Profesor HENRYK D¥BROWSKI
Pierwsza byáa miáoĞü do matematyki, choü rysowaü lubiá od zawsze. Budowanie domów z piasku na nadwiĞlaĔskiej plaĪy mogáo pozostaü tylko dzieciĊcą fantazją. Okazaáo siĊ zawodem.
ħródeá jego fascynacji architekturą trzeba szukaü w Kazimierzu Dolnym. To unikatowe w skali Ğwiatowej miasto,
jedyne, niepowtarzalne – dzisiaj jest Mekką malarzy, grafików i architektów. Choü niemal caáe Īycie spĊdziá w Warszawie – szkoáa, studia, praca na Politechnice – do Kazimierza, skąd pochodziáa jego matka, wracaá zawsze. Byá
zakochany w tym mieĞcie, podobnie jak jego ojciec, takĪe
architekt, uczeĔ i asystent Jana Kostrzyc-Witkiewicza,
twórcy m.in. zespoáu gmachów SGH w Warszawie. Trudno
siĊ wiĊc dziwiü, Īe pierwsze rysunki máodego Henryka Dąbrowskiego – z natury – przedstawiaáy motywy Kazimierza.
Jednak to nie projektowanie przez dáugi czas byáo najwaĪniejsze. Miaá bardzo szerokie zainteresowania, a
królowaáa wĞród nich matematyka i – jak wspominaá – to
jej poĞwiĊcone byáy jego pierwsze zajĊcia „dydaktyczne“
– udzielaá korepetycji. Musiaá. Kiedy w roku 1945 jego ojciec zginąá w wypadku samochodowym, utrzymanie matki i siostry spadáo na jego barki. Pracowaá i uczyá siĊ jednoczeĞnie.
W czasie wojny skoĔczyá SzkoáĊ Handlową Zgromadzenia Kupców. Oficjalnie byáa to zawodowa szkoáa handlowa, nieoficjalnie zakonspirowane liceum ogólnoksztaácące, w którym nauczycielami byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz po wojnie zdaá maturĊ i
rozpocząá studia na architekturze.
Matematyka siĊ przydaáa. Na pierwszym roku studiów
studenci architektury zdawali z niej egzamin – dla wielu
byáa to „rzeĨ niewiniątek“. Jej sprawcą byá prof. Zbigniew
WasiutyĔski, specjalista od budowy mostów. Henrykowi
Dąbrowskiemu kazaá napisaü wzór na krzywiznĊ krzywej
páaskiej. Nie pamiĊtaá go, wiĊc wyprowadziá i... wyszedá z
piątką w indeksie.
Do czego przydaáa mu siĊ póĨniej znajomoĞü królowej
nauki, Īartobliwie opowiadaá kiedyĞ w rozmowie z MPW:
– SáuĪyáa gáównie do báyskawicznego przemnaĪania w
pamiĊci liczby godzin przez stawkĊ w záotych.
A powaĪnie:
– Przede wszystkim daáa mi ĞwiadomoĞü roli, jaką speánia w dydaktyce architektury, jak istotna jest z punktu widzenia geometrii wykreĞlnej i teorii perspektywy.
Teorii perspektywy, która byáa tematem prowadzonego
przez niego przez wiele lat seminarium.
Rysowaá przez caáe Īycie. Nie tylko zawodowo, ale i dla
przyjemnoĞci, którą sprawiaáo mu utrwalania oáówkiem,
kredką, tuszem bądĨ akwarelą otaczającego go piĊkna.
Pierwszym – i jednoczeĞnie stale obecnym – tematem jego studiów rysunkowych, graficznych i malarskich byá
oczywiĞcie Kazimierz Dolny.
Te wáaĞnie prace utorowaáy mu drogĊ do pracowni rysunku profesora Zygmunta KamiĔskiego, w którego katedrze od pierwszego roku studiów byá wyróĪniającym siĊ
studentem, a na ostatnim roku zostaá asystentem.
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Do mistrzów, jak mówiá, miaá szczĊĞcie. W czasie studiów udaáo mu siĊ zetknąü z najwiĊkszymi znakomitoĞciami. Wspomnianym juĪ Kostrzyc-Witkiewiczem, potem
Zygmuntem KamiĔskim, jednym ze wspóázaáoĪycieli wydziaáu architektury, autorem naszego godáa narodowego,
nastĊpnie z Lechem Niemojewskim, Janem Zachwatowiczem, Bohdanem Lachertem, w którego pracowni
uczyá siĊ projektowania. Pracowaá m.in. przy projektach
osiedli mieszkaniowych na Muranowie, a takĪe stoáecznego metra. Tak. To nie pomyáka, juĪ wtedy stolica miaáa takie ambicje, a pierwsze plany jego budowy powstaáy pod
koniec lat czterdziestych. Niestety, na nich siĊ skoĔczyáo.
Pierwsze samodzielne prace, przy wspóáudziale architekta Jana SzymaĔskiego, takĪe asystenta w Katedrze
Rysunku, związane byáy z wystawiennictwem – pawilon
na uroczystoĞci 10-lecia PRL w roku 1954, pawilony na
targi poznaĔskie, nagroda w konkursie na polski pawilon
Ğwiatowej wystawy w Brukseli.
Za najwaĪniejsze jednak w swoim dorobku architektonicznym uwaĪaá prace w Kazimierzu Dolnym. One – jak
mówiá – utorowaáy mu drogĊ do profesury.
Byáy to – prowadzone przez kilka dziesiĊcioleci, przy
wspóáudziale Īony, architekt Reginy Dąbrowskiej – studia, badania architektoniczne, projekty koncepcyjne i rea1

lizacyjne. OdbudowĊ kamienic przy ulicy Senatorskiej
oraz spichrzy uznawaá za jedno z waĪniejszych swoich
osiągniĊü.
Nie wszystkie projekty paĔstwa Dąbrowskich zostaáy
zrealizowane, niektóre – np. nowego Ratusza czy teĪ
odbudowy Faktorii Angielskiej – pozostaáy w formie wizji
projektowych i dokumentacji zatwierdzonej do realizacji.
Zajmowaá siĊ takĪe studiowaniem związków malarstwa
Ğciennego z architekturą. Efektem tych prac badawczych
byá doktorat i wykáady dla studentów.
Zajmowaá siĊ takĪe rĊkodzieáem, o którym mówiá, Īe
jest unikatowe i dziĊki temu cenniejsze. Tworzyá artystyczne dyplomy.
