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1904

– tak cesarz Wilhelm II wyobrażał sobie 
politechnikę w Gdańsku, do powstania 
której przyczyniły się starania miesz-
kańców miasta. Projekt wykonawczy 
kampusu Politechniki Gdańskiej (wów-
czas określanej jako Królewsko-Pruska 
Wyższa Szkoła Techniczna) jest dziełem 
wybitnego architekta swoich czasów 
– prof. Alberta Carstena. Autorami kon-
cepcji architektonicznej byli Herrmann 
Eggert i Georg Thür.

Politechniczny kompleks był projektowa-
ny dla wspólnoty uczonych profesorów, 
studentów i kadry technicznej, zgodnie 
ze średniowieczną ideą uniwersytetu.  
Tu z góry przewidziano miejsca nauki, 
mieszkania profesorskie, domy akade-
mickie, stołówki, tereny rekreacyjne. 
Zapewniono zaplecze techniczne 
gwarantujące sprawne funkcjonowanie 
całego kompleksu w postaci: ciepłowni, 
instalacji gazowej, elektryczności. 

Oprócz spójnych, logicznych, oszczęd-
nych, nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych w infrastrukturze, wprowadzony 
został jeden wspólny wątek narracyjny  
w dekoracjach architektonicznych 
wszystkich budynków. Dotyczy on roli 
nauki w ówczesnym świecie, a zawarty 
jest w symbolach. Można powiedzieć, że 
projekt obiektów Politechniki Gdańskiej 
stanowi spójną opowieść z określonymi 
rolami dla poszczególnych wydziałów.  
Te piękne zdobienia są znakomitym 
świadectwem czasu. 

„Nowoczesny instytut 
techniczny kształcący 
elitę inżynierską Europy”

2. Fotografia Gmachu Głównego z 1904 roku. 
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

3. Karta pocztowa, nadana w 1904 roku, przed-
stawiająca niezrealizowany projekt Gmachu 
Głównego politechniki. Zbiory Wernera Grabe.

4. Popiersie Ferdinanda Schichaua, przedsię-
biorcy niemieckiego, konstruktora maszyn 
parowych i okrętów. Płaskorzeźba znajduje się 
na elewacji Gmachu Głównego. Fot. Krzysztof 
Krzempek.

Podziw budzi fakt, że na etapie kon-
cepcji projektowano wielkość, kształt, 
funkcjonalność, ale także wyposażenie 
pomieszczeń, co do najdrobniejszego 
szczegółu, np. naczynia ceramiczne 
stanowiące wyposażenie laboratoriów 
zamówiono w Miśni, natomiast szkło 
laboratoryjne pochodziło z zakładów 
Carla Zeissa w Jenie. Część aparatury 
naukowej sprowadzono z wystawy świa-
towej w Chicago.

1. Studium do malowideł Ludwiga Dettmana, 
które znajdowały się w Auli politechniki od oko-
ło 1906 roku. Zbiory Sekcji Historycznej PG.
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•	 7	czerwca	1900	roku	wmurowano	
kamień węgielny pod budowę Politechni-
ki Gdańskiej. Na przestrzeni czterech lat 
na terenie 6,4 ha wzniesiono gmachy  
o łącznej kubaturze przekraczającej  
200 tys. m³. 

•	 W	założeniu,	budynki	politechniki	
były obliczone na 600 studentów, z moż-
liwością powiększenia tej liczby do 1000. 

•	 Głównym	projektantem	i	kierowni-
kiem budowy uczelni był Albert Carsten 
– późniejszy profesor architektury  

6 października 1904 roku cesarz Wilhelm II uroczyście otworzył 
„Królewsko-Pruską Wyższą Szkołę Techniczną”. Tego samego dnia  

ówczesny rektor, wybitny matematyk Hans von Mangoldt  
zainaugurował pierwszy rok akademicki. Na tę uroczystość wybito 

okolicznościowy medal 

PIErWSZE GAuDEAMuS, 
CZyLI POCZąTKI POLITECHNIKI 

i prorektor gdańskiej politechniki.  
Pod jego kierunkiem wzniesiono Gmach 
Główny, Laboratorium Maszynowe,  
a także budynki wydziałów Chemii  
oraz Budowy Maszyn i Elektrotechniki.  

•	 W	1904	roku	na	uczelni	funkcjonowało	
6 wydziałów, zwanych oddziałami: Archi-
tektury, Budownictwa, Budowy Maszyn  
i Elektrotechniki, Budowy Okrętów  
i Maszyn Okrętowych, Chemii oraz Nauk 
Ogólnych. Taka struktura utrzymywa-
ła się do końca roku akademickiego 
1921/1922. 

•	 W	ramach	wydziałów	powstały	insty-
tuty specjalistyczne i katedry o różnych 
profilach, ściśle związane z bazą nauko-
wo-dydaktyczną. Wzory organizacyjne 
przejęto z politechniki w Akwizgranie. 
Wyjątek stanowił Wydział Górnictwa,  
zamiast którego – uwzględniając nad-
morskie położenie Gdańska – urucho-
miono Wydział Budowy Okrętów.

