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Ju¿ od wczesnej m³odo�ci, jeszcze przed wojn¹ i podczas oku
pacji niemieckiej, pod�wiadomie przeczuwa³em, ¿e bêdê stu-

diowa³ na Politechnice Gdañskiej. Zaraz po wojnie wyjecha-
³em na ziemie odzyskane. Na podstawie dyplomu technika z

pañstwowej �redniej Szko³y Technicznej
Kolejowej w Warszawie (ul. Chmielna 88),
zorganizowa³em Spó³dzielniê Robót Insta-
lacyjno-Budowlanych �Warmia� w Olszty-
nie. Pracowali tam, miêdzy innymi, moi bra-
cia Jan i Wac³aw, oraz mój ojciec Stanis³aw,
by³y zwrotniczy PKP, który pilnowa³ budów,
a robotnicy nazywali go �in¿ynierem�

W�ród trzech zatrudnionych in¿ynierów by³ pan Uzdowski,
pó�niejszy wyk³adowca instalacji budowlanych na Wydziale
Architektury Politechniki Gdañskiej. Jako student czwartego
roku by³em jego nieetatowym asystentem. Pe³ni¹c funkcjê pre-
zesa Spó³dzielni, nie mia³em jedynie tytu³u in¿yniera, co �pa-
nowie in¿ynierowie� dawali mi czasem odczuæ. Postanowi³em
wiêc zostaæ jednym z nich. Zapisa³em siê do liceum wieczoro-
wego i po roku zrobi³em du¿¹ maturê uprawniaj¹c¹ do studiów
na Politechnice.

Pojecha³em do Gdañska, kiedy zaczyna³ siê drugi rok aka-
demicki po wojnie. Chodzi³em po ró¿nych dziekanatach i, czy-
taj¹c og³oszenia, ogl¹da³em rysunki wystawione w gablotkach.
Mia³em na my�li jaki� wydzia³ budowlany, a¿ wreszcie urzek³a
mnie wystawa przed dziekanatem Wydzia³u Architektury, szcze-
gólnie piêkny, kolorowy przekrój schodów. Z miejsca zapad³a
decyzja. To jest co�, co ja chcê robiæ. Rysunek by³ od dzieciñ-
stwa moim ulubionym zajêciem. Pomóg³ mi prze¿yæ okupacjê i
³atwiej przetrwaæ niemieckie wiêzienia. Wszed³em do dzieka-
natu i z³o¿y³em papiery. Nied³ugo potem zosta³em wezwany na
egzamin wstêpny, który zda³em pomy�lnie i zosta³em przyjêty
na studia. Pamiêtam radosny telegram od kolegi Wac³awa Wil-
czyñskiego, by³ego wspó³wiê�nia koronow- skiego: �Zda³e�,
przyje¿d¿aj, formalno�ci�.

Przez ca³y pierwszy rok studiów, rozdarty pomiêdzy Poli-
technik¹ a Spó³dzielni¹ �Warmia�, której wci¹¿ by³em preze-
sem, je�dzi³em co tydzieñ do Olsztyna. aby przez sobotê i nie-
dzielê poza³atwiaæ najpilniejsze sprawy Spó³dzielni. Wielk¹
przeszkodê, utrudniaj¹c¹ podró¿e, stanowi³ zniszczony most na
Wi�le ko³o Tczewa. Musia³em i�æ pieszo do promu, a potem do
odleg³ej stacji kolejowej. Pomimo wszystko, nie zwa¿aj¹c na
trudno�ci, czyni³em to chêtnie, bo �cel u�wiêca³ �rodki�.

Po skoñczeniu pierwszego roku wystosowa³em pismo do
dziekanatu na papierze firmowym �Warmii�, ¿e Spó³dzielnia
nasza udzieli praktyki wakacyjnej kilku studentom pierwszego
roku Architektury. Wyliczy³em najbli¿szych sobie kolegów i
podpisa³em siê jako prezes Spó³dzielni, choæ sam by³em te¿
dopiero studentem pierwszego roku. Tak samo potem z³o¿y³em
swój podpis na za�wiadczeniach tych kolegów z odbytej prak-
tyki.

Przed rozpoczêciem drugiego roku studiów, walne zebranie
Spó³dzielni przyzna³o mi stypendium na dalsz¹ naukê i zwolni-
³o z obowi¹zków prezesa. Dziêki temu mog³em ca³kowicie po-
�wiêciæ siê nauce, której przybywa³o coraz wiêcej. Trzeba by³o
zaliczyæ geometriê wykre�ln¹ u prof. Otto, co praktycznie rów-
na³o siê ze skoñczeniem studiów we w³a�ciwym czasie. Naj-

trudniejszy egzamin, ³¹cznie z perspektyw¹ malarsk¹ � u tego
samego profesora.

Dziekanem Wydzia³u Architektury by³ wtedy prof. Marian
Osiñski, który jednocze�nie wyk³ada³ Historiê Architektury
Polskiej na starszych latach. Katedrê rysunku odrêcznego pro-
wadzi³ prof. W³adys³aw Lam z asystentem Aleksandrem Kobz-
dejem, pó�niejszym autorem �us³ynnionego� przez re¿ym ob-
razu pt. �Podaj ceg³ê�. Jego m³odszy brat Tadeusz studiowa³ na
moim roku. Z wa¿niejszych przedmiotów, Historiê Architektu-
ry Powszechnej wyk³ada³ prof. Jan Borowski ze s³ynnym z za-
pa³u adiunktem Majewskim, który w kilka lat pó�niej zgin¹³ w
jakim� wypadku. Projektowanie na naszym roku prowadzi³ ad-
iunkt Zbyszewski. Jego wprawn¹ rêkê w rysunku na korektach
podziwiali wszyscy studenci. Katedrê Budownictwa Ogólnego
prowadzi³ prof. Prochaska, Budownictwo Monumentalne prof.
Minkiewicz, a Architekturê Przymorza i Portów prof. Toma-
szewski; Budownictwo Utylitarne � prof. Porêbowicz, Plano-
wanie Regionalne � prof. Ró¿añski, Konstrukcje Budowlane �
prof Obmiñski, którego atrakcyjna córeczka Marysia studio-
wa³a wtedy na ni¿szym roku.