Wszystko zaczĊáo siĊ przez przypadek. PolitechnikĊ
odwiedziü miaá wybitny uczony z Holandii – Balthazar
van der Pol. Wáadze uczelni chciaáy go jakoĞ uhonorowaü. Tylko jak? Obraz, grafika, a moĪe pamiątkowy dyplom? Ostatnia opcja zwyciĊĪyáa, a zadanie wykonania
dyplomu powierzono Katedrze Rysunku. Prof. Dąbrowski
poszedá do archiwum akt dawnych i obejrzaá stare dokumenty – nie tylko akty nadania tytuáów szlacheckich, obejrzaá takĪe pacta conventa podpisane przez Zygmunta III
oraz nadania Augusta II. Byáy to dokumenty bardzo piĊkne, pisane na pergaminie, zaopatrzone w woskowe pieczĊci na zwisających u doáu kolorowych sznurkach. Wykonaá szkice.
Pierwszy „jego“ dyplom powstaá w roku 1956. Wáadzom
uczelni tak siĊ spodobaá, Īe przez wiele lat wszystkie osoby, którym nadawano tytuáy doktora honoris causa, otrzymywaáy tytuá nadania spisany na pergaminie, ze zwisającą u doáu woskową pieczĊcią. Od roku 1956 do 2000 profesor Dąbrowski wykonaá 35 takich dokumentów. ZuĪyá na
to ok. 20 metrów kwadratowych skóry cielĊcej. To jednak

tylko czĊĞü tego, co zrobiá. JeĞli naleĪaáo napisaü jakiĞ
adres gratulacyjny, np. z okazji czyjegoĞ jubileuszu lub
obchodów „iluĞ–lecia“ jakiejĞ uczelni, dokument taki równieĪ byá sporządzany przez niego.
KaĪda taka praca wymagaáa sporo zaangaĪowania, bowiem skóry cielĊce, na których ją sporządzaá, wymagaáy
obróbki. „Kąpaá“ je w wannie, potem pracowicie wycieraá
papierem Ğciernym wszelkie nierównoĞci i zabrudzenia.
NastĊpnie ukáadaá na desce i przybijaá po brzegach gwoĨ2

dzikami. Skóra, wysychając, kurczyáa siĊ, musiaá wiĊc jej
doglądaü. Trwaáo to wiele godzin. Kiedy juĪ caákowicie
wyscháa, obcinaá boki i na arkusz nanosiá projekt.
Projekt, który poprzedzaáo co najmniej kilkanaĞcie szkiców – zarówno caáoĞci, jak i poszczególnych detali. Litery pisaá stalówką maczaną w atramencie. Ten zabieg wymagaá niesáychanej precyzji – nie miaá prawa pojawiü siĊ
Īaden kleks.
Potem dodawaá barwne sznureczki i – jeĞli dokument
miaá znaczenie prawne – takĪe pieczĊü. To byá kolejny
etap produkcji. Rozpuszczaá wosk, barwiá go i odbijaá w
nim wielką pieczĊü rektorską, uprzednio posmarowana
oliwą, Īeby siĊ nie przykleiáa.
Spod jego rĊki wychodziáy prawdziwe dzieáa sztuki.
Mówiá, Īe praca nad nimi daje mu olbrzymią satysfakcjĊ.
Ubolewaá czasem, Īe nie dokumentowaá swoich prac od
początku. Jedynie czĊĞü z nich znalazáa siĊ w tece autorskiej pt. „Studia rysunkowe i kompozycje graficzne – Politechnika Warszawska“.
Znalazáy siĊ tam takĪe inne, związane z PW prace –
m.in. portret Stanisáawa Staszica, rysunki gmachu uczelni i jego otoczenia, zarówno sprzed wojny, jak i powojenne, a takĪe dwa herby Uczelni: stary z roku 1923 i máodszy, który stanowi jego zdecydowanie gorszą wersjĊ, powstaáy pewnie za czasów realnego socjalizmu.
Architectura omnium bellarum artium domina est –
zwyká mawiaü profesor – czyli architektura jest panią
wszystkich sztuk piĊknych. Sztuką ksztaátowania przestrzeni, reĪyserią przestrzeni, a takĪe sztuką szeroko rozumianej scenografii. Bywa nawet – jak mówiá – definiowana jako sztuka kreacji zdarzeĔ. Istnieje takĪe termin –
architektura krajobrazu. Dla profesora jednym ze sposobów poznania piĊkna przyrody byáy odrĊczne studia rysunkowe, graficzne i malarskie z natury. W tej dziedzinie miaá wieloletnie doĞwiadczenie i duĪe osiągniĊcia
w postaci prac eksponowanych na wielu wystawach –
takĪe na terenie PW. Przez wiele lat organizowaá dla
swoich studentów i wspóápracowników plenery rysunkowe i malarskie na Podlasiu, w Tykocinie nad Narwią, w SupraĞlu i BiaáowieĪy.
Byá takĪe autorem studiów pt. „Interpretacje rysunkowe krajobrazu i przyrody Wisáy w poáudniowych
dzielnicach Warszawy“ oraz „Vistula Flavius“. W pracach tych jawi siĊ jako gorący rzecznik obrony przyrody „dzikiej“ Wisáy oraz utworzenia w Ğrodkowym jej
biegu chronionego parku krajobrazowego, eksponującego walory naturalnej przyrody.
Lubiá wracaü do swoich fascynacji antycznych, klasycznych, których peáno na kaĪdym kroku we w Wáoszech. Co takiego jest w tej dawnej architekturze, czego naszej brak? Dlaczego dzisiaj siĊ tak nie buduje?
Nie pracowaá na komputerze i czasem mówiá, Īe z tego powodu jest archaiczny. UwaĪaá go za poĪyteczne narzĊdzie pracy, choü uwaĪaá, Īe wszystkiego nie da siĊ na
nim zrobiü. Mówiá, Īe áatwoĞü operowania warsztatem
komputerowym powoduje – byü moĪe – Īe autorom wydaje siĊ, iĪ maszyna zrobi za nich wszystko. I Īe pewnie
dlatego, efekt koĔcowy jest pozbawiony ciepáa i emocji,
które są w dawnej architekturze.
JOANNA KOSMALSKA
Fot. Leszek Kosmalski

Profesor JÓZEF PIUS DZIEKOÑSKI
Prof. Józef Pius DziekoĔski urodziá siĊ 5 maja 1844 roku w
Páocku. W latach szeĞüdziesiątych XIX wieku uczyá siĊ w Szkole Sztuk PiĊknych w Warszawie, którą ukoĔczyá w roku 1866.
Byá równieĪ absolwentem Cesarskiej Akademii Sztuk PiĊknych
w Petersburgu. Tam wáaĞnie, w roku 1871, zdobyá stopieĔ architekta klasy III, a w roku 1902 – tytuá akademika.
