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Profesor HENRYK D¥BROWSKI (1927-2006)

Pierwsza by a mi o  do matematyki, cho  rysowa  lu-

bi  od zawsze. Budowanie domów z piasku na nadwi la -

skiej pla y mog o pozosta  tylko dzieci c  fantazj . Oka-

za o si  zawodem. 

róde  jego fascynacji architektur  trzeba szuka  w Ka-

zimierzu Dolnym. To unikatowe w skali wiatowej miasto,

jedyne, niepowtarzalne – dzisiaj jest Mekk  malarzy, grafi-

ków i architektów. Cho  niemal ca e ycie sp dzi  w War-

szawie – szko a, studia, praca na Politechnice – do Kazi-

mierza, sk d pochodzi a jego matka, wraca  zawsze. By

zakochany w tym mie cie, podobnie jak jego ojciec, tak e

architekt, ucze  i asystent Jana Kostrzyc-Witkiewicza,

twórcy m.in. zespo u gmachów SGH w Warszawie. Trudno

si  wi c dziwi , e pierwsze rysunki m odego Henryka D -

browskiego – z natury – przedstawia y motywy Kazimierza. 

Jednak to nie projektowanie przez d ugi czas by o naj-

wa niejsze. Mia  bardzo szerokie zainteresowania, a

królowa a w ród nich matematyka i – jak wspomina  – to

jej po wi cone by y jego pierwsze zaj cia „dydaktyczne“

– udziela  korepetycji. Musia . Kiedy w roku 1945 jego oj-

ciec zgin  w wypadku samochodowym, utrzymanie mat-

ki i siostry spad o na jego barki. Pracowa  i uczy  si  jed-

nocze nie.

W czasie wojny sko czy  Szko  Handlow  Zgromadze-

nia Kupców. Oficjalnie by a to zawodowa szko a handlo-

wa, nieoficjalnie zakonspirowane liceum ogólnokszta c -

ce, w którym nauczycielami byli m.in. profesorowie Uni-

wersytetu Warszawskiego. Zaraz po wojnie zda  matur  i

rozpocz  studia na architekturze. 

Matematyka si  przyda a. Na pierwszym roku studiów

studenci architektury zdawali z niej egzamin – dla wielu

by a to „rze  niewini tek“. Jej sprawc  by  prof. Zbigniew

Wasiuty ski, specjalista od budowy mostów. Henrykowi

D browskiemu kaza  napisa  wzór na krzywizn  krzywej

p askiej. Nie pami ta  go, wi c wyprowadzi  i... wyszed  z

pi tk  w indeksie.

Do czego przyda a mu si  pó niej znajomo  królowej

nauki, artobliwie opowiada  kiedy  w rozmowie z MPW:

– S u y a g ównie do b yskawicznego przemna ania w
pami ci liczby godzin przez stawk w z otych.

A powa nie:

– Przede wszystkim da a mi wiadomo  roli, jak  spe -
nia w dydaktyce architektury, jak istotna jest z punktu wi-
dzenia geometrii wykre lnej i teorii perspektywy.

Teorii perspektywy, która by a tematem prowadzonego

przez niego przez wiele lat seminarium. 

Rysowa  przez ca e ycie. Nie tylko zawodowo, ale i dla

przyjemno ci, któr  sprawia o mu utrwalania o ówkiem,

kredk , tuszem b d  akwarel  otaczaj cego go pi kna.

Pierwszym – i jednocze nie stale obecnym – tematem je-

go studiów rysunkowych, graficznych i malarskich by

oczywi cie Kazimierz Dolny. 

Te w a nie prace utorowa y mu drog  do pracowni ry-

sunku profesora Zygmunta Kami skiego, w którego ka-

tedrze od pierwszego roku studiów by  wyró niaj cym si

studentem, a na ostatnim roku zosta  asystentem. 

Do mistrzów, jak mówi , mia  szcz cie. W czasie stu-

diów uda o mu si  zetkn  z najwi kszymi znakomito cia-

mi. Wspomnianym ju  Kostrzyc-Witkiewiczem, potem

Zygmuntem Kami skim, jednym ze wspó za o ycieli wy-

dzia u architektury, autorem naszego god a narodowego,

nast pnie z Lechem Niemojewskim, Janem Zachwato-

wiczem, Bohdanem Lachertem, w którego pracowni

uczy  si  projektowania. Pracowa  m.in. przy projektach

osiedli mieszkaniowych na Muranowie, a tak e sto eczne-

go metra. Tak. To nie pomy ka, ju  wtedy stolica mia a ta-

kie ambicje, a pierwsze plany jego budowy powsta y pod

koniec lat czterdziestych. Niestety, na nich si  sko czy o.

Pierwsze samodzielne prace, przy wspó udziale archi-

tekta Jana Szyma skiego, tak e asystenta w Katedrze

Rysunku, zwi zane by y z wystawiennictwem – pawilon

na uroczysto ci 10-lecia PRL w roku 1954, pawilony na

targi pozna skie, nagroda w konkursie na polski pawilon

wiatowej wystawy w Brukseli. 

Za najwa niejsze jednak w swoim dorobku architekto-

nicznym uwa a  prace w Kazimierzu Dolnym. One – jak

mówi  – utorowa y mu drog  do profesury.

By y to – prowadzone przez kilka dziesi cioleci, przy

wspó udziale ony, architekt Reginy D browskiej – stu-

dia, badania architektoniczne, projekty koncepcyjne i rea-
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lizacyjne. Odbudow  kamienic przy ulicy Senatorskiej

oraz spichrzy uznawa  za jedno z wa niejszych swoich

osi gni .

Nie wszystkie projekty pa stwa D browskich zosta y

zrealizowane, niektóre – np. nowego Ratusza czy te

odbudowy Faktorii Angielskiej – pozosta y w formie wizji

projektowych i dokumentacji zatwierdzonej do realizacji. 

Zajmowa  si  tak e studiowaniem zwi zków malarstwa

ciennego z architektur . Efektem tych prac badawczych

by  doktorat i wyk ady dla studentów. 

Zajmowa  si  tak e r kodzie em, o którym mówi , e

jest unikatowe i dzi ki temu cenniejsze. Tworzy  arty-

styczne dyplomy. 