Bêd¹c studentem drugiego roku, gdy brakowa³o tzw. kadr,
zosta³em m³odszym asystentem w Katedrze Budownictwa Wiej-
skiego u prof. Feliksa Markowskiego, który lubi³ przesiadywaæ
d³u¿ej na korektach przy uroczej studentce Ró¿yckiej. Pamiê-
tam, ¿e prof. Czerny z Katedry Urbanistyki by³ aresztowany i
wróci³ dopiero, gdy koñczy³em czwarty rok. Nie mia³em czasu
zajmowaæ siê polityk¹. Zajêty nauk¹ i dodatkow¹ prac¹ zarob-
kow¹, nie wiedzia³em prawie nic o procesach politycznych i
têpieniu AK-owców. Nikt z naszego roku nie nale¿a³ do partii,
z wyj¹tkiem Janka Chojnackiego, który poza tym by³ bardzo
fajnym koleg¹. Pomimo swej partyjno�ci by³ powszechnie lu-
biany. Zdolny i muzykalny, ³adnie �piewa³ i gra³ na harmonii.
Gdy wprowadzono Ekonomiê Polityczn¹, na pierwszy wyk³ad
przyszli wszyscy. Jak siê okaza³o, ¿e to przedmiot nadobowi¹z-
kowy, nikt wiêcej nie przyszed³,

Przyja�ni³em siê wtedy z Tadeuszem Nabasiñskim i Czes³a-
wem Biernackim, przygotowuj¹c siê z nimi do egzaminów. Z
Jankiem Sieñkowskim i Staszkiem Michlem odbywali�my se-
sje rysunkowe i piesze wycieczki brzegiem morskim a¿ do Gdy-
ni. Z poprzedniego rocznika zaprzyja�ni³em siê z Leszkiem
Zaleskim, który pi¹³ siê szybko po szczeblach naukowych i ju¿
jako adiunkt zmar³ przedwcze�nie w 1988 roku, nie doczekaw-
szy wolno�ci i prawie pewnego tytu³u profesora. Tragiczny
wypadek samochodowy pozbawi³ ¿ycia Jurka Zarembê, zdol-
nego projektanta Domu Rybaka we W³adys³awowie. Pracowa-
³em z nim jaki� czas w Biurze Projektów Budownictwa Mor-
skiego w Gdañsku.

Poza asystentur¹ u prof. Markowskiego, uczy³em dorywczo
w Technikum Budowlanym i na ró¿nych wieczorowych kur-
sach rzemie�lniczych, g³ównie przedmiotów, których nie mia-
³em jeszcze zaliczonych na Politechnice, przygotowuj¹c siê w
ten sposób do moich w³asnych egzaminów. Kocha³em atmosfe-
rê szkoln¹. Lubi³em uczyæ, zarówno siebie, jak i innych. Impo-
nowa³o mi trochê, gdy moje doros³e uczennice mówi³y do mnie
�Panie profesorze�. M³odo�æ górna a chmurna!

MOJE SERENDIPITY
(Szczê�liwy traf lub zbieg okoliczno�ci � £aska kosmiczna)
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Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, jeszcze przed dyplo-
mem, niczego nie przewiduj¹c, zosta³em powo³any do wojska,
wraz z kilkunastoma innymi, przypadkowo wytypowanymi z
naszej Politechniki, jak równie¿ z innych uczelni w kraju. W
tym czasie moi bracia zaczêli studia, Janek architekturê w Gdañ-
sku, a Wac³aw in¿ynieriê w Szczecinie. Dopuszczony do egza-
minu dyplomowego, dosta³em dwutygodniowy urlop z wojska,
podczas którego kre�li³em projekt mojej pracy dyplomowej z
pomoc¹ kolegi Janka Sieñkowskiego. Broni³em dyplomu przed
profesorami: Markowskim, Rybickim i Ró¿añ- skim, w mundu-
rze porucznika lotnictwa, co by³o pewn¹ sensacj¹. Poniewa¿
instalacje budowlane mia³em w tzw. �ma³ym palcu�, zab³ysn¹-
³em znajomo�ci¹ mego projektu od tej strony, ku zadowoleniu
egzaminuj¹cych profesorów.

W pierwszej kolejce zrobi³o ze mn¹ dyplom kilkunastu ab-
solwentów: Tadeusz Habasiñski, Czes³aw Biernacki, Jan Sieñ-
kowski, Stanis³aw Michel, Jerzy Zaremba, Jan Chojnacki, Zbi-
gniew Czekanowski, Adam Salomon, Romek Po³ujan i kilku
innych. Pomaga³em kolegom w przygotowaniach do balu dy-
plomowego w Grand Hotelu w Sopocie. Mój mundur oficera
lotnictwa robi³ wra¿enie i by³ pomocny w za³atwieniu pewnych
formalno�ci. Pamiêtam, gdy raz weszli�my na salê, ca³e audy-
torium powsta³o z miejsc.

Po zwolnieniu z wojska wróci³em do Gdañska na Politech-
nikê, na asystenturê do prof. Rybickiego w Katedrze Budow-
nictwa Miejskiego, oraz na stanowisko nauczyciela w Techni-
kum Budowlanym. Przywioz³em sobie z wojska, odremonto-
wany z wraka, samochód, dwuosobowy kabriolet �Ford-Eifel�,
który stanowi³ niema³¹ atrakcjê na Wybrze¿u, gdy¿ niewiele
osób posiada³o wtedy prywatne samochody. Podobny do moje-
go samochód mia³ student Skowronek. Potem kupi³ go od nie-
go kolega Tarando.