Zasáynąá jako twórca architektury sakralnej. W jego dorobku
moĪna doliczyü siĊ kilkudziesiĊciu projektów koĞcioáów na terenie dzisiejszej Polski. PrĊĪnie dziaáaá w stowarzyszeniach zajmujących siĊ systematyzowaniem i etycznym wykorzystaniem
wiedzy architektonicznej. Zasiadaá miĊdzy innymi w Komitecie
Organizacyjnym Zarządu Stowarzyszenia Techników, które powstaáo w marcu 1899 roku. Obok Józefa Piusa DziekoĔskiego
w jego skáad weszli, miĊdzy innymi: Czesáaw Domaniewski,
Stefan Szyller oraz Wáadysáaw Marconi. Na áamach „Przeglądu Technicznego“, obok Domaniewskiego i Edwarda Lilpopa
braá Īywy udziaá w rozwaĪaniach dotyczących problemów architektury, urbanistyki i budownictwa.
Na przeáomie wieków XIX i XX Józef Pius DziekoĔski wystĊpowaá w skáadach sĊdziowskich w pierwszych dziesiĊciu konkursach architektonicznych ogáaszanych na terenie Kongresówki. Organizowaáa je Delegacja Architektoniczna. PoniewaĪ podczas konkursów pojawiaáy siĊ konflikty pomiĊdzy projektantami,
DziekoĔski wspólnie z Domaniewskim opublikowali wielką pracĊ zatytuáowaną „Prawidáa konkursów architektonicznych“.
Stworzyli w ten sposób podwaliny pod póĨniejsze regulaminy takich konkursów. Oprócz tego zawarli w pracy informacje o koniecznoĞci przestrzegania zasad etyki zawodu architekta.
Po zamkniĊciu Politechniki Warszawskiej w wyniku strajku
szkolnego w roku 1905, Stowarzyszenie Techników postanowiáo uruchomiü cykl wykáadów, które odbywaáy siĊ w warszawskich szkoáach. Józef Pius DziekoĔski prowadziá zajĊcia z kompozycji architektonicznej i historii architektury Ğredniowiecza.
Uczestniczyá w legalnych dziaáaniach, mających na celu sformowanie grupy polskich architektów z trzech zaborów, którzy
mogliby reprezentowaü za granicą formalnie nieistniejący kraj.
W roku 1911 przystąpiá do tworzenia stanowiska polskiego na
IX Kongresie Architektonicznym w Rzymie. Dziaáania te miaáy
pewną szansĊ powodzenia, poniewaĪ w wyniku licznych zabiegów prof. DziekoĔski zostaá wyznaczony jako jedyny przedstawiciel Polski w grupie rosyjskich architektów dziaáających w Staáym Komitecie organizacyjnym w ParyĪu. Niestety, nie zakoĔczyáy siĊ one sukcesem, poniewaĪ – wedáug oficjalnych przepisów – grupy narodowoĞciowe nie mogáy byü wystawcami na
rzymskim kongresie.
Jako architekt widziaá potrzebĊ ochrony zabytkowych budowli. W latach 1900–1904 odrestaurowaá koĞcióá Ğw. Anny w Wilnie. ĝwiątynia otrzymaáa nowe sklepienia oraz neogotycki konfesjonaá i ambonĊ. W roku 1915 zostaá przewodniczącym –
utworzonego w roku 1906 – Komitetu Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami PrzeszáoĞci. W tym samym
roku wszedá w skáad komisji, która miaáa opracowaü program
wyĪszego ksztaácenia architektonicznego. ZaáoĪenia te przydaáy siĊ juĪ 15 listopada, kiedy to ponownie otwarto PolitechnikĊ
Warszawską i utworzono Wydziaá Architektury. Mianowany pro-
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fesorem przez generaáa-gubernatora Hansa Hartwiga von
Beserela, staá siĊ jego pierwszym dziekanem. Poza peánieniem
funkcji kierowniczej wykáadaá architekturĊ Ğredniowiecza. RadĊ
Wydziaáową tworzyli wszyscy wykáadowcy, którzy cyklicznie
spotykali siĊ i omawiali wszelkie sprawy związane z dziaáaniem
nowo powstaáego wydziaáu. Warto przypomnieü, Īe byá to drugi
wydziaá architektury na ziemiach polskich. Pierwszy stworzono
na Politechnice Lwowskiej, której DziekoĔski byá doktorem honoris causa. Profesor zamieszkaá na Starym MieĞcie w domu
przy Kanonii 28.
W swoich pracach wáączyá siĊ w nurt historyzmu. Styl ten
przeciwstawiaá siĊ klasycyzmowi i stworzyá nawiązania do architektury minionych epok. To wáaĞnie na przeáomie wieków XIX
i XX powstawaáy budowle poprzedzone przedrostkiem „neo“,
czyli „nowy“: neobarok, neorenesans lub neogotyk. Tak teĪ wyglądaáy projekty DziekoĔskiego. MoĪna wĞród nich wymieniü
najbardziej znane, takie jak koĞcióá pw. NajĞwiĊtszego Zbawiciela na placu o tej samej nazwie, który powstaá w roku 1901 na
miejscu rozebranej Czerwonej Karczmy. Projekt áączący elementy neobarokowe i neorenesansowe opracowaá Józef Pius
DziekoĔski razem ze swoimi uczniami: Ludwikiem Panczakiewiczem i Wáadysáawem ĩychiewiczem. Konkurs wygraá Stefan Szyller, lecz projekt okazaá siĊ zbyt drogi, dlatego do realizacji wybrano zdobywcĊ II miejsca – DziekoĔskiego.
Za najwiĊksze osiągniĊcie architektoniczne profesora uznaje
siĊ koĞcióá pw. Ğw. Michaáa i Floriana na Pradze, przy placu We3

teranów 1863 roku, wzniesiony na miejscu pozostaáoĞci ziemnych fortyfikacji z czasów napoleoĔskich. Nawet dla laika na
pierwszy rzut oka widoczne są nawiązania do gotyckich ceglanych ĞwiątyĔ. TĊ realizacjĊ sam autor okreĞlaá jako wykonaną
w stylu wiĞlano-baátyckim i taka nazwa przeszáa do historii architektury. Projekt ten opisano w pierwszym numerze miesiĊcznika „Architekt“ w kwietniu 1900 roku.
Pierwszy dziekan Wydziaáu Architektury, w roku 1886 zaprojektowaá – w stylu neorenesansowym – rozbudowĊ koĞcioáa
pw. Ğw. Aleksandra na Placu Trzech KrzyĪy. Do budowli na planie krzyĪa greckiego dodaá dwie wieĪe, które wysmukliáy bryáĊ
budynku. Po zniszczeniach wojennych, po roku 1945, odbudowano go w ksztaácie z pierwszej poáowy XIX wieku, wedáug pierwotnego projektu Chrystiana Piotra Aignera.
