, ¿e miasto musia³oby po¿egnaæ siê z rzek¹ i budowaæ domy w
jej by³ym korycie. Wis³a p³ynê³aby sobie
nadal, uporz¹dkowana, pog³êbiona  piêkna. Przesta³aby nawet groziæ powodziami,
pozby³aby siê ruchu towarowego. Charakterem i przeznaczeniem upodobni³aby siê po

trosze do stawów w £azienkach. Pas ¿ywej
wody dla potrzeb i ozdoby miasta.
W 1954 roku powsta³a specjalna pracownia, w której gromadzono i opracowywano
materia³y zwi¹zane z regulacj¹ Wis³y. Maksymalizacja (a nie kanalizacja, jak dotychczas mówiono, co Jasienicy kojarzy³o siê
nieod³¹cznie z pokoikiem zaopatrzonym w
³añcuszek z porcelanowym uchwytem), której promotorem by³ profesor Karwowski,
wymaga³a gruntownego zbadania zarówno
dna rzeki, jak i terenów wzd³u¿ ca³ej jej d³ugoci. Profesor Wac³aw Balcerski wyjani³,
¿e terenem dowiadczalnym bêd¹ dwie mazowieckie rzeki  Liwiec i wider, które 
podobnie jak Wis³a  maj¹ ruchome dno.
Ogromne masy wilanej wody wlok¹ wraz
z pr¹dem tzw. denne rumowisko. Aby wybudowaæ zaporê (a potrzebna bêdzie niejedna), niezbêdne s¹ informacje, gdzie koñcz¹
siê przesuwaj¹ce siê masy ziemi, a zaczyna
krzepki calec. Pocz¹tkowo zamierzano wybudowaæ na ¯u³awach dziewiêciokilometrowy model Wis³y, ale zrezygnowano z tego
pomys³u.
Problem jest ci¹gle otwarty. Bo czy¿ co
siê zmieni³o od 1954 roku, kiedy to Pawe³
Jasienica pisa³: nic chyba nie zjedna tak serc
i nie podbije umys³ów, jak obietnica, ¿e z
koryta najwiêkszej polskiej rzeki znikn¹ mielizny i ³achy, a bure jej wody stan¹ siê sp³awne (...)
Pokolenie, które ów cel osi¹gnie, nada
Wile nale¿ny jej majestat, przejdzie do historii. (...)
Praca warta jest najwiêkszego wysi³ku.

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji X-lecia PG  pierwszy z lewej: prof. Romuald Cebertowicz (zdj. ze zbiorów Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej)
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Profesor dr Micha³ Broszko (zdj. ze zbiorów
Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej)

Je¿eli dopomo¿emy pierwszej z naszych
rzek, je¿eli usuniemy skutki tylowiekowych
zaniedbañ i zdo³amy osi¹gn¹æ wszystkie
mo¿liwoci, wype³niæ niejako ramy stworzone przez przyrodê  system Wis³y wysunie
siê w Europie na drugie miejsce po dorzeczu Renu, który natura najhojniej obdarowa³a.
Którego dnia profesor Kopecki zaprosi³
Paw³a Jasienicê do hali laboratoryjnej, gdzie
przeprowadzano badanie obiegu i nagrzewania siê wody w elektrociep³owni gdañskiej.
W zmniejszonej skali badano zjawiska, które zachodz¹ w rzeczywistoci. Ka¿dy moment obiegu wody, poddanej dzia³aniu elektrycznego grzejnika, bardzo starannie rejestrowano. Takiego badania  jak powiedzia³
profesor Kopecki  do tej pory nigdzie nie
przeprowadzano.
Dla Jasienicy by³o to kolejne dowiadczenie. I kolejny powód do pe³nego szacunku uk³onu z³o¿onego gdañskim naukowcom.
Nic zatem dziwnego, ¿e pe³en podziwu napisa³ póniej: podkrela³em i stara³em siê
uzmys³owiæ zwi¹zek poszczególnych katedr
z rozmaitymi zagadnieniami Wybrze¿a. Tutaj, gdzie teraz jestemy, czuje siê rytm ¿ycia
ca³ego kraju. Nie ma w Polsce takiej dziedziny gospodarki narodowej, która by nie
korzysta³a z us³ug gdañskiego Instytutu. W
jego prace zaanga¿owani s¹ wszyscy profesorowie Wydzia³u, przez laboratoria przechodz¹ studenci, poczynaj¹c od drugiego
roku nauki. Bez przerwy oddzia³uje na nich
swoisty klimat tej jedynej w swoim rodzaju
pracowni.
W wydzia³owym laboratorium ogl¹da³
miniatury polskich rzek i rzeczu³ek oraz
miniatury budowli, które na nich stawiano.
Z ogromnym zainteresowaniem przygl¹da³
siê dowiadczeniom maj¹cym na celu ustalenie skutków dzia³ania pêdz¹cej rzecznej
fali, która napiera zarówno na most, jak i
kszta³tuje dno rzeki. Dziêki ustaleniom, na
Nr 3/2003
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(Ze zbiorów Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej)