Kierownik Katedry Miernictwa, m³ody in¿. Ku³akowski za-
chwyca³ wszystkich swym du¿ym, czteroosobowym kabriole-
tem, którym � ku zazdro�ci studentów � ostentacyjnie wozi³ co
piêkniejsze studentki. Jak ka¿dy tzw. pracownik naukowy mu-
sia³em pe³niæ jak¹� funkcjê spo³eczn¹ na Politechnice. Zosta-
³em sekretarzem Komisji Przydzia³u Pracy dla Absolwen- tów.
Przez ca³y rok niewiele mia³em z tym zajêcia. Komisja dzia³a³a
ca³¹ par¹ dopiero w koñcu roku akademickiego.

Zje¿d¿ali siê wtedy przedstawiciele ró¿nych resortów, ce-
lem anga¿owania m³odych in¿ynierów do swych przedsiê-
biorstw. Ogromne trudno�ci mia³a Komisja z wyekspedio- wa-
niem ich do pracy w teren, na stanowiska architektów miejskich
lub powiatowych, szczególnie na ziemiach odzyskanych; wszy-
scy ¿¹dali pracy w Gdañsku, na Wybrze¿u lub w okolicy. Nikt
nie chcia³ przydzia³u pracy gdzie� dalej od domu. Jeden z adep-
tów, jak Rejtan rozdar³ szaty, manifestuj¹c tym, ¿e on w teren
nie pójdzie i nikt go do tego nie zmusi.

Nie wiem, co we mnie wtedy wst¹pi³o. Wsta³em i zbeszta-
³em go, ¿e zachowaniem swoim przynosi wstyd uczelni i nam
wszystkim. Ojczyzna oferuje mu zaszczytne, samodzielne sta-
nowisko, powinien wiêc okazaæ wdziêczno�æ i z honorem je
przyj¹æ, co ja bym chêtnie uczyni³, gdyby mnie co� takiego spo-
tka³o itp. Nast¹pi³a chwila konsternacji i przerwa w obradach.
Spaceruj¹c po korytarzu, podszed³ do mnie pewien pan z resor-
tu i zapyta³, czy ja naprawdê tak my�lê jak mówi³em, czy tylko
¿artujê? Powiedzia³em, ¿e jak najbardziej popieram moj¹ wy-
powied�. Okaza³ siê personalnym Komitetu ds. Urbanistyki i
Architektury, in¿. Grabowski. Wrêczy³ mi swoj¹ wizytówkê, z
pro�b¹, ¿ebym niezw³ocznie przyjecha³ do niego, do Warsza-
wy.

Gdy po tygodniu zg³osi³em siê na Krakowskie Przedmie�cie
nr 1, wszyscy ju¿ tam o moim wyst¹pieniu na Politechnice wie-
dzieli. In¿. Grabowski oprowadzi³ mnie po licznych pokojach
Komitetu, przedstawiaj¹c jako �dzielnego� kolegê z Politech-
niki Gdañskiej, po czym zaprosi³ do swego gabinetu i za moj¹
postawê zaproponowa³ mi stanowisko g³ównego architekta
wojewódzkiego w Rzeszowie lub Opolu, do wyboru. Niezwy-
kle powa¿na funkcja i odpowiedzialna praca dla m³odego, bez-
partyjnego architekta.

Wybra³em Opole. Otrzyma³em odpowiednie nominacje na
pi�mie i podekscytowany wracam do Gdañska. Wysiadam z
poci¹gu na dworcu, a z innego wagonu wysiad³ kolega z Poli-
techniki, Stefan Strugarek. Id¹c razem w tym samym kierunku
na Siedlice, gdzie mieszkali�my, powiedzia³em mu, ¿e wracam
w³a�nie z Warszawy, gdzie KUA (Komitet ds. Urbanistyki i
Architektury) mianowa³o mnie g³ównym architektem wojewódz-
kim w Opolu. �Nie ¿artuj� � zawo³a³ � Ja ju¿ od d³u¿szego
czasu jestem tam zastêpc¹ g³ównego architekta i wszyscy cze-
kaj¹, jak na zbawienie, na w³a�ciwego g³ównego szefa, bo na-
piêtrzy³o siê mnóstwo ró¿nych pilnych spraw, które tylko g³ów-
ny architekt mo¿e za³atwiæ.�

Ca³a Polska mia³a wtedy osiemna�cie województw, nie
wszystkie jeszcze obsadzone potrzebnym personelem. W ka¿-
dym województwie po kilkana�cie powiatów i miast oczekiwa-
³o swoich architektów. Dziêki mojej postawie i �mia³emu wy-
st¹pieniu na Politechnice, tak¿e pochodzeniu klasowemu, bo
w³adze komunistyczne zalicza³y stanowisko mego ojca, zwrot-
niczego PKP, do klasy robotniczej, choæ bezpartyjny, znalaz³em
siê w bardzo m³odym wieku na bardzo wysokim stanowisku.
Na odprawie g³ównych architektów z ca³ego kraju, w Warsza-
wie, jako najm³odszy nominacj¹ i wiekiem, wyg³osi³em inicjal-
ne przemówienie, którym zyska³em sobie autorytet, uznanie i
aprobatê. Sam nie wiem, sk¹d mi to przysz³o, ¿e trafia³em w
sedno i zebra³em huczne oklaski.

Gdy po roku pojecha³em do Gdañska na Politechnikê wer-
bowaæ m³odych architektów do pracy, ku wielkiemu zdziwie-
niu Komisji Przydzia³u Pracy, wiêkszo�æ absolwentów ochot-
niczo zg³asza³a siê do mnie, przewa¿nie moi dawni studenci.
Obsadzi³em wiêc resztê województwa opolskiego gdañszcza-
nami, jak koledzy Andrzej Hamada, Zdzis³aw Tarwid, Birkern-
majer, Jesionowski i inni. Nazywam to ³ask¹ kosmiczn¹ � �Moim
Serendipity�.