Do innych znanych realizacji DziekoĔskiego naleĪy koĞcióá
Ğw. Stanisáawa Biskupa MĊczennika na warszawskiej Woli,
zbudowany w roku 1898 w stylu nawiązującym do gotyku
nadwiĞlaĔskiego. W tym samym stylu profesor zaprojektowaá
bazylikĊ mniejszą WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Marii Panny w
Biaáymstoku. Zbudowano ją w latach 1900–1905. Jest to kolejny przykáad „legalnej“ walki z rosyjskimi zaborcami. Wierni do-

stali pozwolenie tylko na rozbudowĊ istniejącego koĞcioáa. Budowla, która powstaáa jako przybudówka, rozrosáa siĊ do rozmiarów wielkiej Ğwiątyni.
Projekt koĞcioáa pw. ĝwiĊtej Rodziny w Zakopanem równieĪ
stworzyá DziekoĔski. Zbudowano go w latach 1879–1896 w stylu neoromaĔskim. Jest to najstarszy murowany koĞcióá w tym
mieĞcie.
SpoĞród imponującej listy dokonaĔ profesor moĪna wymieniü
teĪ koĞcióá farny pw. Matki BoĪej Pocieszenia w ĩyrardowie,
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który powstaá w latach 1900–1903, w stylu neogotyckim. Jest to
oĞmiokrotnie pomniejszony model katedry koloĔskiej.
Do prac DziekoĔskiego naleĪy równieĪ odbudowa wieĪy koĞcioáa na Jasnej Górze. W roku 1900 drewnianą budowlĊ strawiá poĪar. Przeor klasztoru jasnogórskiego zleciá zaprojektowanie nowej dwu architektom: DziekoĔskiemu i Szyllerowi. Stworzyli konstrukcjĊ wyĪszą od poprzedniej i murowaną w miejsce
drewnianej. Kosztorys prac wyniósá 157 tysiĊcy rubli.
Obok budowli sakralnych, DziekoĔski realizowaá projekty
uĪytecznoĞci publicznej. WĞród nich moĪna wymieniü wiĊksze
fragmenty szpitala im. Dzieciątka Jezus. Przebudowany dzisiaj
budynek administracyjny, stojący od strony ulicy Lindleya, zawiera w sobie elementy zaáoĪeĔ opracowanych przez profesora. Stworzyá on takĪe zakáad dla cháopców przy ulicy Lipowej,
schronisko dla paralityków przy Belwederskiej oraz kamienice:
Szlenkierów przy placu Zielonym, Wawelberga przy ulicy Fredry, Karola Scheiblera przy TrĊbackiej 4 (razem z Edwardem
Lilpopem), a takĪe dom przy ulicy Szpitalnej 5. Trudno dzisiaj
doszukaü siĊ w nim elementów architektonicznych wáaĞciwych
dla twórczoĞci DziekoĔskiego – podwyĪszono go z trzech do
piĊciu piĊter, a po II wojnie Ğwiatowej skuto detale elewacji.
Profesor DziekoĔski byá autorem wielu projektów w podwarszawskim uzdrowisku – Konstancinie.
Zaprojektowaá tamtejszą willĊ „Eugenia“ – obecnie „Natemi“
– przy ulicy Sienkiewicza 7. Budynek w stylu neoklasycystycznym, za sprawą malarza Franciszka Eismonda, stanowiá centrum Īycia artystycznego podczas I wojny Ğwiatowej. DziekoĔskiemu przypisuje siĊ teĪ willĊ – „Maryla“, przy ulicy Sienkiewicza 19. Zbudowana okoáo roku 1900, przyciąga wzrok bogactwem detali: zdobionymi balustradami oraz majestatyczną wieĪą. Niestety, dziĞ to niemal ruina. Przy Mickiewicza 1 moĪna
obejrzeü willĊ „Leonówka“ – dziĞ „Sosnówka“ – zbudowaną w
stylu szwajcarskim i ozdobioną niezliczonymi detalami. RównieĪ z przeáomu wieków pochodziá drewniany budynek stacji kolejki wilanowskiej. Znajdowaá siĊ naprzeciw konstanciĔskich
tĊĪni. W okresie miĊdzywojennym sprawiaá ponoü sielankowe
wraĪenie. Opleciony winoroĞlami wyglądaá jak przytulna ogrodowa altana. Przy Piásudskiego 21 stoi neorenesansowa willa
„Pod áabĊdziem“ – obecnie „Pod dĊbem“ – wzniesiona w roku
1902 lub 1911 dla hrabiny Dąmbskiej.
W parku zdrojowym, jeszcze w latach 60. minionego wieku
moĪna byáo zobaczyü drewniany budynek kasyna, jednej z reprezentacyjnych budowli uzdrowiskowych, wzniesiony w roku
1899. MieĞciáy siĊ w nim hotel, restauracja i dansing.
Profesor DziekoĔski byá wspóáautorem (z Wáadysáawem
Marconim) projektu cokoáu pomnika Adama Mickiewicza,
który odsáoniĊto w roku 1898, w setną rocznicĊ urodzin wieszcza. Podczas jego budowy, po raz kolejny, jak w przypadku biaáostockiego koĞcioáa, projektanci wykazali siĊ sprytem.
OtóĪ, zgodnie z zastrzeĪeniem wáadz carskich, pomnik Mickiewicza nie mógá byü wiĊkszy niĪ stojący w Warszawie pomnik cara Aleksandra. Sama statua ma faktycznie mniejsze
wymiary, ale wysokoĞü cokoáu spowodowaáa, Īe caáoĞü byáa
wiĊksza. Uczniami Józefa Piusa DziekoĔskiego byli miĊdzy
innymi: Zdzisáaw MączeĔski, Apoloniusz Nieniewski i Ludwik Panczakiewicz.
Wybitny architekt i pierwszy dziekan Wydziaáu Architektury
zmará 4 lutego 1927 w Warszawie.
MICHAà LEĝNIEWSKI
Fot. z W. Piáatowski „Profesorowie PW w dwudziestoleciu miĊdzywojennym“, OWPW, W-wa, 1999 oraz Michaá LeĞniewski

KRYSPIN PUCICKI
Byá idealistą – mówi o nim Īona – duszą towarzystwa. Czáowiekiem powszechnie lubianym, któremu klub studencki „Stodoáa“ wiele zawdziĊcza – dodają przyjaciele.
Studia na Politechnice rozpocząá w roku 1959, na ówczesnym Wydziale Lotniczym. Tam teĪ poznaá go Jerzy Bojanowski.
– Od razu siĊ zaprzyjaĨniliĞmy. Kryspina nie moĪna byáo nie
lubiü. Byá wesoáy, lubiá Īartowaü ze wszystkiego, co nas otaczaáo, takĪe z ludzi. Jego Īarty bywaáy czasem nawet záoĞliwe, ale nikt siĊ na niego nigdy nie obraĪaá. Wszyscy go bardzo lubili. Byá duszą kaĪdego towarzystwa, w którym siĊ znalazá. Byá niewątpliwie moim przyjacielem, a tych niewielu ma
siĊ w Īyciu.