Wszystko zacz o si  przez przypadek. Politechnik

odwiedzi  mia  wybitny uczony z Holandii – Balthazar

van der Pol. W adze uczelni chcia y go jako  uhonoro-

wa . Tylko jak? Obraz, grafika, a mo e pami tkowy dy-

plom? Ostatnia opcja zwyci y a, a zadanie wykonania

dyplomu powierzono Katedrze Rysunku. Prof. D browski

poszed  do archiwum akt dawnych i obejrza  stare doku-

menty – nie tylko akty nadania tytu ów szlacheckich, obej-

rza  tak e pacta conventa podpisane przez Zygmunta III

oraz nadania Augusta II. By y to dokumenty bardzo pi k-

ne, pisane na pergaminie, zaopatrzone w woskowe pie-

cz ci na zwisaj cych u do u kolorowych sznurkach. Wy-

kona  szkice. 

Pierwszy „jego“ dyplom powsta  w roku 1956. W adzom

uczelni tak si  spodoba , e przez wiele lat wszystkie oso-

by, którym nadawano tytu y doktora honoris causa, otrzy-

mywa y tytu  nadania spisany na pergaminie, ze zwisaj -

c  u do u woskow  piecz ci . Od roku 1956 do 2000 pro-

fesor D browski wykona  35 takich dokumentów. Zu y  na

to ok. 20 metrów kwadratowych skóry ciel cej. To jednak

tylko cz  tego, co zrobi . Je li nale a o napisa  jaki

adres gratulacyjny, np. z okazji czyjego  jubileuszu lub

obchodów „ilu –lecia“ jakiej  uczelni, dokument taki rów-

nie  by  sporz dzany przez niego. 

Ka da taka praca wymaga a sporo zaanga owania, bo-

wiem skóry ciel ce, na których j  sporz dza , wymaga y

obróbki. „K pa “ je w wannie, potem pracowicie wyciera

papierem ciernym wszelkie nierówno ci i zabrudzenia.

Nast pnie uk ada  na desce i przybija  po brzegach gwo -

dzikami. Skóra, wysychaj c, kurczy a si , musia  wi c jej

dogl da . Trwa o to wiele godzin. Kiedy ju  ca kowicie

wysch a, obcina  boki i na arkusz nanosi  projekt. 

Projekt, który poprzedza o co najmniej kilkana cie szki-

ców – zarówno ca o ci, jak i poszczególnych detali. Lite-

ry pisa  stalówk  maczan  w atramencie. Ten zabieg wy-

maga  nies ychanej precyzji – nie mia  prawa pojawi  si

aden kleks. 

Potem dodawa  barwne sznureczki i – je li dokument

mia  znaczenie prawne – tak e piecz . To by  kolejny

etap produkcji. Rozpuszcza  wosk, barwi  go i odbija  w

nim wielk  piecz  rektorsk , uprzednio posmarowana

oliw , eby si  nie przyklei a.

Spod jego r ki wychodzi y prawdziwe dzie a sztuki.

Mówi , e praca nad nimi daje mu olbrzymi  satysfakcj .

Ubolewa  czasem, e nie dokumentowa  swoich prac od

pocz tku. Jedynie cz  z nich znalaz a si  w tece autor-

skiej pt. „Studia rysunkowe i kompozycje graficzne – Po-

litechnika Warszawska“. 

Znalaz y si  tam tak e inne, zwi zane z PW prace –

m.in. portret Stanis awa Staszica, rysunki gmachu uczel-

ni i jego otoczenia, zarówno sprzed wojny, jak i powojen-

ne, a tak e dwa herby Uczelni: stary z roku 1923 i m od-

szy, który stanowi jego zdecydowanie gorsz  wersj , po-

wsta y pewnie za czasów realnego socjalizmu. 

Architectura omnium bellarum artium domina est –

zwyk  mawia  profesor – czyli architektura jest pani

wszystkich sztuk pi knych. Sztuk  kszta towania prze-

strzeni, re yseri  przestrzeni, a tak e sztuk  szeroko ro-

zumianej scenografii. Bywa nawet – jak mówi  – definio-

wana jako sztuka kreacji zdarze . Istnieje tak e termin –

architektura krajobrazu. Dla profesora jednym ze sposo-

bów poznania pi kna przyrody by y odr czne studia ry-

sunkowe, graficzne i malarskie z natury. W tej dziedzi-

nie mia  wieloletnie do wiadczenie i du e osi gni cia

w postaci prac eksponowanych na wielu wystawach –

tak e na terenie PW. Przez wiele lat organizowa  dla

swoich studentów i wspó pracowników plenery rysun-

kowe i malarskie na Podlasiu, w Tykocinie nad Na-

rwi , w Supra lu i Bia owie y. 

By  tak e autorem studiów pt. „Interpretacje rysun-

kowe krajobrazu i przyrody Wis y w po udniowych

dzielnicach Warszawy“ oraz „Vistula Flavius“. W pra-

cach tych jawi si  jako gor cy rzecznik obrony przyro-

dy „dzikiej“ Wis y oraz utworzenia w rodkowym jej

biegu chronionego parku krajobrazowego, eksponuj -

cego walory naturalnej przyrody. 

Lubi  wraca  do swoich fascynacji antycznych, kla-

sycznych, których pe no na ka dym kroku we w W o-

szech. Co takiego jest w tej dawnej architekturze, cze-

go naszej brak? Dlaczego dzisiaj si  tak nie buduje?

Nie pracowa  na komputerze i czasem mówi , e z te-

go powodu jest archaiczny. Uwa a  go za po yteczne na-

rz dzie pracy, cho  uwa a , e wszystkiego nie da si  na

nim zrobi . Mówi , e atwo  operowania warsztatem

komputerowym powoduje – by  mo e – e autorom wy-

daje si , i  maszyna zrobi za nich wszystko. I e pewnie

dlatego, efekt ko cowy jest pozbawiony ciep a i emocji,

które s  w dawnej architekturze.

JOANNA KOSMALSKA

Fot.  Leszek Kosmalski
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Profesor JÓZEF PIUS DZIEKOÑSKI (1844-1927)

Prof. Józef Pius Dzieko ski urodzi  si  5 maja 1844 roku w

P ocku. W latach sze dziesi tych XIX wieku uczy  si  w Szko-

le Sztuk Pi knych w Warszawie, któr  uko czy  w roku 1866.

By  równie  absolwentem Cesarskiej Akademii Sztuk Pi knych

w Petersburgu. Tam w a nie, w roku 1871, zdoby  stopie  archi-

tekta klasy III, a w roku 1902 – tytu  akademika.