Ps. W 1958 roku wyjecha³em z Wiednia do USA, gdzie pra-
cowa³em w ró¿nych biurach projektowych. W 1965 roku otrzy-
ma³em kalifornijsk¹ licencjê architekta i prowadzi³em w³asn¹
praktykê w Los Angeles, Long Beach i Palm Springs. Miesz-
kam teraz w San Diego, malujê portrety i piszê artyku³y do pism
polonijnych. Jestem autorem ksi¹¿ek: �Moje Serendipity�, wy-
danej w 1996 r. i �My Serendipity� (w jêz. angielskim), wyda-
nej w 1999 r., �Skrót Historii Architektury dla wszystkich�,
wydanej w 2000 r., �Skrót Historii Architektury innych kultur�,
wydanej w 2001 r. Jestem równie¿  wspó³autorem ksi¹¿ki o
Kazimierzu Pu³askim (w jêz. angielskim) �For Freedom ours
and yours�, wydanej w 2001 r.

Teofil (Ted) Kwiatkowski
Absolwent Politechniki Gdañskiej
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Na ok³adce pewnej p³yty, wydanej w bardzo elitarnym
nak³adzie, znalaz³ siê nastêpuj¹cy tekst:

�W mrocznych piwnicach urzêdu, za aparatur¹ do de-
stylacji, wala³a siê rolka ta�my. Przypadkowo natkn¹³ siê
na ni¹ nasz poszukiwacz prawd oczywistych. Przedsta-
wiamy tê ta�mê bez komentarza, gdy¿ po jej nierozwa¿-
nym przes³uchaniu rêce nam opad³y, mimika stê¿a³a, oczy
wys³upi³y, wargi spierzch³y, nogi siê ugiê³y, a gard³a zasch³y.
Jakich¿e to manipulacji dopuszczano siê dla zaw³adniê-
cia duszyczkami i rozumkami weso³ej braci studenckiej.
Ckliwo�æ, naiwno�æ, lirykê i prymitywne aluzje usi³owano
nieudolnie przeciwstawiæ piosence turystycznej, zwanej
obecnie biesiadn¹�.

Ten tekst nieznanego autora, najprawdopodobniej Je-
rzego �dziebe³ki-Jankowskiego (wymaga to oddzielnych
badañ), mo¿na uzupe³niæ zdaniem: dobrze, ¿e przemiany,
jakie zasz³y w naszym kochanym kraju, ukróci³y wspoma-
ganie przez ZSP takich form aktywno�ci studenckiej, jak
teatr, kabaret, prasa studencka, konkursy poetyckie, kino
dyskusyjne. Prze³amano te dekadenckie tendencje s³usz-
n¹ likwidacj¹ KSW �¯AK�, na dobrej drodze jest te¿ spra-
wa likwidacji klubu �Kwadratowa�. W epoce techno, disco,
kina familijnego, telenowel, Internetu i internacjonalizacji,
oraz wykwintnej kuchni Mc Donalds � rozrywki zmierzaj¹-
ce do rozwoju ducha wydaj¹ siê ca³kiem nie na miejscu.
Przeszkadzaj¹, je¿eli wrêcz nie rozbijaj¹ proces unifikacji,
uniformizacji, uniwersalizacji, utylitaryzacji jednostki spo-
³ecznej.

Wracam do spraw zasadniczych, czyli pocz¹tku. Bêdê
stara³ siê obja�niæ cytat z ok³adki wspomnianej p³yty, któ-
rej historia jest nie do koñca jasna, a tym bardziej defini-
tywnie zamkniêta.

�mieræ Jerzego Ciepielowskiego � �Ciepiela�, tak niespo-
dziewana przez sw¹ przypadkowo�æ, tak tragiczna przez
okoliczno�ci, spowodowa³a spotkanie grupy przyjació³ z

dawnego Studenckiego Teatru Politechniki Gdañskiej �Ka-
baret π�. Najpierw na uroczysto�ciach pogrzebowych, po-
tem na wieczorze wspomnieñ. O Jerzym, o naszej m³odo-
�ci, o naszym teatrzyku. Kiedy rano opuszczali�my okoli-
ce Jas³a, zielono�æ bieszczadzkich gór uspakaja³a nasze
oczy. Nie uspokoi³a lêków, ¿e nastêpne nasze spotkanie
mo¿e byæ spowodowane...

Tego nikt g³o�no nie mia³ odwagi powiedzieæ. Ciê¿k¹ ci-
szê przerwa³ pomys³ organizowania sporadycznych spo-
tkañ. Potem kto� powiedzia³, trochê ¿artem, ¿e czas za-
braæ siê za pisanie wspomnieñ, potem...

Po czterech miesi¹cach, w pa�dzierniku 1999 roku, w
domu Edwarda Licznerskiego jeszcze raz ¿egnali�my Jur-
ka Ciepielowskiego. Wspominaj¹c, opowiadaj¹c, inicjuj¹c,
przywracaj¹c. Wszystko to wydawa³o siê jednak ulotne,
by³o chwil¹, nastrojem, ¿alem. Wtedy przesz³a przeze mnie
taka �metafizyka�, ¿e gdyby niespodziewanie na tym spo-
tkaniu zjawi³ siê �Ciepiel�, to zapewne nie by³by zadowolo-
ny z naszego smutku. Wola³by dowcip, greps, jakie� �opo-
wiadanko� nieprawdziwe, lecz ciekawe. W parê tygodni pó�-
niej powsta³ zarys pomys³u na sztambuch do wspomnieñ
naszych z czasów mrocznych, acz rzeczywistych, czasów
m³odej aktywno�ci poszukuj¹cej odrobiny rado�ci raz po-
wa¿nej, raz niepowa¿nej, zawsze jednak p³yn¹cej z potrzeby
bycia razem z innymi, podobnymi, dla innych, podobnych,
którzy chc¹ uczestniczyæ, bawiæ siê, prze¿ywaæ, pos³u-
chaæ wiersza, muzyki, piosenki...