•	 28	lipca	1921	roku	na	mocy	Traktatu	
Wersalskiego, politechnika została 
przekazana władzom Wolnego Miasta 
Gdańska. 

5. Prof. Albert Carsten, projektant i budowniczy 
pierwszych gmachów politechniki, wieloletni 
profesor i pierwszy prorektor uczelni. Zbiory 
Sekcji Historycznej PG. 

6. Aula w Gmachu Głównym, 1904. Zbiory Sekcji 
Historycznej PG.

7.	Medal	wybity	z	okazji	inauguracji	politechniki, 
1904. Zbiory Dariusza Świsulskiego.

8.	Projekt	Alberta	Carstena:	Laboratorium	 
Maszynowe, rozdzielnia elektryczna, wieża  
ciśnień – elewacja. Zbiory Archiwum Państwo-
wego w Gdańsku.
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•	 W	roku	akademickim	2004/2005	Po-
litechnika Gdańska świętowała stulecie 
funkcjonowania. Honorowy patronat 
nad wspaniałym jubileuszem objął 
ówczesny Prezydent rP, Aleksander 
Kwaśniewski.

•	 Dokładnie	w	110.	rocznicę	pierwszej	
inauguracji – 6 października 2014 roku – 
odbędzie się jubileuszowa inauguracja 
roku akademickiego.
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Na politechnice od początku 
wykładali wybitni profesoro-
wie, m.in. matematyk Hans 
von Mangoldt, na podręczni-
kach którego wzorowano się 
przez kolejne dziesięciolecia

uCZELNIA WyBITNyCH, CZyLI PrOFESOrOWIE  
GDAńSKIEJ POLITECHNIKI 

•			W	roku	akademickim	1904/1905	kadrę	
naukowo-dydaktyczną politechniki  
stanowiło:	28	profesorów	etatowych,	 
1 profesor honorowy, 12 docentów,  
4 lektorów oraz 40 asystentów. Dziesięć 
lat później na uczelni wykładało 31 profe-
sorów, 26 docentów (w tym 11 prywat-
nych), 4 lektorów. Na PG było wówczas  
51 miejsc asystenckich.

•	 Na	politechnice	od	początku	wykła-
dali wybitni profesorowie: matematyk 
Hans von Mangoldt, na podręcznikach 
którego wzorowano się przez kolejne 
dziesięciolecia; znakomity architekt 
Albert Carsten, czy też sławny w owym 
czasie budowniczy mostów – reinhold 
Krohn, pod kierunkiem którego powstały 
mosty na renie, Łabie i nad Kanałem 
Kilońskim. Warto wspomnieć także 
historyka architektury – Adalberta Mat-

thaei; znanego rekonstruktora zamku  
w Malborku – Konrada Steinbrechta; 
chemika Ottona ruffa; fizyka Maxa 
Wiena, odkrywcę efektu silnych pól 
elektrycznych na przewodnictwo elek-
trolitów i ruchliwość jonów nazywanego 
jego imieniem.

•	 Do	grona	nauczycieli	należeli	także	
wybitni fizycy: Walther Kossel, badacz 
rentgenowskich widm kryształów  
i twórca teorii wiązań oraz Carl ramsau-
er, wsławiony badaniami oddziaływań 
między elektronami i molekułami.

•			Co	ciekawe	prof.	Carl	Ramsauer	był	
merytorycznym projektodawcą Audyto-
rium Maximum. W 1929 roku wzniesiono 
utrzymany w duchu kubizmu budynek  
o kubaturze 23 tys. m3, połączony  
z Gmachem Głównym. Audytorium na 
400 miejsc siedzących było jedną  
z największych i najnowocześniejszych 
sal wykładowych ówczesnych czasów. 
Na wzór sali Zennecka na uniwersytecie 
Technicznym w Monachium oddzielono 
audytorium od zaplecza ruchomą ścianą, 
umożliwiając w ten sposób przygoto-
wanie pokazów na zapleczu podczas 
wykładu w sali.

12. Dawna aparatura geodezyjna. Zbiory Katedry 
Geodezji.

13. Szklane słoje do przechowywania chemikaliów. 
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

9. Polscy studenci w Laboratorium Elektrycz-
nym. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

10. Audytorium fizyki, 1904. Zbiory Sekcji  
Historycznej PG.
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•	 Przywołać	należy	też	chemika	Wilhel-
ma Klemma, współtwórcę magnetoche-
mii, Karla Kupfmullera elektrotechnika, 
kierującego przez wiele lat badaniami 
naukowymi w firmie Siemens i Halske  
w Berlinie, międzynarodowej sławy 
fizyka Georga Hassa, który po II wojnie 
kierował laboratoriami badawczymi  
i rozwojowymi w Fort Belvoir w uSA. 