Zas yn  jako twórca architektury sakralnej. W jego dorobku

mo na doliczy  si  kilkudziesi ciu projektów ko cio ów na tere-

nie dzisiejszej  Polski. Pr nie dzia a  w stowarzyszeniach zaj-

muj cych si  systematyzowaniem i etycznym wykorzystaniem

wiedzy architektonicznej. Zasiada  mi dzy innymi w Komitecie

Organizacyjnym Zarz du Stowarzyszenia Techników, które po-

wsta o w marcu 1899 roku. Obok Józefa Piusa Dzieko skiego

w jego sk ad weszli, mi dzy innymi: Czes aw Domaniewski,

Stefan Szyller oraz W adys aw Marconi. Na amach „Przegl -

du Technicznego“, obok Domaniewskiego i Edwarda Lilpopa

bra ywy udzia  w rozwa aniach dotycz cych problemów ar-

chitektury, urbanistyki i budownictwa.

Na prze omie wieków XIX i XX Józef Pius Dzieko ski wyst -

powa  w sk adach s dziowskich w pierwszych dziesi ciu kon-

kursach architektonicznych og aszanych na terenie Kongresów-

ki. Organizowa a je Delegacja Architektoniczna. Poniewa  pod-

czas konkursów pojawia y si  konflikty pomi dzy projektantami,

Dzieko ski wspólnie z Domaniewskim opublikowali wielk  pra-

c  zatytu owan  „Prawid a konkursów architektonicznych“.

Stworzyli w ten sposób podwaliny pod pó niejsze regulaminy ta-

kich konkursów. Oprócz tego zawarli w pracy informacje o ko-

nieczno ci przestrzegania zasad etyki zawodu architekta.

Po zamkni ciu Politechniki Warszawskiej w wyniku strajku

szkolnego w roku 1905, Stowarzyszenie Techników posta-

nowi o uruchomi  cykl wyk adów, które odbywa y si  w war-

szawskich szko ach. Józef Pius Dzieko ski prowadzi  zaj -

cia z kompozycji architektonicznej i historii architektury re-

dniowiecza.

Uczestniczy  w legalnych dzia aniach, maj cych na celu sfor-

mowanie grupy polskich architektów z trzech zaborów, którzy

mogliby reprezentowa  za granic  formalnie nieistniej cy kraj.

W roku 1911 przyst pi  do tworzenia stanowiska polskiego na

IX Kongresie Architektonicznym w Rzymie. Dzia ania te mia y

pewn  szans  powodzenia, poniewa  w wyniku licznych zabie-

gów prof. Dzieko ski zosta  wyznaczony jako jedyny przedsta-

wiciel Polski w grupie rosyjskich architektów dzia aj cych w Sta-

ym Komitecie organizacyjnym w Pary u. Niestety, nie zako -

czy y si  one sukcesem, poniewa  – wed ug oficjalnych przepi-

sów – grupy narodowo ciowe nie mog y by  wystawcami na

rzymskim kongresie.

Jako architekt widzia  potrzeb  ochrony zabytkowych budow-

li. W latach 1900–1904 odrestaurowa  ko ció w. Anny w Wil-

nie. wi tynia otrzyma a nowe sklepienia oraz neogotycki kon-

fesjona  i ambon . W roku 1915 zosta  przewodnicz cym –

utworzonego w roku 1906 – Komitetu Konserwatorskiego To-

warzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz o ci. W tym samym

roku  wszed  w sk ad komisji, która mia a opracowa  program

wy szego kszta cenia architektonicznego. Za o enia te przyda-

y si  ju  15 listopada, kiedy to ponownie otwarto Politechnik

Warszawsk  i utworzono Wydzia  Architektury. Mianowany pro-

fesorem przez genera a-gubernatora Hansa Hartwiga von

Beserela, sta  si  jego pierwszym dziekanem. Poza pe nieniem

funkcji kierowniczej wyk ada  architektur redniowiecza. Rad

Wydzia ow  tworzyli wszyscy wyk adowcy, którzy cyklicznie

spotykali si  i omawiali wszelkie sprawy zwi zane z dzia aniem

nowo powsta ego wydzia u. Warto przypomnie , e by  to drugi

wydzia  architektury na ziemiach polskich. Pierwszy stworzono

na Politechnice Lwowskiej, której Dzieko ski by  doktorem ho-
noris causa. Profesor zamieszka  na Starym Mie cie w domu

przy Kanonii 28.

W swoich pracach w czy  si  w nurt historyzmu. Styl ten

przeciwstawia  si  klasycyzmowi i stworzy  nawi zania do ar-

chitektury minionych epok. To w a nie na prze omie wieków XIX

i XX powstawa y budowle poprzedzone przedrostkiem „neo“,

czyli „nowy“: neobarok, neorenesans lub neogotyk. Tak te  wy-

gl da y projekty Dzieko skiego. Mo na w ród nich wymieni

najbardziej znane, takie jak ko ció  pw. Naj wi tszego Zbawi-

ciela na placu o tej samej nazwie, który powsta  w roku 1901 na

miejscu rozebranej Czerwonej Karczmy. Projekt cz cy ele-

menty neobarokowe i neorenesansowe opracowa  Józef Pius

Dzieko ski razem ze swoimi uczniami: Ludwikiem Panczakie-

wiczem i W adys awem ychiewiczem. Konkurs wygra  Ste-

fan Szyller, lecz projekt okaza  si  zbyt drogi, dlatego do reali-

zacji wybrano zdobywc  II miejsca – Dzieko skiego.

Za najwi ksze osi gni cie architektoniczne profesora uznaje

si  ko ció  pw. w. Micha a i Floriana na Pradze, przy placu We-
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teranów 1863 roku, wzniesiony na miejscu pozosta o ci ziem-

nych fortyfikacji z czasów napoleo skich. Nawet dla laika na

pierwszy rzut oka widoczne s  nawi zania do gotyckich cegla-

nych wi ty . T  realizacj  sam autor okre la  jako wykonan

w stylu wi lano-ba tyckim i taka nazwa przesz a do historii archi-

tektury. Projekt ten opisano w pierwszym numerze miesi czni-

ka „Architekt“ w kwietniu 1900 roku.

Pierwszy dziekan Wydzia u Architektury, w roku 1886 zapro-

jektowa   – w stylu neorenesansowym – rozbudow  ko cio a

pw. w. Aleksandra na Placu Trzech Krzy y. Do budowli na pla-

nie krzy a greckiego doda  dwie wie e, które wysmukli y bry

budynku. Po zniszczeniach wojennych, po roku 1945, odbudo-

wano go w kszta cie z pierwszej po owy XIX wieku, wed ug pier-

wotnego projektu Chrystiana Piotra Aignera.