który punkt filara przypada najwiêkszy
napór wody, mo¿na bêdzie zaprojektowaæ
odpowiedni kszta³t mostu.
Badania próbek gruntów z ca³ej Polski
mia³y doprowadziæ do ustalenia, jakie budowle, tamy czy fundamenty mo¿na na danym
terenie stawiaæ. Maksymalizacja zak³ada³a
wszechstronne i wielokrotne wykorzystanie
ka¿dego metra szeciennego wody. Wa¿ne
by³o, aby jak najmniej wody wsi¹ka³o w piasek. A woda bardzo lubi podmywaæ i niszczyæ, lubi te¿ przeciekaæ. Dlatego zajêto siê
badaniem tych wszystkich niepo¿¹danych
dzia³añ wody. Skonstruowano specjalny
przyrz¹d do badania przesi¹kliwoci ró¿nych
gatunków ziemi. Dowiadczenia wykonywano wykorzystuj¹c wodê, piasek i glinê, ale
tak¿e elektrolit, w którym zachodz¹ podobne
zmiany. Aby scaliæ grunt, zaczêto stosowaæ
metodê nazywan¹ petryfikacj¹, a u nas na
Politechnice Gdañskiej cebertyzacj¹  od nazwiska profesora Romualda Cebertowicza.
Dziêki zastosowaniu krzemionki wzmacniano ziemiê lub drewno, osi¹gaj¹c w ci¹gu
trzech dni to, co w naturze kamienia³o przez
dziesi¹tki milionów lat.
Jasienica spotka³ siê z profesorem Cebertowiczem po jego powrocie z Chin, gdzie
profesor bardzo skutecznie zaszczepi³ ideê
petryfikacji.
Zacz¹³em rozmowê od uwag na temat
zainteresowania, jakie wzbudza w Polsce
petryfikacja.
- Proszê mówiæ z e s k a l a n i e  przerwa³ mi profesor.
Hosanna! Okazuje siê zatem, ¿e najbardziej cis³e okrelenia mo¿na krótko, jasno i
zwiêle wyraziæ po polsku. I ¿adnej acji
nie trzeba. I powaga nauki w najmniejszym
stopniu na szwank wystawiona nie bêdzie.
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Okaza³o siê, ¿e wystarczy³o 46 procent
krzemionki, by gruba warstwa kurzawki w
jednej z naszych kopalñ przeobra¿ona zosta³a w ska³ê. Cudownej metamorfozy dokona³a tutejsza, gdañska ekipa. Nie u¿ywa³a
¿adnych zaklêæ, tylko pewnej iloci chemikaliów, rur metalowych, przewodów, a
zw³aszcza pr¹du elektrycznego.
Gdzie indziej znowu rozmaite wzglêdy
spo³eczne i gospodarcze nakazywa³y budowê fabryki. Ale grunt wokó³ by³ tak sapowaty i bagnisty, ¿e na umocnienie wed³ug
starych metod posz³yby ca³e lasy pali. Powierzchnia moczaru zamieniona zosta³a w
opokê, która potrafi udwign¹æ ciê¿ar wielkich pieców.
Aby Pawe³ Jasienica zrozumia³ istotê zeskalania, przeprowadzono na jego oczach
dowiadczenie, które miêkki grunt zamieni³o w ska³ê. Dokonano tego w Zak³adzie Zjawisk Elektrokinetycznych w Gruncie. Spotka³ tam dwóch swoich kolegów z czasów
studenckich  Donata Jasiñskiego, z którym
¿emy razem iuventutem na sport marnowali, oraz Eugeniusza Juszkiewicza, cz³owieka
statecznego, który zawsze wola³ turystykê
wiolarsk¹, a regatami gardzi³. U tego ostatniego zobaczy³ rzecz, o której  jak sam powiada  daremnie marzy³, a mianowicie mikroskop elektronowy. Przyjecha³ on do Polski w czêciach, a z³o¿ony zosta³ w rekordowym czasie trzech miesiêcy.
Na cianach pomieszczenia wisia³y zdjêcia mikrostruktury rozmaitych gruntów,
wykonane tym w³anie aparatem, a które
kojarzy³y siê Jasienicy z futurystycznymi
obrazami. Okaza³o siê, ¿e zobaczenie czegokolwiek przez mikroskop wymaga³o nie
byle jakich umiejêtnoci. Myla³em ¿e i ja
co zobaczê na ekranie mikroskopu. (...) Jed-