Kryspin Pucicki studiowaá z przerwami, bowiem przez caáy
okres nauki sam siĊ utrzymywaá, a studia dzienne kolidowaáy
z pracą. Pod dwu latach przerwaá je wiĊc, aby wznowiü w roku 1963 – tym razem na Wydziale Mechanicznym. Te studia
takĪe zmuszony byá przerwaü, jednak kontaktu z Politechniką
nie zerwaá. Zostaá zatrudniony na Wydziale Geodezji i Kartografii jako laborant. Kryspin Pucicki byá bardzo aktywnym dziaáaczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Gdy studiowaá na
Wydziale Lotniczym, byá wiceprzewodniczącym RW ZSP, a
potem sekretarzem Komisji Kultury Rady OkrĊgowej ZSP.
Ostatecznie, w roku 1976, uzyskaá dyplom ukoĔczenia Wydziaáu Samochodów i Maszyn Roboczych PW, nigdy jednak w
wyuczonym zawodzie nie pracowaá.
– Byá Ğwietnym matematykiem. Zasáynąá z tego juĪ w szkole Ğredniej, na studiach teĪ sobie Ğwietnie radziá, ale nie poszedá w kierunku naukowym, bardziej go interesowaáy sprawy
organizacyjne związane z dziaáalnoĞcią studencką, zwáaszcza
dotyczącą kultury. PoĞwiĊciá temu zagadnieniu wiele lat –
mówi Jerzy Bojanowski
Niewątpliwie dáugi okres studiowania byá takĪe efektem
ubocznym jego dziaáalnoĞci, powiedzmy... „rozrywkowej“. Ale
jaka to byáa rozrywka! Nie on jeden zresztą studiowaá – z tego
powodu – dáuĪej, niĪ by wypadaáo. Bowiem nie samą nauką i
pracą Īyli wówczas studenci Politechniki, a miejscem przez
wielu nazywanym dzisiaj – i sáusznie – kultowym byá klub studencki „Stodoáa“. Tuaj wiĊc, początkowo jako bywalec zaledwie, trafiá i Kryspin Pucicki. Trafiá i... wsiąká na dobre. Nie bez
sugestii i zachĊty ze strony Jerzego Bojanowskiego, który
przez pewien czas, w drugiej siedzibie „Stodoáy“ przy TrĊbackiej, byá jej prezesem.
– Zasugerowaáem Kryspinowi, by zostaá inspicjentem w kabarecie, a on chĊtnie siĊ tej roli podjąá. PamiĊtam, Īe w jednym przedstawieniu nawet wystĊpowaá jako statysta – przebrany w trykot przebiegaá po scenie. Potem byá coraz bardziej
w klubie aktywny i dáugie lata siĊ w nim udzielaá. Wiele osób
związanych ze „Stodoáą“, a szczególnie z kabaretem, miaáo
przezwiska. Kryspin takĪe. NazywaliĞmy go Īartobliwie –
przestawiając sylaby – Cipucki.
W tym takĪe czasie – na obozie zorganizowanym, w roku
1964 w Záotowie, przez „Hybrydy“ i „StodoáĊ“, poznaá swoją
przyszáą ĪonĊ – TeresĊ.
– Byá Ğwietnym organizatorem, lubiá porządek. Precyzyjnie
okreĞlaá, co, gdzie i kiedy. Podobnie zresztą zachowywaá siĊ

(1937-2002)

w Īyciu prywatnym. Kiedy mieliĞmy gdzieĞ wyjechaü, ustalaá,
o której mamy wstaü, dokąd pójĞü, wytyczaá trasy do pokonania. Podobnie zresztą byáo w domu – wszystko musiaáo byü
zgodnie z wczeĞniej opracowanym planem – wspomina Teresa Pucicka.
Nie zawsze jednak jej siĊ to podobaáo, wiĊc – jak mówi –
czasem dawaáa mu nieĨle „popaliü“...
– On Īyá „Stodoáą“, spĊdzaá tam mnóstwo czasu, a ja
miaáam na gáowie dom, dzieci i pracĊ. Bywaáy wiĊc miĊdzy nami konflikty. Kiedy jednak dostaáam dobrą pracĊ w
firmie polonijnej, duĪo mniej czasu miaáam „na dom“. Kryspin musiaá wiĊc czĊĞciej zajmowaü siĊ dzieümi. ĝwietnie
sobie z tym radziá, doskonale áączyá pracĊ w klubie i zajĊcia w domu. Byá spokojny i opanowany. No, moĪe trochĊ
gorzej byáo z tym spokojem, kiedy táumaczyá im matematykĊ... Staraá siĊ poĞwiĊcaü dzieciom sporo czasu – zarówno jemu, jak i im sprawiaáo to duĪą frajdĊ. A w ogóle
to on byá idealistą i kultura studencka byáa dla niego naprawdĊ waĪna. UwaĪaá, Īe máodzi ludzie muszą mieü
miejsce, gdzie mogliby rozwijaü róĪne swoje zainteresowania. „Stodoáa“ im to umoĪliwiaáa. W tamtych czasach
wiele siĊ tam dziaáo – kóáko fotograficzne, taneczne, piątki jazzowe, kabaret. Zresztą byáo to miejsce niezwykáe,
zawiązywaáy siĊ tam przyjaĨnie na lata. Z kilkoma poznanymi wtedy osobami utrzymujemy przyjacielskie kontakty
do dziĞ.
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Jedną z tych osób jest dr Antoni Rakoczy z Wydziaáu InĪynierii Produkcji.
– W „Stodole“ zacząáem bywaü pod koniec lat 60. Tam poznaáem Kryspina, który byá wówczas kierownikiem programowym. Potem zostaá prezesem. W pewnym momencie zaproponowaá mi, abym objąá stanowisko kierownika administracyjnego. Byá bardzo zaangaĪowany w to, co siĊ dziaáo w klubie.
To dziĊki niemu tak bardzo rozwinąá siĊ kabaret, który – moim
zdaniem – chyba najlepszy byá wáaĞnie wtedy. Takie przedstawienia, jak „O, jak mi dobrze w pomaraĔczowym jest“ przeszáy
do legendy.
Z klubem Kryspin Pucicki byá związany przez kilka lat. To on
przeprowadzaá go do nowej siedziby na Batorego, gdzie istnieje do dziĞ. Antoni Rakoczy uwaĪa, Īe w przeprowadzce do
nowego gmachu najwiĊksze zasáugi ma Kryspin Pucicki, który
– wiedząc, Īe klub musi opuĞciü naleĪący do wojska budynek
przy Nowowiejskiej – bardzo siĊ staraá o nową lokalizacjĊ.
– Dokonaá tego, co wáaĞciwie wydawaáo siĊ niemoĪliwe. Doprowadziá do zbudowania nowej siedziby na Batorego – mówi
Jerzy Bojanowski.