•	 W	okresie	międzywojennym	wykłada-
li tu Adolf Butenandt, który za wyod-
rębnienie i syntezę hormonów ludzkich 
uzyskał w roku 1939 nagrodę Nobla. 
Badania prowadził rzecz jasna na PG.

•	 Po	wojnie,	w	1945	roku	kadra	na-
ukowa	liczyła	112	osób,	w	tym:	8	prof.	
zwyczajnych,	a	28	na	stanowisku	pro-
fesora. Kadrę stanowili profesorowie 
z politechnik: Lwowskiej i Warszaw-
skiej, wykładowcy z uniwersytetu 
Wileńskiego, a także wielu wybitnych 
profesorów, przedwojennych absol-
wentów politechniki.

•	 Pierwszymi	dziekanami	powoła-
nych po wojnie wydziałów byli: prof. 
Marian Osiński – Wydział Architektu-
ry, prof. Aleksander rylke – Wydział 
Budowy Okrętów, prof. Włodzimierz 
Wawryk – Wydział Chemiczny, prof. 
Kazimierz Kopecki – Wydział Elek-
tryczny, prof. Karol Taylor – Wydział 
Mechaniczny oraz prof. Karol Pomia-
nowski – Wydział Inżynierii Lądowej  
i Wodnej.

•	 Obecnie	na	uczelni	zatrudnionych	
jest 1260 pracowników naukowych,  
w tym 305 samodzielnych.

11. Wnętrze Laboratorium Maszynowego.  
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

15. rękopis Ch. Gabriela Fischera z XVIII wieku,  
z bezcennego księgozbioru Towarzystwa 
Przyrodniczego Naturforschende Gessellschaft, 
działającego	w	Gdańsku	od	1743	roku.	W	1923	
roku ten liczący ponad 30 tys. woluminów zbiór 
biblioteka PG otrzymała w depozycie. Księgo-
zbiór zawierał dzieła z zakresu filozofii, historii 
naturalnej, matematyki, fizyki i astronomii,  
w tym liczne rękopisy i stare druki. Zbiory Biblio-
teki Głównej PG.

16. Dawna aparatura geodezyjna. Zbiory Katedry 
Geodezji.

14. Indeks Technische Hochschule Danzig, nr matrykuły 
7987,	wystawiony	w	roku	1928	Drogowitowi	Janaszew-
skiemu. Zbiory Sekcji Historycznej PG.
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•	 W		roku	akademickim	1904/1905	stu-
dia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 
599	osób:	189	studentów,	57	wolnych	
słuchaczy oraz 353 gości. Najwięcej osób 
studiowało na Wydziale Budownictwa, 
najmniej na Wydziale Ogólnym.

•	 Pierwszy	doktorat	odnotowano	 
w 1906 roku, natomiast pierwszy dokto-
rat honoris causa nadano w 1905 roku.

•	 Do	grona	pierwszych	polskich	studen-
tów należał Alfons Hoffman, student 
Wydziału	Elektrycznego	w	latach	1907-11,	
późniejszy profesor Politechniki Gdań-
skiej (1949-53). Hoffman po odzyskaniu 
niepodległości jako pierwszy w kraju 
zbudował elektrownię wodną w Gródku. 
również jako pierwszy założył linię 

ZACZęŁO SIę OD 599 STuDENTóW

przesyłową, napowietrzną Gródek-To-
ruń zasilaną niestosowanym wcześniej 
napięciem 60 kV. Pod jego kierunkiem 
powstały m.in. elektrownie w Żurze  
i Gdyni. Połączył nowo utworzone elek-
trownie z pracującymi już w Grudziądzu 
i Toruniu, tworząc tym samym pierwszy 
w kraju jednolity, wojewódzki system 
elektroenergetyczny. 

•	 Przed	II	wojną	światową	na	uczelni	
studiowała młodzież wielu narodowości, 
m.in.: bułgarskiej, rumuńskiej, czeskiej, 
jugosłowiańskiej, fińskiej, estońskiej, 
łotewskiej, litewskiej, węgierskiej, 
francuskiej, holenderskiej, chińskiej, 
japońskiej, ukraińskiej, żydowskiej. 
Największą grupą obok Niemców byli 
Polacy. 

20. Od lewej: Witold Frąckowiak i Wiktor  
Leja – polscy studenci Wydziału Lotniczego  
w kreślarni, 1932. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

17.	Hugon	Mampe,	student	Wydziału	Budowy	
Maszyn, członek ZAG „Wisła” podczas wycieczki, 
1914. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

18.	Stołówka		w	polskim	Domu	Akademickim	 
w Gdańsku, 1925. Fot. Józef Sachse. Zbiory Sekcji 
Historycznej PG.

19.	Legitymacja	Areoklubu	Gdańskigo	nr	158	
wystawiona	28	kwietnia	1939	roku	Kazimierzowi	
Kamińskiemu. Zbiory Sekcji Historycznej PG.
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Do końca 2012 roku 
Politechnikę Gdańską 

ukończyło ponad 
100 tys. absolwentów

•	 Najwięcej	–	595	Polaków	studiowało	
tu w roku akademickim 1922/23, młodzi 
Polacy stanowili wówczas 36 proc. 
wszystkich studentów. W 1930 roku na 
politechnice	kształciło	się	1741	osób,	w	
tym 521 Polaków. Natomiast w roku aka-
demickim w 1935/1936 Polacy stanowili 
33,8	proc.	ogólnej	liczby	studentów.