nak¿e zrezygnowa³em nawet z proby o to.
Trzeba mieæ litoæ nad ludmi. Rzuciæ obraz
na ekran, to znaczy tak dok³adnie zgraæ
przedtem cztery diafragmy, by scentrowane
promienie przesz³y przez ich otwory, o rednicy 0,05 milimetra ka¿dy.
Funduszy na mikroskop elektronowy,
mikroskop metalograficzny (do badania szlifów metali) oraz budowê hali laboratoryjnej
Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, kierowanego przez profesora Romualda Cebertowicza (hali wybudowanej w 1952 roku na
terenie Politechniki, ³¹cz¹cej siê bezporednio z piêciopiêtrowym i równie nowym gmachem Wydzia³u Budownictwa Wodnego) dostarczy³y przeprowadzane zeskalania.
Nie tylko Polacy korzystali z us³ug zwi¹zanych z zagêszczaniem gruntów. Metodê
tê zastosowano równie¿ na Wêgrzech.
Bardziej oryginalne zjawisko, to wp³yw
gdañskiej centrali na Chiny. (...) Bawi³ tu na
czteromiesiêcznych studiach chiñski uczony,
dr Liu, i powróciwszy do swej ojczyzny powo³a³ do ¿ycia zak³ad czy te¿ instytut zeskalania. Mo¿emy byæ pewni, ¿e wspomniana
powy¿ej podró¿ profesora Cebertowicza nie
pozostanie bez wp³ywu i korzyci dla tej placówki. Zreszt¹ nie tylko dla niej.
Niezbyt dawno temu odby³ siê w Szwajcarii Miêdzynarodowy Kongres Mechaniki
Gruntów. Pewien Hindus biega³ wtedy po
ca³ym Zurichu, szukaj¹c profesora Cebertowicza. Wyczyta³ by³ bowiem o nowej metodzie w prasie chiñskiej, która lojalnie poda³a, sk¹d czerpie wiadomoci.
(...) Przedstawiciel hinduskiej nauki czy
techniki szuka³ kontaktu ze znakomitym polskim specjalist¹ w dziedzinie gospodarki
wodnej. (...) opowiedziane zdarzenia niezbicie wiadcz¹ o promieniowaniu naszej nauki na kraje bardzo dalekie i gwa³townie
potrzebuj¹ce pomocy. S³uszna wiêc jest teza,
¿e takiej  i tego rodzaju  ekspansji nie zna³y
dot¹d nasze dzieje.
Nie tylko Wydzia³ Budownictwa Wodnego zajmowa³ siê badaniem i projektowaniem
urz¹dzeñ wodnych. Katedra Hydromechaniki i Budowy Turbin Wodnych Wydzia³u
Mechanicznego, z profesorem W³adys³awem Krzy¿anowskim oraz profesorem Micha³em Broszko, mia³a swój ogromny udzia³
budowie turbin wodnych.
Jasienica  jako ciekawostkê  opowiedzia³
historiê turbin wodnych w Polsce. Otó¿ przed
pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ w naszym kraju,
jeszcze za carskich rz¹dów, nie produkowano tego rodzaju urz¹dzeñ. Znaleli siê jednak
przedsiêbiorczy panowie, którzy najpierw
brali zaliczkê, nastêpnie sprowadzali turbiny
z Niemiec i sprzedawali je jako w³asne wyro-
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by. Anna³y historii nie mówi¹, jak tam by³o ze
znakami firmowymi, ale to s¹ ju¿ drobiazgi.
Grunt, ¿e m³ynarz mia³ swoj¹ turbinê, porednicy mamonê - a Niemcy fabryki. Gdy w czasie wojny rz¹d niemiecki zabroni³ wywozu
metali, cwaniacy znaleli siê w pu³apce. Wziêli zaliczki i musieli wywi¹zaæ siê z tego, co
obiecali. Jedynym wyjciem by³o uruchomienie produkcji potrzebnych urz¹dzeñ. Taki by³
pocz¹tek produkcji turbin wodnych w naszym
kraju. Mo¿na by rzec, i¿ w ko³yskê ich zagl¹da³y paragrafy kodeksu karnego.
Warszawski goæ zwiedzi³ laboratorium
Katedry, obserwowa³ dowiadczenia, które
przeprowadzano w ogromnym zbiorniku o
szklanych cianach (tak wielkim, ¿e mo¿na
by pewnie m³ode kajmany w nim hodowaæ).
Widzia³, jak pracuje wirnik turbiny, którego
prêdkoæ zwiêkszono z omiuset piêædziesiêciu do ponad tysi¹ca czterystu obrotów
na minutê. Sam przyznaje, ¿e pragn¹c poznaæ i przede wszystkim zrozumieæ zasady
dzia³ania urz¹dzeñ, zanudza³ pytaniami pracowników, a szczególnie in¿yniera Franaszczaka, który udziela³ informacji potrzebnych
do reporta¿u o katedrze Hydromechaniki.
Z rozmowy z profesorem Krzy¿anow-