– Podczas budowy, w której „stodolarze“ takĪe brali czynny
udziaá, byá nieustannie obecny i wszystkiego osobiĞcie doglądaá – dodaje Antoni Rakoczy.
Historia o tym, jak podczas jednego z pochodów pierwszomajowych „stodolarze“ woáali: „Gierek, Gierek dziĞ „Stodoáa“ o
siedzibĊ nową woáa“ – jest znana, ale mniej znane jest inne
hasáo skandowane przez bywalców klubu, takĪe na jednym z
pochodów.
– 1 maja to nie byáo dla bywalców klubu ĞwiĊto PRL-owskie,
to byáo nasze ĞwiĊto – wspomina Teresa Pucicka. – SpotykaliĞmy siĊ, by wspólnie siĊ pobawiü, a po pochodzie wypiü, stawianą tradycyjnie przez prezesa, beczkĊ piwa. OtóĪ 1 maja

1969 roku rano Kryspin odwiózá mnie do szpitala poáoĪniczego i poszedá na pochód. Jak siĊ potem dowiedziaáam, nasi
przyjaciele w czasie marszu woáali: „Chcemy syna dla Kryspina“. Urodziáa siĊ... Maágosia. Potem áóĪko, na którym leĪaáam, zostaáo obstawione kwiatami od „stodolarzy“. Syn, Michaá, urodziá siĊ trzy lata póĨniej.
PamiĊtam teĪ – wspomina dalej pani Teresa – Īe kiedy w
sprzedaĪy ukazaáy siĊ pierwsze kolorowe telewizory, akurat
wziĊáam kredyt na remont mieszkania. Ze ĞwieĪo otrzymaną
gotówką wróciáam do domu. Byá tam – oprócz Kryspina – nasz
przyjaciel BoguĞ. Pochwaliáam siĊ wachlarzem pieniĊdzy –
wyáoĪyáam je na stóá. Panowie spojrzeli po sobie, wziĊli pienią6

dze i wyszli. Po niedáugim czasie wrócili taszcząc... kolorowy,
radziecki telewizor. Ja zachwycona nie byáam, ale oni tak, bo
nareszcie mecze mogli oglądaü w kolorze. Pomalowaü mieszkanie jednak teĪ musieli...
W roku 1971, za dziaáalnoĞü – jak to siĊ oficjalnie mówi –
„na polu kultury“, Kryspin Pucicki otrzymaá Odznaczenie ZasáuĪonego Dziaáacza Kultury. Kto jak kto, ale on z pewnoĞcią
„na zasáuĪonego zasáuĪyá“.
Ze wszystkiego siĊ jednak wyrasta, a wiĊc w pewnym momencie, w roku 1979, takĪe Kryspin Pucicki „wyrósá“ ze Stodoáy i odszedá, by zająü siĊ zdecydowanie mniej rozrywkową
dziaáalnoĞcią. Poszedá do telewizji, gdzie przez kilka lat byá
gáównym specjalistą do spraw inwestycji. Potem pracowaá takĪe, jako gáówny specjalista do spraw rozwoju i inwestycji, w firmie „Interster“. Przez kilka lat byá takĪe wspólnikiem w prywatnej firmie, a ostatnie lata przepracowaá w „Polkomtelu“. Byá juĪ
chory, kiedy chodziá na kurs wyceny nieruchomoĞci – ukoĔczyá go w roku 2001. Niestety, pomimo wielkiego hartu ducha
i olbrzymiej chĊci Īycia, przegraá z chorobą...
„Stodoáa“, jak twierdzą wszyscy, którzy go znali, nie byáa jego jedyną pasją.
– Kochaá piesze wĊdrówki. Razem chodziliĞmy po górach –
wspomina Jerzy Bojanowski. – W czasach studenckich braliĞmy udziaá w rajdach ĞwiĊtokrzyskich, potem ja miaáem sporą
w tych wĊdrówkach przerwĊ, ale w ostatnich latach – jako
„staruszkowie“ – teĪ áaziliĞmy po górach. Kryspin systematycznie jeĨdziá na nartach, w czym mu, zwáaszcza ostatnio, juĪ
nie towarzyszyáem.
Teresa Pucicka wspomina, Īe przez wiele lat, prawie do
koĔca, wyjeĪdĪaá na urlop w góry wyáącznie w mĊskim gronie.
– ĝwietnie siĊ tam cháopcy bez nas bawili – mówi pokazując liczne, dokumentujące te wyprawy zdjĊcia. – Nie, nie miaáam mu za záe, Īe wyjeĪdĪa beze mnie.
A „Stodoáa“? Jak siĊ okazuje, nie „wyrósá“ z niej caákowicie, bowiem byá jednym z inicjatorów powstania klubu tzw.
starej „Stodoáy“, którego czáonkowie, dawni bywalcy, prezesi, dziaáacze systematycznie siĊ spotykają. Tego „klubu
w klubie“ takĪe byá przez pewien czas prezesem.
Jaki byá Kryspin Pucicki? Jakim pozostaá w pamiĊci bliskich mu osób?
– Bardzo wraĪliwy, raczej skryty, ale fantastyczny czáowiek, bardzo delikatny, czuáy, Ğwietny mąĪ. PamiĊtaá o
kaĪdej najdrobniejszej rocznicy, przynosiá kwiaty. Byá bardzo dobrym partnerem Īyciowym, wspaniaáym ojcem,
przyjacielem – mówi pani Teresa.
Towarzyski, pogodny, lubiany przez wszystkich, w kaĪdym Ğrodowisku, w jakim siĊ znalazá – wspominają przyjaciele. Na jego pogrzebie graáa orkiestra dixielandowa. MuzykĊ jazzową bardzo lubiá.
– JeĞli moĪna – z uwagi na okolicznoĞci – tak powiedzieü,
byá to bardzo udany koncert – wspomina Jerzy Bojanowski. –
Zespóá zostaá stworzony spontanicznie, z muzyków, którzy go
znali z czasów „Stodoáy“. Graá m.in. nieĪyjący juĪ takĪe Henryk Majewski, Ğwietny trĊbacz jazzowy. W ten sposób chcieliĞmy go poĪegnaü, podobnie jak wczeĞniej innych, byáych
prezesów klubu.
Od „Stodoáy“ zaczĊáo siĊ zawodowe – choü chyba tak o nim
nie myĞlaá – Īycie Kryspina Pucickiego i „stodolarze“ towarzyszyli mu w ostatniej drodze.