•	 Jesienią	1921	oddano	do	użytku	polski	
Dom Akademicki przy Heeresanger 11 
we Wrzeszczu, na obecnej ul. Legionów.  
Akademik spełniał wszystkie wymogi 
socjalne, posiadał dużą stołówkę, czytel-
nię, świetlicę itp. urzędował tam Zarząd 
Bratniej Pomocy SPPG oraz inne polskie 
organizacje akademickie.

•	 W	maju	1928	roku	do	użytku	niemiec-
kich studentów oddano Dom Studencki 
(dzisiejszy Bratniak), który mieścił się  
w sąsiedztwie uczelnianego placu spor-
towego. W budynku funkcjonowała duża 
stołówka, która serwowała około 1000 
obiadów dziennie. Mieściły się tu sypial-
nie, sale kawiarniane, łazienki, warszta-
ty, kotłownia, a nawet sala fechtunku.

•	 Tuż	po	II	wojnie	światowej,	w		roku	
akademickim 1945/1946 studia na 
Politechnice	Gdańskiej	rozpoczęło	1647	
studentów. Żacy kształcili się na 6 wy-
działach: Architektury, Budowy Okrętów, 
Chemicznym, Elektrycznym, Mechanicz-
nym oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej. 

•	 Obecnie	na	9	wydziałach	kształci	się	po-
nad	27	tys.	studentów.	W	ofercie	kształce-
nia są unikatowe w skali kraju kierunki np. 
międzyuczelniane inżynieria mechaniczno-
medyczna czy też chemia budowlana. Do 
dyspozycji młodzieży jest 12 akademików.

21. Legitymacja „Bratniej Pomocy” Zrzeszenia 
Studentów Polaków PG wystawiona Antoniemu 
Matheusowi na rok akademicki 1925/26. Zbiory 
Sekcji Historycznej PG. 

22. Polski Dom Akademicki – siedziba „Bratniej Po-
mocy” Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej we Wrzeszczu przy ul. Heeresanger 11. 
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

23. Polscy studenci z Koła Lotniczego na kursie 
pilotażu w Centrum Przysposobienia Wojskowego 
Lotniczego	w	Lublinku,	1937.	Fot.	Wiktor	Pokorski

24.	Członkowie	Korporacji	„Rosevie”,	1938.		Fot.	
Witold Pokorski. Zbiory Sekcji Historycznej PG.
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•	 3	maja	1913	roku	powstała	pierwsza	
organizacja polskich studentów poli-
techniki – Związek Akademików Gdań-
skich,	w	grudniu	1918	reaktywowana	pod	
nazwą Związek Akademików Gdańskich 
„Wisła”. 29 czerwca 1921 przekształcono 
ją w Korporację ZAG „Wisła”. Za wzór 
przyjęto korporację studencką „Polonia” 
w Dorpacie.

•		W	1921	roku	powstała	Bratnia	Pomoc	
– Zrzeszenie Studentów Polaków Poli-
techniki Gdańskiej. Prezesem zrzeszenia 
został Adam Doboszyński, student 
Wydziału Inżynierii Budowlanej. Opiekę 
nad organizacją sprawował Komisarz 
Generalny rP. Zrzeszenie dbało o sprawy 

socjalne studentów.

•		W	ramach	Bratniej	Pomo-
cy działały 4 korporacje: K! 

ZAG „Wisła” /od 1921/, K! 
„Helania” /1922/,  
K! „Gedania” /1924/,  
K! „rosevia” /1926/ 
oraz inne organizacje.

PIErWSZE POLSKIE  
OrGANIZACJE STuDENCKIE

•	 W	1924	roku	utworzono	Związek	
Studentów Polaków Techniki Okrętowej 
„KOrAB”, który działa do dziś jako Koło 
Naukowe Studentów Techniki Okrętowej 
„KOrAB”. Jego reprezentanci odnoszą 
światowe sukcesy na regatach rowerów 
wodnych i łodzi solarnych.

•	 W	tym	samym	czasie	powstawały	
inne koła skupiające polskich studen-
tów: Koło Mechaników i Elektryków Stu-
dentów Polaków Politechniki Gdańskiej 
(1923), Polskie Koło Studentów Architek-
tury Politechniki Gdańskiej (1925), Koło 
Inżynierii Studentów Polaków Politech-
niki Gdańskiej (1929), Koło Lotnicze Stu-
dentów Polaków Politechniki Gdańskiej 
(1929), Koło Chemików Studentów 
Polaków Politechniki Gdańskiej (1925), 
Związek Polskich Kół Naukowych (1932).