skim dowiedzia³ siê, ¿e okupacjê spêdzi³ on
w obozie w Owiêcimiu, gdzie trafi³ wraz z
pierwszym transportem wiêniów. Na przedramieniu mia³ wytatuowany numer 1902.
Równie¿ jego ¿ona, owiêcimska wiêniarka, nosi na rêku numer siedem tysiêcy który, czyli pochodzi z pierwszego transportu
kobiecego. Poznali siê w Owiêcimiu.
Gdy w listopadzie 1954 roku Jasienica
przyjecha³ ponownie do Gdañska, nie zasta³
ju¿ profesora Micha³a Broszko, który zmar³
wskutek wylewu krwi do mózgu. Autor
wspomina go jako nie tylko europejskiej, ale
wiatowej s³awy specjalistê od hydromechaniki, przedwojennego wyk³adowcê z Politechniki Warszawskiej.
mieræ profesora sk³oni³a dziejopisarza
naszej powojennej Alma Mater do refleksji
na temat szacunku dla czasu naukowców.
Nie widaæ bowiem, by ten czas ceniono.
Musz¹ oni zajmowaæ siê wieloma niepotrzebnymi sprawami. Ró¿ne biurokratyczne
sprawozdania i remanenty sporz¹dzane przy
trwaj¹cych nieprzerwanie wyk³adach i przeprowadzanych æwiczeniach laboratoryjnych
(sklepy w czasie remanentów siê zamyka;
za szczególnie pokrzywdzony uwa¿a Jasie-

Ze studiów na Politechnice Gdañskiej
w latach 1948-1954 (cz. II)
Daj pan indeks!
Jeden z naszych kolegów S³awek K. w
¿aden sposób nie móg³ zdaæ jakiego egzaminu. W ¿aden sposób. A trzeba przyznaæ,
¿e stara³ siê tak, jak tylko móg³. I nie móg³
zdaæ. W zwi¹zku z tym przechodzi³ wprawdzie z semestru na semestr, z roku na rok,
ale zawsze z warunkow¹ rejestracj¹ z powodu tego zaleg³ego egzaminu.
Kilka razy próbowa³ ju¿ zdaæ ten egzamin,
ale bez pozytywnego wyniku. Wprawdzie za
ka¿dym razem by³ coraz lepiej przygotowany, ale i coraz bardziej siê na nim denerwowa³. Byæ mo¿e, nie bez winy by³ tu i egzaminator, który stale wy¿ej podnosi³ poprzeczkê
swoich wymagañ, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
jak kto siê tak d³ugo siê przygotowuje, to i