Do innych znanych realizacji Dzieko skiego nale y ko ció

w. Stanis awa Biskupa M czennika na warszawskiej Woli,

zbudowany w roku 1898 w stylu nawi zuj cym do gotyku

nadwi la skiego. W tym samym stylu profesor zaprojektowa

bazylik  mniejsz  Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny w

Bia ymstoku. Zbudowano j  w latach 1900–1905. Jest to kolej-

ny przyk ad „legalnej“ walki z rosyjskimi zaborcami. Wierni do-

stali pozwolenie tylko na rozbudow  istniej cego ko cio a. Bu-

dowla, która powsta a jako przybudówka, rozros a si  do roz-

miarów wielkiej wi tyni.

Projekt ko cio a pw. wi tej Rodziny w Zakopanem równie

stworzy  Dzieko ski. Zbudowano go w latach 1879–1896 w sty-

lu neoroma skim. Jest to najstarszy murowany ko ció  w tym

mie cie.

Spo ród imponuj cej listy dokona  profesor mo na wymieni

te  ko ció  farny pw. Matki Bo ej Pocieszenia w yrardowie,

który powsta  w latach 1900–1903, w stylu neogotyckim. Jest to

o miokrotnie pomniejszony model katedry kolo skiej.

Do prac Dzieko skiego nale y równie  odbudowa wie y ko-

cio a na Jasnej Górze. W roku 1900 drewnian  budowl  stra-

wi  po ar. Przeor klasztoru jasnogórskiego zleci  zaprojektowa-

nie nowej dwu architektom: Dzieko skiemu i Szyllerowi. Stwo-

rzyli konstrukcj  wy sz  od poprzedniej i murowan  w miejsce

drewnianej. Kosztorys prac wyniós  157 tysi cy rubli.

Obok budowli sakralnych, Dzieko ski realizowa  projekty

u yteczno ci publicznej. W ród nich mo na wymieni  wi ksze

fragmenty szpitala im. Dzieci tka Jezus. Przebudowany dzisiaj

budynek administracyjny, stoj cy od strony ulicy Lindleya, za-

wiera w sobie elementy za o e  opracowanych przez profeso-

ra. Stworzy  on tak e zak ad dla ch opców przy ulicy Lipowej,

schronisko dla paralityków przy Belwederskiej oraz kamienice:

Szlenkierów przy placu Zielonym, Wawelberga przy ulicy Fre-

dry, Karola Scheiblera przy Tr backiej 4 (razem z Edwardem

Lilpopem), a tak e dom przy ulicy Szpitalnej 5. Trudno dzisiaj

doszuka  si  w nim elementów architektonicznych w a ciwych

dla twórczo ci Dzieko skiego – podwy szono go z trzech do

pi ciu pi ter, a po II wojnie wiatowej skuto detale elewacji.

Profesor Dzieko ski by  autorem wielu projektów w podwar-

szawskim uzdrowisku – Konstancinie.

Zaprojektowa  tamtejsz  will  „Eugenia“ – obecnie „Natemi“

– przy ulicy Sienkiewicza 7. Budynek w stylu neoklasycystycz-

nym, za spraw  malarza Franciszka Eismonda, stanowi  cen-

trum ycia artystycznego podczas I wojny wiatowej. Dzieko -

skiemu przypisuje si  te  will  – „Maryla“, przy ulicy Sienkiewi-

cza 19. Zbudowana oko o roku 1900, przyci ga wzrok bogac-

twem detali: zdobionymi balustradami oraz majestatyczn  wie-

. Niestety, dzi  to niemal ruina. Przy Mickiewicza 1 mo na

obejrze  will  „Leonówka“ – dzi  „Sosnówka“ – zbudowan  w

stylu szwajcarskim i ozdobion  niezliczonymi detalami. Rów-

nie  z prze omu wieków pochodzi  drewniany budynek stacji ko-

lejki wilanowskiej. Znajdowa  si  naprzeciw konstanci skich

t ni. W okresie mi dzywojennym sprawia  pono  sielankowe

wra enie. Opleciony winoro lami wygl da  jak przytulna ogro-

dowa altana. Przy Pi sudskiego 21 stoi neorenesansowa willa

„Pod ab dziem“ – obecnie „Pod d bem“ – wzniesiona w roku

1902 lub 1911 dla hrabiny D mbskiej.

W parku zdrojowym, jeszcze w latach 60. minionego wieku

mo na by o zobaczy  drewniany budynek kasyna, jednej z re-

prezentacyjnych budowli uzdrowiskowych, wzniesiony w roku

1899. Mie ci y si  w nim hotel, restauracja i dansing.

Profesor Dzieko ski by  wspó autorem (z W adys awem

Marconim) projektu coko u pomnika Adama Mickiewicza,

który ods oni to w roku 1898, w setn  rocznic  urodzin wie-

szcza. Podczas jego budowy, po raz kolejny, jak w przypad-

ku bia ostockiego ko cio a, projektanci wykazali si  sprytem.

Otó , zgodnie z zastrze eniem w adz carskich, pomnik Mic-

kiewicza nie móg  by  wi kszy ni  stoj cy w Warszawie po-

mnik cara Aleksandra. Sama statua ma faktycznie mniejsze

wymiary, ale wysoko  coko u spowodowa a, e ca o  by a

wi ksza. Uczniami Józefa Piusa Dzieko skiego byli mi dzy

innymi: Zdzis aw M cze ski, Apoloniusz Nieniewski i Lu-

dwik Panczakiewicz.

Wybitny architekt i pierwszy dziekan Wydzia u Architektury

zmar  4 lutego 1927 w Warszawie.

MICHA  LE NIEWSKI

Fot. z W. Pi atowski „Profesorowie PW w dwudziestoleciu mi -

dzywojennym“, OWPW, W-wa, 1999 oraz Micha  Le niewski
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KRYSPIN PUCICKI (1937-2002)
By  idealist  – mówi o nim ona – dusz  towarzystwa. Cz o-

wiekiem powszechnie lubianym, któremu klub studencki „Sto-

do a“ wiele zawdzi cza – dodaj  przyjaciele. 

Studia na Politechnice rozpocz  w roku 1959, na ówcze-

snym Wydziale Lotniczym. Tam te  pozna  go Jerzy Boja-

nowski.

– Od razu si  zaprzyja nili my. Kryspina nie mo na by o nie
lubi . By  weso y, lubi artowa  ze wszystkiego, co nas ota-
cza o, tak e z ludzi. Jego arty bywa y czasem nawet z o li-
we, ale nikt si  na niego nigdy nie obra a . Wszyscy go bar-
dzo lubili. By  dusz  ka dego towarzystwa, w którym si  zna-
laz . By  niew tpliwie moim przyjacielem, a tych niewielu ma
si  w yciu.