Chc¹c wzmocniæ si³ê wspomnieñ moich przyjació³, za-
cz¹³em poszukiwaæ materialnych dowodów naszej twór-
czo�ci. Zawêdrowa³em w miejsce, w którym up³ynê³o moje
dzieciñstwo i m³odo�æ. Wrzeszcz. Okolice lodziarni �Eski-
mos�, targowiska i...domu studenckiego nr 16.

M³oda recepcjonistka wyzna³a, ¿e has³o SAR niewiele
jej mówi, ale mo¿e kierowniczce.

Kierowniczka rzeczowo próbowa³a stre�ciæ wspomnie-
nia swojej poprzedniczki o koñcu dzia³alno�ci tego stu-
denckiego radia. Opowiada³a o jakich� kartonach roz³o¿o-
nych miêdzy piwnic¹ a ³¹cznikiem. Przejrza³a notes i da³a
telefon do pana na Politechnice, który co� powinien wie-
dzieæ. Pan na Politechnice, nazwisko mi umknê³o, wiedzia³,
¿e sprawa archiwum po SAR le¿y gdzie� w okolicach Rek-
toratu. A je¿eli tam le¿y, to zapewne najwiêcej mo¿e o
tym wiedzieæ pan Jerzy Kulas.

Pan Jerzy! Poczu³em, ¿e jestem blisko. Mi³e ciep³o ude-
rzy³o mi do g³owy. Ale tylko na chwilê. Pan Jerzy z ca³¹
¿yczliwo�ci¹, z jak¹ zawsze odnosi³ siê do �Ciepiela� i wszel-
kich inicjatyw innych weteranów, skierowa³ mnie do pana
Piotra Jagielskiego � cz³onka kierownictwa Radia Gdañsk
SA, cz³owieka niegdy� w SAR, który mo¿e obecnie co� wie,
bo byæ mo¿e siê tym interesuje, niewykluczone, ¿e natrafi³

W Y K O P A L I S K A

�Kabaret π� w trakcie poszukiwan romantyzmu socjalistycznego
(termin ukuty przez intelektualistów) w spektaklu
Józefa Lewartowskiego �Wynalazek� z roku 1966
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itp., itd.  Nie wygl¹da³o to optymistycznie, ale nie by³o wyj-
�cia. Trzeba by³o spróbowaæ. Najtrudniejsze okaza³o siê
sforsowanie barykad, jakie w poczuciu misji tworz¹ sekre-
tarki swoich szefów.

Pan Piotr Jagielski, jak ka¿dy dobry mened¿er szanuj¹-
cy czas, swój czas i czas rozmówcy, oszczêdza³ s³owa, ale
s³owa te by³y wielkiej wagi. Dawa³ nadziejê. Prosi³ o ponow-
ny telefon za dziesiêæ dni. Za dziesiêæ dni powiedzia³, ¿e
od trzech dni czeka na mnie na portierni Radia Gdañsk
co�, co mnie zapewne zainteresuje. Zainteresowa³o do bólu
i ³ez! Bólu wspomnieñ i ³ez rado�ci, ¿e mog³em pos³uchaæ.
Mog³em s³uchaæ doskonale zachowanego nagrania, praw-
dopodobnie z 1964 roku. Nagrania dokonanego w Stu-
denckiej Agencji Radiowej.

�O kabarecie i programie �Droga� opowiada³, jak zawsze
rezolutnie, Ciepiel. Wiadomo mim�. To kolejny cytat z ok³adki
p³yty, która powsta³a z ocala³ych materia³ów. Nagranie
zawiera³o piosenki, skecze, wspomnienia. G³osy ludzi two-
rz¹cych ten zespó³. Nagranie to powsta³o dziêki temu, ¿e
istnia³ kiedy� SAR, ¿e istnia³ niegdy� STPG �Kabaret π�.

Dwa oddzielne, nieistniej¹ce ju¿ byty wyda³y material-
ny dowód, który bêdzie mo¿na wnukom przekazaæ, na to,
¿e nie marnowali�my ¿ycia na zdobywaniu, z ró¿nym skut-
kiem, wiedzy, s³awy i pieniêdzy. ¯e nasza m³odo�æ, w tych
mrocznych, jak siê dzi�  mówi, czasach, dawa³a te¿ mo¿-
liwo�æ zajmowania siê czym� niewa¿nym, lecz mi³ym, ¿e
chcieli�my przede wszystkim byæ, a nie tylko mieæ.

My�lê, ¿e grupa by³ych cz³onków STPG �Kabaret π� nie
jest jedyn¹ zainteresowan¹  zachowaniem w dobrej kon-
dycji archiwaliów dawnej Studenckiej Agencji Radiowej.
Zapewne ¿yje spore grono osób, które nie tylko tworzy³o z
my�l¹ o audycjach SAR-owskich.

Zbiory archiwalne z pewno�ci¹ dokumentuj¹ inne prze-
jawy i formy ¿ycia studenckiego ostatniego czterdziesto-
lecia. Nie przes¹dzam o warto�ci tych materia³ów dla
badañ socjologicznych � z pewno�ci¹ maj¹ one warto�æ
sentymentaln¹, warto�æ dawnych przyja�ni, warto�æ wiêzi
z Alma Mater. To wa¿ny, choæ mo¿e nie do koñca ceniony,
dorobek Politechniki Gdañskiej, w jej stuletniej historii.