umieæ musi coraz wiêcej. A wiêc i wiêcej
powinno siê od niego wymagaæ.
Wreszcie nadszed³ termin zdawania egzaminów dyplomowych, koñcz¹cych nasze
studia. I wreszcie ka¿dy z nas otrzyma tak
upragniony dyplom.
Do egzaminu dyplomowego zosta³ dopuszczony tak¿e i S³awek. Ale jak zwykle.
Warunkowo. Warunkiem by³o wczeniejsze
zdanie tego zaleg³ego egzaminu. Dyplomu
mu przecie¿ warunkowo me dadz¹.
Dzieñ wczeniej, przed egzaminem dyplomowym, S³awek wiêc poszed³ zdawaæ
ten, ci¹gn¹cy siê za nim od wielu ³at, zaleg³y egzamin. Wiedz¹c jak wiele od tego zale¿y, by³ jeszcze bardziej zdenerwowany ni¿
zwykle. Wreszcie znalaz³ siê przed obliczem
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nica Wydzia³ Chemii, gdzie jest mnóstwo odczynników i substancji, które trzeba zwa¿yæ
i wyceniæ, a których nie da siê liczyæ na sztuki jak g³ówki kapusty) odci¹gaj¹ pracowników od tego, co jest ich zasadniczym celem.
Zdarzaj¹ siê tygodnie, w których uboczne
zajêcia poch³aniaj¹ osiemdziesi¹t piêæ procent czasu.
Wspomina tu profesora Ludwika Hirszfelda, wielkiego uczonego, którego nie interesowa³o to, co ju¿ zrobiono, ale to, co zosta³o jeszcze do zrobienia.
Czas dla uczonego jest wartoci¹ bezcenn¹  zarówno dla tego, który wiele dokona³,
jak i dla tego, który stawia swoje pierwsze
kroki. Mózgi ich zdolne s¹ czêsto do zupe³nie nieoczekiwanych wniosków i skojarzeñ,
tak jakby dzia³a³y w nich dodatkowe orodki, ca³kiem swoicie reaguj¹ce na bodce ze
wiata zewnêtrznego. Zmuszaæ je do zajêæ
postronnych  a w dodatku nudnych przewa¿nie i ja³owych  to mniej wiêcej tyle¿
znaczy, co sypaæ mia³ki piasek w skomplikowan¹ maszyneriê.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna

egzaminatora. Ten te¿ go obla³, jak zwykle.
Zrozpaczony S³awek wzi¹³ swój indeks i
ju¿ stoj¹c w drzwiach, odwróci³ siê i prawie
krzycz¹c, powiedzia³: Bodajby pañskie dzieci mia³y takie ciê¿kie ¿ycie, jakie ja mam z
panem. Wywar³o to nieoczekiwany skutek.
Zaskoczony egzaminator przez chwilê sta³ w
milczeniu, a nastêpnie te¿ krzykn¹³: Daj pan
indeks! Daj pan indeks!  i za chwilê zdumiony i uradowany S³awek szed³ korytarzem
z zaliczonym i wpisanym do indeksu egzaminem: zda³ z wynikiem dostatecznym. Wiêcej mu do szczêcia nie brakowa³o.
Egzamin dyplomowy zda³ bez wiêkszych
trudnoci i wkrótce pracowa³ w stoczni jako
in¿ynier. Po kilku latach zaliczy³ sobie magisterkê, a póniej przez wiele lat pracowa³
w przemyle okrêtowym, zajmuj¹c dyrektorskie stanowiska.