JOANNA KOSMALSKA
Fot. z arch. rodzinnego

Profesor TADEUSZ TRAJDOS
– PamiĊtam, jak w dniu inauguracji pierwszego roku moich studiów na Wydziale àącznoĞci, w roku 1957, na spotkaniu z wáadzami dziekaĔskimi zabraá gáos nasz prodziekan do
spraw studenckich, matematyk, ówczesny docent, Tadeusz
Wróbel (takie nazwisko nosiá profesor do roku 1958 – przyp.
red.). Od razu nam siĊ spodobaá ten kulturalny i dowcipny
czáowiek – wspomina dr Bogdan GaliĔski z Wydziaáu EiTI,
byáy student profesora. – Powiódá oczami po sali i spytaá:
„Czy jest moĪe Kowalski?“. Wstaá jeden student. „A moĪe
dwóch?“ – kontynuowaá profesor. – „WierzĊ, Īe na tej sali
znajduje siĊ przynajmniej jedna osoba wybitna“. Potem zachĊciá nas do systematycznej nauki sáowami: „Nie ma ratunku dla studenta, który siĊ przez dwa tygodnie uczyá nie bĊdzie!“. Zilustrowaá to takim oto przykáadem: „Przychodzi do
mnie na egzamin jeden z moich najzdolniejszych studentów,
do tego syn prorektora. ZadajĊ mu pierwsze pytanie – nie
umie, drugie pytanie – teĪ nie umie. Po trzecim pytaniu musiaáem postawiü mu dwójĊ! A jeĞli ktoĞ z was powie mi na
egzaminie, Īe są dwie alternatywy...“.
Tadeusz Trajdos urodziá siĊ 16 lutego 1922 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Byá synem Henryka Wróbla, notariusza,
doktora prawa i Marii z Trajdosów. W roku 1923 zamieszkaá
w Warszawie, gdzie uczĊszczaá do Gimnazjum i Liceum im.
Ks. J. Poniatowskiego. Dziaáaá aktywnie w harcerstwie, byá
teĪ prezesem Sodalicji MariaĔskiej, a od roku 1937 czáonkiem Grupy MáodzieĪy Wszechpolskiej Stronnictwa Narodowego. W roku 1939 zdaá maturĊ. Warto wspomnieü, Īe aĪ 13
kolegów z jego klasy maturalnej zostaáo profesorami.
Jako ochotnik wziąá udziaá w kampanii wrzeĞniowej. Wraz
z kolegami szkolnymi i harcerzami utworzyá grupĊ paramilitarną obserwującą ruchy wojsk niemieckich. W paĨdzierniku
1939 wstąpiá do Narodowej Organizacji Wojskowej – NOW;
inicjatorem jej powstania byá jego stryj dr Mieczysáaw Trajdos.
Od stycznia 1940 roku pracowaá w PaĔstwowej Wytwórni
Papierów WartoĞciowych. W roku 1942 ukoĔczyá konspiracyjną szkoáĊ podoficerską i zostaá instruktorem politycznym i
druĪynowym w kompanii „Aniela“, batalionu „Antoni“ NOW,
wáączonego, w roku 1942, do Armii Krajowej. Rok póĨniej
oĪeniá siĊ z Ewą Polak. Mieli jednego, urodzonego juĪ po
wojnie, syna Tadeusza. W latach 1943/44 przeszedá dodatkowe szkolenie w zakresie áącznoĞci w kompanii K-4 batalionu „Baszta“, póĨniej uczyá siĊ w szkole podchorąĪych.
Równolegle studiowaá w WyĪszej Szkole Budowy Maszyn
i Elektrotechniki Wawelberga – po wojnie nadano mu tytuá inĪyniera-elektryka – oraz na tajnych kursach Politechniki
Warszawskiej.
Jako kapral podchorąĪy walczyá w Powstaniu Warszawskim w 4. kompanii batalionu im. S. Czarnieckiego zgrupowania „Sosna-Gozdawa“. Dowodziá barykadami na ul. Miodowej i na Bonifraterskiej. Braá udziaá w walce o ul. Stawki i
WytwórniĊ Papierów WartoĞciowych. Po upadku Starego
Miasta walczyá na ĩoliborzu, Marymoncie i Burakowie. Po
upadku powstania, z obozu przejĞciowego w Pruszkowie,
zostaá wywieziony pod Sáomniki i do stycznia 1945 roku braá
udziaá w tajnym nauczaniu, jako nauczyciel matematyki i fi-
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zyki. Po rozwiązaniu AK zostaá zdemobilizowany w stopniu
podporucznika. Nawiązaá wówczas w Krakowie áącznoĞü ze
swoim dowódcą z NOW i po zaprzysiĊĪeniu, jako jego adiutant, peániá sáuĪbĊ w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym
do stycznia 1947 roku.
Od stycznia 1945 studiowaá początkowo na Politechnice
ĝląskiej, z tymczasową siedzibą w Krakowie, a nastĊpnie na
Wydziaáach Politechnicznych Akademii Górniczo–Hutniczej,
którą ukoĔczyá z wyróĪnieniem w roku 1946 uzyskując tytuá
magistra-inĪyniera. W roku 1946 ukoĔczyá teĪ Uniwersytet
JagielloĔski z tytuáem magistra matematyki, a cztery lata
póĨniej zrobiá tam doktorat, bĊdąc w tym czasie – kolejno –
asystentem, a nastĊpnie adiunktem na Politechnice Krakowskiej.
Kiedy w roku 1950 záoĪyá podanie o zatrudnienie w Katedrze Matematyki Politechniki Warszawskiej, ówczesny jej kierownik, profesor Witold Pogorzelski, w swej opinii napisaá:
Magister inĪynier Wróbel Tadeusz wyróĪnia siĊ zdolnoĞciami matematycznymi i áączy w sobie jednoczeĞnie wiedzĊ techniczną i matematyczną, posiada stopieĔ magistra
nauk technicznych i magistra matematyki. Nadto w niedáugim czasie skáada egzamin doktorski z matematyki. Pracując jako adiunkt przy Katedrze Matematyki w Akademii Górniczej wykazaá duĪe zdolnoĞci dydaktyczne. PowyĪsze walory rokują jak najlepsze wyniki w jego pracy jako przyszáego adiunkta przy Katedrze Matematyki.
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Podjąá pracĊ jako adiunkt w Katedrze Matematyki Stosowanej Wydziaáu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, obsáugującej pod wzglĊdem dydaktycznym równieĪ
Wydziaá àącznoĞci. Po habilitacji, w roku 1954, zostaá
kierownikiem Katedry. JednoczeĞnie w latach 1951–62
byá profesorem Wojskowej Akademii Technicznej, a w
okresie od roku 1952 do 1962 prodziekanem Wydziaáu
àącznoĞci (obecnie WEiTI). W roku 1957 zainicjowaá wydawanie Zeszytów Naukowych Matematyki PW. W roku
1969 otrzymaá tytuá profesora. Byá jednym z inicjatorów
powstania, w roku 1970, Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej.