Kryspin Pucicki studiowa  z przerwami, bowiem przez ca y

okres nauki sam si  utrzymywa , a studia dzienne kolidowa y

z prac . Pod dwu latach przerwa  je wi c, aby wznowi  w ro-

ku 1963 – tym razem na Wydziale Mechanicznym. Te studia

tak e zmuszony by  przerwa , jednak kontaktu z Politechnik

nie zerwa . Zosta  zatrudniony na Wydziale Geodezji i Karto-

grafii jako laborant. Kryspin Pucicki by  bardzo aktywnym dzia-

aczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Gdy studiowa  na

Wydziale Lotniczym, by  wiceprzewodnicz cym RW ZSP, a

potem sekretarzem Komisji Kultury Rady Okr gowej ZSP.

Ostatecznie, w roku 1976, uzyska  dyplom uko czenia Wy-

dzia u Samochodów i Maszyn Roboczych PW, nigdy jednak w

wyuczonym zawodzie nie pracowa .

– By wietnym matematykiem. Zas yn  z tego ju  w szko-
le redniej, na studiach te  sobie wietnie radzi , ale nie po-
szed  w kierunku naukowym, bardziej go interesowa y sprawy
organizacyjne zwi zane z dzia alno ci  studenck , zw aszcza
dotycz c  kultury. Po wi ci  temu zagadnieniu wiele lat –

mówi Jerzy Bojanowski 

Niew tpliwie d ugi okres studiowania by  tak e efektem

ubocznym jego dzia alno ci, powiedzmy... „rozrywkowej“. Ale

jaka to by a rozrywka! Nie on jeden zreszt  studiowa  – z tego

powodu – d u ej, ni  by wypada o. Bowiem nie sam  nauk  i

prac yli wówczas studenci Politechniki, a miejscem przez

wielu nazywanym dzisiaj – i s usznie – kultowym by  klub stu-

dencki „Stodo a“. Tuaj wi c, pocz tkowo jako bywalec zale-

dwie, trafi  i Kryspin Pucicki. Trafi  i... wsi k  na dobre. Nie bez

sugestii i zach ty ze strony Jerzego Bojanowskiego, który

przez pewien czas, w drugiej siedzibie „Stodo y“ przy Tr bac-

kiej, by  jej prezesem. 

– Zasugerowa em Kryspinowi, by zosta  inspicjentem w ka-
barecie, a on ch tnie si  tej roli podj . Pami tam, e w jed-
nym przedstawieniu nawet wyst powa  jako statysta – prze-
brany w trykot przebiega  po scenie. Potem by  coraz bardziej
w klubie aktywny i d ugie lata si  w nim udziela . Wiele osób
zwi zanych ze „Stodo “, a szczególnie z kabaretem, mia o
przezwiska. Kryspin tak e. Nazywali my go artobliwie –
przestawiaj c sylaby – Cipucki. 

W tym tak e czasie – na obozie zorganizowanym, w roku

1964 w Z otowie, przez „Hybrydy“ i „Stodo “, pozna  swoj

przysz on  – Teres .

– By wietnym organizatorem, lubi  porz dek. Precyzyjnie
okre la , co, gdzie i kiedy. Podobnie zreszt  zachowywa  si

w yciu prywatnym. Kiedy mieli my gdzie  wyjecha , ustala ,
o której mamy wsta , dok d pój , wytycza  trasy do pokona-
nia. Podobnie zreszt  by o w domu – wszystko musia o by
zgodnie z wcze niej opracowanym planem – wspomina Tere-

sa Pucicka. 

Nie zawsze jednak jej si  to podoba o, wi c – jak mówi –

czasem dawa a mu nie le „popali “...

– On y  „Stodo “, sp dza  tam mnóstwo czasu, a ja
mia am na g owie dom, dzieci i prac . Bywa y wi c mi -
dzy nami konflikty. Kiedy jednak dosta am dobr  prac  w
firmie polonijnej, du o mniej czasu mia am „na dom“. Kry-
spin musia  wi c cz ciej zajmowa  si  dzie mi. wietnie
sobie z tym radzi , doskonale czy  prac  w klubie i zaj -
cia w domu. By  spokojny i opanowany. No, mo e troch
gorzej by o z tym spokojem, kiedy t umaczy  im matema-
tyk ... Stara  si  po wi ca  dzieciom sporo czasu – za-
równo jemu, jak i im sprawia o to du  frajd . A w ogóle
to on by  idealist  i kultura studencka by a dla niego na-
prawd  wa na. Uwa a , e m odzi ludzie musz  mie
miejsce, gdzie mogliby rozwija  ró ne swoje zaintereso-
wania. „Stodo a“ im to umo liwia a. W tamtych czasach
wiele si  tam dzia o – kó ko fotograficzne, taneczne, pi t-
ki jazzowe, kabaret. Zreszt  by o to miejsce niezwyk e,
zawi zywa y si  tam przyja nie na lata. Z kilkoma pozna-
nymi wtedy osobami utrzymujemy przyjacielskie kontakty
do dzi .
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Jedn  z tych osób jest dr Antoni Rakoczy z Wydzia u In y-

nierii Produkcji. 

– W „Stodole“ zacz em bywa  pod koniec lat 60. Tam po-
zna em Kryspina, który by  wówczas kierownikiem programo-
wym. Potem zosta  prezesem. W pewnym momencie zapro-
ponowa  mi, abym obj  stanowisko kierownika administracyj-
nego. By  bardzo zaanga owany w to, co si  dzia o w klubie.
To dzi ki niemu tak bardzo rozwin  si  kabaret, który – moim
zdaniem – chyba najlepszy by  w a nie wtedy. Takie przedsta-
wienia, jak „O, jak mi dobrze w pomara czowym jest“ przesz y
do legendy. 

Z klubem Kryspin Pucicki by  zwi zany przez kilka lat. To on

przeprowadza  go do nowej siedziby na Batorego, gdzie ist-

nieje do dzi . Antoni Rakoczy uwa a, e w przeprowadzce do

nowego gmachu najwi ksze zas ugi ma Kryspin Pucicki, który

– wiedz c, e klub musi opu ci  nale cy do wojska budynek

przy Nowowiejskiej – bardzo si  stara  o now  lokalizacj .

– Dokona  tego, co w a ciwie wydawa o si  niemo liwe. Do-
prowadzi  do zbudowania nowej siedziby na Batorego – mówi

Jerzy Bojanowski. 