Koordynacja pracy
Przez czêæ roku 1952 odbywa³em, jako
student Wydzia³u Budowy Okrêtów, praktykê stoczniow¹. Mieszka³em wówczas, z
bratem Heñkiem, w wynajêtym prywatnie
pokoju. W tym samym co podczas studiów.
Drugi, malutki pokoik, w tym samym mieszkaniu, zajmowa³ mój kolega ze studiów, Piotr
Sz. Odbywa³ on równie¿ praktykê jak ja, ale
w innej stoczni. Bardzo czêsto wieczorem
Nr 3/2003
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dzielilimy siê wra¿eniami z odbywanych
praktyk. Którego dnia Piotr Sz. opowiedzia³
mi historiê, jaka mia³a miejsce w jego
stoczni.
Na jednym z budowanych tam statków
przeprowadzono próbê szczelnoci zbiorników balastowych. Wypad³a ona pomylnie i
zosta³a uznana przed nadzór i inspektora instytucji klasyfikacyjnej. Zbiorniki by³y wiêc
w³aciwie wykonane, szczelne, a w zwi¹zku z tym mo¿na by³o przyst¹piæ do dalszych
w nich prac. Odpowiednia ekipa stoczniowa otrzyma³a polecenie przeprowadzenia
konserwacji wewnêtrznych cian zbiorników. W tym celu musieli usun¹æ z nich wodê,
wykorzystan¹ podczas badañ szczelnoci
zbiorników.
Statek by³ dopiero w budowie i nie mia³
jeszcze s³u¿¹cej do tego celu, specjalnej instalacji. Odkrêcono wiêc jeden z w³azów
którego zbiornika. Pod³¹czono przenon¹
pompê z w³asnym napêdem i rozpoczêto
wypompowywanie wody. Jej poziom opada³ doæ szybko, ale tylko do pewnego momentu. Póniej zatrzyma³ siê na pewnej wysokoci, a nawet chwilami zdawa³o siê, ¿e
unosi siê do góry, tak jakby mimo wypompowywania wody jeszcze jej przybywa³o.
Pompa pracowa³a z pe³n¹ wydajnoci¹, i nic.
Wed³ug obliczeñ specjalistów zbiornik ju¿
dawno powinien byæ pusty, a tu pompa wylewa³a z niego wodê i wylewa³a. Pó³ stoczni zastanawia³o siê jak to jest mo¿liwe. Przecie¿ zbiornik jest szczelny. Wczoraj to dowiadczalnie i komisyjnie stwierdzono.
Tymczasem druga ekipa stoczniowa otrzyma³a polecenie przebalastowania statku. Odkrêcono i wiêc drugi w³az do tego samego
zbiornika, stwierdzono, ¿e jest on tylko w
po³owie wype³niony wod¹. Przerzucili wiêc
ruroci¹g z towarzysz¹cego im holownika i
zaczêli laæ wodê do zbiornika a tu jej wcale
nic przybywa³o. Z obliczeñ wynika³o, ¿e
zbiornik powinien byæ ju¿ pe³ny a tu nic. Poziom w nim stale utrzymywa³ siê na tej samej
wysokoci. Druga po³owa stoczni zastanawia³a siê, jak to jest mo¿liwe. Przecie¿ ten
zbiornik jest szczelny. Stwierdzono to wczoraj podczas prób szczelnoci.
Gdy siê wreszcie wyjani³o, ¿e jednym
w³azem wlewano wodê do zbiornika, a drugim j¹ usuwano, to ca³a stocznia odetchnê³a. Obawiano siê ju¿, ¿e nast¹pi³a jaka awaria. Ale ca³e szczêcie, ¿e nie. Wszystko
skoñczy³o siê wiêc na miechu.

Uk³oniæ siê czy nie uk³oniæ?
To by³o dawno, jeszcze za czasów studenckich, na prze³omie lat czterdziestych i
piêædziesi¹tych.
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Id¹c kiedy ulic¹ zobaczy³em jak¹
dziewczynê, która zbli¿a³a siê w moim kierunku. Wyda³a mi siê ona taka jaka znajoma, ale nie mog³em sobie uprzytomniæ, sk¹d
ja j¹ znam. Tak d³ugo siê nad tym zastanawia³em, ¿e przegapi³em moment, w którym
powinien jej siê uk³oniæ. W dalszym ci¹gu
zastanawia³em siê jednak, sk¹d ja j¹ znam?
Kiedy i gdzie j¹ widzia³em czy te¿ pozna³em? Kto to jest? A¿ wreszcie sobie przypomnia³em. Przecie¿ to jest narzeczona jednego z moich przyjació³, kiedy by³em jej
przedstawiony. A teraz jej siê nawet nie uk³oni³em. Dlaczego? Przecie¿ wzrok i pamiêæ
mam dobr¹. Zrobi³o mi siê g³upio.
Id¹c dalej, znów spotka³em jak¹ pani¹,
która równie¿ wyda³a mi siê znajom¹. Ale
sk¹d ja j¹ znam, te¿ nie mogê sobie przypomnieæ. Nauczony poprzednim dowiadczeniem d³ugo siê nie zastanawiam. Gdy mijalimy siê, szarmancko zdj¹³em czapkê i wykona³em jaki ruch i sk³on, który wyda³ mi
siê szczytem elegancji. Id¹c dalej w dalszym
ci¹gu zastanawia³em siê, sk¹d ja j¹ znam. Po
chwili przypomnia³o mi siê, ¿e poprzedniego dnia, gdy jecha³em poci¹giem elektrycznym, to ona siedzia³a gdzie w pobli¿u.
Tak wiêc uk³ony, a w³aciwie to te dwie
panie, zupe³nie mi siê pomyli³y.