Mia³o byæ ¿artobliwie, a zrobi³o siê powa¿nie. Przyznam,
¿e grupa przyjació³ �Kabaretu π� liczy na dalsze �lady swej

dzia³alno�ci, które byæ mo¿e znajduj¹ siê w jeszcze nie do
koñca przewertowanych szpulach magnetofonowych.
Mamy jeszcze trochê czasu. Mo¿e doczekamy.

Koñcz¹c, pragnê podziêkowaæ Mietkowi Serafinowi, któ-
ry z wielkim zaanga¿owaniem wydeptuje liczne �cie¿ki pro-
wadz¹ce do zachowania �ladów SAR, depcze u ludzi zna-
cz¹cych i takich, jak ni¿ej podpisany. Czasem trafi na bo-
lesny odcisk, czasem na niniejszy, b³ahy tekst. Jednak
dzie³o odtworzenia prowadzi. Powodzenia, Mieczys³aw!
�Magister�

Stanis³aw Szczerek
Absolwent Uniwersytetu Gdañskiego

Program �Droga� z roku 1964, �Kabaret π� �w autobusie�
(nota bene czerwonym)

Studencka Agencja Radiowa
w sieci

Za przyzwoleniem w³adz naszej uczelni uruchomione
zostanie w sieci uczelnianej radio studenckie na pra-

wach organizacji studenckiej.
Kultura studencka, je¿eli nie umar³a, to zapewne pod-

upada. Pomys³y realizowane przez studentów czêsto by-
waj¹ zwyczajne b¹d� pospolite, nastawione na prymityw-
n¹ rozrywkê. Pragn¹c przywróciæ, chocia¿ w ma³ym stop-
niu, wspomnienia o �wietno�ci kultury studenckiej w Poli-
technice Gdañskiej, zawi¹zali�my grupê pragn¹c¹ nawi¹-
zywaæ swoj¹ prac¹ do tradycji kulturalnej, tworzonej w
latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych.

Studenci zapragnêli  promowaæ Politechnikê Gdañsk¹
w medium internetowym oraz poprawiæ wizerunek dzisiej-
szej kultury studenckiej i ca³ego �rodowiska akademickie-
go. Z tej wizji zaiskrzy³ pomys³ reaktywowania Studenc-
kiej Agencji Radiowej.

Pomys³ utworzenia radia podsun¹³ nam pan Mieczys³aw
Serafin, prezes Ko³a SAR przy Stowarzyszeniu Absolwen-
tów PG, skupiaj¹cego ludzi zwi¹zanych kiedy� z radiem w
PG. ¯yczliwe uwagi pana Jerzego Kulasa pozwoli³y nam
zaplanowaæ wstêpn¹ fazê projektu. Po uzyskaniu przychyl-
no�ci  prof. Andrzeja   Czy¿ewskiego,    kierownika    Ka-
tedry   In¿ynierii D�wiêku i Obrazu WETI, postanowili-
�my stworzyæ �SAR�. Samorz¹d Studentów PG wyrazi³
sw¹ wielk¹ aprobatê dla tego projektu.

Studenckie radio w internecie:  �SARnet� rozpocznie
nadawaæ ju¿ w styczniu przysz³ego roku! Serdecznie za-
praszamy �aksamitne g³osy�, reporterów, erudytów, poetów,
�DJ-ów�, jednym s³owem wszyst-
kich, którzy chcieliby wspó³tworzyæ
radio w PG, do zabawy, która kie-
dy� uduchowi³a ca³e pokolenie stu-
dentów PG. Prze¿yjcie z nami przy-
godê waszego ¿ycia!

Tomasz Klajbor
klajbor@eti.pg.gda.pl

 tel. 606 806 715, Biuro WETI: 347 17 25
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Uczelniane korytarze

Korytarze, korytarze, korytarze,
T³um u�miechów, choæ powa¿ne znajdziesz twarze,
Gêsto my�li, gêsto gestów, gêsto zdarzeñ,
Wielkich oczu i naiwnych m³odych marzeñ.

Korytarze, korytarze, korytarze,
Ten siê uczy, tamten szuka znów skojarzeñ,
Ta siê czesze, ów siê chwali tatua¿em
Rozbiegani, niespokojni, chêtni wra¿eñ.

Korytarze, korytarze, korytarze,
Pe³ne wystaw, pe³ne wiedzy i wydarzeñ,
Zasypiaj¹, gdy jest pó³noc na zegarze,
Oczekuj¹c, co dzieñ nowy im poka¿e.

Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

(fot. T. Chmielowiec)

Odwieczny temat

A mi³o�æ biegnie, wci¹¿ biegnie za nami,
A ty wci¹¿ chodzisz po linie my�lami,
A ty wci¹¿ szukasz szczê�cia z³otych bram,
Minê³a jesieñ � a ja jestem sam.

A mi³o�æ biegnie, wci¹¿ biegnie za nami,
A my�li twoje p³yn¹ z ob³okami.
Kaprys pod nogi rzuci³ ci purpury.
Minê³a zima � a nade mn¹ chmury.

Ju¿ nas nie dogoni. Usta³a zmêczona.
Odwieczny temat � on kocha³ i ona.
Lecz ¿ycie wartkim toczy siê strumieniem,
Niejedna mi³o�æ sta³a siê z³udzeniem.

Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Z �Ta�moteki Szefa�
czyli jak to w Studenckiej Agencji Radiowej  bywa³o

Moje lata w SAR-ze rozpoczê³y siê w 1961 roku, kiedy
trwa³y przygotowania �rodowiska studenckiego w

Gdañ- sku, do organizacji II Ogólnopolskiego Festiwalu Kul-
turalnego Studentów.