•	 Na	uczelni	działały	także	organizacje	
sportowe. Akademicki Związek Sportowy 
(AZS) powstał w Gdańsku na przełomie 
1921/22 roku. Od początku działalności 

miał możliwość korzystania z boiska KS 
„Gedania”, znajdującego się w pobliżu 
Polskiego Domu Akademickiego. 

•	 Akademicki	Aeroklub	Gdański	(AAG)	
utworzono w lipcu 1929 roku. W 1931 zna-
leziono miejsce na lotnisko w rumi koło 
Gdyni. Teren przystosowano do lądowa-
nia i startowania samolotów. Powołano 
także sekcję szybowcową.

•	 Akademicki	Związek	Morski	(AZM)	
powstał w 1932 roku z przekształconej 
sekcji żeglarskiej AZS. W posiadaniu AZM 
do 1939 roku znajdowały się jachty: pełno-
morski „Wojewoda Pomorski”  
i „Panna Wodna” oraz mniejsze jednostki 
„Swarożyc”, „Szkwał”, „Poświt”.

25. Polscy studenci podczas bardzo popularnych kursów „motorowych”,  
lata 30. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

27.	Herb	Korporacji	ZAG	„Wisła”	przekazany	do	zbiorów	politechnicznej		 
Pracowni Historii przez „Koło Byłych Studentów Polaków z lat 1904-39”.  
Fot. T. Chmielowiec. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

28.	Korporanci	z	„Rosevi”	na	wycieczce.	Fot.	Bazyli	Kuszyński.	Zbiory	
Sekcji Historycznej PG. 

26. Karta pocztowa wydana przez „Bratnią 
Pomoc” Zrzeszenie Studentów Polaków Poli-
techniki Gdańskiej zachęcająca do studiowania 
w Gdańsku. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

25
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II WOJNA ŚWIATOWA 
I OKrES POWOJENNy

•	 W	połowie	lutego	1939	studenci	
uchwalili rezolucję wzywającą społe-
czeństwo do obrony zagrożonych praw 
polskich w Gdańsku.

•	 24	lutego	1939	bojówki	hitlerowskie	
usunęły studentów Polaków z uczelni.

•	 27	lutego	1939	–	kulminacja	zajść	
antypolskich w wyniku, których część 
polskich studentów wydalono z uczelni, 
a 420 Polaków pozbawiono możliwości 
studiowania w semestrze letnim. 

•	 W	latach	1941-1945	Politechnika	Gdań-
ska była podporządkowana władzom 
rzeszy w Berlinie.

•		Na	początku	roku	1945	zawieszono	za-
jęcia dydaktyczne na uczelni. Dokładnie 
27	stycznia	przeprowadzono	ewakuację	
niemieckich pracowników. Statkiem 
„Deutschland” do Kilonii wywieziono 
300 osób oraz 500 skrzyń z najcenniej-
szą aparaturą, książkami i aktami rekto-
ratu. Potem transport trafił do Schmal-
kalden w Turyngii, gdzie planowano 
uruchomić politechnikę zastępczą.

•		Uczelniany	budynek	główny	prze-
kształcano w szpital wojenny, w którym 
mieściło się 3000 łóżek.

•		26	marca	1945	uczelnię	opuścił	ostatni	
niemiecki rektor, prof. Egon Martyrer. 
Tego samego dnia rosjanie ostrzelali 
politechnikę. Po zdobyciu Gmachu 
Głównego Armia Czerwona podpaliła bu-
dynek. Doszczętnie zniszczona została 
aula, rektorat i biblioteka wraz  
z księgozbiorem. W tylnym trakcie runę-
ły wszystkie stropy. 

•	 5	kwietnia	1945	na	opustoszałą	
uczelnię przybyła pięcioosobowa grupa 
operacyjna Ministerstwa Oświaty na 
miasto Gdańsk. Delegacją, w skład której 
wchodzili: inż. Kazimierz Kopecki,  
dr Kazimierz Kubik, inż. Franciszek Otto  
i Stanisław Szamański kierował dr Stani-
sław Turski, późniejszy rektor PG. 

29. Prof. Włodzimierz Wawryk przed bramą 
Politechniki Gdańskiej, kwiecień 1945. Zbiory 
Sekcji Historycznej PG.

30. Studenci po zajęciach w sali wykładowej, 
1945. repr. Kazimierz Lelewicz. Zbiory Sekcji 
Historycznej PG.

31. Dwujęzyczne zaświadczenie Delegatury Mi-
nisterstwa Oświaty z 6 maja 1945, wystawione 
Franciszkowi Otto jako członkowi delegacji do 
spraw organizacji Politechniki Gdańskiej. Zbiory 
Sekcji Historycznej PG.