***
Przy okazji tych wspomnieñ przypomnia³
mi siê p. prof. J. N., wyk³adowca jednego z
wa¿niejszych i trudniejszych przedmiotów na
Politechnice. By³ on potê¿nie zbudowany,
wysoki i oty³y. W zimie chodzi³ w ko¿uszku,
w którym wygl¹da³ dostatnio i dostojnie. W
stosunku do niego, my studenci pierwszych
lat studiów, szczupli i w skromnych p³aszczach wygl¹dalimy mizernie. Przyjemnie
by³o spotkaæ na ulicy pana profesora J. N. i
uk³oniæ mu siê. Na nasz niemia³y uk³on i nieporadne zdjêcie czapki profesor odk³ania³ siê
z widoczn¹ przyjemnoci¹. Z gracj¹ zdejmowa³ z g³owy nieod³¹czny kapelusz i trzymaj¹c go w prawej rêce, z rozmachem, du¿ym
³ukiem opuszcza³ go w dó³ i do ty³u. Sam,
umiechaj¹c siê ¿yczliwie, wykonywa³ jeszcze nieznaczny sk³on do przodu. Potem znów
podnosi³ kapelusz do góry i ju¿ bez rozmachu sadowi³ go na g³owie. Profesor wykonywa³ to tak elegancko i tak mi³o, ¿e a¿ cz³owiekowi przyjemnie siê robi³o. Czu³ siê dowartociowany i wa¿ny nawet ze stopniem
dostatecznie wpisanym do indeksu przez
pana profesora.
Póniej, na starszych ju¿ latach studiów,
zamiast czapek studenckich nosilimy na
g³owach berety. Ano, taka by³a wówczas
moda. Zmieni³o to sposób k³aniania siê panu

profesorowi. Teraz student mijaj¹c profesora wykonywa³ uk³on nie zdejmuj¹c oczywicie beretu z g³owy. Pan profesor te¿ nie zdejmowa³, z wrodzon¹ sobie gracj¹, kapelusza
z g³owy. Po prostu lekko odwraca³ twarz w
drug¹ stronê i udawa³, ¿e nie widzi.
A¿ ¿a³owa³em wówczas, ¿e nie noszê w
dalszym ci¹gu czapki studenckiej.

Obrona pracy doktorskiej
I wreszcie nadszed³ dzieñ publicznej
obrony mojej rozprawy doktorskiej, wyznaczony na 22 czerwca 1970 roku. Po odczytaniu obu recenzji, zreferowaniu przeze mnie
g³ównych tez pracy i ustosunkowaniu siê do
recenzji, odby³a siê krótka dyskusja publiczna. Nastêpnie komisja do spraw przewodu
doktorskiego uda³a siê na naradê. Po chwili
jej cz³onkowie wrócili i zakomunikowali pozytywny dla mnie wynik. A wiêc zosta³em
doktorem nauk technicznych, jako drugi w
instytucie i pierwszy pracownik Zak³adu
¯eglugi Instytutu Morskiego. Jeszcze tylko
uroczysty obiad w Orbisie, a póniej oblewanie w instytucie i mogê o wszystkim
zapomnieæ.
Nie wiedzia³em jeszcze, ¿e ma³o brakowa³o, a obrona mojej pracy doktorskiej zosta³aby w ostatniej chwili odwo³ana i przesuniêta na inny termin. To, ¿e tak siê nie sta³o, zawdziêczam profesorowi Januszowi Staliñskiemu, któremu jestem winien tak¿e
wdziêcznoæ za ¿yczliwoæ i poparcie w
wielu innych sprawach. Zgodnie z przepisami na obronie pracy doktorskiej musi byæ
obecny co najmniej jeden z recenzentów.
Tymczasem recenzent z Warszawy przys³a³
usprawiedliwienie, ¿e nie bêdzie móg³ przybyæ. Drugi recenzent, w³anie profesor J. Staliñski, bêd¹cy wówczas rektorem Politechniki Gdañskiej, przed rozpraw¹ uczestniczy³
w otwarciu spartakiady studenckiej. Tam studenci szarpnêli jak¹ linê tak niefortunnie,
¿e profesor upad³ i z³ama³ nogê.
W tym stanie, ze z³aman¹ nog¹ uczestniczy³ w publicznej obronie mojej pracy doktorskiej. Bezporednio po jej zakoñczeniu,
jeszcze przed obradami komisji i og³oszeniem wyniku, karetka pogotowia zabra³a go
do szpitala.
Po kilku dniach odwiedzi³em profesora
w domu. Powiedzia³ mi: Pan tak d³ugo
mêczy³ siê ze swoj¹ prac¹, tak d³ugo siê naczeka³, ¿e nie mia³em sumienia byæ przyczyn¹ dalszej zw³oki.
Pisz¹c te s³owa, chcia³bym oddaæ ho³d
jego pamiêci.
Tadeusz Witalewski
Absolwent Politechniki Gdañskiej
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Do autorów wspomnieñ z czasów STUDIÓW i PRACY
na Politechnice Gdañskiej
Szanowni Pañstwo,
Uroczystoci jubileuszowe zwi¹zane z obchodami 100-lecia politechniki w Gdañsku (2004) i 60-lecia Politechniki Gdañskiej (2005) stanowi¹ szczególn¹ okazjê do zgromadzenia wspomnieñ i dokumentów.
Osobiste wspomnienia stanowiæ bêd¹ podstawê dla opracowañ historycznych, a tak¿e zostan¹ wykorzystane w
publikacjach jubileuszowych. Materia³y, które mamy nadziejê od Pañstwa otrzymaæ, nie musz¹ mieæ charakteru
utworu literackiego, wystarcz¹ opisy pojedynczych wydarzeñ lub sytuacji niepowi¹zane ze sob¹ fabularnie.
Istotne s¹ choæby przybli¿one daty, nazwiska i miejsca. Cennym uzupe³nieniem wspomnieñ bêd¹ pami¹tki, dokumenty i fotografie. Podane ni¿ej przyk³adowe tematy maj¹ jedynie pomóc w uruchomieniu w³asnych wspomnieñ.
1.
2.
3.
4.