– Podczas budowy, w której „stodolarze“ tak e brali czynny
udzia , by  nieustannie obecny i wszystkiego osobi cie dogl -
da – dodaje Antoni Rakoczy. 

Historia o tym, jak podczas jednego z pochodów pierwszo-

majowych „stodolarze“ wo ali: „Gierek, Gierek dzi  „Stodo a“ o

siedzib  now  wo a“ – jest znana, ale mniej znane jest inne

has o skandowane przez bywalców klubu, tak e na jednym z

pochodów.

– 1 maja to nie by o dla bywalców klubu wi to PRL-owskie,
to by o nasze wi to – wspomina Teresa Pucicka. – Spotyka-
li my si , by wspólnie si  pobawi , a po pochodzie wypi , sta-
wian  tradycyjnie przez prezesa, beczk  piwa. Otó  1 maja

1969 roku rano Kryspin odwióz  mnie do szpitala po o nicze-
go i poszed  na pochód. Jak si  potem dowiedzia am, nasi
przyjaciele w czasie marszu wo ali: „Chcemy syna dla Kryspi-
na“. Urodzi a si ... Ma gosia. Potem ó ko, na którym le a-
am, zosta o obstawione kwiatami od „stodolarzy“. Syn, Mi-
cha , urodzi  si  trzy lata pó niej.

Pami tam te – wspomina dalej pani Teresa – e kiedy w
sprzeda y ukaza y si  pierwsze kolorowe telewizory, akurat
wzi am kredyt na remont mieszkania. Ze wie o otrzyman
gotówk  wróci am do domu. By  tam – oprócz Kryspina – nasz
przyjaciel Bogu . Pochwali am si  wachlarzem pieni dzy –
wy o y am je na stó . Panowie spojrzeli po sobie, wzi li pieni -

dze i wyszli. Po nied ugim czasie wrócili taszcz c... kolorowy,
radziecki telewizor. Ja zachwycona nie by am, ale oni tak, bo
nareszcie mecze mogli ogl da  w kolorze. Pomalowa  mie-
szkanie jednak te  musieli... 

W roku 1971, za dzia alno  – jak to si  oficjalnie mówi –

„na polu kultury“, Kryspin Pucicki otrzyma  Odznaczenie Za-

s u onego Dzia acza Kultury. Kto jak kto, ale on z pewno ci

„na zas u onego zas u y “.

Ze wszystkiego si  jednak wyrasta, a wi c w pewnym mo-

mencie, w roku 1979, tak e Kryspin Pucicki „wyrós “ ze Sto-

do y i odszed , by zaj  si  zdecydowanie mniej rozrywkow

dzia alno ci . Poszed  do telewizji, gdzie przez kilka lat by

g ównym specjalist  do spraw inwestycji. Potem pracowa  tak-

e, jako g ówny specjalista do spraw rozwoju i inwestycji, w fir-

mie „Interster“. Przez kilka lat by  tak e wspólnikiem w prywat-

nej firmie, a ostatnie lata przepracowa  w „Polkomtelu“. By  ju

chory, kiedy chodzi  na kurs wyceny nieruchomo ci – uko -

czy  go w roku 2001. Niestety, pomimo wielkiego hartu ducha

i olbrzymiej ch ci ycia, przegra  z chorob ...

„Stodo a“, jak twierdz  wszyscy, którzy go znali, nie by a je-

go jedyn  pasj .

– Kocha  piesze w drówki. Razem chodzili my po górach –

wspomina Jerzy Bojanowski. – W czasach studenckich brali-
my udzia  w rajdach wi tokrzyskich, potem ja mia em spor

w tych w drówkach przerw , ale w ostatnich latach – jako
„staruszkowie“ – te azili my po górach. Kryspin systema-
tycznie je dzi  na nartach, w czym mu, zw aszcza ostatnio, ju
nie towarzyszy em.

Teresa Pucicka wspomina, e przez wiele lat, prawie do

ko ca, wyje d a  na urlop w góry wy cznie w m skim gronie. 

– wietnie si  tam ch opcy bez nas bawili – mówi pokazu-

j c liczne, dokumentuj ce te wyprawy zdj cia. – Nie, nie mia-
am mu za z e, e wyje d a beze mnie. 

A „Stodo a“? Jak si  okazuje, nie „wyrós “ z niej ca kowi-

cie, bowiem by  jednym z inicjatorów powstania klubu tzw.

starej „Stodo y“, którego cz onkowie, dawni bywalcy, pre-

zesi, dzia acze systematycznie si  spotykaj . Tego „klubu

w klubie“ tak e by  przez pewien czas prezesem. 

Jaki by  Kryspin Pucicki? Jakim pozosta  w pami ci bli-

skich mu osób? 

– Bardzo wra liwy, raczej skryty, ale fantastyczny cz o-
wiek, bardzo delikatny, czu y, wietny m . Pami ta  o
ka dej najdrobniejszej rocznicy, przynosi  kwiaty. By  bar-
dzo dobrym partnerem yciowym, wspania ym ojcem,
przyjacielem – mówi pani Teresa. 

Towarzyski, pogodny, lubiany przez wszystkich, w ka -

dym rodowisku, w jakim si  znalaz  – wspominaj  przyja-

ciele. Na jego pogrzebie gra a orkiestra dixielandowa. Mu-

zyk  jazzow  bardzo lubi .

– Je li mo na – z uwagi na okoliczno ci – tak powiedzie ,
by  to bardzo udany koncert – wspomina Jerzy Bojanowski. –

Zespó  zosta  stworzony spontanicznie, z muzyków, którzy go
znali z czasów „Stodo y“. Gra  m.in. nie yj cy ju  tak e Hen-
ryk Majewski, wietny tr bacz jazzowy. W ten sposób chcie-
li my go po egna , podobnie jak wcze niej innych, by ych
prezesów klubu. 

Od „Stodo y“ zacz o si  zawodowe – cho  chyba tak o nim

nie my la  – ycie Kryspina Pucickiego i „stodolarze“ towarzy-

szyli mu w ostatniej drodze. 