W roku 1962 zostaá mianowany kierownikiem Katedry
Geometrii RóĪniczkowej na Wydziale Geodezji PW. Funkcje tĊ peániá do roku 1978, kiedy – po przejĞciu na rentĊ –
zamieszkaá na staáe w CzĊstochowie. Nie oznaczaáo to
jednak koĔca pracy. Zostaá dyrektorem Instytutu Matematyki Politechniki CzĊstochowskiej. Peániá tĊ funkcjĊ do czasu przejĞcia na emeryturĊ w roku 1991. I to jednak nie byá
kres jego pracy – do ostatnich chwil pracowaá jako profesor matematyki w WyĪszej Szkole JĊzyków Obcych i Ekonomii w CzĊstochowie. Byá takĪe prezesem oddziaáu czĊstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W roku 1986 oĪeniá siĊ powtórnie z Anną Danutą Bogusáawską.
Profesor Trajdos naleĪaá do nielicznych matematyków w
Polsce zajmujących siĊ nowoczesną geometrią róĪniczkową, a takĪe teorią równaĔ caákowych. Byá teĪ specjalistą w
dziedzinie rachunku tensorowego. Wypromowaá wielu doktorów. Kilku jego wychowanków uzyskaáo stopieĔ doktora
habilitowanego, a kilkunastu tytuá profesora. Byá autorem
okoáo 100 publikacji naukowych oraz 10 ksiąĪek i skryptów.

W roku 1965 otrzymaá nagrodĊ gáówną Towarzystwa Wydawców KsiąĪek za najlepszą ksiąĪkĊ matematyczno-przyrodniczą „Matematyka dla inĪynierów“, a w roku 1994 zespoáową nagrodĊ gáówną Atena ‘94 za najlepszą ksiąĪkĊ naukową pt. „Matematyka“. Ponadto przetáumaczyá z jĊzyka
francuskiego i rosyjskiego kilkanaĞcie ksiąĪek matematycznych.
Dáuga jest lista odznaczeĔ profesora: KrzyĪ Kawalerski i
KrzyĪ Oficerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Medal Wojska (4-krotnie), Warszawski KrzyĪ PowstaĔczy,
odznaka pamiątkowa „Akcji Burza“ oraz tytuá honorowy „zasáuĪony Nauczyciel PRL“. W roku 1985 zrezygnowaá z czáon8

kostwa w ZBOWiD, gdy siĊ dowiedziaá, Īe na Politechnice
Warszawskiej kierownikiem komórki weryfikacyjnej jest byáy
oficer SáuĪby BezpieczeĔstwa.
Najbardziej jednak zasáynąá jako wybitny dydaktyk.
– Wykáady i inne, prowadzone przez niego z wielkim zamiáowaniem, zajĊcia cieszyáy siĊ popularnoĞcią wĞród sáuchaczy – wspomina dr Bogdan GaliĔski. – Peániąc przez szereg
lat obowiązki prodziekana i opiekuna studentów, zaskarbiá
sobie ich zaufanie, szacunek i uznanie. Tego zaufania potrafiá, jak niewielu innych, nie zawieĞü nawet w chwilach najtrudniejszych, gdy cena odwagi i prawoĞci byáa wysoka. Oto,
gdy w dniu Ğmierci Stalina, na salĊ wykáadową peáną sáuchaczy wpadá spóĨniony student woáając: „Cháopaki! Tyran
zdechá!“ – decyzja ówczesnego rektora PW byáa jednoznaczna: relegowanie z uczelni z wilczym biletem! Profesor
Trajdos, jako dziekan, zostaá „poproszony“ o akceptacjĊ tej
decyzji. OdpowiedĨ profesora byáa natychmiastowa: „Panie
rektorze, ja proponujĊ tylko naganĊ, lecz jeĞli pan zdecyduje siĊ na relegowanie studenta, to ja zrezygnujĊ z pracy na
Politechnice Warszawskiej!“. Rektor udzieliá studentowi tylko
nagany.
àatwo nawiązywaá kontakt ze studentami, których ujmowaá
– miĊdzy innymi – duĪym poczuciem humoru.
– KiedyĞ, przy okazji definiowania wektora normalnego
do powierzchni zamkniĊtej – wspomina dr GaliĔski – powiedziaá: „Wykáadam na WAT, a tam wielu studentów –
starszych oficerów – jest áysych. MoĪna wiĊc powiedzieü,
Īe są oni tak „wewnĊtrznie najeĪeni“, a wiĊc ich wektor
normalny jest do wewnątrz skierowany – w odróĪnieniu
od ludzi uczesanych na jeĪa“. Gdy sala wybuchnĊáa dáugim Ğmiechem, zapowiedziaá: „ĝmiech matematyczny
musi byü krótki, inaczej nie bĊdĊ juĪ opowiadaá dalszych
dowcipów“. Ulubioną liczbą profesora byáo 127, podawane zawsze jako przykáad dowolnej liczby naturalnej.
Liczba ta jest, jak wiadomo, związana z przeliczeniem
gwintu calowego na metryczny, a wiĊc na wykáadzie z
Technologii Mechanicznej, gdy tylko pan profesor Stefan Okoniewski powiedziaá, Īe odpowiednie koáo zĊbate ma 127 zĊbów – sala w Ğmiech. „Dlaczego paĔstwo siĊ Ğmieją?“ – spytaá profesor. Bo to jest liczba
profesora Trajdosa“ – odpowiedzieli studenci. W nastĊpnym roku nikt siĊ jednak nie zaĞmiaá. „Dlaczego
siĊ nie Ğmiejecie?“ – zapytaá profesor. „Bo nam matematykĊ wykáada w tym roku profesor Jerzy Osiowski“
– padáa odpowiedĨ.
Profesor Trajdos odwiedziá nas w roku 1985 w Wildze,
na spotkaniu absolwentów Wydziaáu àącznoĞci naszego
rocznika. Byáo to Ğwiadectwem jego wielkiego przywiązania do studentów. Profesor Tadeusz Trajdos byá czáowiekiem niezwykle prawym, o bardzo wysokim poziomie moralnym. Cechowaáa go zawsze bezwzglĊdna uczciwoĞü w
postĊpowaniu i postawa prawdziwie obywatelska nakierowana na wartoĞci i dobro wspólne – wspomina dalej dr GaliĔski. – Ostatni raz odwiedziáem profesora w CzĊstochowie
w lipcu 2002 roku, na dwa miesiące przed jego Ğmiercią. Byá
juĪ bardzo schorowany, lecz w trakcie rozmowy okazaáo siĊ,
jak bardzo pozostawaá máody duchem. Przygotowywaá wáaĞnie korektĊ drugiego wydania swej ostatniej ksiąĪki.
Opr. JOANNA KOSMALSKA
na podstawie wspomnieĔ dr. BOGDANA GALIēSKIEGO
Fot. z arch. rodzinnego