Rozk³ad i przebieg dnia, tygodnia, miesi¹ca studiów/pracy.
Wyk³adowcy/wyk³ady  nawyki, powiedzenia, przezwiska, sposoby prowadzenia zajêæ.
¯ycie zawodowe, stosunki w pracy, uroczystoci uczelniane, wydzia³owe i katedralne.
¯ycie studenckie:
obyczaje i przes¹dy, samopomoc;
mieszkanie  akademik, wynajêty pokój, w³asne mieszkanie;
utrzymanie  stypendia, pomoc rzeczowa, prace zarobkowe, handel, korepetycje.
Prace przy odbudowie Politechniki, Gdañska, Pomorza  obowi¹zkowe  spo³eczne  zarobkowe.
Pasje poza zawodowe  artystyczne (fotografia, film, literatura, teatr, estrada, dziennikarstwo gazetowe,
radiowe, telewizyjne i inne).
Wolny czas  wycieczki, bale, zabawy.
¯ycie prywatne  sympatie, narzeczeñstwo, ma³¿eñstwo, potomstwo, dramaty, zawody mi³osne.
Organizacje spo³eczne, kulturalne, polityczne, religijne, sportowe (legalne i nielegalne), ich dzia³alnoæ
oraz w³asny udzia³.
Przeladowania i akcje polityczne.
Wspomnienia wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu Polski oraz ich odbicie w ¿yciu Uczelni  strajki studenckie,
referendum 1946, wybory do sejmu 1947, rozwi¹zanie Harcerstwa 1948, rozwi¹zanie Bratniej Pomocy
1949, Padziernik 1956, wybory 1957, obchody tysi¹clecia chrztu Polski 1966, Marzec 1968, Grudzieñ
1970, Sierpieñ 1980, stan wojenny 1981, strajki 1988, wybory 1989...
Informacje o grupach towarzyskich, spotykaj¹cych siê tak¿e po ukoñczeniu studiów.
Rodzinne tradycje studiów/pracy na Politechnice Gdañskiej.
l
l

l

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Bêdziemy wdziêczni za ka¿de Pañstwa wspomnienie, pami¹tkê, fotografiê,
które pozwol¹ odtworzyæ czas miniony naszej Uczelni.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Pracownia Historii PG, Gmach G³ówny p. 157, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdañsk
tel. 29-95, 24-60, 60-32,prac.hist@pg.gda.pl
W imieniu pracowników Pracowni Historii PG
Barbara Z¹bczyk-Chmielewska i Stefan Figlarowicz
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