JOANNA KOSMALSKA

Fot. z arch. rodzinnego
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Profesor TADEUSZ TRAJDOS (1922-2002)
– Pami tam, jak w dniu inauguracji pierwszego roku mo-

ich studiów na Wydziale czno ci, w roku 1957, na spotka-
niu z w adzami dzieka skimi zabra  g os nasz prodziekan do
spraw studenckich, matematyk, ówczesny docent, Tadeusz
Wróbel (takie nazwisko nosi  profesor do roku 1958 – przyp.

red.). Od razu nam si  spodoba  ten kulturalny i dowcipny
cz owiek – wspomina dr Bogdan Gali ski z Wydzia u EiTI,

by y student profesora. – Powiód  oczami po sali i spyta :
„Czy jest mo e Kowalski?“. Wsta  jeden student. „A mo e
dwóch?“ – kontynuowa  profesor. – „Wierz , e na tej sali
znajduje si  przynajmniej jedna osoba wybitna“. Potem za-
ch ci  nas do systematycznej nauki s owami: „Nie ma ratun-
ku dla studenta, który si  przez dwa tygodnie uczy  nie b -
dzie!“. Zilustrowa  to takim oto przyk adem: „Przychodzi do
mnie na egzamin jeden z moich najzdolniejszych studentów,
do tego syn prorektora. Zadaj  mu pierwsze pytanie – nie
umie, drugie pytanie – te  nie umie. Po trzecim pytaniu mu-
sia em postawi  mu dwój ! A je li kto  z was powie mi na
egzaminie, e s  dwie alternatywy...“.

Tadeusz Trajdos urodzi  si  16 lutego 1922 r. w Piotrko-

wie Trybunalskim. By  synem Henryka Wróbla, notariusza,

doktora prawa i Marii z Trajdosów. W roku 1923 zamieszka

w Warszawie, gdzie ucz szcza  do Gimnazjum i Liceum im.

Ks. J. Poniatowskiego. Dzia a  aktywnie w harcerstwie, by

te  prezesem Sodalicji Maria skiej, a od roku 1937 cz on-

kiem Grupy M odzie y Wszechpolskiej Stronnictwa Narodo-

wego. W roku 1939 zda  matur . Warto wspomnie , e a  13

kolegów z jego klasy maturalnej zosta o profesorami. 

Jako ochotnik wzi  udzia  w kampanii wrze niowej. Wraz

z kolegami szkolnymi i harcerzami utworzy  grup  paramili-

tarn  obserwuj c  ruchy wojsk niemieckich. W pa dzierniku

1939 wst pi  do Narodowej Organizacji Wojskowej – NOW;

inicjatorem jej powstania by  jego stryj dr Mieczys aw Traj-

dos.

Od stycznia 1940 roku pracowa  w Pa stwowej Wytwórni

Papierów Warto ciowych. W roku 1942 uko czy  konspira-

cyjn  szko  podoficersk  i zosta  instruktorem politycznym i

dru ynowym w kompanii „Aniela“, batalionu „Antoni“ NOW,

w czonego, w roku 1942, do Armii Krajowej. Rok pó niej

o eni  si  z Ew  Polak. Mieli jednego, urodzonego ju  po

wojnie, syna Tadeusza. W latach 1943/44 przeszed  dodat-

kowe szkolenie w zakresie czno ci w kompanii K-4 bata-

lionu „Baszta“, pó niej uczy  si  w szkole podchor ych.

Równolegle studiowa  w Wy szej Szkole Budowy Maszyn

i Elektrotechniki Wawelberga – po wojnie nadano mu tytu  in-

yniera-elektryka – oraz na tajnych kursach Politechniki

Warszawskiej. 

Jako kapral podchor y walczy  w Powstaniu Warszaw-

skim w 4. kompanii batalionu im. S. Czarnieckiego zgrupo-

wania „Sosna-Gozdawa“. Dowodzi  barykadami na ul. Mio-

dowej i na Bonifraterskiej. Bra  udzia  w walce o ul. Stawki i

Wytwórni  Papierów Warto ciowych. Po upadku Starego

Miasta walczy  na oliborzu, Marymoncie i Burakowie. Po

upadku powstania, z obozu przej ciowego w Pruszkowie,

zosta  wywieziony pod S omniki i do stycznia 1945 roku bra

udzia  w tajnym nauczaniu, jako nauczyciel matematyki i fi-

zyki. Po rozwi zaniu AK zosta  zdemobilizowany w stopniu

podporucznika. Nawi za  wówczas w Krakowie czno  ze

swoim dowódc  z NOW i po zaprzysi eniu, jako jego adiu-

tant, pe ni  s u b  w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym

do stycznia 1947 roku.

Od stycznia 1945 studiowa  pocz tkowo na Politechnice

l skiej, z tymczasow  siedzib  w Krakowie, a nast pnie na

Wydzia ach Politechnicznych Akademii Górniczo–Hutniczej,

któr  uko czy  z wyró nieniem w roku 1946 uzyskuj c tytu

magistra-in yniera. W roku 1946 uko czy  te  Uniwersytet

Jagiello ski z tytu em magistra matematyki, a cztery lata

pó niej zrobi  tam doktorat, b d c w tym czasie – kolejno –

asystentem, a nast pnie adiunktem na Politechnice Krakow-

skiej.

Kiedy w roku 1950 z o y  podanie o zatrudnienie w Kate-

drze Matematyki Politechniki Warszawskiej, ówczesny jej kie-

rownik, profesor Witold Pogorzelski, w swej opinii napisa :

Magister in ynier Wróbel Tadeusz wyró nia si  zdolno-
ciami matematycznymi i czy w sobie jednocze nie wie-

dz  techniczn  i matematyczn , posiada stopie  magistra
nauk technicznych i magistra matematyki. Nadto w nied u-
gim czasie sk ada egzamin doktorski z matematyki. Pracu-
j c jako adiunkt przy Katedrze Matematyki w Akademii Gór-
niczej wykaza  du e zdolno ci dydaktyczne. Powy sze wa-
lory rokuj  jak najlepsze wyniki w jego pracy jako przysz e-
go adiunkta przy Katedrze Matematyki.
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Podj  prac  jako adiunkt w Katedrze Matematyki Sto-

sowanej Wydzia u Elektrycznego Politechniki Warszaw-

skiej, obs uguj cej pod wzgl dem dydaktycznym równie

Wydzia czno ci. Po habilitacji, w roku 1954, zosta

kierownikiem Katedry. Jednocze nie w latach 1951–62

by  profesorem Wojskowej Akademii Technicznej, a w

okresie od roku 1952 do 1962 prodziekanem Wydzia u

czno ci (obecnie WEiTI). W roku 1957 zainicjowa  wy-

dawanie Zeszytów Naukowych Matematyki PW. W roku

1969 otrzyma  tytu  profesora. By  jednym z inicjatorów

powstania, w roku 1970, Instytutu Matematyki Politechni-

ki Warszawskiej. 