32. Konspekt wykładu z geometrii wykreślnej 
Franciszka Otto z 22 października 1945, z datą 
pierwszych powojennych wykładów na PG.  
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

•	 Już	24	maja	1945	na	mocy	Dekretu	
rady Ministrów Politechnika Gdańska 
stała się polską państwową szkołą aka-
demicką. Pierwszym rektorem na mocy 
nominacji ministra oświaty został prof. 
Władysław Łukasiewicz, przedwojenny 
wykładowca Politechniki Lwowskiej.

•	 Pierwszy	wykład	w	powojennej	
historii Politechniki Gdańskiej wygłosił 
22 października 1945 roku prof. Ignacy 
Adamczewski. 

•	 9	kwietnia	1946	w	Auditorium	Maxi-
mum odbyła się pierwsza powojnie inau-
guracja roku akademickiego. uroczysty 
wykład pt. „Technika współczesna  
a wiedza przyrodnicza” wygłosił świa-
towej sławy uczony, prof. Maksymilian 
Tytus Huber. 

32

31

29

30
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PIErWSZy W POLSCE PArLAMENT STuDENCKI, 
KABArET BIM BOM, KrONIKA STuDENCKA I NIE TyLKO

•	 25	sierpnia	1945	reaktywowano	ZSP	
PG Bratnia Pomoc jako Związek Studen-
tów PG Bratnia Pomoc. 

•	 Działająca	w	„Bratniaku”	komisja	wy-
dawnicza publikowała skrypty, zastępu-
jące brakujące podręczniki. W budynku 
uruchomiono kuchnię, którą samodziel-
nie zaopatrywano oraz stołówkę.  

•	 W	listopadzie	1945	odbyło	się	pierw-
sze walne zebranie członków reaktywo-
wanego przedwojennego Akademickiego 
Związku Morskiego. W tym samym roku 
działalność rozpoczął Akademicki Krąg 
Harcerski „WODNIK”. 

•	 Krąg	Starszoharcerski	„ZODIAK”	
powstał	w	styczniu	1957.	Krąg	posiadał	
cztery zastępy: łączności, żeglarstwa, 
metodyczny, turystyczny. 

•	 Na	początku	1946	reaktywowano	
Akademicki Związek Sportowy, który 
zawiesił swoją działalność w lutym 1939. 
Jako pierwsi zorganizowali się lekkoatle-
ci, tenisiści, pływacy, siatkarze, piłkarze 
nożni, narciarze i szermierze.

•	 Pierwszy	w	Polsce	niezależny	par-
lament	studencki	powstał	w	1957	roku	
na Politechnice Gdańskiej. W ławach 
parlamentarnych zasiadło 46 posłów – 
jeden poseł przypadał na 50 studentów. 
Pierwszym marszałkiem został Czesław 
Druet, późniejszy profesor, oceanolog 
specjalizujący się w dynamice i fizyce 
morza.

•	 Na	PG	w	roku	1954	powstał	słynny	
kabaret Bim–Bom. Premiera, przygo-
towanego we współpracy ze Sławomi-
rem Mrożkiem i Antonim Słonimskim, 
programu „Ahaa...” odbyła się w Teatrze 
Miniatura. Z teatrzykiem związani byli 
m.in. Zbigniew Cybulski oraz Bogumił 
Kobiela.

•	 W	1957	roku	powstała	Studencka	
Agencja radiowa. Na początku były „koł-
choźniki” państwowej sieci radiowęzłowej 
„obrony cywilnej”, ale na PG pojawiła się 
grupa pasjonatów z Wydziału Łączności, 
która postanowiła wykorzystać istniejącą 
sieć do stworzenia radia w akademikach. 
Zachowało się ponad 200 oryginalnych 
taśm z nagranymi audycjami. 

•	 Rok	później	–	w	1958	–	utworzono	
działającą do dziś Kronikę Studencką 
Ilustrowany Magazyn Studentów PG – 
gazetę   w jednym egzemplarzu. Obecnie 
„gazetę” można obejrzeć w dwóch 
gablotach znajdujących się w holu Gma-
chu Głównego, na prawo od wejścia do 
Biblioteki Głównej.

•	 W	marcu	1963	odbyła	się	premiera	
pierwszego programu  Kabaretu π pt. 
„Podskakujmy panowie”. Filarem zespołu 
był znany mim – Jerzy Ciepielowski „Cie-
piel”. W zbiorach uczelni zachowały się 
liczne fotografie z występów teatrzyku.

•	 Pierwsze	próby	utworzenia	zespołu	
śpiewaczego	datowane	są	na	rok	1958.	
Oficjalna rejestracja działalności chóru 
nastąpiła w listopadzie 1965 roku, kiedy 

to na politechnice powstało „Collegium 
Academicum Musicae Antiqae”.  
W	styczniu	1968	roku	zespół	zmienił	
nazwę na Chór Politechniki Gdańskiej, 
który śpiewa do dziś.

•	 Pierwsze	Juwenalia	na	Wybrzeżu	
odbyły	się	w	1958	roku,	zaś	pierwsze	
Neptunalia studenckie PG odbyły się  
w 1966 roku.