Przygotowywali�my siê równie¿ i my. W dzieñ je�dzili-
�my z ciê¿kimi � jak wór kartofli, magnetofonami �Melo-
dia" na liczne imprezy, od �¯aka" pocz¹wszy, a¿ po Halê
Stoczni Gdañskiej, poprzez kluby w akademikach i kawiar-
nie, i nagrywali kilometry ta�my. Potem montowali�my to
w super prymitywnych warunkach w akademiku, w pokoju,
bodaj nr 107 w DS 16 (obecny DS 6), okraszali w³asnymi
tekstami i puszczali gotowe ta�my w obieg po radiowê-
z³ach na Osiedle Studenckie przy ul. Wyspiañskiego i Osie-
dle przy ul. Hibnera, jako sprawozdania i relacje z Festi-
walu.

Potem by³o studio wybudowane przez czterech zapa-
leñ- ców: Andrzeja Guziñskiego, Zbigniewa Hartwicha, Mi-
cha³a Smoczyñskiego i Staszka Stêpniewskiego. Sta³o siê
to w 1962 roku. Pierwszy inauguracyjny program nadano
ze studia 1 pa�dziernika tego roku.

W³adze ZSP Politechniki, a tak¿e innych uczelni, zaczê³y
dbaæ o to, aby�my mieli �wie¿e i dobre informacje, aby
mog³y siê one ukazaæ na naszej �antenie". A my�my nada-
wali bezpo�rednio na dwa Osiedla Studenckie Politechniki,
gdzie mieszka³o ok. 2.500 studentów, a ta�my nasze
wêdrowa³y do akademików na Osiedlu Dêbinki � gdzie
mieszkali studenci Akademii Medycznej, do WSE w Sopo-
cie, do WSP, do akademika w Brze¿nie.

By³o nas stale ponad 60 osób, z tego mniej wiêcej dwie
trzecie dzia³a³y w pionie redakcyjnym, pozostali w tech-
nicznym. Wtedy to na samym pocz¹tku zrodzi³a siê zasa-
da, której przestrzegali�my pó�niej przez lata.

Mo¿esz nie dzia³aæ � nie pracowaæ, ale kiedy ju¿ co�
robisz i zobowi¹za³e� siê do czego� � to dotrzymaj s³owa,
bo czekaj¹ na to s³uchacze. Musieli�my ich zdobyæ jako-
�ci¹ programu, systematyczno�ci¹, odpowiedzialno�ci¹.
Student bowiem, to jednostka krytyczna; drobn¹ wpad-
kê, przejêzyczenie, wybaczy i po�mieje siê razem z nami,
ale lipy albo powierzchownej fuchy nie zaakceptuje i po
prostu wy³¹czy g³o�nik. Tu trzeba wspomnieæ, ¿e byli�my
odbierani poprzez tzw. �ko³cho�niki", czyli g³o�niki radiowej
sieci kablowej, w które wyposa¿ony by³ ka¿dy pokój stu-
dencki w DS-ie. Odbiorniki radiowe by³y wówczas rzadko-
�ci¹.

By³o nas, jak ju¿ wspomnia³em, ró¿nych osób w ró¿nym
czasie, ale stale oko³o 60 osób. £¹czy³a nas fascynacja
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radiem, jednoczy³a wspólna praca, a tak¿e przyja�ñ i zwy-
k³e kole¿eñstwo. Bywa³y te¿ mi³o�ci, rozstania i przeró¿ne
inne dramaty lat m³odo�ci.

Byli�my �piekielnie", mo¿e fanatycznie ambitni. Formu-
³owali�my problem, który rodzi³ siê z marzeñ o wielkim praw-
dziwym radio, �obrabiany" poprzez dyskusjê i spory prze-
radza³ siê w cel, który zaczynali�my realizowaæ. SAR dla
nas by³ zawsze najwa¿niejszy. Tak powsta³a idea wyposa-
¿enia studia w profesjonalne magnetofony studyjne �
prawdziwe radiowe.

Pierwsze uda³o siê pozyskaæ w 1963 roku, za darmo,
stare radzieckie z gdañskiej telewizji. Nastêpne, ju¿ nowe,
za pieni¹dze uczelniane z PG i z ZSP, w roku 1964.

Tak wreszcie powsta³o wielkie przedsiêwziêcie po³¹cze-
nia studia z wszystkimi akademikami Politechniki, a doce-
lowo mo¿e i pozosta³ych uczelni � nowymi kablami radio-
wymi. Do sieci do³¹czone mia³o byæ Polskie Radio Gdañsk,
a tak¿e aula Politechniki. Kable kupi³a, po wielu dyploma-
tycznych zabiegach, Politechnika. (Te zabiegi to by³o po-
zyskanie Kwestora Politechniki do ideologii SAR-u. Pomo-
g³a nam w tym mi³o�æ p. Kwestora do Adama Mickiewicza
i dobrej muzyki m.in. Chopina. Po paru przes³uchaniach,
przegraniach i innych posiedzeniach p. Kwestor by³ �nasz�.
Nazywa³ siê W³adys³aw Wilimiñski � niestety ju¿ od wielu
lat nie¿yj¹cy. Pozosta³ do koñca ¿ycia naszym wielkim przy-
jacielem). Umiejscowienie ich w kana³ach telefonicznych i
monta¿ za³atwili Przyjaciele z centrali telefonicznej PG, a
wci¹gali�my sami.

Pamiêtam, ¿e ostatni odcinek od skrzy¿owania ul. So-
bieskiego i Traugutta do �Bratniaka" wci¹ga³o nas kilku
�niedobitków� w Wigiliê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia (bo by³
ma³y ruch na ulicach i goni³y terminy). Kable te podnios³y
jako�æ transmisji niemal o 100% i umo¿liwi³y transmisjê
bezpo�rednie z auli PG, np. inauguracji roku akademickie-
go 1964/65.

Ostatecznie zakoñczy³o siê na Politechnice, bo inne
uczelnie nie znalaz³y �rodków na ten zbo¿ny cel.