W roku 1962 zosta  mianowany kierownikiem Katedry

Geometrii Ró niczkowej na Wydziale Geodezji PW. Funk-

cje t  pe ni  do roku 1978, kiedy – po przej ciu na rent  –

zamieszka  na sta e w Cz stochowie. Nie oznacza o to

jednak ko ca pracy. Zosta  dyrektorem Instytutu Matema-

tyki Politechniki Cz stochowskiej. Pe ni  t  funkcj  do cza-

su przej cia na emerytur  w roku 1991. I to jednak nie by

kres jego pracy – do ostatnich chwil pracowa  jako profe-

sor matematyki w Wy szej Szkole J zyków Obcych i Eko-

nomii w Cz stochowie. By  tak e prezesem oddzia u cz -

stochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W roku 1986 o eni  si  powtórnie z Ann  Danut  Bogu-

s awsk .

Profesor Trajdos nale a  do nielicznych matematyków w

Polsce zajmuj cych si  nowoczesn  geometri  ró niczko-

w , a tak e teori  równa  ca kowych. By  te  specjalist  w

dziedzinie rachunku tensorowego. Wypromowa  wielu dok-

torów. Kilku jego wychowanków uzyska o stopie  doktora

habilitowanego, a kilkunastu tytu  profesora. By  autorem

oko o 100 publikacji naukowych oraz 10 ksi ek i skryptów.

W roku 1965 otrzyma  nagrod  g ówn  Towarzystwa Wy-

dawców Ksi ek za najlepsz  ksi k  matematyczno-przy-

rodnicz  „Matematyka dla in ynierów“, a w roku 1994 ze-

spo ow  nagrod  g ówn  Atena ‘94 za najlepsz  ksi k  na-

ukow  pt. „Matematyka“. Ponadto przet umaczy  z j zyka

francuskiego i rosyjskiego kilkana cie ksi ek matematycz-

nych.

D uga jest lista odznacze  profesora: Krzy  Kawalerski i

Krzy  Oficerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Medal Wojska (4-krotnie), Warszawski Krzy  Powsta czy,

odznaka pami tkowa „Akcji Burza“ oraz tytu  honorowy „za-

s u ony Nauczyciel PRL“. W roku 1985 zrezygnowa  z cz on-

kostwa w ZBOWiD, gdy si  dowiedzia , e na Politechnice

Warszawskiej kierownikiem komórki weryfikacyjnej jest by y

oficer S u by Bezpiecze stwa.

Najbardziej jednak zas yn  jako wybitny dydaktyk. 

– Wyk ady i inne, prowadzone przez niego z wielkim zami-
owaniem, zaj cia cieszy y si  popularno ci  w ród s ucha-
czy – wspomina dr Bogdan Gali ski. – Pe ni c przez szereg
lat obowi zki prodziekana i opiekuna studentów, zaskarbi
sobie ich zaufanie, szacunek i uznanie. Tego zaufania potra-
fi , jak niewielu innych, nie zawie  nawet w chwilach najtru-
dniejszych, gdy cena odwagi i prawo ci by a wysoka. Oto,
gdy w dniu mierci Stalina, na sal  wyk adow  pe n  s ucha-
czy wpad  spó niony student wo aj c: „Ch opaki! Tyran
zdech !“ – decyzja ówczesnego rektora PW by a jedno-
znaczna: relegowanie z uczelni z wilczym biletem! Profesor
Trajdos, jako dziekan, zosta  „poproszony“ o akceptacj  tej
decyzji. Odpowied  profesora by a natychmiastowa: „Panie
rektorze, ja proponuj  tylko nagan , lecz je li pan zdecydu-
je si  na relegowanie studenta, to ja zrezygnuj  z pracy na
Politechnice Warszawskiej!“. Rektor udzieli  studentowi tylko
nagany.

atwo nawi zywa  kontakt ze studentami, których ujmowa

– mi dzy innymi – du ym poczuciem humoru. 

– Kiedy , przy okazji definiowania wektora normalnego
do powierzchni zamkni tej – wspomina dr Gali ski – po-
wiedzia : „Wyk adam na WAT, a tam wielu studentów –
starszych oficerów – jest ysych. Mo na wi c powiedzie ,
e s  oni tak „wewn trznie naje eni“, a wi c ich wektor

normalny jest do wewn trz skierowany – w odró nieniu
od ludzi uczesanych na je a“. Gdy sala wybuchn a d u-
gim miechem, zapowiedzia : „ miech matematyczny
musi by  krótki, inaczej nie b d  ju  opowiada  dalszych

dowcipów“. Ulubion  liczb  profesora by o 127, poda-
wane zawsze jako przyk ad dowolnej liczby naturalnej.
Liczba ta jest, jak wiadomo, zwi zana z przeliczeniem
gwintu calowego na metryczny, a wi c na wyk adzie z
Technologii Mechanicznej, gdy tylko pan profesor Ste-
fan Okoniewski powiedzia , e odpowiednie ko o z -
bate ma 127 z bów – sala w miech. „Dlaczego pa -
stwo si miej ?“ – spyta  profesor. Bo to jest liczba
profesora Trajdosa“ – odpowiedzieli studenci. W na-
st pnym roku nikt si  jednak nie za mia . „Dlaczego
si  nie miejecie?“ – zapyta  profesor. „Bo nam mate-
matyk  wyk ada w tym roku profesor Jerzy Osiowski“
– pad a odpowied .

Profesor Trajdos odwiedzi  nas w roku 1985 w Wildze,
na spotkaniu absolwentów Wydzia u czno ci naszego
rocznika. By o to wiadectwem jego wielkiego przywi -
zania do studentów. Profesor Tadeusz Trajdos by  cz o-

wiekiem niezwykle prawym, o bardzo wysokim poziomie mo-
ralnym. Cechowa a go zawsze bezwzgl dna uczciwo  w
post powaniu i postawa prawdziwie obywatelska nakiero-
wana na warto ci i dobro wspólne – wspomina dalej dr Ga-

li ski. – Ostatni raz odwiedzi em profesora w Cz stochowie
w lipcu 2002 roku, na dwa miesi ce przed jego mierci . By
ju  bardzo schorowany, lecz w trakcie rozmowy okaza o si ,
jak bardzo pozostawa  m ody duchem. Przygotowywa  w a-
nie korekt  drugiego wydania swej ostatniej ksi ki.

Opr. JOANNA KOSMALSKA 

na podstawie wspomnie   dr. BOGDANA GALI SKIEGO

Fot. z arch. rodzinnego