•	 Obecnie	na	uczelni	funkcjonuje	ponad	
30 kół naukowych, w tym pięć międzywy-
działowych, trzy koła językowe, chór aka-
demicki oraz 25 organizacji studenckich. 
Profile ich działalności sięgają zarówno 
klasycznych dziedzin: matematyki, fizy-
ki, chemii, jak i nowoczesnych techno-
logii: inżynierii dźwięku i obrazu czy też 
automatyki oraz sfer zupełnie nietech-
nicznych – studenci mogą zapisać się do 
grupy miłośników fotografii, do klubu 
tańca oraz koła finansów i bankowości. 

33. Neptunalia 1965. Prof. Erwin Elster ze 
studentami Wydz. Architektury. Fot. Stefan 
Figlarowicz. Zbiory Sekcji Historycznej PG.

34. Program koncertu rozrywkowego z cyklu 
organizowanego przez Bratnią Pomoc SPG, 1949. 
Zbiory Sekcji Historycznej PG.

35.”Bal Murzynów” zorganizowany przez Koło 
Naukowe Studentów Techniki Okrętowej  
KOrAB. Przed komisją egzaminacyjną przyj-
mującą nowych członków – Jerzy rutecki, ok. 
1948.	Fot.	Krzysztof	Targowski.	Zbiory	Sekcji	
Historycznej PG.

33
35

34
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Obecnie Politechnika Gdańska 
dysponuje terenami 

o powierzchni ponad  
77	hektarów	

rOZBuDOWA KAMPuSu 

•	 Kubatura	wszystkich	gmachów	przed-
wojennej	uczelni	wynosiła	221.731	m3.

•	 Zniszczenia	wojenne	całej	uczelni	
oszacowano na około 16 proc. kubatury. 
W pierwszej kolejności odbudowano 
mniej zniszczone Laboratorium Wytrzy-
małościowe i budynek Wydziału Che-
micznego. Najdłużej trwała odbudowa 
Gmachu Głównego, w którym należało 
wzmocnić konstrukcję części środkowej. 

•	 Wraz	z	rozwojem	PG	trwała	jej	rozbu-
dowa.	W	1948	oddano	do	użytku	Labo-
ratorium Wysokich Napięć i Przyrządów 
rozdzielczych przy ul. Własna Strzecha 
18	a.

•	 W	latach	50.	kubatura	budynków	
uczelnianych zwiększyła się o 65 proc. 
Powstały wówczas: pawilon radiotech-
niki, budynek Chemii, hala doświadczal-
na dla Wydziału Budownictwa Wodnego, 
Laboratorium Technologii Materiałów 
Maszynowych oraz nowe gmachy 
wydziałów: Budownictwa Wodnego, 
Wydziału Budowy Okrętów i Mechanicz-
nego.

•	 W	1962	zbudowano	kompleks	Akade-
mickiego Ośrodka Sportowego PG. Po 
modernizacji i rozbudowie w ostatnich 
latach (2010-2012) obecne Centrum 
Sportu Akademickiego PG posiada no-
woczesny kompleks basenów, wioślarnię 
unikalny, pełnowymiarową halę sporto-
wą, wielofunkcyjną halę tenisową oraz 
boisko do piłki nożnej z certyfikatem 
FIFA. 

•	 W	roku	1969	ukończono	budowę	gma-
chu Wydziału Elektroniki oraz dobudo-
wano skrzydło „B” do Gmachu Głównego.

•	 Lata	70.	to	czas,	w	którym	powstały	
m.in.: budynek C Wydziału Chemicznego, 
gmach Instytutu Okrętowego oraz budy-
nek dla Wydziału Elektrycznego przy  
ul.	Sobieskiego	7,	budynek	Zespołu	Opie-
ki Zdrowotnej oraz Ośrodek Wypoczyn-
kowy w Czarlinie.

•	 Wraz	ze	wzrostem	liczby	studentów	
powstawały kolejne domy studenckie. 
Do roku akademickiego 1960/1961 roku 
powstało	7	akademików,	a	w	latach	1970-
1986	wybudowano	trzy	kolejne.	Obecnie	
osiedle akademickie liczy 12 domów 
studenckich.

•	 W	1999	oddano	do	użytku	Audytorium	
Novum, a w 2002 oddano do użytku nowy 
budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 

•	 Czterokondygnacyjny	gmach	Wydzia-
łu Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki	oddano	do	użytku	w	roku	2008.	
Łączna powierzchnia obiektu wynosi  
12 tys. m2. Trzecie piętro tego inteli-
gentnego budynku zajmuje Centrum 
Informatyczne Trójmiejskiej Akademic-
kiej Sieci Komputerowej. 

•	 Od	2013	na	uczelni	funkcjonuje	
budynek A Centrum Nanotechnologii, 
największej inwestycji ostatnich lat 
na Politechnice Gdańskiej. W centrum 
znajduje się 25 specjalistycznych labora-
toriów dydaktyczno-badawczych. 