Okres mojego najintensywniejszego dzia³ania w SAR-
ze przypad³ na lata 1961-1967. Mia³em mo¿liwo�æ w ci¹gu

pierwszych lat wspó³pracowaæ z czwórk¹ pierwszych bu-
downiczych SAR-u: A. Guziñskim, Zb. Hartwichem, M.
Smoczyñskim i St. Stêpniewskim.

Andrzej Guziñski by³ niew¹tpliwie z tej czwórki najwiêk-
sz¹ indywidualno�ci¹. By³ cz³owiekiem uniwersalnym � po-
trafi³ okre�liæ zadania dla techników, ale niew¹tpliwie pod-
stawow¹ jego trosk¹ i celem dzia³ania jednocze�nie by³
program. Zbigniew Hartwich i Micha³ Smoczyñski dowo-
dzili  ca³¹  technik¹,  a Staszek Stêpniewski by³ twórc¹ i
ideologiem ca³o�ci �sarowskiej muzyki". Sam zreszt¹ gra³
w studenckim zespole.

Przewinê³o siê w tych latach przez SAR wiele postaci,
których osobowo�æ oddzia³ywa³a na innych i przez to na
ca³y program.

Niew¹tpliwie osob¹ tak¹ by³a Ola Baraniak, pierwszy Z-
ca Redaktora Naczelnego ds. Programowych. Towarzyszy³
jej zawsze m¹¿, ju¿ niestety nie¿yj¹cy Jerzy Baraniak �
niestrudzony doradca i recenzent, cz³owiek wielkiej pogo-
dy ducha i ogromnego poczucia humoru.

Za czasów Olki zrealizowali�my kilka s³uchowisk radio-
wych, ¿e choæby wspomnê �Niekochan¹", czy �Harmonijkê"
wg Patkowskiego, czy ��mieræ nie omija Itaki".

To Ola spowodowa³a, ¿e zakoñczyli�my wspólne pisanie
powsta³ej z mojej i Andrzeja inicjatywy �Szopki studenc-
kiej" � audycji, która �polecia³a� w Radio Gdañsk i wygra³a
Ogólnopolski Konkurs na Studenck¹ Audycjê Radiow¹.
(Szopkê wykona³ nam studencki �Kabaret p" � czy kto�
mo¿e ma j¹ w prywatnym archiwum?).

Przyk³adem kariery wzorowej, niemal  modelowej, by³
Andrzej Nowak, który jako student I roku rozpocz¹³ od
przygotowywania tzw. �ciekawostek naukowo-technicz-
nych" do naszego koronnego magazynu � �Dyli¿ansu ak-
tualno�ci", potem przeszed³ przez szefowanie redakcji in-
formacyjnej i spo³ecznej, by³ pierwszym Z-c¹ Redaktora
Naczelnego ds. Oddzia³ów SAR, by wreszcie zostaæ Na-
czelnym � trzecim w historii � po Andrzeju Guziñskim i
pisz¹cym te s³owa.

Osobny rozdzia³ nale¿a³oby po�wiêciæ kolegom z tech-
niki, którym zacz¹³ przewodziæ Micha³ Smoczyñski oraz
Zbigniew Hartwich, ale rych³o pa³eczkê przejêli Maciek

Naczelni Redaktorzy SAR: Andrzej Nowak
i Wojciech Wójciak (z prawej)

Spotkanie SAR-owców na jubileuszu 40-lecia przed DS 6,
niegdy� siedzib¹ SAR
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Gadomski, Wojtek Andruszkiewicz, Bogu� Ma�nicki i Ma-
ciek Dziemidowicz, Andrzej Bylicki, Zdzis³aw Lewandowski,
Tomek B³aszkiewicz (m³odszy) i niezast¹piony Witek Gi-
zenga Godzwon. Chwa³a im, oni  bowiem zrealizowali tzw. II
etap przebudowy SAR-u i inne du¿e przedsiêwziêcia. Ale
to ju¿ inna historia.

Kable, telefony i wszystkie ³¹cza legalne i nielegalne �
to by³a zas³uga wielkiego przyjaciela SAR-u, kierownika
Centrali Telefonicznej, pó�niejszego dyrektora Zak³adu
Studyjno-Projektowego PG, Julka Wieliñskiego, który sam
by³ wielkim pasjonatem z charakterem, dlatego pewno nam
sprzyja³.  Có¿ by�my za³atwili bez niego, czy w ogóle kie-
dy� urodzi siê taki drugi Julek, który gotów by³ zostawiæ
wszystko i za³atwiæ dla nas piln¹, kolejn¹ transmisjê po-
przez telefon?

Przelecia³o jak b³yskawica te czterdzie�ci lat, od naro-
dzin jednej z najpiêkniejszych inicjatyw studenckich. Czter-
dzie�ci lat pracy, do�wiadczeñ, sukcesów i pora¿ek.

Wielu ludzi wywodz¹cych siê spo�ród nas jest dzi� pro-
fesorami wy¿szych uczelni, dziennikarzami radia i telewi-
zji, politykami, dzia³aczami gospodarczymi, w³a�cicielami
firm.

Jerzy Wójciak

Wspomnienia snu³ Wojciech Jerzy Wójciak (zmar³:
14.05.2000 r.), a Redakcji udostêpni³ prezes Ko³a SAR przy
Stowarzyszeniu Absolwentów PG, Mieczys³aw Serafin.

Nasza strona domowa:
www.pg.gda.pl/~sar
Liczymy na ¿yczliwo�æ i przychylno�æ wszystkich by³ych

cz³onków SAR-u i osób nam przyjaznych, prosimy o nowe po-
mys³y i koncepcje w naszej wspólnej sprawie opisania lat �wiet-
no�ci Studenckiej Agencji Radiowej w Gdañsku.