•	 W	roku	2015	do	użytku	oddane	
zostanie ultranowoczesne Laboratorium 
Innowacyjnych Technologii Elektroener-
getycznych i Integracji Odnawialnych 
Źródeł Energii LINTE^2.  

•	 Trwa	realizacja	projektu	Inżynier	
przyszłości, w ramach którego na terenie 
kampusu powstanie kompleks Centrum 
Nanotechnologii B, Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia na Odległość 
oraz parking podziemny na 50 miejsc 
postojowych. Wyremontowanych   

i wyposażonych zostanie także kilka la-
boratoriów i hal montażowych. Do roku 
2015 powstanie łącznie 921 stanowisk do 
prowadzenia zajęć praktycznych. 

2014

36. Budynek Laboratorium LINTE^2. Fot. Krzysz-
tof Krzempek.

36
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W 1949 roku 
skonstruowano pierwszy  
po wojnie polski samochód  
ciężarowy o ładowności 3,5 t.  
Prace prowadzone były pod 
kierunkiem prof. Mieczysława 
Dębickiego. Samochód wszedł  
do masowej produkcji  
pod nazwą STAr 20

CZy WIESZ, ŻE…

•	 Prof.	Władysław	Czerny	opracował	
jedną z pierwszych koncepcji odbudowy 
miast i rozwoju stref nadmorskich. Jesz-
cze w drugim kwartale 1945 przedstawił 
plan odbudowy gdańskiego Śródmieścia, 
zakładającą ścisłą restytucję historycz-
nego układu przestrzennego Głównego 
Miasta. Proponował sporą część plano-
wanych i realizowanych obecnie  
w Gdańsku dużych inwestycji takich, jak 
np. most lub tunel pod Martwą Wisłą czy 
nową ulicę Wałową. 

•	 Zespół	prof.	Mariana	Osińskiego,	wy-
kładowcy na Wydziale Architektury miał 
znaczący udział w odbudowie i rekon-
strukcji Głównego Miasta w Gdańsku. 

•	 Ogromny	udział	przy	budowie	Sołdka	
– pierwszego w powojennej historii 
Polski statku pełnomorskiego, który 
wodowano	6	listopada	1948	miał	prof.	
Jerzy Doerffer, prof. PG, rektor naszej 
uczelni	w	latach	1981-84.	Statek	pływał	
pod polską banderą ponad 31 lat. Dziś 
zacumowany na Motławie nieopodal Żu-
rawia jest już eksponatem muzealnym.

•	 Pierwsza	polska	główna	maszyna	
parowa	typu	ML8a	o	mocy	1300KM	
została zaprojektowana w 1949 roku 

pod kierunkiem prof. Adolfa Polaka. 
Maszynę tę wykonano w hucie „ZGODA” 
w Świętochłowicach i zamontowano na 
rudowęglowcu s/s „SOŁDEK”.

•	 Pierwsza	powojenna	obrabiarka	do	
metali, wiertarka promieniowa typu 
Wr16, zaprojektowana pod kierunkiem 
prof. Edwarda T. Geislera powstała na 
Politechnice Gdańskiej. Produkcję obra-
biarki przejęły na początku lat pięćdzie-
siątych Zakłady ZISPO w Poznaniu. 

•	 W	1953	roku	zespół	prof.	Roberta	
Szewalskiego zaprojektował pierwszą 
polską turbinę parową typu TP2 o mocy 
2300 KW. Produkcja turbin odbywała się 
w zakładach „ZAMECH” w Elblągu.

•	 Na	Politechnice	Gdańskiej	opracowa-
no pierwszy polski lek przeciwnowotwo-
rowy Ledakrin. Lek został wynaleziony 
przez prof. Andrzeja Ledóchowskiego  
w latach 60-tych. 

•	 Naukowcy	pod	kierunkiem	prof.	
Janusza rachonia z Wydziału Chemicz-
nego opracowali nową metodę syntezy 
alendronianu sodu. Substancja ta 
stała się podstawą do produkcji leku na 
osteoporozę	OSTEMAX	70	Comfort.	Lek	
wprowadzono na rynek w roku 2004. 

37.	W	kreślarni	prof.	Adolfa	Polaka.	Zbiory	Sekcji	
Historycznej PG.

38.	Superkomputer	Galera.	Fot.	Marcin	Pazio.
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•	 Architekci	z	naszej	uczelni:	Woj-
ciech Targowski i Antoni Taraszkiewicz 
współprojektowalii Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku.

•	 Większą	część	zespołu	projektowego	
pracującego przy budowie PGE Arena, 
gdańskiego stadionu na Euro 2012 
tworzyli wychowankowie politechniki, 
a na jego czele stał ryszard Trykosko, 
absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska. 

•	 Cyber-oko	opracowane	pod	kierun-
kiem prof. Andrzeja Czyżewskiego  
z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki zostało „Polskim wynalaz-
kiem 2013”. Interfejs służy do diagnozy  
i terapii osób pozostających w śpiączce.


